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Tanzimat Dönemi Fikir Gazeteciliğinin Önemli İsmi
Tasvir-i Efkâr ve Toplumsal Değişime Katkısı

Mehmet Fetih YANARDAĞ*

Özet
1839 yılında Tanzimat Fermanının ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı’da toplumsal hayatta birçok
değişim yaşanmaya başlanmıştır. Yaşanan bu değişimler siyasi, sosyal ve edebi olmak üzere üç
başlık altında toplanabilir. Bir taraftan siyasi değişim kararları alınıp sosyal hayatın bir düzene
konulmaya çalışıldığını diğer taraftan ise bu düzenlemelerin topluma anlatılması ve benimsetilmesi
için etki gücü her zaman yadsınamaz bir gerçek olan gazeteden yararlanıldığı görülür. Türk aydınının
çıkarmış olduğu ilk özel gazete ve Modern Türk Edebiyatı’nın da ilk yayın organı olarak kabul
edilen Tercüman-ı Ahval 1860’da Agah Efendi ve Şinasi tarafından yayımlanır. Şinasi, maliye tahsili
için gittiği Paris’ten Fransız İhtilalini hazırlayan düşüncelerden etkilenmiş olarak yurda döner. Bu
düşüncelerini ilk kez Tercüman-ı Ahval’in sayfalarında Osmanlı toplumuyla paylaşır. Hak, hukuk,
adalet, meşrutiyet, reis-i cumhur, akıl vb. kavramlar farklı bakış açıları ve batılı bir anlayış çerçevesinde
ortaya konulur. Şinasi iki yıl çalıştığı bu gazeteden ayrılarak bu sefer edindiği tecrübeler çerçevesinde
yeniliği daha isminden itibaren hissettiren Tasvir-i Efkâr yani fikirlerin resmedilmesi adlı gazeteyi
1862’de tek başına çıkarmaya karar verir. Şinasi medeni toplum olmanın yolunun gazeteden geçtiğine
inanan bir aydınımızdır. Bu inanç sadece Şinasi’de bulunmaz hemen hemen o dönemin bütün
aydınları bu noktada hemfikirdir. Hatta bu çerçevede dönemin sadrazamı Mustafa Reşit Paşa
Tanzimat dönemi aydınlarını yeniliklerin halka anlatılması konusunda gazete çıkarmaları için teşvik
eder. Dönemin gazetelerinde çıkan yazılarla yeni bir aydın sınıfının oluşturulmaya ve yeni bir
toplumun inşa edilmeye çalışıldığı görülür. Gazete bundan 150 yıl önce nasıl bir etki gücüne sahipse
bugün de aynı etki gücüne sahiptir. Gazeteler halkın dili ve halkın tercümanıdır. Hem gazeteci hem
de halk bu şuurda olmalıdır. Asırlar boyunca kabul edilen fikirlerin birden değiştirilmesi kolay
değildir. Bu yönüyle oldukça zor bir iştir gazetecilik. Bir aydınımızın dediği gibi; “tebdil-i hissiyat
ne kadar kolaysa tebdil-i efkâr o kadar zordur”. İnandığı, savunduğu ve halkı aydınlatmaya çalıştığı
fikirleri yüzünden siyasi cinayetlere kurban giden gazetecileri düşündüğümüzde bu işin ne kadar
zor olduğunu daha iyi anlaşılır. Şinasi bu zor işin üstesinden Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkararak
gelmeye çalışan bir aydın olarak dikkati çeker. Bu çalışmada Tasvir-i Efkâr Mukaddimesi merkez
alınarak fikir gazeteciliğinin toplumsal değişime yaptığı katkısı irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Tanzimat, Gazete, Şinasi, Tasvir-i Efkâr.

*

Yrd.Doç.Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü.
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A Leading Name of Opinion Journalism in Tanzimat Period:
Tasvir-i Efkâr and its Contribution to Social Change
Abstract
In 1839 the Ottaman Tanzimat proclamation of the many changes taking in social life has begun.
Political social and literary experience, these changes can be grouped under three headings. Decions
taken by the political change, of a social life and was trying to put a layout on the other hand these
regulations be adopted for explaining and clout in society always has been an undeniable fact
that we see the use of newspaper. Tercüman-ı Ahval, the first private newspaper published Turkish
intellectuals and published the first of the modern Turkish literature as a recognized was published
in 1860 by Agâh Efendi and Şinasi. Şinasi has returned the country from Paris where went for
finance education. İn the pages of Tercüman-ı Ahval for the first time that these thought were shared
with Ottaman society. Think about concept such as law, justice, constitutional president and a Western
understanding of different perspectives are put forward in Şinasi was separeted from his newspaper
two years running this time under the experience more innovation from the name that makes
you feel Tasvir-i Efkâr of ideas drawn from his paper in 1862 alone will decide to run. Şinasi civil
society will be realized by those who belive that newspaper are our intellectuals. Şinasi not found
only in that faith, almost all the intellectuals of that period is agreed at this point. İn this context
Mustafa Reşit Paşa, grand vizier of the period, even in the framework of the Tanzimat era intellectuals
to tell the public about newspaper was encouraged to publish. We see article published in the newspaper
of the period to have been made to create a new class of intellectuals and have been trying to build a
new society. What effect have the power of newspaper 150 years ago today, the same effect if you
have the power to. Newspaper is the people’s language and interpreter both journalist and the public
consciousness as it should. Adopted throughout the centuries of ideas is not easy to replace. This
aspect of journalism is considerably hard work. As well as our intellectual: “if the feeling so easy
to change what is so diffucult to change ideas.” The ideas of belived, defended and trying to enlighten
the people because the journalist victims of political killings when we think, we understand how
diffucult this job is. Publishing Tasvir-i Efkâr, Şinasi has overcome these hard work and has attracted
attention as our intellectual. Tasvir-i Efkâr from the center of this article the idea of journalim will be
explored for it’s contribution to social change.
Keywords: Tanzimat, Newspaper, Şinasi, Tasvir-i Efkâr.

Giriş
Tanzimat döneminde Türk edebiyatında görülmeye başlayan yeni türlerin içinde diğerlerine
kıyasla gazeteciliğin önemi oldukça büyüktür. Çünkü makale, fıkra, haber, röportaj, sohbet, mülakat,
anı, gezi, şiir, inceleme vb. pek çok türün gelişmesinde ve yaygınlık kazanmasında gazetenin payı
oldukça fazladır. Bu devirde gazete neredeyse bütün yenilikleri organize etmektedir. Gazete, her gün
bir toplumdan bir sorun üzerinde herhangi bir fikir ve görüşe sahip ikinci bir toplum çıkarabilecek
güçte bir çözümleme ve birleştirme aracıdır.
Demokratik toplumların hayatında fikir çok önemli bir yere sahiptir. Fikir özgürlüğünün olduğu
yerlerde bireyler, fikir ve düşüncelerini kaygısız bir şekilde farklı araçlarla insanlarla paylaşmak
isterler. Hiç şüphesiz bu araçların içinde gazete ayrı bir değer ifade etmektedir.
Tanzimat fermanının ilanıyla birlikte başlayan süreç içerisinde yeniliğin ve yapılan düzenlemelerin
yurt sathında yerleşmesinde ve gelişmesinde önemli rollerden birini de gazete ve gazeteciliğin
oynadığı hemen hemen herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Tanzimat gazeteciliği, halkın görüşünün
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yanı sıra edebiyatı da değiştirmiştir. Bu gazeteleri okuyanlar batıdaki yenidünya görüşü ile karşılaşırlar.
Tanzimat dönemi gazetecilik faaliyetlerinden kısaca bahsetmek gerekirse şu özet bilgileri vermek
mümkündür.
İlk Türkçe gazete II.Sultan Mahmud’un emriyle 11 Kasım 1831’de yayın hayatına başlayan Takvim-i
Vekâyidir. Bu gazete aynı zamanda ilk Resmî Gazete unvanına da sahiptir.
Türk aydınları tarafından çıkarılan ilk gazete Agah Efendi’nin sahibi olduğu ve ilk sayısı 22 Teşrin
1860’da neşredilen Tercüman-ı Ahvaldir. Bu gazetenin ilk 24 sayısında batı etkisinde gelişen Türk
edebiyatının önemli bir ismi olan Şinasi’nin yazılarının çıkmış olması oldukça önemlidir. Bundan
dolayı Tercüman-ı Ahval Yeni Türk Edebiyatı’nın ilk önemli yayın organı olarak kabul edilmektedir.
Şinasi kısa bir müddet Tercüman-ı Ahval’de çalıştıktan sonra bu gazeteden ayrılarak tek başına
Tasvir-i Efkâr gazetesini 27 Haziran 1862 tarihinde çıkarır. Bu gazete, Türk kültür ve edebiyatına
batılılaşma ve yenileşme yolunda önemli katkılar sağlamıştır.
Sarrafyan Efendi tarafından 1 Şubat 1869 tarihinde İbret gazetesi çıkarılır. Ahmet Midhat Efendi
8 Şubat 1872 tarihinden itibaren gazetenin yeni sahibi olur. Kısa süreli kesintilerden sonra Namık
Kemal’in başyazarlığında 13 Haziran 1872 tarihinde tekrar yayımlanır. Namık Kemal’in en tesirli
ve ses getiren yazıları İbret’te çıkar. Bu yazılardan dolayı gazete Sadrazam Mahmut Nedim Paşa
tarafından 14 ay bir süreyle kapatılır. Namık Kemal de Gelibolu Mutasarrıflığına tayin edilir.
Muhbir gazetesi 2 Ocak 1867 tarihinden itibaren Diyarbakırlı Filip Şahinoğlu tarafından çıkarılır.
Ali Suavi’nin başyazarlığını yaptığı Muhbir gazetesi siyasi ağırlıklı bir gazete olarak dikkati çeker.
Gazete 31 Ağustos 1867- 3 Kasım 1868 tarihleri arasında yayın hayatını Londra’da sürdürür.
Ebüzziya Tevfik Bey, 18 Mayıs 1873’te siyasi ve edebi ağırlıklı bir özelliğe sahip olan Hadika
gazetesini neşreder.
27 Haziran 1878’de, dönemin önemli gazetelerinden birisi olan Tercüman-ı Hakikat yayın hayatına
başlar. Ahmet Mithat Efendi’nin çıkardığı bu gazetenin yazar kadrosunda; Muallim Naci, Ahmet
Rasim, Hüseyin Rahmi gibi genç ve yetenekli isimler bulunmaktadır. Tercüman-ı Hakikat, edebi
ağırlıklı yazıları, hikâye ve roman tefrikaları ile edebiyat tarihinde önemli bir yere sahiptir.
Paris’te Ulum isimli bir gazetenin 31 Ağustos 1867 tarihinde Ali Suavi tarafından çıkarıldığı görülür.
Tanzimat döneminin unutulmaz gazetelerinden birisi de Hürriyettir. Hürriyet önce Ziya Paşa ve
Namık Kemal tarafından Londra’da daha sonra Ziya Paşa tarafından tek başına Cenevre’de neşredilir.
Gazetenin ilk sayısı 29 Haziran 1868 tarihinde çıkarılır.
Tanzimat döneminde yeni fikir ve düşüncelerin geniş halk kitlerine ulaştırılmasında devrin gazetelerinin
çok önemli katkıları olmuştur. Tanzimat aydınları gazeteye ayrı bir önem vermişler ve bu çerçevede
hem edebi hem siyasi yazılarını gazetelerde yayımlayarak toplumsal değişime katkıda bulunmak
adına halkı ellerinden geldiği kadar aydınlatmaya çalışmışlardır. 1
Çalışmanın temel amacı, fikir gazeteciliğinin önemli bir ismi olan Tasvir-i Efkâr Mukaddimesinde
ortaya konulan görüşlerin toplumsal değişime olan katkısını irdelemektir. Türk gazeteciliğinin
tarihî seyri içerisinde Tasvir-i Efkâr gazetesi yayımladığı makale, fıkra ve deneme türü yazılarıyla

1 Önder Göçgün, “Tanzimat Devri Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Cilt: 3, Ankara, Türk
Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., 1992, s. 386-387.
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dikkatleri çeken bir gazete olmuştur. İlk nüshasında, gazetenin yayın misyonunu ortaya koyan
mukaddimede gazetenin önemi ve medeni toplumlar için ne ifade ettiği yolundaki görüşler oldukça
önemlidir. Mukaddimede ortaya konulan görüşler gazeteciliği tekrar yorumlamada önem arz
etmektedir. Bu çalışmada; Tanzimat dönemi gazeteciliği hakkında bilgi verilecek, Tasvir-i Efkâr’ın
yayınlandığı dönemin siyasi arka planına bakılacak, Şinasi’nin Türk nesrine kazandırdıklarına
değinilecek ve Tasvir-i Efkâr gazetesini tanıtıcı bilgilere yer verilecektir. Bu çalışma Tasvir-i Efkâr
Mukaddimesi merkezli bir çalışmadır. Mukaddimede ortaya konulan görüş ve düşünceler
yorumlandıktan sonra sonuçta genel bir değerlendirme yapılacaktır.

1. Tasvir-i Efkâr’ın Yayınlandığı Dönemde Siyasi Arka Plan
Tasvir-i Efkâr’ın yayın hayatına başladığı zaman Osmanlı Devleti’nde Sadrazam Fuat Paşa istifa
etmiş, yerine getirilen Yusuf Kamil Paşa, 65 ay sonra azledilmiş, Fuat Paşa tekrar sadrazam olmuştur.
Bu müddet zarfında Ali Paşa Hariciye Nazırlığı görevini yapmıştır. Sırplar ile Belgrad olayı meydana
gelince, Sırbistan’daki Türk kalelerini Sırplara bırakan İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Karadağ
İsyanı bastırılarak onlarla İşkodra Sulhu imzalanmış (1862), memleketeyn tek bir prenslik haline
gelerek bugünkü Romanya devletinin kurulmasına yol açılmış (1864), Sultan Abdülaziz’in hayli
dedikodusu olan Mısır’ı ziyareti bu dönemde gerçekleşmiştir.2
Tasvir-i Efkâr’ın yayın hayatına başladığı yılın öncesinde, aynı yıllarda ve sonrasında yaşanan
olumlu gelişmelerin yanı sıra devlet bir takım ağır faturalar ödemek zorunda da kalmıştır. Rusya’ya
karşı girişilen Kırım Savaşı (1853), Fransa ve İngiltere’nin yardımıyla kazanılır. 1856 Paris Antlaşması,
Tanzimat’ın bir diğer başarılı sayfası kabul edilir. Fakat bunlara rağmen devletin toprak kaybı ve
parçalanması devam eder. II.Abdülhamit devrinde, 1877 Rus Savaşı’ndan sonra Berlin Kongresi
(1878) yapılır; Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlığını elde eder (1878). Bulgaristan özerkliğe
kavuşur (1879). Batum, Kars ve Ardahan Rusya’ya bırakılır (1878). Girit’e özerklik verilir (1878).
Avusturya, Bosna ve Hersek’i ilhak eder (1878). İngiltere Kıbrıs’ı (1878) ve Mısır’ı (1882) alır. Fransa,
Tunus’u işgal eder (1881). Böylece Osmanlı Devleti, Batı’nın siyasi emellerini gerçekleştirmesiyle
çöküş dönemini yaşar. Bunu borçlanmalar izler. Düyun-ı Umumiye 1854 yılından 1954 yılına kadar
sürecek dış borçlanmayı getirir. Ağır yükler altında ezilen devlet, 1908 meşrutiyetine kadar yok
olma noktasına gelir.
Yukarıda sıralanan olaylar karşısında, batıyla bütünleşme sürecinde kazançlara rağmen, kayıpların
çok olduğu dikkatleri çekmekte ve batılılaşma hareketi sonuçları bakımından eleştiriler de almaktadır.3

2. Tasvir-i Efkâr Gazetesi Hakkında
2.1. Tasvir-i Efkâr’ın Tarihî Seyri
Şinasi’nin kalemiyle özgürlük düşüncesini yayması bakımından Tasvir-i Efkâr’ın Türk basın tarihinde
çok önemli bir yeri vardır. O dönemin kaliteli yazıları Şinasi’nin kaleminden çıkmış ve bu gazetede
yayımlanmıştır.
Tanzimat’ı ilan eden Sultan Abdülmecit’in ölümünden sonra 25 Haziran 1861 tarihinde tahta çıkan
Abdülaziz, ilk zamanlar yeniliklere devam etme arzusunu gösterir. Şinasi’nin tek başına ve kendisine
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http://www.yenimakale.com/tarih/590-tasvir-i-efkar.30.04.2010.
Hüseyin Tuncer, Tanzimat Edebiyatı, İzmir, Akademi Kitapevi, 1994, s. 2.
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ait bir gazete çıkarma düşünce ve gayreti bu yıla rastlar. 27 Haziran 1862 (15 Haziran 1278)4 tarihinde
havadis ve maarife dair bir Osmanlı gazetesi olarak çıkarmaya başladığı Tasvir-i Efkâr Tanzimat
döneminde toplumsal değişime batılı tarzda hizmet etmiş bir gazete olarak dikkati çeker. Gazetenin
çıkışı basında ilgi ile karşılanır. Tercüman-ı Ahval’de yayımlanan bir yazıda Tasvir-i Efkâr hakkında:
“… Şinasi tarafından Tasvir-i Efkâr adıyla dünkü gün çıkarılan birinci sayısı incelememizden geçmiş,
her sayfası da seçilmiş önemli şeylerle dolu bulunduğu…” denildikten sonra bu çabaların devlet için
yararlı olduğu, kendisinin bu yolda destekleneceği açıklanmaktadır.5 Münif Paşa da Mecmua-ı
Fünun’da çıkan bir yazısında gazete ile ilgili olarak: “Yazarının yeterlik ve anlayış gücünden umulduğu
gibi adı geçen gazetenin düzen ve bağdaşımının övünülecek ölçüde olduğu”nu belirttikten sonra önemli
isimlerin desteğiyle yazarın cesaretinin artacağını ve gazetenin bir kat daha gelişeceğini söyler.6
Gazetenin çıkışını takdirle karşılayan dönemin padişahı Abdülaziz, Fuat Paşa aracılığıyla Şinasi’ye
yardım amaçlı 500 altın göndermiştir. Fakat Şinasi’nin bu yardımı kabul etmediği söylenmektedir.
Tasvir-i Efkâr’ın ilk nüshasının çıkarılıp, Fuad Paşa tarafından Hünkâra arz edilmesi üzerine Şinasi’ye
500 lira ihsan edilir. Ancak Şinasi parayı getiren Rauf Bey’e ‘Benim o kadar para ile görülecek işim
yoktur.’ diyerek hediyeyi kabul etmez.7 Şinasi’nin çıkardığı bu gazete, devletten hiçbir şekilde yardım
alınmadan çıkarılan Türkçe ilk fikir gazetesidir. Tasvir-i Efkâr için hükümete verilen dilekçe aynen
şöyledir: “Maarif ve havadise dair haftada mümkün olduğu kadar Türkçe gazete çıkartmak emelinde
olduğumdan naşi nizam ve emsaline tatbikan bu babda müsaade-i nezaretpenâhilerinin şâyan
buyrulmasını istida eylerim.8 Gazetenin bazı özellikleri şunlardır: “… haftada iki kez çıkacak, eğitim,
bilim ve yararlı işlerle ilgili duyurular parasız basılacaktır. Gazetenin altı aylığı 80, üç aylığı 40 kuruş
olup sayısı bir kuruştur.”9. Şinasi ise gazetesinin özelliklerini şöyle ortaya koyar: Tasvir-i Efkâr gazetesi
iki bölümden oluşmuş olup, birinci bölümü genel olarak iç ve dış haberlere, seçilmiş haberlerin
duyurulmasına, ikinci bölüm ise bilgice birbirinden ayrı olan yapıtların yayımlanması için ayrılmış
bölümdür ki, gereğine göre yapıt ya tüm olarak ya da özetlenerek verilecektir.”10
Şinasi, aydın-halk buluşmasını sade bir Türkçe etrafında toparlamaya çalışarak, Türk sanat ve düşünce
yaşamının gelişmesinde, Türkçenin itibarının artmasında öncü bir rol üstlenen Tasvir-i Efkârı
yayınlamıştır. Bu gazeteyi 1865 yılından itibaren iki yıl da Namık Kemal çıkarmıştır.11 Şinasi bu gazeteyi
çıkarırken en büyük desteği Namık Kemal’den almıştır. Yeniliğin heyecanlı ve kuvvetli bir kalemi olan
Namık Kemal ilk yazılarını Tasvir-i Efkâr’da yayımlamıştır. Tasvir-i Efkârın baskı kalitesi devrin diğer
gazetelerine nazaran oldukça iyidir. Gazete haftada iki kez olmak üzere toplam 835 sayı çıkmıştır.12
1865 ilkbaharında Şinasi, Ali Paşa’ya karşı girişilen komplonun başarısızlıkla sonuçlanmasından
ve bir arkadaşının tutuklanmasından sonra, gizlice Fransa’ya Paris’e gider. Mustafa Fazıl Paşa’nın
kendisini bu yolda desteklediği ileri sürülmektedir. Şinasi’nin Avrupa’ya gitmesi üzerine gazetenin
sorumluluğunu Namık Kemal üstlenir. Şinasi’nin etkisinde kalan Namık Kemal daha 25 yaşlarında
iken gazetede başyazı yazmaya başlar. Yazılarında genellikle özgürlük konularına temas eder ve
aydın çevrelerde geniş yankılar uyandırır. 1867 yılında yayınlanan “Şark Meşalesi” başlıklı bir yazı

Hüseyin Seçmen, Şinasi, Ankara, Türk Dil Kurumu Yay., 1972, s. 56.
a.g.e., s. 56.
6 a.g.e., s. 56.
7 Ebüzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, Cilt: 1, Çev. Ziyad Ebüzziya, İstanbul, Kervan Yay., 1973, s. 238.
8 http://www.yenimakale.com/tarih/590-tasvir-i-efkâr.30.04.2010.
9 Seçmen, a.g.e., s. 57.
10 Seçmen, a.g.e., s. 57.
11 Ramazan Korkmaz, “Yeni Türk Edebiyatına Giriş”, Yeni Türk Edebiyatı 1839- 2000 El Kitabı, Ed.
Ramazan Korkmaz, 3.bs., Ankara, Grafiker Yay., 2006, s. 27.
12 http://www.edebiyatogretmeni.net/tanzimat_gazeteciliği. 30.04.2010.
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dizisi üzerine Namık Kemal’in gazeteciliğine yasak getirilir. Bunun üzerine Namık Kemal de Fransa’ya
gitmek zorunda kalır, gazeteyi Recâizâde Mahmud Ekrem Bey çıkarmaya devam eder.13
Gazete Mayıs 1910’dan sonra Yeni Tasvir-i Efkâr adıyla Ebüzziya Tevfik tarafından çıkarılmaya
devam ettirilir. Kapatılmalarda adı Tevhid-i Efkâr, Tenvir-i Efkâr, İntihab-ı Efkâr, “Tefsir-i Efkâr olarak
değiştirilir. Gazetenin bu dönemdeki başyazarı Velid Ebüzziya’dır. 1920 yılında O da Malta’ya
sürülünce gazete kapanır, 1921’de tekrar çıkar. 1925 yılında İstiklal Mahkemesi’nce gazete yine
kapatılır. Ziyad Ebüzziya 1940 yılında gazeteyi tekrar yayınlar. 1945 yılında gazete Tasvir adıyla,
Cihan Baban yönetiminde 1949’a kadar yayınlanır.14
1862 yılında yayın hayatına başlayan Tasvir-i Efkâr defalarca kapatılır, mahkûm olur. İktidarlara
karşı eleştirel tutumuyla basın tarihindeki yerini alır.

2.2. Tasvir-i Efkâr’ın Önemi
Tasvir-i Efkâr, Tercüman-ı Ahval’in açtığı yolda çok emek verilerek ve oldukça titiz bir şekilde yayın
hayatına başlamış ve gazeteciliğe ileri bir adım attırmıştır. Şinasi’nin kaleme aldığı özgürlük
düşüncesini ifade eden ve yayan yazılarla hem basın tarihinde yerini almış hem de o dönemin
en güzel ve kültürlü yazılarıyla dikkati çekmiştir.
İlk sayıdaki mukaddime yazısında gazetenin amacının haber ulaştırmak, halkın kendi yaralarını
düşünmeyi, kendi sorunları üzerinde durmayı, öğretmek olduğu belirtilmiş bulunmaktadır. Padişahın
tahta çıkış ve doğum günlerinde övgüler koymayı reddeden Şinasi parlamenter sistemi savunmuş,
bu konuyla ilgili olarak Avrupa basınından çeviriler yayınlanmıştır.
Şinasi’ye göre gazete bilimin ve eğitimin gelişmesi sorunlarını ele alacak ve halkın anlayacağı dille
yayınlanacaktır. Bu amaçla yayın ve eğitimle ilgili haberlere önem vermiş, hatta bunlarla ilgili
ilanları parasız basmıştır. Tasvir-i Efkâr haftada iki gün çıkar. Gazete iç ve dış haberler için ayrı ayrı
sütunlar ayırır ve bunlar “Havadis-i Dâhiliye ve “Havadis-i Hariciye” diye süslü başlıklarla verilir.
Şinasi gazetede daha çok kamuoyu ve düşünce özgürlüğü gibi konularda uyarıcı başyazılar kaleme alır.
Tasvir-i Efkârın eğitim ve edebiyat alanlarında yepyeni bir yaklaşım oluşturduğu kabul edilir.
Halk dilini ön plana çıkarması, sade anlatım ve keskin fikirli stili, gazetesine izin için yaptığı
başvurusundaki olabildiğince Türkçe anlatım dikkati çeker. Okuyucu mektuplarına ve fikirlerine
sütunlarını açmıştır. Arap harfleriyle dizgiyi kolaylaştırmak için dizgi kasasındaki harf sayısını
112 ye indirmiştir.15
Şinasi daha ilk yazısında “Devlet milletin vekilidir. Devletin gücü, halka götürdüğü iyi hizmetlerden
doğar. Halkın bu hizmetlerle ilgili görüşlerine ise gazeteciler tercüman olur” diyerek devlet aleyhinde
yazılar yazmaması kaydıyla çıkartmaya başladığı gazetesinde bu kayda çok da önem vermediğini
gösterir. Şinasi gazetesinde mali reformlar, eğitim problemleri, dış politikada Karadağ Sorunu, “milliyet”,
“meşruiyet” kavramları ile parlamenter sistem isteklerini de dile getirmeye başlayarak siyasal ve
sosyal konuları halkın gündemine taşımaya başlar.
Gazetesinde arı bir Türkçe kullanan Şinasi, Sami ve Suphi paşalar ile Ahmet Vefik Paşa ve Mustafa
Behçet Efendi’nin yazıları da dâhil olmak üzere gazetesinde fikirleri “akıl” etrafında billurlaştıran,
http://www. wikipedia.org/Tasvir-i Efk, 30.04.2010.
a.g.e.
15 http://bilgiyelpazesi.blogcu.com/4-tasvir-i-efkar-gazetesi.30.04.2010.
13
14

6

Avrupa’da aydınlanma çağının özünü oluşturan rasyonalizm akımının Osmanlı’da bu dönemdeki
tek temsilcisi olmuştur.16
Bu yönleriyle Tasvir-i Efkâr, kamuoyunun sözcüsü olmaktan öte, kamuoyunu yönlendirmeye yönelik
bir fikir gazetesi kimliği taşımaktadır. Siyasal eleştirilere de yer verilen gazete ayrıca bir muhalefet
hareketi karakterindedir.
Tercüman-ı Ahval ile Tasvir-i Efkâr karşılaştırılırsa; Tercüman-ı Ahval ölçülü bir yayın politikası izler
ve Agah Efendi de saray ve hükümet çevrelerine yakın kalemlere kendi gazete sayfalarını açmakta
sakınca görmezken, Şinasi’nin gazetesi doğrudan doğruya Yeni Osmanlıların kuruluşunu hazırlar.
Bunun dışında Şinasi ve Agâh Efendi tamamen farklı ortamlardan gelmiş insanlardır.17
Tasvir-i Efkâr çok geçmeden, “yeni edebi ve siyasal fikirlerin toplandığı merkez” haline dönüşür. Her
sayısında Türk dilinde yapılacak reformlar, Türk edebiyatının demokratlaştırılması, batının bilim ve
kültür düzeyine erişilmesi ve bu temel üzerine okulların yeniden örgütlenmesi gibi sorunlar tartışılır.
Tasvir-i Efkârı tanımlayan V.A. Gordlevskiy şöyle söyler:
“Edebiyat ve politika açısından önemli Osmanlı gazetelerinden biridir. Şinasi Efendi’nin
gazetesinde uyguladığı temel prensip, doğuyu batı edebiyatı ile tanıştırırken, yeni
fikirlerin anlatımına uyacak bir dil yaratmaktı. Çünkü siyasal sorunları halka anlatabilmek
için, sade bir dile ihtiyaç vardı. Toplum, gazetenin yardımıyla yeni fikirler ediniyordu;
o zamana kadar sadece şiirden zevk alan kişiler, toplumsal yaşam için de politikanın
önemini kavramaya ve hükümet ile halk arasındaki uçurumu fark etmeye başlıyordu.”18
Şinasi’nin Ruzname-i Ceride-i Havadis gazetesi ile girdiği polemik, Tasvir-i Efkâr’a halkın derhal ilgi
duymasının başlıca nedeni olur. Bir gramer hatası ile ilgili karşılıklı tartışma ile başlayan ve edebi
yarışmaya dönüşen bu polemik yeni ve eski edebiyat akımları arasındaki mücadelenin simgesi haline
gelmiştir. (Ceride-i Havadis’in Tasvir’e çattığı yazıda” mesele-i meb’huset-ün anha”, “tercüme-i salifetüzzikr” ve “tûl u diraz” gibi o sırada yazı ve edebiyat dilinde kullanılan deyimler yer almıştı. Şinasi bu
üç deyimi ele alarak bunların yanlış kullanıldığını, bunların yazarın kendi uydurması veya başkalarını
taklit hevesi ile bu yanlışa kapıldığını belirterek: “bir gazetecinin kendinden üstün olanları küçümsemesi
aydınlar topluluğunda soğuk karşılanacak bir haddini bilmemezliktir.” diyerek Sait Bey’i (Küçük Sait
Paşa) ağır bir itham altında bıraktı. Tartışma bunun üzerine büsbütün alevlendi. Sonuçta bu polemik
Şinasi’nin zaferi ile sonuçlandı.19 Bu polemik sırasında Şinasi’nin gazetesinin tirajı, 20-24 bin nüshaya
ulaştı ki, Türkiye’de daha önce hiçbir yayın organı bu kadar yüksek bir tiraja ulaşmamıştır.
Tasvir-i Efkâr’ın başından beri, “siyasal meselelerin tahlilinin” yapıldığı ciddi yazılara yer verilmiştir.
Şinasi, 1 Haziran 1863 tarihinde, vergi memurlarının haraç kesmelerini ve yasadışı davranışlarını
anlattığı makalesini yayımlamıştır. Şinasi’nin 1863 yılında Maliye Nezareti’nden atılması muhtemelen
bu makale dolayısıyladır.20
1860 yılının ikinci yarısında Tasvir-i Efkâr’da çıkan birçok siyasi yazılar, Osmanlı Devleti’nde siyasi
bunalımın yoğunlaşması ve “doğu sorunun” ciddiyet kazanmasıyla ilgilidir. Girit’teki Rum halkının
Osmanlı hükümetine başkaldırması ve Osmanlı Devleti’nin bu kritik durumundan yararlanmaya
çalışan büyük devletlerin girişimleri, 1865-1867 yıllarında gazetenin şiddetli tepkisine yol açmıştır.
Hamza Çakır, Osmanlıda Basın-İktidar İlişkileri, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2002, s. 34.
A.D. Jeltjakov, Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Hayatında Basın, 1729- 1908 Yılları Arası, 2. bs.,
İstanbul, 1979, s. 53.
18 http://www.yenimakale.com/tarih/590-tasvir-i-efkar.30.04.2010.
19 a.g.e.
20 Şerif Mardin, Tanzimat ve Aydınlar, Cilt: 1, İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 47.
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Tasvir-i Efkâr’ın hükümete karşı gizli bir politik muhalefet organına dönüştüğü, 1867 yılı başlarında
daha da belirgin hale gelir. 23 Şubat günü gazetede Mısır Valisi Mustafa Fazıl Paşa’nın mektubu
yayımlanır. Mustafa Fazıl Paşa bu mektubunda, “fikir, tecrübe ve ıstıraptan doğan reform tasarısının
uygulanmasına hiçbir şeyin engel olamayacağını”, “Yeni Osmanlılar” adına ilan eder. Bu mektubu
yayınlatan Namık Kemal, kendi yorumunu da açıklayarak Yeni Osmanlıları, Osmanlı İmparatorluğu’nu
kurtaracak olan yeni kamuoyu fikrinin taşıyıcıları olarak niteler.21
Bütün bunlar Babıâli’ye Tasvir-i Efkâr’ı kapatma gerekçesi verir. Ancak Babıâli bunun için, 10
Mart 1867 tarihli gazetede çıkan ve yabancı elçiliklerin memnuniyetsizliğine hedef olan makaleyi
hedef alarak Tasvir-i Efkâr’ı bir ay süre ile kapattırır.22
Tasvir-i Efkâr’dan sonra gazeteler ve mecmualar çoğalmaya ve muhtevaları da yavaş yavaş değişmeye
ve zenginleşmeye başlar. Özellikle Namık Kemal ve onun etkisi altında olanlar Türk fikir hayatına
bazı yeni terkipler kazandırdılar. Hürriyet-i vicdan, saha-i tedkik, tefekkür-i amik vb. Bunların
ifade ettiği ve çağrıştırdığı kavramlar eski edebiyat ve tefekkürün bildiği şeyler değildir. Batı
medeniyeti ve kültürü ile tanışan aydınlarımızın şiir ve nesrimize kazandırdığı yeni kavramlar
olarak dikkati çeker. 23

3. Tasvir-i Efkâr Mukaddimesi ve Şinasi’nin Nesrinin Özellikleri
3.1. Tasvir-i Efkâr Mukaddimesi (Orijinal Metin)
“Herbir devlet, idaresine müvekkel olduğu bir heyet-i mecmua-i milliyenin bekasıyla pâyidâr
ve hayr ü menâfi’ine muvafık surette tedbir-i mehâm eylemekle kaviü’l- iktidar olmak kaziyesi,
mânend-i bedihi-yi ulâ bürhândan müstağnidir. Bir hâl-i medeniyyette bulunan halk ise kendi
menâfi’inin husulü hakkında ne suretle sarf-ı zihin eylediği tercemân-ı efkârı olan gazetelerin
lisanından malum olur.
Bu mütâlaaya mebni, herbir memleket-i mütemeddine için elzem olan o türlü varakanın millet-i
muazzama-i Osmâniye meydanında peyda olmasına, mukaddemeleri sâ’i ve muvaffak olduğum
misillü, teksir-i idâdi emeli ile bu def’a dahi bâ-ruhsat-ı seniyye havadis ve maarife dair işbu
Tasvir-i Efkâr gazetesinin te’sisine teşebbüs eyledim. Mâdem ki devlet ve millete ümid-bahş-ı
fevz ve felâh olan asr-ı hümâyun-ı cenâb-ı padişahide meydana çıkmış olmasından nâşi, vazife-i
şükraniyyetimi bu yolda umuma hizmet etmekle eda etmiş olacağımın beyanına ibtidâr olunur.”24

3.2. Tasvir-i Efkâr Mukaddimesi (Günümüz Türkçesiyle)
Her bir devlet, idaresi için vekil edildiği bir milletin sürüp gitmesi ile devam edebileceği ve onun
iyiliğine ve menfaatlerine uygun surette gerekli tedbirleri alarak daha güçlü olabileceği hususu,
herkesçe malum ve delile ihtiyaç duyulmadan kabul olunabilecek gerçeklerdendir. Medeni bir
durumda bulunan bir halkın ise kendi menfaatlerinin elde edilmesi için ne suretle zihin yorduğu
da, kendisinin düşüncelerine tercüman olan gazetelerinin dilinden belli olur.

http://www.yenimakale.com/tarih/590-tasvir-i-efkâr.30.04.2010.
a.g.e.
23 Ali İhsan Kolcu, Tanzimat Edebiyatı, Erzurum, Salkımsöğüt Yay., 2007, s. 37.
24 Tasvir-i Efkâr, No: 1, 30 Zilhicce 1278/ 27 Haziran 1862 (Bkz. İsmail Parlatır, Büyük Türk Klasikleri,
Cilt 9, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 1989, s. 27).
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Bu düşünceye dayanarak, her medeni memleket için mutlaka lazım olan o türlü yayınların büyük
Osmanlı milleti arasında da çıkmasına bundan önce çalıştığım ve muvaffak olduğum gibi, sayılarını
arttırmak emeliyle, bu defa da, Padişahın izni ile olaylardan ve kültür işlerinden bahsedecek
olan bu Tasvir-i Efkâr gazetesini kurmağa teşebbüs eyledim. Padişahın devlet ve millete kurtuluş
ümidi veren bu uğurlu devrinde meydana çıkmış olmasından dolayı, ona karşı şükran vazifemi
bu yolda herkese hizmet etmekle yerine getirmiş olacağımı da hemen söylemek isterim.

3.3. Şinasi ve Nesir
Tasvir-i Efkâr Mukaddimesinin yorumuna geçmeden önce Şinasi’nin Türk nesrine kazandırdıkları
ve nesrinin özellikleri hakkında kısaca bazı bilgileri aktarmak gerekir.
Şinasi’nin düşüncesindeki yenilik hem nazmında hem de nesrinde kendini göstermektedir. Fikirlerini
yaşadığı dönemin imkânları içinde anlaşılır bir şekilde ortaya koyan Şinasi, sahip olduğu fikirleri
ile millete gitmek ister ve bunun için de nazmı ve nesri bir araç olarak kullanır. Gazete makalelerinin
yanında “Durub-ı Emsal-i Omaniye, Şair Evlenmesi” adlı eserleriyle Türk nesrine gerek üslup
gerekse içerik bakımından kazandırdığı yeniliklerin öncüsü olmuştur.
Tanzimat devrinde nazımda olduğu gibi nesirde de ilk büyük yenilik Şinasi tarafından ortaya
konulmuştur. Şinasi ilk önce dilde ayıklama yapmıştır. Şinasi, batıdan aldığı tesirle gerçekleştirdiği
düşüncelerini lüzumsuz ayrıntıdan ayıklama işini nazmında olduğu gibi nesrinde de devam
ettirmiştir. Divan nesrine hâkim olan hayal unsurunu ve buna bağlı olarak teşbihleri, istiareleri,
mecazları terk ederek, sade, doğal bir nesir cümlesi ortaya koymayı başarmıştır. Bu suretle, eski
nesrin nazma yani şiir diline yakın cümle anlayışı terkedilmiş, nesir konuşma diline yakın doğal
bir söyleyiş haline gelmiştir. Nesir dili, Şinasi’nin halka dönük gazeteci vasfı ile bütünleşerek, açık,
net, anlaşılır sade bir söyleyiş halini almıştır. O’nun Tasvir-i Efkâr’da yer alan makalelerine bakıldığında
bu durum açıkça görülür.
Şinasi, Tasvir-i Efkâr’la birlikte yeni Türk nesrinin de ilk örneklerini vermeye başlamıştır. Eskilerin
de zaman zaman kullandığı kısa cümleyi tekrar canlandırmış, mübalağa ve süsten arınmış bir muhtevayı
ifade edecek yeni bir sentaks kurmaya çalışmıştır. Bu yeni cümlede fikre büyük ehemmiyet verilmektedir.
Sanatlı nesirden mümkün olduğunca uzaklaşarak, ifadede ‘şişirme’ unsurları atmıştır.25
Şinasi nesrinde de nazmında da Arapça, Farsça kelimeler, terkipler kullanmış olmakla birlikte,
sanatlı söyleyişten uzak bir ifade tarzını benimsediği için sade bir üslupla yazmış ve Türk nesrinin
ve nazmının sadeliğe doğru yönelmesinde büyük rol oynamıştır. O’nun eserlerindeki ArapçaFarsça kelimelerin manaları bilindiğinde, nazımda ve nesirde yaptığı büyük inkılâp, yani sade
ve açık ifade şekli ile yeni cümle yapısı kendiliğinden ortaya çıkar. Bunda O’nun gazeteci tarafının,
halka hitap eden, halkın anlayabileceği bir dile yazmayı gaye edinen yapısının büyük rolü vardır.
Halkı aydınlatmak, onu fikir ve ahlak yönünden yükseltmek amacında olan Şinasi için edebi olmak
endişesi söz konusu değildir. Bu bakış açısıyla O, dili amacına uygun ifadeye yarayan bir araç
olarak kabul etmiş, hem nazmı hem de nesri bu anlayışla değerlendirmiştir.26

25
26

Kolcu, a.g.e., s. 37.
Seçmen, a.g.e., s. 47-52.
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Şinasi Tercüman-ı Ahval’e yazdığı mukaddimede ortaya koyduğu düşüncelerini kendi gazetesinde
daha da yoğun bir şekilde uygulamaya koymuştur. Dil, o devirde ulaşabileceği en olgun noktasına
getirilmiştir. Cümleler kısalmış, gereksiz süsler atılmıştır.27
Şinasi, Türk nesrine birçok yenilik getirmiştir. Ebüzziya Tevfik Bey bu konudaki değerlendirmesini
biraz da abartarak hayranlık dolu şu ifadeleri dile getirir. “… ben Voltaire değilim; fakat Voltaire
Türk olsaydı, Racine’nin eş’arı hakkında söylediğini burada şüphe etmem ki Şinasi’nin inşâsı
hakkında söylerdi.”28
Ebüzziya ortaya koyduğu görüşlerde o kadar iddialıdır ki, Şinasi övgüsünde sınır tanımaz.
Şinasi gibisi “… Görülmüş ve işitilmiş ise, lütfen haber verilmesi”ni rica eder. Eğer Türk nesrine
Şinasi kadar hizmet eden varsa, bunların bilinmesini de şahıs için değil ‘milletimizin tarih-i
edebiyatına’ bir büyük hizmet olacağı düşüncesindedir.” 29

4. Tasvir-i Efkâr Mukaddimesi’nin Toplumsal Değişime Katkısı
Gazete, Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza yeni giren türlerdendir. Tanzimat aydınları, kaynağını
büyük ölçüde Batı’nın oluşturduğu yeni fikirlerini halka duyurmak, bu yolda onları aydınlatmak,
eğitmek, yetiştirmek üzere gazete ve gazeteciliğe ayrı bir önem vermişlerdir. Hatta kaleme alınan
edebi eserlerin bir kısmı da özellikle hikâye, roman türü başta olmak üzere ilk kez gazetelerde
tefrika edilmiştir. Bununla birlikte gazetenin ağırlık noktasını makale türünün teşkil ettiğini belirtmek
gerekir. Gerçi Tanzimat’ın ilanından sekiz yıl önce 1831’de Takvim-i Vekayi adında resmî bir gazete
yayın hayatına başlar. Ama bu gazete, tamamıyla devlete ait haberlerin yer aldığı bir gazetedir.
Dolayısıyla bu gazete yeni görüşleri, fikirleri halka ulaştırmaktan uzaktır. Bu bakımdan Şinasi’nin
Mukaddimesi’nin ele alındığı Tasvir-i Efkâr gazetesi ilk önemli belgelerden biridir. Şinasi, Mustafa
Reşid Paşa’nın himayesinde tahsil için gittiği Fransa’da kazandığı yeni görüşleri halka ulaştırmak,
yaymak konusunda Tasvir-i Efkâr’ı çıkarmak arzusunu duymuştur. İşte bu Mukaddime (gazetenin
ilk nüshasında yayınlanan), Şinasi’nin amacını ve bu yoldaki fikirlerini ortaya koyması bakımından
büyük önem taşımaktadır.
Mukaddime’nin ilk cümlesinden itibaren Şinasi’nin devlet ve millet hakkındaki düşüncelerini
dile getirme çabası içinde olduğu görülür. İlk cümle devletin millet ile münasebetlerini ortaya koyması
açısından büyük önem taşımakta, diğer bir ifadeyle millet karşısında devletin tarifini yapan bir
cümledir. Bu suretle Tanzimat dönemi nesir anlayışının fikri içeriği bakımından bizlere bazı ipuçları
da vermektedir. Eski nesir genellikle tasavvufi ve ferdi denilebecek içeriği ve genellikle süslü,
müzeyyen ve âli üslubuna karşılık burada yer alan ilk cümleden de anlaşılacağı gibi yeni nesir,
devlet ve millet kelimeleri etrafında cemiyete, dünyaya, reel hayata ait unsurları kapsamaktadır.
Bu bir anlamda soyuttan somuta geçiş olarak değerlendirilmektedir. Gerçi klasik nesirde örneğin;
Fuzuli’nin Şikâyet-nâme’si, Evliya Çelebi’nin Seyahat-nâme’si tarzında gündelik hayata ait durumların
ifade olunduğu, tasvirlerin yapıldığı örnekler de vardır, ancak bunlar sınırlı sayıdadır. Genel
olarak klasik nesir örneğin; Sinan Paşa’nın Tazarru-nâme’sinde, Veysi’nin Nergisi’nin Münşeatlarında
olduğu gibi çoğu tasavvuf coşkusuyla kaleme alınmış, soyut kavramlarla yüklü, yüksek edâlı
söyleyişlerle, sanatkârane bir şekilde tertip olunmuş eserlerdir. Bu çerçevede değerlendirilirse,
eski nesirde hayali ifadelerle soyut kavramların hâkim olmasına karşılık yeni nesirde müşahhas
yani somut kavramlarla realitenin hâkim olduğu görülür. Mukaddime’de yer alan devlet, idare,
Seçmen, a.g.e., s. 57.
Ebüzziya Tevfik, Numune-i Edebiyat-ı Osmaniyye, İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya, 1363, s. 254.
29 Mustafa Canelli, Tanzimat Aydınlarından Renkli Bir Sima Ebüzziya Tevfik Bey, Ankara, Kariyer
Matbaacılık, 1994, s. 62.
27

28
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hey’et-i mecmua-i milliye = millet, kaviyyü’l-iktidâr, medeniyet, halk, gazete, memleket, umuma
hizmet gibi kelimeler somuta yönelişin yani realitenin ve rasyonalitenin açık delilleri hükmündedir.
Eski nesirde bu kavramların bir ikisine bile rastlamak mümkün değildir.
Şinasi’nin Mukaddime’si Tasvir-i Efkâr gazetesinin çıkış sebeplerini, devlet ve millet hayatındaki
rolünü, yazarın devlet, millet, iktidar, medeniyet gibi yeni kavramlar etrafındaki fikirlerini ortaya
koyduğu kadar Tanzimat nesrinin yani yeni Türk nesrinin realist ve rasyonalist içerikli karakterini
ortaya koyması bakımından da önemlidir.
Mukaddimede devlet, milletin işlerini üstlenmiş bir vekil olarak kabul edilmektedir. Bu aynı
zamanda devletin tarifidir. Millet ise bir hey’et-i mecmua-i milliyedir. Diğer bir ifadeyle millet,
varlığını teşkil eden ve o dönemde “unsur u hâkime”, “millet-i hâkime” adı altında ifadesini bulan
Türk milleti ile onun tebâsı durumunda olan diğer müslim ve gayrimüslim müslim unsurlardır.
Yani milli hüviyeti olan bir topluluktur. Bu da milletin tarifinde yeni bir düşünce olarak kabul
edilen bir bakış açısıdır. Böylece Şinasi’nin Mukaddime’si devlet ve millet kelimeleri etrafında
yeni nesrin topluma dönük, somut, reel özelliğinin açık ifadesi olmaktadır. Şinasi’ye göre devlet,
millet varlığının yaşaması ve devamlılığı hususunda hayırlı her türlü teşebbüste bulunmak üzere
vazifeli kılınmıştır. Yani devlet millete karşı sorumlu ve görevlidir. Devlet, milletin yaşamını çok
yakından ilgilendiren önemli zaruri tedbirleri almakla mükelleftir. Bunları yapabilmek için de
devlet kaviyyü’l- iktidâr yani iktidarında kuvvetli, idare edişinde güçlü olmak zorundadır. Buna
göre devlet; hâkim, mutlak otorite kabul edilmektedir. Şinasi’nin ortaya koyduğu bu düşünceler
Batı’nın Montesque, Voltaire, J.J. Rousseau, Diderot gibi siyasi ve sosyal içerikli eserler ortaya koyan
düşünürlerine aittir. Şinasi’nin gerek Avrupa’da bulunduğu sırada Fransa’da tahsil görürken ve
gerekse yurda döndükten sonra bu düşünürlere dair kazandığı görüşler, Türk nesrinin daha
başından itibaren bu şekilde yepyeni bir içerik ile ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yeni nesir, topluma
ait hususları gündeme taşımaktadır. Eski nesrin en gerçekçi metinlerinde bile Şinasi’nin nesrindeki
muhtevaya yani vatan, millet, medeniyet, devlet kavramlarına rastlamak zordur.
Şinasi, devlet-millet işbirliğine, dayanışmasına, bütünlüğüne olan inancını kararlı bir ifade ile dile
getirdikten sonra sözü gazeteye getirerek şöyle söyler: “Bir medeniyete dâhil olan halkın ise kendi
menfaatlerinin elde edilmesi hakkında ne şekilde zihin yorduğu, fikirlerinin tercümanı olan gazetelerin
lisanından malum olur.” Ana hatları ile gazetenin tarifinin yapıldığı bu düşüncelere dayanarak bir
gazetenin sahip olması gereken şu özellikler sayılabilir:
1. Gazete halkın fikirlerinin tercümanıdır. Yani halkın neyi, nasıl, ne şekilde düşündüğünü ortaya
koyan bir araçtır. Bu işi gerçekleştiren gazeteci de halkın temsilcisi durumundadır.
2. Halkın kendi hakkını, hukukunu korumada ne kadar ilgi, gayret gösterdiği, zihin yorduğu,
düşündüğü konusunda da gazeteler son derece önemli bir araçtır.
Şinasi’ye göre gazete; milletin, halkın dilidir. Dolayısıyla halkın bizzat kendisidir ve öyle de olmak
zorundadır. Bu anlayış bütün dünya için dün olduğu gibi bugün de aynen geçerlidir. Şinasi’nin
verdiği bu hükümler fikir ve edebiyat tarihi açısından olduğu kadar Türk basın tarihi açısından
da büyük önem taşımaktadır.
Şinasi’nin devlet ve millet hakkındaki görüşlerinden hareketle O’nun memleketteki idareyi
değiştirmek üzere yapılan çalışmaların içine çekildiği veya yer aldığı söylenebilir. Fakat Ebüzziya’nın
bu konudaki görüşleri tamamen farklıdır. “Ne mekteplerimiz vardı, ne de fikirleri açacak kitabımız…
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İşte bir Şinasi ve O’nun siyaset alanında attığı ilk adım, öncülük vazifesinde gösterdiği sebat ve metanet,
bizi bugünkü siyaset âleminde varlığımızı isbat ettirecek meziyetleri elde etmemize yetmiştir.”30
Şinasi’nin hükümet, devlet, millet idaresi konularındaki sözleri Ebüzziya tarafından birer kıymetli
güzel ifadeler olarak kabul edilmekte, az ve sade sözle ancak bu kadar tesirli ifade meydana
getirilebileceği iddia edilmektedir.
“Şinasi, birkaç asırdan beri abâdını ahfâda (geçmişi, geleceğe) intikal ede ede zihinleri
uyuşturmuş olan nazariyât-ı siyasiye ve içtimâiyesini ancak bu yoldaki münebbihât-ı
cedidesiyle (yeni uyarılarıyla) ikâz ve şifâ-yâb edebilirdi. O zaman idrak edemeyenler,
o zamanın erbâb-ı Fikret ve siyaseti hakkında tariz ve takdirlerde isabet edemezler.
Çünkü asrın temâyülatı ile halkın meluf (alışkın) olduğu hâlet arasındaki buudu ölçecek
mikyâsa mâlik değildir.”31
Şinasi siyasi ve içtimai yaklaşımlarıyla yeni anlayışlar getirmiş ve toplumu ikaz etmiştir. Şinasi
siyasi olayların içinde bizzat yer almamıştır. Paris’te bulunduğu yıllarda Jön Türklerle hiç görüşmediği,
Ziya Bey’le görüşmeyi reddettiği, asıl mühimi Şinasi’nin Yeni Osmanlı faaliyetini pek tutmadığı
Tevfik Bey tarafından Yeni Osmanlılar Tarihinde anlatılır.32
Şinasi, ikinci paragrafta gazetenin millet ve memleket hayatında oynadığı büyük role değinir.
Gazetenin her medeni memleket için “lüzumlu bir varaka” yani gerekli bir kâğıt olduğunu dile
getirir. Şinasi’ye göre gazete aynı zamanda medeni millet olmanın temel şartlarından birisini teşkil
etmektedir. Batıdan gelen bu yeni anlayış Şinasi’yi gazete ve gazetecilik yolunda ciddi gayretlere
sevk etmiş bulunmaktadır. Çünkü O’na göre gazete terakkinin yani ilerleyip yükselmenin ilim, kültür,
sanat yolundaki yeniliklerin halka intikal ettirilip benimsetilmesinde ve milletin medeni milletler
arasındaki yerini almasında temel yapı taşlarından birisini oluşturmaktadır. İşte bütün bu hususlar
çerçevesinde Şinasi daha önceki tecrübelerine, bilgilerine, gayretlerine bağlı olarak bu defa da
saraydan Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmak için izin aldığını ve bu işe teşebbüs ettiğini belirtir.
Gazete daha isminden başlamak üzere yeniliğin ifadesi olmak yolunda dikkati çeker. Nitekim
Tasvir-i Efkâr, fikirlerin anlatılması, ortaya konulması demektir. İşte bu gazete bu yeni fikirlerin
anlatılması, ortaya konulması ve nihayet halka intikal ettirilmesi yolunda önemli bir faktör olmaktadır.
Onun için Şinasi, tam bir fikir adamı hüviyetiyle gazetesine bu anlamlı ismi verir. Böylece gazete
daha isminden başlamak üzere kaynağını Avrupa’nın teşkil ettiği yeni duyuş ve düşünüşün bir
numaralı ifade vasıtası olmaktadır. Nitekim batılılaşma yolunda edebiyatımıza giren yeni türler
ve bu türlerde kaleme alınan edebi eserler; hikâye, roman vs. tefrika yoluyla bu gazetelerde
neşredilir. Hatta gazetelerin içeriğine bakıldığında bu tür faaliyetler, haberler kadar hatta bazen
haberlerden de fazla olmak üzere ağırlığını hissettirir. Kısaca gazete sadece haber verme vasıtası
değil hatta ondan daha da önemlisi edebi, siyasi, içtimai ağırlıklı fikir verme, bilgilendirme kısacası
eğitme, öğretme vasıtası hüviyetiyle okuyucunun karşısına çıkar.
Gazete, yeni bir üslubun ortaya konulması ve halkın aydınlatılması bakımından çok önemli bir
işleve sahiptir. Şinasi bu düşüncelerle Tasvir-i Efkâr’a ayrı bir önem vermiştir.
“… Milletin tasvir-i efkârına (fikren aydınlatılmasına) hizmet maksadıyla memuriyetini
dahi feda ederek neşriyâta mübâderet ve te’sis eylediği Tasvir-i Efkâr gazetesinde,

Ebüzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, Cilt: 1, İstanbul, 1973, s. 63.
Canelli, a.g.e., s. 68.
32 a.g.e., s. 69.
30

31
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Garb’ı müessir hikemiyatını Şark’ın elfâz ü kelimâtiyle mezc ederek (karıştırarak)
bir üslub-ı cedid (yeni üslub) va’zına (icadına) himmetiyle isbat-ı fazilet eyledi.”33
Şinasi Mukaddime’nin son cümlesinde gazeteyi halka hizmet vasıtası saydığını, halkın aydınlığa
çıkması, ilerleyip yükselmesi yolunda birinci derecede faktör olan saraya, padişaha karşı beslediği
samimi alakanın bir şükran ifadesi telakki etmektedir. İşte bütün bu hususlar çerçevesinde Tasvir-i
Efkâr’ı çıkarmağa karar verdiğini belirtir.
Bütünüyle dikkat edilecek olursa Şinasi sade ve fakat kısmen hitabet özelliği arz eden bir durumda
bu Mukaddime’sini kaleme almıştır. Mukaddime görünüş itibarıyla şekil bakımından küçük lakin
anlam itibarıyla gazetenin ne olduğu, nasıl olması gerektiği konularına getirdiği açıklık bakımından,
bu edebi türün devlet ve millet hayatındaki ehemmiyetini ana hatlarıyla göstermesi, ilerleyip yükselme
yolundaki inkâr edilmez rolünü, fonksiyonunu ortaya koyması sebebiyle de son derece önemlidir.
Yeni Türk nesri gazete sayesinde büyük aşamalar göstermiştir. Bu bakımdan gazeteciliği meslek
edinenler Şinasi’yi ve daha sonra da Tercüman-ı Ahval sahibi Agâh Efendi’yi ilk üstatları olarak
kabul ederler. Türk gazeteciliği Şinasi’nin açtığı aydınlık yolda Tanzimat’tan günümüze kadar hayli
mesafeler katederek gelmiş bulunmaktadır. Böylece gazete aynı zamanda Türk fikir hayatının
gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır. Onun için yeni Türk nesri gazeteye çok şey borçludur.
Ebüzziya’nın Şinasi hakkındaki takdirkâr görüşleri ve tespitleri oldukça dikkat çekicidir. O’nun
Doğu ile Batı’yı birleştirip yepyeni bir şey ortaya çıkarma gayretini hayranlıkla karşılar. “Kim ne
derse desin ve nasıl isterse öyle muhâkeme etsin: Ben bu fikirdeyim ki Şinasi merhum, Asya’nın
akl-ı pirânesini Avrupa’nın bikr-i fikriyle izdivac ettirerek, şimdiki tarz-ı mahsusu edebimizi
ilâda (yüceltmede) muvaffak olmuş idi…”34

Sonuç
Tasvir-i Efkâr Mukaddimesi hem yeni kavramlar getirmesi, hem de gazetenin ne olması gerektiğini
kesin olarak açıklaması bakımından oldukça kıymetli bir metindir. Bu yazıda ifade edilenlere göre,
her devlet yönettiği bir toplumun devamı ile ayakta kalabilir. Diğer taraftan halkın da kendi
çıkarlarını savunması ve memleket çıkarları ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak devleti ikaz etmesi
şarttır. Halkın bu sorumluluğu yerine getirmesinde gazete temel bir unsur olacaktır. Gazete her
medeni ülke için çok gerekli olan bir yayın aracıdır.
Şinasi yazılarında halka kendi çıkarlarının farkında olması noktasında ikazlarda bulunur.
Şinasi’nin Tasvir-i Efkâr’daki siyasi ve sosyal görüşleri bir deneme özelliği taşımaktadır. Yazılar,
oldukça sadedirler, var olan sistemin köklü bir eleştirisini yapmaktan uzaktırlar. Yasal ve ekonomik
alanlarda yapılması gerekli reformlara değinen yazıları varsa da onun köklü düşünceleri kültürle
ilgilidir. Şinasi, kültür seviyesi yeteri kadar gelişmemiş insanların siyasi haklarını savunabileceğine
inanmamaktadır.
Tasvir-i Efkâr’da çıkan yazılar titizlikle incelendiğinde, Şinasi’nin siyasi uğraşılarla ilgisini kestiğini
görürüz. Buna karşılık, gazetedeki bazı makalelerinde toplumun yeni yeni yüzleştiği birtakım
kavramları tartışma alanına getirdiği görülür: Yasal haklar, basın özgürlüğü, din ile devlet işlerinin
ayrılması, yoksulların korunması, bağımsızlık, meşrutiyet, demokrasi… gibi.

33
34

Canelli, a.g.e., s. 70.
Ebüzziya Tevfik, “Şinasi ile Mülakat”, Mecmua-i Ebüzziya, No: 80, Teşrin-i Sani H. 1287, s. 1603.
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Gazetede tefrika edilen yazıların daha sonra bir bütün halinde Tasvir-i Efkâr yayınevinde basılarak
halkın istifadesine sunulur.
Yazılarıyla olmasa bile düşünceleriyle Şinasi’nin etrafında toplanan gençler siyasi düşüncelerinin,
kapalı da olsa, yansımasını bu gazetede bulurlar. Özgür düşünceli olan ve Abdülaziz’i tahttan
indirmeyi düşünen bu gençlerin Şinasi’nin etrafında toplanmış olmalarının, onun gazetede yer
alan görüşlerinin etkisiyle olduğu söylenebilir.
Namık Kemal, Şinasi’yi mektuplarında saygı ile anar. Onun edebiyatta yaptığı yeniliği açıklamayı
kendine görev bilir. Yeni Türk edebiyatındaki gerçek öncünün Şinasi olduğunu belirtir. Tasvir-i
Efkâr’daki yazılarına bakmak bu anlamda yeterlidir. Türkçede yeni bir nesir dilinin ortaya çıkması
onun sayesinde olmuştur. Namık Kemal’e göre Şinasi, altı yüzyıl süren katılaşmış yazı biçimlerini
parçalamıştır. Bundan sonra da edebiyat, düşüncenin gücünü yansıtan bir unsur olmuştur.
Şinasi Tasvir-i Efkâr aracılığıyla basın özgürlüğüne ve edebiyatın gelişmesine önderlik etmiştir.
Şinasi yurtta yayım hayatının başlatıcısı ve yeni yazı dilinin kurucusudur.
Tanzimat tüm yenileşmelere karşın halk ile aydının bağlılığını zayıflatıcı etkiler yaratır. Şinasi
gerçek gücün halkta olduğunu anlar. Onunla başlayan halkçılık, olgun bir içerik kazanarak günümüze
kadar etkisini sürdürür. Ziya Gökalp’tan geçerek Atatürk ilkeleri arasında yerini alır.
Toplum çöküntüsünün temel nedenlerinden birinin bilgisizlik olduğunu ilk kez ortaya koyan Şinasi’dir.
Uygar bir toplum olabilmek için bilgisizliği ortadan kaldırmak gerekir. Bilimsel keşiflerin insanlık yararına
kullanılması gerektiğini söyler. Halkın yönetime katılması gerektiğini üstü kapalı da olsa ileri sürer.
Şinasi, bizim için uygarlığa katılmanın, yalnızca Avrupa’nın bizden ileri olan kurumlarını alıp
uygulanmasıyla mümkün olacağını söyler. Ayrıca, batılılaşmayı batının ileri kurumlarını alıp
uygulamakla batılı olacağımızı düşünenlerin görüşlerini de paylaşır.
Şinasi, her şeyden önce yazının toplumu uyandırıcı etkisini kavramıştır. Bundan dolayı yazıyı halka
görev yapıcı bir araç olarak düşünmüştür. Kuru, fakat düşünce yönü sağlam bir anlatım biçimi
benimsemiştir. Halka seslenmenin en etkili aracı olarak gazeteyi görmüştür. Bu aracın önemi onun
çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Gazete yoluyla yeni kavramları tartışma alanına getirmiştir.
O, Tanzimat döneminde ortaya çıkan uygarlaşma sorununa çözüm arayan ilk yazardır.
Gerçeğin değişmez ölçüsünün akıl olduğu görüşünden yola çıkan Şinasi edebiyatı eleştirel gerçeklik
yönüne çekerek, toplumla edebiyat arasındaki ilişkileri değerlendirmeye çalışmıştır.
Şinasi çıkardığı gazeteyle, olgun bir gazete dilinin gelişmesini sağlamıştır. Yeni kavram ve görüşleri
tartışma alanına getirerek halkın kültür düzeyini yükseltmiştir. Gazete çevresinde yenilikçi gençleri
toplayarak onlara doğru bir gelişme yolu çizmiştir. Gazetede önemli eserleri önce bölümler halinde
daha sonra da kitap halinde basımını yaparak bilim alanının gelişmesine katkı da bulunmuştur.
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Osmanlı Basın Hayatında Kadın Yazarlar
Beyhan KANTER*

Özet
Gazetecilik kültürünün Osmanlı Devleti’nde etkin bir yer edinmesiyle kendilerini ifade etmek
ve görünürlük kazanmak isteyen kadın yazarlar, çeşitli gazete ve dergilerde yazı ve şiirleriyle bir
varlık alanı oluşturmuşlardır. Şûkûfezar, Hanımlara Mahsus Gazete, Hanımlar Âlemi, Süs, Mehasin,
Kadın gibi kadın dergilerinde, kadın yazarların Tanzimat’ın ilk yıllarından Cumhuriyetin ilk yıllarına
kadar geçen süreçte verdikleri mücadelelerin basın hayatına da yansıdığı görülmektedir. Yayın
kültürü ile başlayan kadın hareketi, evde oturan sindirilmiş kadının yerini, etkin bir biçimde kamusal
hayatta görünen ve birbirine destek olan aydın kadınların almasında önemli bir rol üstlenmiştir.
Bu açıdan bakıldığında Osmanlı Türk kadınının basın hayatında görünürlüğü ile kadınlar arasında
başlayan uyanış aristokrat kesimden halk tabakasına doğru kaymaya başlamıştır. Böylelikle kadınlar,
sosyal yaşamda etkin özne olarak kendi varlıklarını inşa etmenin temellerini atacak bir oluşumun süreci
içerisine de adım atmışlardır. Bu yazıda, Osmanlı Türk kadınının basın hayatında konumlanışının
etkileri ele alınacaktır. Zira kadın yazarların, kadın hakları noktasındaki yapılanmaları ve kadın
dergilerinin bu oluşuma katkıları elbette yadsınamaz. Nitekim bu makalede, Osmanlı Türk kadın
hareketinin başlangıç ve gelişim aşamaları, süreli yayınlardaki fikirler ve edebi çalışmalar ekseninde
incelenecektir. Özellikle Tanzimat döneminde Fatma Aliye Hanım’la başlayan bu kadın hareketi
içinde daha sonradan yer alan Nigâr Hanım, Makbule Leman Hanım, Emine Semiye Hanım, Nezihe
Muhiddin, Ulviye Mevlan ve Mükerrem Belkıs gibi kadın yazarların çalışmalarının Osmanlı kadın
hareketine katkılarından bahsedilecektir. Bu çalışma, Tanzimat’la başlayan modernleşme sürecinde
kadın yazarların kimliklerinin açıklanması ve kadın kimlikleriyle varlık alanı oluşturmaya çalışmaları
konularıyla sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, kadınların verdikleri mücadeleler fikir akımları ile
bağlantılı bir biçimde ele alınarak irdelenecektir. Kadın yazarların sadece kimlikleri üzerinden
değil aynı zamanda eserlerinden de söz edilerek bu eserlerin kadın hareketlerindeki etkileri ve
yansımaları ele alınacaktır. Makalede, kadın dergilerinin misyonları ve bu dergilerin kadın hareketine
destekleri de yine Tanzimat ve hemen sonrasında bu bilinci taşıyan kadın yazarların çalışmaları
göz önünde tutularak incelenecektir. Bütün bu verilerden hareketle, Türk kadının “benlik bilinci”
elde etmek için verdiği mücadelenin boyutlarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Çalışma yöntemi
olarak dergi metinleri söylem analizine tabi tutulup kadın yazarların kullandıkları dil örgüsüne ait
içerik çözümlemesi yapılacaktır. Çalışma sınırımızı ise, Osmanlı Türk kadın hareketinin başlangıç
ve gelişim aşamaları, süreli yayınlardaki fikirler ve edebi çalışmalar oluşturacaktır.
Anahtar Kelimeler: Basın, Gazete, Dergi, Kadın.
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Woman Outhers in The Ottomon Press Life
Abstract
Through an active place of journalistic culture in Ottoman Empire, woman writers who wanted
to express themselves and to gain visibility have created a field of presence with their writings and
poems in various newspapers and magazines. In women’s magazines such as “Şûkûfezar, Hanımlara
Mahsus Gazete, Hanımlar Âlemi, Süs, Mehasin, Kadın” we can see the reflection of women writers’
struggle on press life from the early years of Tanzimat till the early years of the Turkish Republic.
The women’s movement started with the publication culture has pioneered the fact that intellectual
women who appeared effectively in the public life and support each other have replaced the
digested women living at home. In this respect, the emancipation among women that begun with
the appearance of Ottoman-Turkish women within the Ottoman press begun to shift from aristocracy
to the lower layers of the society. In this way women started out a process that would re-establish
their own existence as autonomous subjects within social life. In this article, I will discuss the
position of Ottoman Turkish women in the press life. Structuring of women writers’s at the point
of women rights and the contribution of women’s magazines to this formation are, of course,
undeniable. In this article, the beginning and development stages of Ottoman Turkish women will
be examined on the basis of ideas in the periodicals and in literary works. I will tell about the
contribution to Ottoman woman’s movement by the studies of women writers such as Nigâr
Hanım, Makbule Leman Hanım, Emine Semiye Hanım, Nezihe Muhiddin, Ulviye Mevlan ve Mükerrem
Belkıs who took place later in this women movement strating with Fatma Aliye Hanim especially
during Tanzimat period. This work is limited with uncovering of the identities of women writers
during Ottoman modernization era that started with Tanzimat, and with the subject matters of
these writers with regards to their aims for opening some plane (space) of existence by their identities.
The struggles that women pursued will be handled in connection with the thought trends of the
era. I will not only deal with the identities of the women writers, but also deal with their works,
and effects and reflections of these works’ to the issue. I will examine aims and missions of woman
journals and support of these journals to woman’s movement with respect to the works of woman
writers who possessed autonomous counsciousness. Then, the aim of the article is also to put forward
the dimensions of the struggle for gaining this “I consciousness”. The method to be followed is to
apply discourse analysis upon the journal texts and to make content analysis of the language structure
used by the writers. The limits of the work will be the ideas and literal works in periodicals at the
beginning and development stages of Ottoman-Turkish woman’s movement.
Keywords: Press, Newspaper, Magazine, Woman.

Giriş
Osmanlı Türk kadınının, toplum yaşamına dâhil edilmesi ve kadına bir statü kazandırılması gerektiği
Tanzimat döneminde ciddi anlamda bir tartışma ortamı oluşturmuştur ki, bu Osmanlı tarihi içinde
ilk kez ortaya çıkan bir tutumu yansıtır. İlk defa Osmanlı kültür tarihi içinde, kadının toplumsal
yaşamdaki yeri sorgulanmış, geleneksel düzenden miras kalan erkek otoritesinden kadının kurtarılması
gündeme gelmiş ve kadınlara yeni bir kimlik kazandırma arzusu sistematik bir şekilde yürütülmeye
çalışılmıştır. Bu anlamda kadın yazarların, kadın hakları noktasındaki yapılanmaları ve kadın
dergilerinin bu oluşuma katkıları elbette yadsınamaz.
19. asırda Batı’da ortaya çıkan fikir akımları ile kadınların sosyal hayatın her kesiminde etkin bir
rol oynamaya başlamasının, Osmanlı toplumundaki kadın hareketinde önemi yadsınamaz bir etkisi
söz konusudur. Batı kültürü ile yetişmiş ve Batılı tarzda eğitim almış yüksek tabakaya mensup
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kadınların ve devre damgasını vuran aydınların Avrupa’daki bu süreçten haberdar olmaları
neticesinde, Batı’daki kadının uyanışı ve hak iddiaları Türk kadınına da sirayet etmekte gecikmemiştir.
Bu durumun ortaya çıkardığı bir gerçeklik de şudur ki; erkeklerin etkin güç olarak sosyal yaşamda
yer almaları sadece Osmanlı toplumuna ait geleneksel ve dinsel bir olguyu yansıtmaz. Sanayi
devrimine kadar Avrupa’da da erkeklerin gücü ve otoritesi hâkimdir. Avrupa’da yaşanan bu hareketli
dönem içinde ortaya çıkan feminizm akımıyla birlikte kadınlar, kendi haklarını savunmuşlar ve
erkekler ile eşit şartlara sahip olma arzularını gerçekleştirmek için ciddi mücadelelerin içine girmişlerdir.
Avrupa’da cereyan eden bu gelişmeler karşısında, Batı’yı model alma taraftarı olan Osmanlı aydınları,
Türk kadınına da aynı hakların verilmesi gerektiğini savunmuşlar ve bu mücadelenin Türk toplumunda
da yapılmasının önemi üzerinde durmuşlardır.
Bu dönemde Osmanlı kültürü içinde ortaya çıkan kadın hareketlerini iki boyutta ele almak gerekir.
Birincisi kadınların eğitim hayatında etkin olarak yer alması ve kamusal alanda belirmesini savunan
görüştür ki; geleneği savunanlar; İslamcılar, Osmanlıcılar ve Türkçüler bu noktada birleşirler.
Diğeri ise kadınların feminist bir yaklaşımla geleneğe ve dine arkalarını dönerek haklarını arama
çalışmalarını yansıtan Batıcılık anlayışının etkisinde kalan görüştür. Birinci görüşü, pek çok erkek
aydın savunarak kadın hareketlerini hem sosyal hem de edebi anlamda desteklemiştir. Bu noktada
modernleşme ve çağdaşlaşma anlayışı içinde, kadına yeni bir kimlik kazandırma çabasından ziyade,
geleneğin dışına çıkmadan ve dinsel unsurları göz ardı etmeden Doğu-Batı sentezli bir kadın kimliği
oluşturma çabası söz konusudur. Ancak bu ideolojilerin hiçbirisinde kadını mevcut durumundan
daha geriye götürme eğilimi söz konusu değildir. Kadının aile yaşamı ve toplumsal yaşamdaki
konumu hakkında aynı görüşleri paylaşan bu ideolojilerin kadın konusu noktasında birbirlerinden
çok keskin ayrılıkları yoktur. Batıcılar, kadının sosyal yaşamda tam anlamıyla Batılı bir kadın modeli
olarak yer almalarını isterlerken; İslamcılar, gelenekten ve dinden uzaklaşmadan yeni bir kadın
modeli oluşturma gayreti içine girerler. Türkçüler ise kadında milli duyguları uyandırma ve vatan
konusunda onları bilinçlendirerek onları da milli uyanışa dâhil etme amacı taşırlar. Bu ideolojilerin
temelde aynı ama detaylarda farklı olan kadının toplum içindeki yeriyle ilgili tartışmaları hiç şüphesiz
kadın hareketlerinin lehine bir seyir göstermiştir.
Dikkat edilmesi gereken bir husus da II.Abdülhamit’in kadınların eğitilmesi ve eğitimlerinin teşvik
edilmesi alanında ciddi çalışmalar ve reformlar yapmış olmasıdır. II.Abdülhamit, devrinin kadın
yazarlarından Fatma Aliye Hanım, Nigâr Hanım, Hatice Nakiye Hanım ve Makbule Leman Hanım’ı
çeşitli faaliyetlerinden ötürü ödüllendirerek kadınların kamusal alandaki etkinliklerini ve var
olma mücadelelerini desteklemiştir. Nitekim 1888 yılında yayın hayatına giren Mürüvvet dergisi,
“II.Abdülhamit’in desteği ve teşvikini”1 almıştır.

Osmanlı Basın Hayatında Kadın Yazarların Görünürlüğü
Tanzimat devrinden önce kadınlar, sadece bugünkü ilköğretim derecesinde olan sıbyan mekteplerinde
düzensiz bir eğitim görürler. Ancak yüksek tabakaya mensup aileler, kendi imkânları ölçüsünde
kız çocuklarına özel dersler aldırarak; onlara belli bir eğitim imkânı sağlama çabasında olmuşlardır.
Tanzimat’la birlikte açılan “Darulmuallimat”ın Türk kadınının eğitim hayatına başlamasındaki
yeri inkâr edilemez. Kadın öğretmenler yetiştirmek için açılan Darulmuallimat’la birlikte düzenli
bir eğitim yaşamına girmeye başlayan Türk kadını için artık yeni ve her türlü gelişmeye açık sosyal
ve siyasal bir dönem başlar.
Kimlik arayışında olan Türk kadını, en büyük desteğini yine haklarını elinden aldığına inanan Türk
erkeklerinden görür. Ancak bir farkla ki bu hareketi destekleyen gelenekçi kesim, kadının sosyal
hayata ve kamusal alana atıldığı zaman ahlak duygusundan uzaklaştırılmaması gerektiği noktasında
1

Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul, Metis Yayınları, 1996, s. 27.
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fikir birliği içinde bulunmuşlardır. Doğu kültüründe kadınlığın en önemli meziyeti olarak görülen
ahlak duygusunun, Avrupalı kadınlarda göz ardı edildiği noktasında devrin en önemli kadın hakları
savunucularından olan A. Mithat Efendi de çeşitli görüşler ileri sürerek kadınların özgürlük anlayışının
ahlaksızlığa meydan vermemesi gerektiğini sıklıkla dile getirme gereği duymuştur. Bu anlamda, onun
kadınların özgürlüğü ile ilgili düşünceleri geleneksel ve muhafazakâr bir sınır içindedir.
Kadının toplumdaki yerinin, yeni bir sürece girmeye başladığı ve kadının kamusal alanda görünmeye
başladığı Tanzimat döneminde, basın ve yayın önemi inkâr edilemez bir güce sahiptir. Devrin yazarları,
eserlerinde kadın meselesine sıklıkla eğilerek Türk kadınına yeni statüler kazandırma eğiliminde
olmuşlardır. Tanzimat edebiyatının Batı’yı örnek almasını isteyen ve yeniliğin önde gelen temsilcilerinden
Şinasi, “Şair Evlenmesi” adlı tiyatro eserinde görücü usulü evliliği eleştirme yoluna giderek bu tür
evliliklerin doğuracağı olumsuz sonuçları ironik bir tarzda dile getirmiş ve bir anlamda geleneksel
evlilik anlayışına yönelik tepkisini ortaya koymuştur. Yine Namık Kemal, kadın ve aile konuları
üzerinde fikirlerini hem romanlarında hem de makalelerinde beyan etmiş ve Osmanlı toplumunda
kadının yeri hakkında düşüncelerini dile getirirken geleneksel çizgiden uzaklaşmamıştır. Namık
Kemal, 1872’de İbret gazetesinde yayınlanan “Aile” adlı makalesinde “kadın ve aile” ile ilgili görüşlerini
yansıtırken de kadın- erkek ilişkisinde bir düzen olması üzerinde durmuştur. 2
Özellikle Tanzimat yazarları içinde Ahmet Mithat Efendi, eserlerinde kadın haklarının bir savunucusu
ve temsilcisi durumundadır. Ahmet Mithat Efendi, kadın olgusuna yaklaşırken Batı’daki kadın
anlayışıyla Osmanlı geleneğindeki kadın anlayışı arasındaki farklılıklar üzerinde durur. Klasik
edebiyat dönemi şiirlerinde kadın, ulaşılamayan bir sevgili tipi olarak idealize edilmiş ve kadının
sosyal ve toplumsal yönü üzerinde durulmadığı gibi bu konuda herhangi bir çalışma da yapılmamıştır.
Ahmet Mithat Efendi, bu eksikliği ortadan kaldırmak ve kadınları kamusal alana dâhil etmek
amacıyla, romanlarında ve makalelerinde kadın ve kadının toplumdaki yeri noktasına vurgu yaparken
yeni bir medeniyetin eşiğinde olan Osmanlı Türk kadınını bilinçlendirme arzusunda olmuştur.
Kadına yaklaşımında, Batılıların Türk kadınına bakışını eleştirirken de geleneksel çizgiden ve Osmanlı’nın
toplumsal belleğinden uzaklaşmamaya özen göstermiştir.
Batılıların Osmanlı kadınının hukuku olmadığını düşünmesine şiddetle karşı çıkan Ahmet Mithat,
batılıların bu yanlış görüşlerini kitabında cevaplandırmayı lüzumsuz bulmuştur. Çünkü manevi kızı
Fatma Aliye Hanım’ın Muhadere-i İslam isimli eserinde İslam kadının, Avrupa kadınından çok fazla
hukuku olduğu ispat edildiği gibi kendisi de Stokholm Müsteşrikler Kongresindeki tebliğinde aynı
batılıların bu batıl iddialarına reddiyede bulunmuştur.3
Ahmet Mithat Efendi, devrin kadınlara yönelik süreli yayınlarından olan Hanımlara Mahsus Gazete’ye
gönderdiği bir mektupta, bu derginin kadınların eğitilmesi ve kadınların belli bir bilince ulaşması
için kültürel bir üretim sağlayacağından bahsederek kadınların basın hayatına atılmalarını açıkça
destekler.4 Kadınların devrin aydınlarından aldıkları bu destekler sayesinde Osmanlı modernizminde
önemi küçümsenemeyecek bir adım atılır.
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat’tan önce de sınırlı sayıda da olsa kadın şairler bulunmaktadır.
Bu kadın şairler, genellikle saray çevresinde; saray kültürü ile yetişen yüksek tabakaya mensup
kişilerdir. Ancak bu kadın şairler, erkek şairler kadar öne çıkamadıkları gibi eserlerinde geleneğin
klişe ifadelerini kullanarak adeta erkek şairlerle aynı yolun ve imajların takipçisi olmuşlardır. Fakat
Tanzimat fermanının ilanından sonraki dönemin getirdiği sosyal hareketlilik ile kadınlar sadece
şiir yazmakla yetinmemişler, etkin bir şekilde basın ve edebiyat hayatına girmişler ve kadın kimliğiyle
Namık Kemal, “Aile”, İbret, İstanbul, No: 56, 1288.
Orhan Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı
Yayınları,1991, s. 161.
4 Ahmet Mithat Efendi, Hanımlara Mahsus Gazete, No: 1, s. 8.
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kamusal alanda var olmaktan ve bireysel anlamda varlıklarını ilan etmekten çekinmemişlerdir.
Tanzimat döneminde, Osmanlı Türk kadınları kendilerini ifade ettikleri gibi toplumsal sorunlardan
da uzak kalmamış ve devrin sosyolojik ve değişen kültürel yapısı ile de ilgilenmişlerdir. Zehra
Toska’nın tespitiyle bu dönemde ilk roman yazan kadın, Zafer Hanım’dır. Zafer Hanım’ın 1877 yılında
yazdığı “Aşk-ı Vatan” adlı romanında kendi imzasını kullanmaktan çekinmemesi, yaşadığı devir
göz önüne alınırsa oldukça cesur bir hareket olarak nitelendirilebilir. Eser, “Merhum Kabuli Paşa
haremi Zafer Hanım’ın eser-i hamesidir”5 imzasıyla yayınlanmıştır. Zafer Hanım, eserinde Tanzimat’ın
edebiyat geleneğine uygun olarak kadının toplumsal yaşamdaki yeri üzerinde dururken ve devrin
genel eğilimi doğrultusunda Doğu-Batı ikileminin oluşturduğu ruhsal ve toplumsal çatışmaları
yansıtırken toplumsal duyuş tarzını ve Osmanlı’nın kültürel belleğini göz ardı etmez.
Kadın haklarını savunan ve kadınların eğitimi konusu üzerinde yoğunlaşan ilk Osmanlı kadın
yazarı ise Fatma Aliye Hanım’dır. Fatma Aliye Hanım, aristokrat bir aileye mensup ve saray çevresinde
yetişmiş, belli bir kültür birikimine sahip entelektüel biridir. Babası Osmanlı sarayının tarihçisi
ve hukukçusu Ahmet Cevdet Paşa’dır.
Muhafazakâr bir yenilikçi kimliğiyle devre damgasını vuran Ahmet Cevdet Paşa, devri gibi kurucu,
yapıcı ve uzlaştırıcıdır. Devri gibi Avrupa’ya hayran ve medeniyetçidir. Terakkiye inanır. Buna
karşılık, bu terakkinin milliyetin esası gibi aldığı din ve şeriat kadroları içinde temin olunmasını
ister. Örf ve âdete, ihmali caiz olmayan bir realite gibi bakar ve muhafazasında son derece ısrar
eder6. Böyle bir babanın kızı olarak Fatma Aliye Hanım da hem Batı medeniyetinden faydalanmak
gerektiğine inanır, hem de toplumsal normlardan ve kültürel gelenekten uzaklaşılmaması yönünde
bir tutum sergiler.
Fatma Aliye Hanım, saray çevresinde etkinliği olan kültürlü ve yenilikçi bir aileden gelmiş olmanın
etkisiyle, iyi bir eğitim almış ve Batı kültürünü yakından takip edebilme imkânı bulmuştur. Birçok
özel hocadan ders alması ve Fransızca öğrenmesi o dönemde Fransa’yı yakından takip eden Osmanlı
aydınları arasında etkin bir şekilde söz sahibi olmasına zemin hazırlamıştır.
Zaten Fatma Aliye çocukluğunda erkeklerin dünyasında yaşamış, evde zamanın büyük kısmını
haremlikte değil selamlıkta geçirmiş, erkek hizmetkârlarla, babasının kahvecisi Süleyman Ağa ve
Halep’teyken İngiliz Konsolosu Mr. Skene ile dostluklar kurmuştur.7 Nükhet Esen’in bahsettiği bu
durum, Fatma Aliye’nin ev ortamı hakkında bilgi edinmemiz için bir ipucu niteliğindedir. Yaşanılan
kültür ortamına ve eğitim düzeyine uzak kalamayan Fatma Aliye Hanım’ın öncü kadın olmasında,
ailesinden aldığı temel eğitimin ve kültürel dokunun etkisi inkâr edilemez.
Fatma Aliye Hanım’ın yayın hayatına atılması bir tercüme roman yayınlamasıyla başlar. Tanzimat
edebiyatında Batılılaşmanın çeviri eserlerle başladığı düşünülürse, Fatma Aliye’nin kültürel ve edebi
bir ortamla ne kadar yakın olduğu gözden kaçmaz. Ancak devrin siyasi ve sosyal durumu nedeniyle
bu çeviri eserinde kimliğini açıkça belirtmekten kaçınır. “Bir Kadın” takma adını kullanarak George
Ohnet’in “Volente” romanını, “Meram” başlığıyla tercüme eder. Fatma Aliye Hanım’ın bu romanın
yayınlanması esnasında kimliğini gizlemesi, kadınların kamusal alana rahatça müdahil olamayacaklarının
ve bu noktada pek çok eleştiriye maruz kalacaklarının açık bir göstergesi niteliğindedir. Kadınların
açıkça fikirlerini beyan edemedikleri ve içe kapanık, sınırlandırılmış bir şekilde yaşamayı kabullendikleri
bir atmosferde elbette yüksek sesle, çevrilen esere imzasını atmak kolay bir olguyu yansıtmaz. Servet
ve Tercüman-ı Hakikat gazetelerinde bu tercüme hakkında birkaç yazı yayımlanması, hem eserin
hem de Fatma Aliye Hanım’ın yazarlık kaderi açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu
Zehra Toska, Aşk-ı Vatan, Oğlak Yayınları, İstanbul, 1994.
Ahmet Hamdi Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyat Tarihi, İstanbul, Çağlayan Yayınları,
1997, s. 165.
7 Nüket Esen, Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2006, s. 86.
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dönemde Fatma Aliye Hanım “Bir Kadın” takma adıyla yazılarını yazmaya devam etse de daha
sonraları “Müterceme-i Meram” ve “Aliye” imzalarını kullanma gücünü yakın çevresinden aldığı
olumlu tepkilere borçludur. Tercüman-ı Hakikat’te yayımlanan bir yazısında “Fatma Aliye”
imzasını açıkça kullanması, ortamda bir yumuşama ve kadınlar adına bir rahatlama olduğunun
göstergesidir. Böyle bir rahatlama atmosferinin oluşmasında, Osmanlı aydının kadınlara destek
vermesi, onları teşvik etmesi ve kadın realitesinin fark edilmiş olması dikkate değer bir olgudur. Bu
anlamda, Fatma Aliye’nin en büyük destekçileri, yeniliğe açık bir Osmanlı aydını olan babası Ahmet
Cevdet Paşa ve devrin ileri gelen edebiyat ve fikir adamlarından olan yenilikçi Ahmet Mithat Efendi’dir.
Öyle ki Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye Hanım’ı manevi kızı olarak gördüğünü belirtmektedir.
Fatma Aliye Hanım’ın yayın hayatında şöhret kazanmasında ve devrinde itibar görmesinde A.Mithat
Efendi’nin “Fatma Aliye Hanım ya da Bir Kadın Muharririn Doğuşu” adlı eserinin küçümsenmeyecek
bir yeri söz konusudur. Yine Ahmet Mithat Efendi’nin Fatma Aliye Hanım’la birlikte “Hayal ve
Hakikat” adlı bir roman yazması, kadınların sosyal alanda varlıklarını kabul ettirebilme çabalarına
yönelik bir desteğin sonucudur. Bu roman “Ahmet Mithat ve Bir Kadın” imzasıyla 1892’de yayınlanmıştır.
Romandaki erkek karakter, Ahmet Mithat Efendi tarafından; kadın karakter ise Fatma Aliye Hanım
tarafından yazılmıştır. Bu anlamda bu romanla birlikte kadın ve erkeklerin bakış açıları aynı edebi
eserin içinde sunularak Osmanlı edebi hayatında bir ilk gerçekleştirilmiştir.
Kadınların sosyal yaşamdaki yeri ve kadınların eğitimi gibi konularla yakından ilgilenen Fatma
Aliye Hanım, Müslüman kadınlar ve Müslüman kadınların yaşayışları hakkında sadece Türk halkını
değil, aynı zamanda yabancıları da bilgilendirmeyi amaçlayarak dar bir çevreye değil geniş bir kesime
hitap eder. Bu anlamda yazmış olduğu “Nisvan-ı İslam” adlı kitabı dikkate alınması gereken ve
devrinin kadın konusundaki kültürel ve sosyal tartışmalarını yansıtıcı önemli bir eserdir. Bu eserde
Fatma Aliye Hanım, Türk kadınına bir gelecek hazırlamak amacıyla mücadele içinde olduğunun
sinyallerini vererek kendini ifade edemeyen sindirilmiş kadınların sesi olur. Fatma Aliye ve devrinde
onun gibi düşünen kadın öncüler, saray çevresinden halka seslenen bürokrat ailelere mensup, eğitimli
ve kendilerini yetiştirmiş aydın kişilerdir. Bu durum, bir anlamda yüksek tabakaya mensup kadının,
toplumsal oluşumların ve aldığı eğitimin etkisiyle bilinçlenmesi ve kendi gerçekliğinin farkına vararak
kendiyle ve toplumla yüzleşmesinin bir göstergesidir. Nitekim böyle bir bilinçlenme ile Fatma
Aliye Hanım da kadınların toplumda belirsizleşerek edilgin bir hale gelmelerinin olumsuzluğuna
dikkat çekmiş ve kadınların bireysel varlıklarının toplumda kabul görmesi gerektiğinin önemini
makalelerinde dile getirerek kadınların sosyal yaşam içinde etkin olmalarının ülkenin geleceği
için de bir üstünlük sağlayacağını belirtmiştir.
Tanzimat döneminde, okura yol gösteren ve nasıl okunması gerektiğini vurgulayan bizatihi yazarın
kendisidir. Yazarlar, savundukları görüşleri ya da eleştirdikleri düşünceleri eserlerine aktarırken
adeta bir Doğu-Batı ikilemi ve değerler çatışması içindedirler. Nitekim kadınlar konusunda yazdığı
makalelerinde otoriteye karşı yanlış bir tutum sergileme ve din ile geleneğe karşı gelebilme tehlikesi,
Fatma Aliye Hanım’ı yazılarında bir sınırlandırmaya tabi tutmuştur.
Bu dönemde ortaya çıkan kadın hareketlerinin öncüsü durumunda olan Fatma Aliye Hanım, sadece
yazdıklarıyla değil yaptıklarıyla da devre damgasını vurmuştur. 1897 Türk Yunan Savaşı’nda şehit
ve gazi olanların ailelerine yardım amacıyla “Cemiyet-i İmdadiye” derneğini kurarak bir yardım
kampanyası başlatır ve II.Abdülhamid tarafından bir beratla takdir edilir. Yardımlaşmayı amaç
edinen Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin ilk kadın mensubu olarak Trablusgarb ve Balkan Savaşı şehitlerine
yardımı dolayısıyla, Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından bir madalya ile ödüllendirilir. Bu anlamda, o
sadece yazdıklarıyla değil aynı zamanda yaptıkları, fikirleri, edebi ve sosyal faaliyetleri ile kamusal
alanda yer edinmek isteyen kadınların öncüsü ve sesi durumundadır. Ancak onun bu öncülüğünde
feminist ve isyankâr bir anlayış söz konusu değildir; geleneğe sırt çevirmeyerek kadınları bilinçlendirmeyi
ve onlara yol göstermeyi amaçlayan Fatma Aliye Hanım’ın gelenekçi ve dine dayalı yenileşme yönü
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yankı uyandırmış ve onun daha geniş bir halk kitlesinin desteğini almasını sağlamıştır. Onun
fikirlerinde bir başkaldırıdan ziyade İslam’ın kadınlara vermiş olduğu hakların tam anlamıyla
uygulanmasını isteyen bir anlayışın söz konusu olması, halk ile yüksek tabaka arasında birleştirici
bir unsur olarak görülebilir.
Türk edebiyatında ve basın hayatında ilk kadın yazar olan Fatma Aliye Hanım’ın pek çok eseri
bulunur. Fatma Aliye Hanım, eserlerinde Tanzimat edebiyatının genel çizgilerinden uzaklaşmamış
ve devrin diğer yazarları gibi bir kültür karmaşasına ve belirsizliğe maruz kalmıştır. Eserlerinde
o dönemin popüler kültürünü yansıtıcı nitelikte, Fransızca kelimelere yer vermesi de bunu
örneklendirmektedir. Romanlarında daha çok Osmanlı aile hayatını, bir kadının bakış açısıyla
yansıtmaya çalışırken ezilmiş ve dar bir çevrede yaşamaya mahkûm edilmiş kadınların yaşamlarından
kesitler sunar.
Yaşanılan çağın koşulları göz önüne alındığında Fatma Aliye Hanım’ın öncülüğünün ve yaşadığı
sıkıntıların daha sonraki kadın hareketleri için önemli bir kaynaklık edeceği gözden kaçmaz. Kendi
varlığının ve yapabileceklerinin bilincinde bir kadın olarak Fatma Aliye Hanım, yüzünü bir taraftan
Batı’ya dönmüş, diğer taraftan da İslam’ın kadınlara verdiği haklarla, etrafını aydınlatarak mutlak
otoriteye bağlılığını gösterme eğilimiyle kendisine bir yol çizmiştir. Tanzimat’ın meydana getirdiği
değişim ve arayış, elbette Fatma Aliye Hanım’ın işini kolaylaştırarak pek çok destek bulmasına
imkân sağlamıştır. Çünkü bu devirde görücü usulü evliliğin oluşturduğu rahatsızlık gibi kadınlarla
ilgili pek çok konu, kadınları olduğu kadar erkekleri de huzursuz etmektedir. Bu anlamda ortak
bir noktada buluşan kadın ve erkekler, modernleşme sürecinde, kadının kamusal alana çıkması
ve belli bir eğitim düzeyinden geçmesi için basın aracılığıyla omuz omuza bir mücadele vermişlerdir.
Nitekim Fatma Aliye Hanım ve Ahmet Mithat Efendi arasındaki yakınlık bunu kanıtlar niteliktedir.
Fatma Aliye Hanım’ın dönemin süreli yayınlarında yayımladığı kadın konusundaki makaleleri
onun kadın meselesine yaklaşımını göstermesi bakımından önemlidir. Makalelerinde kadınların
eğitimi, kadının sosyal hayattaki ve aile kurumu içindeki yeri üzerinde dururken toplumsal duyuş
tarzından ve geleneksel çizgiden uzaklaşmamaya özen gösteren Fatma Aliye Hanım, feminist bir
kimlikle karşımıza çıkmaz. O, kadınların ilim edinmelerinin gerekliliğini ifade ederken bir başkaldırı
ve isyan unsuru olarak basını kullanmaz. Dinsel ve geleneksel değerler ışığı altında, kadının toplumsal
kimliğinin bilincine ulaşması arzusundadır. Çünkü ona göre, din ve gelenek, aile bağlarını güçlendiren
ve insanlar arasında saygı, sevgi gibi olguları geliştiren unsurlardır. Genç kızlara yaklaşımında, onları
gelecekte çocuk yetiştirecek bir anne olarak gören ve bu konuda onların eğitimli olmaları gerektiğini
düşünen Fatma Aliye Hanım’ın gayesi, kadınların eğitimine destek verilmesi ve kadınların
bilinçlendirilmesidir.
Tanzimat döneminde kadınlarla ilgili en çok tartışılan konulardan birisi de İslam’ın çok eşle evlenmeye
müsaade eden anlayışıdır. Fatma Aliye Hanım, üç bölümden ve karşılıklı konuşma tarzında oluşan
“Nisvan-ı İslam” adlı eserinde bu konuya da değinerek İslam’ı savunur ve İslam’ın çok eşliliği
emretmediğini sadece çok eşliliğe izin verdiğini belirterek hem çok eşliliği savunanlara cevap verir,
hem de bunu kullanarak İslam dinine karşı olanları bu konuda ikna etmeye çalışır. Nisvan-ı İslam
adlı bu eserinde, evinde konuk ettiği misafirlere Türk kadını hakkında bilgiler verirken Türk kadını
ile ilgili oluşan yanlış kanaatleri değiştirme ve düzeltme amacındadır. Bu eserde Fatma Aliye Hanım,
evlenme, boşanma, örtünme, kadınların eğitimi gibi konular üzerinde yoğunlaşır ve tek eşle evliliği
müdafaa ederek Doğu ve Batı kültürünün sentezlenmesi ve eğitimde ikilik anlayışının oluşturulmaması
gerektiğini belirtir. Ona göre, bu sürecin gerçekleşebilmesi için öncelikli olarak kadınların belli
bir eğitim almaları ve çalışma hayatına atılmaları gerekmektedir.8
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Fatma Aliye Hanım, Nisvan-ı İslam, İstanbul, 1309.
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Fatma Aliye Hanım’ın evlilik ve kadınlarla ilgili makaleleri devrin süreli yayınları olan; Hanımlara
Mahsus Gazete, İnkılab, Mehasin, Malumat, Servet-i Fünûn, Tercüman-ı Hakikat gibi gazete ve dergilerde
yayınlanır. Bu süreli yayınların en önemli özellikleri; adeta kadınları eğitme ve her anlamda
bilgilendirme amacı taşıyan bir eğitim kurumu niteliğinde olmalarıdır. Özellikle Fatma Aliye Hanım’ın
bir dönem başyazarlık da yaptığı Hanımlara Mahsus Gazete, kadınlarla ilgili her türlü konuyla
yakından ilgilenmekte ve adeta kadınlara bir nevi yol göstericilik görevini üstlenmektedir. Bu
gazetenin bir diğer önemli özelliği de 1895–1908 yılları arasında toplam 604 sayı yayınlanan en
uzun süreli kadın dergisi olma özelliğini taşımasıdır. Hanımlara Mahsus Gazete’de kadınların
eğitilmesi ve bilgilendirilmesi amaçlanırken aynı zamanda kadınların çalışma hayatına girmeleri
teşvik edilmekte ve bu noktada kadınlara yardımcı olabilecek fikirler öne sürülmektedir. Ancak
dergi, genel çizgileri itibariyle muhafazakâr ve geleneksel bir yol takip ettiğinden kadınların asıl
görevlerinin aile hayatı içinde düzeni sağlamak olduğu görüşüne daha çok yer verme eğilimi gösterir.
Gazetenin ilk sayısında yer alan “Tahdis-i Ni’met- Ta’yin-i Meslek” adlı yazıda; yayınlanma sebebi
olarak kadınlar için bir gazete olmamasından dolayı bir ihtiyaca cevap vermek ve kadınların ilerlemesine
katkıda bulunmak amacıyla padişahın izniyle çıkarıldıkları ifade edilir.9 Gazetede okur mektuplarına
yer verilmesi, kadın okurlarla kurulan birebir ilişki ve okur kitlesi ile kurulan iletişim açısından dikkate
değerdir. Ayrıca bu derginin faaliyetleri arasında, “Hanımlara Mahsus Gazete Kütüphanesi kurulmuş
ve burada Şair Nigâr Hanım’ın (Nigâr bint-i Osman), Makbule Hanım’ın, Fatma Aliye Hanım’ın, Fatma
Fahrunnisa’nın kitaplarının basımı ve satışı yapılmıştır”10. Bu kitapların basımı ile basın hayatı içinde
etkin bir rol oynamaya başlayan ve daha geniş bir kitleye hitap etmeye başlayan kadınlar, sosyal yaşamda
bir yer edinirken kültürel yaşamda da edebi anlamda kendilerine bir yer edinmeye başlamışlardır.
Fatma Aliye Hanım, bu dergide yazdığı makalelerinde kadınların aldıkları eğitimin, yetiştirecekleri
çocuklara da sirayet edeceği için bu noktanın üzerinde önemle durulması gerektiği konusunda ısrar
eder. Yetişen nesillerin topluma faydalı olabilmelerinde aileden ve özellikle annelerden alınan eğitimin
önemi üzerinde durur. Evdeki düzenin kadın tarafından sağlanması gerektiğine inanan Fatma Aliye
Hanım, kadın ve erkek arasındaki ilişkinin ve kadınların haklarını arama çalışmasının bir çatışmaya
ve kargaşaya dönmesi noktasında endişelidir. Bu derginin ikinci sayısında yazdığı “Bablolardan
İbret Alalım” başlıklı makalesinde, kadınların ilerlemesinde erkeklerin de etkisi ve desteği olacağını
vurgular ve Avrupa’daki Bablo kadınlarının değil, İslam’ın meşhur kadınlarının örnek alınmasının
uygunluğunu belirtir. 11
İslam kadın hukukunu ve İslam tarihini derinlemesine bildiğini eserlerinden anladığımız Fatma
Aliye Hanım’ın romanlarındaki kahramanlar da gelenekten ve İslami çerçeveden uzak değillerdir.
Tıpkı devrinin yazarı Ahmet Mithat gibi o da romanı halkı eğitmek ve halkı yönlendirmek için bir
araç olarak görür. Romanlarında kadın gözüyle, kadının toplumdaki yerine değinir. Fatma Aliye
Hanım’ın bu çıkışı, ardından gelen pek çok kadına örnek teşkil etmiş ve Tanzimat dönemi her alanda
olduğu gibi kadınların sosyal hayatlarında da köklü değişikliklere gebe bir süreç olmuştur. Daha
geniş bir kitlenin desteğini alan kadınlar, bu dönemle birlikte basın hayatında popüler bir yer
kazanmışlardır. Bu dönemde yayınlanan kadın mecmuaları, kadın hareketinin ciddiyetini ve
hassasiyetini yansıtıcı niteliktedir. Yeni bir oluşumla karşı karşıya kalan halkın, kadının basın
hayatındaki etkinliğine alışması pek uzun sürmez. Nitekim talebi karşılamak üzere pek çok kadın
süreli yayını çıkmaya başlar ki; bunlardan bazıları da erkekler tarafından çıkarılmaktadır. Bu değişim
ve yenileşme süreciyle daha önceleri ev hayatı ile sınırlandırılmış bir yaşam mecburiyetinde olan
Türk kadınının beklentileri ve yaşama yönelik arzuları da artmaya başlamıştır. Kadınların yoğun
bir biçimde yayın kültüründe yer almaları ile Osmanlı kadın hareketi bir uyanış ve direniş devresine
girmiştir ve bu değişim ileride daha ideolojik ve siyasi bir boyut taşıyarak artacaktır. Fatma Aliye
Hanım, kendisi her ne kadar feminist bir kadın olmasa da Osmanlı feminist hareketinin temelini
Hanımlara Mahsus Gazete, No: 1, 1895, s. 2-3.
Çakır, a.g.e, 31.
11 Fatma Aliye “Bablolardan İbret Alalım” Hanımlara Mahsus Gazete, No: 2, 1311. s. 2.
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atan kişi durumundadır. Ancak şunu söylemek gerekir ki; Osmanlı kadın hareketini başlatan Fatma
Aliye ve daha sonra takipçisi olan diğer kadın yazarlar, genellikle yüksek tabakadan yetişen ve
Batı kültürünün etkisinde kalmış halktan ve halk kültüründen uzak kişilerdir.
Yayın kültürü ile başlayan kadın hareketi temsilcileri, aynı zamanda pek çok dernekler kurarak
fikri ve edebi varoluş mücadelelerini bu derneklerde de sürdürmüşler ve kadınların sosyal yaşamda
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hummalı bir biçimde çalışmışlardır. Artık evde oturan sindirilmiş
kadının yerini, etkin bir biçimde kamusal alanda görünen ve birbirine destek olan aydın kadınlar
almıştır. Bu dönemde faaliyet gösteren kadın derneklerinin bir kısmını İttihat ve Terakki Fırkası
desteklediği için bunların siyasi yönlerinin ağır bastığını söylemek gerekir.
Fatma Aliye Hanım’ın açtığı bu yolda, kendinden önce gelen kadın şairlerden fikirleri ve makaleleri
ile farklılıklar gösteren ve Tanzimat döneminde kadınların yayın hayatında yer almasına örnek
bir diğer şahsiyet de “Nigâr Hanım” (Nigâr Binti Osman)dır. Harp Okulu Müdürü Macar Osman
Paşa’nın kızı olan Nigâr Hanım, kendinden önceki kadın şairlerden farklı olarak yenilikçi, kadın
haklarını savunan toplumcu ve idealist bir şair kimliği ile görünürlük kazanır. İlk eseri “Efsus”
1887’de yayımlanır. Türkçe, Arapça ve Farsça bilen Nigâr Hanım, kadının toplumsal yaşam içinde
bir statü kazanmasını istediğini belirten makaleler yazarak; bu yöndeki beklentilerini ve devrin
şartlarına uygun olarak yapılması gerekenleri ve yapılabilecek olanları anlatır. Nigâr Hanım’a göre
eğitimli bir kadın, sadece kendi ailesinin değil aynı zamanda bütün toplumun kurtarıcısı olabilecek
kadar etkili bir gücü elinde tutabilir.
Nigâr Hanım, kendinden önceki kadın şairlerden farklı olarak sadece şiirleriyle değil aynı zamanda
fikirleriyle de kültür hayatına damgasını vurarak cesur bir yaklaşımla kadınlara yol göstermiştir.
Onun devrin süreli yayınlarında çıkan yazıları, Tanzimat dönemindeki Osmanlı Türk kadınının
sosyal yaşamda var olma mücadelelerine hız kazandırır. Nigâr Hanım’ın kadınının sosyal yaşam
içinde yer alması ile ilgili düşünceleri ılımlı bir feminizm niteliğindedir. Bu ılımlı feminizm, onun
daha çok kişiye ulaşmasını sağlamıştır. Zira onun basın hayatındaki varlığı ile geleneksel aile
yapısına sımsıkı bağlı kadınlar dahi kabuklarından çıkmayı başarmışlardır. Çünkü o, hiçbir zaman
yazılarında kadınları ayaklandırmayı ve Osmanlı aile yapısını temelinden değiştirmeyi düşünmemiştir.
Kadınları sosyal yaşama hazırlarken onlara sadece kadınlık bilincini değil aynı zamanda “vatan
sevgisi”ni de aşılamayı amaç edinir. Bu nedenle Nigâr Hanım, sadece aristokrat ailelerde yetişmiş
feminist kadınların değil, bütün kadınların sesi olur.
Nigâr Hanım, sosyo-kültürel bir oluşumun yenilikçi cephesinde yer alarak Şişli’deki konağında
meşhur Salı toplantılarını düzenler ve bu toplantılara pek çok bayan-erkek edebiyatçı katılır12. Nigâr
Hanım’ın yapmış olduğu bu edebi toplantılar, Osmanlı kadın tarihinde önemli bir adım özelliği
gösterdiği gibi toplumsal yapıdaki değişimi de gözler önüne seren somut bir göstergedir. Statik
bir kadın kültürünün içinde kabuğundan çıkarak erkeklerin egemen olduğu bir alanda kendi varlığını
ve kendi nezdinde Türk kadınının varlığını ispatlama çabası içinde olan Nigâr Hanım’ın erkekli
kadınlı bu toplantıları düzenlemesi, pek çok eleştiriyi ve tepkiyi göze almış olmasını yansıtmaktadır.
Nitekim kapalı bir toplum yapısına sahip olan Osmanlı imparatorluğunda kadının erkeklerle aynı
ortamda bulunması geleneksel aile yapısına karşı gizli bir başkaldırı niteliğindedir. Geleneksel
bir anlayışla şiir yazan erkek divan şairleri tarafından yapılan bu uygulamanın bir kadın şair tarafından
yapılması, kadınların yaşam anlayışlarındaki değişimin niteliğini göstermesi bakımından dikkat
çekicidir. Değişen ve yenileşen sosyal yaşamla paralel bir biçimde varlığını sürdürme mücadelesi
veren ve ağır adımlarla geleneksel çizgiden uzaklaşma eğilimi, Nigâr Hanım’ın şiirlerini de etkileyerek
onun divan şiirinin klişe ve kalıplaşmış ifadelerinden uzaklaşmasına yol açmıştır. Nitekim 1912’den
sonra yazdığı şiirlerinde daha toplumsal ve sosyal bir hava hâkimdir. Nigâr Hanım’ın bu şiirlerinde
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Nazan Bekiroğlu, “Nigâr Hanım”, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları İslam Ansiklopedisi, 2007, s. 84.
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kadın duyarlığı ve samimiyeti sezilir. Vatani duyguların yoğun olduğu şiirlerini “Elhan-ı Vatan”
adlı bir kitapta toplayan Nigâr Hanım’ın vatan şiirleri de yazması, Tanzimat devrinin siyasi zeminine
ve toplumun yaşadığı kaosa da kayıtsız kalmadığını göstermektedir. Yazı hayatına 14 yaşında iken
yazmış olduğu bir mersiye ile başlayan Nigâr Hanım’ın Fransız sanatçıların etkisinde kalması bir
Tanzimat geleneği sayılabilir. Bu dönem aydınları, kendilerine model olarak genellikle Fransız
aydınlarını ve yazarlarını almışlardır. Devrin önemli kadın dergilerinden olan Hanımlara Mahsus Gazete’de
de makaleleri yayınlanan Nigâr Hanım, bu gazetede çıkan “Nisvan-ı İslamda Terakki” adlı makalesinde13,
Osmanlı kadınlarının basın hayatındaki başarılarından bahsederek bu durumu destekleyici ve övücü
bir tutum sergiler. Yine bu dergide yayınlanan makalelerinde yardımlaşmanın önemini vurgulayarak
yardımlaşma cemiyetlerini takdir ve teşvik edici yazılar yazar. Nigâr Hanım, Batılı tarzda eğitim almış
ve kendini her alanda yetiştirmiş olması dolayısıyla yeniliğe ve değişime açık bir düşünce yapısıyla
her fırsatta kızların okutulmasının toplumsal yapılanma içindeki önemine değinir.
II.Abdülhamit’in desteğini alan Mürüvvet dergisinin dört kadın yazarından biri olan Nigâr Hanım,
bu dergide şiirin yanı sıra hatıra türünde de yazmıştır. Mürrüvvet’te yer alan bir eserinin başında,
“asakir-i şahane miralaylarından izzetlü Osman beyefendi tarafından matbaamıza irsal buyurulan
makale-i edebiyedir” ifadesi yer alır. Ancak ürkek görünseler de o kadın yazarlar, bir geçiş döneminin
öncülüğünü, bilinçli olduğunu iddia edebileceğimiz bir mesai ile yüklenmişe benzemektedirler.14
Nigâr Hanım’ın samimi üslubu ve duygularını okurları paylaşmaktan çekinmeyen yapısı, okurları
ile arasında bir yakınlık kurmasını sağlamıştır. Bu anlamda o, samimi duygularını paylaşmada da
erkeklerin egemen olduğu Osmanlı kültür hayatına bir kadın şair ve yazar olarak damgasını vurmuştur.
Demet, Parça Boğçası, Kadın, Hanımlar Âlemi, Nilüfer, Kadın ve Selanik’te çıkan Mütalaa gibi devrin
kadınlar için çıkan süreli yayınlarında, kadın hakları üzerine fikirlerini beyan eden Nigâr Hanım,
“Hayatımın Hikâyesi” adlı eserinde kadın-erkek eşitliğini kabul etmediğini; kadınların güzel bir
eğitim almaları gerektiğini, devlet adamlarının asıl görevlerinin kadınların eğitilmesini sağlamak
olduğunu belirterek kadınların toplumsal yaşam içinde etkin bir konumda bulunmalarının toplumsal
yaşamın medenileşmesi için küçümsenmemesi gereken bir unsur olduğundan bahseder. Çünkü
kadın, anne olarak çocuğun ilk eğitimini veren, çocuğu hayata hazırlayan ve onun ruhsal yapısını
şekillendiren ilk kişidir.15
Toplumsal zeminin kökten bir değişimi henüz kaldıramayacak durumda olması, bu devirdeki kadın
hareketi temsilcilerinin ılımlı bir özellik göstermelerine sebep olmuştur. Hanımlar Âlemi dergisinde
“feminizm nedir?” konulu ankete cevaben yazdığı mektupta, kendisinin feminizm anlayışında, kadın
ve erkek arasında tam bir eşitlik olmadığına inandığını en basitinden kadın ve erkeğin yaratılış
itibari ile bile birbirinden çok farklı olduklarını belirterek kadın hakları konusundaki tutumunu
net bir biçimde açıklayan16 Nigâr Hanım, kadın hareketlerini her zaman destekleyici bir tutum
sergiler. Ancak onun bu desteğinde kadınların yaratılış itibariyle bile erkeklerden farklı olduğunu
söyleyen bir anlayış söz konusudur.
Selanik’te çıkan Kadın dergisine gönderdiği mektupta kadınların adalet ve eşitliğe layık olduğunu
belirtirken Batı dünyasının kadınlar için sağladığı hakların Osmanlı Türk kadınlarına da verilmesi
gerektiği noktasında önemle durur.17 Siyasal anlamda yorum yapmaktan kaçınan Nigâr Hanım,
daha çok kadının sosyal yaşam içindeki etkinliği ve eğitim alanında erkeklerle aynı haklara sahip
olması gerektiğini vurgular. Yine Hanımlara Mahsus Gazete’de çıkan makalelerinde de kadınların
Nigâr Binti Osman, “Nisvan-ı İslamda Terakki”, Hanımlara Mahsus Gazete, No: 108, 1314, s. 1.
Nazan Bekiroğlu, Nigâr Hanım, İstanbul, Timaş Yayınları, 2008, s. 234-235.
15 Nigâr Binti Osman, Hayatımın Hikâyesi, İstanbul, Ekin Basımevi, 1959.
16 Nigâr Hanım, Hanımlar Âlemi, 1914, s. 2.
17 Nigâr Hanım, Kadın, No: 5, s. 7.
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eğitiminin toplumsal yaşamın geleceği için önemini açıklama gereği duyması, onun eğitim ve kadınların
bilinçlenmeleri konusundaki hassasiyetinin bir sonucudur. Bunların dışında Nigâr Hanım, makalelerinde
diğer genel konulara ve toplumsal yaşayış tarzı ile ilgili düzenlemelere de yer verir. Mutluluğun
parayla olmayacağını, kimsenin iç yüzünde mutlu mu mutsuz mu olacağının bilinemeyeceğini belirtmesi
ve kadınların sadece sosyal anlamdaki varlıkları ile değil aynı zamanda psikolojik yönleri ile de
ilgilenilmesi gerektiğini sezdirmesi, onun duyarlı bir kişilik yapısına sahip olduğunu göstermektedir.
Günlük yaşamdaki sıradan olayları ve tabiatın ruhunda oluşturduğu etkilenmeleri de dergi makalelerinde
kadın okurları ile paylaşırken ruhunun kapılarını cesurca açarak kadın okurları ile arasında bir köprü
oluşturur. Özel yaşamında mutsuz bir evlilik yaşayan ve mutsuz ruhunu eserlerine yansıtan Nigâr
Hanım’ın eserlerinde hem sosyal hem de duygusal bir yapı söz konusudur.
Nigâr Hanım’ın da yazar kadrosunda bulunduğu Demet dergisinin kadın dergiciliğinde özel bir
yeri söz konusudur. “Kadınlar siyasal konularla ilk kez Demet’le tanışmış, dergide yer alan siyasi
makaleler okurlar tarafından ilgi görmüştür.”18 Ancak bu dergi sadece yedi sayı çıkabilmiştir. Derginin
kısa ömürlü olmasında kadınların ilgisizliğinin ve duyarsızlığının bir etkisi söz konusudur. Celal
Sahir tarafından çıkarılan bu derginin de diğer kadın dergileri gibi amacı, kadınları “edebi, ilmi
ve siyasi” alanlarda bilgilendirmek ve onlara yol göstermektir. Dergide Müslüman kadın edebiyatçıların
tanıtıldığı yazılara yer verilerek adeta kadınlar sosyal bir alana çekilmek için teşvik edilir. Nigâr
Hanım’ın bu dergide Ahmed Cevdet Paşa’nın torunu Zeynep Sümbül Hanım’ı kadın okurlarına
tanıtan biyografik bir yazı yazması kadınların basın hayatı içinde birbirlerini desteklediklerini
örneklendirmektedir.19 Nitekim “Nigâr Hanım, bir müddet Emine Semiye’nin başyazarlığını yaptığı
ve Selanik’te yayımlanan Mütelaâ mecmuasına da yazmıştır ve bunun, Emine Semiye’nin ricası üzerine
olduğu Nigâr Hanım’ın 10.sayıda yer alan şiiri Takvim’in altına koyulan bir nottan anlaşılmaktadır.”20
Nigâr Hanım, kadınların yayın kültürü içinde yer almaya başladıkları bu süreçte değişim ve gelişimi
en iyi hissedenlerden biridir. Bu bağlamda o, bilinçli bir yaklaşımla, hissettiklerini okurlarına yansıtabilmeyi
de başarmıştır. Sadece kadın süreli yayınlarında değil o dönemin edebi ortamına damgasını vuran
Servet-i Fünun dergisinde de şiirlerini yayınlamıştır. Nigâr Hanım’ın Servet-i Fünûn ve Pul mecmualarında
“Üryan Kalp” müstearını kullandığı görülmektedir.21
Nigâr Hanım’la birlikte Emine Semiye Hanım da bu oluşumun içinde, hatta daha uç bir noktasında
yer almıştır. Emine Semiye Hanım; Fatma Aliye Hanım’ın kız kardeşi ve Ahmet Cevdet Paşa’nın kızıdır.
Tanzimat’tan sonra ortaya çıkan kadın hareketi içinde Fatma Aliye Hanım’dan daha uç ve feminizme
yakın bir noktayı temsil ederek; sadece sosyal hayata katılmakla yetinmemiş ve etkin bir biçimde
siyasi oluşumların da içinde yer almıştır. Emine Semiye Hanım, Nigâr Hanım’la yakın bir dostluk
kurmuş; aynı edebi ve sosyal ortamlarda bulunmuşlardır. Kadının sadece “eş ve anne” kimliği ile
toplumsal yaşamda yer almasına karşı çıkan Emine Semiye Hanım, pek çok gazetede yazarlık
yapmasının dışında, siyasi olayların içinde etkin bir şekilde yer alarak kadın hareketlerini edebi
ve yayın boyutundan siyasal alana taşımış ve mücadelesini sadece yayın yoluyla değil aynı zamanda
siyasi platformda da sürdürmüştür. “Başlangıçta, Hanımlara Mahsus Gazete’de yazılarını hayranlıkla
okuduğu hanım yazarlar arasına katılma gücünü kendinde göremediği fakat diğer yandan kendini
geliştirme arzusuna da engel olamadığı için, Emine Vahide müstearının ardına gizlenerek “Bir
müetehassisenin Tefekküratı”nı, ardından da “Terbiye-i Etfale Ait Üç Hikâye”yi yayımlamaya cüret
göstermiştir. Bu eserlerden dolayı o kadar çok tebrik ve teşvike nail olur ki bu sayede Hanımlara
Mahsus Gazete’nin çocuk terbiyesi hakkında yazılar yazan “muharrire-i mahsusa”sı ünvanını kazanır.”22
Makalelerinde halkı aydınlatmak ve yapılan işlerde faydayı esas tutmak gayesi içinde olan Emine
Serpil, a.g.e, s. 33.
Nigâr Hanım, Zeynep Sümbül Hanım, Demet, No: 7, 1324, s.99-100.
20 Bekiroğlu, a.g.e, s. 237.
21 a.g.e., s. 264.
22 Şefika Kurnaz, Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü Emine Semiye, İstanbul, Timaş Yayınları, 2008, s. 54.
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Semiye Hanım, Hanımlara Mahsus Gazete’de yayınladığı makalelerinde kadınları eğitici ve ders anlatma
tarzındaki yazıları ile adeta bir öğretmen kimliği ile okurun karşısına çıkar. Hanımlara Mahsus Gazete’de,
“Emine Vahide imzasını da kullanmış olan yazar, aynı zamanda gazetenin “Selanik Muhabir-i
Mahsusluğu”nu da yürütmüştür”23. Tıpkı Nigâr Hanım gibi devrin kadın süreli yayınlarından olan
Mehasin ve Kadın dergisinde de yazıları çıkar. 1908’de Mehmet Rauf tarafından yayın hayatına
kazandırılan ve on iki sayı çıkan Mehasin dergisi de kadınlara yönelik edebi ve ilmi bir dergi
hüviyetindedir. Emine Semiye Hanım’ın yazı yazdığı Mehasin mecmuası “ilk defa renkli ve resimli
olarak yayınlanan kadın mecmuasıdır.24 Sadece magazin dergisi olma özelliği göstermeyen bu
derginin özelliklerinden biri de Batı’daki kadınların mücadeleleri ve kadın dernekleri hakkında bilgi
vererek kadın okurlarını sadece Osmanlı’nın toplumsal yapısı hakkında bilgilendirmekle kalmayıp
onları kendi dar dünyalarından çıkarıp geniş bir alanla tanıştırma gayreti içinde olmasıdır. Kadınlara
yol göstermeye çalışan bu dergide kadınların geri kalmışlığının temel sebebi olarak eğitimsizlik
ve bağnazlık gösterilir. Emine Semiye, bu dergide yazdığı bir yazıda yine eğitim konusu üzerinde
ısrarla durmaktadır. Kadınların eğitim alamadıklarını ve erkeklerin kadınları ezdiğini belirtir.
Ona göre, toplumsal gelişmenin sağlanabilmesi için kadınların bütün ilim alanlarında yetişmeleri gerekir.
Böyle bir uygulama sayesinde kadınların yaşam içinde daha emin adımlarla yürüyeceklerini ve mütereddit
kimliklerinden kurtulabileceklerini belirtir. Ona göre Avrupalılaşmaktan maksat, eğitim ve bilim
alanında onlarla aynı seviyeye gelebilmek olmalıdır.
Emine Semiye Hanım, kadın hareketlerine keskin feminist görüşleri ile damgasını vurmuştur.
O, Fatma Aliye ve Nigâr Hanım gibi ılımlı ve geleneksel kültüre bağlı görüşlere sahip değildir. Siyaset
içinde bulunması da onun görüşlerinde bir keskinliğe sebep olmuştur. Bu anlamda Emine Semiye
Hanım, kadınların örgütlenmesinde tam bir özgürlükten yanadır. O, her türlü erkek sınırlandırmasına
karşı olan tutumu ile Tanzimat dönemi içinde feminist söylemlerden kaçınmamıştır. Onun bu tutumu,
kadınların haklarını savunmak için her türlü olumsuz tepkiyi ve tehlikeyi rahatlıkla göğüsleyebileceğini
gösterir. Emine Semiye Hanım’ın cesareti ile Osmanlı Türk kadınları için yeni bir kadın inkılâbı
dönemi başlamıştır.
Emine Semiye, İnci dergisinde ve Selanik’te çıkan Mütalaa ve Kadın dergilerinde başyazarlık yapmıştır.
İnci dergisinde “Hayat-ı İçtimaiyyede Kadının Mevkii”25 konulu yazısında, sosyal yaşamda kadınların
konumları ve duruşlarının ne olması gerektiği noktasında düşüncelerini belirtirken geçmişten
örnekler verir. Bu yazısında dünya tarihinden örnekler verdiği gibi Türk tarihinde kadının geçmişten
bugüne gelen durumundan ve zaman içindeki değişen ve mağdur edilen konumundan bahseder.
İnci dergisi, kadın hakları ve kadınların sosyal yaşamda konumlandırılmaları noktasında kadın
ve erkek yazarların yazdığı yazılarla, kadınları teşvik edici bir rol üstlenirken daha çok kadınların
aile içindeki durumlarından bahsederek siyasi noktalardan kaçınır.
Selanik’te çıkan Kadın dergisinde başyazarlık yapan Emine Semiye Hanım, “feminizm hareketi ve
dolayısıyla kadın hak ve hürriyetlerinin en ateşli ve devamlı savunucusu olarak”26 özellikle kadınların
eğitimleri üzerinde durur. Zira kadınların sosyal yaşam içinde var olmalarını eleştiren tutucu hareketler
de bu dergide kınanır. Bu dergi, Emine Semiye Hanım’ın da üyesi olduğu ve etkin bir biçimde
faaliyetlerine katıldığı İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından teşvik edilir. Emine Semiye, dergide
kendi başkanlığında Edirne’de kurulan Hizmet-i Nisvan Cemiyeti”ni tanıtarak bu derneğin kuruluş
amacını ve faaliyetlerini açıklar.27

Emel Aşa, 1928’e Kadar Türk Kadın Mecmuaları, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1989, s. 112.
24 Aşa, a.g.t, s. 293.
25 Emine Semiye, “Hayat-ı İçtimaiyede Kadın Mevki” İnci, No: 10, 1336, s. 5-6.
26 Aşa, a.g.t, s. 356.
27 Emine Semiye, “Kadın Mecmua-ı Muhteremesine”, Kadın, No: 9, 1324, s. 2.
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Kız kardeşi Fatma Aliye Hanım’ın İslam geleneği içinde kadın olgusunu ele almasına karşın Emine
Semiye Hanım, dinî olgularla ve geleneksel anlayışla kadın haklarına yaklaşmaz. Bu yönüyle ailesi
ile daha farklı bir fikri zeminde olduğunu yansıtır. Emine Semiye Hanım’ın görüşlerindeki bu değişiklikte
Avrupa’da eğitim görmüş olmasının bir etkisi olabilir. “İsviçre ve Fransa’da psikoloji ve sosyoloji
eğitimi gören”28 Emine Semiye Hanım, devrin sadece sosyal olaylarından değil aynı zamanda siyasal
olaylarından da uzak kalamaz. “İttihat Terakki Cemiyeti’nin Selanik’teki Kadınlar Şubesi başkan
yardımcısı”29 olması ile babası Osmanlı saray tarihçisi Ahmet Cevdet Paşa’nın muhafazakâr bir
yeniliğe dayalı fikirlerine karşın Emine Semiye Hanım, kadınlarla ilgili mücadelesinde geleneğe
uzak bir tavır takınması ile “Batıcılık” ideolojisinin etkisinde kaldığını açıkça göstermektedir. Fatma
Aliye Hanım’ın modern yaşam ve kadın eğitimi ile ilgili düşünceleri dinsel nitelik taşımasına rağmen
Emine Semiye Hanım, İttihat ve Terakkicilerle aynı görüşü temsil eder. İttihat ve Terakki’nin kadın
hakları ile yakından ilgilenmesi ve kadınların geleneğin dayatmaları yüzünden kimliksizleştirildiği
ve değersizleştirildiği düşüncesi görüşüne yakın olan Emine Semiye Hanım, bastırılarak eve kapatılan
kadının gelecekte bu belirsizlikten kurtularak kimliğini bulacağını ifade ederken Osmanlı Türk
kadınının yaşanılan devirde ezildiğini belirtmektedir. Kadının evden dışa açılmasını savunan ve
makalelerinde kadınların sorunlarını yansıtan Emine Semiye Hanım, kadın sorunlarının çözülmesi
için yapılması gerekenlerden de bahsederek çözümler üretmeye çalışır.
Emine Semiye Hanım, hem Batı kültürünü hem de Batı ülkelerini yakinen bilen biridir. Hanımlara Mahsus
Gazete’de çıkan makalelerinde; Selanik’teki Terakki mektebi, kadınların manevi güzellikleri, tevazu,
genç kızların terbiyesi, çocuk sağlığı, kadın sağlığı, ilim ve fen konularındaki görüşleriyle kadın okurları
bilgilendirmeye çalışır. Mehasin’de yayınlanan “Mukayese-i Hayat” adlı makalesinde kadınların toplum
içinde hak ettikleri yere gelebilmeleri için verilmesi gereken mücadeleden bahseder 30.
Önceleri İttihat ve Terakki ile yakın ilişkide bulunan Emine Semiye Hanım, daha sonra İttihat
ve Terakki’ye tepki olarak kurulan “Osmanlı Demokrat Fırkası”nın üyeleri arasında yer alır.”31 Emine
Semiye’nin İkinci Meşrutiyet’in ilanı üzerine Hürriyet meydanında “yaşasın vatan, yaşasın millet,
yaşasın hürriyet” diye seslenerek verdiği nutuk da onun cesaretinin bir göstergesidir.32
Emine Semiye Hanım, 1898’de Selanik’te Şefkat-i Nisvan Cemiyeti’ni kurar ve Hanımlara Mahsus
Gazete’de bu cemiyetin programından ve amaçlarından bahseder. Bu dernek, kadınların eğitimine
destek vermek ve onları tüketici kimliğinden üretici kimliğine geçirmeye yönelik bir amaç güder.
Kadınların evde oturmayı ve dışa kapalı bir yaşam tarzı sürmeyi bir bakıma kendilerinin gelenek
haline getirdiği ve işin kolayına kaçılarak bir kabullenmeye gidildiği düşüncesinde olan öncü
kadınlar; yenileşme süreciyle birlikte kadınların sosyal yaşam içinde aktif şekilde yer alarak kadınların
evde oturma alışkanlığından kurtulabileceği düşüncesiyle mücadelelerini basın yoluyla yılmadan
usanmadan vermişlerdir. Nitekim Batı’dan geri kalmış olma düşüncesinin eksenine kadınların da
yerleştirilmesi bu dönem kadın yazarların bir çabasının neticesidir. Her açıdan bir kültürel bunalımın
egemen olması, kadın hareketlerini bir bakıma kolaylaştırmakta ve kadınlara pek çok kapıyı açmaktadır.
Zira 1886 yılında yayınlanmaya başlayan ve “bizzat kadınlar tarafından çıkarılan ilk dergi”33 olan
Şükûfezar dergisi yayın hayatına şu sözlerle başlar: “Biz ki saçı uzun, aklı kısa diye erkeklerin alayına
hedef olmuş bir taifeyiz. Bunun aksini isbat etmeye çalışacağız. Erkekliği kadınlığa, kadınlığı erkekliğe
Şefika Kurnaz, “Siyasal Tarihimizin İsimsiz Kahramanlarından İttihatçı Seniye Hanım” Turkish
Studies İnternational Peridical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic,
Volume.2/4, 2007, s. 624.
29 Çakır, a.g.e, s. 55.
30 Emine Semiye, “Terakkiyat-ı Nisvanı Kimden Bekliyelim”, Mehasin, No: 10, 1325, s. 829-883.
31 Kurnaz, a.g.m.
32 Çakır, a.g.e, s. 55.
33 Şefika Kurnaz, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1992, s. 67.
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tercih etmeyerek çalışma ve gayret yolunda olacağız.”34 Dergi, bu düşünceleri ifade ederken kadınerkek eşitliğinden yana bir tutum sergilediğini açıkça belli eder. Şükûfezar dergisinin imtiyaz sahibi
Maarif Nazırı ve devrin önemli aydınlarından Münif Paşa’nın kızı Arife’dir. Tıpkı Fatma Aliye Hanım
gibi Arife Hanım da saray kültüründen gelmektedir. Münif Paşa, devrin eğitim ve sosyal alanlarında
çok sayıda makalesi olan yenilikçiliği savunan bir kişiliktir. Arife Hanım da böyle entelektüel bir
babanın kızı olarak “Şükûfezar” dergisinde kadınların sosyal durumları ile ilgili görüşlerini açık bir şekilde
dile getirmekten çekinmemiştir. Osmanlı Türk kadının kendini tanıma ve tanıtma sürecinde, derginin
ilk sayısında yer alan bu düşünce ile kadına yönelik eski düşünce kalıplarının yıkılarak yerine “yeni
ve özgür bir kadın” anlayışının getirileceği yansıtılır.
Bu dönemde kadınların basın ve edebiyat dünyasındaki bir diğer önemli ismi Şükûfe Nihal’dir.
Şükûfe Nihal, Türk kadınının yeni bir kimlik oluşturma çabası içinde bulunduğu bir dönemde, kadın
derneklerinde etkin olarak çalışmış ve kadın dergilerinde kadın haklarını ve eşitliği savunan makaleler
yazmıştır.
Şükûfe Nihal, siyasi görüşleri ile Osmanlı Türk kadınının siyasi yaşamda daha etkin bir hale gelmesine
öncülük etmiştir. Onun kadınları siyasi alana sokmak için çaba harcaması, kadınların kendi kararlarını
kendilerini vermeleri için ilk adım niteliğindedir. Zira artık onun görüşleri ile beslenen Osmanlı
Türk kadını sadece ev içinde değil sosyal yaşamda da kendi hakkını kendisi savunmayı öğrenmiştir.
Şükûfe Nihal de makalelerinde kadınların okutulması ve kadınlar için eğitim kurumlarının açılmasını
isterken erkeklerden bencil davranmamalarını ve kadınlara okul açılması için destek olmalarını
talep ederek bu anlamda birlik oluşturulması yönünde görüşler ileri sürer. Toplumsal değişim
sürecinde “yeni kadın” tipini hem eserleri hem de sosyal faaliyetleri ile örneklendiren Şükûfe Nihal,
etkin ve faal bir kadın kimliği ile kadın hareketleri içinde yer almaktadır. Bu bağlamda, o da
kendisinden önceki kadın öncüler gibi yazdıkları ve yaptıkları ile Osmanlı feminizminin ve kadın
hareketlerinin hazırlayıcılarındandır. Nezihe Muhiddin tarafından yayın hayatına kazandırılan
Kadın Yolu Dergisi’nde yazdığı yazılarında kadınları sosyal hayata teşvik edici bir yol izleyerek
kitlesel kadın hareketlerinde aktif bir rol oynamıştır. Şükûfe Nihal, kadınların toplumsal yaşamdan
yalıtık bir biçimde aile hayatıyla sınırlandırılmış konumlarından sıyrılarak bilinçlenmeleri için
sadece basın yoluyla değil aynı zamanda dernekler aracılığı ile de mücadele etmiştir.
Tıpkı Nigâr Hanım gibi evinde “edebi toplantılar” düzenleyen Şükûfe Nihal de aktif bir şekilde
devrin sosyal yaşamında yer alarak basın aracılığıyla kendini ifade ederek varlığını hissettirmeye çalışan
Türk kadının sesi ve vicdanı olmuştur. İnas Darülfünunu’ndan mezun olan Şükûfe Nihal, idealist
çizgisinden taviz vermeden kadınların toplumsal yapı içindeki gelişim süreçlerinde aktif bir birey
olarak yer alır. Nezihe Muhiddin’in kurduğu Kadınlar Fırkasında üst düzey görev alan Şükûfe Nihal’in
aynı zamanda Türk Kadınlar Birliği’nin de kurucuları arasında yer alması, kadın erkek eşitliğine
duyulan özlemin edebi direnişten daha geniş bir platforma yayılmasını örneklendirir. Bu anlamda o,
mücadeleci bir kimlikle kadın haklarını savunarak sesini her anlamda yükseltmekten çekinmemiştir.
Şükûfe Nihal’in Mehasin’de yayınlanan “İnas Mektepleri Hakkında” başlıklı yazısında kız okullarında
yapılması gereken yeniliklerle ilgili görüşlerini açıkça belirtmesinin Emine Semiye Hanım’ın yazdığı
bir yazı ile takdir edilmesi, kadın yazarların birbirlerini desteklediklerini ve birbirlerinin yazılarından
ve faaliyetlerinden haberdar olduklarını gösterir. Bu anlamda farklı bakış açıları ile yollarına devam
etseler de Tanzimat ve ondan sonra Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar basın hayatında yer alan kadın
öncülerin hak mücadeleleri, bir örgütlenmenin ve birlikte hareket etmelerinin bir sonucudur.
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Makaleleri, Bilgi Yurdu Işığı, Türk Kadını, Firuze, Kadın Yolu/Türk Kadın Yolu dergilerinde yayınlanan
Şükûfe Nihal, haftalık edebi bir kadın dergisi olarak yayınlanan Süs dergisinde yer alan “Fırkamızın
Mefkûresi” başlıklı yazısında, Kadın Halk Fırkasının fikirlerini ve programını açıklayarak kadınların
her alanda görünür kılınmalarının şart ve gerekli olduğunu ifade eder. Cahil ve bilgisiz kadınların
bilinçlendirilmeye çalışılmasının asıl gayeleri olduğunu belirtir. Bu fırkada aktif bir şekilde yer
alarak sekreterlik görevine getirilir. Yazılarında devrin genel durumundan bahsederken kadınların
bilinçlenmesinin öneminin ve iradeli olmalarının Türk kadın tarihinin değişimi ve yenileşmesi
açısından gerekliliği üzerinde fikirlerini açıkça ve gür bir sesle ifade etmekten kaçınmaz.
Yenileşme döneminin basın kültüründe, yazılarıyla yer alan bir diğer önemli şahsiyeti Makbule
Leman’dır. Bir dönem Hanımlara Mahsus Gazete’de başyazarlık yapan Makbule Leman Hanım, yazılarında
evlilik ve kadınların eğitimi, çocuk bakımı, annelik, gibi konular üzerinde dururken geleneğe ve
dine dayalı bir yaşam tarzından da uzaklaşmamak gerektiği fikrini savunur. II.Abdülhamit dönemimde,
makalelerinden dolayı “şefkat nişanı” ile ödüllendirilen Makbule Leman, aynı zamanda devrinde,
kadınların eğitilmesi noktasında fikri alanda mücadele vermiş yenilikçi ve gelenekten kopmamış
bir Osmanlı aydınıdır. Makaleleri, Hanımlara Mahsus Gazete, Hazine-i Evrak, Hazine-i Fünûn gibi süreli
yayınlarda çıkmıştır. Özellikle Tercüman-ı Hakikat’te yazılan yazıların onun tarafından değil de
müstear bir isim kullanan bir erkek yazar tarafından yazılmış olacağı fikri devrin gazete okurları
tarafından sıkça düşünülmüştür. Bu anlamda bu kadar güçlü kaleme sahip bir kadının olabileceği
düşüncesi erkek okurlar tarafından hayretle karşılanmıştır. Dindar ve muhafazakâr bir kadın
olan Makbule Leman Hanım, daha çok dinî ilimlere eğilimli bir kişilik özelliğine sahiptir.
Fatma Aliye Hanım da Makbule Leman’ın yazılarını ve güçlü kalemini öven yazılar yazarak onun
fikirlerini ve Osmanlı basın hayatındaki varlığını desteklediğini vurgulayarak onun kadınlık âleminin
karanlık dünyasını bir yıldız gibi parlattığını ifade etmiş ve onu adeta bir dolunaya benzetmiştir.
Emine Semiye Hanım’ın Hanımlara Mahsus Gazete’de “Makbule Leman’a Hususiyetim” başlıklı
yazısında ve Nigâr Bint-i Osman’ın da yine aynı gazetede “Makbule Leman Hanım” başlıklı yazılarında
onu övmeleri kadınların basın yaşamında ve mücadele hareketlerinde birbirlerine destek olduklarını
kanıtlamaktadır.
Makbule Leman Hanım’ın “Makes-i Hayal” adlı şiir kitabı, Hanımlara Mahsus Kütüphane serisinde
yayınlanır. Bunların dışında ahlak ve kadın terbiyesine dair yazılarıyla da devrinin basın hayatında
sık sık görünerek yenileşme dönemindeki popüler basın kültürünün ılımlı ve aktif bir kadın üyesi
olarak görünürlük kazanır. Makbule Leman, ılımlı görüşleri ve kendi halinde yaşamı ile kadın
hakları noktasında kenarda kalmış bir yazardır. O, kadınların bilinçlenmesini isterken geleneksel
yapıdan uzaklaşmamıştır.
Bu dönemde kadınların hürriyetleri için mücadele veren Nezihe Muhiddin ise savcı ve ceza hâkimi
bir babanın kızıdır. Türk kadınının aktif olarak her alanda görünür olmasını arzulayan ve bunun
sadece edebi alanda değil her alanda mücadelesini veren Nezihe Muhiddin, geleneksel anlayışa zaman
zaman ters düşen görüşler ileri sürer ve geleneği yargılayıcı ifadeler kullanmaktan çekinmeyerek kadınların
sadece kamusal alanda değil siyasal alanda da varlıklarını göstermeleri gerektiğine inanır. 1923’te
onun başkanlığında Kadınlar Fırkası kurulur. Süs dergisinde “Partinin kuruluş gerekçesi, hükümete
verilen beyannamede özetle şöyle açıklanmıştır: “kadın ülkenin her yerinde yaşanan siyasi, sosyal
ve ekonomik sorunların içinde olmasına ve bu sorunlardan etkilenmesine karşın, bu alanlarda gözle
görülür biçimde çalışamamaktadır. Amaç yer yer ortaya çıkan kadın varlığını ve kişiliğinin kitlevi
bir şekle dönüştürülmesidir.”35 Bu anlamda bu fırka, kadınların sadece basın hayatında değil aynı
zamanda siyasal alanlarda da etkin bir biçimde görünmelerini arzulamaktadır.
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Nezihe Muhiddin, kadınların sadece basın hayatında değil siyasi, sosyal ve ekonomik yaşamın
da içinde olmalarını savunarak kadınlar ve erkeklerin her anlamda aynı ortamı paylaşmaları gerektiğini
söyler. Bu görüşleriyle Nezihe Muhiddin, kadınların siyasi yaşama girmelerini isteyerek kadın
hareketlerinde kitlelere yol gösterir. Erkeklerin egemen olduğu bir toplumda kadınların da seçim
hakkı kazanmalarında verdiği mücadele ile kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmasını sağlama
yolunda önemli adımlar atmıştır.
Bu faaliyetlerin yanı sıra Nezihe Muhiddin Türk Kadınlar Birliği’nin de başkanı olur. “Türk Kadını”
adlı kitabında, kadın hareketleri sırasında kendine arkadaşlık eden bayan arkadaşlarının adını
sayar ve anılarını anlatırken devrinde kadınların verdiği mücadelenin birinci ağızdan tanığı olarak o
günlere ışık tutar. Nezihe Muhiddin, feminizm olgusuna makalelerinden anlaşıldığı üzere pragmatist
ve pozitivist bir şekilde yaklaşır. “Muhiddin’in pozitivizminin temelleri II.Meşrutiyet’in sosyolojik/
siyasi/düşünsel ortamında atılmıştı.36
Nezihe Muhiddin, kadınların sadece sosyal alan içinde sınırlı kalmamalarını ve siyasal alanda
da etkin olmalarını savunmuştur. Bu bağlamda, Türk kadınlarına siyaset yolunun açılmasına öncülük
etmiştir. Kadın Yolu dergisinde, kadınların siyasi hayata katılmaları ve seçim hakkı elde etmeleri
gerektiğini ısrarla savunmuştur. Kadın tarihi içinde kadınlara siyasal hak araması ile sadece devrine
damga vurmakla kalmamıştır. Onun mücadelesi kendisinden sonraki kadınlar için de başlayan
bir mücadeleyi devam ettirme noktasında bir kolaylık sağlamıştır.
Kadınların oluşturdukları bu hareketlilik sürecinde bir başka öncü kadın olan Ulviye Mevlan,
radikal görüşleriyle siyasi ve ideolojik yönü daha ağır basan biridir. Onun bu radikal görüşleri kadın
hareketlerinde de bir değişim ve keskinlik oluşturma sürecini hızlandırır. Ulviye Mevlan, yazılarında
ve faaliyetlerinde de görüşlerindeki radikalliği her fırsatta yansıtmaktan kaçınmaz. Çıkarmış olduğu
Kadınlar Dünyası dergisinde ılımlı bir kadın hareketinin yerini daha keskin çizgilerle hak arayışında
olan bir anlayış almıştır. Ulviye Mevlan, yazılarında kadını tüketici konumundan üretici konumuna
getirmenin önemi üzerinde durmuştur. Kendinden sonra gelen kadınların hukuksal mücadeleleri
için hazır bir zemin bırakmıştır. Onun feminist görüşlerinin temelini kadın hakları ve kadın hukuku
oluşturur. Kadın erkek eşitliği noktasındaki sert tutumu nedeniyle pek çok eleştiriye maruz kalması
da onun cesaretinin bir örneğidir. O, yazılarındaki görüşleri ve okurları ile diyalogu sayesinde kadını
dört duvar içinden sosyal yaşama çıkarmayı amaçlamıştır. Bu anlamda Ulviye Mevlan, Osmanlı basın
hayatındaki varlığı ile kadınlık bilincini uyandırırken Batı’yı takip etmiştir. Her türlü cinsiyet ayrımına
karşı yazıları ile “kadın inkılabı”nın önde gelen savunucularındandır. Kadının sadece bir eş ve
anne olarak değil bir vatandaş olarak da sorumlulukları olduğu fikrini yazılarında sıklıkla savunmuştur.
Onun görüşleri bugün feminizmi savunan Türk kadınının en büyük dayanaklarından biridir.
Kadın hareketleri içinde tam anlamıyla feminist görüşleri ile dikkat çeken Ulviye Mevlan’ın çıkarmış
olduğu Kadınlar Dünyası adlı dergi, Osmanlı Müdafa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti’nin yayın organı
konumundadır. Derginin 28 Mayıs 1329 sayısında bu cemiyetin amacı geniş bir şekilde açıklanarak,
aydın bir nesil yetiştirebilmek için kadınların ilmine ve eğitimine önem vermek gerektiği ve kadınların
iktisadi yaşam içinde etkin bir şeklide varlıklarını sürdürmelerinin memleketin ilerlemesi için önemli
olduğu noktası ve cemiyetin yapacağı faaliyetler konusu belirtilir.
Kadınlar Dünyası, kadınlar için yeni bir dünya yaratma misyonunu üstlenmiştir.”37 Kadınlar Dünyası
dergisinin bir önemli özelliği de haklarını savunmak için bütün kadınları birleşmeye ve örgütlenmeye
çağırmasıdır. Kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarının teşvik edildiği bu dergide kadınlara
yapabilecekleri mesleklerle ilgili bilgi verilmekte ve kadınlar yönlendirilmektedir. Bu dergi, kadınların
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örgütlenerek bir birlik oluşturmaları görüşüyle hareket eder. “Dergiye Hanımlara Mahsus Gazete’de
olduğu gibi dönemin entelektüel kadınlarından ziyade, toplumun her kesiminden kadın yazı yazmış,
destek vermiştir. Dergi radikal görüşlere sahip olduğu için bazı kadınların, özellikle de dönemin
bürokratlarının eş ve kızlarının, tepkisini çekmiştir.”38 Dergide yazıları yer alan yazar Mükerrem
Belkıs ise feminizmi şöyle açıklayarak adeta bu tepkilere yönelik cevap vermektedir:
“Feminizm ahlakı yıkan, aileyi yıkan bir cereyan değildir. Saadeti mahveden bir cereyan
değildir. Bilakis feminizm ahlak esaslarına ibtina ederek daha iyi bir saadetin idrakini
temin eden bir yoldur. Feminizm haksızlığı, biçareliği ve müsavatsızlığı kaldırarak yerine
ahlakın, vicdanın muhakemesiyle vücuda getirilecek yeni ve insani bir teşkilat tesis etmek
emelindedir.”39
Mükerrem Belkıs, feminizm anlayışını açıklayarak kadınlarla birebir muhatap olur ve onlara yol
gösterir. O, bütün kadınları birlik içinde inkılâp yapmaya çağırırken ancak cesur bir kitlenin sesi
olabilmiştir. Bunun nedeni ise görüşlerindeki keskinliktir. Kadınlar Dünyası dergisine yazı gönderen
ve erkeklerin üstün olduğunu savunan kadınlarda, kadınlık bilinci uyandırmıştır. Kadınların da
erkekler gibi her alanda eğitim alabileceklerini söyler. Bu yöndeki görüşleri ile pek çok kadın
okurunun kendilerine güven kazanmalarını sağlar.

Sonuç
Tanzimat Dönemi her alanda olduğu gibi kadınların sosyal yaşam içindeki etkinliklerinde ve kamusal
alanda varolma mücadelelerinde de temellerin atıldığı yeni fikirlerin ve anlayışların ortaya çıktığı
bir süreçtir. Özellikle bu dönem kadın hareketlerinin dar bir çevreden çıkarak geniş bir alana
yayılmasında basın önemi inkâr edilemez bir yere sahiptir. Kadınların bu dönemdeki sosyal
faaliyetleri de devrin genel özelliğine uygun olarak basın yoluyla sürdürülmüştür. Basın kültüründe
etkin bir role sahip olan kadınlar için artık yeni ve her türlü gelişmeye açık sosyal bir dönem
başlamıştır. Bu gelişimde ve kitlesel kadın hareketlerinin hız kazanmasında devrin öncü kadınlarının
yeri yok sayılamaz. Cesur atılımlarla, erkeklerin egemen olduğu bir dünyada varlıklarını kabul ettirme
çabasında olan Tanzimat devrinin aydın kadınları kendilerinden sonra gelen Türk kadınlarına temelleri
atılmış yapılmayı bekleyen bir bina bırakmışlardır. Bu dönem basın hayatında yer alan kadın yazarların
ürkeklikleri ve çekinceleri de erkek aydınların desteğiyle bertaraf edilmiştir. Zira özellikle kadın
süreli yayınlarına yazılarıyla destek veren ve hatta bizzat kadın dergisi çıkaran erkek aydınlar, Türk
toplumunun Batılı bir kimlik kazanması için kadınlar üzerinden bir mücadele vermişlerdir. Bu
anlamda sembolleşen kadın yayın organlarında verilen mücadele ve var olma çabası “yeni ve feminist
kadın” anlayışını ortaya çıkarmıştır.

38
39

Çakır, a.g.e, s. 38.
Mükerrem Belkıs, “Kız Mekteplerinde Ahlak ve Terbiye-i Ahlakiye” Kadınlar Dünyası, No: 176, 1918, s. 3.
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Türk Entelijensiya’sının Filizlendiği Kurum:
“Tercüme Odası”
Dilek Özhan KOÇAK*

Özet
Entelijensiya üniversite eğitimi alanları tanımlamak amacıyla ilk defa Rusya’da kullanılmış, ancak
daha sonra pek çok yazar tarafından “kol gücüne dayanmayan (non-manual)” işlerde bulunanları
kapsayacak biçimde kullanılmasıyla tanımı genişletilmiştir. Aydın ise fikirlerin yaratılması, iletilmesi
ve eleştirilmesine doğrudan katkısı olanları ifade etmek için kullanılmıştır. Bu tanımlardan yola
çıkarak, döneminin Batı’lı aydınları ile karşılaştırıldığında tek gelir kaynağı devletten aldığı maaş
olduğu için devlete kaçınılmaz olarak bağımlı olan ve henüz oluşması için Batı’dakine benzer
sınıf çelişkileri ve kültürel kurumların olmadığı bir toplumda Tanzimat aydınını entelijensiyadan
öte memur-aydın olarak nitelendirmek daha doğru gibi görünmektedir. Batı entelijensiyası gibi
siyasi otoriteye karşı eleştirel bir tutum takınmak yerine, bizzat otoriteyi bir arada tutan parçalardan
biri olan Tanzimat’ın bürokrat aydını, bu dönemde gerçekleşen reformları halka ulaştırmayı, bir
başka deyişle toplumu uygarlaştırmayı kendisine misyon edinmiş bir aydın tipidir. Tanzimat
aydını bu amaç doğrultusunda henüz kendileri için dahi çok yeni olan gazete, dergi ve roman
gibi iletişim araçlarını, başta Tercüme Odası’ndan edindiği iyi derece dil sayesinde halkı uygarlaştırma
amacıyla kullanmıştır. Devletin batılılaşma programının yürütücüsü olan bürokrasi bunu Tercüme
Odası, laik eğitim veren okullar ya da yurt dışında almış olduğu eğitim sayesinde elde ettiği kültürel
sermaye ile başarmıştır. Tercüme Odası adeta bir okul gibi sahip olduğu çekim gücüyle dönemin
önde gelen bürokratlarını bir araya getirmiştir. Aydınlar, Oda’da yalnızca tercüme yaparak değil,
ama aynı zamanda siyasi ve toplumsal konularda fikir alışverişinde bulunarak, toplumsal konularda
akıl yürüterek vakit geçirmişlerdir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Tercüme Odası, yalnızca
tercüme faaliyetlerinin yürütüldüğü resmî bir kurum olmamış, bunun yanı sıra bir tür edebiyat
ve siyaset kulübüne dönüşmüştür.
Bu çalışmanın amacı bir süreliğine devlete maddi açıdan bağımlı olmaması sayesinde siyasi
otoriteyi eleştirebilme cesaretine sahip olmuş ve bu eleştirel tutumu gazeteler ile ortaya koyabilmiş,
bu nedenle entelijensiya olarak nitelendirilebilecek olan Yeni Osmanlılar’ın doğuşunda Tercüme
Odası’nın büyük bir önem taşıdığını göstermektir. Bunun yanı sıra ansiklopedist aydından
siyasi aydına bir geçiş olarak görülebilmesiyle Yeni Osmanlıları entelijensiya olarak nitelendirebiliriz.
Disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınan bu çalışmada Türk entelijensiyasının oluşmasında etkisi
olan Tercüme Odası, toplumsal çerçevesi içinde, toplumsal iletişim açısından bir arada incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tanzimat, Tercüme Odası, Modernleşme, Batılılaşma, Aydın, Entelijensiya.
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“Tercüme Odası”: The Institution
Where The Turkish Intelligentsia Emerged
Abstract
Intelligentsia was first used in Russia to define the people who received an university education.
However later on the concept was used by various writers. By the time the concept include the
people who work in non-manual jobs. Where as Intellectual was used to describe the people who
directly contributed to create, transfer and criticize the ideas. When compared with intellectuals of
Europe, one should rather use “bureaucrat- intellectuals” to refer the Tanzimat intellectuals.
Since they were getting paid by the goverment. What’s more, being the intellectuals of a society
with its unique cultural and political institutions, they did not have the class conciousness which
was essential for the formation of their Western intelligentsia. Unlike their Western counterparts
who had a critical attitude towards the political authority, they were a significant part of it. Thus
they aimed to transform the public by making them aware of the reforms. In other words they
believed to have the mission to civilize the public. After getting acquainted with the Western culture
through languages, Western novel and press in Tercüme Odası, they aimed to westernize the public.
Being promoters of the westernization project due to their secular education and language skills, they
owned a cultural capital. And they often gathered in Tercüme Odası where they made several translation,
and exchanged their opinions. Thus the Tercüme Odası became an arena which contributed great
deal to the intellectual development of bureaucrat- intellectuals.
In this study our aim is to discuss the significance of Tercüme Odası in the emerge of Yeni Osmanlılar
(Young Ottomans) by using an interdisciplinary method. We intend to pay a particular attention to their
emergence as they had a political stance unlike the other intellectuals of the period in Ottoman society.
Keywords: Tanzimat, Tercüme Odası, Modernization, Westernization, Intellectual, Intelligentsia.

Giriş
Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtişamlı günlerinin geride kaldığı Batı Avrupa ile karşılaştırıldığında
18. yüzyıldan itibaren görünür olmaya başlar, ancak imparatorluğu kurtarmaya yönelik reformların
gerçekleşmesi hemen mümkün olamaz. II.Mahmut ile birlikte yenileşmenin önünde duran en büyük
engelin, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, yalnızca Tanzimat reformlarının önünü açmakla kalmaz,
bu reformları yürütebilecek kadroların yetişmesine de olanak sağlar. Gerek yurt dışında, gerekse
II.Mahmut’un kurduğu okullar ve Tercüme Odası gibi kurumlarda laik eğitim ile tanışan bu kadrolar,
öğrendikleri dil ve aldıkları Avrupai eğitim sayesinde edindikleri kültürel sermaye ile Tanzimat’ın
reformcu kadrolarını, bir başka deyişle bürokrasiyi oluştururlar ve hükümete hükmetme gücünü
elde ederler. Batı bilgisi ve düşüncesinin girdiği yer olan Tercüme Odası, Osmanlı bürokratlarının ve
önde gelen aydınlarının da eğitim merkezi olur.
Tercüme Odası’nın Türk entelijensiyasının doğduğu bir kurum olduğu iddia edilen çalışmanın
ilk bölümü, Tanzimat dönemi reformlarının yürütücüsü ve siyasi otoritenin bizzat kendisi olmayı
elde ettiği kültürel sermaye ile başaran bürokrasinin yükselişine ayrılmıştır. Bunun nedeni, bürokrataydın olarak nitelendirilen Tanzimat aydın tipini, onları çalışma süresinde Batı’lı çağdaşlarıyla
karşılaştırıp, entelijensiya olup olamadıklarının sorgulanacak olunmasından dolayı daha yakından
tanımaktır. Çalışmanın ikinci bölümü, dönemin önde gelen aydınlarının neredeyse tümünün uğrak
yeri olması açısından önem taşıyan Tercüme Odası’nın sahip olduğu bu çekim gücünün kaynaklarını
ve döneminde elde ettiği şöhretin nereden kaynaklandığını anlamaya yöneliktir. Çalışmanın son
bölümü, Tanzimat’ın memur aydınından farklı olarak siyasi otoriteye karşı eleştirel bir duruş
sergileyebilmeyi başarmış olan Yeni Osmanlılar’ın entelijensiya olup olamadıklarının sorgulanmasına
ayrılmıştır. Çalışma disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınırken, Türk entelijensiyasının doğmasında etkisi
olan Tercüme Odası, toplumsal çerçevesi içinde, toplumsal iletişim açısından bir arada incelenecektir.
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1. Tanzimat Döneminde Bürokrasinin Yükselişi
Tanzimat, Osmanlı Türkiye’sinin batılılaşma sürecinde en ciddi adım olsa da, Osmanlı’nın batılılaşma
serüveni henüz 18. yüzyılda, Lale Devri’nde başlar. Ancak III.Selim ile başlayan batılılaşma girişimi,
öncelikle Yeniçeri Ocağı ile ulemanın ve henüz toplumda böylesi bir dönüşüm için hazır olmayan
halkın direnişi nedeniyle sekteye uğrar. Batılılaşma sürecinde padişahın yanında, onu destekleyecek
bir “burjuvazi” ya da “toprak sahibi aristokrasi”nin olmaması, padişahı “kendi devletinin kölesi”
konumuna iter.1 II.Mahmut yeniliklerin önünde en büyük engel olarak gördüğü Yeniçeri Ocağı’nı
1826’da kaldırıp, ulemayı maaşlı memurlara dönüştürerek Tanzimat reformlarının önünü açmayı
başarır. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması padişahın eski gücüne tekrar kavuşabilmesine ve merkezi
otoritenin gücünün artmasına neden olur. II.Mahmut, merkezi otoriteyi, idareyi padişahta toplayıp
bürokrasiyi daha etkin kılmakla2 ve 17. yüzyılda daha çok İslami niteliğe sahip olan devlet tarzını,
18. yüzyılın ortalarından itibaren, daha bürokratik bir stile dönüştürmekle güçlendirir.3
II.Mahmut döneminde gerçekleşen reformlar sayesinde, Tanzimat reformlarını gerçekleştirecek
kadrolar oluşabilir. Bürokraside gerçekleşen reformlar sayesinde yeni bakanlıklar, başbakanlıklar,
memuriyetler kurulabilir; dinî eğitime ağırlık vermeyen okulların açılmasıyla bürokratlar laik
eğitim alabilirler. Tüm bunların yanında, 1834-36 yılları arasında III.Selim’den sonra kapatılan
Londra, Paris ve Viyana sürekli elçiliklerinin yeniden açılmasıyla bu elçiliklerde görev yapan
genç diplomat ve tercümanlar, Batı etkisiyle yetişebilirler. Örneğin, Tanzimat’ın “baba”sı olarak
nitelendirilen ve dönemin en “cesur” reformlarına girişen, Hatt-ı Hümayun’u okuyan Mustafa
Reşit Paşa, 1834’te Paris ve Londra’da, Tanzimat döneminin reform yanlısı sadrazamlarından
Ali Paşa 1836’da Viyana’da ve Fuat Paşa ise Londra’da bulunurlar.4 Dönemin önde gelen devlet
adamı ve aydınlarından Tercüme Odası’nın ilk başkanı Bulgari-zade Yahya Naci’nin torunu olan
Ahmet Vefik Paşa ise 1834’te babasıyla Paris’e gider, çocukken üç yıl Paris’te okur ve İstanbul’a
döndüğünde ilk görevini Tercüme Odası’nda üstlenir.5
Arapça “tanzim” kelimesinin çoğulu olan, “düzene koyma”, “yeniden örgütlenme” anlamlarını
taşıyan, Avrupa ile karşılaştırıldığında gerilemeye başlayan Osmanlı İmparatorluğu’nun eski
gücüne yeniden kavuşabilmesinde bir çözüm gibi görülen, idarede merkeziyetçilik, devlet
çarkının çağdaşlaştırılması, toplumun batılılaşması ve hukuk ile eğitimin dinden bağımsız hale
gelmesi gibi yenilikleri öngören Tanzimat Fermanı, artık Osmanlı’nın Batı’nın üstünlüğünü kabul
ettiği anlamına da gelmektedir.6
Yapılan reformlarla amaçlanan bir yandan askerî başarı sağlamak, diğer yandan merkezi denetimi
güçlendirmek ve bu sayede idarenin kalitesini artırmaktır.7 Ancak II.Mahmut reformları ile gerçekleşen
ve Tanzimat’la birlikte gelişen yeni merkezi yönetim, iyi yetişmiş bürokratlar gerektirir. Ordu, sivil
yönetim ve yargı hizmetlerinde çalışacak bürokratların geleneksel bilginin sürdürücüsü olan medrese
ve Enderun gibi eğitim kurumlarında yetişmeleri mümkün değildir. Bu nedenle öğrenciler için yeni
eğitim kurumları kurmak ya da onları eğitim amacıyla yurt dışına gönderip, Avrupa bilgisini almalarını
Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Çev. Yavuz Alogan, 2. bs., İstanbul, Sarmal
Yayınevi, 1994, s. 37.
2 Carter V. Findley, Osmanlı Devleti’nde Bürokratik Reform-Babıâli, Çev. Latif Boyacı ve İzzet Akyol,
İstanbul, İz Yayıncılık, 1994, s. 55.
3 Şerif Mardin, “Religion and Secularism in Turkey”, The Modern Middle East: A Reader, Ed. Albert
Hourani, Philip S. Khoury ve Mary, Wilson, London, I.B. Tauris ve Co Ltd., 1993, s. 350.
4 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Prof. Dr. Metin Kıratlı, 9. bs., Ankara, Türk
Tarih Kurumu, 2004, s. 89-90.
5 Sevim Günay, Ahmet Vefik Paşa, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1991, s. 9-11.
6 Paul Dumont, “Tanzimat Dönemi”, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II (XIX. Yüzyılın Başlarından
Yıkılışa), Robert Mantran (Yay. Yön.), Çev. Server Tanilli, İstanbul, Cem Yayınevi, 1995, s. 59.
7 İlhan Tekeli ve Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşum
ve Dönüşümü, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1993, s. 55.
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sağlamak büyük önem taşımaktadır.8 Yurt dışına eğitim amacıyla gönderilen, dil bilerek ve Avrupa tekniği
ve bilimini bizzat tanıyarak dönen bu öğrenciler, Tanzimat’ın reformcu kadrolarını meydana getirirlerken,
deyim yerindeyse “modernleşmenin mızrağı”9 olurlar. İlmiye sınıfının nüfuzunu zamanla kaybetmesi
ve laik bürokrasinin güç kazanması, laik eğitim veren bu okullarda eğitim görenlerin sayısının artması
ile doğru orantılıdır. Reformcular, oldukça güçlü bir konuma sahip olan din adamları ve din kurumlarıyla
karşı karşıya gelip, cephe savaşı sürdürmektense, laik eğitime ağırlık vererek, laik bir bürokrasinin
yetişmesini sağlarlar.10
Tanzimat’ın Osmanlı Türkiye’sinde, reformların başladığı günden öte, Babıâli hükümetinin başladığı
gün olarak yorumlanması, bu fermanın Babıâli bürokratlarının düşüncelerinin bir ifadesi olmasıyla
ilgilidir.11 II.Mahmut döneminden itibaren yetişen ve “merkezi otorite”yi elinde bulunduran eğitimli
bürokrasi, Osmanlı toplumunda tek güç olarak “uygarlaştırma programı”nı yürütecek kesim olur;
elde ettikleri bu güç, üretim araçlarının sahibi olmadıkları halde, siyasi iktidarı ve hazineyi denetim
altında tutabilen en önemli yönetici sınıf haline gelmeleriyle mümkün olur.12 “Merkezi otoritenin
çevresinde oldukça akılcı ilkelere göre işleyen” bir bürokrasi olarak tanımlanan Osmanlı toplumu
bürokrasisi, üretimin aksamaması, artı ürünün denetlenmesi ve merkezi otoriteye aktarılması, iç denetimin
ve iç ve dış güvenliğin sağlanmasında etkili olur.13 Günden güne gücünü yitiren bir imparatorluğun
kurtarılması görevini de üstlenen bürokrasi, sanayi devrimi ile birlikte gelişen haberleşme, ulaşım,
vb. gibi imkânlardan merkezi denetimi güçlü kılabilmek için faydalanır.14 Teknolojik gelişmelerden
gerektiğinde faydalanmayı bilen bürokrasi, Fransız, İngiliz ve Alman öğretmenlerinin yönetiminde,
en son teknik ve teknoloji kullanılarak kurulan etkili ordu sayesinde, imparatorluğun sömürgeleştirilmesinin
önüne geçmeyi başarabilir.15
Batı tarzı eğitim veren okullarda yetişen subaylar, memurlar, doktorlar yeni bir toplumsal kesimi,
bürokrat kesimi oluştururlar; bunlar bildikleri en az iki dil ve aldıkları Avrupai eğitim ile maddi
sermaye sahibi olmasalar da, elde ettikleri “kültürel sermaye”* ile hükümete hükmetmeyi başarırlar
ve Osmanlı toplumunun yapısal değişiminde etkin roller oynarlar. Toplumsal sınıflar Avrupa’daki
değişimin itici gücü olurken, Osmanlı’da bu rolü devlet üstlenir ve bunu az önce belirtildiği gibi
sahip olduğu “kültürel sermaye” ile başarmaya çalışır. Her ne kadar Batı burjuvazisi ile Osmanlı
bürokrasisi arasında bu açıdan benzerlikler var gibi görünse de, her iki sınıf arasındaki temel fark,
İlhan Tekeli, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim Sistemindeki Değişimler”, Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 2, İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 457.
9 Dumont, a.g.e., s. 75.
10 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, 26. bs., İstanbul, Timaş Yayınları, 2008, s. 157-158, 211.
11 a.g.e., s. 101, 113.
12 Stefanos Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye-2 (Tanzimat’tan 1. Dünya Savaşına), İstanbul,
Gözlem Yayınları, 1975, s. 627.
13 Metin Heper, Bürokratik Yönetim Geleneği, Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları, 1974, s.
32-52, aktaran, Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, 2. bs., İstanbul, Bilgi
Yayınevi, 1979, s. 325.
14 Tekeli ve İlkin, a.g.e., s. 53.
15 Şevket Pamuk, “The Ottoman Empire in Comparative Perspective”, Ottoman Empire: NineteenthCentury Transformations, Ed. Çağlar Keyder, Fernand Braudel Center SUNY-Binghamton,
Binghampton NY, Vol: XI, No: 2, Bahar 1988.
* Fatma Müge Göçek bu kesimi “bürokrat burjuva” olarak tanımlarken, bu kavramları bir araya getirme
nedenini şöyle ifade etmiştir: Burjuva sınıfının oluşumu, üretim biçimi ve ekonomik kaynakları ile ilişkisine
göre tanımlanır. Bir diğer önemli kaynak ise “kültürel sermaye”dir. Eğitim sayesinde elde edilen kültürel
sermaye Osmanlı toplumunda en az maddi sermaye kadar önemli idi. Aynı okullarda okuyan, eğitim görenler
değişim için gerekli olan bilinci inşa etmişler, “siyasal ve toplumsal” hedeflerde düşünceleri ile bir araya
gelebilmişler ve aralarında toplumsal bir bağ oluşmuştur. Bu sınıf, “özel mülkiyet” yerine “kültürel bir
mülkiyet” elde etmiştir (Bkz. Fatma Müge Göçek, Burjuvazinin Yükselişi, İmparatorluğun Çöküşü -Osmanlı
Batılılaşması ve Toplumsal Değişim-, Çev. İbrahim Yıldız, Ankara, Ayraç Yayınevi, 1999, s. 178-180).
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burjuvazinin üretim araçlarına ve ekonomik sermayeye sahip olurken, bürokratların maaşlı birer
memur olmalarıdır.
Osmanlı toplumunda, Batı toplumlarındakine benzer toplumsal gelişmenin mekanizması olan sınıf
çelişkisi olmasa da, toplumsal değişimde etkin rol oynayan bürokratlar, yani “toplumu yöneten azınlık”
ve “siyasal erk ve nüfuz kullanan”lar, Gaetano Mosca’nın “siyasal sınıf” deyimiyle ifade edilebilir.
Ancak T. B. Bottomore’nin de belirttiği gibi, bu deyim oldukça geniş bir kesimi, toplumda pek çok
kümeyi kapsadığından, sınırlarını belirmek güçleşmektedir. Ancak siyasal sınıf içinde, siyasal erki
gerçekten kullanan bireylerden oluşan daha küçük bir grup için hükümet ve yüksek idare üyeleri,
askerî önderleri, vd. kapsayan “siyasal seçkinler (elitler)” deyimi Bottomore’den ödünç alınarak
kullanılabilir.16 Azgelişmiş ülkelerde “gelişme yolunun kararlaştırılmasında” siyasal seçkinler başı
çekmektedirler.17 Daha önce de vurgulandığı üzere Osmanlı İmparatorluğu’nda bürokrasi, siyasal
üstünlüğünü, Batı toplumlarındaki burjuvazi gibi üretim araçlarına sahip olmasıyla değil, askerî
ve kültürel güce sahip olmasıyla elde eder ve “siyasal seçkinler” grubu olma özelliğini bu sayede
kazanır.
Osmanlı’nın batılılaşma programını yürüten bürokrasi Avrupa bilgisini, laik eğitim veren okullar
ve yurt dışında gördüğü eğitim dışında, Tercüme Odası gibi kurumlar sayesinde de elde eder.
Örneğin Tercüme Odası’nda yetişen iki kâtip Fevzi Bey ve Mustafa Bey, 1850’li yıllarda Osmanlı
Devleti’nde ilk telgraf hattının kurulmasına yardım ederler. Tercüme Odası’nda bulunmuş iki eski
memur Mekteb-i Mülkiye (1859)’de hoca olurlar; Ali Paşa, Fuat Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Münif Paşa,
Mehmet Reşit Paşa, Safvet Paşa, Namık Kemal gibi birçok önemli yönetici ve aydın Tercüme Odası’ndan
yetişir. Fransızca, tarih, aritmetik vb. dersler de verilen Tercüme Odası, kısa sürede önemli Osmanlı
memurlarının yetiştiği bir kurum haline gelir. Bu insanlar Oda’da aldıkları eğitim sayesinde, Fransızcayı
öğrenir ya da pekiştirirler. Burada ilgilendikleri diplomatik evraklar, Avrupa’da ortaya çıkan gelişmeleri
takip edebilmelerini sağlar. Tercüme Odası’nda görev yapan bürokratların büyük çoğunluğu, buradan
elde ettikleri birikimle, hayatlarının sonraki dönemlerinde çeşitli Avrupa başkentlerinde görev alıp,
Avrupa hakkındaki bilgi ve deneyimlerini zenginleştirirler.18
Tercüme Odası bürokrat aydın için adeta bir okul olmasının yanı sıra, aşağıda değinileceği gibi
bir süre devletten bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren ve siyasal otoriteye karşı eleştirel bir tutum
benimseyen Yeni Osmanlılar olarak bilinen aydın grubunun oluşmasına da zemin hazırlamıştır.

2. Tercüme Odası
Batı uygarlığı karşısında, Çin, Hint ve Osmanlı uygarlıklarının geri kalmalarının nedeni, bu uygarlıkların
başka uygarlıklarla etkileşimlerini sağlayacak olan kapıları kapatmış olmalarıyla açıklanır. Uygarlıklar
arası iletişimi, etkileşimi sağlayacak en önemli faaliyetlerden biri olan tercüme faaliyetine, hem
İslam etkileri hem de modern etkilerin olduğu dönemlerde, Osmanlı İmparatorluğu’nda yeterince
yer verilmemesi, imparatorluğun gerileme nedenlerinden biri olarak ele alınmaktadır. Batı uygarlığı,
diğer uygarlıklardan farklı olarak, kendinden önce var olan ve sonradan kaybolan tüm “medeni
hamlelere” açık olmak amacıyla pek çok perspektiften bakmıştır. Ona bu gücü, “uyanış devirlerinde

T.B. Bottomore, Seçkinler ve Toplum, Çev. Erol Mutlu, Ankara, Gündoğan Yayınları, 1990, s. 17.
a.g.e., s. 105.
18 Roderic Davison, “19. Yüzyılda Hıristiyan-Müslüman Eşitliğine Karşı Türklerin Tutumları”,
Osmanlı’da Batı Tesiri, Çev. D. Mehmet Burak, İletişim, Adana, 1997, s. 40.
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yaratıcılık kudretini veren” tercüme sağlamıştır.19 Osmanlı Devleti’nin “uyanış devri” olan Tanzimat
dönemi, tercüme faaliyetlerinin de arttığı bir dönem20 olması açısından Hilmi Ziya Ülken’in düşüncelerini
tutarlı ve geçerli bir eksene yerleştirmektedir:
“Ayrı ayrı medeniyetleri açar gibi görünen büyük “uyanış”lar, hakikatte, gittikçe genişleyen
sürekli tefekkürlerle birbirine bağlıdır. Bu sürekli tefekkürü temin eden ise bilhassa “tercüme”dir.
Ülkemizde bu fikre ilk önce Tanzimat mütefekkirleri dikkat ettiler.”21
Tanzimat dönemi aydını, öncelikle Batılı eserleri taklit edip, özgün olmamakla eleştirilmiş olsa
da, bu durumun yalnızca Tanzimat aydınına özgü bir durum olmadığını unutmamak gerekmektedir.
Batılı devletler de başlarda, tercüme faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı dönemlerde, edebiyat
açısından bir ilerleme kaydedemeyip, karmakarışık tercüme eserler verirler; ortaya çıkan eserlerde
taklitçilik ön planda olur. Örneğin İngiltere’de Rönesans etkisiyle İspanyol ve Fransız eserlerinden
pek çok tercüme yapılır, ancak bu tercümelerde yoğun Fransız düşünüş ve yaşayışı taklit edilir.
Ancak bu tercüme faaliyetleri sonrasında ve sayesinde edebiyatta Spencer ve felsefede Bacon
sayesinde İngiliz düşünüşü ortaya çıkabilir. İngiliz yanında Alman düşünüşü de yoğun tercüme
faaliyetleri sonrasında şekillenir. 17. yüzyıl Alman edebiyatında hâkim olan Fransız etkisi, Alman
şairlerinin “kaba ve bayağı” olarak nitelendirilmesine yol açar. Almanya’daki Fransız etkisi öyle
yoğundur ki, Büyük Frederik zamanında yapılan binalarda Fransız mimarisi etkisi kendisini
gösterirken, sarayda Fransızca konuşulmaya başlanır. Alman düşünüş ve yaşayışı böylesine yoğun
Fransız etkisinde kalmış olmasına rağmen, yoğun tercüme ve taklitçilik dönemi sonunda tercüme,
zaman içinde halk edebiyatı ile birleşir ve Alman düşünüşünün “orijinal” eserleri görülmeye başlanır.
Öncelikle Goethe ve Schiller ile Alman edebiyatı, Kant ile Alman felsefesi artık Fransız etkisinden
kurtulabilmeye yüzünü Fransa dışında başka sahalara çevirmekle başarabilir. Osmanlı gibi
modernleşmeyi batılılaşmak olarak deneyimleyen Rusya’da da, Büyük Petro ile başlayan batılılaşma
hareketi sonucunda Batı eserlerinin tercümesi yapılmaya başlanır. Diğer ülkelerdeki gibi Rusya’nın
gerek yaşayış, gerekse düşününde öncelikle Fransız etkisi baskın olur, ancak zamanla İngiliz ve
Alman etkileri de Rus edebiyatında görülmeye başlanır. Tercüme faaliyetleri sonucunda, Rusya’da
da zaman içinde yaratıcı Rus edebiyatından, Puşkin ile başlayarak bahsedilmeye başlanır. 22
Tanzimat’tan itibaren yoğunlaşan tercümelerde, yukarda sayılan ülkelerdekine benzer şekilde,
Fransız etkisi baskın olur; bu nedenle öncelik Fransız eserlerine verilir. Özgün edebiyata ulaşmada
taklitçiliğin kaçınılmaz olduğu göz önüne alınırsa, Batı edebiyatının türleri ile ilk kez karşılaşan
Tanzimat aydının taklitçi olduğunu söylerken, bu tespitin bir suçlama olmamasına dikkat etmek
gerekir. Taklitçiliği dönemin aydını bizzat kendisi de “kusur” olarak görüp eleştirmiş olsa da, yukarıdaki
örneklerden de anlaşılacağı gibi, onun yeni olanı tanımada başka bir yol benimsemesi mümkün

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 4. bs., İstanbul, Ülken Yayınları, 1994, s. 13-14, 16-17.
Ülken medeniyetlerin uyanışlarının “tercüme devri” ile başladığını söylüyor. Buna göre, eski Yunan uyanışı
Anadolu, Fenike, Mısır; Türk Uygur uyanışı Hint, İran, Nesturi; İslam uyanışı Yunan, Hint; Rönesans İslam,
Yahudi, Yunan tercümeleriyle olmuştur. 18. yüzyılda başlayan Cermen uyanışı eski kaynaklara Latin ve
Anglosakson dünyasının yeni ürünlerini de katmış ve aydınlanma ile hazırlanan tercüme faaliyeti yaratıcı
Alman kültürünü doğurmuştur (Bkz. Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 15).
20 Tanzimat döneminde basılan çeviri kitap sayısı ve oranları hakkında daha fazla bilgi için, Bkz.
Meral Alpay, Harf Devriminin Kütüphanelere Yansıması, İstanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi,
1976, s. 49-50.
21 Hilmi Ziya Ülken, Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, İstanbul, Ülken Yayınları, 1997, s. 5.
22 a.g.e., s. 297, 299, 300-303, 304-305.
19

40

olamaz. Unutmamak gerekir ki, Tercüme Odası ile kurumsallaşmaya başlayan tercüme faaliyeti*,
Osmanlı aydınının henüz çıraklık evresinin bir parçasıdır. Her açıdan ikiliğin hissedildiği Tanzimat
döneminde aydının bütün çabası, kendi “kültür”ü ile batı “uygarlık”ı, bir başka deyişle, geleneksel
ile yeni olan arasında bir sentez ortaya çıkarabilmeye yöneliktir. Her iki tarzı birleştirme sürecinde
Tanzimat edebiyatı da ister istemez bir “uyarlama” edebiyatı olur. Bu açıdan değerlendirildiğinde
19. yüzyıl Osmanlı aydını ile Batılı entelektüel arasında birinin “kültür üreticisi” ya da “kültür
yapıcısı” vasfına sahip olurken diğerinin, yani Tanzimat aydınının ancak bir “kültür taşıyıcısı”
olması gibi belirgin bir fark ortaya çıkmaktadır.
II.Mahmut döneminde kurulan Tercüme Odası’nın Hariciye Nazırlığı’nın yirmi kadar bölümünden
en dikkat çekeni olmasında, Batı’nın damgasını taşıyan en önde gelen nazırlık olması etkili olur.
Tercüme Odası’nın görevi, “Türkçenin dışında bir dilde sürdürülen işlere ilişkin belgeleri çevirmek”
ve “bunu yaparken, yeni seçkinlerin yetişmesini” sağlamaktır. Ancak burası yalnızca çeviri yapılan
bir mekân değil, aynı zamanda “bir tür edebiyat ve siyaset kulübü”ne dönüşür. Buraya kabul
edilen herkes, “çağdaş dünyayı çözüp anlamayı öğrenirler”.23
Divan-ı Hümayun tercümanı Constantine Mourouzi görevinden azledildikten bir süre sonra isyan
planlarına katıldığı iddiasıyla idam edilir, Mourouzi’nin yerine, Mühendishane’de hocalık yapan
Bulgari-zade Yahya Naci Efendi ve oğlu Ruhiddin Efendi görevlendirilir. İlerleyen süreçte Yahya
Naci, Tercüme Odası başkanı olur.24 1823 yılında Oda’nın başkanlığına Arapça, Farsça, Grekçe, Latince,
Fransızca ve İtalyanca bilen Baş Hoca İshak Efendi getirilir. Hoca burada yeni kuşak Türklere
Avrupa dillerini öğretir.25 Aydın ve devlet adamları arasında Batı dillerini bilmelerinin kaçınılmaz
olduğu bir süreçte, 1821’de kurulan ve zaman içinde Osmanlı bürokratlarının eğitim aldığı en önemli
kurumlardan biri haline gelen Tercüme Odası için Bernard Lewis şu yorumu yapmaktadır:
“Saldırgan bir Avrupa’nın hâkim olduğu dünyada Osmanlı İmparatorluğu’nu yaşama
endişesinin tamamen kaplamış olduğu bir zamanda güven ve karar mevkileri kaçınılmaz
olarak Avrupa’yı dilini ve işlerini bilenlere geçti. Yeni iktidar eliti, ordudan ve ulemadan
değil, Tercüme Odası’ndan ve elçilik kâtiplerinden geliyordu.”26
Tercüme Odası’nın 19. yüzyılın önde gelen kurumlarından biri olmasının pek çok nedeni vardır.
Tanzimat döneminde sıklaşan Osmanlı Devleti ile Avrupa arasındaki ilişkiler, kaçınılmaz olarak
devletin iç ve dış yönetiminde Batı dillerini bilen insanlara ihtiyacı artırmaktadır. Örneğin, iç
işlerinin yürüyebilmesinde, Avrupa kaynaklı diplomasi ve bilim ve düşünce evrakının çevrilmesi
*

Tanzimat döneminin önde gelen aydınlarını bir araya getiren bir diğer önemli kuruluş ‘Cemiyet-i
İlmiye-i Osmaniye’ adlı topluluk idi. Cemiyetin üyelerinin Türkçe dışında Arapça ya da Farsça
dillerinden ve bunun yanında Batı dillerinden en az birini çok iyi bilmeleri gerekliliği, bu cemiyetin
üyelerini seçkinleştiren özelliklerin başında geliyordu. Cemiyetin yayın organı Mecmua-i Fünun
dergisinin yazar kadrosu çok genişti ve bu dergide felsefeden tarihe, coğrafyadan edebiyata, siyasetten
kimyaya her alanda yazılar yayınlanıyordu. Ayrıntılı bilgi için Bkz. Mehmet Akgün, “Cemiyet-i İlmiye-i
Osmaniye ve Mecmua-i Fünun’un Felsefi Açıdan Taşıdığı Önem”, Felsefe Dünyası, No: 15, Bahar
1995, s. 52-72 ve Ekrem Işın, “Osmanlı Bilim Tarihi; Münif Paşa ve Mecmua-i Fünun”, Tarih ve
Toplum, No: 11, Kasım 1984, s. 349-354.
23 Dumont, a.g.e., s. 78-79.
24 Findley, a.g.e., s. 114.
25 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Haz. Ahmet Kuyaş, İstanbul, 2002, s. 233, aktaran, Ahmet
Karaçavuş, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Bilim Cemiyetleri”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s. 19.
26 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, Ankara, TTK Basımevi, 1991, s. 118,
aktaran, Karaçavuş, a.g.e., s. 20.
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gereklidir. Tercüme Odası bu açıdan Batı bilgi ve düşüncesinin girdiği bir kurum olur.27 Adeta bir
dil akademisi gibi çalışan Tercüme Odası, Osmanlı Devleti’nin Avrupa bilgisine açılan bir penceresi28
olur; burada çalışan gençler yaptıkları çeviriler aracılığıyla Avrupa bilgisine ve düşüncesine ulaşan
ilk insanlar olurlar ve bu sayede 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nin kaderine
hükmederler.29 Yeni yetişenlere dil öğretmek işlevinin yanı sıra, “yeni bir dünya görüşünün ve yeni
bir siyasi idealin geliştiği çok ileri” bir yere dönüşen Tercüme Odası, “yenilik fikirlerinin ve iştiyakının
kuvvetle hâkim olduğu, büyük memleket meselelerinin daima canlı şekilde” var olduğu ve yaşandığı
bir mekân olur.30 Bu nedenle Fransızca bilgisini sivil memurlara taşımakla görevli31 ve reformcu
bürokrasinin adeta okuluna dönüşen Tercüme Odası32, memurluğa aday birinin kariyerinin başında
bulunabileceği en önemli yerdir.33
Osmanlı bürokratlarının eğitim merkezi olmasının yanı sıra, Oda İstanbul’un “kalburüstü” aydınlarının
bir araya geldiği bir mekandır. Örneğin henüz 18 yaşında Tercüme Odası’na gelen Namık Kemal,
Divan Edebiyatı’nın 19. yüzyıldaki son şairleriyle karşılaşma ve bu şairlerin kendi aralarında
kurmuş oldukları Encümen-i Şuara’ya katılabilme ve Yeni Osmanlılar’ın diğer önde gelen aydını
Ziya Paşa ile tanışabilme şansını elde eder ve bu sayede yalnızca Tanzimat döneminin değil,
Türkiye’nin düşünce tarihinin de önde gelen aydınlardan biri olabilir. Burada bir araya gelen
aydınlar şiirler yazıp, çeviriler yaparlarken, içki sohbetlerinde de bir araya gelmeyi ihmal etmezler.34
Aydınların bir aradayken sürdürdükleri sohbetler, Fransız aydınları gibi, onların okur ve düşünür
olmalarının yanı sıra, toplumsal ve siyasal sorunlar hakkında düşünen aydınlar olmalarını da sağlar.
Tercüme Odası’nda yetişen aydın tipinin tipik özelliği, Batı dilleri ve Avrupa politikasını çok iyi
bilmesi ve Avrupai düzeyde eğitim almış olmasıdır. Örneğin, Mısır Çarşısı’nda kapıcılık yapan
fakir bir ailenin oğlu olan Ali Paşa Tercüme Odası’nda bulunması sayesinde öyle iyi Fransızca öğrenir
ki, Ali Paşa ile karşılaşan Lamartine, onun kendisi kadar iyi Fransızca bildiğini söyleyerek, Avrupa’da
eğitim almış olduğunu sandığını dile getirir.35
Tercüme Odası’ndan yetişen aydının elde ettiği kültürel sermaye devletin uygarlaşma sürecinde
öncü olmasında etkili olur. Oda’da yapılan çeviriler astronomi, tarih, siyaset, ziraat ve askerliğe
dair pek çok alandan eserlerin ve dünya edebiyatından pek çok türün Türk edebiyatına katılmasını
sağlar; bu çeviri ve uyarlamalar ile Türk okuyucusu Avrupa geleneklerini ve kültürünü tanıyabilir
ve bu sayede Osmanlı halkı Avrupa geleneklerini önceden kabule hazırlanır.36
Bu dönemde en çok kitabın edebiyat alanında tercüme edilmiş olmasında aydının Batı düşüncesini
en yoğun edebiyat aracılığıyla öğrenmesi ve yine Batı düşüncesini, edebiyatın en kolay okuyucu
bulan alan olmasından dolayı yine edebiyat aracılığıyla halka ulaştırmış olması etkili olur.37 Ancak

Karaçavuş, a.g.e., s. 20.
Lewis, a.g.e., s. 140, aktaran, Karaçavuş, a.g.e., s. 20.
29 Karaçavuş, a.g.e., s. 20-21.
30 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyat Tarihi, 10. bs., İstanbul, Çağlayan Kitabevi, 2003,
s. 143, 344.
31 Findley, a.g.e., s. 135.
32 Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, s. 145.
33 Findley, a.g.e., s. 178.
34 Tahir Alangu (Haz.), 100 Ünlü Türk Eseri 1, Milliyet Yayınları, 1974, s. 596.
35 Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, s. 273.
36 Lewis, a.g.e., s. 434.
37 1876-1908 arasındaki otuz iki yıllık dönemde tercüme edilen 1776 eser konularına göre “kabaca” şöyle
sıralanmaktadır: 887 adet edebiyat, 142 adet Fen, 139 adet askerlik, 433 adet diğer konular (Bkz. Alpay,
a.g.e., s. 50).
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Batı eserlerinin yanı sıra önde gelen Doğu klasiklerinin de yine Tanzimat döneminde tercüme edilmiş38
olması oldukça ilginç bir çelişkidir. Bu çelişki, “uygarlık”la “kültür” arasında kalan bir toplumun
ruh halinin ve bir yandan Batı’nın uygarlık seviyesine ulaşmak isterken diğer yandan kendi
kültürünün temellerini keşfetmek isteyen bir milletin arayışının bir sonucu olarak yorumlanabilir.
Tanzimat aydınının Batı uygarlığına duyduğu hayranlıkla onun temellerini oluşturan her alandan
eserin tercümesine yönelmesi ile kendi kültürünü koruma ve şeriata duyduğu inancın gün geçtikçe
pekişmesi ile Şark’tan eserleri çevirmesi bu çelişkili ruh halinin bir yansıması olarak yorumlanabilir.

3. Aydın mı, Entelijensiya mı?
Entelijensiya ilk defa Rusya’da, üniversite eğitimi alanları tanımlamak için kullanılır. Daha sonra
tanımı, “kol gücüne dayanmayan” (non-manual) işlerde bulunanları, yani bir başka deyişle fikir işiyle
uğraşanları kapsayacak şekilde genişletilir. Entelijensiya ile karşılaştırıldığında daha küçük bir küme
oluşturan aydınlar, fikirlerin yaratılması, iletilmesi ve eleştirilmesine doğrudan katkısı olanları,
yani bilim adamları, filozoflar, din düşünürleri, sanatçılar, toplum kuramcıları, siyasal yorumcuları
ifade etmek için kullanılır. Ancak aydın, okuryazar olmayan toplumlarda dahi büyücü, rahip,
ozan, vb. olarak vardır.39
Avrupa’da egemen sınıftan bağımsız ve Aydınlanma düşünürlerinin öncüsü olan bir aydın kesimin
oluşmasında Ortaçağ Üniversiteleri’ne kadar giden uzun bir süreç söz konusudur.40 “Aydın”
(intellectual) kelimesi, 19. yüzyıl sonuna doğru Batı’da toplumsal bir grubu tanımlamak için ortaya
çıkmış bir kavramdır. Fikir üzerine uzmanlaşmak Batı’da bu kavramı gerekli kılar. Çünkü aydınlar
henüz 18. yüzyılda bir grup ya da sınıf olarak konumlanmazlar. Zamanla bu “fikir uzmanları”nın,
toplumun diğer sınıflarından farklı bir sınıf oluşturdukları görülmektedir. Örneğin bir 18. yüzyıl
aydını olarak nitelendirilebilecek Mozart, bir yandan Salzburg piskoposu için müzik yaparken,
diğer yandan yemeğini hizmetçilerin yemekhanesinde yiyebiliyordu. Onları bir “grup” olmasını,
ortak bazı fikirlere sahip olup, bu fikirlerini gazete, dergi gibi bazı iletişim araçlarını kullanarak
duyurmaları sağlar.41
Öte yandan, fiziki mekân, aydın topluluğunu bir araya getiren önemli bir zemindir. Örneğin Fransız
aydınının Osmanlı aydını ile karşılaştırıldığında sahip olduğu en büyük avantaj, Paris’in kentsel çekim
gücünün onu öncelikle kafelerine çekmesi ve bu tür mekânlarda bir araya gelmeleri sonucunda edebi
sohbetlerin gerçekleşmesinin yanı sıra, toplumsal ve siyasal konularda konuşabilmeleri, bir başka
deyişle birbirleriyle yüz yüze iletişim kurabilmeleri olur. Tanzimat aydını, gerek entelektüel açıdan
gelişiminde, gerekse Batılı entelektüeller ile karşılaştırılamayacak ölçüde olsa da politikleşmesinde
ve fikirlerinin toplumun çıkarları yönünde şekillenmesinde çağdaşlarıyla Tercüme Odası’nda bir
araya gelebilmesinin etkisi olduğu açıktır. Tercüme Odası tıpkı Paris’in kafeleri gibi dönemin
aydınlarının bir araya gelmesini sağlayan bir çekim gücüne sahiptir. Aydınlar burada bulundukları
sürede yalnızca tercüme yapmakla kalmayıp, siyasi ve toplumsal konularda akıl yürütüp, var
olan toplumsal yapıyı eleştirirler. Tanzimat aydının benimsediği “toplum için sanat” anlayışının
bu ve buna benzer mekânlarda belirginleşmiş ya da anayasal yönetime duydukları inancın buralarda
şekillenmiş olması muhtemeldir. Fransız aydınının sahip olduğu avantajı elde edemeyen ve Almanya’nın
dağınık ve parçalı yapısını andıran bir görünüşe sahip olan, bir başka deyişle birbiriyle iletişim
halinde olmadan, faaliyetlerini bağımsız sürdürmek zorunda kalmış olan Alman aydınlarının uzun
bir zaman entelijensiya olamaması da bundan ileri gelmektedir.42 Wolfang Von Goethe, Alman
aydınlarının birbirleriyle iletişim halinde olamamalarını ve Alman orta tabaka aydınının yaşadığı
zorlukları şu sözleriyle ifade eder:
Ülken, Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, s. 320.
Bottomore, a.g.e., s. 74-75.
40 a.g.e., s. 75-76.
41 Şerif Mardin, “Tanzimat ve Aydınlar”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 1,
İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 46.
42 Norbert Elias, Uygarlık Süreci, Cilt: 1, Çev. Ender Ateşman, 4. bs., İstanbul, İletişim Yayınları, 2005, s. 120-121.
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“...sahip olduğumuz bütün yetenekler ve değerli beyinler Almanya’nın dört bir yanına
dağılmış durumda. Birisi Viyana’da, diğeri Berlin’de, bir başkası Könisberg’de, öteki
Bonn’da ya da Düsseldorf’ta, her biri diğerinden elli yüz mil uzakta; bir araya gelerek
düşünsel alışverişte bulunmaları çok zor. Şimdi Alexander von Humboldt gibi bir adam
çıkagelse ve öğrenme ihtiyacı duyduğum ve kendi başıma bir yılda çözemediğim
bir konuda, bana bir günde, her şeyi anlatsa ne iyi olurdu!”43
Fransız aydınının ise merkezileşmiş bir topluluk halinde tek bir merkezde, Paris’te, hatta Paris’in
belirli kafelerinde bir araya gelebilmesi ve bu sayede Goethe’nin Alman aydınları hakkındaki
tespitinden farklı olarak birbirleriyle yüz yüze iletişim kurabilmesi, Fransız aydınının bir güce
dönüşmesinde en önde gelen etkenlerden biri olur. Fransa’da aydının en güçlü silahı konuşmak
olurken, Almanya’da bunun yerini kitap alır. Fransa’da aydınların bir araya gelmesi, gençlerin
kendilerini “özendirici” bir çevrede bulmasını sağlarken, Alman gençleri yalnız olduklarından
kendi kendilerini geliştirmek zorunda kalırlar.44
Paris’e benzer bir çekim gücüne sahip olan bir şehirde, İstanbul’da bir araya gelebilen Tanzimat
aydını, Paris kafelerinden farklı olarak Tercüme Odası gibi mekânlarda karşılaşma, dolayısıyla
yüz yüze iletişim kurabilme şansını elde eder. Bu tür mekânlarda bir araya gelen aydınlar bir
yandan kendi kişisel entelektüel gelişimlerini sağlarlarken, diğer yandan kendisi gibi toplumun
uygarlaşması üzerine düşünen diğer aydınlarla konuşup fikir alışverişinde bulunabilmeleri
sayesinde, uygar bir toplum olmada her şeyden önce halkın uygarlaştırılması gereğinden yola
çıkarak, sahip oldukları her türlü iletişim aracını bu amaç uğruna kullanırlar. Gazeteler, dergiler,
roman, tiyatro, hatta şiir, Tanzimat reformlarının halka ulaşması için, öğretmen ve gazeteci aydının
elinde bir araç olmanın ötesinde fazla bir şey ifade etmez.
Tanzimat aydını fikirlerini paylaşabilecek Tercüme Odası gibi yerlerde bir araya gelme avantajına
sahip olsa da, Avrupa’dakine benzer bir aydın topluluğu (entelijensiya) olduğu tartışmalı bir konudur.
Neredeyse tamamı memurluk yaparak ve devletten maaş alarak geçinen, devlete bağımlı Tanzimat
aydınının entelijensiya olduğunu söylemek ne kadar doğru olur? 1860’lı yıllarda Ali ve Fuat Paşa’ların
yönetimine şiddetli bir muhalefet geliştiren, Abdülaziz ve II.Abdülhamit’i istibdat rejimi kurmakla
eleştiren, bir süre devletten maaş almadan geçimini sağlayan bu nedenle siyasi otoriteden bağımsız
gibi duran Yeni Osmanlılar’a mensup genç aydınların Türk entelijensiyası olma potensiyeli taşıdığını
ve bir kısmının Tercüme Odası kökenli olduğunu unutmamak gerekir.45 Ancak Tercüme Odası’ndan
yetişmiş aydınların “entelijensiya” olarak nitelendirip nitelendirilemeyeceğini anlamak için, kelimenin
tarihsel köklerine bir gezinti yapmakta yarar vardır.
Avrupa Aydınlanmasının arka planında, yani düşünsel zemininde, bireysel hak ve özgürlüklerin
ön planda olduğu bir devlet yönetim biçimini düşünen aydınlar yer alır. Aydın, oluşumu uzun
yıllar süren bir ekonomik sistemin kültürel sonucu olarak ortaya çıkmasıyla ekonomik bir temele
dayanmaktadır. Aydın, toplumda ortaya çıkan değişimlerin düşünsel anlamda hareketlendiricisi olma
işlevini yerine getiren, bireysel özgürlükleri ile tanımlanmaya başlayan insan türünün de bir sonucu
olur. Ancak Taner Timur’un düşüncelerine göre, Osmanlı’da bilgi sahibi olsa da “kapıkulu” olmaktan
öte gidemeyen aydın yerine siyasi otoriteden bağımsız bir aydınlar topluluğunun (entelijensiya)
ortaya çıkabilmesi ancak II.Meşrutiyet’ten sonra, bu dönemde ortaya çıkan düşünce akımlarıyla
mümkün olabilmiştir. 46
Batıdakine benzer bir aydın tipinin ortaya çıkması için gerekli olan koşullar, yani sınıf çelişkileri
ve kültürel kurumlar henüz Osmanlı toplumunda olmadığından, aydının görevini memur sıfatını
taşıyan kişiler üstlenirler. Fakat gerek ekonomi temelli yokluk gerekse bireysel özgürlüklerin
kısıtlanması Timur’un dikkat çektiği gibi, “özgürlükle beraber tüm çağdaş değerlerin kitlelere
yayılması”nı yavaşlatır; “kültürel azgelişmişlik devamlı olarak iktisadi azgelişmişlikle bir arada” yürür.47
Elias, a.g.e., s. 103.
a.g.e., s. 103-104.
45 Karaçavuş, a.g.t., s. 21.
46 Taner Timur, Osmanlı Kimliği, 3. bs., Ankara, İmge Yayınevi, 1998, s. 30.
47 a.g.e., s. 30.
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Ancak Tanzimat döneminde geçimini bir süre devletten aldığı maaşla sağlamayan, bu nedenle
memur aydın sıfatı dışında bir sıfatı hak eden, siyasi otoriteye karşı eleştirel bir tutum benimseyen,
devletten bağımsız olarak duran, siyasal otoriteden farklı bir düşünüşe sahip olan Tanzimat
döneminin sivil aydın hareketi olarak bilinen Yeni Osmanlıları* entelijensiya** olma potansiyeli
taşımış bir grup olarak nitelendirebilmek mümkündür.*** Takındıkları eleştirel tutum, iktidarla
*

Yeni Osmanlılar üç değişik ad ile tanınırlardı. Bunlar, İttifak-ı Hamiyyet, Türkistan’ın Erbabı Şebabı ve
Yeni Osmanlılar’dı (Bkz. Mithat Cemal Kuntay, Namık Kemal–Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında
II, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1949, s. 357). Yeni Osmanlılar Tanzimat reformlarının bürokrat elitin
himayesinde kalmayıp, halka ulaşması gerektiği yönünde düşünceleri savunan bir oluşumdu. Namık
Kemal, Ziya Paşa, Mısırlı Prens Mustafa Fazıl (1829-1875) ve Ali Suavi’nin de içinde bulunduğu bir grup
aydınla birlikte gizli bir dernek olarak kurulan Yeni Osmanlılar’ın en büyük talebi anayasal bir rejim
kurulmasıydı. Dönemin üst düzey bürokratlarından Sadrazam Ali Paşa bu talebe tepki gösterince Namık
Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi beş yıl süreyle Osmanlı topraklarından uzakta, Avrupa’nın pek çok farklı
yerinde yaşayacaklar, bu sırada düşünsel ve siyasal anlamda olgunlaşacaklardır. Aslında çatıştıkları
iktidarla aynı amacı, Batı’dan siyasal düşünce, kültürel değer ve teknik yenilikleri alarak “hasta adam”ı
iyileştirme amacını güdüyor olmaları [Bkz. Dumont, a.g.e., s. 72-73] oldukça ilginç bir çelişkidir. Yeni
Osmanlılar hakkında daha ayrıntılı bilgi için ayrıca (Bkz. Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin
Doğuşu, Çev. Mümtaz’er Türköne, Fahri Unan, İrfan Erdoğan, 7. bs., İstanbul, İletişim Yayınları, 2008).
Yeni Osmanlılar, mali yardımı Mısırlı Fazıl Paşa tarafından sağlamaları ve bu yardımların daha sonra kesilmesi
nedeniyle siyasi bir partiye dönüşememişlerdir. Namık Kemal’in tekrar yurda dönmesi Mahmud Nedim Paşa
sadrazamlığı sırasında ülkeden kaçanlar için çıkarılan bir af kararnamesi sayesinde olmuştur (Bkz. Niyazi
Berkes, Felsefe ve Toplumbilim Yazıları, İstanbul, Adam Yayınları, 1985, s. 183). Tanzimat’ın çelişkili ruh hali
Yeni Osmanlıların fikirlerinde de görülür. Pek çok görüş bir arada yaşamaya çalışmıştır. Bunlar, “anayasacı
liberalizm, modernist İslamcılık, olgunlaşmış bir Türkçülük ve sosyalizm”di. Bu düşünceler bazen tek bir
aydında dahi gözlemlenebiliyordu (Bkz. Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, s. 307).
**
Şerif Mardin de Yeni Osmanlıları “Türk entelijensiya”sı olarak tanımlar (Bkz. Şerif Mardin, “Cultural
Change and Intellectual: A Study of the Effects of Secularization in Modern Turkey”, Cultural
Transitions in the Middle East, Ed. Şerif Mardin, Netherlands, 1994, s. 201). Ayrıca İlber Ortaylı’ya göre,
Yeni Osmanlılar Jön Türkler ile karşılaştırıldığında, daha gelenekçi bir düşünce yapısına sahip olmalarına
rağmen, edebiyattan gazeteciliğe, eğitimden çocuk terbiyesine kadar değinmedikleri konu kalmamış,
yanlış ya da eksik de olsa, Osmanlı toplumunda yer alan pek çok kurumun Batı’daki kurumlarla
karşılaştırarak değişikliği onların tartışma konuları içinde yer almıştı. Bu nedenle Yeni Osmanlılar aydın
geleneğinin başlangıcını oluşturmuşlardır (Bkz. İlber Ortaylı, “Bir Aydın Gurubu: Yeni Osmanlılar”,
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 6, İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 1703).
*** Yeni Osmanlılar’ın takındıkları eleştirel tutum bürokratların uyguladıkları keyfi yönetimden
kaynaklanmaktaydı. Namık Kemal ve Ziya Paşa önderliğinde Tanzimatçılara karşı eleştirel bir
duruşu benimseyen Yeni Osmanlılar, özetle Tanzimat’ın meydana getirdiği üst tabakanın kendi
kültürlerinden uzaklaşarak sokaktaki insanı unuttuğunu, batılılaşmayı anlamadıklarını ve yüzeysel
anlamda “Batılı” olduklarını, Batı’nın “ruhu”nu oluşturan hürriyetçi ve parlamenter sistemi
anlayamadıklarını söylediler (Bkz. Şerif Mardin, “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma”, Türk
Modernleşmesi (Makaleler 4), Der. Mümtaz’er Türköne ve Tuncay Önder, 2. bs., İstanbul, İletişim
Yayınları, 1992, s. 13-14, 46). 1865’de kurulan cemiyetin amaçları özet olarak şöyle ifade edilir:
“Memlekette mutlak idareyi meşruti idareye çevirmek için şimdi anayasa (Kanun-i Esasi) dediğimiz
“şeriat-i idare”yi Babıali’ye gelip padişaha vermek ve bunun kabulüne razı etmek!” Cemiyetin
üyeleri padişahın bunu kabul edeceğine emindiler ve Ali Paşa dışında devlet adamları da bu fikre
karşı değildirler (Bkz. Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 59). Zaten Yeni Osmanlılar
hareketi Tanzimat’ın uygulayıcısı olan Ali Paşa ve Fuat Paşa’ya karşı bir başkaldırı olarak ortaya
çıkmıştı (Bkz. Şerif Mardin, “19. Yüzyıl Düşünce Akımları ve Osmanlı Devleti”, Türk
Modernleşmesi (Makaleler 4), s. 86) Yeni Osmanlıların bürokrasiye yönelttikleri eleştiri, devletin
gün geçtikçe fakirleşmesine rağmen yönetici zümrenin zenginleşmesi ve lüks yaşamlarını
sürdürmesidir (Bkz. Timur, a.g.e., s. 220). Yeni Osmanlılar padişahtan ziyade hükümeti, yürüttükleri
dış siyaseti beğenmemelerinden dolayı eleştirmişlerdir. Eleştirilerinin çıkış noktası bürokratların
yürüttükleri pasif siyaset ve Batı’lı devlet adamlarına olan bağımlılıklarıdır. Bu eleştiri aslında
“Tanzimat aristokrasi” denebilecek bürokrat gruba yöneltilen bir eleştiri idi. Onlar, memurların
servetleri ve hayatları padişahın kontrolünden çıktıktan sonra, rüşvet ve gayrimeşru bir şekilde elde
edilen servetlere karşı çıkmışlardır. Bu kontrolsüzlüğü engellemek isteyen Yeni Osmanlılar,
anayasanın hazırlanması ve parlamenter idareyi önermişlerdir. Yeni Osmanlıların paylaştıkları ortak
tutum Tanzimat “aristokrasi”sine ve onun yüzeysel “Batılılaşması”na karşı koymaktı (Bkz. Şerif
Mardin, “Yeni Osmanlılar ve Siyasi Fikirleri”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi,
Cilt: 6, İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 1699-1700).
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uzlaşmamaları, ve bu tutumu dönemin bazı gazete, dergi gibi iletişim araçlarını düşüncelerini
iletmede adeta bir kürsü gibi kullanmaları ile dönemin Batılı aydın tipini yansıtan Yeni Osmanlılar’ın
ortaya çıkması, aynı zamanda “ansiklopedizmin”* terk edilip, onun yerine “siyasiciliğin” geçmesi
anlamını taşır. Bu gelişmelere ise, en çok 1840 sonrasında gazeteciliğin doğuşu olanak sağlar.50 Ancak
elbette ki Osmanlı’daki ansiklopedistlerle, Fransa’daki ansiklopedistler arasında çok belirgin farklar
vardır. Osmanlı ansiklopedistleri Batı’dan yalnızca bilgi ve düşünceleri aktarmışlarken, Fransız
ansiklopedistleri “yükselen burjuvazinin bireyselliğini oluşturduğu bir kaynak, bilginin tekelini
kiliseden kurtarabilmiş olduğunun” bir belirtisidir.51 Osmanlı’daki “ansiklopedizm” daha çok memuraydınlar arasında görülen bir eğilim iken, sonraları çıkarılan yayınlardan kazanılmaya başlanan başarı
ile memur-aydından, aydın-memura geçiş olacaktır.52 Ansiklopedizm geleneğinin terk edilmesinde
etkili olan Yeni Osmanlılar bu açıdan değerlendirildiğinde entelijensiya olma potansiyelini taşırlar.
Bunun yanında başta Namık Kemal olmak üzere ortak fikirler etrafında bir araya gelen aydınların
çıkardıkları gazeteler ya da çıkan gazeteler ve dergilerde yayınladıkları onca eleştirel yazı da onların
entelijensiya olarak nitelendirilmesinde yeterli olmaktadır. Kimi araştırmacılar Tanzimat dönemi
aydınının Batı’daki aydın tipine uymadığını dile getirirken, Batı’da Aydınlanmanın bir ürünü olan
entelektüelin, “aydınlanan”, Tanzimat dönemi aydının “aydınlatan” olduğunu ileri sürerler. Buna göre,
Tanzimat aydını tıpkı bir ayna gibi, Batı’dan almış olduğu bilgileri hiç yorumlamadan ya da onlara
katkıda bulunmadan olduğu gibi topluma yansıtmıştır. Batı’lı entelektüel sürekli bir öğrenci iken,
“Osmanlı münevveri** (aydın) müfredat programı ve içeriği Batı’dan aktarılan sürekli bir öğretmen” olarak
nitelendirilir.53 Ancak Osmanlı aydınını yalnızca Batı’lı fikirleri olduğu gibi yansıtan bir ayna olarak
tanımlamak, ele alınan konuyu tek nedenliliğe indirgeyen genellemeci kalıplar kullanarak ifadenin
yeterliğini daraltmaktır. Bu ise Tanzimat aydınının Batı’dan aldığı fikirleri ve bir bütün olarak Batı
uygarlığını eleştiri süzgecinden geçirmeden olduğu gibi yansıtmamak, Osmanlı kültürü ile Batı
uygarlığından yeni bir sentez oluşturabilmek, bir yandan Batı’nın gelişmişlik düzeyine erişmeyi
arzularken, diğer yandan taklitçilikten uzak durmak için elinden geleni yaptığını görülmesini, ama aynı
zamanda kendi dönemlerinin birer sonucu oluşlarını anlayamamayı pekiştirecektir. Tanzimat aydınını
yalnızca toplumu aydınlatan bir “öğretmen” olarak nitelendirmek yerine, aynı zamanda neredeyse ana
dili kadar iyi bildiği Fransızcadan ve diğer dillerden okudukları, öğrendikleri ile bir “öğrenci” olduğunu
söylemek daha doğru olacaktır. Elbette ki, Batılı aydın tipiyle karşılaştırıldığında Tanzimat aydını
emekleme dönemini yaşamaktadır; ancak Tanzimat aydınının öncelikle Yeni Osmanlılar düşünüldüğünde
yalnızca Batılı entelektüelin “ayna”sı olarak nitelendirilecek kadar taklitçi değildir. Bunun yanı sıra,
öğrenmenin ilk adımının öykünmeden geçtiğini, “kopyalama” anlamını daha çok olumsuz bir ifade
olarak içerse bile taklitçiliği ve bunun sonucu olan acemiliği acımasızca eleştirilebilecek bir özellik olarak
görmek yerine, Osmanlı-İslam toplumu için köklü bir düşünce ve davranış farklılaşması olarak ve
dönemin koşullarıyla birlikte düşünmek gerekir. Oysa münevver-aydın adlandırmasına indirgemekten
çok, dönemin aydınlarının öncelikli olarak eleştirilebilecek bir başka özelliği, devletten ve onun sunduğu
nimetlerden kopuşamamak gibi daha önemli bir sorunlu yanları olmasıdır.

* Ansiklopedist hareket, dilin sadeleştirilerek bilginin yayılmasını hedef almaktaydı (Bkz. Mardin,
Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, s. 254).
50 Mardin, “Yeni Osmanlılar ve Siyasi Fikirleri”, s. 1698.
51 Mehmet Ali Kılıçbay, “Osmanlı Aydını”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 1,
İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 59.
52 Mardin, “Tanzimat ve Aydınlar”, s. 48.
** Mehmet Ali Kılıçbay “aydın” kelimesi yerine okumuş kimse anlamına gelen “münevver” kelimesini
kullanmıştır. Aydın, entelektüel kelimelerini kullanmamasının nedenini ise, “Osmanlı Aydını”nın Batı
entelektüellinin “kötü bir kopyası” olmaktan daha öteye gidememiş olduğuna inanmasıdır (Bkz. Kılıçbay,
a.g.e., s. 60). Biz onun düşüncelerini aktarırken bu grubu ifade etmek için “aydın”ı kullandık, ama
özellikle Kılıçbay’ın münevver kelimesinde yukarıdaki anlamıyla ısrar ettiğini belirtmemiz gerekiyor.
53 Kılıçbay, a.g.e., s. 56.
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Bir siyasal düşünce ya da örgütlenme geleneği mirasına sahip olmayan Tanzimat aydını, devletin maaşlı
memuru olsa da “toplumu gözleme, eleştirme ve geleceği programlama aşamasına” gelmiş olmasından
dolayı İlber Ortaylı tarafından bir “aydınlar grubu” olarak nitelendirilmektedir. Öte yandan Latince
dâhil pek çok dili öğrenen Tanzimat aydını*, Avrupa ve eskiçağ tarihi bilgisine ulaşabilmiş, dil
sayesinde yaşadığı zamanı takip edebilmiş, kendi konumunu dış dünya ile karşılaştırabilmiştir.
Bu sayede Osmanlı’nın “aydın elit”i, “okuryazar”dan öte entelijensiya olarak nitelendirilebilir.54
Tanzimat aydını Batı’da var olan düşünce akımları içinde yer alabilecek bir eser verememesinden
dolayı55 eleştirilmiş olsa da, Batılı aydının bu türden eserler verebilmesinde yaşadıkları toplumun
çelişkilerinden beslenebilmelerinin etkili olduğunu unutmamak gerekir; onlar toplumsal olaylara
ürettikleri eserleriyle karışmışlardır.56 Bunun yanı sıra Batılı aydın ile Tanzimat aydını arasındaki
temel farklardan biri, Batılı aydının Avrupa’daki burjuva hareketinin bir sonucu olurken, Osmanlı
aydınının, Batı’daki gibi bir sınıfın ürünü, yükselen burjuvazinin sözcüsü olarak ortaya çıkmayıp,
iktidarla çatışma ve zıtlaşma içinde olmayıp, devletin içinde var olmuş** olmasıdır. Tanzimat aydını
Yeni Osmanlılar ile kısa süreliğine sivilleşme eğilimi gösterse de, siyasal otorite tarafından tekrar
birer maaşlı memur haline getirilerek memurlaştırılırlar ve böylece sahip oldukları eleştirel tutumdan
vazgeçmek zorunda bırakılırlar. Osmanlı’da ilk sivil aydın hareketi olarak Yeni Osmanlılar’ın
evcilleştirilmesi İbret gazetesinin 19. sayısı kapandıktan üç dört gün sonra, İbret’in dört yazarının
ülkenin çeşitli yerlerine memur olarak atanmalarıyla57 gerçekleşir. Sadrazam Mahmut Nedim,
Namık Kemal’i Gelibolu’ya mutasarrıf yapmasının nedenini, üslubu alaycı bir fetih/sürgün ironisi
taşıyan bir dille şöyle açıklar: “Gelibolu, Osmanlıların Rumeli fethine başlangıç olmuştu, aynı Gelibolu,
sizin de memuriyet feyzinize başlangıç olacak da onun için!”58. Böylece Namık Kemal’in İbret
gazetesinin kapanmasıyla en büyük silahı, yazı yazma özgürlüğü elinden alınır, memuriyete
atanması, devletin maaşlı memuru olmasıyla konumu pasifleştirilir.
Onları bu koşullara razı eden, Yeni Osmanlılar’ın sivil aydın olarak Avrupa’da sürdükleri
hayatlarından vazgeçip ülkeye geri dönmelerinin önemli nedenlerinden biri sayılabilecek mali
kaynaklarının bir anda kesilmesidir. Dönüşlerinde ise onlara büyük bir hapis hayatı olarak sunulan,
değiştirmeyi umdukları ama değiştiremedikleri bir ülkedir. Bu kez, karşı oldukları şeye tutunarak
hayatta kalabilmeyi başarabilirler. Başladıkları çizginin de gerisinde hiçbir şeyi değiştiremeden,
kaçınılmaz olana geri dönmek zorunda kalmalarının en büyük nedeni, zihinsel anlamda özgürlüklerini
sağlayıp muhafaza edebilecek ekonomik özgürlüklerinin olmayışıdır. Yarı bürokrat yarı tercüman
olan Osmanlı aydını, siyasal etkinliklerinde bağımsız olamaz. Çünkü Osmanlı toplumunun sosyal
yapısı, entelektüelin sermayesini karşılayacak bir “pazar”ı hiçbir zaman yaratamamıştır. Elde ettiği
ve ürettiği değerin bir alıcısı bulunmayan entelektüel, kaçmış ya da erken yaşta kendini tüketmiştir.
Belki tüm bunlardan daha da onur kırıcı ve acı olanı ise, terk ettiği yere, belki bir kademe artırılmış
memuriyet ödülüyle dönmek olur.
Örneğin Şemsettin Sami Batı eğitimi almış, Türkçe, Rumca ve Arnavutçayı okuryazar derecede bilen
ve bunun yanında Yunanca ve Batı dillerine de hâkim olan bir aydındı (Bkz. Ortaylı, İmparatorluğun
En Uzun Yüzyılı, s. 270.) Namık Kemal, evde eğitim görmüş ve Arapça, Fransızca ve Farsça öğrenmişti.
(Bkz. Lewis, a.g.e., s. 140-141).
54 Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, s. 298, 18-19.
55 Timur, a.g.e., s. 217.
56 Eric Hobsbawm, Devrim Çağı (1789-1848), Çev. Bahadır Sina Şener, Ankara, Dost Kitabevi, 1998, s. 277.
** Örneğin Ahmet Mithat dönemin tipik bir memur aydını idi. Bir yandan edebiyat, gazete ve basımevi işleri
uğraşmış, diğer yandan da Karantina başkâtipliği (1885), Sağlık İşleri Merkezi ikinci başkanlığı (1895) gibi
memurluklarda bulunmuştur (Bkz. Cevdet Kudret, Ahmet Mithat, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1962, s. 11).
57 Namık Kemal Gelibolu Mutasarrıflığı’na (vilayet ile kaza arasındaki bölümün idare memuru), Nuri
Bey Ankara Mektupçuluğu’na, İzmir Mahkeme-i Kebire-i Merkeziye Başkâtipliği’ne Tevfik Bey
(Ebüzziya), Bilecik Kaymakamlığı’na Reşat Bey (Kayazade) atanırlar (Bkz. Kuntay, a.g.e., s. 116).
58 Kuntay, a.g.e., s. 117.
*
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Ancak öte yandan bu yeni sınıfı düşünsel anlamda bir arada tutacak bir ideolojileri de yoktur. Osmanlı
toplumu içinde saray, ilmiye ya da ordu gibi hiçbir geleneksel sınıfa dahil olmayan ve toplumda
“bir yama gibi duran” bürokrat aydınlar, kendi kimliklerini yaratmak zorundadırlar.59 Kendi yollarını
kendileri bulmaya çalıştıkları için düşünceleri de birbirleriyle çelişir. Örneğin, bazısı anayasal
meclisten yanayken, bazısı bu yasanın kaynağının Batı kökenli medeni kanun değil, şeriat olması
gerektiğini dile getirir. Aydınların fikirleri kaçınılmaz olarak hızlı bir değişime uğramaktadır.
Fikirlerinde tutarsızlık görülebildiği gibi, bir kavram ya da düşünceyi tek boyutlu değerlendirebilirler.
Örneğin Namık Kemal gerçek ilerlemenin İslamiyet’in ya da Osmanlıların ilk zamanlarını alıp onları
iyileştirmekle, Avrupa’nın ise yalnızca bilim ve sanayisini almakla mümkün olduğuna inanır; “Medeniyet”
adlı makalesinde ona göre uygar olmak “iyi gıda, elbise, bina, gaz aydınlatması, vapur, şimendifer,
telgraf” gibi şeyleri almaktan ibarettir.60 Oysa Namık Kemal ve benzer düşüncelere sahip aydınlar,
toplumsal gelişme ve entelektüel gelişme gibi birbirine bağlı iki unsurun bir arada ve eşzamanlı
olarak var olduğunda, bir toplumun “uygar”lığından söz edilebileceğinin henüz farkında değillerdir.
Fransa “fikirler ile olguların, entelektüel düzen ile gerçek düzenin uyumlu gelişimlerini sağlayabilmiş
bir ülke”61 olduğundan Batı Uygarlığı’nın merkezi olma ayrıcalığını elde edebilmiştir. Ancak Osmanlı
aydınının Batı medeniyetini belirli ve sınırlı şartlar çerçevesinde tanımak, dolayısıyla tanıtmak zorunda
kalmış olması, yetişme tarzı ve koşulları ile ilgilidir. Medeniyeti kendilerine bildikleri yabancı dil,
ulaşabildikleri yabancı eserler öğretir.62
Tanzimat aydınının fikirleri ve ruh halinde de olmak üzere toplumsal yapıda, özellikle eğitim
ve hukuk alanında belirgin olarak gözlemlenen bir ikiliğin oluşmasında Tanzimat reformlarının
açıkça olmasa da bir dirençle karşılaşması ve reformların içerikten öte biçime yönelik olması
etkili olur. Yukarıda değinildiği gibi Avrupa’da eğitim alan ve onu yakından bizzat tanıyan Yeni
Osmanlılar dahi “modern yaşamın teknik yanına uyum sağlarken, doğulu kültür ve düşünüşlerini”
sürdürürler.63 Aydının bu ikili ruh hali aynı zamanda geçim kaynağının halen devlet olmasından
da ileri gelmektedir. Düşüncelerini satabilecek, başka bir deyişle entelektüel sermayeleri ile yaşamlarını
sürdürebilecek bir okur-yazar kamusallığının oluşmaması onların düşüncelerinde daha cesur
olmalarını engeller.
19. yüzyıl Batı Uygarlığı’nın başkenti64 olarak nitelendirebileceğimiz Paris, tüm dünyadan öğrenci
ve aydınları kendine çeken bir cazibe merkezi olma niteliğiyle, Batı uygarlığını tam da merkezinden
görüp anlayabilmek amacıyla Tanzimat aydınının Avrupa’daki kentleri arasında ilk uğradığı yer
olur. Dönemin önde gelen gerek bürokrat, gerek sivil aydınları eğitim ya da seyahat nedeniyle bir
süreliğine Paris’te bulunurlar. “Hareketin başkenti”65 Paris’i ziyaret edenler bir yandan buradaki
yaşam tarzını bizzat Fransızca öğrenerek daha yakından tanımaya çalışırlarken, bir yandan da
“memleket”lerine dönmeden önce yeterince donanmak amacıyla yazıp çizerler. “Medeniyetin beşiği”
olarak görülen Paris’e Ahmet Mithat Efendi’nin romanlarındaki hemen hemen bütün genç kahramanların
gitmesi66, Tanzimat aydınının Paris’e atfettiği önemin bir göstergesi olarak okunabilir.

Mardin, Türk Modernleşmesi (Makaleler-4), s. 86.
Berkes, a.g.e., s. 195-196.
61 Lucien Febvre, Uygarlık Kapitalizm ve Kapitalistler, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, İmge
Kitabevi Yayınları, 1995, s. 50-51.
62 Berkes, a.g.e., s. 195-196.
63 Abdülhak Adnan Adıvar, “Islamic and Western Thought in Turkey”, Middle East Journal, No: 1
1947, s. 276.
64 Walter Benjamin, Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, 2. bs., İstanbul, YKY, 1995, s. 77-94.
65 Hobsbawm, a.g.e., s. 146.
66 Orhan Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Mithat Efendi, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1991, s. 326
59
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Tanzimat aydınını, aldığı eğitimin yanında Avrupa kentleri, öncelikle Paris olgunlaştırır. Örneğin
dönemin öncü aydını Şinasi*, bir Fransız’dan Fransızca dersleri aldıktan sonra Paris’e gider. Genç
yaşta Paris’te bulunabilmeyi devletten aldığı destek** ile başarır ve orada bulunduğu süreyi Fransızcasını
ilerleterek, maliye öğrenimi görerek ve stajını yaparak geçirir. Tüm bunların yanı sıra matematik
ve tabiat bilimleriyle de ilgilenir. Paris’ten döndükten sonra bazı mali komisyonlarda çalışır.67 Ayrıca
Paris’te edebiyatla ilgilenmeyi ihmal etmez; tiyatro eserleri okur ve bizzat tiyatroları takip eder.
Paris’te Şark edebiyatı bilgini olan Sacy ile tanışır ve bir süre onunla çalışır. Lamartine ile de
tanıştığı bilinmektedir.68
Türk entelijasiyasının öncüleri olan Yeni Osmanlılar Şinasi’nin aksine devletten aldıkları destek
ile değil, Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa’nın desteği*** ile Paris’e gidebilirler. Namık Kemal,
yurt dışında bulunduğu süre zarfında Ali Suavi ve Ziya Paşa ile birlikte Muhbir gazetesini, daha
sonra Ziya Bey ile birlikte Hürriyet gazetesini çıkarmaya devam eder.69 Paris ve Londra’da bulunduğu
süre Namık Kemal için oldukça verimli olur. Namık Kemal buralarda bulunduğu süreyi entelektüel
gelişimine adar; adeta resmî bir makam gibi çalışarak “bir hükümet dairesi kadar kâğıt” yazar.
Ancak şunu unutmamak gerekir ki Namık Kemal’in gittiği Paris, “edebiyatın Paris’i” değildir. Orada
edebiyat arkadaşları yoktur, yalnızdır.70 Çünkü o bir şarklıdır.
Tanzimat aydınının ilk bakışta Paris’te bir süreliğine yaşayıp entelektüel gelişimini sürdürmesi
ile bir Fransız entelektüelinden kalır yanı yok gibi dursa da, bir kentin pek çok katmandan
oluştuğunu ve her bir katmanda farklı yaşamların birbirlerine temas etmeden sürebildiğini göz
önünde tutarsak, Tanzimat aydınının hangi Paris’e gittiği ve orada hangi kimliği ile bulunduğu
sorusunun cevabı üzerine öncelikli olarak düşünmek gerekir. Tanzimat aydınları, Fransız sanatçıları
ve entelektüellerinin bir araya geldiği bir Paris’ten öte, “kenar mahalle pansiyonları”nın yer aldığı
Paris’ten Paris’i tanırlar, tanımak zorunda kalırlar. Osmanlı aydınının “mikrokozmozu oteller ve
bekâr odalarında” şekillenir. Osmanlı aydınının yalnızlığında, Paris entelijensiyasının içinde, Paris

*

Şinasi ilk tiyatro yazarı, edebiyatta yenileşme hareketinin öncülerinden ve ilk gazetecidir. Bir yanı
edebiyatçı, bir yanı gazeteci olan kimliğiyle, dönemin aydın prototipi olmuştur.
**
Şinasi, “medeniyet peygamberi”, “medeniyet getiren” olarak nitelendirdiği ve yaşamı boyunca
minnettarlığını dile getirdiği Mustafa Reşit Paşa’nın desteğiyle Paris’e gidebilmiştir (Bkz. Refik Ahmet
Sevengil, Türk Tiyatrosu Tarihi III (Tanzimat Tiyatrosu), İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1968, s. 19).
67 Alangu (Haz.), a.g.e., s. 502-505.
68 Sevengil, a.g.e., s. 19.
*** Mustafa Fazıl Paşa tarafından Paris’e davet edilmeden önce Namık Kemal geçimini veliaht
Murat’a hocalık yaparak kazanıyordu. Mustafa Fazıl, Namık Kemal’e yazdığı davet mektubunda
“Hepinizi ve beraber getirmeye lüzum gördüğünüz erbabı kalemü hamiyeti ikdar edecek kadar
param var ve emrinize müheyyadır” diye yazar (Bkz. Kuntay, a.g.e., s. 316, 318).
Yeni Osmanlılar örneğin Avrupa’ya kaçtıkları dönemlerde maddi desteği Mısırlı Prens Mustafa Fazıl
Paşa’dan görmüşlerdir. Onları koruyup, gazete çıkarmaları için gerekli mali desteği vermesi sayesinde
Ziya Paşa ve Namık Kemal Hürriyet gazetesini Türkçe çıkartıp Türkiye’ye gönderebilmişlerdir.
Sürgün halinde Fransa, İsviçre, Belçika ve İngiltere’de üç yıl geçiren Namık Kemal’in kültür ve
dünya görüşü de bu süre zarfında değişmiştir (Bkz. Sevengil, a.g.e., s. 165).
Avrupa’da basılan bu Türkçe “muhalif” gazeteler, Beyoğlu’nda tünelin karşısında yer alan gözlükçü
Verdunun yanında Fransız kitapçısı Vik tarafından gizlice satılırdı. Yeni Osmanlılar’ın gizlice
çıkarttıkları Hürriyet gazetesi de burada satılıyordu. Ancak müşteriler oldukça azdı. Vik’in
dükkânında aynı zamanda Fransızca kitaplarda da bulmak mümkündü (Bkz. Fazlı Necip, Külhani
Edipler, İstanbul, Devlet Matbaası, 1930, s. 39, 43, 44).
Namık Kemal’in Londra’daki yılları hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Yusuf Mardin, Namık
Kemal’in Londra Yılları, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1974.
69 Alangu (Haz.), a.g.e., s. 598
70 Kuntay, a.g.e., s. 324.
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salonlarında bulunamamasında, onun entelektüel seviyesinin yeterli olmamasından71 öte, bir Doğulu,
dolayısıyla “barbar” olarak görülmesinin de etkili olduğu söylenebilir. O halde Osmanlı toplumunun
uygarlaşma sürecinde, Osmanlı toplumunu uygarlık seviyesine taşıma misyonu ile öncelikle Paris olmak
üzere diğer Avrupa başkentlerinde, “sürgün” halinde yaşamış olan Osmanlı aydını, bu uygarlığı,
yapı taşları olan ortamların içinde, örneğin Fransız aydınlarını bir araya getiren ve birbirleriyle iletişimini
sağlayan Paris kafelerinde, Fransız aydınlarıyla dostluk kurarak ve onlardan biri olarak tanıma
fırsatı elde edemediğinden,* “gözlemci aydın” olmanın çok da ötesine geçemez. Ancak şüphesiz
Tanzimat aydını sahip olduğu kısıtlı zaman ve bütçe ile oralarda bulunduğu süreyi çok çalışarak,
her türlü zorluğu göze alarak, kendi toplumunun uygarlaşması sürecinde neler yapılması gerektiğini
düşünerek geçirir.
Tanzimat’ın ilk evresi olarak nitelendirilen 1839–1856 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda
devletin müdahalesi ve girişimiyle başlayan batılılaşma süreci, aydınlar tarafından da benimsendikten
sonra halka geçiş süreci başlar. “Tanzimat ruhunun devletten halka geçişi”, yani “yukardan aşağıya
inişi” olarak tanımlanan bu süreçte başta gazeteler “halkın sesi” olma görevini üstlenirler.72 Aydınlar
yalnızca gazeteleri değil, roman, tiyatro, deneme gibi her türlü yeni edebiyat türünü halkı
bilgilendirmekte birer araç olarak kullanırlar.73 Halkı bilgilendirmede kendisini bir öğretmen gibi
konumlayan aydın, edebiyatı ve basını kürsüsü olarak görür ve uygarlaşma sürecindeki bir toplumun
üyelerini bu uygarlığa yakışacak şekilde eğitmeyi amaçlar.

Sonuç
Tanzimat döneminin sunduğu olanaklardan bir tanesi olan Tercüme Odası, önemli bir bölümünün
kaynağı Avrupa olan yeni bilgi ve düşüncelere ev sahipliği yapmaya başladığında, eş zamanlı olarak
Türk entelijensiyasının filizlendiği kurum olma özelliğini de edinmiştir. Dönemin aydını, Oda’da
gerçekleştirdiği tercümelerle bir yandan kendi entelektüel gelişimini sağlayabilme şansı elde edebilmiş,
diğer yandan dönemin gazete ve edebi ürünlerini kullanarak, Tanzimat ruhunun halka geçişini
sağlamayı amaçlamıştır. Her iki açıdan değerlendirildiğinde de Tanzimat aydını, geniş bir literatürü
içeren Batılı eserlerden yaptığı çeviriler ile öğrenmeyi sürdürerek öğrenciliğini devam ettirirken,
öğrendiklerini halka iletmesiyle öğretmen aydın olma vasfını da elde etmiştir. Tercüme Odası’na
benzer kurumlarda bir araya gelebilme olanağı elde eden aydınlar, burada gerçekleştirdikleri faaliyetler
ile ortak bir amaca hizmet etmişler; yüz yüze kurabildikleri iletişim sayesinde fikir alışverişinde
bulunabilmişler, öğrendiklerini birbirleriyle tartışabilmişlerdir. Her ne kadar devletten bağımsız
olamamaları onları iktidar ile uzlaşamayıp devletin dışında kalabilmeyi başarabilmiş74 olan Batılı
aydından farklı kılmış ve devletin varlığını pekiştirici, var olan düzeni değiştirmek yerine, var
olanı iyileştirmeye yönelik bir tutum sergilemiş olduğu için geneli memur-aydın olarak değerlendirilmiş
olsa da, içlerinden siyasi otoriteye karşı eleştirel bir tutum benimsemiş ve bir süreliğine dahi olsa
devletten maaş almadan çalışmalarını sürdürebilmiş olan Namık Kemal öncülüğündeki Yeni Osmanlılar’ı
unutmamak gerekir. Pek çok açıdan değerlendirildiğinde görülmektedir ki Yeni Osmanlılar, Tanzimat
aydınları içinde Batılı anlamda entelijensiya olmayı başarmış bir grup olmuş ve Türkiye’de aydın
geleneğinin de ilk örnekleri olma özelliğiyle onun başlangıcını oluşturmuşlardır.
Ekrem Işın, “Ahmed Mithat Efendi ve Gündelik Hayatın Pratik Bilgisi: Adab-ı Muaşeret”, İstanbul’da
Gündelik Hayat (İnsan, Kültür, Mekân İlişkileri Üzerine Toplumsal Tarih Denemeleri), 4. bs., İstanbul,
YKY, 2006, s. 146
* Theophile Gautier, Paris’te gösterişli, “cakası bol” kahvelerden birine bir Türk’ün gitmesi halinde alaylı
taşlamalar, kaba davranışlar ile karşılaşmayı göze alması gerektiğinden bahseder. Oysa ona göre, Türk
kahvelerine yabancılar geldiklerinde terbiye dışı hiçbir davranışla karşılaşmazlar (Bkz. aktaran, Salah
Birsel, Kahveler Kitabı, 2. bs., Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1983 s. 38)
72 Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 41.
73 Dumont, a.g.e., s. 66
74 Kılıçbay, a.g.e., s. 57-58, 60
71
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Geç Osmanlı Dönemi Basını ve Dönemin Toplumsal Hayata
Yansımaları: Dönemin İstanbul ve Selanik Gazeteciliği
E. Nezih ORHON*
Dimitra DİMİTRAKOPOULOU**

Özet
Geç dönem İstanbul basını üzerine yapılmış araştırmaların ortak özelliklerinden birisi yapılan
çalışmaların yoğun bir şekilde İstanbul merkezli basını inceliyor olmasıdır. Aynı şekilde, İstanbul
merkezli basını konu edinen çalışmalarda da sıkça karşılaşılan konu İstanbul basını üzerindeki
baskılar ve sansürdür. İfade edilen bu duruma karşın, İstanbul basını adı altında ortak bir ifadede
birleştirilen İstanbul basınının bir başka özelliğinin de İstanbul içersinde yaşayan farklı nüfusların
kendilerini ifade edebilmelerine olanak vermiş olmasıdır. Vurgulanan dönem içersinde İstanbul’da
ve çevresinde yaşayan farklı nüfuslar, bu nüfuslara ilişkin araştırmalar; daha da önemlisi bu nüfusların
yaşam biçimleri ile kendilerini ifade ediş biçimlerine ilişkin çalışmalar son dönemde dikkati çeken
bir artış göstermektedir. Durum bu iken, İstanbul basını için neredeyse çelişki olarak kabul edilebilecek
bir durumdan söz edilebilir. İstanbul basınının baskılar ve sansür içersindeki çözümsüzlüğüne karşılık
İstanbul dışındaki ve çevresindeki merkezlerde daha farklı ve daha özgür seslerin yükselmeye
başlaması dikkati çeker. Örneğin, belirtilen koşullar içersinde Selanik basını farklı bir alternatif
olarak belirmiştir. Baskıdan uzak bir noktada, Osmanlı ve merkezi İstanbul yönetimi için ciddi eleştirel
bir ses olarak belirginleşmiştir. Selanik’in 1800’lerin başından itibaren gösterdiği değişim, gündelik
yaşam etkinlikleri, çalışma hayatı ve örgütlenme gibi farklı konulardaki temsiliyeti kendisini basın
konusunda da göstermiştir. Baskı ve sansür içersindeki İstanbul basınına karşılık Selanik’ten gizlice
gelen gazetelerin Sirkeci civarındaki büfelerde satılması, görüşlerin ve ifadenin yayılması için örgütlenilmesi
gibi hareketler İstanbul ve basını için dikkati çeken gelişmeler olmuştur. Selanik basını anlayabilmenin
en önemli yolunun da o dönemde Selanik’te beliren gelişmelerin analiz edilebilmesinde yattığının
da vurgulanması gerekir. Selanik farklı özelliklerinin yanı sıra farklı bölgeleri de etkileyen yayınların
da bir tür merkezi olmuştur. Belirtilen özet halindeki görüşlerin çerçevesinde İstanbul ve Selanik
basının geç Osmanlı döneminde toplumsal yaşama ve özellikle merkezi İstanbul yönetimi ve
yaşamına etkileri yansıtılmaya çalışılmıştır. Farklı kaynaklardaki bazı isimlerin farklı biçimlerde
yer aldığı da araştırmacılar tarafından tespit edilmiştir. Veri toplama ve veri analizi açısından tarihsel
belgelerden yararlanma, vaka analizleri, birincil kişi aktarımları gibi kıyaslamalı bir çalışma ortaya
konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İstanbul, Selanik, Osmanlı, Basın, Gazeteler.
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The Journalism of Late Ottoman Period and The Reflections of The Period
Social Life: The Journalism in Istanbul and The Thessaloniki
Abstract
One of the common issues as part of research made on late Ottoman period is the pressure and
censorship on press. Despite the fact, another characteristic of so called Istanbul press is to allow
groups to reflect their voices through their newspapers. This contradiction may also lead us to
another direction, which is considered as alternative press, the Thessalonikian one. It is away from
the environment of pressure and appears as a very significant alternative and critical voice compare
to Ottoman administration and Istanbul press. Even, historical records indicate that newspapers
coming from Thessaloniki were being sold secretly under newsdesks in Sirkeci area. They were
spreading all those developments and voices of the region. Through reflections from Istanbul and
Thessaloniki press, devlopments of the period are tried to be reflected. Historical documents, cases
analysis, first person accounts and comparisons are used as part of qualitative descriptions through
the whole article.
Keywords: Istanbul, Thessaloniki, Ottoman, Press, Newspapers.

Giriş
Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren basılı eserlerin toplumsal hayat içersinde dolaşımında
ve sayısal artışında dikkati çeken bir durum söz konusudur. Osmanlı İmparatorluğu içersinde göreceli
olarak artan okuryazarlık, kurulan farklı okulların etkisi, Batılılaşma hareketleri, farklı gruplara ait
seslerin yayılma beklentileri gibi farklı nedenler sayılabilecek birçok madde içersinde gösterilebilir.
Özellikle İstanbul merkezli bakıldığında, belirtilen tarihlere denk gelen süreçte yayıncıların ve
matbaa sahiplerinin en zor işi yayınlarını okuyuculara ulaştırabilmektir. Bunun temelde farklı birkaç
nedeni vardır. Güçlü bir posta düzeninin olmaması nedeniyle eserlerin dağıtımının gecikmesi,
matbaa ve kâğıdın finanse edilebilmesi ve en önemlisi sansürün yayıncıları yıldırmasıdır.1 Johann
Strauss2’a göre özellikle yayınevi sahiplerinin İstanbul’dan sürgün edilmesi yayınevlerinin sık
sık sahip değiştirmesine veya kapanmasına neden olmuştur.
1830’ları da içine alan döneme ait incelemeler din ile ilgili yaklaşık 390 kitabın, 356 şiir kitabının,
255 dil kitabının, 184 tarih kitabının basıldığını vurgular. Orijinal biçimi veya çeviri olarak 175
adet kısa hikâyeler veya roman kitapları basılmıştır. 135 hükümet yayını, 92 oyun, 77 bilim kitabı,
76 matematik kitabı ve 23 ekonomi-finans kitabı yine aynı dönemde basılmıştır.3
1839 Gülhane Hat-tı Hümayunu ile resmen başlayan ve 1856 Islahat Fermanı ile yenilenen Tanzimat
dönemi için uygulamaları, etkileri ve sonuçlarına bakıldığında bir bitiş, kapanış tarihi vermek
olanaksızdır. Çünkü Tanzimatçılık, Osmanlı Devleti’nin son günlerine değin varlığını sürdüren
bir anlayış ve toplumsal-siyasal bir yaşam biçimi olagelmiştir. II.Abdülhamit’in tahta geçmesi,

Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam: Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, İstanbul,
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995, s. 282-283.
2 Johann Strauss, “Zum Istanbuler Buchwesen in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts,” Osmanlı
Araştırmaları, XII, 1992, s. 307.
3 Stanford J. Shaw & Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey:
Reform, Revolution and Republic 1808-1975, New York, Cambridge University Press, 1995, s. 128.
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I.Meşrutiyet’in ilanı ve ilk Meclis’in açılması ile tarihimizde yeni bir dönem de başlamış olduğundan
bu bölüm 1876’ya kadar olan yılları kapsar.4
Resmî ses olan Takvim-i Vakayi’nin (kuruluş 1831) monopol durumu 1840’da çıkan özel Ceride-i
Havadis tarafından bozulur. İngiliz gazeteci ve temsilci William Churchill tarafından kurulan bu
gazetenin basımı 1860’a kadar sürer. Tanzimat döneminin diğer gazeteleri Tasvir-i Efkâr (1861-1870),
Ceride-i Askeriye (ordu gazetesi, kuruluş 1863), Muhbir (1866-1868), Hürriyet (1868-1870 arasında
İngiltere’de basılmıştır), Basiret (1870-1877) ve diğer kısa süreli gazeteler olmuştur.5 1878 yılında
Sultan’ın parasal desteği ile Ahmet Mithat Tercüman-ı Hakikat’i çıkarmaya başlamıştır. Gazete, o
dönemin en çok okunan yayınlarından biri olmakla beraber kısa hikâyelere yer vermiş, Ahmet
Rasim, Ahmet Cevdet ve Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi yazarların da eserlerini okuyuculara aktarmaya
başlamıştır.
Ceride-i Havadis’te yer almış ve deneyimini geliştirmiş olan Agâh Efendi ile birlikte Şinasi’nin
Tercüman-ı Ahval’ı (1860-1865) çıkarttıkları görülür. Bu gazetenin çıkışında V. Murat’ın desteği dikkat
çekmektedir. Aynı zamanda, Mısır Prensi Mustafa Fazıl’ın kendi gazetesi Tasvir-i Efkâr’ın (18611870) o dönemdeki farklı fikirsel ve politik tartışmaların ortaya konabilmesinde önemli rol oynadığı
dikkati çekmektedir.6 İfade edilen tarihler içersinde basını yıllık büyük miktarlarda vergi ve benzeri
kalemleri ödemeye mecbur kılan kurallar vardır. Bu, uygulamaların sebebi ‘düzgün’ davranışların
sağlanabilmesi amacını taşır. 1856’da hazırlanan temel basın yasası (1857 Matbaalar Nizamnamesi)
1878’de kesin bir biçimde uygulamaya konabilmiştir. Daha sonrasında ise daha derinlemesine
çıkartılan 1885 yasası ve devamında da 1888 yasası ile yeni yasalara yerini bırakmıştı. Basını kontrol
etmeye yönelik uygulamalara karşılık dikkati çeken en yaygın yöntem ise kapanan gazete veya
derginin yerine yeni isimle bir başkasının çıkıyor olmasıdır. Bu da, baskı ve sansüre karşı düşünülen
birincil yöntemlerden biridir.
1866’da çıkan Muhbir gazetesi kısmen yer verdiği devrimci görüşler nedeniyle uzun soluklu bir
yayım hayatına sahip olamaz ve 8 Mart 1867 tarihli bir buyrukla kapatılır.7
Ceride-i Havadis’in yanı sıra sayıları artan gazeteler dikkati çekmektedir. 1867 yılı itibariyle 11 gazete
farklı politik ve kültürel eğilimi vurgulamaktadır. Basın, o tarihlerden itibaren de entelektüellerin
ve özellikle de Jön Türkler olarak bilinen grubun odak noktasında yer almaya başlamıştır.8
1909 yılında yayınlanan La Revue du Monde Musulman adlı dergi imparatorluk içindeki periyodiklerin
listesini vermektedir. Bu kaynağa bağlı olarak sayısal bir değerlendirme yapıldığında, çeşitli dillerde
yayın yaşamını sürdüren 700 periyodikten 33’ünün tümü Fransızca olan dergi ve gazetelerden
oluştuğu görülür; 52 dergi ve gazete ise kısmen Fransızcadır. 1914 tarihli L’Annua-ire Oriental
savaştan önce İstanbul’da mevcut olan gazeteler hakkında bilgi vermektedir. Gündelik 5 Türk
gazetesi yayındadır ve 6 tane Fransızca gazete yer almaktadır: Le Stamboul, le Moniteur Oriental,
le Llyod Ottoman, le Jeune Turc, L’Aurore, ve La Patrie. Bunun dışında Rumca, Ermenice ve İspanyol
Yahudicesiyle yayınlanan gazeteler de vardır. Ayrıca, Almanca yayınlanan Osmanischer Llyod ve
İngilizce-Fransızca yayınlanan Levant Herald and Eastren Express adlı iki yabancı gazete Alman
ve İngiliz çıkarlarını temsil etmektedir.9

Çetin Yetkin, Türkiye’nin Devlet Yaşamında Yahudiler, İstanbul, Afa Yayınları, 1992, s. 103.
Stanford, a.g.e., s. 129.
6 a.g.e., s.130, 131.
7 Alpay Kabacalı, Türk Basınında Demokrasi, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1994, s. 19.
8 Avigdor Levy, The Jews of the Ottoman Empire, New Jersey, The Darwin Press, 1994, s. 100.
9 François Georgeon, “Kemalist Dönemde Türkiye’de Fransızca Yayın Yapan Basına Toplu Bir Bakış
(1919-1938)”, Çev. Niyazi Öktem, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, No: 17, Cilt: 6, Mart 1990.
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İfade edilen gelişmelere paralel olarak yine o döneme paralel bir başka gelişmeyi de vurgulamakta
fayda vardır. II.Abdülhamit’in baskıcı politik anlayışı karşısında birçok yazarın bir araya gelerek
oluşturduğu Servet-i Fünun edebiyatı da süregelen baskılara ve ifade etme ihtiyacına farklı çözümler
getirmiştir. 1891 yılında Ahmet İhsan tarafından kurulan bu yeni edebiyat anlayışı içersinde Tevfik
Fikret’i, Abdulhak Hamit’i, Cenap Şehabettin’i, Süleyman Nazif’i, Halit Ziya Uşaklıgil ve Hüseyin
Cahit Yalçın’ı da görürüz. Daha çok anlatının ve şiirin tekniği üzerinde durarak, Arap ve Fars
sözcüklerinden de yararlanarak sansür ve baskıya karşı ifade ediş biçimlerini geliştirmişlerdir.
Sansür konusunda çalışanların anlamalarının zor olduğu eserleri ortaya koyarak, yine II.Abdülhamit’e
ilişkin düşünceleri de vurgulamışlardır.
Diğer gruplar açısından farklı örnekler incelendiğinde, örneğin İstanbul Yahudileri, 1867'den başlayarak
Raşi harfleriyle Türkçe Şarkiye (1867), Zaman (1872), Ceride-i Tercüme (1876) ve 1908-1909 arasında
günlük İttihad gazetesini de yayımlamışlardır.
İlerleyen yıllarda, örneğin, Sabah, 15 Haziran 1911’de doğu Anadolu’daki tehlikeyi ve özellikle
de Bitlis’teki toprak konularına ilişkin huzursuzlukları vurgulamıştır.10 Kısacası, farklı sorunların
işlenmeye çalışıldığı bir yelpazede sorunların ifade edilememezliği gibi bir durumla karşı karşıya
kalınmıştır.
İstanbul’daki gelişmeler ve basının durumu özetle yukarıda belirtildiği şekilde iken Selanik, yalnız
Osmanlı Devleti’nin değil ama aynı zamanda Avrupa’nın da önemli liman ve ticaret kentlerinden
biri olmakta gecikmemiş ve buna koşut olarak da belli bir sanayiye sahip olmuştur. Bir başka
deyişle, kapitalist gelişme yönünden Osmanlı Devleti’nin en ileri merkezi durumuna yükselmiştir.
Selanik’in II.Abdülhamit’in sıkı bir denetim kurduğu İstanbul’dan uzak ama özgürlükçü düşünce
akımları ile ilişkiyi kurmayı kolaylaştırıp sağlayacak kadar Avrupa ülkelerine yakın olması, rejim
karşıtı Türkler için de bu kenti bir merkez durumuna getirmiştir. Selanik’in hareketin üssü olması
nedenleri arasında kentin kendi kültürel gelişmişliğini saymayı da unutmamak gerekmektedir.11
Selanik’ten bahsederken farklılıkların bir arada olduğu bir harmoniden bahsetmek gerekir. Toplumsal
bir harmonidir söz konusu olan. Toktamış Ateş’e göre her toplum sosyal bir bütündür. Bu bütün
parçaları kimi zaman birbirlerini tamamlayarak, kimi zaman da birbirleri arasında zıtlıklar yaratarak
tarihsel akışın meydana çıkmasına neden olurlar.12
Zaman içersinde de Selanik örneğinde görüldüğü gibi toplumdaki her yapı değişikliği çatışmalara
yol açmaktadır. Çatışma bir birikimin sonucudur. Çatışma yoksa söz konusu olan toplumsal yapı
için henüz birikim yetersiz demektir. Birikimin araçları, ya da bir toplumdaki dinamizmin kanıtı o
toplumdaki farklı birçok bileşenin silsilesidir.13
1912 yılına gelindiğinde Selanik ve çevresi, Osmanlı İmparatorluğu’nun itici güç şehri durumundadır.
İstanbul ile birlikte en önemli liman ticaretinin yer aldığı şehirdir. Özellikle, pamuklu dokuma
sanayinde odak noktası haline gelmiş bulunuyordu. Yoğun iş gücünün merkezidir. 1910 yılı itibariyle,
eyalette yer alan tesislerde çalışan 1900 ve Selanik ‘teki fabrikalar ile birlikte 2800 kişilik bir işgücü
mevcuduna sahip olan sanayi, boyutları itibariyle Bulgaristan’ın yünlü sanayinin tamamından
belki de daha büyüktür.14
10 Feroz Ahmad, From Empire to Republic. Essays on the Late Ottoman Empire and Modern
Turkey, İstanbul, İstanbul Bilgi University Press, 2008, s. 188.
11 Yetkin, a.g.e., s. 148, 150.
12 Toktamış Ateş, Osmanlı Toplumunun Siyasal Yapısı, İstanbul, Nesa Yayıncılık, 2007, s.119.
13 Ateş, a.g.e., s. 132-133.
14 Michael Palairet, Balkan Ekonomileri: 1800-1914 Kalkınmasız Evrim, İstanbul, Sabancı
Üniversitesi, 2000, s. 402.
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Selanik, yukarıda belirtilen sanayi gücü veya yoğun işgücü ölçeğiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun
da toplam iplik üretim kapasitesinin yaklaşık yarısına sahiptir.15 Üretim faaliyetleri içersinde yer
alanların da yoğun bir örgütlülük gösterdiği bir şehirdir.
Selanik, Osmanlı kentlerinin büyük çoğunluğu ve genel olarak Akdeniz limanları gibi, çeşitli etnik gruplara
ve dinlere mensup, farklı cemaatlerde örgütlenmiş Türkleri, Yunanları, Slavları, Arnavutları, Ermenileri,
Çingeneleri, Yahudileri ve daha birçoğunu kucaklayan kozmopolit bir kenttir.16
Kentteki farklı gruplara ait kültürel derneklerin önemlileri çeşitli gazeteler yayımlamaktadır. Örneğin,
El Avenir gazetesini yayımlayan Kadima’nın başlarda spor kulübü olduğu, Tribuna Libera’yı yayımlayan
Yeni Kulüp, Pro-İsrail’i yayımlayan Genç Yahudiler Derneği kısaca hatırlatılabilir. Bunların çoğunun
kuruluş tarihine bakıldığında 1912 sonrasına denk geldiği görülür.17
Modern kent Selanik, imparatorluğun sadece ekonomik gelişimde kaydettiği mesafe ile değil,
belli başlı düşünce odaklarından biri haline gelmesiyle de yol almıştır. II.Abdülhamit döneminde,
sansürün imparatorlukta kendisini yoğun bir biçimde hissettirdiği koşullarda, çeşitli Avrupa
gazeteleri Colombo Oteli’nde olduğu gibi Selanik’in büyük otellerinin çoğunda bulunabilmektedir.
Padişaha ve çevresine sert eleştiriler yönelten yabancı gazeteler ve hatta sürgündeki Jön Türklerin
yayın organları, kentteki postalar aracılığı ile halka ulaştırılabiliyordu. Öte yandan, Fransızca Le
Journal de Salonique’in ve Türkçe Asır’ın egemenliğindeki Selanik basını, İstanbul merkezli basına
göre çok daha özgür bir ortamda faaliyet göstermektedir. Çok daha güvenilir ve ayrıntılı haberler
sunan Selanik basını, İstanbul’da bile aranır. Nitekim, Sirkeci Garı’nın çevresindeki bazı dükkanlarda
bir biçimde gizlice satılır. Örneğin, 40 paraya Asır bulmak mümkündür. Bu fiyat İstanbul gazetelerinin
neredeyse iki katı olmasına rağmen sansürlenmemiş ve daha özgür haberlerin karşılığını temsil
eder. Bir başka örnek ise 1896’da Selanik’te kurulan Mütalaa dergisinden verilebilir. İstanbul’da
şiirlerinin yayımı fiilen yasak olan Tevfik Fikret’in şiirleri bu dergide bulunabilmektedir.18
Gazetelerin özgürce eleştiren yaklaşımı Selanik’te belediyeyi sokakların temizliği, çöplerin toplanması
ve aydınlatma gibi basit kentsel hizmetleri örgütlemeye ve nüfusu yoğunlaşan ve giderek hızlanan
tempoda yapılaşan kentte etkin bir ‘belediye encümeni’ kurmaya zorlar. Etkin bir belediyecilik
anlayışının yerleşebilmesi için gazeteler önemli bir çaba sergiler. Gazeteler baskının olmadığı bir
ortamda doğrudan toplumsal yaşamın parçası halindedirler.19
1890’daki yıkıcı yangını en dikkate çeker şekilde resmeden, detaylarını ve farklı noktalarını işaret
eden Yunan gazetesi, Phare de Macedonie’dir.20
İlk Yahudi gazetesi El Lunar 1865’te haham Judah Nehama tarafından yayımlanır.21
1869’da haftalık resmî Selanik adlı gazeteyi Sabri Paşa kurar. Dört dilde haberlere yer verir. Bunu
Türkçe haftalık Rumeli ve iki bağımsız gazete olan Yahudi La Epoca ile Yunan Ermis izler. 1895’te
La Journal de Salonique ve Asır da bu listeye katılır.22

Charles Issawi, The Economic History of Turkey: 1800-1914, Chicago: 1980, s. 310.
Gilles Veinstein, Selanik 1850-1918, İstanbul, İletişim Yayıncılık, 2001, s. 14.
17 Veinstein, a.g.e., s. 83.
18 a.g.e., s. 116-117.
19 a.g.e., s. 171.
20 a.g.e., s. 173.
21 a.g.e., s. 289.
22 Mark Mazower, Salonica: City of Ghosts. Christians, Muslims and Jews 1430-1950, New York,
Harper Perennial, 2004, s. 245.
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1906’ya doğru şehirde Türkçe, Yunanca ve Bulgarca okul kitaplarını ve yine Türkçe, Yunanca,
Fransızca ve İbranice gazeteleri basan 5 donanımlı matbaayı vurgulamak gerekir.23
Osmanlı’daki ilk sosyalist işçi örgütlenmesinin tanıklığını da yine Selanik gazeteleri yapacaktır.
Hemen 1900’lerin başında birkaç gün içinde yer alan yirmiden fazla iş bırakmayı da sayfalarına
taşıyacaklardır. 1 Mayıs 1909’da Selanik halkı şaşkınlık içersinde kızıl bayrakları, flamaları, mızıka
takımlarını izlemenin yanında gazetelerden de takip ederler. Osmanlı hükümetinin grev ve sendikal
özgürlükleri kısıtlamaya yönelik yasa tasarısını protesto eden farklı meslek gruplarından binlerce
işçinin haberini özgür bir şekilde işleyen de 20 Temmuz sayısıyla Le Journal de Salonique olmuştur.24
Selanik işçileri kermes vasıtasıyla 100 altın lira toplayarak Amele Gazetesi’nin (Efimeris tou Ergatou)
çıkmasını sağlarlar. Örgütlü işçi hareketinin basın kolu da bu şekilde Selanik’te belirmiş olur.
Kurulan Osmanlı Sosyalist Partisi’nin gazetesi de İştirak olmuştur. Ancak, 1910’da merkezden gelen
baskılar üzerine kapatılmak zorunda kalır. Çok kısa bir süre sonra, 1911’de Selanik Özgürlük
Meydanı’nda toplanan 20 bin göstericiyi sayfalarına taşımayı başaran yine işçi dayanışmasının
ürünü olan La Solidaridad Ovradera (İşçi Dayanışması) olacaktır. Gazetenin tirajı daha ilk günlerinde
3 bine’e ulaşır. Bu rakam veya ardı ardına gelen gazeteler de Selanik’in imparatorluk içindeki
yerini işaret etmektedir.25
1908 itibariyle Selanik’te 48 Musevi Okulu, 32 Türk okulu, 20 Ortodoks Yunan okulu, 7 Fransız
okulu ve çeşitli İtalyan, Bulgar, Sırp, Romen eğitim kuruluşları bulunmaktadır. Bu okulların, derneklerin,
sosyal-politik örgütlenmelerin Selanik’teki farklı özelliklerdeki gazeteler ile birbirlerini karşılıklı
beslediklerini söylemek doğru olacaktır.
1900’e doğru Selanik’te Fransızca en az dört gazete vardır. Bunlar, L’Independent, Le Journal de Salonique,
Le Progres de Salonique ve L’Ecole et la Famille’dir. Birkaç yıl sonrasında, Jön Türk devrimi sırasında
10 yeni gazete daha çıkmıştır. La Liberte Yunan hükümetinin yayınıdır, L’Independent bölgedeki
Fransızca en eski günlük gazetedir. 1895’te kurulan Le Journal de Salonique güzel sanatlar, edebiyat,
yazışmalar, fikirler, yeme-içme, takılar ve kokular üzerine konulara da değinir. Haftada iki kez
(Pazartesi ve Perşembe) ikiye katlanmış tek sayfa olarak çıkan Le Journal de Salonique yaklaşık 1000
adet basılır. O dönemde yaklaşık 100 binlik bir Selanik için bu durum 5 bin - 6 bin okur anlamına
gelmektedir.26
Basından daha farklı yaklaşımlara da rastlamak mümkündür. Hatta o dönemde editörlüğünü
Lucien Sciuto’nun yaptığı L’Aurore adlı gazete Siyonizm ile Osmanlıcılığı birbirini tamamlayan
parçalar olarak görür ve Osmanlı-Yahudi birliği konusunda savunuculuk yapar.27
Selanik’te ifade edilen gelişmeler, farklı yaklaşımlar ve artan gazeteler gözlenirken merkez İstanbul’da
durum yukarıda da belirtildiği gibi baskıya, sansüre, yıldırmaya ve tamamen kontrol altında tutmaya
yönelik ilerler. Örneğin, 1890’ların sonunda, Avrupa merkezli Jön Türk hareketinin seslerinden
sayılan Osmanlı’nın dağıtımı Fransız elçisi nezdinde yasaklanmış; bu gazetenin Fransız postaları
aracılığı ile ülkeye girmesinin önlenmesi ricasında bulunulmuştur. Beyoğlu (Pera) ve Galata Fransız
postanelerinde paketler içersinde ele geçirilen gazetelerin üzerine “Osmanlı’nın ülke dâhiline
girmesi yasaktır.” damgaları vurularak geri yollanmıştır.28
Veinstein, a.g.e., s. 197.
Veinstein, a.g.e., s. 206, 209.
25 a.g.e., s. 213, 216.
26 a.g.e., s. 227, 229.
27 Levy, a.g.e., s. 117.
28 Şükrü Hanioğlu, Siyasi Örgüt olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (18891902), İstanbul, İletişim Yayınları, 1986, s. 312.
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Sonuç
Genel hatları ve örnek olayları ile incelendiğinde merkeziyetçi ve baskıcı bir yaklaşımda gazetelerin
hazırlanış koşullarını, aynı şekilde merkezden uzak ve eleştirel ve çeşitlendirici yaklaşımları
uygulamanın bir parçası sayan gazetelerin varlığı İstanbul-Selanik örneklerinde görülebilmektedir.
Sayılabilecek çok daha fazla örnek bulunmaktadır. İstanbul’a ilişkin örneklerin ve değerlendirmelerin
birçoğu sansüre ve kontrole ilişkindir. Bunun tersi olarak, Selanik gazeteleri farklı yaklaşımları
ile hem çok sesliliğe soluk olmuş, merkezi otoriteye eleştiriler getirmiş ve birçok ilkin içinde yer almıştır.
Elbette, İstanbul’un imparatorluğun başkenti olmasına rağmen Selanik’in üstlendiği özel konumu
da unutmamak gerekir. Türkler, Yunanlar, Bulgarlar, Slavlar, Ermeniler, Yahudiler ve diğer sayılabilecek
farklı grupların ürettiği sosyal, kültürel ve ekonomik dokunun önemi kayda değerdir. Bu gruplar
arasındaki rekabet, dış dünya ile yalıtıma dayalı değil, etkileşime dayalı faaliyetler ile Toktamış
Ateş’in de belirttiği gibi toplumun enerjisini oluşturan çatışma dinamikleri gazetelerin işlevleri
açısından düşünsel bir alternatif olarak yer alabilmelerini sağlamıştır.
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İstanbul’daki Jön Türk Basını’nın Marksist Kalemi:
Parvus Efendi
Nurdan AKINER*
Alexey Yuryevich BYKOV**

Giriş
Lenin’in sürgünde bulunduğu İsviçre’den kaçarak Rusya’ya gizlice yeniden giriş yapmasını sağlayan
ve Ekim 1917’de Rus devriminin gerçekleşmesine yardım eden Parvus (Aleksandr Izrail Lazarevich
Gelfand), Alman Ajanı olarak da bilinen Rus devrimci ve Alman sosyal demokrattır.
Türkiye’de Parvus Efendi adıyla tanınan Israel Lazarevich Gelfand veya bir diğer adıyla Alexander
Helphand, kimi tarihçiler tarafından “Alman ajanı” veya “silah tüccarı” ifadeleriyle nitelendirilse de
1910-1914 yılları arasında İstanbul’da fikir gazeteciliği alanında önemli izler bırakmıştır. Tarihin
en tartışmalı karakterlerinden biri Parvus Efendi, İstanbul’da bulunduğu dönemde Jön Türkler’i
entelektüel açıdan etkilemiştir. Jön Tükler ile ne zaman ve nasıl yakın ilişkiler kurmayı başardığı
konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Bilgi Mecmuası, Jeune Turc, Tanin, Türk Yurdu,
Azadamard, İçtihad ve Tasvir-i Efkâr gibi gazete ve dergilerde kaleme aldığı yazılarından, Jön Türkler
arasında hayli saygın bir konuma sahip olduğu anlaşılmakta. Parvus Efendi sadece bununla kalmamış,
“Türkiye’nin Can Damarı: Devlet-i Osmaniye’nin Borçları ve Islahı” adıyla bir de kitap yazmıştır.
Türk Yurdu Dergisi’nde editörlük de üstlenen Parvus Efendi, o dönemde Avrupa’da çok iyi tanınan
Marksizm kökenli bir sosyal demokrattır.
Bu bildirinin amacı Osmanlı Dönemi’nde, İstanbul’daki fikir hayatında önemli izler bırakan ve
basına yansıyan görüşleriyle entelektüel yaşamı etkileyen Parvus Efendi’yi gazeteci kimliği ile
tanıtıp, tartışmaktır. Yazılarında kullandığı takma adıyla Parvus, İstanbul’da bulunduğu dönemde
görüşleriyle önemli bir kanaat önderi haline gelmiştir. Türkiye’de milli bir burjuvazinin geliştirilebilmesi
için tarım ve tarıma dayalı sanayilere dikkat çekerek devletin emperyalist güdümden kurtulması
gerektiğini vurgulayan Alexander Helphand bu yönüyle Türk Basın Tarihi açısından da önemli
bir kimliktir.
Belarus’ta (Beyaz Rusya) 1867’de doğan, 1891’de Zürih’de ekonomi ve maliye doktorasını tamamlayan
Parvus Efendi, Alman sosyal demokratlarının “sol kanadı” içinde yer almış ve Çarlık Rusyası’nın
yıkılması için Alman istihbaratıyla çalışarak Bolşevik devrimine para ve silah yardımı da sağlamıştır.
Lenin ve Alman sosyal demokratlar arasında bağlantı sağlayan ve 1905’te Rusya’ya dönen Parvus,
kurduğu yayın organları nedeniyle Çarlık yönetiminin baskısını görmüş ve tekrar Almanya’ya
kaçmıştır.

*
**
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Almanya’da sosyalistlerin tepkisini çeken Parvus, önce Viyana’nın ardından İstanbul’a geldi ve
beş yılı aşkın süre burada kaldı. İstanbul’da İttihatçılarla temas eden Parvus, onları düşünceleriyle
etkiledi. Bu süre içinde “vagon ticareti yolsuzluğu” ile “silah ticareti” gibi iddialarda adı geçti.
İstanbul’da Balkan Savaşı sırasında inanılmaz boyutlarda para kazanmasına sağlayan silah ticareti
şirketi kurdu. Sadece bununla kalmadı, kurduğu şirket Türk ordusuna yiyecek maddesi de sattı.
Parvus’un Türkiye’deki faaliyetlerinde Alman silah devi Krupp ve dünyaca ünlü silah taciri
Basil Zaharov iş ortağıydı. Parvus bu yolla ciddi bir servet elde etti.
Bu bildiride Parvus Efendi’nin gazeteci kimliğini tanıtmak için makalelerinin en sık yayımlandığı
dergi Türk Yurdu’nun 1912’den 1914’e kadar tüm sayıları incelenmiş, ilgili makalelere eleştirel
analiz uygulanmıştır. Ayrıca disiplinler arası bir yöntemle Rus siyaseti ile basınındaki yeri ve
önemi de araştırılıp tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Parvus Efendi, Jön Türkler, Türk Yurdu, Rus, Basın.

Marxist Pen Of Young Turk Press in Istanbul: Parvus Efendi
Parvus (Aleksandr Izrail Lazarevich Gelfand), Russian revolutionary and a German Social Democrat,
as well as a German intelligence agent, who helped enable Lenin to reenter Russia in 1917 from
exile in Switzerland, thus helping to ignite the Russian Revolution of October 1917.
Parvus who is one the most controversial character of history influenced the Young Turks
intellectually in Istanbul between 1910 and 1914. He wrote continuously in Turkish journals and
newspapers such as Bilgi Mecmuası, Jeune Turc, Türk Yurdu, Azadamard, İçtihad and Tasvir-i Efkâr.
Parvus even wrote a book entitled Türkiye’nin Can Damarı: Devlet-i Osmaniye’nin Borçları ve
Islahı. Parvus’s impact on Young Turks thinking in economic matters can be best seen in his
articles published in the pan-Turkist journal Türk Yurdu.
This article aims to clarify the Istanbul days of “journalist Alexander Israel Helphand”, generally
known by his nickname, Parvus, or Parvus Efendi, as his Turkish friends called him. Parvus, no
doubt, is one of the most extraordinary political figures of the twentieth century. He played an
influential role in the political and intellectual life of Turkey. Parvus involved himself deeply in
Turkish politics, developing relationships with the Young Turks leaders and devising policies
especially concerning economic issues in the Ottoman Empire. In soon he became a popular figure
in the Young Turks press and focused extensively on Turkey's agricultural and agro-based industries
to draw attention the importance of the national bourgeoisie. Because of this orientation, he is
an important identity for the Turkish press history.
At age nineteen he left for Zürich, where he continued his studies, becoming a doctor of philosophy
in 1891. By this time he had also become a Marxist. He moved to Germany, joined the Social
Democratic Party and befriended revolutionary Rosa Luxemburg. In 1900, he met Vladimir Lenin
for the first time, in Munich, each admiring the other's theoretical works. Parvus encouraged
Lenin to begin publishing his revolutionary paper Iskra.
In ties with this provocation and Parvus' involvement in the organization of anti-government
actions during the 1905 revolution, Parvus (together with other revolutionaries such as Leon Trotsky)
was arrested by the Russian police. While in prison he became close with other revolutionaries,
and was visited by Rosa Luxemburg. Sentenced to three years exile in Siberia, Parvus escaped
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and ran to Germany. There he published a book about his experiences called “In the Russian
Bastile” during the Revolution.
Parvus drew the reaction of the socialists in Germany, then moved to İstanbul from Vienna and
stayed there for more than four years. He became the financial and political advisor of the
Young Turks in Istanbul. There he set up an arms trading company which profited handsomely
during the Balkan War. His firm dealt with the deliveries of foodstuffs for the Turkish army and
he was business partner of Krupp concern and famous arms dealer Basil Zaharov. Parvus has
achieved significant wealth in Turkey.
This article provides a critical analysis of the articles of Parvus that were published in Türk Yurdu
between 1912 and 1914. Additionally the importance of Parvus in Russian politics and press was
discussed and investigated by the interdisciplinary ways.
Keywords: Parvus, Young Turks, Turk Yurdu, Russian, Press.

Giriş
Gizemli bir kimlik sergileyen Parvus Efendi’nin İstanbul günleri hakkında çok fazla bilgi yoktur.
O günlerden kalan belgeler, yayımladığı kitap ve makaleleridir. İstanbul’da “Parvus Efendi”
imzasıyla gazetecilik yapan Parvus’un gerçek ismi Rus kaynaklarına göre Aleksandr Izrail Lazarevich
Gelfand, İngiliz ve Alman tarihçiler Scharlau ve Zeman’a göre ise Dr. Alexander Helphand’dır.
Tarihsel bir karakter olan Parvus, Trotsky’nin sürekli devrim düşüncesinin esin kaynağı, Radek’e
göre de İkinci Enternasyonel döneminin en çok öne çıkan yazarıdır. Her ne kadar silah ticaretinin
ve kirli ilişkilerinin gölge düşürdüğü bir gazeteci kimliğine sahip olsa da basının kamuoyu oluşturma
ve kamuoyunu şekillendirme gücünü iyi bilen Parvus, siyasal patlamaların fitilini ateşlemek
için oldukça geniş bir coğrafyada bulunmuştur1. İstanbul’da da basın yoluyla propaganda çalışmalarını
sürdürmüştür. Bir yandan devrim için Bolşeviklere para yardımında bulunurken, bir yandan da
Osmanlı İmparatorluğu’nun Almanya’nın müttefiki olması için çalışmıştır. Parvus’u Türk Basın Tarihi
açısından önemli bir kimlik haline getiren de Türk Yurdu dergisinde yayımlanan, Osmanlı
İmparatorluğu’nun dış ve iç politikada takınması gerektiği tavrı tüm açıklığı ile dile getiren
makaleleridir.
Parvus İsviçre’nin başkenti Zürih’te Basle Üniversitesi’nde ekonomi ve maliye doktorası yaptıktan
sonra, kendi ülkelerinden zorunlu ya da gönüllü sürgüne giden Rus ihtilalcileri arasında öne
çıkan bir karakter haline gelmiştir. Akademik eğitiminin ardından, Almanya'daki sosyal demokrat
hareketin Rusya'dakine göre daha gelişmiş olduğunu ve kendi lider karakteri ile birikiminin
orada daha iyi değerlendirilebileceğini düşündüğü için de, Rusya yerine Avrupa'ya yerleşmiştir.
Sermaye hareketlerine dönük analizleri ile Clara Zetkin’den, Rosa Luxemburg’a, Alman sosyalist
hareketi içindeki militanları, Trotsky'den Radek'e genç Rus devrimcileri birer birer etkilemeye
başlamıştır. Önce Hilferding'in, ardından Lenin'in 'emperyalizm' kavramını soyutlayarak geliştireceği
analizlerin temellerini atmıştır. Bu milyoner sosyalistin gizli çalışmalarına paralel olarak önce
Türkiye’de vagon ticaretinden, sonra da Almanya, Hollanda ve İsveç’te kömür ve çelik işlerinden
zengin oluşunun da sırlarla dolu bir hikâyesi vardır. Parvus’un çarlık rejiminin yıkılması ile
ilgili olarak Türkiye’de başlayıp Almanya’da sürdürdüğü gizli çalışmalarına dair Alman Dışişleri
Robert G. Wesson, Lenin’s Legacy: The Story of the CPSU, Stanford, California, Hoover Institution
Press, 1978, s. 56.
1
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Bakanlığı arşivlerindeki belgelerin “The Merchant of Revolution: The Life of Alexander Israel
Helphand (Parvus)” isimli kitapta yayımlanmasıyla da bu konudaki söylentiler doğrulanmıştır2.

1. Parvus Bilmecesi
Parvus Rus tarihinin en gürültülü kimliklerinden biridir. Devrime yönelik olayları organize etmeye
başlaması 20. yüzyılın başına rastlar. Onu günümüzde de tartışılan bir kimlik haline getiren şey,
devrim taciri kimliğidir. Alexander Israel Helphand olarak da tanınan Parvus’un Rus kaynaklarına
göre asıl ismi Aleksandr Izrail Lazarevich Gelfand’dır. Gücünü olağanüstü güçlü küresel yapılardan
almış ve onlar için planlar yapmıştır. Bu da onu içinde bulunduğu dönemin en zengin isimlerinden
biri haline getirmiştir.

Şekil 1. Parvus Efendi (Aleksandr Izrail Lazarevich Gelfand).
1867 yılında doğan ve 1924’te yaşamını yitirdiğinde arkasında gizemli bir hayat bırakan Parvus,
Musevi bir el sanatları ustasının oğludur. Yazılarında Latince’de “küçük” anlamına gelen Parvus
takma adını kullanan Aleksandr Izrail Lazarevich Gelfand, Minsk Bölgesi’ndeki Berezina’da (Березино)
doğmuştur. Bir süre sonra ise ailesi Odessa’ya (günümüz Ukrayna’sı) göç etmeye zorlanmıştır.
Parvus Odessa’da bir dil okulunda eğitim gördükten sonra, kendini devrimci literatürün içinde
bulmuştur ve Bund’da (Rusya Yahudi İşçileri Federasyonu) devrimciliğe başlamıştır. İki amacı
vardır, bunlar Rusya’daki Çarlık rejimini yıkmak ve zengin olmaktır3.
Z. A. B. Zeman ve W. B. Scharlau, The merchant of revolution the life of Alexander Israel
Helpland (Parvus) 1867-1924, London, New York, Oxford University Press, 1965, s. 27-33.
2 S. Aleksandrov, German Agent Parvus: Secret of October revolution, St. Petersburg, 2001, s. 114.
3 Heinz Schurer, “Alexander Helphand Parvus: Russian Revolutionary and German Patriot”, Russian
Review, Vol: 18, No: 4, October 1959, s. 313-315.
2
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1.1. Gazeteci Kimliği ile Parvus
Parvus pek çok ülkede gazetecilik yapmış, kitaplar yayımlamıştır. Geride bıraktığı esrarengiz
yaşam öyküsünün tek tanığı kalemidir.

1.1.1. Almanya
Alman sosyal demokrasisinin teorik gövdesini oluşturan Die Neue Zeit’in ardından Aus der Weltpolitik’i
yayımlamıştır. 1897’de Dresden gazetesi Sachsische Arbeiter Zeitung’un editörü olur. Uluslararası
gazete Iskra’yı (Искрa) 1 Aralık 1900’da yayımlamaya başlamış, bir süre sonra yazarları arasına
Lenin, Martov ve Protesov da katılmıştır. Iskra’daki makaleleri genellikle gazetenin birinci sayfasındadır.
Türkçede kıvılcım anlamına gelen Iskra’da manşetten giren haberler ne kadar önemli olursa olsun
editörlerin birinci sayfada Parvus’un makalelerine mutlaka yer ayırdıkları gözlemlenmiştir.4.
Kendini o dönemde Rus sosyalist mülteci olarak tanımlayan ve Rus aydınlarını da etrafında
toplayan Parvus, Iskra’yı Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin resmî gazetesi haline getirmiştir.
Iskra gazetesi Almanya'nın Stuttgart kentinde yayın hayatına başlasa da bir süre sonra Münih,
Londra ve Cenevre'de de yayımlanmıştır. Başlangıçta Vladimir İlyiç Lenin tarafından işletilmiştir.
1903'te Rusya Sosyal Demokratik İşçi Partisi'nin bölünmesinden sonra ise Lenin kadrodan ayrılmıştır.
Gazete Menşeviklerin eline geçmiş ve 1905'e kadar Georgi Plehanov'un kontrolü altında yayımlanmıştır.
Tirajı ortalama 8 bin olan gazetenin sloganı “Kıvılcımdan ateş çıkacak”tır (Из искры возгорится
пламя)5.
Bu söz Puşkin'in Sibirya'daki cezaevinde tutuklu bulunan Dekabristler’e (Aralıkçılar) hitaben yazdığı
şiirine karşı Vladimir Odoevsky'nin yanıtından alınmıştır. Gazetenin bazı kadroları daha sonra
Ekim 1917'de Bolşevik Devrimi’ne katılacaktır.

Şekil 2. Iskra’nın 1 Aralık 1900’de yayımlanan ilk sayısı.

Schurer, a.g.m., s. 316.
Heinz Schurer, “The Russian Revolution of 1905 and the Origins of German Communism”, The
Slavonic and East European Review, Vol: 39, No: 93, June 1961, s. 436.
4
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Iskra’nın dördüncü sayısında Parvus tarafından kaleme alınan ve birinci sayfadan yayımlanan
makalenin adı “Otokrasi ve Finans”tır. 1904 yılında ise “Savaş ve Devrim” adıyla makaleler dizisi
yayımlamış, devrim yönünde kamuoyu inşasına devam etmiştir. Tüm makalelerinde aynı şeyi
dile getirmiştir: “Rus işçi sınıfı küresel bir devrimin öncüsü olacaktır”6.

1.1.2. Rusya
Odessa’da antisemitist Çar III.Alexander’ı devirerek bölgedeki Yahudileri özgürleştirmek için bir
takım olaylar formüle ettiğinden Rusya ile ilişkileri tamamen bozulan ve giriş yasağı getirilen Parvus,
Ekim 1905’te grevler, gösteriler başlayınca affı beklemeden, sahte Avusturya-Macaristan pasaportuyla
Rusya’ya giriş yapmıştır. St. Petersburg’a ulaşır ulaşmaz, Trotsky tarafından Petersburg İşçi Sınıfı
Danışma Konseyi’nin oluşumuna kabul edilmiştir. Kısa bir süre sonra da bu konseyde yönetici
olarak anahtar rollerden biri haline gelmiştir. 1905 Petrograd Sovyeti’nde görev alan Parvus,
Trotsky’den aldığı güçle basın yayın faaliyetlerine hız kazandırmıştır. 1905 yılında editörü olduğu
Russkaia Gazeta’nın (Rus Gazetesi) tirajını, işçi sınıfının gazeteye olan ilgisiyle birden bire 30 binden
500 bine çıkarmıştır. Böylece politik amaçlarını gerçekleştirme, Rusya’da bir devrim organize etme
ve bireysel zenginliğinin kapısını aralama yolunda önemli mesafeler kat etmiştir7.
Trotsky anılarında Parvus’un zengin olma düşünü şöyle açıklar8:
“Devrim Rus halkını korkutuyordu. Devletin kasasında para yoktu. Yayınevleri ekonomik
sıkıntılardan dolayı zorla ayakta duruyordu. Yayınevlerini özgürleştirmeliydik, parti
patronlarının elinden almalıydık. Günlük bir gazeteyi üç Avrupa dilinde yayımlamak ve
dağıtmak büyük bir zorunluluktu. Sosyal devrimin en güçlü enstrümanları yayınevleri
olmalıydı. Günlük, haftalık ve aylık dergiler, bağımsız araştırmalar ve raporlar yayımlamak
gerekiyordu. Fakat tüm bu hedefleri gerçekleştirebilmek için para da gerekliydi bize,
hem de çok fazla para. Kelimenin tam anlamıyla zengin olmalıydık”.
Parvus için 1905'te Rusya'da yaşanan devrimci süreç 1917’nin provasıdır. 1905'in ateşi sönünce Trotsky için oluşturduğu büyük etki bir kenara ayrıldığında- Parvus da sahnedeki yerini yavaş
yavaş terk etmeye, daha doğrusu güç ve iktidar arayışını bir başka sahnede hayata geçirmeye
başlamıştır. Parvus, 1905 Rus Devrimi’nden sonra Almanya’dan Viyana’ya; Birinci Dünya Savaşı’nın
başlamasıyla birlikte de Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’a taşınmıştır. Savaş Parvus’u
askerî mühimmat ticareti yapmasından dolayı kısa sürede zenginleştirmiştir. Bu durum bir süre
sonra Parvus’u Alman militarizminin destekçisine dönüştürmüştür. Sol politik hareketle tüm bağlarını
koparmış ve Alman sosyal demokrasisinin aşırı sağ kanadının sözcülerinden biri haline gelmiştir9.

Parvus, Iskra, No: 61, 5 March 1904, s. 2.
Leon Trotsky, “Our Revolution”, www.marxists.org/archive/trotsky/1918/ourrevo/index.htm,
12.03.2010.
8 Leon Trotsky, My Life: An attempt at an autobiography, Atlanta, Pathfinder Press, 1970, s. 168.
9 Schurer, “Alexander Helphand Parvus: Russian Revolutionary and German Patriot”, Russian
Review, Vol: 18, No: 4, October 1959, s. 313-314.
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1.1.3. Türkiye: Parvus’un İstanbul’daki Gazetecilik Günleri
Türkiye’ye gelmeden üç yıl önce Almanya’da yayımlanan “Sömürgecilik Politikası ve Yıkılışı” isimli
kitabında, sömürgecilik anlayışının Avrupa’nın büyük devletleri arasında büyük bir savaş hazırlamakta
olduğunu, bu savaşta Rusya gibi dıştan güçlü, fakat iç yapısı açısından çürük imparatorlukların
yıkılacağını ileri sürmüştür. Parvus’a göre sosyalist devrim kapitalizmin yıkılmasıyla gelmeyecektir;
çünkü kapitalizmin sömürgecilik sayesinde hâlâ yaşama gücü vardır. Sosyalist devrim işçi sınıfının
savaşıyla da meydana gelmeyecektir. Sosyalizm için tek şans emperyalist devletler arasında büyük
bir dünya savaşının başlamasındadır. Revizyonistler, Menşevikler ve Bolşevikler boşuna tartışmaktadırlar.
Kitapları ve makaleleriyle topyekûn bir dünya savaşı oluşturma yönünde pek çok ülkede kamuoyu
oluşturmaya çalışan Parvus, bir süre sonra ekonomik ilişkilerinin de etkisiyle Alman militarizminin
destekçisi haline gelmiştir. Sol politik hareketle tüm bağlarını koparmış ve Alman sosyal demokrasisinin
aşırı sağ kanadının sözcülerinden biri haline gelmiştir. Bu yönüyle de sosyalist teori ve stratejisi
açısından Kautsky, Trotsky, Rosa Luxemburg gibi isimlerle ayrı düşmüştür10.
Gazeteci kimliğinin yanı sıra Parvus’un biyografisi ile ilgili doğrulanmış bilgilerin başında, içinde
bulunduğu politik faaliyetler gelir. Almanya, Türkiye ve Rusya’da dönemin önemli politik kimlikleriyle
ilişkiler kuran, ardında pek çok skandal ve soru işareti de bırakan Parvus’un, bir süre sonra Rusya
ve Almanya’da sosyal demokrat harekete katılımı yasaklanmıştır. Yasağın ardından ortadan kaybolmuş
ve 1910 yılında İstanbul’da ortaya çıkmıştır. Basının kamuoyu oluşturma ve şekillendirmedeki rolünü
çok iyi bilen Parvus, “Parvus Efendi” imzasıyla İstanbul’da dört yıl süreyle gazetecilik yapıp kitap ve
broşürler de yayımlamasına rağmen Türk Basın Tarihi’nin öne çıkmamış figürlerinden biridir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda Parvus’un koruyucularının kim olduğu konusundaki şüpheler hiçbir
zaman ortadan kalkmamıştır. Dönemin güçlü isimleriyle kurduğu yakın ilişkilerden yararlanmıştır.
İttihat ve Terakki'yi; hem de daha sonra Türk Milliyetçiliği'nin kurucularını doktrine eden Parvus
(Ziya Gökalp, Yusuf Akçura ve Tekin Alp), milliyetçi yayınlarda kaleme aldığı eserleriyle Turancılık
ideolojisini iyice körüklemiştir. İttihat ve Terakki üzerindeki etkisiyle, Osmanlı'nın Almanya'nın
yanında Birinci Dünya Savaşı'na girmesini kışkırtmış; savaş süresince de silah ticareti yapmıştır.
Ancak Türk sosyalistleri ve milliyetçileri, kendilerine anti-emperyalist yüzünü gösteren Parvus
Efendi’yi çok sevmiştir.
Rus kaynakları da Parvus’un Türkiye’deki günlerini “gizemlerle dolu” diye tanımlar. Osmanlı
İmparatorluğu’nda 1910 yılında farklı nasyonel sosyalist gruplarla iletişim kurmuş, hatta onların
dergilerinde hükümete tavsiyelerde bulunan makaleler kaleme almıştır. Osmanlı’daki bağlantıları
kesin olarak aydınlatılamasa da, söz konusu iletişimi “Great East Turkey-Büyük Doğu Türkiye”
projesinin kurucusu Mehmet Talat sayesinde gerçekleştirdiği bilinir11.
Osmanlı’da Meşrutiyetin ilk yıllarında II.Abdülhamit yönetimi yıkılınca Batı devletlerinin yeni
rejimi iyi karşılayacakları, Batı sermayesinin Osmanlı devletinin mali kalkınmasına yardım edeceği
inancı vardır. Ancak Parvus, Bilgi Mecmuası, Tanin, Tasvir-i Efkâr ve Fransızca Jeune Turc’de 1911
yılında Parvus Efendi imzasıyla yayımlanan makalelerinde tam tersini ileri sürmektedir. Parvus
Efendi’nin anti-emperyalist yaklaşımı Türk Yurdu Dergisi’ni yayımlayan Yusuf Akçura’nın ilgisini
çekmiştir. Akçura, Parvus’u okuyucularına tanıtırken Osmanlı maliyesinin tarihi üzerine yaptığı

10Asım Karaömerlioğlu, “Parvus Efendi”, Ed. Mehmet Ö. Alkan, Modern Türkiye'de Siyasi
Düşünce: Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, İstanbul,
İletişim Yayınları, 2001, s. 304-305.
11 Zeman ve Scharlau, a.g.e., s. 130-133.
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araştırmalar ve basında kaleme aldığı makalelerle dikkat çeken bu kişinin “ekonomik ve sosyal
mesleğinin bazı önemli yanlarına” katılmamakla birlikte, Türk halkına yardım edecek fikirlerinden
ötürü yazılarını yayımlayacağını dile getiriyordu12.
1912’den 1914’e kadar başta Türk Yurdu dergisi olmak üzere İstanbul basınında ve “Türkiye’nin
Can Damarı” isimli kitabıyla broşürlerde savunduğu fikirleri şöyle özetlenebilir13: Türkiye’nin
geri kalmışlığının asıl nedeni Avrupa sermayesinin sömürü alanı haline gelmedir. Türkiye’nin
tarım, ticaret, tabii kaynaklar, demiryolları, bayındırlık tesisleri, gümrük ve maliye gelirleri Avrupa’nın
ekonomik güçlerinin hükmü altındadır. Türk köylüsünün ve esnafının ekonomisi bu koşullar
altında kalkınamaz ve böyle bir kalkınma da dış yardım ve sermaye akımıyla da olamaz, çünkü
kalkınma olanaksızlığı geçmişte böyle bir yola başvurmanın sonucu olarak meydana gelmiştir. Dışarıdan
yardım sağlama ancak eskiden daha ağır koşullarla olabilir; bu koşullar ise çöküntüyü daha da
hızlandıracaktır. Türk aydınları ise tüm bu durum karşısında halktan kopuk bir manzara sergiler.
Toplumlarının büyük çoğunluğu olan köylü halkın durumunun perişanlığını bilmemektedir. Avrupa’dan
alınacak yardımla Türk toplumunun Batı uygarlığına katılabileceğini sanıyorlar. Türk toplumu Batı
uygarlığının dışındadır; Batı ile onun arasındaki ilişki sadece sömürenle sömürülen ilişkisidir ve
Türkiye Avrupa’nın sömürgesi olma yolundadır.

2. Türk-Alman İlişkilerinde Parvus’un Rolü
Parvus, İttihat ve Terakki Partisi’nin önderleriyle Makedonya devrimcileri aracılığıyla Kasım 1910’da
geldiği İstanbul’da tanışmıştır. Bu devrimcilerden biri Osmanlı parlamentosunda Selanik mebusu
olan Dimitar VLahov, öteki ise Romen sosyalisti Hristo Rakovsy’dir. Parvus’un fikirlerinin İttihat ve
Terakki üzerinde ne kadar etkili olduğu 1911, 1912 ve 1913 kongrelerinde belirgin bir şekilde
gözlemlenmiştir. Fikirlerini yayma ve belli bir konu etrafında kamuoyu oluşturma ya da kamuoyunu
şekillendirme işini yine basın aracılığıyla yapmıştır. Farklı başlıklarda makaleler kaleme alıp, kitaplar
yayımlasa da eserlerinin verdiği mesaj hep aynıdır: Türkler için yapılacak şey Avrupa sömürgeciliğinin
boyunduruğundan kurtulmak için kapitülasyonlardan ve Osmanlı borçlarından kurtulmak, demokratik
bir ulusal devlet kurmak, bunun için büyük dünya savaşı geldiği zaman ise ister istemez bu savaşa
katılmaktır. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu bu kaçınılmaz savaşta mutlaka Almanya yanında olmalıdır14.
Parvus’un Osmanlı’nın Almanya’nın yanında olmasını istemesi tesadüfî değildir. Osmanlı
İmparatorluğu Balkanlar’daki egemenliğini kaybedip Asya’ya çekilmeye başladığında sadece Almanya
tarafından desteklenmektedir. Çünkü Alman sanayinin ihtiyaç duyduğu enerji kaynakları Osmanlı
İmparatorluğu’nun elindedir. Almanya’nın günden güne artan petrol ihtiyacı için, Romanya yeterli
değildir. Mezopotamya’nın zengin petrol kaynakları ise denizciliği zayıf olan Almanya ve AvusturyaMacaristan bloğuna Osmanlı topraklarından geçen demiryoluyla aktarılabilir. Bu da ancak Osmanlı
Asya’sının bütünlüğünü sağlamakla mümkündür. 1870-1906 yılları arasında Almanya’nın petrol
tüketimi on kat artmıştır. Osmanlı Asya’sının zenginliklerini sömürmek için Almanya o zaman dek
görülmemiş bir biçimde imparatorlukta yatırım faaliyetlerine girişmiştir.
Parvus’un kehanetleri doğru çıkmıştır, Osmanlı devleti Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın
yanında savaşa girmiş ancak Türk burjuvazisinin gelişmesine zaman kalmadan Osmanlı
İmparatorluğu yıkılmıştır. Tarihe şöyle bir bakıldığında; Osmanlı'yı Filistin'i kaybedeceği bir savaşa

Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, 4. bs., İstanbul, YKY, 2003, s. 467.
Berkes, a.g.e., s. 467.
14 a.g.e., s. 468.
12

13

68

girmesi konusunda teşvik eden Parvus’un, o topraklarda yeni bir devlet kurulmasının teorik
altyapısına da katkıda bulunduğu gözlemlenmektedir.

3. Rus Siyasal Tarihi’nde Parvus
20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul, Parvus’un göz alıcı servetine
kavuşması için gerekli bağlantıları sağladığı şehir olmuştur. Almanya’nın İstanbul Büyükelçisi
Kurt Wagenkheim ile tanışması ona Almanya kapılarını tekrar açacaktır.

3.1. Almanlarla İşbirliği ve Rusya İmha Planı
İstanbul’da 9 Ocak 1915’te Almanya’nın İstanbul Büyükelçisi Kurt Wagenkheim ile tanışmış ve
ardından Alman Dışişleri Bakanlığı’nın isteği üzerine Berlin’e gönderilmiştir. Alman yönetimine 9
Mart 1915 tarihli bir rapor sunmuştur. 20 sayfalık Rusya imha planının özü şöyledir: Savaş karşıtı
bir örgütlenme ile Rusya’nın genelinde grevler ve direnişler organize edilecektir. İrili ufaklı
fabrikalarda ve tren yollarında iş bırakılacak, tren yolu köprüleri havaya uçurulacak, limanlarda
ve buna bağlı birimlerde çalışanlara propaganda yapılacak, Ukrayna, Finlandiya ve Kafkaslar’da
halk arasında Rusya karşıtı propaganda sürdürülecek, Sibirya’daki politik suçluları hapishaneden
kaçırmak için planlar yapılacak, çarlık rejimine karşı en acımasız propagandalar yürütülecektir.
Parvus bu raporunda, İstanbul’da Türkçüler ve Siyonistlerle iyi ilişkileri olduğu halde Kafkas
Müslümanları ve Siyonistlerden iyimserlikle bahsetmez15.
Parvus’un Alman makamları ile işbirliğinin sonucu, Lenin ve arkadaşları Bolşevik Devrimi’ni
gerçekleştirmek üzere İsviçre’den yola çıkarak mühürlü bir tren ile Rusya’ya ulaştırılmıştır.
Mühürlü Tren, I. Dünya Savaşı sırasında İsviçre’de sürgünde bulunan Rus Bolşevik lider Lenin
ve beraberindekilerin 1917 yılı Şubat Devrimi ile birlikte yıkılan Çarlık rejiminden sonra Rusya’ya
dönmelerini sağlayan çok taraflı organizasyonu anlatır. İsviçre sınırından sonra Almanya İmparatorluğu
topraklarından geçen ve 32 Rus sürgünü taşıyan tren, yolcuların Almanya’da inmesi yasak
olduğundan mühürlü tren ismini almıştır. Yolculuğun sonunda Lenin ve beraberindekiler İsviçreAlmanya-İsveç-Finlandiya üzerinden Petrograd’a ulaşmışlardır. Lenin’in Rusya’ya gelişi Rus
Devrimi’nin kaderini etkilemiş ve gelir gelmez açıkladığı Nisan Tezleri ile Bolşevikleri iktidarın
alınması doğrultusunda yeniden örgütlemiştir. Süreç sonunda Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı
alacaklardır. İddialara göre Lenin ünlü mühürlü vagonda beraberinde 5-6 milyon dolar tutarında
altın para bulundurmaktadır. Bu işi yapanlar, Alman yüksek makamları ile Max Warburg ve
bütün hayatı boyunca sosyalist kalan Parvus’tan başkası değildir16.

3.2. Rus Tarihi’nde Parvus: “Aşağılık Bir Şekilde Dahi Kişi”
Lenin’in Parvus’a olan yaklaşımı değişiklik gösterir. Lenin kendisinden başlangıçta bilim adamı
ve yayıncı diye bahsetmiştir. A. Potresov A.’ya 26 Ocak 1899’da yazdığı mektupta şöyle demiştir17:
“Onun kişisel karakteri hakkında zerre kadar bilgim yok ancak alanındaki bilgisini ve yeteneğini
inkâr edemem”.
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Lenin, kiminle uğraştığını çok iyi bilmektedir; Bolşevik Devrimi’ni gerçekleştirmesi için mühürlü
tren ve binlerce ton altınla kendisini Rusya’ya gönderenlerin başında Parvus vardır. Bu yüzden
devrim tüccarı Parvus’a, bir kol boyu uzaklıkta soğuk ve kimi zaman da düşmanca durmuştur.
Rusya’daki geçici hükümetin devrilmesinden sonra Parvus, Radek aracılığıyla Lenin’e dönmek
istediğini iletmiştir ancak aldığı yanıt kesindir. Lenin şöyle yanıt vermiştir: “Devrim işi, pis eller
tarafından kirletilmemelidir”18.
Trotsky’nin Parvus’a dair görüşleri şöyledir19:
"Parvus, şüphesiz, geçen yüzyılın sonunda ve gümüzün zamanlarının başında önemli
bir Marksist figürdür. Marks’ın tüm metotlarını çok iyi bilen, etrafını iyi gözlemleyen
ve dünya sahnesinde bildiklerini uygulayan bir kimliktir. Tüm bu özelliklerine ek
olarak düşüncelerini savunmadaki cesareti kendisini dikkat çekici bir yazar haline
getirmiştir. Daha önceki eserleri beni sosyal devrimi sorgulamaya yöneltti; sonunda
kafamdaki ulaşılmaz proletarya otoritesini günümüz pratiklerine dönüştürdüm. Ancak
devrimci kişiliğine rağmen en büyük rüyası zengin olmaktı”.
A. Solzhenitsyn’a Parvus, diğer bütün sosyal demokratlar gibi dilencidir ve Türkiye’ye grevleri
organize etmek için gitmiştir. Onun için şöyle der20:
“Ve şimdi o zengin olduğunu yazıyor bana, fantastik bir zenginlik içinde olduğunu
üstelik. Mektubunda net bir şekilde kapitalizmi yıkabilmek için kapitalist olmak gerekli
diyor. Ona göre sosyalistler önce kapitalist olmalılar”. Bu ifadelerine sosyalistlerin tümü
gülmüştür; Rose Luxemburg, Clara Zetkin ve Karl Libkneht ise Parvus’u ayıplamıştır.
Ancak belki de Parvus’un elinde tuttuğu para gücünü küçümsemekte acele etmişlerdir.
A. Solzhenitsyn Parvus ile alakalı şu bilgileri de verir21:
“Çaresiz devrimci, imparatorluk düzenini bozarken hiç ürperti duymadı, o tutkulu
bir devrim taciriydi, sadece para sayarken ürperirdi. Delik ayakkabı ile dolaşırdı,
parçalanmaya yüz tutmuş pantolonu ise sürekli buruşuktu. Tam da bu haldeyken
1901 yılında Münih’te Lenin’e zengin olmak gerektiğini defalarca tekrar etmişti. Ona
göre para en büyük güçtü. III.Alexander zamanında Odessa’da çarı devirerek bölgedeki
Yahudileri özgürleştirmek için bir takım olaylar formüle etti ve bundan sonra Rusya
ile ilişkileri tamamen bozuldu”.
Fakat Parvus’un Rusya ile ilişkileri bozulsa da “Rus işleri”ne duyduğu ilgi ortadan kaybolmamıştır.
Tam tersine Batı Avrupa’yı yeniden düzenleyerek Rusya’yı yıkmak ve hatta tüm dünyayı değiştirmek
için karanlık girişimlerde bulunmuştur.
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Şekil 3. Soldan sağa Parvus, Trotsky ve Deutsch, 1906 yılında Saint Petersburg’da.
Rus tarihçi D. Volkogonov Parvus’u “tutarsız bir kimlik” diye tanımlar. Bununla beraber Parvus, Rus
tarihinde şeytani bir role sahip “karanlık” fakat aynı zamanda “aşağılık bir şekilde dahi” kişidir22.
Genel olarak “küçük bir insan”dır. Ancak Alman otoriteleri için “parası önceden ödenmiş güvenilir
kişi23”. Parvus’un satın alınmış bir Alman ajanı olduğu konusunda kesin bilgiler mevcut değildir. Bunun
nedeni sıradan ajanlardan daha bağımsız ve önemli olmasıdır. Ancak onu tek başına çalışan ve tüm
riskleri göğüsleyen macera sever, süper güçlerle donatılmış gerçek üstü bir karakter olarak da tanımlamak
yanlış olur. Olağanüstü güçlüdür çünkü gücünü olağanüstü güçlü küresel yapılardan almış ve
onlar için planlar yapmıştır24.
Parvus’un ajanlık iddiaları, başta Başbakan Aleksandr Kerenski olmak üzere Bolşevik karşıtları
tarafından Lenin ve arkadaşlarına da yöneltilecektir. Savunma ise Trotsky’den gelir25:
“Nefes bile alamadığımız bir atmosfer yaratıldı. Lenin ve Zinoviev’e karşı asılsız ithamlarla
saldırıyorlar. Lenin devrim için kırk yıldır savaşıyor. Ben ise yirmi yıldır insanların
sömürülmesine karşı mücadele veriyorum. Alman militarizmine yakınlık duymak bir
yana ondan nefret ediyoruz. Ben bizzat Alman mahkemeleri tarafından Alman militarizmine
karşı verdiğim mücadele nedeniyle sekiz ay hapse mahkûm edildim. Bunu herkes
biliyor. Buradaki herkes şunu bilsin; biz Alman ajanı değiliz.”

4. Parvus’un Kaleminden Osmanlı İmparatorluğu ve Türkler
Parvus'un en önemli silahı Marksist formasyonunu ticarete dönüştürebilme yetisidir. Parvus savaş
araştırmaları yürüten özerk akademi girişimleri kurmuş, gerek sol eğilimli, gerekse de Bosch gibi
patronların yazarları arasında yer aldığı ekonomi dergileri çıkarmıştır. 1912’den 1914’e kadar Türkiye’de
makalelerinin en sık yayımlandığı dergi Türk Yurdu olmuştur. Osmanlı’da “Milli İktisat” görüşü Parvus
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öncesinde gündeme gelmişse de, bu görüşe anti-emperyalist ve anti-liberal bir tonun verilmesinde, “Milli
İktisat” görüşünün teorik bir sistematiğe oturtulmasında Parvus’un önemli katkıları olmuştur.
“Türk Gençlerine Mektup” başlıklı Türk Yurdu yazılarında da, Türk gençlerine Türk aydınları ile
köylüler arasında büyük bir uçurum olduğunu söyleyerek; Türk milliyetçilerinin Batı’ya karşı
direnişlerinde köylülerin desteğini almaları gerektiğini vurgular. Parvus’un Türk Yurdu yazılarında
dikkat çeken unsurlardan biri de köylülere olan yaklaşımıdır. Köylülerle ilgili yazıları bir anlamda
II.Meşrutiyet Dönemi’nin “Halka Doğru” hareketinin radikal bir yorumu olarak değerlendirilebilir.
Parvus’a göre devletin en önemli görevlerinden biri, köylülerin yaşam standartlarını yükseltmektir.
Oysaki Osmanlı Devleti’nin belkemiğini oluşturan köylüler devlete hem vergi hem asker vermişler,
ancak karşılığında hiçbir şey alamamışlardır. Parvus, Türk Yurdu’ndaki makalelerinde Osmanlı
Devleti’nin köylüler için hiçbir şey yapmadığını, köylülerin giderek yoksullaştığını dile getirir. 26.
Parvus makalelerini her ne kadar anti-emperyalist kimliği ile kaleme alsa da yazılarının Osmanlı
yönetimi ile olan ticari ilişkilerine hizmet ettiği açıkça gözlemlenir. İstanbul’da silah ticareti yapan
bir şirket kurduktan sonra Alman silah devi Krupp ve esrarını halen koruyan silah taciri Rum
asıllı Basil Zaharov’un işlerinin takipçisi olmuştur. Böylece Balkanlar’daki savaşlarda kullanılan
silah ve askerî mühimmatların, aynı tacirlerin elinden çıktığı yadsınamaz bir gerçek olarak tarih
sayfasında yer alır27.

4.1. Tarım’a Dair Görüşleri
Parvus, sadece “Türkiye’de Ziraatın İstikbali” başlıklı makalesinde değil, tüm makalelerinde Türklerden
övgü ile bahsetmiştir. Osmanlı Ordusu’nun kaybettiği Edirne’yi tekrar elde etmesini, Avrupa’nın
tehditlerine kulak asmayan Türklerin cesurane bir hareketi olarak nitelemiştir28: “Bu hareketle
Türk milletinin büyük bir cesaretle ve canlı bir teşebbüs iktidarına malik bulunduğu ispat edilmiştir.
Zaten ölüme mahkûm olan milletler, ancak hayatta cesaretleri sönmüş olan milletlerdir. Bir millet
cesur mücahitler yetiştirdikçe yaşar ve daha parlak bir istikbal elde edebilir”.
Parvus Efendi makalesinde iktisadi açıdan önemli gördüğü dört konuya değinmiştir. Bunlar sırasıyla
zahire fiyatları, meyve yetiştiriciliği, ekilebilir alanlar ve bu alanlarda istihdam ile demiryollarıdır.
Parvus’un makalelerinde didaktik bir tarz hâkimdir. Eserlerini bir araştırma makalesi gibi kaleme
almıştır. Bu da onu tartışmasız bir şekilde Türk Yurdu’ndaki diğer yazarlardan farklı kılan özelliğidir.
Görüşlerini rakamlarla, oranlarla, tablolarla destekler.
Zahire fiyatlarındaki dalgalanma Parvus’u rahatsız etmektedir. Bu yönde önlem alma konusunda
Osmanlı hükümetini uyarmaktadır. Diğer bir konu ise meyve yetiştiriciliğidir. Parvus’a göre Türkiye’nin
ihracatında portakal, hurma, incir, kuru üzüm, ceviz ve taze üzüm önemli bir rol oynamaktadır. Bu
meyvelerin ihracatı, Türkiye’nin toplam ihracat hacminin yüzde 22’sini oluşturmaktadır. Devlet
1326 (1910) senesinde gerçekleşen meyve ihracatından 490 milyon 449 bin 499 kuruş elde etmiştir.
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Parvus, ihracattaki büyük potansiyele dikkat çekerek ekilebilir alanlar konusunda elverişli Osmanlı
topraklarının, çok az bir kısmının ekilip dikildiğine dikkat çekerek ve söz konusu durumu diğer
ülkelerle kıyaslar:
“Rusya’nın Avrupa kıtasındaki arazisinin yüzde 40’ında, Batı Hindistan’daki arazinin
yüzde 35’inde tarım yapılabilmektedir. Ancak Tarım Bakanlığı’nın verdiği bilgilere
göre bu oran Osmanlı’da sadece yüzde 2,8’dir. Osmanlı’da adam başına düşen ekilebilecek
alan 3,6 dönümlük bir tarladır; Rusya’da ise fert başına 23 dönüm düşer29.
Parvus makalesinde Osmanlı’daki etnik gruplara da dikkat çekecek şekilde, dış göçü eleştirir30:
“Araziler boş duruyor, insanlar da ileri derece yoksulluk içerisinde yuvarlanıyor.
İşte bu durumda başka memleketlere göç hızlanıyor. Eğer Arap, Ermeni, Kürt veyahut
Türk Amerika’da kısa bir süre çalıştıktan sonra iyi işçi oluyorlarsa, bu adamlar uygun
koşullarda neden kendi vatanlarında iyi birer işçi olmasınlar?”
Son olarak demiryollarının ve limanların gerekliliğine değinen Parvus, köylüler için ziraat sendikalarını
önerir. Ona göre sendikalar hem mahsulün uygun fiyatlarla satılması, hem de köylülerin tüccarlardan
ve komisyonculardan korunması için çok gereklidir.

4.2. Köylüler ve Devlet
Parvus “Köylüler ve Devlet” başlıklı makalesinde devletin varlık sebebinin halkına hizmet etmek
olduğunu vurgular ve ekler: “Halkın çoğunluğunu köylülerin teşkil ettiği bir ülkede devlet hiç
şüphesiz ki ilk önce köylünün halini düşünmeli, ona hizmet etmelidir”. Makedon ve Ermeni köylülerinin
onları düşünüp savunacak ve koruyacak hamileri vardır; bu kişiler Ermeni, Bulgar, Sırp ve Rum
aydınlardır. Ancak Türk köylüsü yalnızdır; arayıp soranı yoktur. Türk aydını köylüye yüz çevirmiş,
bundan dolayı da nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan köylüler, dolayısıyla da halk siyasetin dışında
kalmıştır. Üstelik Osmanlı’da köylü, şehirde yaşayan halka oranla daha fazla vergi vermektedir31.
Parvus dönemin askerlik sistemini de eleştirerek söz konusu durumun fakir köylü halkı daha da
çaresiz kıldığını vurgular; hatta var olan sistemi acımasızca eleştirir32:
“Bugün bütün şehir ve kasabaların Müslüman ve Hıristiyan halkının bir kısmı bedel ödemek
koşuluyla askerlik hizmetinden kurtulabilmektedirler. Ancak orduyu ayakta tutan fakir
Müslüman Türk köylüleridir. Bedelli askerlik sistemi olmasaydı, bu fakir köylülerden askere
alınanların sayısı 30 bin daha az olacaktı. 30 bin fakir Müslüman Türk köylü, 30 bin zengin,
şehirli, kasabalı ve çoğunluğu Türk olmayan kişilerin devlete verdiği elli lira bedel karşılığında
üç sene boyunca askerlik yapmaya mecbur kalıyor. Bu da demek oluyor ki, zengin indinde
askerlik, yevmiyesi beş kuruş eden bir hizmettir!”.

Parvus, a.g.m., s. 861-862.
a.g.m., s. 863-864.
31 Parvus, “Köylüler ve Devlet”, Türk Yurdu, Yıl: 2, No: 9, 9 Mart 1328, s. 262-264.
32 Parvus, a.g.m., s. 265-267.
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Parvus böylece ekilebilir alanlarda ülkenin kalkınmasına hizmet edecek bireylerin nasıl da sömürüldüğüne
işaret eder. Ayrıca tüm bu tespitleri Parvus’un dönemin koşullarını ne kadar sağlıklı gözlemlediğini
gösterir.

4.3. Devlet ve Millet
Parvus’un “Devlet ve Millet” başlıklı makalesinde Anadolu’daki Türk köylüsünün içler acısı durumunu
dile getirir33: “Anadolu’da müzmin bir açlık hüküm sürmekte olduğundan halkta nesil ve asıl bozukluğu
gözlemlenmekte, zavallı köylüler bulaşıcı hastalıklardan kırılmaktadır. Türk köylüsü sefaletle
boğuşmaktadır. Osmanlı ordusuna Anadolu’dan gelip katılan köylüleri gördüm. Sağlam elbise
ile gelenlere çok az rastladım. Zavallıların hepsi yırtık ve pek çok yerlerinden yamalı elbiseler giymiş
ve son derece zayıf bir haldeydi. Bu bir Türk sefaleti, kemik ve palas-pare sergisiydi”.
Aynı makalede Parvus Türkiye için tek kurtuluş çaresinin “demokrasi” olduğunu vurgular. Ona
göre Türkiye’ye yol gösterecek olan yine Avrupa’dır. Fakat örnek alınması gereken diplomatlar,
bankerler ve fabrikacılar Avrupa’sı değil, insan emeğini sömürenlerle mücadele eden demokrat
Avrupa’dır.
Türk Yurdu Dergisi’ndeki Parvus makaleleri, dönemin ekonomik ve sosyal koşullarına ışık tutar.
Türk köylüsünün aydınlanması gerektiğini hemen hemen tüm makalelerinde dile getiren ve zaman
zaman da Osmanlı yönetimine hesap sorarcasına sert çıkışlarda bulunan Parvus, “Köylü ve Devlet”
isimli makalesinde Anadolu köylüsünün medeniyetten birkaç asır geri kaldığını vurgular. Toprağı
işlemekteki bilgisizliğini ise şu örnekle açıklar34:
“Anadolu köylüsü çok çabaladığı halde topraktan istediği verimi alamamaktadır.
Tarlasını yeteri kadar derin süremediği için ürünün bolluğu ya da azlığı hava koşullarına
bağlıdır. Bu durumu Anadolu Şimendifer Kumpanyası’nın talebiyle Anadolu’da tarımı
uzun uzadıya yerinde incelemelerde bulunan Alman ziraat mühendisleri tespit etmiştir.
Alman ziraat mühendisleri, kurumuş toprakların 40 cm kadar derinliklerinde nemli
topraklar bulmuşlardır. Bundan dolayı eğer bu yerlerde tarlalar biraz daha derince
sürülseler, onlara ekilecek bitkiler de yeteri derecede nem bulur ve bu sayede ürün
bol olurdu”.
Parvus yönetime eleştirilerini sürdürür35: “Şüphesiz köylü cahildir; zira mektepten mahrumdur.
Köylü acizdir, çünkü parası yoktur. Devlet ise ondan yalnız vergi alıyor, fakat ona hiçbir şey
vermiyor…” Köylüye ucuz kredi verilmesi konusunda da tavsiyelerde bulunan Parvus bir kez
daha geleceği önceden görerek, yabancı sermayenin Anadolu toprakları hakkındaki planlarını
açıkça dile getirir. Deutsche Bank çoktan Adana bölgesinde pamuk tarımına elverişli arazi satın
almıştır. Parvus’a göre yabancılar Anadolu’nun verimli topraklarını yakın gelecekte arazi simsarları
aracılığıyla paylaşacaklar ve Türk köylüsü de ayağının altındaki toprağını yavaş yavaş kaybedecek,
yabancı bankaların eline düşecektir36.

Parvus, “Devlet ve Millet”, Türk Turdu, Yıl: 2, No: 3, 15 Kasım 1328, s. 83-84.
Parvus, “Köylü ve Devlet”, Türk Turdu, Yıl: 3, No: 9, 7 Ocak 1329, s. 1124-1125.
35 Parvus, a.g.m., s. 1126-1127.
36 Parvus, “Türklerin Ödünç Almaya Haklı OIdukları Bir Akçe”, Türk Yurdu, Yıl: 2, No: 1, 18 Ekim
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Parvus anti-emperyalist mücadelenin taktiklerini verdiği bu makalesinde, son olarak yönetimi
bir kez daha uyarır37:
“Bu hususta çok şeyler yazdım ve bunun çarelerini çoktan gösterdim. Önce Aşâr
vergisi azaltılmalı veya öyle makul bir seviyeye indirilmelidir ki, köylü tarlasını işledikten
sonra elde edeceği fazla mahsulden tamamen istifade edebilsin. Bunun yanında köylüye
düşük faizli kredi verecek bankaların kurulması gereklidir. Köylü kendisine atalarından
miras kalan ve asırlardır işlediği toprakların sahibi olmalı, bu durum güvence altına
alınmalıdır. Bundan başka çare yoktur. Tüm bu koşullar sağlanmadan devlet kuvvet
ve servet sahibi olamaz”.

4.4. Türklere Kızılderili Benzetmesi
Parvus “İş İşten Geçmeden Gözünüzü Açınız!” başlıklı makalesinde olduğu gibi zaman zaman
sert bir üslup kullanmaktan çekinmemiştir. Makalelerinde önemli tespitlerde bulunur ancak mesajlarını
üstü kapalı verir. Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında katılmasını
istemiştir. Bunu açık açık söylememiştir. Ancak onurlu ve gururlu bir millete bu makalesinde “bir
av hayvanı gibi sıkıştırılmakta olduğunuzu görmüyorsanız, size bir dergi sayfasından bu konuda
başka ne söylenir?” şeklinde çıkışır ve savaş çığırtkanlığı yapar. Aslında makalenin son noktasına
kadar çare, Almanya’nın yanında savaşa girmektir. Üstüne üstlük “yerli Hintliler” diye tanımladığı
Kızılderilileri örnek göstererek “sizin de sonunuz onlar gibi ortadan kaldırılmak olacak” sözleriyle
okurlarını korkutur. Makalesinin sonunda tekrar uyarır38:
“Geçirilmekte olan dakikalar son derece tehlikelidir! Göz açmak, işe tutunmak sırası
asıl bu sıradır. Zira daha sonra iş işten geçmiş olacak ve belanın tamiri imkânsız hale
gelecektir.”

Sonuç
Parvus Rusya, Almanya ve Türkiye olmak üzere üç ülkenin entelektüel yaşamını etkilemiştir;
yaşamının son günlerinde ise Almanya’da Weimar Cumhuriyeti’ne danışmanlık yapmıştır. Parvus’un
1910 ve 1914 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’ndaki faaliyetleri üç başlık altında incelenebilir.
Bunlar Türk entelektüel yaşamı üzerindeki etkisi, politik faaliyetleri ve spekülatif alım satım işleridir39.
Jön Türkler üzerinde derin entelektüel izleri vardır Parvus’un. Özellikle ekonomi üzerinde yoğunlaşan
makaleleriyle kısa sürede Jön Türkler basınının popüler bir figürü haline gelmiştir. Parvus kendisini
o kadar çok sevdirmiştir ki bir süre sonra ise Türk Bilgi Derneği’nin onur üyesi olmuştur. Yusuf
Akçura’nın önayak olmasıyla istikrarlı bir biçimde pan-Türkist Türk Yurdu Dergisi’nde yazarlık
yapmıştır. Nadir bir biçimde de Bilgi Mecmuası, Jeune Turc, Azadamard, Içtihad ve Tasvir-i Efkâr’da
yazmıştır. Çeşitli broşürlerin yanı sıra bir de “Türkiye’nin Can Damarı: Devlet-i Osmaniye’nin Borçları
ve Islahı” isimli kitap kaleme alıp yayımlamıştır40.

Parvus, a.g.m., s. 1128-1129.
Parvus, "İş İşten Geçmeden Gözünüzü Açınız!", Türk Yurdu, Yıl: 2, No: 12, Mart 1329, s. 360-367.
39 M. Asım Karaömerlioğlu, “Alexander Helphand-Parvus and His Impact on Turkish Intellectual
Life, ” Middle Eastern Studies, Vol: 40, No: 6, November 2004, s. 145-246.
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İstanbul’da nasıl bir hayat sürdüğü hakkında çok fazla bilgi olmasa da çeşitli kaynaklar tarafından
Parvus’un İstanbul’a yoksul bir gazeteci olarak geldiği doğrulanır. Parvus, İstanbul’da bir süreliğine
Alman ve Avusturya basının muhabiri olarak çalışıp bu yolla para kazanmıştır. İstanbul günlerinin
sonunda kendine muhteşem bir hayat kursa da başlangıçta hep ucuz lokantalardan yemek yemiştir.
Kısa bir süre sonra da Marksist formasyonunu nasıl paraya çevirebileceğini keşfetmiştir. İstanbul,
Parvus için de taşı toprağı altın bir şehirdir. Türkiye’deki tecrübeleri ona dünyanın neresinde olursa
olsun hükümetle yakın ilişkiler kurunca nasıl da kısa sürede bir servet sahibi olunabileceğini göstermiştir.
Öyle ki Osmanlı yönetimiyle yakın ilişkiler kurup, hükümet yetkililerinden edindiği çok gizli bilgiyi
İstanbul’daki bir kahvehanede bir işadamına iletip, anında servet sahibi olmuştur. Bu yönü ile
de dönemin İstanbul’unda uzun süre mizah konusu haline gelmiştir41. Spekülatif yöntemlerle para
kazandığı, silah ticareti ve para yoluyla devrim tacirliği yaptığı iddia edilmiştir. Balkan Savaşları
sırasında ve sonrasında Osmanlı ordusu için yurt dışından tren yolu ekipmanları ithal etmiş,
İstanbul’da bir yayınevi kurmuş, pek çok Avrupalı şirketin Osmanlı’daki işlerini kovalamıştır.
Ancak bu dahi adam ölmeden kısa bir süre önce tüm bu iddiaları da aydınlatacak dokümanları
yakarak yok etmiştir.
Anti-emperyalist kimliği ile her ne kadar Türk milliyetçilerini ve sosyalistleri doktrine etse de
Parvus Efendi’nin gazeteciliği tartışılır. Eleştirel söylem analizi yapıldığında makalelerinin, Parvus’un
girişimci ruhuna hizmet ettiği ve Avrupalı şirketlerle de işbirliği yaparak en büyük paydaşının
Osmanlı hükümeti olduğu ticari faaliyetlerin önünü açtığı gözlemlenir. Topluma, ekonomiye ve
siyasete dair tespitleri yerindedir ancak kalemini kendi çıkarları ve işbirliği içinde olduğu çevreler
için kullandığı aşikârdır. Gazetecilik dehası iyi bir gazeteci olmaktan değil, basını kamuoyunu
oluşturan ve yeri geldiğinde de şekillendiren bir güç olarak kavramasından gelir. Makalelerinin
hedef kitlesi Osmanlı yönetimi ve Türk entelektüelleridir. Edmund Burke’nin “dördüncü kuvvet”
diye adlandırdığı gazeteciliğin gücü, gerek Rusya ve Almanya’da gerekse Türkiye’de Parvus’un
gücüne güç katmıştır.
Parvus’u “tutarsız bir kimlik” diye tanımlayan Rus tarihçi D. Volkogonov onun için “karanlık”
fakat aynı zamanda “aşağılık bir şekilde dahi” kişidir demiştir. Şüphesiz haksız da değildir. Parvus
hakkında hangi iddiada bulunulursa bulunulsun sinir bozucu bir biçimde 21. yüzyılın “dahi” figürlerinden
biridir; Türk Basın Tarihi’nin ise üzerinde fazla durulmayan entelektüel bukalemunu.

41
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Pertev Tevfik ve Muahede Gazetesi
Taner ASLAN*

Özet
Pertev Tevfik Bey’in sahibi olduğu, Şehabettin Süleyman Bey’in başyazarlığını yaptığı Muahede
gazetesi, 18 Ekim 1910 tarihinde İstanbul’da, “Demokrasi Mesleğinin Hâdim ve Müdâfii” künyesiyle yayın
hayatına başlar. Günlük, siyasî, iktisadî ve edebî bir gazetededir. Yayım hayatı, II.Meşrutiyetin çalkantılı
ortamında kısa sürer ve sadece 24 sayı çıkar. Demokrasinin ve özgürlüklerin memlekette yerleşmesi
ve kanunların buna göre işlemesi için çalışan gazete, İttihat ve Terakki iktidarının politikalarını
bu açıdan eleştirir. Ayrıca hükümetin meslek dışı atamaları da uygun bulunmaz. Sıkıyönetimin
olduğu, hükümet aleyhine yazılar yazan gazetelerin kapatıldığı bir dönemde, hükümetin siyasî ve
idarî hatalarını yazmaktan çekinmez. Hükümetin, meşrutiyetin ruhuna uygun demokrat bir şekilde
hareket etmesini ister. Bu tarz bir yönetimin sergilenmesi ile meşrutiyetin tam manasıyla memlekette
yerleşebileceğini ifade eder. Demokrasinin gelişmesinde basına önemli görevler düştüğünü belirten
gazete, basını demokrasinin temel unsuru olarak görür. Basına getirilen sansürü eleştirerek, sansürün
demokrasinin gelişmesinin önünü tıkadığını vurgular. Demokrasiye sıklıkla atıf yapan gazete, meşrutiyet,
adalet, hürriyet, Kanun-ı Esasi ve demokrasi kavramlarının halk tarafından daha iyi anlaşılması
için gazete sütunlarında bu kavramlara yer verir. Gazete, devletin, sosyal, iktisadî, idarî ve siyasî
açıdan gelişmesini amaçlayan yayın politikası takip eder.
Basının görevinin kamuoyunu her türlü gelişmelerden haberdar etmenin yanı sıra, ülkenin sorunlarını
gündeme getirerek, hükümetin dikkatini bu sorunlara çekmek olduğunu belirten gazete, Anadolu
insanının karşılaştığı sorunları ve güçlükleri ele alarak, bunların ortadan kaldırılması için hükümete
telkinlerde bulunur. Matbuat Kanunu’na rağmen idarî zaafları, yolsuzlukları, usulsüzlükleri ve
hataları cesurca ve korkusuzca ele alır. Ayrıca Osmanlıcılık siyasetini savunan gazete bu siyaset gereği,
Türk ve Müslümanlarla birlikte Osmanlı Hristiyanlarının da sosyal, kültürel, idarî ve eğitim sorunlarını
gazete sütunlarına taşır. Bununla gazete birlik ve bütünlükten yana bir yayın takip ettiğini ortaya
koyar.
Gazetede siyasî konular diğerlerine göre daha çok yer alır. Osmanlı Devleti’ndeki ve Avrupa’daki
her türlü gelişmeden bahsedilir. Özellikle Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne karşı yürüttüğü politikalar
gazete sütunlarına taşınarak kamuoyu bilgilendirilir. Gazetenin ilgi alanı Osmanlı Devleti’yle sınırlı
değildir. Osmanlı Devleti’nin dâhilî ve haricî siyasetinin yanı sıra Avrupa’nın ve İran’ın siyasî ve sosyal
vaziyeti ile dünyadaki her türlü siyasî, sosyal ve ekonomik gelişme gazete sayfasında yer alır. Özellikle
Rusya’nın Balkanlarda ve Osmanlı Devleti’nin komşuları üzerinde sinsi politikalar takip ederek, bu
bölgelerde meydana getirdiği karışıklıklar ele alınır.
Bildiride, II.Meşrutiyet Döneminin önemli siyasî kişiliği olan Pertev Tevfik ile sahibi olduğu Muahede
gazetesi incelenmiş ve II.Meşrutiyet Dönemi fikir hayatına katkıları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pertev Tevfik, Muahede Gazetesi, II.Meşrutiyet, Matbuat.
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Pertev Tevfik and Muahede (Treaty) Newspaper
Abstract
The Muahede, which was owned by Pertev Tevfik Bey and edited by Şehabettin Süleyman Bey,
began its publication life as newspaper in İstanbul on October 18, 1910 with the tag line “Demokrasi
Mesleğinin Hâdim ve Müdâfii” (The Servant and Defender of Democracy). It was a daily newspaper
with political, economic and literary content. Its publication life did not last long in the convulsive
atmosphere of the Second Constitutional Era and only 24 issues were printed. The newspaper,
which adopted the mission of promoting the ideas of democracy and liberties among the public,
criticized the policies of İttihat ve Terakki (The Union and Progress Party) government especially
with respect to these aspects. The publication did not hesitate to write about the political and
administrative mistakes of the government even in a period when martial law was in effect and
those newspapers writing against the government were closed down. It asked the government
to adopt democratic means in accordance with the spirit of constitutionalism. The newspaper
expressed the view that the regime of constitutionalism can be completely established in the country
only with the implementation of a democratic government. While emphasizing the importance of the
role the press must play in the development of democracy, the publication foregrounded the press
as the essential element of a democracy. By criticizing the censorship practices, it asserted the
idea that censorship was a barrier for the development of democracy. By frequently referring to
the ideas of democracy, the articles in the publication often included terms like constitutionalism,
justice, freedom, Kanun-ı Esasi (Main Constitution) and democracy, so that these terms could be better
understood by the general public. The newspaper pursued a policy which aimed to promote the
development of the state socially, economically, administratively and politically.
The newspaper, which stated that the mission of the press was to place the problems of the society
on the agenda, thereby directing the attention of the government to these problems, as well as
informing the public about all kinds of developments, wrote about the problems and difficulties
encountered by the people of Anatolia and tried to influence the government towards the solution
of these problems. Despite the Press Law (Matbuat Kanunu), it bravely wrote about administrative
weaknesses, corruption, abuse and mistakes. Moreover, as a supporter of the policy of Ottomanism,
the paper also wrote about the social, cultural, administrative and educational problems of the
Christian minorities, as well as those of the Turks and Muslims. However, the newspaper also
emphasized its policy of supporting the unity and integrity of the state.
Political issues dominated the contents of the newspaper. All kinds of developments in the
Ottoman State and Europe were mentioned. Especially the European policies against the Ottoman
State were included to inform the general public about these. The scope of interest of the publication
was not limited to matters about the Ottoman State. In addition to articles about the domestic
and foreign policy of the Ottoman State, developments in the political and social spheres of Europe
and Iran, and news about the political, social and economic situation from around the world were
included in the newspaper. Particularly, the sly policies pursued by Russia in the Balkans and
against the neighbors of the Ottoman State, and the consequent disorder in these regions were
discussed.
In this paper, Pertev Tevfik Bey, who was an important political figure during the Second Constitutional
Era, and the Muahede, which was owned by him, are studied in terms of their contributions to
the intellectual scene of the Second Constitutional Era.
Keywords: Pertev Tevfik, Muahede (Treaty) Newspaper, II.Constitution, Press.
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Giriş
Yakınçağ tarihinin en mühim hadiselerinden biri de matbaacılığın ve buna bağlı olarak kitapçılığın
ve gazeteciliğin gelişmesidir.1 II.Meşrutiyetin ilanı ile her alanda olduğu gibi matbuat hayatında
da büyük bir gelişme yaşanır. Sansür kaldırılarak matbuat serbestliği sağlanır. Böylece Meşrutiyetin
ilk aylarında matbuatta görülmedik bir artış gözlenir. Matbuata getirilen serbestlikle her gün yeni
gazeteler, dergiler ve mecmualar matbuat âlemine girer. Bu neşriyatların çoğu bir ya da iki hafta yaşar.
Hatta sadece tek bir gün yayın yapan gazeteler dahi vardır. Bu durum her çeşit kayıttan azade bir
matbuat yığını ortaya çıkartır.2 Bu gazeteler arasında fikir gazeteciliği açısından Muahede gazetesinin
müstesna bir yeri vardır. Meşrutiyete ve demokrasiye yürekten bağlı olan gazetenin sahibi ve
mesul müdürü Pertev Tevfik Bey, demokrat kişiliğiyle öne çıkan bir şahsiyettir. İttihat ve Terakki
Cemiyeti’ne karşı muhalif bir kimlik olan Tevfik Bey, ülkemizde demokrasinin inşasında önemli
bir vazife üstlenir.
Bildiride, II.Meşrutiyet Döneminin çalkantılı siyasî ortamında yayın yapan Muahede gazetesi,
fikir gazeteciliği açısından değerlendirilmiştir. Gazetenin, adı geçen dönemde savunduğu demokrasi
kavramı ile siyasî, idarî, sosyal ve iktisadî konularına öncelik verilmiştir.

1. Pertev Tevfik
“İstibdad” idaresinin memleketin gelişmesinin önünü tıkadığını, hür fikirleri ortadan kaldırdığını
düşünen; meşrutiyetçi, demokrat ve “fuzala-yı ahrar” kimliğiyle yakın tarihte müstesna bir mevki
kazanmış bulunan şahsiyetlerden Pertev Tevfik Bey’in hayatına dair bilgiler çok mahduttur.
Demokrasiye ve hürriyete bağlı bir şahsiyet olan Pertev Tevfik Bey’in, Soyadı Kanunu’nun
çıkarılmasından sonra aldığı Ahrar (hürler) soyadı, onun hürriyete olan aşkının bir sonucudur.
Çocukluğu ve gençlik yıllarına dair fazla bir bilgi mevcut değildir. Askerî Tıbbiye’ye girer, ancak
Tıbbiye’nin birinci sınıfından 31 Mart Hadisesi ile alakası olduğu töhmetiyle İttihatçılar tarafındayken
uzaklaştırılır. Tıbbiye’den atıldıktan sonra Paris’e gider ve orada Şerif Paşa’nın hususî kâtipliğini
yaptığı gibi, İstanbul’daki muhalefet gruplarıyla Paşa arasındaki bağları tesis ederek bir bakıma
onun bu şehirdeki vekilharçlığını da sağlar.3 İstanbul’da neşriyat hareketlerinde bulunur. Gençlik
yıllarında siyasî hayata atılması ve gazete çıkarması aktif bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.
Pertev Tevfik’in Şerif Paşa’nın özel işlerini yapması, ona maddî ve siyasî faaliyetler açısından
büyük fayda sağlar. Şerif Paşa, babasından kalan servetiyle Paris’te muhaliflerin finansmanını
temin eder. Pertev Tevfik de bu finansmandan faydalanır. Keza onun Muahede adıyla neşrettiği
gazete için maddi kaynağı Şerif Paşa’dan sağlamış olması muhtemeldir.
Pertev Tevfik’in siyasî mücadelesi talebelik yıllarına rastlar. Daha talebe iken gizli bir cemiyet
olan Selamet-i Umumiye Kulübü’nün kurucuları arasında yer alır. Cemiyet’in bütün çalışmalarında
aktif bir rol oynar. Bu Cemiyet’in kurucuları demokrat kimlikleriyle öne çıkar. 1906 yılında kurulmuş
olan Cemiyet’in kurucuları arasında Pertev Tevfik’in yanı sıra İbrahim Naci, Giritli Ali, Fuat Şükrü,
Abdullah Abud, Dr. Rıza Abud, Yenişehirli Salih, Mustafa (Demokrat), Rıza Bey bulunur. Hukuk
talebelerinin bu ismi seçmesinde o tarihlerde Mülkiye Mektebi’nin tarih hocalığını yapan Murat
Bey’in derslerde Fransız Devriminin “Convantion” döneminden ve bu Meclis’in olağanüstü yetkilere

Ali Birinci, Tarih Yolunda, İstanbul, Dergah Yayınları, 2001, s. 30.
a.g.e., s. 152.
3 Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İstanbul, Dergah Yayınları, 1990, s. 83; Galip Vardar, İttihat
ve Terakki İçinde Dönenler, Haz. Samih Nafiz Tansu, İstanbul, Yeni Zamanlar, 2003, s. 251.
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sahip devrimci Comité du Salut Public (Selamet-i Umumiye Heyeti)’den bahsetmesinin etkisi
olduğu söylenebilir.4
II.Meşrutiyetin siyasal ortamının renkli simalarından Pertev Tevfik Bey, 6 Şubat 1909 tarihinde
kurulan Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad)’nın kurucuları arasında da yer alır.5 Bu Cemiyet’in
kurulmasının temelinde İttihat ve Terakki’nin kamuoyunda uyandırdığı hoşnutsuzluk yatar. İttihat
ve Terakki muhalifleri, bu durumdan faydalanmak için söz konusu cemiyeti teşekkül eder.6 Pertev
Tevfik’in hareketli siyasî yaşamı bundan sonra artarak devam eder. Daha sonra 1909 yılının sonlarında
Paris’te kurulan Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası içinde Şerif Paşa, Ali Kemal, Mevlanzade Rıfat,
Dr. Refik Nevzat, Albert Fua, Kemal Avni Beyler ile birlikte kurucu olarak yer alır.7
Pertev Tevfik Bey, Muahede gazetesinde Meşrutiyet hükümetinin uygulamalarını tenkit ettiği bir
yazısından dolayı Divan-ı Harb-i Örfi’ce hapse mahkûm olur.8 Ancak gazetede buna dair bir malumata
rastlanmaz. Pertev Tevfik bir sosyalist olmasa da Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın kuruluşunda yer alır.
Onun birçok fırkanın kuruluşunda yer almasını İttihatçı muhalifliğinde aramak makul görünmektedir.9
Pertev Tevfik Bey, sosyalist fırkanın içinde bulunduysa da sosyalist değil demokrat bir şahsiyettir.
Keza, gazetesi Muahede sosyalistlikle ilgisi olmayan demokrat bir gazetedir. Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın
ileri gelenleri arasında görünmesi de pek olası değildir. Pertev Tevfik Bey solcuları manen destekler.10
Meşrutiyetin ilanından bir yıl sonra siyasal ortam bunalımlı bir hal alır. İttihatçılar ve onların
muhalifi İtilafçılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanır. Bu rekabet ortamı içinde 31 Mart Hadisesi’ni
askerî tedbirlerle bastıran Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi siyasî zemini daha kaygan bir
hale getirir. Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesinde İtilafçılar ön planda görülür. 31 Mart’tan
sonra sıkıyönetim sonucunda oluşturulan Divan-ı Harp, İtilafçı liderleri ve başka ünlü kişileri
gıyaben idama mahkûm eder. Divan-ı Harp kararlarını bildiren “Mazbata-i Hükmi” “Hükümeti
devirmek üzere yapılacak ihtilal ve suikast teşkilatını kurdukları ve idare ettikleri iddiasıyla
muharrik, mürettip ve müşevvik olarak görülen Prens Sabahaddin, sabık Dâhiliye Nazırı Reşit,
Gümülcineli İsmail Hakkı, Kemal Mithat, Pertev Tevfik, kaymakam Zeki Beylerle Kürt Şerif
Paşa’yı gıyaben, Miralay Fuat, Yüzbaşı Çerkez Kazım, Muhib Beylerle Damat Salih Paşa’yı
vicahen idama mahkûm eder.”11 Galip Vardar, Kürt Şerif Paşa’nın hususî kâtibi Pertev Tevfik Bey’in
İstanbul’a Mahmut Şevket Paşa’nın suikastını idare etmek, icap eden masrafları yapmak için
geldiğini ve Beyoğlu’ndaki Galvani Sokağı’ndaki evine kapandığını ileri sürer.12 Tevfik Çavdar
da Çerkez Kazım ile Pertev Tevfik’in Mahmut Şevket Paşa’ya tetik çektiğini iddia ederse de Ali
Birinci, Çavdar’ın onu Topal Tevfik’le karıştırdığını belirtir.13

Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, Cilt: 1, İstanbul İletişim Yayınları, 2007, s. 206; Firuzan
Hüsrev Tökin, Türk Tarihinde Siyasi Partiler ve Siyasi Düşüncenin Gelişmesi, İstanbul, Elif Yay., 1965, s. 45.
5 Tunaya, a.g.e., s. 205.
6 a.g.e., s. 206.
7 a.g.e., s. 252.
8 a.g.e., s. 268. 12 Teşrin-i evvel 1326 tarihli Muahede gazetesinde “Rıza Nur Bey Tahliye Edildi” manşeti ile
neşredilen makalenin sahibi Dr. Ali Baha Efendi ve gazetenin mesul müdür ve sahibi Pertev Tevfik
Efendi’nin bulunarak Divan-ı Harbe gönderilmelerine dair arşivde bir bilgi yer almaktadır.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DH.EUM.KADL., 1/12.
9 a.g.e., s. 278.
10 Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar, Cilt: 1, İstanbul, Bilgi Yayınevi, 1978, s. 41; Tunaya, a.g.e., s. 303.
11 Tunaya, a.g.e., s. 308; Mustafa Ragıp Esatlı, İttihat ve Terakki Tarihinde Esrar Perdesi, İstanbul,
Hürriyet Yayınları, 1975, s. 96; Vardar, a.g.e., s. 259; Sina Akşin, 100 Soruda Jön Türkler ve İttihat ve
Terakki, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1980, s. 239.
12 Vardar, a.g.e., s. 261.
13 Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, s. 209.
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Divan-ı Harb-i Örfi’nin hakkında gıyabî idam kararını vermesinden sonra yurda dönmeyen Pertev
Tevfik Bey, siyasî mücadelesine Paris’te devam ederek, Şerif Paşa’nın reisliğinde kurulan Milli
Muhalefet Fırkası içinde yer alır.14 Pertev Tevfik Bey, Şerif Paşa ile Fırka’nın malî münasebetlerini
sağlar.15

2. Muahede Gazetesi
2.1. Muahede Gazetesinin Yayın Hayatı ve Şekil Özellikleri
18 Ekim 1910 (5 Teşrin-i Evvel 1326) Salı günü “Demokrasi Mesleğinin Hâdim ve Müdâfii” künyesiyle
yayın hayatına başlayan Muahede gazetesi, İstanbul Manzume-i Efkâr Matbaası’nda tab edilmiş
günlük; siyasî, iktisadî ve edebî bir gazetedir. Gazetenin ilk sayfasında “Menâfi-i millet ve devlete
hâdim ve şahsiyâttan ârî makalât-ı kemâl-i şükrânla kabûl ve derc edilir” klişesiyle milletin yararına
ve devletin hizmetine çalışan yazıların büyük bir memnuniyetle kabul edilip yayınlandığı belirtilir.
Başyazarlığını Şahabeddin Süleyman Bey’in, idare memurluğunu Fehim Bey’in yaptığı gazetenin
sahibi ve mesul müdürü Pertev Tevfik Bey’dir. Yazı işleri için Tevfik Bey’e, idarî ve malî işler
için ise idare memuru Fehim Bey’e müracaat edilmesi gerektiği ifade edilir. Abone olarak İstanbul
için yıllığı 100, altı aylığı 50, İstanbul dışı için yıllığı 90, altı aylığı 50 kuruş, yurt dışı için ise yıllığı
32, altı aylığı 17 franktır.
Gazete, Feridun Fazıl Tülbentçi koleksiyonundan satın alma şeklinde Milli Kütüphane’ye kazandırılır.
24 sayı olarak çıkan gazetenin bazı sayfalarının tahrip olduğu görülmektedir. Gazetenin başlığı
yanında kaşe ile Fransızca Muahéde yazılıdır. Ayrıca “Journal demokrate” ibaresi yer almaktadır.
Gazete, 13 Teşrin-i evvel 1326 Çarşamba tarihli 9. sayısından 22 Teşrin-i sani 1326 Pazartesi tarihine
kadar çıkmaz. Gazetede bu tarihler arasında niçin yayın yapılmadığına dair bir bilgiye rastlanmaz.
Ancak Matbuat Kanunu’na uymayan gazetelerin tatil edildiği bir dönemde, gazetenin bu süre
zarfında tatile uğradığı söylenebilir.
Gazetenin başyazarı Süleyman Bey, yazıların sonunda genellikle “S. Ş.” bazen “Yine Ben” rumuzunu
kullanır. Yazıların çoğu kendisine aittir. Gazeteye okuyucuların da katkı da bulunduğu görülür. Yazılar
genelde sade bir üslupla kaleme alınır.16 Yazılar değişik kişilerce kaleme alındığından, bazı yazılarda
sade üsluptan uzaklaşıldığı da görülür. Gazete, okuyucuların gönderecekleri yazılarda dikkat etmesi
gereken hususlardan da bahseder ve gönderilen yazıların kâğıdın bir yüzüne yazılması istenir.17 Gazete
değişik yerlerden muhabir mektuplarıyla ya da yabancı basına dayanılarak verilen haberlerle zenginleştirilir.
Bu sebeple gazete çok farklı konulara da yer verir.
Gazete, dokuz ana başlık üzerine tavsif edilir. 1) Hadise-i Dahiliye, 2) Hadise-i Hariciye, 3) Politika
Panaroması (dâhili siyasî gelişmeler iğneleyici bir üslupla verilir), 4) Evrak-ı Varide (gazeteye
gelen okuyucu mektuplarına yer verilip, memleketin sorunları gazete sütunlarına taşınarak kamuoyu
bilgilendirilir. Bununla da hükümetin dikkati çekilmeye çalışılır), 5) Makale-i Mahsus (devlet
idaresinin düzeni ile memleketin her açıdan terakkisinin gerçekleşmesi için yapılması lazım gelen
işler ele alınır. Meşrutiyetin kazanımlarından, memleketin bütün sathına yayılmasından ve herkesin
Tunaya, a.g.e., s. 314.
Ali Birinci, Tarihin Gölgesinde, İstanbul, Dergah Yayınları, 1990, s. 388.
16 Şura-yı Ümmet gazetesi, Türkçe gazetelerin dilinin halk tarafından anlaşılamadığını belirten ifadelere
yer verir. Bkz. “Neşriyat”, Şura-yı Ümmet, No: 39, 9 Teşrîn-i Evvel 1319/22 Teşrîn-i Evvel 1903, s. l.
Cemiyet’in neşriyatlarından Osmanlı gazetesi, sütunlarında okuyucularına sade bir lisan kullanacağına
dair haber verir. Bkz. “İfade-i Mahsûsa”, Osmanlı, No: 1, 19 Teşrîn-i Sanî 1313 / 1 Kanun-ı Evvel 1897, s. 1-2.
17 “Ricamız”, Muahede, No: 1, 5 Teşrin-i Evvel 1326 Salı, s. 4. (Bundan sonra M)
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istifade etmesinden bahsedilir. Meşrutiyetin tekelleştirilmemesi, onun umdelerinin gerektiği şekilde
tatbik edilmesi, Meclis’in bir fırkanın tekeline alınmaması gerektiğinden bahsedilir), 6) Muahede’nin
Tefrikası (bir konu hakkında uzun ve kısım kısım yazılara yer verilir), 7) Telgraflar (dahildeki
ve hariçteki siyasî, iktisadî ve sosyal gelişmeleri haber veren telgraf haberlerine yer verilir), 8)
Siyasiyat, 9) Tedkikat.
Gazete, 7 günün sonunda haftalık siyasî bir icmale yer vererek, dahili ve harici siyasî gelişmeleri
değerlendirir. Her sayının son sayfasında kitap tanıtım haberlerine yer verir. Genelde üslubu olumlu
olmakla birlikte, bazen sertleştiği görülür. Ancak hakarete varacak ifadelerden kati surette kaçınılır.
Memleket meseleleri ele alınırken hükümete ihtarda bulunulur.

2.2. Muahede Gazetesinin Muhteva Açısından İncelenmesi
2.2.1. Yayın Politikası
Muahede’nin yayın politikası, sosyal, kültürel, idarî, siyasî ve iktisadî açıdan Osmanlı Devleti’nin
gelişmesini ve ilerlemesini amaçlayan bir mücadelenin icabına göre tanzim edilir. İkinci Meşrutiyetin
ilanından sonra adaletin, eşitliğin ve refahın sağlanmasını ilke edinerek, memlekette meşrutiyetin
ruhuna uygun bir idare tarzının yerleşmesine çalışır. 24 sayısı yayınlanan gazete, yayın hayatı
boyunca “demokrasi mesleğine hadim” bir yayın çizgisi takip eder. Gazetede taşraya dair haberler
ihmal edilmez ve memleket haberlerine yer verilerek, sorumlu gazetecilik örneği sergilenir. Gazetenin
asıl hedefi, meşrutiyetin umdelerine uygun iç ve dış siyaset takip etmek, memleketin ilerlemesi ve
gelişmesine katkıda bulunmaktır. Gazete için yeni idarenin meşrutiyetin ruhuna uygun demokrat
bir şekilde hareket etmesini temin etmek maksadıyla kurulan siyasî bir gazetedir demek yanlış
olmasa gerek.

Şekil-1: Muahede gazetesinin 7 Teşrin-i evvel 1326 tarihli nüshasının birinci sayfası
Gazete, basını demokrasinin temel unsuru ve dinamiği olarak görür. Basın olmadan demokrasinin
sağlıklı biçimde işleyemeyeceğini belirtir. Basına sansür konulmaması ve susturulmaması gerektiğini
vurgular. Basının susturulmasıyla demokrasinin önünün tıkanacağını, önemli sacayağının ortadan
kalkacağını savunur. Basının en önemli görevinin kamuoyunu bilgilendirmek; siyasî, idarî, eğitim
ve iktisadî gelişmeleri ve sorunları gündeme taşıyarak, memleketin her alanda terakki etmesi
için hükümete birtakım önerilerde bulunmak olduğunu belirtir.
Osmanlı sınırları içindeki vatan toprağı ile ilgili her mesele gazetenin konusu olarak görülür.
Anadolu halkının sorunları, karşılaştıkları güçlükleri ele alınır ve bunların çözümü için hükümetin
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harekete geçmesine yönelik telkinlerde bulunulur. Bütün Osmanlı halkının sesi konumundaki
gazete, Meşrutiyet idaresini memleketin terakkisi için var gücüyle çalışması yönünde yüreklendirir.
Gazetede, Meşrutiyet hükümetinin uygulamaları tenkit edilir. Ancak bu tenkit sert bir üslupla
değil, ince bir siyaset takip edilerek yapılır. Bu yayın politikası, kendinden sonra aynı amaçla
kurulan dergi ve gazetelere de rehber olur. Memleketin sorunları korkusuzca gazete sütunlarında
yayınlanır.
Demokratların sözcüsü ve demokrasinin sesi olan Muahede, hükümetin ve İttihat ve Terakki’nin
iddialarına ve iftiralarına gazete sütunlarından cevap vererek kendini savunur.18 Bu da basının
ne kadar önemli bir propaganda aracı olduğunu göstermektedir. II.Meşrutiyet Döneminde basının
bu özelliği çok iyi kullandığı görülür.
Hemen her yazıda okuyucu, dâhili ve harici siyasî gelişmelerle, memleketin iktisadî ve sosyal
vaziyetiyle karşı karşıyadır. Osmanlı Devleti’ndeki ve Avrupa’daki her türlü gelişme gazete
sayfalarına aktarılır. Osmanlı Devleti’nin dâhilî ve haricî siyaseti, iktisadî ve sosyal sorunlarını
ele alan gazetenin ilgi alanı sadece Osmanlı Devleti’yle sınırlı kalmaz, Avrupa’nın ahvali, Avrupa’daki
her türlü siyasî, sosyal ve ekonomik gelişme gazete sayfasına taşınır. Ayrıca, Avrupa devletlerinin
Balkanlar, Osmanlı Devleti ve dünya siyasetlerini izlemeyi de ihmal etmez. Muahede gazetesinde
Avrupa’nın Türkiye aleyhine dair beyanlarına yer verilerek kamuoyu aydınlatılır. Avrupa’nın
Osmanlı Devleti’ne karşı yürüttüğü politikalar yakından takip edilir. Özellikle Rusya’nın Balkanlarda
ve Osmanlı Devleti’nin komşuları üzerinde sinsi politikalar takip ederek, meydana getirdiği karışıklıklar
ele alınır. Osmanlı Devleti gibi meşrutiyetle yönetilen İran’ın siyasî vaziyetine de değinilir. Birçok
yazıda İngiltere ve Rusya’nın İran siyasetine yer verilir. İran’daki siyasî gelişmeleri yakından takip
eden gazete, diğer büyük devletlerin dünya siyasetlerini izlemeyi de ihmal etmez. Portekiz’deki
siyasî gelişmeler, rejim değişiklikleri, Fransa’daki grev ve bombalı eylemler, İngiltere’nin İran ve
Balkan politikaları gazete sütunlarına taşınır.
Gazetenin birinci sayısında, Yazı Heyeti tarafından yazılan “İki Söz” isimli başyazıda19, Muahede
gazetesinin maksadına yer verilir. Mesleklerinin hak ve hakikat, amaçlarının ise milletin refahı
olduğundan bahsedilir. Gazetenin “Bu yolda sarf-ı mesâîmizdir ki Osmanlılığa” ifadesi Osmanlıcılık20
siyasî düşüncesine sahip olduğunu gösterir. “Mesleksizlik” başlıklı isimsiz bir makalede21, 31 Mart
Hadisesi’nin meydana getirdiği kaosun Hareket Ordusuyla ortadan kaldırılmasını müteakip,
devlet idaresine ehil kimselerin memur edilmemesi tenkit edilir.
Gazetede meslek dışı atamalardan bahsedilmekte, özellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti, askerleri
askerlik mesleği haricindeki görevlere getirmesinden dolayı eleştirilir. Örneğin 17 Ekim 1910 (4
Teşrin-i evvel 1326) tarihli Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yer alan bir haberden bahsedilir. Gazetede,
Maarif Nezareti tarafından iki zabitin idâdî müdüriyetlerine atandığına dair bir habere yer verilir.
Herkesin mesleğine göre idarî görevlere atanmasının doğru olacağının belirtildiği yazıda, bir
“Makale-i Mahsus”, M, No: 1, 5 Teşrin-i Evvel 1326, Salı, s. 2.
“İki Söz”, M, No: 1, 5 Teşrin-i Evvel 1326, Salı, s.1.
20 Farklı milletlerin bağımsızlık isteklerinin önüne geçmek için bütün etnik kimlik üzerinde üst
kimlik olarak Osmanlı milleti oluşturmak için geliştirilen siyasî düşünceye ‘Osmanlıcılık’ adı verilir.
Bkz. Şükrü Hanioğlu, “Osmanlıcılık”, T.C.T.A., Cilt: 5, İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 1389; Cemil
Bilsel, “Tanzimat’ın Haricî Siyaseti”, Tanzimat, Cilt: 2, İstanbul, Maarif Matbaası, 1940, s. 697. Bu siyasetle
devletin sınırları dahilinde yaşayan milletler, din ve ırk ayrımı gözetilmeksizin eşit ve aynı haklara
sahip bir şekilde; idarî, dinî ve hukukî haklardan faydalandırılarak devlete bağlı hale getirilmeye çalışılmıştır.
Bkz. Engin Deniz Akarlı, “XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki Nüfusunun Dinî ve Irkî
Birleşimi”, Belgelerle Türk Tarih Dergisi, No: 59, Ağustos 1972, s. 17.
21 “Mesleksizlik”, M, No: 1, 5 Teşrin-i Evvel 1326, Salı, s. 1.
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göreve ihtisas sahibi olmayanların getirilmesinin büyük bir sorun yaratacağından söz edilir. Özellikle
eğitim gibi son derece önemli bir meselenin askerlere verilmesinin sakıncalarına değinilir. Maarif
Nezareti’nin muallim ve müdürlerinin kaidelere göre atamasının yapılmasının gereğine işaret
edilir. Yazıda, yapılan eleştirilerde gayet nazik bir üslup kullanıldığı görülür. Bunda, 31 Mart
ile birlikte uygulanan sıkıyönetimin ve basına getirilen sınırlamaların etkisi olduğu söylenebilir.
Darülmuallimin mezunlarının eğitim kurumlarında görev almaları beklenirken, askerlere görev
verilmesinin haksızlık olduğu belirtilir. Öğretmen okullarını bitirenlere meslekî görevlerinin
verilmesinin en tabi hak olduğundan, ancak bu görevlerin askerlere verilmesinin hayal kırıklığı
meydana getirdiğinden bahsedilir. Bu atamaların ilmî ve idarî açıdan usulsüz bir uygulama
olduğu üzerinde durulmakta ve keyfiyet olarak değerlendirilmektedir. Yazıdan askerin eğitim
kurumuna idareci olarak atanmasını meslek ahlakı açısından etik bulunmadığı anlaşılmaktadır.22
“Politika Panoraması” isimli yazıda23, siyaset hastalığının hemen herkese sirayet ettiği, birçok memurun
görevinden istifa ederek politikaya atıldığı, ancak bu durumun menfî neticeler doğurabileceği
belirtilerek bu teşebbüsler tenkit edilir.24
Hükümetin, demokratların Avrupa’da üye kaydettikleri gerekçesiyle, Muahede gazetesinin dışarıya
gönderilmesine yasak getirmesi eleştirilir. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurulup teşkilatlandığı
dönemlerde bunu yaptığını, ancak kendi dışındaki oluşumların aynı yolu takip etmesine müsaade
etmediği belirtilerek, tepki gösterilir. Zira İttihat ve Terakki Cemiyeti, Avrupa’da teşkilat merkezlerini
bu şekilde oluşturmuş, faaliyetlerini de basın yayın yoluyla yaymaya çalışmıştı. Gazeteye göre,
İttihat ve Terakki’ye muhalefet olarak görülen demokratların benzer uygulama içinde bulunmasının,
hükümet ve İttihat ve Terakki mensuplarını rahatsız ve tedirgin ettiği anlaşılmaktadır.25
Hükümetin, hiçbir vesika ve delil olmadan Muahede gazetesinin Rumeli gazetesi gibi gizli emeller
peşinde olduğunu ileri sürdüğü ifade edilerek, eleştirilir. Gazetede, demokratların Kanun-i Esasi ve
Cemiyetler Kanunu mucibince ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 2 Ağustos 1908 (4 Recep 326)
tarihli siyasî programının dördüncü maddesi gereğince cemiyet kurmalarının kanuna uygun olduğu
ifade edilir. Demokratların programının hükümetçe tasdik edildiği de belirtilir. 26 Demokratların
muhalefet yapmalarının haklı gerekçeleri olduğu vurgulanır. Gazete, “hükümetin icraatı efkâr ve
nazariyelerine muvafık değildir.” diyerek hükümetin politikalarını tenkit eder. Demokratlar,
muhalefetlerini de şu soruyu sorarak savunmaktadırlar. “Muhaliflerimiz, efkâr ve nazariyelerini
serd etmek hakkını haiz oluyorlar da biz niçin olmuyoruz?” Kendilerinin gizli hareket ettikleri
iddiasına ise Muahede gazetesini delil olarak göstermektedirler. Gazetede, kendilerini tenkid etmeleri
ancak iftira atmamaları istenir. “Bir saltanat irtiyâb (şüphelenme) içinde yaşayarak bizi itham
edemezler.”27
“Mesleksizlik”, a.g.m., s. 1.
“Politika Panaroması”, M, No: 1, 5 Teşrin-i Evvel 1326, Salı, s. 3.
24 II.Meşrutiyetin ilan edilmesinde mektepli genç subayların önemli etkisi olmuştur. Bu subaylar hem
görevlerini yapmaktaydılar hem de siyasetle meşgul olmaktaydılar. Bu durum kamuoyunda büyük
bir tepki çekmiş, askerlerin ya mesleklerini ya da siyaseti tercih etmelerinin gerektiği belirtilmiştir.
Bunun için Reşit Akif Paşa 2 Temmuz 1912’de “büyük küçük bilumum memurîn-i mülkiye ve ilmiye
ve adlîye ve maliyenin ve jandarma ile polis heyetlerinin siyasî fırkalara intisap ve kulüplere devam
etmeleri”ne dair Meclis-i Ayan’a iki maddelik bir kanun layihası vermiştir. Askerlerin siyasetten
uzak tutulmalarına dair bir kanun layihası hazırlansa da bundan bir netice alınamamıştır. Bkz. Lütfi
Fikri, “Reşit Akif Paşanın Layiha-i Kanuniyesi”, İfham, No: 294-110, 21 Haziran 1328, s. 1. Bu durum
şiddetle tenkit edilmiştir. Bkz. Lütfı Fikri, “Memurun Siyasetle İştigali Meselesi”, İfham, No: 299-115, 26
Haziran 1328, s. 1.
25 “Politika Panoraması”, M, No: 1, 5 Teşrin-i evvel 1326 Salı, s. 1.
26 “Mesleksizlik”, M, No: 1, 5 Teşrin-i evvel 1326 Salı, s. 2.
27 a.g.m., s. 2.
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İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iftira ve kuruntular ile birçok kimseyi itham ettiği, bunun fikir
ve mantıktan ziyade hissiyat ve ihtirastan kaynaklandığı üzerinde durulur. Gazete, siyaseten
suçlananları, İttihat ve Terakki karşıtı muhaliflere yönelik ithamlara uğrayanları savunan bir
çizgi takip eder.
Memleketin sorunları, özellikle memleketin birçok köşesinden gelen okuyucu mektupları ile de
ele alınır. Gazete bu sorunları gazete sütununa yansıtarak hükümetin ve kamuoyunun bu sorunlara
dikkatini çekmeye çalışır.
Gazete, zaman zaman da Batı Medeniyeti ile Osmanlı Devleti’ni mukayese etmekte, bu mukayese
de Batı’nın gelişmesini sağlayan unsurların, kendimizi hakir görmeden alınmasında bir mahzur
olmadığına işaret eder. Ayrıca memleketin sosyal, siyasî ve iktisadî vaziyeti ele alınır. İdarî aksaklıklar
ve geciken uygulamalar tenkit edilir. Ülkenin refahı, milletin huzuru ve terakkisi için idarî anlamda
ne gerekiyorsa yapılmasının elzem olduğu, bunların ivedilikle ve büyük bir süratle yapılması
gerektiği, gecikmeler ve aksamaların ilerleme ve gelişmenin önünü tıkadığı, bütün bu olumsuzlukların
ortadan kaldırılması için hükümetin bir an evvel önlemler alması gerektiği vurgulanır. Gazetede,
Kanun-ı Esasi’de herkesin gelirine göre vergi vermesinin kanunla güvence altına alındığı halde,
buna riayet edilmediği ve halktan zorla vergi alındığı da belirtilir.
Gazete, Matbuat Kanunu’na rağmen idarî zaafları, yolsuzlukları, usulsüzlükleri ve hataları cesurca
ve korkusuzca ele alır. Hükümetin siyasî ve idarî yanlışlarını açıklamaktan geri durmaz.
Sıkıyönetimin olduğu, hükümet aleyhinde yazılan yazılarla gazetelerin tatil edildiği bir dönemde
gerçekleri yazmaktan çekinmez. Bu yüzden gazetenin ömrü fazla uzun olmaz. İdarî ve siyasî
hataları gazete sütunlarına taşıdığı için muhalif olarak addedilen gazete, muhalif olanlara hain-i
vatan yaftası yapıldığını belirtir. Gazete “tabii olarak zuhur eden hatalara çaresiz tahammül etmek
tabiata itaat eylemek mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyet hatalarımıza sükût ve müsamaha ile mukabeleye
icab etmez.”28 demektedir. Bu siyasî anlayışla, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kendi dışındaki
oluşumlara hayat hakkı tanımayan tekelci bir siyaset takip ettiği görülür.
Gazete, sadece Türk ve Müslüman ahalinin sorunlarını gündeme getirmemekte, aynı zamanda
Osmanlı Hıristiyanlarının sosyal, kültürel, idarî ve eğitim sorunlarını da gazete sütunlarına taşıyarak,
birlik ve bütünlükten yana bir yayın takip eder.

2.2.2. Fikrî Meseleler
Dönemin siyasî ve sosyal çalkantılarını açık bir biçimde ortaya koyan Muahede gazetesi, meşrutiyetin
ve demokrasinin yerleşmesine çalışan, hukukun üstünlüğüne inanan bir ceridedir. Bu sebepten
meşrutiyet, adalet, Kanun-ı Esasi ve demokrasi gibi kavramların kamuoyunca daha iyi anlaşılmasına
çalışır ve memleketin bu kavramlar üzerine tesis edilmesini arzu eder. Hükümetin kanun dairesinden
çıkmamasını, Kanun-ı Esasi’nin harfiyen uygulanmasını, meşrutiyetin içini boşaltmadan, onun ruhuna
uygun bir idare tarzının hâkim olmasını ister. Bu tarz bir idarenin sağlanmasıyla memleketin
her açıdan terakki edeceğini vurgular. Demokrasi kavramına dair tefrikada, demokrasinin tarihini,
Avrupa demokrasilerini ve demokrasinin kazanımlarına vurgu yapar. Gazete, demokrasiyi devletin
mukadderatının bir teminatı olarak görür. Osmanlılığın ancak demokrasi ile tesis edilebileceğini
belirtir. Bu yüzden Osmanlı milletinin demokrasi dışında ki her oluşumun karşısında olması gerektiğini,
devletin bekası için demokrasiye sarılmaktan başka bir çarenin olmadığını söyleyen gazete, demokrasiye
dair şu ifadelere yer verir: “Demokrasi, vatan evladını bir aile teşkil eden efrad-ı milleti yekdiğerinden
uzaklaştıran, milliyet tefrikalarını katiyen reddeder… Herkesin taht-ı itirafındadır ki Osmanlılığı teşkil
28

“Teşebbüs-i Şahsi”, M, No: 7, 10 Teşrin-i evvel 1326 Pazartesi, s. 1.
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eden edyan-ı (din) muhtelifeden mürekkeb olan efrad-ı vatanı yekdiğerine yaklaştıracak ısındıracak
kardaşı daha doğrusu yekvücut edecek olan vatanın iki mühim devre-i hayatiyesidir.” “Demokrasi
mevzu ve mahiyeti itibarıyla içtimaî bir meslek olup gerçi bazen eşkal-i siyasiyeyi dahi ektisab
eder ise de gayesi terakkiyat ve taalliyat, müsavat ve hürriyet, hukuk–ı avamın muhafazası erbab-ı
tağallüb ve istibdad elinden heyet-i içtimaiyeyi kurtararak bir hayat-ı cedide-i siyasiye, içtimaiye
ve iktisadiyenin ihzarıdır. Her mesleğin olduğu gibi demokrasinin dahi muayyen nazariyatı vardır.
Zira heyet-i içtimaiyenin rüknu her ne kadar iktisad ise de icabat-ı hazıra nokta-i nazarından onu
idare eden siyasettir. Binaenaleyh demokrasinin muayyen bir maksad-i siyasiyesi olmalı. Demokrasi
doğrudan doğruya hükümeti idare ederek cemiyat-ı hususiye vasıtasıyla tamim ve terkisine
çalışmalı.” “Demokrasi bütün maksad ve nazariyat-ı siyasiye ve içtimaiyesini nazar-ı intibaha
vaz edip temayülat ve itlaatını terakkiyat-ı beşeriye, muhafaza-i hukuk-ı avama, efradıyla hükümet
arasındaki rabıta-i hususiye ve umumiyesinin beynel efrad cari olan münasebetinin tekviye ve
termimine matuf olduğu tecrübe erbabının tedkikatına havale etdiği takdirde artık meslek ve
tarikının kendiliğinden kesb-i metanet edeceği bi intibahtır. İştibah (şüphelenme)tır. Zira demokrasi
tulu ettiği yerlerde cehalet, zülm fikr-i meskunet mündefi olur.”29
Gazetede, demokrasinin faydalarından bahsedilir. Demokrasinin olduğu memleketlerde intibahın
olduğu, terakkinin ve hukukun üstünlüğünün sağlandığı, eşitliğin temin edildiği; bizde de
demokrasinin faydalarından yararlanmak için meşrutiyetin ilan edildiği, demokrasinin tam bir
biçimde yerleşmesi ve işlemesi için bütün Osmanlıların buna destek vermesi gerektiği belirtilir.
Demokrasi olmadan meşrutiyetin sağlıklı bir şekilde yerleşemeyeceği, meşrutiyetin ancak demokrasi
ile hayat bulacağı söylenerek, demokrasinin kazanımları ele alınır. Demokrasinin olduğu yerde
halkın hür ve refah içinde olduğu, baskı ve zulümden kurtulduğu, hür fikirlerin özgür beyinlerin
ortaya çıktığı, bu suretle de gelişmenin sağlandığı ve sağlanabileceği ifade edilerek, demokrasiye
sahip çıkılmasının meşrutiyete sahip çıkmak olduğu vurgulanır. Gazetede “İntibahat ve inkılabat-ı
siyasiye ve içtimaiyenin zade-i dilberi olan demokrasi teşkilat-ı içtimaiyeye karşı izhar-ı ibtisam
edeli beri ezhanda (akıl fikir) bir arayış mesarr (sevinçler) parlamıştır.” “Her demokrat hürriyet-i
hakikisinin seyyanen taksim ve tevziini esasatına müstenid olan nazariyesinin tamimi için sarf-ı
gayret etmesini bir vazife-i esasiye addetmelidir.” “Hükümet-i meşruta her şeyden evvel saadet-i
milel ve akvamın temini için demokrasi nazariyesinin intişarına çareler düşünmek vazifesiyle
mükelleftir.” 30 denilir.
Gazete, memleketi ve milleti ilgilendiren dâhili ve harici her meseleden bahseder. Ancak onun
meşrutiyet, basın, demokrasi, meclis, meşrutiyet, Kanun-ı Esasi, hürriyet ve matbuat kavramlarına
dair düşünceleri önemlidir. Gazete, meşrutiyetin yılmaz savunucusudur. Onun meşrutiyet anlayışında
demokrasi, adalet, eşitlik, kanun ve hukuk vardır. Bu umdelerin tatbik edilmesiyle meşrutiyetin
hayat bulacağını vurgular: “Meşrutiyetin ilanıyla beraber ateşin nutuklarda söylediklerimizi hüda-yı
(doğru yol gösterme) nabit (yerden biten) yetişecek zannetdik ve ediyoruz. Heyhat! Ne kadar
aldanıyoruz. Meşrutiyetin istifadelice bir sermaye olduğunu hiçbir zaman düşünemiyoruz. Artık
bilelim ki meşrutiyet mühim bir sermayedir. Sermayedaran ticaret etmenin yolunu bilirlerse zengin
ve mesud olurlar. Aksi takdirde anı bir sefalet acı bir sükût karşısında kalırlar.” “Bilmem ki biz ne
hakla bilakayd şart her şeyi hükümetten bekliyoruz. Meşruti bir hükümetin vazifesi teşebbüsat-ı
şahsiye-i haneye müsaid zeminler hazırlamak müzaheret-i (yardım etme) pederanede bulunmaktır.”31
Gazetede meşrutiyet adı altında haksızlık, usulsüzlük, iltimas ve zulmün yapılmasıyla bir istibdad
yaşatıldığı ileri sürülür. Gazete, Kanun-ı Esasi’ye saygılı olunmasını ve onun ruhunun her şeye
kâmilen uygulanmasını istemekte ve Kanun-ı Esasi’yi mukaddes ve muhterem olarak nitelendirmektedir.
Meşrutiyet “devr-i dilaray-ı meşrutiyet” olarak isimlendirilir. Meşrutiyeti “bir kuvve-i sahirane
“Muahede’nin Tefrikası: Demokrasi 1”, M, No: 19, 1 Kanun-ı evvel 1326 Çarşamba, s. 2.
“Muahede’nin Tefrikası: Demokrasi 2”, M, No: 20, 2 Kanun-ı evvel 1326 Perşembe, s. 2.
31 “Muahede’nin Tefrikası: Demokrasi 3”, M, No: 20, 2 Kanun-ı evvel 1326 Perşembe, s. 2.
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(büyüleyici)” olarak niteler.32 Vatan kavramına ise mukaddeslik addeder.33 Maarif, ziraat, ticaret
ve serbesti-i hareket gibi hayatın her türlü inkişafının “en ehem ve elzem ihtiyacatına tehdid ve
katl gibi iki hail görülüyor ki iftihamı ancak hükümet-i meşrutenin iktidarında bulunabil”diğini
belirtir. Meşrutiyetin, “hâkimiyet-i milliye, hürriyet, adalet, müsavat-ı hazıramızı iktisab ettiği”34
ni de belirten gazete, Meşrutiyet hükümetinde muhalif fırkaları meşrutiyetin aslî unsuru olarak
görür. Gazeteye göre fırkalar, meşrutiyetin ve memleketin terakki etmesinin de teminatıdır. Muhalefeti
ise iktidarı denetleme vasıtası olarak niteler. Bu vasıta iyi kullanıldığında iktidar uygulamalarını
gözden geçirerek daha doğru bir yöntem ortaya koymaya çalışacaktır. Muhalefet, kamuoyunu
hükümetin uygulamalarını bildirmekle ve hükümeti denetlemekle mükelleftir. Gazete, muhalefetin
susturulduğu bir idarenin istibdaddan bir farkının kalmayacağını vurgular.
Gazeteye göre Osmanlılığın devamını ve geri kalmışlığını bertaraf edecek olan meşrutiyettir. Ancak
her ferdin meşrutiyet üzerinde ittifak etmesiyle bu memleketin tensik ve ihya olacağını vurgular.
Gazete, ihtilafın Osmanlı birliğini parçalayacağını bu sebeple bu unsuru bertaraf edecek politikalar
üreterek Osmanlı birliğinin devamının sağlanmasının elzem olduğunu belirtir.
Meşrutiyetle devletin içinde bulunduğu siyasî, idarî, iktisadî ve malî sorunların ortadan kaldırılacağının
ümit edildiği, ancak gazetede idaredeki zaaflara dair çıkan yazılarda Meşrutiyet hükümetinin bunları
ortadan kaldırmaktan uzak bir görüntü çizdiği, hatta daha da kötüye götürdüğü ve uygulamalarla
meşrutiyetin ruhundan uzaklaşıldığı görülür. Gazetede Batı Medeniyeti’nin gelişmesini ve ilerlemesini
örnek almakta beis olmadığını, ancak onu bütünüyle taklit etmenin bizim gelişmemizin ve
ilerlemememizin önünü tıkayacağı vurgulanır. Bu yüzden taklitten kaçınarak kendi gayretlerimizle
bir şeyler ortaya koyarak ilerleyebileceğimiz belirtilir. Osmanlı milletinin birlik içinde olması,
gelişmesi ve ilerlemesinin ancak Batı Medeniyeti’ni takip etmekle mümkün olacağı savunulur:
“Büyük bir millet muhteşem bir Osmanlılık ancak havasdan efrada kadar hepimizin Garbı, Garp
Medeniyeti’ni iyiden iyiye tetebbu (bir şey hakkında geniş bilgi edinme) eylemekliğimizle canlanır,
vücut bulur.”35
Muahede’nin üzerinde durduğu meselelerden biri de basındır. Meşrutiyetin ilanından sonra sansür
kaldırılarak basına sınırsız bir hürriyet verilmişti. Ancak 31 Mart’tan sonra getirilen sıkıyönetim
ile basına yeniden sansür getirilmiştir. Muahede basına getirilen kısıtlamaların ve sınırlandırmaların
karşısında yer almış ve bunu gündeme taşımıştır. Gazete, matbuatın bir milletin aydınlanmasının
yolunu açtığını vurgulayarak, matbuatın önemine vurgu yapar. Matbuatın keyfi olarak susturulmasıyla
halkın meşrutiyetten ve hükümetten nefret eder hale geleceğini söyler. Gazete, matbuat-ı Osmaniyenin
hür mü olduğu sorusunu sorar: “Hür ise vatan ve milletin mesail-i hayatiyesinden olan bir şeyi
mevzubahis edemez mi? Kanun-ı Esasimiz bize hürriyet-i matbuat bahs etmiştir.” der. Ayrıca gazete
Matbuat Kanunu’nun hükümeti her türlü tenkitten kurtarmak için çıkarıldığını da iddia eder.
Muahede, basını demokrasinin teminatı olarak görür. Demokrasiye hizmet eden ve demokrasinin
gelişmesi için çalışan basının kapatılmasını ve susturulmasını demokrasinin ortadan kaldırılması
şeklinde yorumlar. Basının kamuoyunu her hususta aydınlatmasından, rüşvet-yolsuzluk ve suistimal
gibi menfî hususları ortaya çıkartarak, düzenin ve adaletin tesis edilmesinden başka bir amaç
taşımadığını belirten gazete, bu tür haberlere yer veren basının susturulmak istendiğini ifade eder:
“Demokrasi mesleğinin hadim ve müdafii olan ve hakikat nokta-i nazarından tahlil edilince,
vatanın saadet ve selamet-i atisini, milletin beka-yı mevcudiyetini, Osmanlı kavm-i necibinin,
bir daha rıbka-i esaret ve istibdada girmemesi, temininden başka hiçbir maksadı olmadığını” ifade
eden gazete, “silsile-i neşriyatıyla” hakikatleri “isbat eden bu gazetelerin iki günde bir kapattırılması,
“Politika Panoraması: Kurt Masalı”, M, No: 6, 9?(10) Teşrin-i evvel 1326 Pazar, s. 1.
“En Derin Yaralarımızdan”, M, No: 5, 9 Teşrin-i evvel 1326 Cumartesi, s. 2.
34 a.g.m., s. 2.
35 Pertev Tevfik, “Bizde Matbuat”, M, No: 8, 12 Teşrin-i evvel 1326 Salı, s. 1.
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neden neşet ediyor?”36 diye sorar. Hükümetin bu tür gazetelerin ortaya attığı iddiaları tekzib etme
gibi bir siyaset takip etmeyip, iddiaları ortaya atan gazeteleri susturmayı tercih ettiğini belirtir. Ancak
hükümetin bu şekilde bir yol takip etmediği görülmektedir. Gazete: “Bir gazetenin tatili üzerine
efkâr-ı umumiye de hâsıl olan cereyan acaba hükümetin milletten saklamak istediği bir hafi (gizli)
iş varda onun için mi bu gazeteler sık sık tatil olunur tarzındadır. Bir hakikatin intişarına mani
olmaktan su-i tesirine meydan vermemek için hakkı hak batılı batıl olarak kabul etmek bin kat evladır.
Fikr-i hürriyet ve hakikat sahibinin beyni ezilse yüreklerde ifasından tevhiş ve tedhiş ederler.
Ve neticede hükümet onu deruhte edenlere daha yüksek maaşlar vermeğe mecbur olurlar.” 37 demektedir.
Gazete, hükümetin, gazeteleri hükümet yanlısı ve hükümet karşıtı olarak tasnif ettiğini belirtir.
Hükümet yanlısı gazeteler, hükümetin yaptığı bütün işlerden övgüyle bahsederken, muhalif gazeteler
hükümetin icraatlarını tenkit etmektedirler, bu yüzden çoğu zaman tatil ile karşı karşıya kalırlar.
Bu sebeple her iki tarafın da birbirlerine saldırdıkları görülür.
Gazete, Emniyeti Umumiye’nin hemen her gün birçok gazeteyi çizerek Divan-ı Harb-i Örfi’ye
gönderdiğinden bahseder. Kapatılan gazetelerde geçen ifadeleri yayınlar ve bu ifadelerin gazetelerin
kapanmasına yol açtığını belirtir. Azad gazetesinin Matbuat Nizamnamesi’nin 6. maddesine
göre Divan-ı Harb-i Örfi’ce kapatıldığını duyurur. İnsaniyet gazetesinin 23 Teşrin-i sani 1326
tarihli nüshasında “Caka ve Tahkim” serlevhasıyla neşrettiği makale “telkinat-ı müfsedetkaraneden
ibaret olduğundan, müdür-i mesulu hakkında takibat-ı kanuniye ifasıyla beraber idare-i örfiye
kararnamesiyle bila müddet”38 tatil edilir. Işık ve Kibar gazeteleri de adaba muğayir oldukları
gerekçesiyle kapatılırlar.39 Gazete, bu gelişmeleri fikir gazeteciliği açısından oldukça üzücü bir
gelişme olarak değerlendirir. Bir memlekette basının özgürlüğünü sınırlandırmakla o memleketin
istibdadî bir idare içine girdiğini belirtir. Basının susturulmasıyla, gazetelerin kapatılmasıyla
halkın dâhili ve harici gelişmelerden habersiz olacağını layıkıyla aydınlanamayacağını vurgular.
Gazeteleri bir milletin tercüman-ı efkâr-ı olarak niteleyen Muahede, gazetelerin kapanması üzerine
şu ifadelere yer verir: “Hani devr-i istibdad da hürriyet taraftarı idik. Serbesti-i matbuatı istiyorduk.
Bak eline kudret ve hükümet geçince devr-i sabıka gibi gazeteleri susturmaya içtimaları mene
fırkaların tesisine müsaade etmeğe taraftar olduk. Tabi ki devr-i sabıkada olduğu gibi Avrupa,
Amerika gazetelerinden biri tesadüfen lehimizde bir iki satır yazarsa hemen onu tercüme ettiriyorsan
hakkımızda muhtelif memleketlerin yüzlerce gazeteleri tarafından binlerce satırlarla yazılan
tenkidatı tercüme ve neşr olunup millet öğrenecek ve her şeyi anlayacak endişesiyle mümkün
olsa bir Avrupa gazetesi sokturmayacaksın. Heyhat sizlerden ne umuyorduk. Ne yapıyorsunuz
derse acaba ne cevap verebilir.”40
Matbuata dair ise şunları söyler: “Matbuat hürdür ki bir milletin adeta muvazene-i temeddünü
(medeni olma) muvazene-i irfanıdır. Bilhassa hukuk-ı umumiyenin bir murakıbı (koruyan) milletin
ise müdafii yegânesidir. Hükümetin vakt vakt (zaman zaman) ihtiyar (seçme) eyleyeceği icraat
gayr-i musibe (rastgelen) harekât-ı kanun-ı bu salah salah (iyileşme) ile bu salah edebi ile bir
derecelere kadar azalır.” “Matbuattan öyle gelişigüzel hevl (korku) ile sakınan hükümetler zalimdir,
müstebittir. Bütün manasıyla meşrut bulunan hükümet-i medeniye hemen hiçbir zaman matbuattan
korkmazlar. Avrupa düvel-i meşruta-i mütemedinesinde matbuat kanunu hukuk-ı şahsiyeye
taalluk eyleyen heyet-i umumiyeye dokunan mesailin muhakemece fakat adilane tesviyesi için
tanzim olunur. Yoksa kanun-ı matbuat lisan-ı milleti kesmek onu o saltanat-ı fikriyeyi harap
etmek için değil efkâr-ı umumiyeyi o heyet-i milliyeyi tanımak istemeyen hükümetlerdir ki kanunlarına
“Muahede’nin Tefrikası: Demokrasi 3”, M, No: 20, 2 Kanun-ı evvel 1326 Perşembe, s. 2.
“Muahede’nin Tefrikası 5”, M, No: 11, 23 Teşrin-i sani 1326 Salı, s. 2.
38 “Tatil”, M, No: 14, 26 Teşrin-i sani 1326 Cuma, s. 2.
39 “Kibar Gazetesi”, M, No: 14, 26 Teşrin-i sani 1326 Cuma, s. 3.
40 “Makale-i Mahsus: Demokrasi Mesleğinin Hadim ve Müdafii Olan Gazeteler Neden Kapanıyor”,
M, No: 10, 22 Teşrin-i sani 1326 Pazartesi, s. 1.
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bilhassa matbuat için muzır, çirkin maddeler ağır ve gayr-ı kabil tahammül cezalar temin eylerler.
Bundan garez, maksad-ı aslı hükümetin efkâr-ı umumiyeye mütegallibane era-yı nüfuz edebilmesini
temindir. Biz de eminiz ki meşrutiyet-i mesude-i Osmaniyemizle bu hakkı insaniyemizi teyid
eyleyen tarz-ı idaremiz matbuata her ne suretle olursa olsun bir boyunduruk vurmak istemeyecektir.
Ahrar-ı efkâranemizin hararet ve samimiyetinden şüphe eylemeyen hükümetimiz, hükümet-i
meşrutiyetimiz nasıl olur olabilir de o türlü bir harekete cesaret eyler. Bizim Osmanlıların saha-i
temeddünde şan ile, şeref ile bilhassa o türlü ihtişam-ı efkâr ile terakkiye, tealiye ermek istediğimizi
kesdiren hükümetimiz katiyen meşrutiyet-i idareye yakışmayan bir matbuat kanunu ihzar
etmek istemesi işittiğimize rağmen zann-ı kuvvemize göre gayr-ı variddir. Doğru değildir.”41
Pertev Tevfik “Bizde Matbuat” başlıklı yazısında42 matbuatı ve matbuat sansürünü tenkit eder.
Matbuatın gayesinin milleti siyasî, iktisadî, sosyal, edebî ve kültürel açıdan bilgilendirmek, aydınlatmak,
harici ve dâhili gelişmelerden haberdar etmek olduğunu belirtir. Ona göre basının amacı doğru
ve gerçek haber vermektir. Ancak matbuat gerçeklerden kaçmakta, doğru haber yazmaktan
uzak durmaktadır. Örneğin bir devlet dairesindeki yolsuzluk hakkında gazetecilerle bu hususta
konuştuklarını, ancak buna dair bir habere yer vermediklerini söyler. Pertev Tevfik, matbuatın
bütün kısıtlamalara ve engellemelere rağmen gerçekleri yazarak halkı aydınlatmaktan kaçmaması
gerektiğini vurgular. Tevfik, matbuatın neden bunları yazmaktan kaçındığını ise hür olmamaya
bağlar. Ona göre bir memlekette siyasî ve fikrî gelişmelerin yanı sıra, memleketteki olumsuzlukları
yazmak, ancak onun hür ve tarafsız olmasıyla sağlanabilir.
Gazete, ‘istibdad’ın bir memleketi mahv-ı perişan ettiğini, meşrutiyetin iyi kullanılmasıyla memleketin
huzur ve refaha kavuşacağını savunur. Abdülhamit idaresi için ‘denaet-i istibdatkaranesi’ ifadesini,
‘istibdad’ için “ismini bile yad etmek istemediğimiz devr-i menhus istibdad” tabirini kullanan gazete,
‘istibdad’ ve meşrutiyet dönemlerini mukayese eder: “Mebus ve ileri gelenler devr-i menhus istibdadda
yıldız icraatında baş eğildiği susulduğu gibi devr-i hazırda da ekserisinin bu millet-i muazzamaya
derece-i nisbet ve alakaları pek de malum olmayan elli altmış kişinin efal ve icraatına karşı baş
eğmek ve susmak için mi tayin ve ve intihab ettiler.”43 demektedir. Gazetede ‘istibdad’ döneminden
sıklıkla bahsedilerek, yeni idarenin eski idareye benzememesi için telkinlerde bulunulur.44 Gazetede
31 Mart’tan sonra hükümetin, Divan-ı Harb-i Örfi’yi kurarak tam bir sıkıyönetimle memleketi idare
ettiğinden, adaletten ayrıldığından, baskıcı bir politika takip ettiğinden, meşrutiyetin kazanımlarını
ortadan kaldırdığından ve uzaklaştığından bahsedilir. Hükümet yanlısı olmayanların muhalif olarak
yaftalandırıldığı, hükümetin politikalarını eleştirenlerin türlü cezalara çarptırıldığı belirtilerek tenkit
edilir. İttihatçıların kendilerini meşrutiyetperver olarak nitelendirdiklerini, kendilerinden başkasını
meşrutiyet düşmanı olarak sınıflandırarak düşman olarak gördüklerini ve meşrutiyeti korumak
için hukuk dışı her hareketi mubahmış gibi gösterdiklerini belirtir. “Tehlikedeyiz” diyerek muhalefetin
durumunu ortaya koyan gazete, “adaletin, insan hak ve özgürlüklerinin çiğnendiği bir meşrutiyet
istemiyoruz”45 demektedir.
Gazetede Abdülhamit ve idaresi sıklıkla tenkit edilir. Alatini Köşkü’nde milletin bin lirasını alan
Abdülhamit’in 93 Meclis-i Mebusanı’nı kapamayıp daire-i hak ve adalette icra-yı hükümet etseydi
bu milletin çok daha ileri bir seviyede olacağı ifade edilir. Aslında gazete kendi kendisiyle çelişmektedir.
Zira gazete hem Abdülhamit’in meşrutiyeti ortadan kaldırmakla ülkeyi geri bıraktığını vurgulamakta,
hem de meşrutiyetin ilan edilmesinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen memleketin birçok yerinde
geriliğin devam ettiğini, terakkinin sağlanamadığını ifade etmektedir. Başka bir yerde, en iyi idarede
bile kifayetsiz idareciler iş başına geçse bile işlerin yürümeyeceğini, ilerlemenin ve gelişmenin
“Hürriyet-i Matbuata Dair”, M, No: 23, 5 Kanun-ı Evvel 1326 Pazar, s. 1.
Pertev Tevfik, “Bizde Matbuat”, M, No: 8, 12 Teşrin-i evvel 1326 Salı, s. 1.
43 “Havadis-i Dâhiliye: Memleketin Ahvali Dâhiliyesi”, M, No: 10, 22 Teşrin-i sani 1326 Pazartesi, s. 3.
44 “En Derin Yaralarımızdan”, M, No: 5, 9 Teşrin-i evvel 1326 Cumartesi, s. 2.
45 a.g.m., s. 2.
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sağlanamayacağını belirtmektedir. Meşrutiyet adı altında memlekette haksızlığın hükümferma
olduğunu, hükümetin uygulamalarıyla memleketin istikbalini tehlikeye soktuğunu, ortaya çıkan
manzaranın vahim olduğunu ve Abdülhamit döneminden bir farkının kalmadığını vurgular.
Kabinenin İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin idaresi altında olduğundan bahsederek “hani Cemiyet’in
münasebeti yoktu” demektedir. Valilerin ve mutasarrıfların hepsinin Cemiyet’ten olduğunu
belirtmektedir.46 Milletin hükümetinin milletin mizacını okşaması gerektiğini, ancak bu hükümetin
bunu yapmaktan uzak olduğunu söylemektedir. Dâhili ve harici gelişmeleri sıralayarak böyle bir
meşrutiyetin olamayacağını, istikbalin tehlikede olduğunu, kabinenin düşünerek icabına bakması
gerektiğini ileri sürer. Gazeteye göre bir memlekette meşrutiyetin usul ve kaideleri uygulanmıyor ve
yerine getirilmiyorsa o memlekette meşrutiyet yok demektir. Gazete meşrutiyetin usul ve kaidelerinin
gelişmiş ülkelerde ki uygulamasının aynen kendi ülkemizde de yapılmasını ister. Meşrutiyetin usul
ve kaidesi dışındaki uygulamalarla meşrutiyetin tesis edilemeyeceğini, bu tür bir idarenin mevcudiyetinin
olduğu bir ülkenin adının meşrutiyet, tatbikinin ise istibdad olacağını belirtir. Meşrutiyetin bir gaye
değil bir vasıta olduğu bilincinin unutulmaması gerektiğini de vurgular: “Şu halde biz memleketimizde
usul-ı meşrutiyetin tatbik olunduğunu veyahud mevcud olduğunu arzu ediyor veyahud iddia
eyliyorsak böyle dünyanın meşrutiyetle idare olunan hiçbir memleketinde mevcut olmayan
kavaid-i garibeyi, şerait-i batıla ihdas ve tesisinden sarf-ı nazar etmeliyiz.” “Meşrutiyet istiyorsak
bunun ahkâm ve şeraitine usul ve kavaidine riayet ederiz. Aksi takdirde biz ne kadar memleketimizde
meşrutiyet vardır. Hürriyet mevcuddur diye bağırsak, çağırsak Avrupa’da hatta Amerika’da
medenî milletlerin hiç birine inandıramayız. Bir memlekette meşrutiyet varsa mutlaka serbest-i
matbuat, hürriyet-i kelam, serbest-i ictima olmak iktiza eder. Ve mesalih-i mühime-i devlet hiçbir
zaman Meclis–i Ayan ve Mebusan’ında ibtida hafi ictimalar ve hususi müzakerelerle kararlara
rabta (bağlama) olunarak bilahere heyet-i umumiyede zevahiri muhafaza için bir müzakere-i aleyh
komedyası oynatarak rey-i toplanıp ekseriyet oldu denemez.” “Alelhusus mebuslardan hangi fırkaya
mensup olursa olsun ve her ne fikir ve mütalaa, sebeb ve ihtiyaca mebni bulunursa bulunsun bir
kimsenin hürriyet-i vicdan ve serbesti-i reyi ve kelamı selb (zorla) olunamaz.” Şerh ve izah ettiğimiz
hissiyat ve mülahazat-ı (düşünceler) hususiyeye mebni selb olunursa dâhilde ve hariçte efkâr-ı umumiyenin
meşrutiyetimizin ciddiyeti hakkında şüpheye düşmesinin önü alınamaz.”47
Meşrutiyetin kazanımlarından ve umdelerinden uzaklaşılmasının sebebini ayan ve mebuslara
bağlar. Bunların kendilerine verilen vazifeleri layıkıyla yerine getirmediklerini, her birinin kendi
işini, kendi kaygısını düşündüğünü ileri sürer. Bunun devr-i istibdadı ortadan kaldıran meşrutiyetin,
memleketin refahı ve saadetini temin edeceğine olan inancı sarstığını belirtir: “İnsanların muhtaç
ve muntazır oldukları refah ve saadetin masuniyet-i hayatiye ve hukukiyenin icra-yı ahkam edeceğine
kail olanlar ne kadar aldanmış.” der. Milletin yine ezildiğini ve yine unutulduğunu, sabık devirdeki
iltimasın, rüşvetin usulsüz atamaların keyfi idarenin meşrutiyetle ortadan kalkacağını zannettiklerini,
bunları ortadan kaldırmak için meşrutiyeti ilan ettiklerini ancak eski devirden hiçbir fakın kalmadığını
vurgulayarak meşrutiyet hükümetinin uygulamalarını eleştirir: “Vadi-i inhirafa sapan bir fikri
tenvir etmek için ne gibi vesaite müracaat etmeli?”48 diye sorar.
Meşrutiyeti getirmek için türlü desiselerle Hamid’i indirdiklerini ve buna kendilerini de alet ettiklerini,
sonra kendilerinin unutulduğunu, böylece müstebitler elinde kaldıklarını belirtir: “Bizler ki Abdülhamit’ten
ziyade etrafımızı saran her gün birimizi birer suretle kemiren geçiren mütegallibeden birçok müstebidlerden
kurtulacağımızı hakk-ı hayatımızın temin edeceğini zannetmiştik. Bu gün hâlâ onların o insan
kanı için neşrin namus mukaddesatıyla oynayan hakkı sada-yı hakkı daima istihzaf eyleyen hissiz
canavarların zir tagallübünde pençe-i kahr-ı istibdadında nalânız.”49 demektedir.
Yeni idare de memuriyet alımlarında bendeğan kayırılıyor ve usûlsüzlük yapılıyordu. Bkz. Serbesti,
No: 114, 26 Şubat 1324, s. l.
47 “Tedkikat”, M, No: 12, 24 Teşrin-i sani 1326 Çarşamba, s. 1.
48 “Havadis-i Dâhiliye: Memleketin Ahvali Dâhiliyesi”, M, No: 10, 22 Teşrin-i sani 1326 Pazartesi, s. 3.
49 a.g.m., s. 3.
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“Terbiye-i Siyasiye” başlıklı yazıda50, Meclis’te mebuslar arasında meşrutiyete uygun bir tarzda
devlet ve millet meselelerinin ele alınması, herkesin birbirinin fikirlerine ve önerilerine saygı
göstermelerinin gerektiği, bunun meşrutiyetin ve demokrasinin bir sonucu olduğu vurgulanmakta
ve siyasette bir terbiye aranmaktadır. Siyasete tahakküm ve tagallübün olmasının meşrutiyetin
sağlıklı bir şekilde ilerlemesinin önünü tıkayacağı, gelişme sağlanabilmesi için Meclis’te terbiye-i
siyasetin yerleşmesi gerektiği, Osmanlı meclisinin her Osmanlı vatandaşına açık olduğu, ırk, renk,
dil ve din ayrımı gözetmeksizin her Osmanlı vatandaşının Osmanlı meclisinde temsil edilmesinin
meşrutiyetin ve Osmanlıcılığın bir gereği olduğu vurgulanır. Gazetede, Meclis’e seçilen mebusları
ırk ve dine göre ayırmanın yanlış olduğu, bunlarda bir şey aramanın ve ötekileştirmenin Meclis
ve devlet açısından oldukça sakıncalı olduğu, Meclis’te bulunan mebusların hangi milletten olursa
olsun, hepsinin Osmanlı olduğu belirtilir. Memleketin içinde hangi ırk ve mezhebden olursa olsun,
onun Osmanlı olduğu ona başka türlü bakmanın yanlış olduğu vurgulanır. Gazete “Bizim nazarımızda
her bir mebus muhteremdir. Bilatefrik cins ü mezheb her biri vekil-i millettir.”51 İttihad-ı anasıra
şiddetle muhtaç olunduğu bir zamanda her mebusun vatanın mukadderatını ve birliğini düşünerek
hareket etmesi gerektiğini, bu meselenin çok hassas bir mesele olduğunu belirtir: “O dakika-i
(ince düşünce) ictimaiyeyi, o mühime-i siyasiyedir ki mebusin-i osmaniyemiz der-piş (göz önünde
bulunan) eylemeye menâfîmiz (yararlar) menâfî-i ictimaiye-i Osmaniyemiz namına mecburdurlar.”
“Bu gün kürsü-i hitabete bir Bulgar veya Ermeni, Rum bir mebus çıkmakla bunun beyanatında,
mülahazasında, bilmem tesirat-ı hariciye, tefekkürat-ı milliye şemmeleri (koklama) aramak her sözünü
bir tarafa, bir mahale hamleylemek zannımıza kalırsa hiç de doğru değildir.”52 Meclis çatısı altında
hiç kimsenin millet-i Osmaniye’nin huzurunu bozacak hal ve hareketlerde bulunmamasını ister.
Milletin yararına çalışılmasını tembihler. Millete ihtarda bulunur. ‘Uyanalım ve çalışalım’ der.
Gazete, Politika Panoraması kısmında mevcut idareyi hicivli bir şekilde eleştirir. Bununla ilgili
bir örneği aşağıya alıyoruz. “Nasrettin Hoca merhumun bir gün karnı acıkmış, eline bir parça ekmeği
alarak katık aramaya başlamış, aramış, aramış münasip bir katık bulamamış. Nihayet bakmış, karşıki
gölde bir ördek yüzüyormuş. Uh demiş, şu ördeğin suyuna banar, ekmeğimi ördek suyuyla
yerim demiş ve ördeğin yüzdüğü göl suyuna ekmeği banarak yemeğe başlamış. Bizim muhatabımızda
adalete acıkmıştı. Adalet hürriyetle kaimdir. Fakat düşündük düşündük, hürriyetle hal-i hazırdaki
tarz-ı idaremizi mezc edemedik. Demek ki biz ekmeği bulmuşuz ama katığı yani tarz-ı idareyi
bir türlü yoluna koyamamışız. Nasıl efendim. Nasrettin Hoca merhumu taklit edebiliyor muyuz?”53
Gazetede, Meclis’te memleketin dâhili ve harici meselelerinin ele alınmasının, hükümetin politikalarının
masaya yatırılmasının, bunun Meclis kürsüsünden söylenmesinin önemli olduğu vurgulanır.
Bazı gazetelerin Meclis’te memleket meselelerinin konuşulmasını, idarî zaafların söylenmesini
olumsuz bir gelişme olarak gazete sütunlarına taşıdıklarından bahsetmekte ve bunun tarafsız
gazetecilik anlayışıyla bağdaşmadığı vurgulanmaktadır.
Gazete, hükümetin tensikat54 meselesini de tenkit eder. Kanunun iyi işlemediğini, Cemiyet yanlılarının
tensikata uğramadığını, bilakis tensikata uğrayarak kadro harici kalan memurların yerlerine
Cemiyet yanlılarının atandığını vurgular. Gazete, Tensikat Kanunu’nun fazla memurları kadro
“Tedkikat: Terbiye-i Siyasiye”, M, No: 15, 27 Teşrin-i sani 1326 Cumartesi, s. 1.
a.g.m., s. 1.
52 a.g.m., s. 1.
53 “Politika Panoraması: Kurt Masalı”, M, No: 6, 9?(10) Teşrin-i evvel 1326 Pazar, s. 1.
54 Tensikat “siyasileşme sürecinin sürükleyici amilini, devlet teşkilatına, bilhassa personel bakımından
yeniden şekil verme teşebbüsü”dür. Bkz. Birinci, a.g.e., 1990, s. 29. Yani devlet teşkilatının yeniden
teşkilatlanması yolundaki çalışmalardır. Bkz. Ali Birinci, “Siyasîleşmenin İlk Devresi, 24 Temmuz11 Haziran 1913” Yeni Türkiye Özel Sayı, 4 (23/24) 9/12.98, s.229-239. Tensîkat usûlünde istenilmeyen
devlet memurları hiçbir gerekçe gösterilmeden atılabiliyordu. Bkz. Serbesti, No: 114, 26 Şubat 1324, s. l.
Hükümet bu usul ile birçok devlet memurunu ezmiştir. Bkz. Şark, No: 10, 16 Ağustos 1324, s. 3.
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harici bırakmak adına çıkarılmasına karşın, uygulamanın bunu yansıtmadığını, kanunun bir temizlik
vasıtası olarak kullanıldığını belirtir.
Muhaliflerin yayın organı olan gazete, İttihat ve Terakki muhalifi grupların bir program etrafında
birleşerek hareket etmelerini ister: “Mutedil ahrar, ahali, demokrat vesair heyetlerden teşekkül
edilecek bir heyet-i müttefike-i vatanperveran programlarını da birleştirip mülkün umranına
milletin kesb-i refah ve saadet etmesi arzu-yu umumiyesindedirler.” 55 demektedir.
Gazete, isim vermeden İttihat ve Terakki’yi tenkit eder. Meşrutiyetin faydalarından halkta yararlansın
ki Kanun-ı Esasi uğrunda mallarını ve hatta canlarını fedadan çekinmesinler der.56
Gazete, Avrupa’daki fikri gelişmelere de yer verir. Özellikle Avrupa’da yükselen Anarşizm ve
Sosyalizm fikirlerine yer verir. Anarşizmin felsefesinin gayesinin çürük bir anlayış olduğunun altını
çizer. Sosyalizmi ise şöyle niteler: “esas itibarıyla cemiyetin cemiyet-i beşeriyenin temini refahına
teskin-i alamına (acılar) amelenin terfiye (bolluk) ve istikmal (kemale erdirme) –i maddi ve manevisine
çalıştığı…” Sosyalizm, “hal-i hazır cemiyeti ıslah ve tekmil için vesaiti meşrua ve propaganda
irşad tarikiyle hareket ediyor ve amelenin hakk-ı meşru olan grevi kullanarak isma (işittirme)
metalibe (istenen şeyler) çalışıyor. Almanya’da anti-militarizm şekli altında gelişmekte olan anarşizmi,
beşeriyetin hal-i hazırda sefilini tedavi etmek azmiyle ortaya atılan anarşistlere sefil birer mikrop
refah ve saadetin birer marazi siyasisidir.”57 Bu hareket ile birçok siyasinin öldürüldüğü belirtilir.
Fransa cumhurbaşkanı Sadikarnu, İtalya kralı Ombirtu(?), Avusturya imparatoriçesi Elizabet,
Portekiz kralı Don Karlos, Amerika reisi cumhuru Mc Kinley anarşist cinayetlerinin kurbanlarıdır
demektedir.58
Gazete, Teşebbüs-i Şahsi üzerinde de durur. Halkın şahsi teşebbüsten uzak olduğunu, bunun da
memleketin en önemli sorunu olduğunu vurgular. Batı’nın bugünkü gelişmesini şahsi teşebbüse borçlu
olduğunu, bizde bunun gelişmediğini, bu yüzden halkın her şeyi devletten beklediğini ifade
eder: “Bizde gençlerimizden ihtiyarlarımıza kadar hepimiz bab-ı hükümete iltica eder, millete bar
(yük) olmak isteriz.” Şahsi teşebbüs hayata geçirilemezse atimizin (geleceğimizin) vahim ve karanlık
olacağını belirtir: “Biz saadetimizi mesudiyetimizi memuriyet arkalarında gezmekte değil sabanın
kulpuna, kazmanın sapına yapışmakta arayalım. Yoksa bir bu atalette tembellikte devam ettikçe
sefaletten kurtulamayız. Halas bulamayız.” “İşte bu gün medeniyette, parasına, irfanına, diplomatlarına
gıpta ettiğimiz Avrupa bu saadete bu bahtiyarlığa yalnız fikr-i teşebbüs sayesinde muvaffak
olabilmiştir.”59
Gazete, insan hak ve özgürlüklerinin tesis edilmesi için gazete sütunlarından seslenir. Gazete, o
dönemlerde idam cezasının kaldırılmasını insan onurunu koruyacak bir teşebbüs olarak görür.
Ceza ve işkencelere de karşıdır. Bunu bir insanlık suçu, insan hak ve özgürlüklerinin önündeki
bir engel olarak görür. Abdülhamit döneminde de tutuklamaların olduğu ancak bu dönemde
hapishanede daha fazla eziyet ve işkence yapıldığı, daha fazla dayağa maruz kalındığı belirtilerek
iki dönemi mukayese eder. Gazete, insan hak ve hürriyetlerinin kanunla güvence altına alınmasına
rağmen buna riayet edilmediğini, meşrutiyetin kişi hak ve özgürlüklerinin tesis edilmesini Kanun-ı
Esasi ile ortaya koyduğunu, ancak bunun uygulamada olmadığını belirtir: “Binaenaleyh hemcinsimizin
idam cezasına mahkûm olduğunu gördüğümüz zaman infial ve öfkelenme ise daha başka bir
şey hissederiz. Bu hissin tarifi kabil değil. Bu hisden kalp ve vicdandan bahsederler. Hükümet

Pertev Tevfik, “Bizde Matbuat”, M, No: 8, 12 Teşrin-i evvel 1326 Salı, s. 1.
a.g.m., s. 1.
57 “Makale-i Mahsus: Anarşistler”, M, No: 6, 9?(10) Teşrin-i evvel 1326 Pazar, s. 1.
58 a.g.m., s. 1.
59 “Siyasiyat: Teşebbüs-i Şahsi”, M, No: 7, 10?(11) Teşrin-i evvel 1326 Pazartesi, s. 1.
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adamları ise bu babdaki kanunu tatbik ettikleri zaman hiss-i mezkureden çıplak derler.”60 Meşrutiyetle
idare edilen bir memlekette işkencenin olup olmadığını kabineden sorar. Kabinenin iş yapamadığını
bu sebeple yeni bir kabinenin teşkil olması gerektiğini belirtir.

2.2.3. Sosyal, Kültürel ve İdarî Meseleler
Memleketin yeniden tensik ve ihyası için çalışan gazete, ülkenin sosyal ve kültürel açıdan inkişafı
için de çaba gösterir. Meşrutiyetin ilanından sonra, ülkenin refahını temin etmek, sosyal ve iktisadî
gelişimini sağlayabilmek için hem halkı hem de devlet idarecilerini tenvir eder. Birçok yazıda
memleketin idarî ve sosyal sorunları ele alınarak süratle bunların giderilmesi için uyarılarda bulunur.
Gazeteye gönderilen yazıların önemli bir bölümü imzasız gönderilir. İmzasız olarak taşradan
gönderilen bir yazıda, taşranın sosyal ve idarî sorunlarından bahsedilir. Memurların özelliklede
taşradaki memurların iltimasla göreve getirildiklerinin, bunların rüşvet ve yolsuzluk yaptıklarının
ileri sürüldüğü ve bu idarî zaafların bir an evvel ortadan kaldırılmasına dair bir habere yer verildiği
görülmektedir. Her sene memurların teftişe çıktığı, bunun için harcırah aldıkları, idarecilerin
valilerin memleketin sorunlarıyla ilgilenmedikleri belirtilir. Başta mebuslar olmak üzere devlet
memurlarının usulsüz harcırah aldıkları gazetede işlenir. Bu tür usulsüzlükleri gazete “Menafi-i
vataniye namına irad eyledik” diyerek gazete sütunlarından suç duyurusunda bulunur.61 Örneğin
Vali-i Vilayet Cemal Bey’in teftişe çıktığı zaman Kars’a da uğradığından, burada sadece Rüştiye
Mektebi’ni ziyaret ettiğinden bahsedilir. Yazıda şu soru sorulur: “Teftişten maksat memleketin ihtiyacını
düşünmek mi yoksa harcırah almak mı?” Teftişten asıl maksadın memleketin ihtiyacını yakından
görmek olduğu vurgulanır. Vali, ziyaretinde, mektepte 200 öğrencinin ve bir öğretmenin bulunduğunu
tespit ettiği, ancak bunun giderilmesi için bir çaba sarf etmediği belirtilir. Kars’a kaymakam vekili
olarak Mekteb-i İdadi’den mezun birini atama keyfiyetinin yapılması da tenkit edilir. Gazetede,
meşrutiyetin memlekette eşitlik, adalet ve hürriyetle birlikte refah ve adil bir idare tesis edeceği
maksadını taşıdığı, ancak uygulamaların bunu yansıtmadığı, usulsüz atamaların ve taşradaki
memurların keyfî uygulamalarının meşrutiyet semeresini görmeyen ahali üzerinde büyük bir tesir
husule getirdiği işlenir. Gazete, bu usulsüzlüklerin giderilmesini Dâhiliye Nezareti’nden vatan
namına istirham ettiklerine dair bir ibareye yer verir.62
Gazetenin sahibi Pertev Tevfik, “İntizam, Vazife” başlıklı yazısında63, devlet idaresinin bir düzen
içinde işlemesiyle memleketin refahının sağlanacağı, siyasî ve sosyal sorunlarının ortadan kalkacağı
üzerinde durur. Bunun için prensip sahibi olunması gerektiğini vurgular. Böylece her bir bireyin
vazife ve mesuliyet64 duygusu taşıyacağını, vatanın her işinin muntazam ve ahenkli bir şekilde
yürüyeceğini belirtir. Bu hususta Batı Medeniyeti’yle mukayese yapar. Batı’daki prensip ve disiplinin
ülkemizde de hayata geçirilmesini arzu ettiklerinden bahseder. Batı’nın bu sistemi tatbik edildiğinde
onun maddi gelişmeleri yakalanacağından, bu tarz bir sistemden uzak kalındığında ise yerimizde
sayacağımızdan söz ederek, kısa bir sürede bu sistemin Türkiye’de yerleşmesi için vatanın her ferdinin
üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesinin elzem olduğundan bahseder. Pertev Tevfik’in
bu düşüncesi gazetedeki birçok makalenin temel konusudur. Her makalede vatanın terakkisinden,
milletin inkişafından bahsedilir. Bu açıdan gazetenin vatanperver bir çizgi takip ettiği söylenebilir.
“Havadis-i Dâhiliye: Memleketin Ahvali Dâhiliyesi”, M, No: 10, 22 Teşrin-i sani 1326 Pazartesi, s. 3.
“Evrak-ı Ceride”, M, No: 1, 5 Teşrin-i Evvel 1326 Salı, s. 4.
62 a.g.m., s. 4.
63 Pertev Tevfik, “İntizam Vazife”, M, No: 9, 13 Teşrin-i evvel 1326 Çarşamba, s. 1.
64 Vazife ve mesuliyet, Meşrutiyet Dönemi muharrirlerinin kullandıkları ve başvurdukları kelimelerdir.
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Paris şubesinin reisi ve Meclis-i Mebusan’ın reislerinden Ahmet Rıza
Bey, bu iki kelimenin ehemmiyetine binaen “Vazife ve Mesuliyet” isimli bir risale kaleme almıştır.
Ahmed Rıza, Vazîfe ve Mesûliyyet, Mısır, Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti Matbaası, 1320.
60

61

95

Gazetede meşrutiyetten sonra memleketin bir humma-i siyasete tutulduğu, herkesin siyasetle
iştigal ettiği bir ortamda siyasetin mekteplere dahi girdiği belirtilir. Okullara siyasetin girmesinin
ve talebenin siyasetle meşgul olmasının engellenmesi gerektiği vurgulanır.65 “Siyasiyat İhtiyacımız”
başlıklı yazıda66, “mesele-i siyasiye de tahammül eden, sözü geçen, ölçülü bir zekâ ve bütün bu
hasletlere sahip bir nazıra ve siyasetçi”ye ihtiyaç olduğu belirtilir. “İtimad-i şahsiyeden ve fikriyeden”
mahrum kişilerin atanmalarından yakınılır. Avrupa’daki siyaset adamları gibi siyasetçilerin kendilerini
yetiştirmelerinin ve meslek üzerine hareket etmelerinin elzem olduğu belirtilir. Harici siyaside
bulunanların siyasî meseleleri kavramada çok iyi olmaları durumunda, devletin dış siyasette
daha başarılı olacağı vurgulanır.
Gazete, keyfî bir şekilde memuriyetten uzaklaştırmaları da gazete sütunlarına taşır ve yapılan
haksızlıkları tenkit eder. Örneğin Amasya Belediye tabibi Makro Efendi’nin haksız yere görevinden
uzaklaştırılmasını eleştirir. Gazete, bunun memurun hukukuna bir darbe demek olduğunu
belirterek, sebepsiz azledilen memurlar adına bunu protesto eder. Gazete, Kanun-i Esasi’nin 39.
maddesine göre bir memurun görevinden azledilmesinin mümkün olmadığını, bunun keyfî bir
uygulama olduğunu belirterek, bu tür uygulamaların karşısında durur. Gazete, Kanun-ı Esasi’nin
sadece İttihat ve Terakki için ilan edilmediğini, bütün millete şamil olduğunu belirterek, herkesin
meşrutiyetten ve Kanun-ı Esasi’den faydalanması gerektiğini, ancak Cemiyet’in bunları tekelinde
tutarak, millete yaymadığından bahisle, Cemiyet’in ve hükümetin uygulamalarını gözden geçirmesini
tavsiye eder.67
Gazetede iktisadî meselelerden de sıklıkla bahsedilir. Maliyede görevli bir kişi tarafından imzasız
olarak gönderilen “Devairde Faaliyete Bir Numune” başlıklı bir yazıda68, meşrutiyetten sonra Maliye
Nezareti’nin durumu ele alınır. Maliye Nezareti’nin bir sene zarfında kanunsuz keyfî muamelelerle
“umur-ı maliye-i devleti” içinden çıkılmaz bir duruma getirdiği ileri sürülür. Bunun deneyimsiz
memurların maliyeye getirilmesinden kaynaklandığı vurgulanır. Memur alımlarında da kanuna
riayet edilmediği belirtilir. Örneğin 1320 (1903) senesinde “memurin-i maliyenin terakkiyatı” hakkında
bir nizamname neşrolunduğunu, ancak mezkur nizamname ahkamınca memur alınmadığı, bir
seneden beri mezkur nizamnameye muğayir olarak hariçten vasıfsız ve bilgisiz birçok kimselerin
tayin edildiği ancak bunun “muamelat-ı maliyeye vukuf ve selamet vatan endişesiyle mütehassıs
olan erbab-ı hamiyeti” üzdüğü belirtilir. Ayrıca bundan başka maliyedeki yolsuzluklardan bahsedilir.
Maliyenin ehil olmayan kimselerin ellerine bırakılmasıyla maliyenin bozulduğu ve bozulmakta
olduğu beyan edilir. Bu durumun düzeltilmesi için ıslahatın yapılması gerektiği, bunun düzeltilmediği
takdirde devletin malî düzeninin giderek daha feci bir vaziyete düşeceği üzerinde durulur. Bu
hususta “ihtisas ve hamiyetleri müsellem olan divan-ı muhasebat reisi beyefendi ve ıslahat-ı maliye
komisyonu Abdurrahman Efendi ve diğerlerinin sükûnetlerine cidden teessüf olunur” denilmektedir.69
Atamalarda da keyfilik yapıldığı, derecelere göre atamanın yapılmadığı vurgulanır. Memuriyet
sınavlarında yapılan usulsüzlüklerden de bahsedilir. Örneğin Askerî Tekaüd (emekli) Sandığı’na
alınacak memur imtihanında bir salonda boş yer olmasına rağmen 4 kişinin mektupçu beyin
odasında imtihan yapıldıkları ve burada imtihan olanların sınavı kazandıkları belirtilir. Hukuk
Mektebi’ni dereceyle bitirenlerin Adliye Nezareti’ne memuriyet için başvurmalarına rağmen
encümenin bunları çağırmadığı da tenkit edilir. Usulsüz ve keyfi uygulamalar eleştirilir. Bu tür
Ali Birinci, Meşrutiyet Döneminde aşırı siyasileşmenin getirdiği menfi duruma dikkat çekerek,
hemen herkesin siyasetle meşgul olduğunu, kahvehanelerde siyasetin yapıldığını, hamal, sivil, asker,
mektepli hatta kadınların dahi siyaset konuştuklarından bahsetmektedir. Bkz. Ali Birinci, Tarih Yolunda,
İstanbul, Dergâh Yayınları, 2001, s. 136.
66 Pertev Tevfik, “Siyasiyat İhtiyacımız”, M, No: 4, 8 Teşrin-i evvel 1326, Salı, s. 1.
67 “Evrak-ı Varide: Maarif Nezareti”, M, No: 3, 7 Teşrin-i evvel 1326 Perşembe, s. 3.
68 “Devairde Faaliyete Bir Numune”, M, No: 3, 7 Teşrin-i evvel 1326 Perşembe, s. 3.
69 a.g.m., s. 3.
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uygulamaların meşrutiyet hükümetine olan güveni zedelediği, bunun da memlekette meşrutiyetin
sağlıklı bir biçimde işlemediği, dolayısıyla huzursuzlukların artarak devam edeceği ileri sürülür.
S. E. imzalı “Teşkilat-ı Adliye ve Adliye Nezareti” başlıklı yazıda70 “bir mülkün bir milletin
esbab-ı terakki ve inkırazını her şeyden evvel hayat-ı adlî ve hukukisinde aramalıdır.” denmektedir.
Bir memlekette adaletin tesis edilememesinin düzensizliği ve karışıklığı meydana getireceği
vurgulanır. “Zulm ile abad olan kahr ile berbad olur. Zulm ile kurulan her şey payidar olmaz.”
“Eladl esas ül mülk” (mülkün esası adalet saadetin ameli adalet). “Bir yerde adalet mefkuddur,
o yerde sa‘y ve saadet nabuddur.” denilerek adaletin önemine değinilir. Yazıda Abdülhamit’in
zulüm ile memleketi idare ettiğinden, ancak zulüm ile yapılan şeylerin kısa sürdüğünden, bundan
ders almayanların da aynı duruma düşeceklerinden, kuvvet ve kudretlerini kaybedeceklerinden
bahsedilir. Bununla isim vermeden İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne bir ihtarda bulunulmaktadır
“Milletin mahzar-ı (huzuru) saadeti olan hükümet-i meşrutamız mülkün her yerinde birçok
zamandan beri zavallı milletin rüyet-i (görme) mahrum oldukları, hak ve adlî bazen liyakatsiz ellerde
mükemmel bir kanunun hiçbir işe yaramadığı gibi bu kere mukaddes ve kıymetdar bir teşebbüs
kötü idarede ve icraat yüzünden hemen aksi sonuçlar doğuruyor.” denilir.71
Meşrutiyetle her sahada olduğu gibi idarî aksaklıkların da ortadan kaldırılacağının vaad edilmesine
rağmen, ‘istibdad’ döneminde olduğu gibi pek bir şeyin değişmediği vurgulanır. Taşradan gelen
bir mektupta memurlardan şikâyet edilir. Memurların milletin işlerini yerine getirmekle görevli
olduğu ve bunun karşılığında maaşlarının halk tarafından verildiği belirtilir. Ancak memurların
görevlerini yerine getirmediğinden ve milletin işini savsakladığından bahsedilir. İşlerin ağır aksak
ilerlediğinden, bir meselenin hallinin çok zaman aldığından, daireler arası yazışmaların
bitirilemediğinden, bu yüzden meselelerin bir türlü neticelendirilemediğinden yakınılır. Memurların
beyhude işlerle uğraştıklarından, verilen işleri zamanında yapmadıklarından ve lakayt
davrandıklarından bahseder. Hükümetin işlerinin kırtasiyeye boğulduğunu belirtir.
Sosyal sorunlara sıklıkla yer verilir. Mülkiye Tekaüd Sandığı’ndan (mülkiye emekli sandığı) emekli
aylıklarını alanların yaşadıkları sıkıntılardan bahsedilir. Mülkiye Tekaüd Sandığı’nı bir veznedar,
bir yardımcı, bir de kâtip olmak üzere üç kişinin idare ettiğini, bu yüzden işlere yetişemediklerini,
tediye (ödeme yapan) memurunun az olmasından dolayı dul kadınların, yetim çocuklarının
vesair maaş sahiplerinin saatlerce bazen de günlerce beklemekte olduklarını, vezneye birkaç memurun
da alınmasıyla işlerin daha çabuk görüleceğini, böylece halkın maaş kuyruğunda çektiği sıkıntıların
giderileceğini ele almaktadır. Bunun tatbike geçirilmesine dair sandık nezaretinin dikkati çekilmektedir.
“Terakkimizin ve tealimizin ancak hayatımıza esaslı bir intizam verebilmekle vücut bulacağı” vurgulanır.
Hükümet işlerinde intizamın, vazifenin ve mesuliyetin temin edilmesiyle mezalimin ve tahakkümün
de ortadan kalkacağı ifade edilir.72
Memleketin sağlık sorunlarından da bahsedilir. Özellikle kolera salgınından sıklıkla söz edilir. Bunun
önlenmesi için hükümetin gerekli tedbirleri almaya çalıştığı, ancak hastalığın birçok bölgede
görülmesinin salgının önlenmesini engellediği vurgulanır. Bunun gibi toplum sağlığını tehdit eden
her türlü salgın hastalık için tedbirlerin alınması için hükümet uyarılır.
Demokrasinin memleketimizde yerleşmesine çalışmakta olan gazete, işçi haklarını da savunur.
İşçilerin sendikal haklarını kullanmaları gerektiğinden bahseder. Ayrıca istikraz (borçlanma) meselesine
değinir. Gazete meşrutiyet ahkâmına muğayir olarak alınan istikrazların nasıl bir antlaşma ile
alındığının bilinmesini ister. Gazetede Meclis-i Mebusan’da istikraz meselesinin muhalif mebuslar
tarafından gündeme getirildiğinden, her sene bütçe açığının verildiğinden, bunu kapamak için
istikraza gidildiğinden bahsedilir. 1910 bütçe açığını kapamak için Berlin ve Viyana bankalarıyla
“Teşkilat-ı Adliye ve Adliye Nezareti”, M, No: 4, 8 Teşrin-i evvel 1326 Cuma, s. 4.
a.g.m., s. 4.
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istikraz mukavelesi yapıldığı, Meclis’in çalışmalarının memleketin sosyal ve iktisadî zaaflarını
ortadan kaldıramadığı vurgulanır. Memleketin hiçbir ferdinin halinden memnun olmadığından,
birçok şikâyetler alındığından, üç günde bir gazete kapatıldığından, matbuatın serbest olması
gerektiğinden, tenkidatın bir edep dairesinde olması gerektiğinden bahsedilir. Gazete tenkitten
yanadır. Hükümetin bunu nazar-ı dikkate almadığını, matbuatın bir milletin tercümanı hissiyatı
olduğunu, meşrutiyetin mukaddes olduğunu, ancak bu kelimeyi “bihak muhafaza etmek şartıyla”
meşrutiyetten bahsedilebileceğini vurgular.73
Memleketin her tarafından şikâyetlerin giderek arttığı haber verilir ve memleketin tehlikeli bir
devir geçirmekte olduğundan ve ıslaha muhtaç olduğundan bahsedilir. Gazete, Vilayet-i Osmaniye
de bir intizam olmadığını, valilerin ve mutasarrıfların bir vilayet nizamnamesinin vücuda getirilmesi
için feryat ettiklerini belirtir.

2.2.4. Siyasî Konular
Muahede gazetesi edebî, içtimaî ve siyasî bir mecmua olarak tavsif edilmiştir. Siyasî yönü diğerlerine
nazaran daha ağır basmakta ve gazetede yayınlanan siyasî yazılar, diğer bütün türlerin birkaç
katıdır. Rusya’ya komşu İran’daki siyasî gelişmeleri yakından takip eden gazete, diğer büyük
devletlerin dünya siyasetlerini izlemeyi de ihmal etmez. Gazete, siyasî meseleleri havadis-i dâhiliye
ve havadis-i hariciye olarak tavsif eder. Havadis-i Hariciye bölümünde Avrupa siyasetinden bahseder.
Avrupa ve dünya siyasetini yakından takip eder. Avrupa ülkelerinin iç politikaları, devletlerarası
münasebetleri ve Osmanlı Devleti’ne karşı takip ettikleri siyaset üzerinde sıklıkla durur. Özellikle,
Balkan siyasetini sıklıkla işler. “Ahval-i Umumiye-i Siyasiye” başlıklı yazıda74, Avusturya Macaristan’ın
her sene Delegasyon Meclisi’nde irad ettiği ve bütün dünyaya siyasetini duyurduğu bildirisine yer
verir. Avusturya’nın bu bildirisinin Osmanlı Devleti’nin yer aldığı kısmında, Türkiye, Girit ve
Balkan siyasetine dair isteklerini sıralar. Avusturya’nın ilan ettiği beyandan anlaşıldığına göre,
Balkanlarda cereyan eden gelişmelerden Avusturya memnuniyet duymaktadır. Gazetede Avusturya’nın
ikiyüzlü siyasetine işaret edilir. Özellikle Avusturya’nın bu bildirisinde Türkiye’de ıslahat yapılması
üzerinde durulur. Ayrıca Bosna Hersek’in ilhak meselesinden bahsedilir ve Avusturya’nın Balkan
politikası tenkit edilir. Avusturya’nın Balkanlarda, Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan ederek krallık
kurmasından gayet memnun olduğundan, Karadağ’da da aynı siyaseti takip ettiğinden, Balkanlarda
kurulan devletlerin ilerlemesi ve gelişmesinden memnuniyet duyduğunu beyan ettiğinden, Girit’te
ise Osmanlı Devleti’nin hükümranlık anlayışını desteklediğinden bahsedilir.
“Kırmızı Kitap” başlıklı yazıda75, Avusturya-Macaristan Delegasyon Meclisi azalarına vaz olunan
Kırmızı Kitap’ta Bosna Hersek’in ilhakı meselesi hakkında Avusturya hükümeti tarafından vukubulan
“muhaberat-ı siyasiyeyi içine alan inkılâbımızın pek veka-yı tarihiyesi”nin özetlendiği belirtilir.
Bu kitapta, Avusturya’nın Osmanlı Devleti ile yaptığı mücadeleler ile ilgili 201 telgrafın yer aldığı
bilgisi verilerek, kitabın 1908 tarihinde Marki Pallaviçi tarafından Bab-ı Ali’ye takdim edilen ve
Bosna Hersek’in ilhakını işaret eden nota ile başlamakta olduğu ve Avusturya’nın Türkiye hükümetine,
Bosna Hersek’teki “hukuk-ı hükümraniyesinden” vazgeçmesini tavsiye ettiği belirtilir. Bosna Hersek
meselesinin Avrupa diplomasisinde önemli yer teşkil ettiği ifade edilir. Avusturya’nın Bosna Hersek’i
ilhak etme politikasının başta İngiltere olmak üzere Sırbistan ve Rusya tarafından tepkiyle karşılandığı
haberine yer verilir. Sırbistan’ın, Avusturya hariciyesine Bosna Hersek’in ilhakına karşı bir nota
verdiğinden, ancak bu notanın Avusturya tarafından karşılık bulmadığından, Bu durumun siyaset
aleminde bir fırtına husule getirdiğinden bahsedilir. 1908 Teşrin-i evvelinin altıncı günü Avusturya’nın
“Havadis-i Dâhiliye: İstikraz Meselesi”, M, No: 1, 5 Teşrin-i evvel 1326 Salı, s. 2.
“Ahval-i Umumiye-i Siyasiye”, M, No: 1, 5 Teşrin-i evvel 1326 Salı, s. 2.
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Londra sefarethanesi maslahatgüzarına, İngiliz Dışişleri Bakanı Sr. Charles Zilk, İngiltere hükümetinin
Bosna-Hersek’in ilhakı keyfiyetini katiyen kabul etmeyeceği bildirisine de yer verilir.
Gazetede Osmanlı Devleti’nin, Bosna Hersek’in Avrupa meselesi haline gelmesini müteakip
Avusturya’nın Bosna Hersek’i bir oldubittiyle ilhak etmesini kabul etmeğe mecbur kaldığı,
Avusturya’ya bu hususta taviz verdiği, Kemal Paşa başkanlığındaki bir heyetin, ilhak mukabilinde
Avusturya’dan 4 milyon Osmanlı lirası talep ettiği, fakat Avusturya hükümetinin, Bosna Hersek’i
ilhakına karşılık olarak 2,5 milyon Osmanlı lirası verebileceğini taahhüt ettiği bilgisi verilir.
Avusturya’nın bu teklifini Osmanlı hükümetinin kabul etmek mecburiyetinde kaldığı ve 26 Şubat
1324 (11 Mart 1909) tarihinde Avusturya ile bir protokol imzalandığı ifade edilir. Bu oldubitti karşısında
Avrupa devletlerinin Avusturya’yı konferansa zorlamak istedikleri, Rusya, Avusturya-Türkiye protokolü
üzerine Rusya’nın Berlin Antlaşması’nın 25. maddesini feshedeceğine dair bir habere yer verilir. Avusturya
hükümeti bu maddenin yanı sıra, Karadağ’a dair Berlin Antlaşması’nın 29. maddesinin feshini kabul
etmek durumunda kaldığı, Avusturya’nın bu maddelerin feshini kabul edeceğini bildirmesinden
sonra Avrupa’da Bosna Hersek meselesinden dolayı patlak veren krizin önüne geçilebildiği vurgulanır
(24 Mart 1325/6 Nisan 1909). Avusturya’nın Bosna Hersek’i bir oldubittiyle ilhak etmesi, Avrupalı
devletlerin tepkisine yol açtığı, bu tepkiler üzerine Avusturya Macaristan Genelkurmay Başkanı
Baron Von Osisnah’un Macar Delegasyon Meclisi’nde Bosna Hersek’in ilhakı münasebetiyle meydana
gelen tepkileri ve buhranı bertaraf etmek için her türlü politik ve askerî tedbirlere başvuracaklarına
dair sert bir konuşma yaptığından da bahsedilir.
Meşrutiyetin ilanının Avrupa’da büyük yankı uyandırdığı, özellikle Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’nun inkılâptan övgüyle söz ettiğinden bahseder. Avusturya-Macaristan Delegasyon
Meclisi’nde Kont Ernetal “Bu inkılâp sayesinde Türklerin müstehak-ı muavenet ve teşvik oldukları
anlaşılmıştır.” ifadesiyle meşrutiyet inkılâbının önemine vurgu yapar. Ernetal, ayrıca “Türkiye’nin kesb-i
kuvvet ve miknet (güç) etmesini arzu ederiz.” sözüyle de Türkiye ile dostane ilişki içinde oldukları
mesajını vermek ister. Gazete Avusturya’nın bu açıklamalarla hakiki manada bir dost olamayacağını,
zira onun Bosna Hersek politikasının Avusturya’nın hakiki siyasetini ortaya koyduğunu belirtir.76
Kont Ernetal Avusturya’nın hal-i hazırda Avrupa siyasetinde Osmanlılarla hoş geçinmek ve
Osmanlıların terakki ve tealisini istemesinin arkasında yalancı bir dostluk olduğu ileri sürülür.
Gazetede: “Fakat bu gün her zaman söylediğimiz gibi biz Osmanlılar mazinin o elim sefahat mezalimini
yaşadıktan sonra gayr-ı dostlarımız olmaları icap eden devletlerin ibzal ile sarf ettikleri manalı
tebessümlere tahammül edemeyecek bir haslete malik olduğumuzu ispat edemedikse buna teessüften
başka elden bir şey gelmez.” denilmektedir. Avusturya’nın dostluğunun sahte ve aldatmacadan
ibaret olduğunun Kont Ernetal’in Avusturya Delegasyon Meclisi’nde söylediği şu sözünün ispat
ettiği vurgulanır: “Senelerden beri Garbın Şark ahvaliyle münasebeti var. O münasebetle der ki
Avusturya Macaristan bu yolda öteden tuttuğu mesleği terk etmeyecek ve daha iyi bir mevki
tutacaktır.” 77
8 Teşrin-i evvel 1326 tarihinde Viyana’dan gönderilen telgrafta, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
Delegasyon Heyet-i Dışişleri Meclisi’nde Kont Ernetal’in bir nutkuna yer verilir. Bu nutukta, Makedonya
ıslahatı, Balkan siyaseti, Rusya ile ilişkiler ve Romanya-Türkiye antlaşmasından bahsedilir.
Havadis-i Hariciye kısmında, Rus General İspiridoviç’in Türkiye hakkında beyanatına yer verilir.
Petersburg’dan 10 Teşrin-i evvel tarihli Osmanişir Loyd gazetesine yazılan mektupta, General İspiridoviç’in
Moskova’daki Slav kulübünde irad ettiği nutukta Türkiye hakkında pek çok söz sarf ettiği belirtilir.
Gazete üç saat devam eden bu nutkun çok hararetli ve Rusların Kafkasya’yı eline geçirmek azminde

76
77

“Kont Ernetal’in Beyanatı”, M, No: 1, 5 Teşrin-i evvel 1326 Salı, s. 2.
Pertev Tevfik, “Siyasiyat”, M, No: 2, 6 Teşrin-i evvel 1326 Çarşamba, s. 1.

99

olduğunu, Türklerin geçmişteki muharebeleri unutmayıp daima hasım olacaklarını belirttiğini,
Rusya’da 30 milyon Müslüman’ın olduğunu, 1909 senesi yazında Hilmi Paşa’ya Kafkasya’yı
ziyaretinde büyük hürmet gösterildiğini, bunları manidar bulduklarını, Rusya’nın Kafkasya İslam
unsuruna Türkler tarafından vukubulan kışkırtmalara karşı müsamahkarane bir meslek takip ettiğini
belirtir. Bir de bu nutukta Anadolu’daki Türk nüfusuna dair bir istatistikî bilgi verilir ki bu gerçekleri
yansıtmaz. Bu nutukta Türkiye’deki Türklerin nüfusunun ancak 4 milyon 7 yüz civarında olduğu
ifade edilir. Türkiye’deki Hristiyan’lara yardım edilmesi gerektiğine, o zaman Türkiye hükümetinin
kendi kendine sükût edeceğine, bunun haricinde takip edilecek siyasetin Türkiye’nin menfaatine
olacağına dair Rusya’nın politikasına yer verir. Gazete, General İspiridoviç’in yukarıda belirtilen
politikasıyla garip bir küstahlığa cüret ettiğini, bu politikaya İstanbul’da ehemmiyet verilmeyeceğini,
zira Rusya’nın eski gücünden çok uzak olduğunu, kara ve deniz gücüne sahip bulunmadığını belirtir.
Gazete, Rusya’nın Slav politikasından bahseder. Rusya’nın, Balkanlarda bir Slav ittifakı kurulması
için çaba sarf ettiğine, bu ittifakın gerçekleşmesi için Türkiye’den bağımsız olmak şartıyla bir
birleşik Balkan hükümetinin meydana getirilmesi gerektiğine, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan
ve Karadağ’dan oluşacak bu birliğin Türkiye’nin kuvvetinden daha fazla olması gerektiğine dair
siyasetini ele alır. Rusya’nın böyle bir oluşuma ve Girit limanı ile Rodos adalarının Yunanistan’a
ilhakına destek vereceği, bu gerçekleştiği takdirde Jön Türklerin Bahr-i Siyah ve Batum limanlarına
dair taleplerinin kendiliğinden düşmüş olacağı bilgisine yer verir. Gazete, Slav komitelerinin Rusya’nın
Balkan ve Slav politikasına dair teklifini kabul ettiğini bildirir.
Gazete, Balkan haberlerine sıklıkla yer verir. Bu dönem Balkanlarda karışıklıkların arttığı bir dönemdir.
Özellikle Makedonya; Bulgarlar, Yunanlar, Sırplar arasında büyük çekişmelere gebe olmaktadır.
Bu bölgede kurulan her çete, bölgenin mensup olduğu devletlere bağlanması için faaliyetlerde
bulunmaktadır. Bulgarların kurduğu örgütlerin çete faaliyetleri bölgede asayişin bozulmasındaki
en önemli amillerden biridir. Gazetede yer alan haberde Osmanlı hükümetinin Makedonya’da
asayişi temin maksadıyla daha önce köylülerin silahını teslim etmelerini istediği, silahlarını hükümete
teslim edecek olanların çeteler tarafından tehdit edilmesinden sonra silahların tesliminde sıkıntının
yaşandığı belirtilir. Silahlarını çeteye teslim ettikleri iddiasıyla 10 Bulgar’ın asıldığı şayiası üzerine
hükümetin bölgeye müfettiş gönderdiği, bu şayianın tamamen Osmanlı hükümetini zor durumda
bırakmak maksadıyla çeteler tarafından ortaya atıldığı bilgisi yer alır.78
Bulgaristan hükümeti, Makedonya’da baş gösteren sorunun müsebbibi olarak gösterilir. Bu meselenin
Balkan meselesi halledilmeden çözümünün sağlanamayacağı belirtilir. Makedonya’da Bulgar
komitelerinin faaliyetlerinden bahsedilir. Komiteler işledikleri cinayetlerde öldürdükleri kişilerin
üzerine İhtilal Komitesi Merkez Umumiyesi şeklinde komite mührünü bastıkları ifade edilir. Bulgarca
bir varakada da “silah toplamak için işkence ve darp edilen Bulgarların intikamıdır” yazısından
bahsedilir. Makedonya’da Bulgarların dışında Yunan ve Sırpların faaliyetlerinden de bahsedilir.
Özellikle Sırp öğretmenlerin Makedonya’da Sırbistan lehine propaganda faaliyetinde bulunduklarının
tespit edilmesinden sonra bunların sınır dışı edildiklerine dair bir habere yer verilir.79
“Bulgaristan ve Yunanistan” başlıklı yazıda80 Vemçu ta Yuşte gazetesinin haberine dayanarak,
Bulgaristan ve Yunanistan arasında kilise meselesine yer verilir. Bulgaristan’da Rumlardan ele
geçirilen kiliseleri Yunanistan hükümetinin Bulgaristan’dan geri talep ettiğinden, Selanik’te münteşir
Rumca gazetelerin beyanına göre de Makedonya’da Rumlar, Makedonlar ve Bulgarlar arasında
devam edegelen husumetin ortadan kaldırıldığından, bir dostluk havası oluşturulduğundan
bahsedilir. Hatta bazı mahallerde Bulgar cemaatinin kendilerine terk ve ihale olunan kiliseleri
kabul etmeyerek, iadelerini talep ettikleri belirtilir.
“Makedonya Ahvali-Bulgar Çeteleri”, M, No: 2, 6 Teşrin-i evvel 1326 Çarşamba, s. 4.
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Gazetede Osmanlı Devleti’nden ayrılan devletlerle olan siyasî ve sosyal sorunlardan da bahsedilir.
Balkanlarda Türkiye’yi en çok uğraştıran meselelerden hudud meselesi üzerinde durulur. Karadağ
hükümetiyle yaşanan sınır meselesi ele alınır. Özellikle Karadağ köylülerinin sınırda huzursuzluk
çıkardıklarının, asayişi bozduklarının ve silahlı olarak sınırı geçtiklerinin tespit edildiği, bu
durumun devam etmemesi için Karadağ hükümetine bir nota verildiği belirtilir. Bulgar, Karadağ,
İtalyan ve Yunan hududlarında, hudud-ı ihlalin devam etmesinin mevcut sorunu daha da artırdığından
bahsedilir. Ayrıca gazete dünyadaki gelişmelerden de uzak kalmaz, Çin, İspanya, Almanya, İtalya,
Fas, İran, Rusya, Fransa, Portekiz’in siyasî ve iktisadî vaziyetlerine de değinir.
“Girit Meselesi” başlıklı yazıda81 Times gazetesinin Atina muhabirinin 9 Teşrin-i evvel 1325 tarihli
mektubunda borç para meselesinin henüz halledilememiş olduğu için Osmanlı hükümetinin
Girit üzerindeki hukuk-ı hükümranının Yunanistan’a intikalini gerektirdiği vurgulanır. Bu durumun
başlangıçta bir hoşnutsuzluk meydana getirdiği belirtilirse de yavaş yavaş sona erdiğinden bahsedilir.
Gazete böyle bir şeye katiyen ihtimal vermediklerini, “Osmanlılar ölürler Girit’i vermezler” sloganını
yazsalar da Avrupa’nın dört büyük devletinin Girit meselesinde Yunanistan tarafında yer aldıklarını
belirtir.
Gazete, Yunan hükümetinin sinsi siyasetinden de bahseder. Meşrutiyetin ilanından itibaren menfaatlerini
gizleyen bir siyaset takip ediyorken, Venizelos’un iktidara gelmesinden sonra asıl maksadını ortaya
çıkardığını, Girit adasının ilhakı meselesini bir emr-i vaki haline koymaya çalıştığını, Girit’in Yunan
toprağı olduğuna dair Avrupa efkârını yanlarına çekmek için çalıştıklarını ve bunda başarılı olduklarını
vurgular.82
Yunanların Girit’i ilhak etmesinden sonra Yunan mallarına karşı başlatılan boykotaj sonrasında
kendini mazlum bir taraf olarak göstermek için elinden geleni yaptığı, Girit’i eline geçirmek için
her türlü yola başvurduğu belirtilir. Osmanlılarla sulh içinde bir siyaset takip edeceklerini dünyaya
duyurmalarına ve Girit’in hukuken bir Osmanlı toprağı olmasına rağmen, Girit’e dair isteklerinden
geri durmadıkları, bu yönüyle Yunanistan’ın sinsi ve ikiyüzlü bir siyaset güttüğünden söz edilir.
Yunan krallığının tehlikede bulunduğu rivayetlerinin ve nümayişlerinin maksadının Avrupa
hükümetlerini Yunan tarafına çekmek olduğu, bunun Girit’in Yunanlara ilhakı için yapılmış birer
hayali siyaset olduğu, bu siyasette Venizelos’un tesiri ve hilesi olduğu belirtilir. Yunanistan’ın bu
gizli siyasetine karşı sessiz kalmanın artık bittiği ifade edilir. Osmanlı hükümetinin haysiyet ve millet
yararına dokunan her şeyde sükût ve itidalini muhafaza edemeyeceğini, Osmanlı hükümetinin
bu tür bir siyasete karşı vereceği en güzel cevabın her türlü münasebeti kesmek olduğu söylenir.
Yunanistan’ın bu siyasetinden vaz geçinceye kadar Osmanlı Devleti’nin sefirini geri çekmesi gerektiği,
belirtilir.
“Türkiye-Yunanistan” başlıklı yazıda83 bazı Yunanların Pan-Helenizm propagandası yaptığından
dolayı sınır dışı edildiklerinden bahsedilir. Hatta Yunan elçisi Papadopulos’da Pan-Helenizm
propagandası yaptığı için sınır dışı edilir. Yunan elçiliği baş tercümanı, Hariciye Nazırı Refet
Paşa’yı ziyaretinde bu meseleden bahsederek, kendisine bu hususta bilgi verilmesini ister. Paşa,
“Gerek Papadopulos’un gerekse sair Yunanilerin tard ve tebidleri asayiş-i umumiyeyi temin
etmek maksadına mübteni (dayanan) olduğunu kanunun ahkâmına muvafık (uygun) bulunduğunu”
beyan eder. Osmanlı hükümeti ülkede yabancı propagandalarının yapılmasına katiyen müsaade
etmeyerek, kanuna mugayir hareket edenlerin kesinlikle sınır dışı edildiğinden bahseder. Emniyet-i
Umumiye Müdürü Galip Bey, “Asayişi ihlal maksadıyla ülkemize gelen yabancıları hiçbir zaman
kabul etmeyeceğiz” der. La Turquie gazetesinin beyanına göre Yunanların Osmanlı topraklarından
“Girit Meselesi”, M, No: 1, 5 Teşrin-i evvel 1326 Salı, s. 3.
“Yunan Hükümetine Karşı”, M, No: 5, 9 Teşrin-i evvel 1326 Cumartesi, s. 1.
83 “Havadis-i Hariciye: Türkiye-Yunanistan”, M, No: 14, 26 Teşrin-i sani 1326 Cuma, s. 2.
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sınır dışı edilmeleri için Dâhiliye Nezareti tarafından verilen emir üzerine Emniyet-i Umumiye
Müdüriyeti yeni bir nizamname tanzim eder. Bu nizamnamede, Osmanlı sınırları içinde asayişi
ihlal edecek faaliyetlerde bulunan Yunanların zabıtaca tutuklanarak sınır dışı edilmesi, hiçbir sanat
ve meşguliyetleri olmayanların kesinlikle kabul edilmeyecekleri yer alır. Sınır dışı edileceklere
bir hafta mühlet verileceği de nizamnamede yer alan maddeler arasındadır. Bu nizamnamenin
Mısır’da bu maksat üzerine düzenlenmiş nizamnameden iktibas edildiği belirtilir.
Gazetede “Havadis-i Hariciye” başlığı altında İran’a dair haberlere de yer verilir. İran’a sıklıkla yer
verilmesinin en önemli sebebi 1905 yılında İran’da meşrutiyetin ilan edilmesidir. “İran Ahvali” başlıklı
yazıda84 İran’ın siyasî ve güvenlik politikasına değinilir. Osmanişir Loyd gazetesinin Tahran muhabirinden
gelen bilgiye göre, İran’da güvenlik bunalımının yaşandığından bahsedilir. İran’da meşrutiyetin
ilanından sonra özellikle aşiretlerin bir takım isyanlar çıkarttıkları, aşiretler arasında vukubulan
gerginliklerin İran’ın güvenliğini tehdit ettiği bildirilir. Avrupa gazetelerinin İran’da bulunan Avrupalıların
aşiret isyanlarıyla can ve mal güvenliklerinin olmadığı iddialarından bahsedilir. Yazıda, İran’da meydana
gelen iç karışıklıklar Avrupa devletlerinin İran üzerinde yürüttükleri siyasete bağlanır.
“İran’da Ruslar ve İngilizler” başlıklı yazı85 ise İngiltere hükümetinin İran’a verdiği notadan bahseder.
Notada İran’ın ihtilalin önünü alması tavsiye edilir. “İngiltere ve İran” başlıklı yazıda86 da İngiltere’nin
İran’ın güneyinde cereyan eden isyana dair bir beyanname hazırlayarak İran hükümetine verdiğini,
burada İngiltere ve Rusya hükümetlerinin daima birlikte hareket ettiklerini, İran’ın paylaşılmasının
şimdilik mevzubahis olmadığını, İngiltere ve Rusya’nın İran’ın içişlerine müdahale etmeyeceğini
ele alır.

2.2.5. İktisat
Gazete, liberal iktisadî politikaları savunur. Hükümetin halkı müteşebbisliğe teşvik etmesi gerektiğini
belirtir. Meşrutiyet döneminde müteşebbis sayısının hemen hemen çok az olduğunu ifade eder.
Ticarette çok az sayıda Türk’ün ismine rastlandığını, bunun da çok üzücü ve esef verici bir durum
olduğunu söyler. Gazete: “Her gün hâkimiyet-i milliye diye bağırıyoruz. Hâkimiyet-i milliye
demek hal-i hazırda iktisadi bir nüfuz tesire malik olmak demektir. Eğer biz iktisadi bir nüfuz ve
kuvvete malik olamaz isek hiçbir vakit hâkim, amir olamayız” der. Memleketin servetine, iktisadına ve
kuvvetine sahip olmak gerektiğini, buna sahip olmadıkça yalnız hizmetkâr ve bekçi mevkiinde
kalınacağından bahseder.87 Memlekette şahsi teşebbüsün gelişememesini hükümete bağlamanın yanlış
olduğunu savunur. Hükümetin iktisadı himaye etmesi gerektiğinin vurgulanmasını da yanlış bulur.
Hükümetin bu yolu takip etmesinin doğru olmadığı, iktisadı himaye etmesinin mahzurlu ve zararlı
olduğunu vurgular. Hükümetin himayesine mazhar olanların daima az çalışacaklarını terakkiden
ve tekâmülden uzak duracaklarını belirtir.
Gazeteye göre teşebbüsü şahsi demek hiçbir kuvvete istinad etmeden çalışarak para kazanmaktır.
Avrupa’nın gelişmesinin başlıca sebebinin, ferdin kuvve-i hariciyeden yardım istemeden kendi
kendine çalışması olduğu belirtilir. Halkımız bu cesaret-i medeniyeye sahip olmadığı için memlekette
iktisadın ve ticaretin gelişmediği vurgulanır. Gazete, halkın iktisaden güçlenmesini ister. Halkın
“hükümetin muavenet ve müzaheretinden uzak dursun. Kendi kendine kendi kuvvetiyle servetini
temin edebilsin” ifadesiyle, halkta bu hususta istidad olduğu, ancak cesaretinin olmadığı belirtilir.88
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Batı’nın bugünkü gelişmesini şahsi teşebbüse borçlu olduğunu, bizde bunun gelişmediğini, bu yüzden
halkın her şeyi devletten beklediği ifade edilir. “Bizde gençlerimizden ihtiyarlarımıza kadar hepimiz
bab-ı hükümete iltica eder, millete bar (yük) olmak isteriz.”89 Gazete, memleketin, zengin madenlerini
taze ve el değmemiş ormanlarını işletecek, ticaretini güçlendirecek ve artıracak metin ve müteşebbis
kollara muhtaç olduğunu vurgular: “Artık Osmanlılar biraz müteşebbis olsunlar. Gelecek teşebbüsle
emin olmalıdır. Teşebbüsü şahsi memleketin ve memleketin evlatlarının refah ve saadetidir.”

2.2.6. Sanat ve Eğitim Yazıları
Muahede gazetesi memleketin inkişafının sadece iktisadî açıdan gerçekleştirilemeyeceği kanısındadır.
Eğitim ve sanat sahasında da ülkenin terakki etmesinin gereğini vurgular. Gazete, sanatın meşrutiyetle
birlikte az da olsa gelişme kaydettiğini, ancak bununla yetinilmemesini, Avrupa sanatının ülkede
canlanması için gayret sarf edilmesi gerektiğini belirtir. Gazete, Türkiye’de sanat faaliyetlerinin
gelişmesini ve ilerlemesini ister. Tiyatro ve opera gibi sanatların kültürel ve sosyal gelişmeyi sağlayacağını,
bu sebeple bu tür sanatlara gereken önemin verilmesi gerektiğini ifade eder.
“Tiyatro Tenkidi” başlıklı yazılarda, Meşrutiyet Döneminde sanatsal faaliyetler ele alınır. Opera
ile tiyatronun gelişeceği, tiyatronun gelişmesinin ülkenin kültürel açıdan gelişeceği, dolayısıyla
aydın bir toplum oluşacağı üzerinde durulur. Meşrutiyetin ilanından sonra, Türkiye’de sanat
hayatının ele alındığı “Bizde Birinci Operet Kumpanyası” başlıklı yazıda90, Türkiye’de sanat hayatının
çok zayıf olduğu, meşrutiyetin doğuşundan beri bu sahada kıymettar bir sanata tesadüf edilemediği
ileri sürülür. Sanatın gelişmemesinin üzüntü ve kaygı verici olduğunun belirtildiği yazıda, sanatın
mutlak surette gelişmesinin gereğine vurgu yapılır. Yazıda, Beyoğlu ile İslam mahalleri mukayese
edilir. Beyoğlu’nda Avrupa tarzı hayat yaşandığını, opera sanatının icra edildiğini, buna mukabil
Müslüman mahallerde ise zevk namına hezeyan, sanat ve temaşa namına rezalet bir yaşam ve
anlayışın hâkim olduğu vurgulanır. Yazıda geleneksel temaşa oyunumuz olan Karagöz tenkit
edilir. Senelerden beri oynatılan Karagöz’den başka bir sanat icra edilmediğinden bahsedilir.
İptidaî bulduğu Karagöz oyununun, medenî hale getirilmesi gerektiği vurgulanmakta, özellikle
Batı da olduğu gibi müzikal hale getirilmesinin görselliği zengin hale getireceğine vurgu yapılır.
Yakın zamanda da buna benzer bir çalışmanın da başlatıldığı ifade edilir. Örneğin Zeki Bey
ismindeki musikişinas bir şahsiyetin, Karagöz’ün bu ihtiyacına cevap verdiği belirtilir. Zeki Bey’in
yaptığı beste ile Karagöz’e bir yenilik getirdiğini, bunun da Şark’a mahsus bir incelik olduğu
ifade edilir. Bunun yanında operetlerin de sanatsal açıdan memleketimizde sanatın gelişmesine
önemli katkı yapacağı söylenir. Bir Ermeni operet hanım Kuharik Şirinyan, Melina, Rana Dilberyan
hanımların da ümit verdiklerinden bahsedilir.
Gazete, eğitimi modern hale getirmek ve medenî milletler içinde yerimizi almak için çaba sarf
eder. Modern bir eğitimle daha kaliteli ve daha faydalı bir kimlik inşa edileceği üzerinde duran
gazete, eğitim müesseseleri kadar, bu müesseseleri idare edenlerin de revize edilmesi gerektiğinin
altını çizer. Özellikle eğitim müesseselerine ihtiyaca ve sahasında uzman öğretim elemanı tayininin
yapılmasının daha kaliteli bir eğitimin verilmesini sağlayacağı ele alınmakta ve öğretim elemanları
arasında fırka tartışmalarının son bulup ilmî çalışmalarla zaman harcanmasının gereğine değinilir.
Necdet Sabihi, “Makale-i Mahsus, Maarif Nezareti, Tıp Fakültesi” başlıklı yazısında91, Haydarpaşa’da
açılan Tıp Fakültesi’nin programını, ders içeriğini, bütçesini, gereksiz yapılan harcamaları, hocalara
ve asistanlara vs. öğretim elemanlarına verilen yüksek maaşı tenkit eder. Tıbbiye-i Mülkiye ve
“Siyasiyat: Teşebbüs-i Şahsi”, a.g.m., s. 1.
Şehabeddin Süleyman, “Bizde Birinci Operet Kumpanyası-Tiyatro Tenkidi”, M, No: 2, 6 Teşrin-i
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Tıbbiye-i Askeriye’nin birleştirilmesinin gündeme geldiği, bir Tıp Fakültesi’nin teşkili için Maarif
Nezareti’nin bir çalışma başlatarak bir komisyon kurduğu, ancak bu komisyonun ilmî değil
politik açıdan muallim seçtiğinden ihtilafa düşüldüğü, bu yüzden çalışmaların sekteye uğradığı,
iki tıp okulunun birleştirilmesiyle öğrencilerin Maarif Nezareti’ne müracaat etmeleriyle yarım
kalan çalışmaların tamamlandığı, türlü gailelerle açılabildiği, düzenli bir programının olmadığı,
bunun giderilmesi için Avrupa’nın farklı tıp okullarının programlarının tercüme edilmesiyle bir
program oluşturulduğu belirtilir. Bu programın birinci sınıf öğrencilere tatbik edilmesi gerekirken,
bütün sınıflara şamil kılındığı ifade edilerek tenkit edilir. Bu programın son sınıf talebelerine de
uygulanmasıyla, birinci sınıf dışındaki talebelerin farklı bir eğitim programı ile karşı karşıya
kaldığı, bunun da eğitim açısından oldukça sakıncalı olduğu vurgulanır. Son iki üç sınıf, derslerini
hastanelerde göreceklerdi. Ancak hastanelerin her birinin İstanbul’un farklı semtlerinde olduğu,
talebenin ev, hastane ve okul arasında çok zaman kaybedeceği vurgulanır. Şimdiye kadar dersleri
nazarî olarak gören bir talebenin birden amelî olarak ders görünce, bunu tam olarak kavrayamadığı
belirtilir. Yeni programın hatırı için bazı sınıfların en önemli dersleri görmedikleri ileri sürülür.
Örneğin o sene diploma alacak olanların bakteriyoloji görmeden tabib diploması alacaklarından
bahsedilir. Yazar, “Bakteriyoloji bilmeyen bir adam doktor olabilir mi?” diye sorar. Hatta talebelerin
hocalarına bize bakteriyoloji öğretmediniz diye şikâyet de bulundukları dahi vaki olmaktadır.
Onlarda kendi kendilerine hariçte öğrenebilecekleri cevabını verdikleri ifade edilir. Yazıda “Madem
bu gibi mühim şeyler dışarıda öğrenilecekti, devlet niçin bu fakülteleri açmakta?” diye de bir soru
sorulmakta ve Maarif Vekili tenkit edilmektedir. “Acaba Maarif Nazırı efendi hazretleri nezaret
sandalyesini işgal ettikleri vakit bunlar hakkında bir parça zihinlerini yordular mı? Tıp Fakültesi
hakkında bir fikir edindiler mi?” diye sorar ve her yerde olduğu gibi bizde de Tıp Fakültesi’nin
müstakil olması gerektiği teklif edilir.
Evrak-ı Varide kısmında “Hakikate Doğru” başlıklı yazıda92, maarifimizin sorunları ele alınır.
Gazete “Niçin maarifimiz bozulmaktadır?” sorusuyla yazıya başlayarak, Nezaret’te düzenli bir
faaliyet gösterilmediğinden yakınır: “Bir itimada mazhariyetle mukim (oturan) nezarete atanan
Emrullah Efendi, Nezaret’in tenvir-i tanzimi-i umuruna başaramayacağını hâlâ anlamadınız
mı? Bu suallere her gün süren bu suallere verebilecek çok, pek çok cevap var.”
Maarif Nazırı Emrullah Efendi’nin uygulamaları eleştirilir. Muahede’nin kurulmasından beri
eğitime olan ilgisi “maarif hakkında ki mütalaatı ihtaratı vatanına hidmet ve menfaat-ı fert
muhabbet ve meftuniyeti”nden ileri gelir. “Vatanın yararına milletin hadim ve yararına olmak
için saha-i intişarda cilve yapan bu gibi gazeteler velev ufak olsun vatan ve milletin fenalığıyla”
ilgili meselelere kati surette göz yummayacakları belirtilir. Gazete, maksadını şu şekilde açıklar:
“Milletin, millet-i Osmaniye’nin bu gün namuskâr ellere metin fikirlere süratli işlere ihtiyacı
pek çoktur. Maarif Nezareti’nin icraatı muamelatında ki hataları görüp de söylememek hatadır.
Zannolunurdu ki Emrullah Efendi Maarif Nezareti’ne gelirse maarif o müthiş intizamsızlıklar
yolsuzluklar yalnız nazırlardan değil hatırlardan da atlatılmış olacak eyvah ki eski atalet ve
tereddüdünde nezaret baştanbaşa aynı. Acaba nezaretin nazarı mahsus sandalyesinde muvaffakiyetsiz
bir nazır, istirahat olup da işleri mihver-i daimi karışmasında deveran edecek de zavallı millet
bu müthiş haller karşısında mahzun keder veren mi bakacak öyle mi işte olmamalı ve olamazda.”
“Bugün mekatib-i aliyeden mekteb-i ibtidaiye kadar gidip gezmeli dikkatli bakmalı araştırmalı
işte göreceksiniz ki intizamlı bir idaresi kararlı bir programı yok, fakülte - lise namları gazetelerde
işitiliyor. Garip hükümet medeni mekteplerinin ders programlarını ve lise ve fakülte nizamlarını
Emrullah Efendi bir defa nazar-ı dikkate alıp geçirseler ihtimal ki uzmandan ibaret bir komisyon
akdedilerek tatbikatta bulunurlarsa belki bizim mekteplerde onların o muhteşem mekteplerine
benzemek yanaşmak tarikine girer.”
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Tiyatro Tenkidi başlıklı bölümde “Şüpheli Çocuk 2 Perde” oyununa yer verilir. Yazıda, bu oyunu
izleyenlerin oyundan çok haz aldığı, beğendiği ancak oyuncuların eserin hakkını veremedikleri
ele alınır. Örneğin rollerin dağıtılmasında bir ihmal ve ilgisizlik olduğu, eserde Karagöz’e verilecek
rolün pek mühim olması gerekirken unutulduğu, diğer rollere gereğinden fazla önem verildiği,
Kabakçı ve Arap’a da dikkat ve itina edilemediği, Razikizade Narçin Bey’e daha fazla rol verildiği
belirtilir. Eserin hususiyle en ziyade yaşayan, yaşatılan rolünün bu olduğu ifade edilir. Bu rolün
mahallesinde ve mevkiinde olmamakla beraber, en ziyade seyri sürükleyen güzel bir piyes ve
canlı bir karikatür olduğu yorumu yapılır. Şalgam Hoca rolünün izleyiciyi kahkahaya boğan oldukça
güldürücü ve eğlendirici bir rol olduğu, ancak eserin müziğinin o kadar iyi düzenlenemediği
eleştirisi yapılır. Yazar bu tenkidin olumsuz anlaşılmamasını, bu eleştiriyi gelecek için daha
güzel sanat eserlerinin ortaya konması için yaptığını belirtir. Bunun bir tenkit değil bir tavsiye olarak
kabul edilmesini ister. Sanatkârların arasında en ziyade muvafık olan Cemal ve Naşid Beyleri tebrik
etmekte, kadın oyunculardan Melina Hanım ile Rana Dilberyan Hanımı unutmamak gerektiğini
belirtmektedir. Yazar tiyatronun idare heyetine metanet ve ciddiyet de tavsiye etmektedir. Dikkat
edilirse kadın oyuncular arasında devrin sosyal şartlarına bağlı olarak Türk ve Müslüman hanımlar
bulunmamaktadır. Umumiyetle Rum ve Ermeni kadınlar rol almaktadırlar.

2.2.7. Kısa Haberler
Muahede gazetesinde kısa haberlere oldukça geniş yer verildiği görülür. Bu kısa haberler de siyasî
ve sosyal meselelere değinilir. Elektrikle aydınlatma haberinden otomobil siparişine kadar birçok
habere rastlanır. Örneğin Boğaziçi, Beyoğlu ve Galata taraflarının elektrikle aydınlatılmasının
Şura-yı Devlet’in Macaristan’da Gaz Anonim şirketine verilmesi hakkında karar ve nizamnamenin
sadarete takdim edildiğine dair bir haber verilir.93 Yine boğazlardaki kale topçu alaylarında kullanılmak
üzere Harbiye Nezareti’nin Almanya’dan 11 adet Kanu otomobil siparişi etmek üzere olduğu haber
alındığına dair bir bilgi yer alır. Ayrıca vefat haberlerine de yer verilir. Örneğin Trabzon mebuslarından
İmadeddin Efendi’nin vefat ettiği, Dâhiliye Nezareti’ne bildirilir.94 Hatta Şüheda-yı hürriyet kahramanlarından
Rodoslu Süleyman’ın vefat haberine de yer verilir.95
Gazetede Portekiz kabinesinin istifası, Londra bankasında iskonto gibi haberler de yer alır. Belediye
meclisinin kararıyla operaya yakın bulunan caddeye Avusturya-Macaristan imparatorunun ismine
ithafen Fransuva Jozef ismi verildiği belirtilir. Ayrıca İlanlara da yer verilir. Özellikle yeni çıkan
kitaplar tanıtılır. Örneğin “Tecelli” “Bu mecmuanın birinci numarası gayet nefis bir halde pazartesi
günü intişar ediyor. 20 vasati sahifeden mürekkeb olup 20 paradır.” Satılık ilanlarına da yer verilir.
Satılık ilanlarının birkaç gün yayınlandığı görülür. Aktar ve tütüncü dükkânının birkaç gün
gazete sütunlarında reklamına yer verilir. Beyazıt da Bakırcılar içinde Acele satlık atar ve tütüncü
dükkanı ilanları yer alır: “Yeşil Tulumba’da vaki 103 numrolu tütüncü dükkanının …. Ve eşyası
acele satılacağından dükkân-ı mezkurede icra-yı vekâlet eden Ahmet Efendi’ye müracaat eylemeleri
ilan olunur.” Gazete, basımını yaptığı matbaanın da reklamını yapar. “Manzume-i Efkâr Matbaası
kitap, ilan, gazete, kart gibi her nevi umur-ı tabiyeyi nefis ve ehven (pek ucuz) bir surette tab eder.”
Bunların dışında ölüm, tayin ve emlak ilanları da gazetede yer alır.
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Sonuç
Muahede gazetesi, Meşrutiyet Döneminin içtimaî ve siyasî konularını tavsif ederek, Türk fikir
hayatının gelişmesine katkıda bulunmuştur. Muahede gazetesi bu hususiyetleri tanımamız, bilmemiz
ve gelecek kuşaklara aktarmamız açısından birinci elden kaynak olma özelliğine sahiptir.
Demokrasi mesleğinin hadimi klişesiyle günlük edebî, siyasî, iktisadî bir ceride olarak yayım
hayatına başlayan Muahede gazetesi, II.Meşrutiyetin çalkantılı döneminde meşrutiyetin, Kanun-ı
Esasi’nin, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin tesisi için çalışmış demokrat bir gazetedir. Gazete,
31 Mart Askerî İsyanı’ndan sonra basına getirilen sansüre rağmen memleketin sorunlarını ele
almaktan ve hükümetin politikalarını tenkit etmekten geri durmamıştır. 24 sayısı çıkan gazete,
kısa soluklu olmasına rağmen demokrasi ve meşrutiyet taraftarı çizgisinden ödün vermemiştir.
Demokrasiyi meslek edinmiş bir gazete olan Muahede; siyasî, idarî, sosyal, iktisadî ve eğitim
meselelerine sıklıkla yer vererek, ülkenin refahının ve saadetinin sağlanması için yayınlar yaparak
hükümetin dikkatini bu hususlara çekmeye çalışmıştır.
Fikir gazeteciliği açısından değerlendirdiğimiz Muahede, basının özgür olması için çaba gösteren,
hak ve özgürlüklerin savunuculuğunu yapan, hukukun üstünlüğüne inanan, ırk, din ve mezhep
ayırmaksızın Osmanlılığın devam etmesinden yana olan, memleketin ilerlemesi ve gelişmesi için
havasından avamına kadar her Osmanlı ferdinin çalışması gerektiğinden bahseden bir görüntü
çizmiştir. Özellikle demokrasi konulu tefrikayla kamuoyu demokrasi konusunda bilgilendirilmeye
çalışılmış; ayrıca meşrutiyet, istibdad arasındaki farkı ortaya koyarak meşrutiyetin kazanımlarından
bahsetmiş, ancak meşrutiyetin sadece bir gruba ait olmadığından, onun bütün millete şamil olması,
her ferdin bundan istifade etmesi gerektiğinden, meşrutiyetin kimsenin tekelinde olmadığından,
onun sahibinin millet olduğundan bahsetmiştir.
Gazete demokrasi ve meşrutiyetin en iyi idare olduğu, ona bütün Osmanlıların sahip çıkması
gerektiği, Osmanlılığın devamının ve bütünlüğünün ancak bu kavramların layıkıyla işlemesi ve
tatbik edilmesiyle sağlanabileceği savunulmuştur.
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“Ziyaret”, “Memurin-i Zabıtanın İstifası”, “Guraba-yı Müslimin Hastahanesi”, “Telgraf Hatlarının
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Tamiri”, “Müzakerat”, “Adana Ahvali”, “Silah Mağazaları”, “Göriçe Hristiyan Arnavudları”, “İlbasan
Darülmuallimini”, “Derviş Hüma Bey”, “Şaki Derdesti”, “Peder Katli”, “Bomba Taharrisi”, “Cinayet”,
Trablusgarb Vilayetinde”, “Evrak-ı Varide”, “Gazeteler”, “Salon Köşelerinde”, “Yeni Ahlak”,
“Anadolu Komisyon Şirketi”
Numara 10: 22 Teşrin-i sani 1326 Pazartesi
“Tedkikat”, “Makale-i Mahsus: Demokrasi Mesleğinin Hadim ve Müdafii Olan Gazeteler Neden
Kapanıyor”, “Politika Panoraması”, “Açık Mektup”, “Muahede’nin Tefrikası 3”, Cemal, “Ahmet
Rıza”, “Havadis-i Hariciye: Girit Meselesi”, “Türkiye ve Almanya”, “Türkiye-İtalya”, “Havadis-i
Dâhiliye: Memleketin Ahvali Dâhiliyesi”, “Arabistan Ahvali”, “Osmanlı Bankası ve Hazine
Tahvilatı”, “Polislerin Faaliyeti”, “Emniyet-i Umumiye Teşkilatı”, “Kolera”, “İlk Defa Gönderilip
Basılmayan Müdafaanamedir”, “Azad Gazetesi Sahibi”, “Meclis-i Mebusan Bakiyesi”
Numara 11: 23 Teşrin-i sani 1326 Salı
“Siyasiyat: Kabine-Beyanname”, “Politika Panoraması”, “Telgraflar: İngiltere’de İntihabat”, “Muahede’nin
Tefrikası 5”, “Hudud Meselesi Münasebetiyle”, “Havadis-i Hariciye: Hakkı Paşa’nın Beyanatı
ve Tan Gazetesi”, “Yunan Matbuatı”, “Osmanlı İran Hududunda Müsademe”, “Yeni Osmanlı
Konsolosları”, “Portekiz Cumhuriyeti”, “Sırbistan’da Buhran-ı Vükela”, “Belçika Kraliçesi”, “Fuad
Şükrü Bey”, “Havadis-i Dâhiliye: İstifa”, “Müzakere”, “Şirket Teşkili”, “Mısır-Tunus-Trablus
Şimendifer Hattı”, “Mahrukat Meselesi”, “Meclis-i Mebusan”, “Kumanoh(?) Ahvali”, “Venizelos”,
“Bulgaristan’da Tebdilat”, “Paris Sergisi”, “İlan”
Numara 12: 24 Teşrin-i sani 1326 Çarşamba
“Tedkikat”, “Politika Panoraması”, “Telgraflar”, “Fransa-Rusya İttifakı”, “Çin’de İntibah-ı Efkâr”,
“İngiltere’de İntihabat”, “Şarkta İtalya’nın Terkiyat-ı Sanayiesi”, “İtalya ve Avusturya”, “Kayalarda”,
“Havadis-i Hariciye: Türkiye’nin Siyaseti Hariciyesi ve Tan Gazetesi”, “Girit Meselesi”, “Times
Gazetesi ve Türkiye Ahvali”, “Venizelos ve Ahali”, “Yunanistan’da Tebdilat”, “Tahdid-i Hudud”,
“Türkiye-Bulgaristan”, “Bulgar Çeteleri”
Numara 13: 25 Teşrin-i sani 1326 Perşembe
“Siyasiyat 2: Kabine-Beyanname”, “Telgraflar”, “Balon Vukuatı”, “Vapur Kazası”, “Sibirya’da
Şimendifer Hattı”, “Fransa’nın Teşebbüsat-ı İstilaiyesi”, “İngiltere’de İntihabat”, “Politika Panoraması”,
“Avusturya ve Sırbistan”, “Prens Napolyon’un Roma Seyahati”, “Makale-i Mahsus: Ne İstiyoruz
Maarifimiz Hakkında”, “Havadis-i Hariciye”, “Türkiye ve Romanya”, “Türkiye ve İtalya”, “İran
Ahvali”, “Mavera-yı İran Hudud-ı Hadidiyesi”, “Ermeni Hastahanesi ve Memurinin Vazifesizliği”,
“Fransa Sefareti”, “Şura-yı Devlette”, “Tahvil”, “Meclis-i Mebusan”, “Makedonya Ahvali”, “İştib(?)
Ahvali”, “Türk-Yunan Münasebeti”, “Fransa’da Amele Hayatı”, “Yeni Neşriyat: İnsaniyat”
Numara 14: 26 Teşrin-i sani 1326 Cuma
“Siyasiyat: Kabine-Beyanname”, “Telgraflar”, Cemal, “Makale-i Mahsus”, “Havadis-i Hariciye:
Türkiye-Yunanistan”, “Venizelos İçin Nümayiş”, “Mısır Fevkalade Komiserliği”, “Bir Yunan
Eşkıya Çetesiyle Müsademe”, “Türkiye ve İtalya”, “Bulgarlara Karşı Tedabir-i İnzibatiye”,
“Bulgaristan’da Diplomasi Tebdilatı ve Matbaacıların Tatil-i Eşgali”, “Türkiye ve İran”, “Havadis-i
Dâhiliye: Buhran-ı Vükela”, “Kabinenin İstifası”, “Huzura Kabul”, “Harcırah”, “Arz-ı Şükran”,
“İzmit’ten”, “İrtihal”, “Tatil”, “Kibar Gazetesi”, “Patrikhane Havadisi”, “Emel Yolunda”, “Meclis-i
Mebusan”, “Muhaceret Meselesi, “Evrak-ı Varide”
Numara 15: 27 Teşrin-i sani 1326 Cumartesi
“Tedkikat: Terbiye-i Siyasiye”, “Siyaset”, “Telgraflar”, “Politika Panoraması”, “Makale-i Mahsus”,
“Havadis-i Hariciye: Demokrasi Uyanıyor”, “General Derguliç(?) Paşa ve Yeni Türkiye”, “Türkiye
ve İtalya”, “Hükümet-i Osmaniye ve Fransa”, “Filistin’de Mukatelat”, Rum-Bulgar Münasebeti”, “Yemen
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Ahvali”, “Çetelere Karşı”, “Karadağ Hududunda Müsademe”, “Ankara’da Tatil-i Eşgal”, “Bulgar
Komitesinin Beyanatı”, “Maliye Nezareti İdare-i Dâhiliyesinde”, “Kayalar Muhabir Muhabir-i
Mahsusumuzdan”
Numara 16: 28 Teşrin-i sani 1326 Pazar
“Siyasiyat: Rıza Nur Bey Meselesi”, “Politika Panoraması”, “Telgraflar”, “Avusturya’nın Fransa
Sefiri”, “İngiltere’de İntihabat”, “Bir Fransız Muhabirinin Kahire’den Tardı”, Mahmut Nuri,
“İzah”, “Havadis-i Hariciye: Türkiye-Bulgaristan Ticaret Mukavelesi”, “Bulgar Mahbusiyesinin
Hali”, “Türkiye-Bulgaristan Hududu”, “Bulgar kralının Atina Seyahati”, “Türkiye ve Amerika”,
“Havadis-i Dâhiliye”, “Hilaf-ı Kanun-ı Duhul ve Sadrıazam Paşa Hazretleri”, “Talat Bey’in Küfrü”,
“Ermeni Patrikhanesi Meclis-i Millisi”, “Ermeni Hastahanesi”, “Buhran-ı Vükela”, “İstanbuluvist
Fırkası”, “Düvel-i Muazzamaya Bir Muhtıra”, “Yemen Ahvali”, “Tenkil-i Eşkıya”, “İmam Yahya”,
“Kolera”, “Tatil”, Vaz-ı Esas”, “Medeniyet”, “İdam”, “Trablusgarp Metropoliti”
Numara 17: 29 Teşrin-i sani 1326 Pazartesi
“Muhterem Karilerimize”, “Makale-i Mahsus: İstanbul’da Farmasonlar”, “Politika Panoraması”,
“Telgraflar”, “Almanya’nın Siyaseti Hariciyesi”, “İran İstikrazı”, Cemal, “Tedkikat”, “Amel-i
Hukuk: Hakkı Paşa’nın Cevabı ve Matbuat-ı Mahalliye”, “Acı Tecrübeler”, “Havadis-i Hariciye:
İngiltere’de İntihabat”, “Almanya’da Sosyalistler”, “Yunanistan Ahvali”, “Havadis-i Dâhiliye:
Selamlık Resmî”, “İbrahim Temo Beyefendi”, “Kürek Hadisesi”, “Abdülhamit’in Depoları”, “İtilaf”,
“Kolera”, “Gazeteler”, “Evrak-ı Varide”, “Genç Türk”, “Medeniyet”
Numara 18: 30 Terin-i sani 1326 Salı
“Siyasiyat”, “Telgraflar”, “İngiltere’de İntihabat”, “İspanya’da Fırtına”, “Politika Panoraması”,
“Haftalık İcmal”, “Havadis-i Hariciye: Amerika-Türkiye Münasebeti Ticariyesi”, “Garip Bir Haber”,
“Sofya’da Türkçe Gazete”, “Havadis-i Dâhiliye”, “Demokrasi Mesleği”, “Patent Vergisi”, “Girit
Meselesi”, “Kabine”, “Boşo Efendi”, “Havran Ahvali”
Numara 19: 1 Kanun-ı evvel 1326 Çarşamba
“Makale-i Mahsus”, “Telgraflar”, “Politika Panoraması”, “Muahede’nin Tefrikası: Demokrasi 1”,
“Hürriyet-i Matbuat”, “Havadis-i Dâhiliye”, “Havran Ahvali”, “Arnavud Firarilerinin Avdeti”,
“Bulgaristan’da Matbaa Amelesinin Tatil-i Eşgali”, “Bulgar İstikrazı”, “Teessüf”, “Yunanistan
Ahvali”, “Havadis-i Hariciye: Sırbistan Meclisinde Ermeniler Meselesi”, “İran Ahvali”, “Evrak-ı
Varide”, “Yolsuzluk Yüzünden Neler Çekiliyor”, “Adliye Nezareti Celilesine Açık Mektup”
Numara 20: 2 Kanun-ı evvel 1326 Perşembe
“Makale-i Mahsus: Yarın İçin”, “Telgraflar”, Politika Panoraması”, “Muahede’nin Tefrikası:
Demokrasi”, “Havadis-i Dâhiliye: Zat-ı Şahane’nin Seyahati”, “Sara-yı Hümayun’da Ziyafet”,
“Hürriyet-i Ebediye Tepesinde”, “Eşkıya Çeteleri”, “Mustafi Safvet ve Bizim Hürriyetperverler”,
“Girit Meselesi”, “Yemen Ahvali”, “İngiltere Sefiri”, Yunanistan’ın Tensikat-ı Askeriyesi ve
Fransız Zabitanı”, “Havran Ahvali”, “Anadolu Mahsulâtı”, “Bulgaristan Hududunda Tekrar
Müsademe”, “Kamil Paşa”, “Selanik’te Muhacirin”, “Asar-ı Şekavet”, “Rumeli Ahvali”, “Havadis-i
Hariciye: İran Ahvali”, “Afrika’daki Müsademe”, “Evrak-ı Varide”
Numara 21: 3 Kanun-ı evvel 1326 Cuma
“Sadrazam Hakkı Paşa’ya Açık Mektup”, “Siyasiyat: Girit-İran ve Biz”, “Fuat Şükrü Bey”, “Politika
Panoraması”, “Esrarengiz Bir Usul ü Siyaset”, “Suriye Ahvali”, “Girit meselesi”, “Sandanski Fırkası”,
“Maliye Nazırı”, “Talimhane”, “Rumeli Ahvali”, “Yemen’de Jandarma Teşkilatı”, “Mahsulât”, “Çakırcalı
Ailesi”, “Seyyid İdrisi”, “Havadis-i Hariciye: Sırp Kralı”, “Meşrutiyet’te Bir Müsabaka İmtihanı”,
“İlan: Anadolu Komisyon Şirketi”
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Numara 22: 4 Kanun-ı evvel 1326 Cumartesi
Muhammed Hadi Şirani, “Siyasiyat: Hürriyet-i Matbuat”, “Politika Panoraması”, “Telgraflar”,
“Muahede Gazetesi’nin Tefrikası: Demokrasi”, “Makale-i Mahsus”, Tevfik, “Muahede Ceride-i
Feridesine”, “Sadrazam Hakkı Paşa Hazretlerine Açık Mektup”, “Havadis-i Hariciye”, “Rusya
Hariciye Nazırı’nın Paris ve Londra Seyahati”, “İngiltere’de İntihabat Mücadalatı”, “İran Ahvali”,
“Havadis-i Dâhiliye: Buhran-ı Vükela”, “Amerika Sefiri”, “İstikraz Meselesi ve İlk Avans”,
”İstifa Şayiaları”, “Selamlık”, “Yemen Ahvali”, “Rumeli Ahvali”, “Suriye Ahvali”, “Eşkıya Çeteleri”
Numara 23: 5 Kanun-ı Evvel 1326 Pazar
“Siyasiyat: Hürriyet-i Matbuata Dair”, “Politika Panoraması”, “Telgraflar”, “Muahede Gazetesi’nin
Tefrikası: Demokrasi Nazariyesinin Mebde-i”, “Havadis-i Dâhiliye”, “Mekteplerin Küşadı”, “İstifa
Şayiaları”, “Türkiye-İtalya Münasebeti”, “Molozlar”, “Ziyafet”, “Mülakat”, “Hudud Hadisesi”,
“Sırp Muallimleri”, “Koleraya Karşı Tedbir”, “Osmanlı İstikrazı”, “Çar Nikola’nın Yevm-i Veladeti”,
“Havadis-i Hariciye”, “İran Ahvali”, “Çin’de İntibah”, “İtalya ve Almanya”, “Bulgaristan Ahvali”,
“Japonya Hükümeti ve Sosyalistler”, “Evrak-ı Varide”, “Güzel Madam Dönis”, “İlan: Anadolu
Komisyon Şirketi”
Numara 24: 6 Kanun-ı evvel 1326 Pazartesi
“Siyasiyat”, Ferruh Niyazi, “Makale-i Mahsus: Her Şeyi Hükümetten Beklemeyelim”, “Politika
Panoraması”, “Muahede’nin Tefrikası”, “Havadis-i Dahiliye: Buhran-ı Vükela”, “Dünkü Meclis-i
Vükela”, “Selam-ı Şahane”, “Afv-ı Şahane”, “Mekteb”, “Rapor İrsali”, “Türkiye-Romanya Ticaret
Mukavelesi”, M. Muhiddin, “Ahmed Şuayb Bey’e Bir Kitabesinin Mezar-ı Zair”, “İstanbul ve
Şehir Emaneti”, “Tekzib”, “İran Hududu”, “Bulgar Hududu”, “Karada” Müsademesi”, “Şifreler
Hakkında”, “Fırka-i İtilaf”, “Eşkıya”, “Kolera Vukuatı”, “Açık Mektup”, “Garip Bir Hal”, M. Bahaeddin,
“Evrak-ı Varide”, “Ziraat ve Baytarlık”, “Havadis-i Hariciye, “Yunanistan Havadisi”, “Bir Darülacizede
İsyan”, “Venizelos’un İntihabatı Hakkında”, “Times Gazetesi ve Yunanistan”
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Gazeteci Necmeddin Sadık Sadak’ın Düşünce Dünyası
Kemal YAKUT*
Pakize YÖNTER SAĞUN**

Özet
1890’da Isparta’da dünyaya gelen Necmeddin Sadak, ilk ve orta öğrenimini Türkiye’de tamamladıktan sonra,
Fransa’da sosyoloji öğrenimi görür. Ülkeye döndükten sonra Darülfünun Edebiyat Fakültesi’nde Ziya Gökalp’la
birlikte çalışır. Fransa’da başladığı gazetecilik kariyerine, 1918’de Kazım Şinasi Dersan, Ali Naci Karacan
ve Falih Rıfkı Atay’la birlikte çıkardığı Akşam gazetesiyle devam eder. Bir yandan Sosyoloji kürsüsünde
çalışmalarını devam ettirirken, öte yandan ise Akşam gazetesinde yazılarıyla Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı
destekleyici bir tutum alır. Ölümüne kadar yazılarıyla ulus-devletin inşasında siyasetçi ve gazeteci olarak
rol alır.
Necmeddin Sadak’ın düşünce dünyasını, kaleme aldığı ‘Sosyoloji’ adlı ders kitabıyla, Akşam gazetesinde
yazdığı makaleler üzerinden yapılan bu çalışma, Sadak’ın arzuladığı siyasal rejimde Cumhuriyet’in demokratik
kurumlarla donatılması, kişi hak ve özgürlüklerine yer verilmesi büyük yer tutmaktadır. Bu düşünce
sistematiğinin geliştirilmesinde Sadak’ın Fransa’da aldığı sosyoloji öğrenimi büyük rol oynaar. Elbette
Kemalist ideolojinin toplumu kuşatmasına ulus-devletin kurumlarıyla kökleşmesine çaba gösterir. Devletin
milleti inşa etmesini ve yoğun bir Türkleştirme projesinin hayata geçirilmesini zorunlu görür. Türkleşmenin
önündeki en büyük engelin ‘Levantenler’ olduğunu öne sürerek, bir tür yabancı düşmanlığı da yaptığı görülür.
Milliyetçiliğin dil, eğitim, kültür ve ekonomi alanlarında gerçekleştirilecek düzenlemelerle kökleştirilebileceğine
inaır. Bu yönüyle Kemalizmin milliyetçilik ve medeniyetçilik unsurlarını sıkı bir şekilde savunur.
Necmeddin Sadak, Cumhuriyet döneminde Kemalizme inanmış, onun üretilmesine katkıda bulunmuş
gazeteci/başyazar grubunun önde gelen üyelerinden biri olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Necmeddin Sadak, Akşam Gazetesi, Kemalizm, Millet ve Milliyetçilik.

The World of Ideas Necmeddin Sadık Sadak The Journalist
Abstrack
Necmeddin Sadak was born in Isparta in 1890. Having finished the Primary and Secondary Schools in
Turkey, he educated the Sociology in France. He returned to Turkey in which he worked with Ziya
Gökalp at the Faculty of Humanities. Then he continued his career as a journalist by publishing the
Akşam journal with Kazım Şinasi Dersan, Ali Naci Karacan and Falih Rıfkı Atay in 1918. While he was
teaching in the Sociology chair at the university, he also supported the National Independence War by
his articels in the Akşam. He has played a role as a politician and journalist in the formation of national
state until his death.
*
**

Doç.Dr., Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
Öğr.Gör., Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
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The course book called as ‘Sociology’ and his articles in Akşam show us the intellectual world of Necmeddin
Sadak. He believed that Republic should comprise the democratical institutions and human rights
and liberty. Sociology education that he took in France played an important role in the development
of intellectual view. He also attempted to enclose the Kemalist Ideology to the society and to root the
institutions of national state. He thought that the state must give to the society a form and Turkification
must be realized intensively. He had a xenophobia view because of the fact that his idea that the Levantine
was the main obstacle against the Turkification. He believed that Nationalism should be rooted by making
reforms in the language, education, culture and economy. At that point, he defended strictly the nationalist
and civilized elements of Kemalist Ideology.
Necmettin Sadak is one of the significant journalists who belives and supports the the Kemalist Ideology in
the Republican Era.
Keywords: Necmeddin Sadak, Journal of Akşam, Kemalist Ideology, Nation, Nationalism.

Giriş
Cumhuriyet devrimlerinin savunulmasında ve Kemalist ideolojinin üretilmesinde gazeteci ve siyasetçi
kimliğiyle büyük rol oynayan Necmeddin Sadak, hukukçu bir babanın oğlu olarak 1890’da Isparta’da
dünyada gelir. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi’ne girer. Başarılı bir
öğrencilik yaşantısının ardından 1911’de mezun olur. Maarif Nezareti’nin bursuyla Fransa’da bulunan Lyon
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde sosyoloji öğrenimi görür. Üniversite öğrenciliği sırasında Lyon’da çıkan
Progres gazetesine yazılar yazarak, ilk gazetecilik çalışmalarına başlar. 1914’te mezun olduktan sonra İstanbul’a
döner ve bir süre Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Dairesi’nde çalışır. Ardından da 1916’da Darülfünun
Edebiyat Fakültesi İçtimaiyat (Sosyoloji) Bölümü’nde müderris olan Ziya Gökalp’ın yardımcılığına atanır.1
Bu görevinin yanı sıra Yeni Mecmua ve İçtimaiyat Mecmuası’nda da Ziya Gökalp’e yardımcı olur. Bu yayın
organlarında sosyal konular içeren makaleler kaleme alır. Necmeddin Sadak, bir yandan Darülfünun’da
müderrislik görevini sürdürürken diğer yandan ise basın dünyasında etkili olmaya çalışır. 1918’de Kazım
Şinasi Dersan, Ali Naci Karacan ve Falih Rıfkı Atay ile birlikte Akşam gazetesini kurar.2 Falih Rıfkı Atay’ın
“kötü baskılı, az satışlı, avuç kadar bir şey” olarak tanımladığı Akşam gazetesi3, Mütareke ortamında Ulusal
Kurtuluş Savaşı’nı destekleyici bir tutum alır. Necmeddin Sadak, birçok basın mensubunun tutarlı bir
duruş sergileyemediği kaos günlerinde, yazılarıyla Ankara Hükümeti’ni destekler.4
Necmeddin Sadak, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin/Partisi’nin ünlü ideologlarından biri olan Ziya
Gökalp’in Mondros Mütarekesi’nden sonra 1919’da İngilizler tarafından Malta’ya sürgün edilmesi üzerine,
O’nun kürsüsünde “Sosyoloji ve İçtimai Doktrinler Tarihi” dersini okutur. Türkiye’de sosyoloji biliminin
kurucusu sayılan Gökalp’in ölümünden sonra, sosyoloji kürsüsünün başkanlığına getirilir.5
Cumhuriyet ideolojisinin inşası sürecinde birçok gazete sahibinin, başyazarının ve yazarının milletvekili
olarak TBMM’ye girdiği bir dönemde Necmeddin Sadak da, 1927’de milletvekili olur.6 Parlamentoda
görev yaptığı yıllar arasında, Milletler Cemiyeti’nde, Cenevre Silahsızlanma Konferansı’nda, Montrö
Boğazlar Sözleşmesi görüşmelerinde Türkiye’yi temsil eder. Ayrıca Dışişleri Komisyonu Raportörlüğü
M. Nuri İnuğur, Türk Basınında İz Bırakanlar, İstanbul, Der Yayınları, 1988, s. 75-76; Nurhan Kavaklı,
Bir Gazetenin Tarihi: Akşam, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2003, s. 22-23.
2 M. Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, İstanbul, Der yayınları, 1993, s. 338-339.
3 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul, Bateş Yayıncılık, 1984, s. 131.
4 İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, s. 338-339.
5 Kavaklı, a.g.e., s. 23.
6 Hakkı Uyar, “Necmeddin Sadık Sadak”, Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: Kemalizm, Cilt: 2,
Ed. Mehmet Ö. Alkan, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, s. 104.
1
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ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunur. Necmeddin Sadak’ın, Dışişleri Bakanlığı yaptığı 19471950 yıllarında Türkiye, Batı bloğunda yer almaya ve Soğuk Savaş paradigmasını benimsemeye başlar.
Necmeddin Sadak’ın düşünce dünyasını Akşam gazetesinde yazdığı makalelerin yanında, 1930’lu ve
1940’lı yıllarda lise son sınıflarda okutulan ‘Sosyoloji’ adlı ders kitabı yansıtmaktadır. Kemalist ideolojinin
derin izlerine rastlanılan bu kitapta; sosyolojinin ilk haberleri, sosyolojinin tarifi ve metodu, millet, devlet,
hükümet, din, aile ve kadın, ahlak, hukuk, ilim ve felsefe, sanat ve ekonomi gibi konulara yer verilmektedir.7
1950’de CHP’nin seçim yenilgisine uğraması ve iktidarı kaybetmesi sonrasında TBMM dışında kalan
Sadak, 1953’te kanser tedavisi gördüğü New York’ta yaşama veda edene kadar Akşam gazetesinde yazmaya
devam etmiştir. Bu yazılarında dış politika konularına değinmiş ve hükümeti eleştirmiştir. 8

1. Cumhuriyet ve Demokrasi
Türk Devrimi’nin inşası sürecinde Kemalist aydınların yazıları gözden geçirildiğinde, Cumhuriyet’in dar ve
geniş anlamının birlikte kullanıldığı görülmektedir. Dar anlamıyla Cumhuriyet’in, devlet başkanının
seçimle ve belli bir süre için belirlendiği yönetim/devlet biçimi, geniş anlamıyla ise demokrasiyi kavradığı
yönüyle bir anlayış mevcuttur. Gerçekte bu algı, hazırlanışında Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük katkısının
olduğu ve tek parti dönemi orta öğretim kitapları arasında başköşede bulunan Medeni Bilgilerle büyük
paralellik gösterir. Bu kitapta, yaşanılan süreçte demokrasi fikrinin yükselen bir denizi andırdığı, yirminci
asırda birçok müstebit hükümetin bu denizde boğulduğuna tanık olduğu belirtilmektedir. Özellikle, “halk
idaresi olan cumhuriyet”, “Türkiye Cumhuriyeti, demokrasi esasına müstenit bir devlettir”9 gibi ibareler,
dönemin gazeteci ve yazarlarını derinden etkilemiştir.
Necmeddin Sadak da Cumhuriyeti, demokratik bir egemenlik kurumu olarak ele almakta ve analizlerini
siyasal, hukuksal, tarihsel ve felsefi açılardan gerçekleştirmektedir. “Hükümet rejimleri milletlerin tarihi
ve sosyal teşekkülü arasında sıkı bir bağ”10 olduğuna inanan Necmeddin Sadak, en iyi hükümet şekillerinin,
milli hareketlerden doğan hükümetler olduğunu öne sürmektedir. O’na göre bu hükümetler, “milli vicdanın,
milli iradenin” ifadesidirler: “Milli bir hareket ancak, halkçı olabileceğine göre millet ihtilâllerden doğan
hükümetlerin, monarşi, aristokrasi şekilleri olmasına imkân yoktur. Bunun içindir ki halk devrimlerinden
çıkan demokrat hükümet şekli cumhuriyettir. Türkiye’de cumhuriyet her hangi bir hukuk teorisinin
yahut şu veya bu memleketin taklidi değildir. Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir tekâmül mahsulüdür ve halk
devriminden doğmuştur. Türkiye’deki hükümet rejimi bu milli hareketten doğduğu için milletindir ve
millet içindir. İlme uygun olarak diyebiliriz ki Türkiye hükümeti şekli, milliyetçi ve halkçı bir cumhuriyettir”.11
Türk Devrimi’nin halkçı, tam anlamıyla demokrat bir ülke yarattığına inanan Necmeddin Sadak, Türk
toplumlarının eski dönemlerde zaten demokrat olduklarını öne sürmektedir. Bu tarihî gelişimi kesintiye
uğratan saltanat rejimleridir. Türk Kurtuluş Savaş’ından sonra halkçılığın yerleşmesi, “şu veya bu teoriden,
ferdi düşüncelerden çıkma, suni ve zoraki bir sistem değil, cemiyetin kendisinden doğma, tarihî ve
sosyal” bir sonuçtu. Halkçılıkla demokrasi arasında doğrudan bir bağ kuran Necmeddin Sadak, “Türkiye’de
demokrasi devrimi” nin sınıfsal bir nitelik taşımadığını, tüm toplumsal kesimlerin eseri olduğunu tahlil
etmektedir.12

Bkz. Necmeddin Sadak, Sosyoloji, İstanbul, Maarif Matbaası, 1939.
Uyar, a.g.e., s.105.
9 Afet İnan, Medeni Bilgiler Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1988.
10 Sadak, a.g.e., s. 77.
11 a.g.e., s. 80.
12 a.g.e., s. 60-62.
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Cumhuriyet’in kurulmasını ve Kemalist ideolojinin inşa edilerek tüm yapıyı kuşatmasını eşzamanlı
değerlendirmektedir. Gerek Cumhuriyet’in gerekse rejimin ortaya çıkmasının diğer ülkelerin rejimlerinden
farlı bir şekilde zuhur ettiğine inanmaktadır. Nitekim Türkiye’de Cumhuriyet’in yalnız bir idarenin
değişimine yol açmadığını, baştanbaşa bir milleti inşa ettiğini, bu nedenle dünyada hiçbir ihtilâlın bir
toplumu Anadolu İhtilâli kadar değiştirmediğinin altını çizmektedir. Cumhuriyet’in harcındaki tarihî
ve milli faktörler ön plana çıkmaktadır: “Türkiye Cumhuriyeti büyük, milli ve tarihî bir zaruretin çocuğudur.
… Sosyal hadiseleri mukayese ederken, bunlara sebep olan hadiseleri tetkik etmek lazımdır. Kemalist
rejimi doğuran tarihî ve sosyal amiller faşist, nazist yahut komünist sistemleri yaratan amillerden tamamen
farklıdır”.13 Kemalizmin inşa sürecinin “Anadolu Kurtuluş ve İstiklal Hareketi”yle başladığına değinen
Necmeddin Sadak, mahvolmak üzere bulunan bir milletin varlığını koruması gibi “mühim tarihî
amilin” diğer rejimlerde görülmediğini, Türk Milleti’nin “uzun ve haşmetli” tarihinde misli görülmemiş
heyecanlı anlar yaşadığını belirtir ve Kemalist rejimin bundan dolayı ne bir zümrenin, ne bir sınıfın
eseri olduğunu, bütün bir milletin malı olduğunu açıklamaktadır.14
Necmeddin Sadak, Cumhuriyet’in yönetenlerin ve özellikle devlet başkanının seçimle belirlenmesi şeklindeki
dar tanımıyla yetinilmemesini, Türkiye’de Cumhuriyet’in manasının bu kadar basit ve bu derecede maddi
olmadığını, Cumhuriyet’in daha manevi, daha asil bir mana ifade ettiğini, Cumhuriyet’in Türkler için
“fazilet ve feragat” anlamına geldiğini belirtmektedir.15 Ayrıca bu rejimde eski düzenin mirasyedi ve müflis
zihniyetinin tasfiyesi gerçekleştirilerek, ülkenin baştanbaşa imar edilmesi yoluna gidilerek, Cumhuriyet
ile kalkınma arasında paralellik kurmaktadır.16
Kemalist ideolojinin derin izlerini taşıyan Medeni Bilgiler adlı kitapta, ön plana çıkarılan demokrasi ve
hürriyet övgüsü Necmeddin Sadak’ta da mevcuttur. O’na göre gerçek demokrasi “Müsavat” fikrinin
etkisiyle, son yüzyılda büyük aşama kaydetmiştir: “Demokrasi ve müsavat fikirlerini doğuran sosyal
amiller, ekonomide tekâmülden sonra, cemiyetlerin nüfus çokluğu ve maddi-manevi sıklık, yakınlık
bakımından artmasıdır. Bunun içindir ki, endüstri gibi, gidip gelme vasıtaların da demokrasiye tesiri
vardır”.17 Sadak, Cumhuriyetle demokrasinin ayrılmaz bir ikili olduğunu ve Türkiye’de de demokrasinin
hedeflendiğini, siyasal gelişmeler ışığında analiz eder: “Cumhuriyet her şeyden önce hürriyet demektir.
Kötü gördüğünü çekinmeden tenkit etmek, düşündüğünü açıkça söylemek demektir. Bu genel çerçevenin
dışında kalmış Cumhuriyet yoktur. Tasarlanamazda …”18 Özellikle cumhuriyetin özgürlükçü bir anlayışla
anlamlı olabileceğinin altını çizmektedir. Vicdan, fikir, söz, yazı ve matbuat özgürlüğünün “ne boş bir
lakırdı, ne de süs” olduğunu, son yüzyıllarda söz ve matbuat özgürlüğünün “en temiz idare usulü olan
demokrasiyi” doğurduğunu belirtmektedir. Güçlü bir demokrasi için muhalefet ve siyasal partilere ihtiyaç
olduğunu, demokrasinin bu iki olgudan besleneceği inancındadır: “Her ne olursa olsun cumhuriyet hürriyetten
korkmaz bilakis ondan kuvvet alır. Hürriyet bu memlekete lazımdır. Cumhuriyete inandığımız, onu bir
oyuncak addetmediğimizi ispat etmek için lazımdır. Hürriyetten ve muhalefetten korkmayınız, eğer
hakikaten cumhuriyete âşık iseniz bunun aksinden korkunuz”.19
Necmeddin Sadak, siyasal sistemin çok partili bir anlayışa dayanmasından yanadır. Siyasal partilerin
ülkedeki mevcut siyasal, toplumsal ve düşünsel akımlar etrafında oluşmasını, bu nedenle ülkede
muhafazakâr, radikal ve sosyalist partilerin bulunabileceğini savunmaktadır. Ancak düzen karşıtı gerici
ve tutucuların, müneccimlerin, falcıların, üfürükçülerin siyasal parti kurmalarına ve partilerin içinde
Necmeddin Sadık, “Kemalist Rejim ve Türkiye Cumhuriyeti”, Akşam, No: 6838, 29 Teşrin-i Evvel 1937. Yazar,
gazete makalelerinde adını Necmeddin Sadık olarak belirtmiştir. Bizde bunu esas alarak, gazete yazılarını
dipnot verirken Necmeddin Sadık’ı esas aldık. Metin içinde Necmeddin Sadak’ı kullandık.
14 Sadık, a.g.m., s. l.
15 Necmeddin Sadık, “ Cumhuriyet Ne Demektir?”, Akşam, No: 3968, 29 Teşrin-i Evvel 1929.
16 Necmeddin Sadık, “Eski, Yeni Türkiye”, Akşam, No: 2429, 19 Temmuz 1342/1925.
17 Sadak, a.g.e., s. 57-59.
18 Necmeddin Sadık, “Bir Görü”, Akşam, No: 5953, 17 Mayıs 1935.
19 Necmeddin Sadık, “Muhalefetsiz Bir Cumhuriyetin Tasavvuru Kabil Değildir!”, Akşam, No: 4283, 13 Eylül 1930.
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yer almalarına şiddetle karşı çıkmaktadır. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın başarılı olamamasını buna
bağlamaktadır. Öte yandan siyasal partilerin temsili ettiği fikirlerin, ülkenin çıkarları ve insanoğlunun
bugünkü zekâsıyla uyumlu olmasını, ülkenin sorunlarını çözmeye yönelik bir ideolojiye sahip bulunmasını
zorunlu görmektedir.20
Siyasal rejimin ana kurumlarını irdeleyen Necmeddin Sadak, demokrasinin kökleşmesi için yerel ve
genel seçimleri çok önemsemektedir. Oy verme bilincinin vatandaşlık bilinciyle doğrudan ilgili olduğunu,
milli hâkimiyetin tahkim edilmesinin halkın oy verme bilincine sahip bulunmasına bağlı bulunduğunu
savunmaktadır.21 Bu pratikten hareket eden Necmeddin Sadak, Türkiye’nin kadınlara seçme ve seçilme
hakkını veren ilk ülkelerden biri olması ve azınlıkların parlamentoya temsilci göndermelerini demokratik
tutumun en önemli örneklerinden biri olarak saymaktadır.22 Fakat siyasal elitlerin üzerinde durmadığı
ve halkın iradesinin meclise tam olarak yansımasını engelleyen iki dereceli seçim sistemini eleştirmektedir.
İki dereceli seçim sisteminin Meşrutiyet döneminden kalma olduğunu, halkın istediği kişileri doğrudan
Meclis’e gönderemediğini, seçilen milletvekillerinin halkın temsilcisi olmayıp, ikinci seçmenlerin temsilcileri
olduğunu ve hakiki milli hâkimiyetin, ancak bir dereceli seçim sistemiyle hayata geçirilebileceğini öne
sürmektedir.23
Necmeddin Sadak, Cumhuriyet’in ve rejimin korunması için geliştirdiği söylem, çağdaşlarından farklı
değildir. Yeni bir hükümet şeklinin yerleşmesinin çok zor olduğuna değinen Sadak, toplumun yapısı
itibariyle tutucu olduğunu, değişime açık olmadığını belirtmektedir. Halkın Cumhuriyet’in ilanına ilgisiz
kaldığını, alkışlamadığını, çünkü halkın “maddi ve bariz neticeler” istediğini, bu yüzden Cumhuriyet’in
faydalarının halka anlatılması gerektiği inancındadır: “Cumhuriyetperver hiçbir şartta ‘asıp keseriz’
gibi, ‘matbuat hürriyetini tahdid ederiz’ diye sözler söylemez. Bunlar meşrutiyetçi ve İttihatçıların, istibdat
zihniyetinin sözleridir. Cumhuriyeti yerleştirmek için bunu öncelikle tesis etmeliyiz. … Cumhuriyeti
ilan ettik demek ve ilan etmek, Cumhuriyet’in devlete taalluk eden şekillerini kabul ve tatbik etmek kâfi
değildir. Cumhuriyet’in zihniyetini, müesseselerini tatbik etmeliyiz. Çünkü hakiki cumhuriyet bir isim
ve şekilden ziyade bir zihniyet ve terbiye meselesidir”.24
Cumhuriyet’in yerleşmesi ve kökleşmesinde İstiklal Mahkemelerini gerekli görür ve bu yolla hükümetin
kanunları uygulayabileceğini savunur.25 Elbette Necmeddin Sadak, diğer Kemalist yazarlar gibi Doğu
ve Güneydoğu’da derebeylik sisteminin tasfiye edilerek, bölgenin otorite altına alınmasını, Cumhuriyet’in
korunması açısından gerekli görür.26 Böylelikle göçebelik ve aşiret kurumlarının çözüleceğini, modern
devletin inşaasının önündeki engellerden kurtulacağını öngörmektedir.27 Cumhuriyet’in irtica ve taassuba
karşı korunmasında, şeyh, şıh ve hoca gibi kişilerin toplum üzerindeki nüfuzunun kırılmasını arzulamaktadır.28
Bu açıdan laikliğe büyük önem atfetmektedir: “Cumhuriyet Hükümeti, halkın dinî hissiyatını ne eski
devirlerde olduğu gibi kaba bir idare ve tasallut vasıtası olarak kullanmaya tenezzül etmiş, ne de ruhaniyet
kisvesine bürünen bir sınıfın vicdanlara tahakküm etmesine müsaade etmiştir. Türk İnkılâbı bütün medeni
milletler gibi, dinî, fertlerin vicdanında serbest bırakmıştır. Fakat dinin bir politika ve entrika silahı olarak
kullanılmasına da asla müsaade etmiyor”.29
Necmeddin Sadık, “Fırkaların Mahiyeti ve Manası”, Akşam, No: 4315, 15 Kanun-ı Evvel 1931.
Necmeddin Sadık, “Rey Hakkı”, Akşam, 30 Nisan 1923, No: 1655; Necmeddin Sadık, “İstanbul
İntihâbatı”, Akşam, No: 5757, 18 Teşrin-i Evvel 1934.
22 Necmeddin Sadık, “Yeni Bir Hız”, Akşam, No: 5854, 4 Şubat, 1935.
23 Necmeddin Sadık, “İki Dereceli İntihap ve Milli Hâkimiyet”, Akşam No: 1629, 4 Nisan 1923,.
24 Necmeddin Sadık, “Cumhuriyet’in Yerleşmesi İçin”, Akşam, 18 Teşrin-i Sani 1923.
25 Necmeddin Sadık, “Cumhuriyet Kazandı”, Akşam, No: 1884, 4 Kanun-ı Sani.
26 Necmeddin Sadık, “Derebeylik Meselesi”, Akşam, No: 2440, 30 Temmuz 1925.
27 Necmeddin Sadık, “Islahat O Kadar Kolay Şey Değildir!”, Akşam, No: 2340, 10 Nisan 1925.
28 Necmeddin Sadık, “İrticaya Karşı”, Akşam, 27 Şubat 1925, No: 2293; Necmeddin Sadık, “İrtica”, Akşam,
No: 2292, 26 Şubat 1925.
29 Necmeddin Sadık, “Dini Mevzu, Siyaset Maksatları İçin Basamak Olamaz!”, Akşam, No: 3739, 9 Mart 1929.
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Necmeddin Sadak, cumhuriyet vurgusu ön planda olmakla beraber, arzuladığı siyasal rejimde cumhuriyet
ve demokrasi iç içedir. Demokratik kurumların inşa edilmesinden yanadır. Cumhuriyet rejiminin medenileştirme
öğesi üzerinde durur. Türk toplumunun geri kalmışlığının Cumhuriyet’in kökleştirilmesiyle olanaklı olabileceğini
öne sürer.

2. Millet ve Milliyetçilik
Necmeddin Sadak, Sosyoloji adlı kitabında “millet”in ortaya çıkmasını ve gelişmesini Avrupa’da feodalitenin
tasfiyesi sürecine tarihlendirmektedir. Milleti “onu teşkil eden ferdlerin hepsinde birden yaşayan kamusal
bir tasavvur, bir görüş” olarak tanımlamaktadır.30 “Millet”in varlığını reddeden ve bunu geçmişten kalma
“şiddet ve haksızlık hortlağı” olarak gören sosyalist ve anarşistleri eleştirmektedir. Milletlerin günün
birinde ortadan kalkmaya mahkûm, geçici toplum tipleri olduğunu söylemenin bilimsel düşünüşe ters
düşmek olduğunu savunan Sadak, tam tersine milletler arasında farklılıkların ve başkalıkların artmasının
bir ilerleme olacağına inanmaktadır.31 Milleti oluşturan unsurların ise; yalnızca ırk birliği, toprak birliği,
dil veya din birliği, devlet zorlaması, menfaat, hatta sadece kültür birliği olmadığını, koşullara göre bu
unsurların her birinin milletin oluşumu üzerinde az veya çok etkisi olabileceğini öne sürmektedir. Bu
unsurların analizi sonucunda milleti, “dil birliği, kültür, yani duygu ve düşünceler birliği, ülkü birliği…
bu unsurlarla birbirine bağlı yurttaşlardan meydana gelen siyasi ve sosyal cemiyet…” şeklinde tasavvur
etmektedir. 32
Necmeddin Sadak, Türkiye’de milliyet fikrinin doğuşunun, konuya ilişkin teori ve evrime uygun olduğunu
iddia etmektedir. Ona göre Türk milliyetçiliği vakitsiz ve zoraki değil, adeta tarihî ve sosyal zorunluluklar
altında başladığını, hatta bazı geçici engellerin bu evrimi biraz geciktirmiş bile olabileceğini belirtmektedir.33
19. yüzyılın sonlarına doğru milliyet fikrinin tarih ve dil alanında yapılan çalışmalarla başladığını, Ahmet
Vefik ve Süleyman Paşa’ların bu hareketin ilk habercileri olduğunu yazmaktadır. 23 Temmuz 1908
Devrimi’nin milli bilincin uyanmasını ve milliyetçiliğin siyasi bir boyut almasını geciktirdiğini, Türk
Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin çıkardığı Tarih 3 kitabında yer alan şu pasajla kanıtlamaya çalışmaktadır:
“Hürriyet ve müsavat esasları kabul olunur ve bir Meclis-i Mebusan teşkil edilirse, Rum rumluğunu,
Bulgar bulgarlığını, Sırp sırplığını unutup Osmanlı olacak zannediliyordu. Hürriyet ve meşrutiyetin
tesiriyle dinî ve millî münaferet ve mücadeleler hepsi ortadan kalkıp mükemmel idare olunan mesut ve
müreffeh bir ‘Osmanlı milleti’, teşekkül eder ümidinde bulunuyorlardı”.34 Bu düşüncede olanları, siyasi
ve geçici birlik olan Osmanlı İmparatorluğu fikriyle mefhumunu ayırt edemeyecek kadar cahil olmakla
suçlamaktadır. Meşrutiyet devrinde “hoca ile papazın ahbap” olmasının yeterli görüldüğünü, oysa diğer
etnik unsurlarda milliyet duygusunun büyük gelişme gösterdiğini ve Türklerin henüz bu duyguyla tanışmadığını
belirtmektedir. Döneme damgasını vuran Osmanlıcılığı mahkûm etmektedir.35 Panislamizmi ve Pantürkizmi
üretenleri “cahil ve hayalci”, politikacılar olarak vasıflandırmaktadır.36
Türk Devrimi’nin yol gösterici ilkelerinden birinin milliyetçilik olduğunu, bu milliyetçilikte amacın
“asrın ilerleme ve teknik hareketinde diğer ileri milletlerle birlikte yürümek, fakat milli, karakter ve benliği
korumak” şeklinde olduğuna vurgu yapılmaktadır. Diğer bir anlatımla “medeniyette Avrupa medeniyeti,
kültürde Türk kültürü” şeklinde formüle etmektedir.37

Sadak, a.g.e., s. 37.
a.g.e., s. 38.
32 ag.e., s. 40-42.
33 a.g.e., s. 43.
34 a.g.e., s. 43.
35 Necmeddin Sadık, “Yeni Milliyetperverlik”, Akşam, No: 2673, 21 Mart 1926.
36 Sadak, a.g.e., s. 44-45.
37 a.g.e., s. 45.
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Necmeddin Sadak, Yeni Türkiye ile, Osmanlı İmparatorluğu arasında göze çarpan ilk farkın, millilik olduğunun
altını çizmektedir. Eskiden Türklerin “bu memleketin şarktan garba giden serhatlarında bekçilik vazifesi
eden, fakat büyük imparatorluk içindeki muhtelif anasırlardan ancak birini teşkil eden ve hepsinden
fazla ihmal olunan bir anasır” olduğunu, ancak şimdi ise Türklerin ülkenin yegâne sahipleri olduğunu
belirtmektedir.38
Necmeddin Sadak, döneme damgasını vuran Türkleştirme ideolojisinin sıkı taraftarlarından biridir.
Cumhuriyet rejiminin herkesin “itikadına, milliyetine hürmet ettiğini”, fakat “hürriyeti ve müsavatı
en mukaddes umde bilen Cumhuriyet’in” buna karşılık halktan bazı vazifeler talep etmesinin doğal
olduğu inancındadır. O’na göre bu ülkede yaşamak, ülkede kazanmak, bu vatanın evladı olmak hakkını
isteyen unsurların her şeyden evvel Türk olmaları, “ecnebi mukallitliğinden, Levantenliğinden” vazgeçmeleri
zorunludur. Bu bağlamda Başbakan İsmet (İnönü) Paşa’nın Türk Ocağında verdiği söylevde, “milliyet
yegâne vasıta-ı iltisakımızdır; vazifemiz bu vatan içinde bulunanları behemehâl Türk yapmaktır” sözlerini
destekledi ve azınlıkların bu sözlerden ders almasını ve “onlar(ın) şimdiden ve kendiliklerinden Türkleşmeğe
çalışma(larının)” uygun olacağını belirtti39. Sadak’ın Akşam gazetesinde kaleme aldığı “Türkleşmek Mecburiyeti”
adlı makalesinde, Osmanlı İmparatorluğu’nda hiçbir köken, dil ve inanç ortaklığı olmayan birtakım kimselerin,
yalnızca çıkar ve imtiyaz ekseninde bir araya gelerek adeta yeni bir ırk, yeni bir milliyet zuhur ettiklerini
belirterek, bunların ülkeyi sömürdüklerini ileri sürmektedir. Cumhuriyet rejiminin temel görevlerinden
birisinin bu “Levanten güruhu(nu)” tasfiye ederek, milli bir yapı kurmak olduğunu belirtmektedir40. Necmeddin
Sadak’ın milliyetçilik söylemi analiz edildiğinde, gayr-i Türk unsurların asimile edilmesine ve yer
yer yabancı düşmanlığına yer verdiği görülmektedir.
Necmeddin Sadak, Türkleştirme projesinde Türkçenin öğrenilmesine ve eğitimin millileştirilmesine hayati
bir önem atfetmektedir. Türkçenin öğretilmesinin ve konuşulmasının yalnızca okulla sınırlı tutulmamasını,
günlük ve iktisadi yaşamda da zorunlu kılınmasını istemektedir41. Türk çocuklarının dinî cemaatlerin
ve misyonerlerin okullarına gitmelerine karşı çıkmaktadır. Burada milli bilincin öğrenilmeyeceği kanısındadır:
“Bu mekteplerde tahsil kaliteli olabilir; ama terbiyenin milli yani millet ve vatan nokta-ı nazarından
en esaslı olan bir kısmı var ki, bilhassa aile ocağından uzak olan Türk çocuklarının bunu ecnebi mekteplerinde
aldıkları söylenemez”.42
Necmeddin Sadak, Cumhuriyet döneminde üretilen milliyetçilik söyleminin, Meşrutiyet yıllarında geliştirilen
milliyetçilikten farklı olduğu kanısındadır. Günümüzde sıkça gündeme getirilen İttihatçi-Kemalist çizgisini
ve bu çizginin sürekliliğini reddetmektedir. Yeni Milliyetperverlik adlı yazısında bunun analizini yapmaktadır:
“Yalnız mazi ile bugün arasında şu fark var ki; eski milliyet cereyanı yalnız basit heyecanlara istinad
ediyordu. Bütün ani heyecanlar ve coşkun hisler gibi, gayesi ve istikameti malum olmadan ruhlardan
taşıyor, bazen tahribkâr bir kuvvet halinde hem etrafına, hem kendisine ziyan veriyordu. Türk
milliyetperverliğinin bugün vasıl olduğu tekâmül derecesi şuurlu, kendi kendisini bilen, gayesi ve
istikameti tayin edilmiş bir milliyetperverliktir. Türkiye’de artık zahiri hislere, basit heyecanlara istinad
eden taşkın bir sel halinde milliyet cereyanı değil, muayyen ve faideli bir mecra içinde kati hedefine
doğru yürüyen, muazzam bir nehir gibi yürüyen bir milliyet cereyanı vardır. Eski milliyetperverlik
yalnız sathi hissiyattan kuvvet alıyor, kaba hisleri tahrik ediyordu. Bugünkü mütekâmil Türk milliyetperverliği
fikre hitap ediyor. Bunun içindir ki, meşrutiyetten beri başlayan milli cereyanı düne kadar teceddüd
hareketiyle telif etmek mümkün olamamıştır”43.

Sadık, “Eski, Yeni Türkiye”, Akşam, No: 2429, 19 Temmuz 1341 (1925).
Necmeddin Sadık, “Türkleşmek Mecburiyeti”, Akşam, No: 2352, 30 Nisan 1925.
40 a.g.m., s. 1.
41 Necmeddin Sadık, “Millet ve Lisan”, Akşam, No: 2531, 29 Teşrin-i Evvel 1341(1925.
42 Necmeddin Sadık, “Mektepsizlik Derdi”, Akşam, No: 3204, 14 Eylül 1927.
43 Sadık, “Yeni Milliyetperverlik”, s. 1.
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3. Devlet ve Ekonomi
Necmeddin Sadak, cemiyetlerde düzeni sağlayan kurumların toplamını devlet olarak tanımlamaktadır: “Devlet,
siyasi müesseselerin canı demek olan, belli, özel, maşeri (kamusal) tasavvurdur. Devleti yapan ruhi cevher,
milli vicdanı husule getiren birlik insanların topudur. Bunun içindir ki, ferdlerden üstün olan devlet,
ferdlere hâkimdir. Devletin hâkimiyeti bir cemiyetin sosyal kudretinden başka bir şey değildir.”44 Devletin
ilk çağlardaki temel görevinin, dışarıda düşmana karşı vatanı korumak ve başka ülkelerle antlaşmalar
yapmak, içeride ise toplumun düzenini ve bağlılığını bozacak maddi ve manevi, suçlulara karşı jandarmalık
etmekti. Hâlbuki modern dönemlerde milli devletin ortaya çıkmasıyla, devletin görevleri artmıştır.45
Bu tespitleri yapan Necmeddin Sadak, bütün milletin ifadesi olan devletin milletle ilgili her türlü işleri
üstlenmek zorunda olduğu kanısındadır. Bu açıdan 20. Yüzyılda devlet, sosyal hayatın temellerinden
biri ve belki de en önemlisi olan ekonomik işlere müdahale etmeye başlamıştır.46 Özellikle çeşitli nedenlerden
dolayı, geri kalmış ülkelerde, ekonomik faaliyetlerin kişisel girişimciliğe bırakılmasının, o ülkenin ilerlemesini
daha fazla geciktirecektir. Necmeddin Sadak bu bakımdan devletçiliği zorunlu görmektedir: “Devletçilik,
yani; ferdi kapital ve teşebbüslerin başaramayacağı ve milli hayatın tekâmülü, memleketin yoksulluktan
kurtulması bakımından, yapılması beklenemeyecek kadar acele ve zaruri olan ekonomi işlerini devletin
milli kapital ile başarması, devletle milletin bir olduğu devirde sosyolojik bir zarurettir. Devletçilik,
sosyal hâkimiyet müessesesinin neticesi olduğu gibi, milli tekâmüle yardım eden bir sistemdir. Devletçilik
rejiminde endüstri çabuk ilerler. Bu sayede müstahsil köylü mahsulünü daha çabuk, daha çok, daha
iyi fiyatla satar.”47 Ona göre devletçilik, fabrikalar açarak işsizliği ortadan kaldırma, işçilerin ve köylülerin
refahını artırma, ferdi rekabeti ortadan kaldırarak gelişi-güzel fabrikaların açılmasını önleme, bu yolla
milli sermayenin zarar görmesini engelleme, üretim ve tüketim arasında dengesizliği giderme, krizlere
çare bulma, kâr ve sermayenin belli kişilerin elinde toplanmasına meydan vermeme ve Avrupa da
olduğu gibi sosyalizm komünizm gibi akımların doğmasına nedenler üretmeme gibi işlevleri olacaktı.
Türkiye’de devletçilik uygulanarak sınıfsal çatışmaların önüne geçilecekti. Devletin ekonomiye müdahale
etmesinin yanı sıra toplumda ekonomik açıdan güçsüz kesimlere sosyal yardımda bulunma, fikir ve sanat
hayatını gelişme görevlerine de sahipti. Necmeddin Sadak, devletin sosyal niteliğine vurgu yapmaktadır.48
Necmeddin Sadak, Cumhuriyet’in devraldığı ekonomik mirası tahlil ederek, bu geri kalmışlıktan ve sömürü
düzeninden kurtulmanın tek yolunun devletçilik politikasının izlenmesi olduğuna inanmaktadır: “İnkılâptan
sonra milli hâkimiyeti, Lozan’dan sonra siyasi şartları elde eden Türkiye devleti, sosyal hayattaki tekâmüle
uymak için ekonomi vazifelerini çoğalttı. Demiryollarını, limanları yapmak ve işletmek vazifesini üstüne
aldı. Bunları yapacak ferdi kapital ve teşebbüs olmadığı için, bu mühim ihtiyaçların kuvveden fiile
çıkması için yıllarca beklemek, yahud memleketi, eskisi gibi, istismarı düşünen ecnebi kapitale yalvarmak
lazımdı. Demiryolların ve limanların devletleşmesi bu zaruretin neticesidir. … Milli servet hep dışarı akıyordu.
… Fabrikaların kurulması, ferdi kapital ve teşebbüslerin girişmeyeceği büyük işlerdir. Paramızı korumak
için devlet, fabrikalar açmak yolunu tutu. Endüstri devletin başlıca ekonomik vazifesi oldu. Fabrika
açan bir memleketin, bu fabrikaları himaye etmesi şarttır. Her memlekette böyle olmuştur. Bu zaruret
liberal mesleğin çürüklüğünü ispat eder. Bu suretle, Türkiye’de devletin ekonomik vazifelerinin çoğalması,
milli hayatın tekâmülüne uygun olarak yürümüş ve zaruri olarak devletçilik sistemi doğmuştur.”49
Necmeddin Sadak, II.Meşrutiyet yıllarında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nce uygulanan ekonominin
Türkleştirilmesi projesini de tahlil etmektedir. Ona göre İttihatçıların devlet eliyle bir Türk burjuvazisi
Sadak, a.g.e, s. 47.
a.g.e., s. 64.
46 a.g.e., s. 65-66.
47 a.g.e., s. 69; Necmeddin Sadık, “İktisadiyat ve Yeni Devlet”, Akşam, No: 4708, 18 Teşrin-i Sani “1931.
48 Sadak, a.g.e., s. 70.
49 a.g.e., s. 68, Türk heyetinin Lozan’da ekonomik bağımsızlığın kazanılması yönünde verdiği mücadelenin
değerlendirmesi için bkz: Necmeddin Sadık, “İktisadi Meselelerin Te’hiri”, Akşam, No: 1608, 14 Mart 1339
(1923).
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oluşturma çabaları başarısızlığa uğramıştı. Uygulanan milli iktisat politikası sayesinde birçok harp zengini
ve bir takım şirketler türemişti. Bu politika devletçilik değildi. Cumhuriyet döneminde izlenen devletçilikle,
ittihatçıların milli iktisat politikalarının birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurgulamıştı: “Devletin
iktisadiyat ile uğraşması bu asırda bir zaruret haline girmiştir. Dünyanın her tarafında bilhassa yüksek
ve müterâkim sermaye usulünün, makine sanayinin, ilerlediği memleketlerde içtimai ve iktisadi buhranlara,
devletin iktisadiyatına el uzatmasından başka çare yoktur. Fakat bizde harbi umumi esnasındaki komite
ve ricali bu devlet iktisadiyatını büsbütün ters anlamıştır. Ve daha doğrusu bunu, fırkalarının bir nevi
zekâtı add etmişlerdir. Devletin iktisadiyatı hiçbir zaman sermaye, servet tevzi’ etmek hükümet kuvveti
vasıtasıyla memleketin şerait-i iktisadiyesi üzerinde bir tazyik icra etmek demek değildir. Devlet ancak
mevcut bir vaziyet-i iktisadiyeyi ıslah için sonradan müdahale edebilir”.50
Ekonomik politikalar içerisinde devletçiliği ısrarla savunan Necmeddin Sadak, liberalizmi mahkûm etmektedir.
1929 dünya ekonomik krizinin izlenen liberal politikaların sonucunda ortaya çıktığını ve liberalizmin iflas
ettiğini belirtmektedir.51 “Devletçilik denilen siyasi ve içtimaî hükümet tarzının”52, “savaştan sonra bir hastalığın
ilacı olarak meydana çıktığını”,53 ileri sürerek, Türkiye’de devletçi uygulamaya geçişi meşrulaştırmaya
çalışmaktadır.
Necmeddin Sadak’ın devlet ve ekonomi üzerine geliştirdiği söylem Kemalist devletçilik anlayışıyla örtüşmektedir.

4. Eğitim ve Kültür
Cumhuriyet döneminde yönetici seçkinlerin, Kemalist ideolojinin üretilmesi ve benimsenmesi ile yeni
bir bireyin yetiştirilmesi için eğitime ağırlık verdikleri bilinmektedir. Gerçektende dönemin söylemine bakıldığında
devrim ile eğitim-kültür arasında sıkı bir bağ kurulduğu görülmektedir. Necmeddin Sadak, Cumhuriyet’in
ilk yıllarından itibaren makalelerinde Kemalist ideolojiye uygun bir eğitim sisteminin inşa edilmesine büyük
yer vermiştir: “Bir inkılâp ancak fikirlere yerleşirse devamlı olabilir. Ferdlerin zihniyetinde yer tutmamış,
yalnız kelime ve düstur halinde kalan teceddütler, kalem üzerine çizilmiş yazılar gibidir. Bu inkılâbın
memlekette bir salâh devri açabilmesi için her şeyden evveli ilim ve maarif lazımdır. Salâh kuvvetiyle
azim ve iman ile elde ettiğimiz zaferi fikir sahasında itmam etmezsek, bu istiklâlden ve bu hâkimiyetten
istikbalde bir hayır beklenemez”. 54 Yapılması gereken ilk çalışma milli esaslara dayalı bir programın
hazırlanmasıdır. Maarif Vekâleti’nin bir “heyet-i ilmiye” toplayarak, yeni bir program yapmasını, yeni ders
kitapları hazırlamasını, hazırlanacak programın uzun süreli olmasını ve gelen bir hükümet tarafından
değiştirilmemesini istemiştir. Böylece devrimin ruhuna uygun kuşaklar yetiştirilebilirdi.55
Eğitimde millileşmenin ilk önemli adımı 3 Mart 1924’te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu oldu. Bu
düzenleme sonucu okulların devletin denetimi altına alınmasını, medreselerin kapatılmasını ve milli
eğitime aykırı okulların tasfiye edilmesini uygun bulurken, Galatasaray gibi, yabancı dilde eğitim veren
nitelikli okulların, sıkı bir teftiş ve nezaret altında varlıklarını sürdürmelerine izin verilmesini arzulamaktadır:
“Tahsil ve terbiyeye o kadar çok muhtacız ki ve maarif teşkilatımız henüz memleketin muhtaç olduğu
tahsil ve terbiyeye o derece gayri kâfidir ki her ne suretle olursa olsun, her nerden gelirse gelsin, bu
maarifin aydınlığını kabule mecburuz. Bunun içindir ki İstanbul’da kapalı olan yüzlerce mükemmel maarif

Necmeddin Sadık, “İktisadiyat”, Akşam, No: 2040, 12 Haziran 1924.
Necmeddin Sadık, “Liberalizm ve Devletçilik”, Akşam, No: 5335, 17 Ağustos 1933.
52 Sadık “İktisadiyat ve Yeni Devlet”, s. 1.
53 Necmeddin Sadık, “Sanayii Devletin Yapması Niçin Zaruridir”, Akşam, No: 5480, 9 Kanun-u Sani 1934.
54 Necmeddin Sadık, “Maarifimizin Esasları Ne Olmalıdır”, Akşam, No: 1621, 27 Mart 1923.
55 Necmeddin Sadık, “Maarif Islahatında İstikrar”, Akşam, No: 1996, 27 Nisan 1924; Necmeddin Sadık,
“Milli Maarif”, Akşam, No: 2635, 11 Şubat 1926.
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müessesesinin ne olacağını Türk, Hıristiyan binlerce talebenin atisini şimdiden düşünmek mecburiyetindeyiz”.56
Necmeddin Sadak, bu saptamasıyla sıkı bir denetim koşuluyla yabancı okullara sıcak yaklaşmaktadır.
Medreselerin kapanmasını ise milli ve laik bir kuşağın yetiştirilmesi için zorunlu görmektedir: “Terbiye
ve tedris müesseselerini, cumhuriyet gayesine hizmet edecek bir nesil yetiştirebilecek hale sokmaktır.
Bunun için ilk şart muhtelif gayeler etrafında açılmış müesseseleri değiştirmek terbiye ve tedrisatta vahdeti
temin etmektir”.57 Bu amaca ulaşmak için “muallimlerin zihniyeti(nin), programlar(ın) ve kitaplar(ın)” gözden
geçirilmesini, hazırlanacak programın hiç olmazsa on beş sene uygulanmasının uygun olacağını düşünmektedir.58
Türkiye’nin modernleşmesi ve Doğu uygarlığından Batı uygarlığına geçişte eğitime büyük işlevler yükleyen
Necmeddin Sadak, eğitimin milli idealler çerçevesinde yeniden yapılandırılmasını işaret etmektedir. Harf
devrimini de bu açıdan değerlendirmektedir. Alfabe değişimini doğrudan doğruya “cehaletle mücadele”
olarak nitelemektedir: “Yeni harflerin millete hazırladığı feyizli istikbal bu sayede pek kısa bir zamanda,
memleket ufuklarında hayat verici bir güneş gibi parlayacaktır. Bununla demek istemiyoruz ki okuyup
yazmayı öğrenenler derhal cehaletten kurtulacaklardır. Okumayı öğrenmek ancak bir vasıtadır. Milletin
ekseriyeti bu vasıtayı elde ettikten sonra kendiliğinden ilim ve irfana teşne olacak kitap, gazete okumaya
başlayacak, hayat telâkkisi kafası tamamıyla değişecektir”.59
Harf devriminin eşine rastlanılmadığını, yapılan seferberlikle çok sayıda yurttaşın okuma yazma öğrendiğini
belirten Sadak, toplumun kısa sürede “terakki” edeceği inancındadır.60 Bu zorlu devrimin Mustafa Kemal
gibi bir liderle başarıldığını belirtmektedir. “bu işi başarmanın sırrı şudur: içtimai bir bünyenin içinde
bulunduğu ahval ve şeraite muvafık olmayan her nevi teşebbüs akim kılmaya mahkûmdur. İçtimai
vicdanın, bir takım tebeddüller ve ihtiyaçlar neticesinde kabule hazırlanmış olduğu yenilikler derhal
muvaffak olur. Bunun içindir ki bir millete tarihin muayyen bir devrinde bazen bir yeni, kelime kabul
ettirmek Medeni Kanunu kabul ettirmekten daha güçtür. Bu nevi tahavvüllere müsait zamanları anlamak,
milli vicdanın kabul edip etmeyeceği inkılâpları sezmek ancak tarihte müstesna yetişen büyük adamların
karidir. Gazi Mustafa Kemal’in dehası işte bu milli vicdanı sezmek en mühim ve en gayri kabili icra zannedilen
inkılâpları tam zamanında yaparak muvaffak olmak suretinde tecelli ediyor. Yine onun dehasındaki
seziş ve biliş kudreti harf inkılâbını en sona bırakmıştır. Çünkü Türkiye’nin manzarasını değiştiren
Türk milletini terakki yoluna sevk eden tebeddüller arasında, en fazla devamlı cehde ve gayrete zamana
lüzum gösteren bu harf inkılâbıdır. Bunu bütün halk mektepleri teşkilatının reisliğini ve başmuallimliğini
gazi hazretleri kabul buyurmuşlar, hiçbir memleketin devlet reisi bu dereceli şerefli ve şükrana layık bir
vazife kabul etmemiştir. Bu ulu başmuallimin arkasında bütün münevverler muallim olacaktır” 61
Necmeddin Sadak’ın eğitime ve kültür üzerine yazıları incelendiğinde devrim hareketlerini destekleyen
ve bu alanın millileşme paradigması çerçevesinde yapılandırılmasından yana olduğu görülmektedir.
Kemalizme sarsılmaz bir inançla bağlıdır.

Sonuç
Necmeddin Sadak, imparatorluktan ulus-devlete geçişin sorunları üzerinde duran ve yeni dönemde Kemalist
ideolojinin üretilmesine katkıda bulunan gazeteci kuşağının önemli temsilcilerinden biridir. Onun düşünce
dünyasının oluşumuna aldığı sosyoloji eğitimi ve Türkiye’nin özgül koşulları pay sahibi olmuştur. Cumhuriyetin

Necmeddin Sadık, “Ecnebi Mektepleri”, Akşam, No: 2100, 14 Ağustos 1924.
Necmeddin Sadık, “Maarifde Devam ve İstikrar”, Akşam, No: 1955, 16 Mart 1924.
58 a.g.m., s. 1.
59 Necmeddin Sadık, “Cehaletle Mücadele”, Akşam, No: 3590, 10 Teşrin-i Sani 1928.
60 Necmeddin Sadık, “Yeni Devir”, Akşam, No: 3642, 2 Kanun-ı Evvel 1928.
61 Necmeddin Sadık, “Gazi Baş Muallim”, Akşam, No: 3624, 14 Teşrin-i Sani 1928.
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demokratik kurumlarla donatılmasına, ekonomik, toplumsal ve kültürel yapının Türkleştirilmesine,
“Türk Milletinin” inşasına yazılarıyla destek vermekten kaçınmamıştır. Bir Atatürk kültünün doğmasına
hizmet etmiştir. Aşağıdaki satırlar onun düşünce dünyasını ve Atatürk kültüne olan bağlılığını en iyi
yansıtan metinlerden biridir. “Acıların, ezginliklerin çok arttığı bir gündeydi. Doğu yerinden ansızın
bir gürültü koptu. Dağların yarılmasına benzeyen can evine işleyen bir gürültü, gürültünün ardından
eşsiz bir parıltı belirdi. Gök bitiminde kocaman bir altın baş, gögen bakışlı iki göz göründü. Yıllardan
beri bekleşen sayısız bilinmez kalabalıktan kükremeler çıktı. Ona göre ileri atıldırlar. Bir ağızdan sevinçle
haykırdılar: Atatürk! Atatürk! O gözleri kamaştıran altın ışık yere indi. Türk eline kavuştu. Ona tükenmez
kut verdi”.62
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Ulus Devlet İnşasında Basının Rolü: Falih Rıfkı Atay
Funda Selçuk ŞİRİN*

Özet
Louis Althusser’in devletin ideolojik aygıtları arasında önemli bir yer verdiği basın, imparatorluktan
ulus devlete geçişte sistemin kendini yeniden üretmesi noktasında önemli bir araç olarak kullanılmıştır.
Gazeteciliğe 1912’de genç bir İttihatçı olarak Tanin Gazetesi’nde başlayan, cumhuriyetin ilanından
sonra farklı gazetelerde başyazarlık yapan Falih Rıfkı Atay da bu aracı en etkili şekilde kullanan
isimlerden bir olarak karşımıza çıkar. Atay, imparatorluktan ulus devlete geçişte ulusun ve devletin
yeniden inşası noktasında önemli isimlerden biridir. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in en yakınındaki
isimlerden biri olan Atay, hem Kemalizm’in teorileştirilmesi ve sistemleştirilmesi hem de halka
açıklanması ve halkın bu ilkeler doğrultusunda inşası sürecine etkin bir şekilde katılır. Gazeteyi
Kemalizm’in halka götürülmesi ve benimsetilmesini sağlama noktasında yani Kemalizm’in
propagandası için çok yönlü bir araç olarak kullanan Atay’ın 1930’lardaki gezileri de son derece
önemlidir. Geziler hem ulus devlet inşasında genç cumhuriyet için en iyi örneği bulmak noktasında,
hem de halkın faklı rejimlere ve ülkelere dair bilgi kaynağı olması bakımından önemli bir yere sahiptir.
Atay için imparatorluktan ulus devlete geçişte, Osmanlı kimliğinden farklı yeni bir Türk kimliğinin
oluşturularak, homojen bir toplumun yaratılması ve bu toplumun muasır medeniyet seviyesine
ulaşması en temel amaç olmuştur. Bu bağlamada yeni iktidarın tüm uygulamaları, yapılan düzenlemeler
ve inkılâplar Atay tarafından halka duyurulur, açıklanır ve benimsetilmeye çalışılır. Bu çalışmada
1923 ile 1930’lu yıllar arasındaki ulus devlet inşa sürecinde Atay’ın gazeteyi nasıl kullandığı ortaya
konulmuştur. Bu bağlamda bir gazeteci milletvekili olan Atay’ın ele alınan yıllar içindeki gazete
yazıları içerik ve söylem analizine tabi tutularak hem cumhuriyet paradigmasının hem de yeni
devlet için yeni halkın inşa edilmesi noktasında gazeteden nasıl yararlanıldığı tespit edilmiştir.
Çalışma sonunda ele alınan yıllar içinde gazetenin Atay tarafından son derece etkili ve çok yönlü
bir şekilde kullanıldığı, ulus devlet inşa sürecine önemli katkılarda bulunduğu tespit edilmiştir.
Gazete Atay tarafından hem iktidar ve uygulamaları için bir propaganda aracı hem de halkın
aydınlatıldığı bilgilendirildiği bir araç olarak kullanılır.
Anahtar Kelimeler: Falih Rıfkı Atay, Basın, Gazete, Ulus Devlet İnşası, Kemalizm

The Role Of Press in Building Natıon-State: Falih Rıfkı Atay
Abstract
The press which was put into an important place among ideological apparatus of state by Louis
Althusser was used as an important instrument in transition from empire to nation-state system in
the process of reproducing itself. Falih Rıfkı Atay starting as a young Unionists in the Tanin Newspapers
in 1912 was realized to be as the one who use this instrument most effectively. Atay is one of the
important names in the reconstruction of the state and nation in the process of transformation
*
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from empire to nation state. Atay, who was one of the closest names to the President Mustafa
Kemal, participated both in the process of theorizing and systematizing Kemalism and in the process
of explaining Kemalism to the public and the construction of the nation in accordance with these
principles. He used the journal as an effective means of conveying Kemalism to the public and the
adoption of Kemalism. His trips in 1930s are extremely important. Those trips had an important place
in both discovering the best model for the young republic in the construction of nation state and
being the source of information for the public about different regimes and countries. Atay, for the
transition from empire to nation state, the Ottoman identity different from creating a new Turkish
identity, the creation of a homogeneous society and that society’s most fundamental goal of contemporary
civilization has been reached. Connect all the applications in this new ruling, by the regulations
and reforms Atay to publicize explain and ıs trying to adopt. This study, how Atay made use of
journal in the process of the construction of nation state between 1923 and 1930s is stated. In this
context, the articles written between the years mentioned above by Atay were put to an analysis of
content in order to identify how journal was used both in the process of the construction of republic
paradigm and the construction of the new nation for the new state. At the end of our study, it is
stated that journal was used in an effective and multi-dimensional way by Atay and made great
contribution to the process of the construction of nation state. Atay by the newspaper as a propaganda
tool for power and practices as well as a means of informing the public lighting is used.
Keywords: Falih Rıfkı Atay, Press, Newspaper, Building of Nation-State.

Giriş
İletişim, insanlar arasında enformasyonun, fikirlerin veya davranışların paylaşılmasıdır. Kitle iletişimi;
“iletişimin geniş heterojen ve bilinmeyen izleyiciye doğru yöneltilen şekli” 1 olarak tanımlanır.
Bir iletişim aracı olarak basın ise, “toplum içinde düzenli olarak yayınlanan dolayısıyla hedef kitlenin
hizmetine verilmiş, haber veya bilgi öğelerinin düşünce veya kanıların biçim ve koşullarının
somutlaştırılmış şeklidir.”2
Basının haber verme, bilgi iletme, toplumsallaştırma, güdüleme, eğitme, kültürün gelişmesine
ve yayılmasına yardımcı olmak gibi işlevlerinin yanında eğlendirmek, denetim ve eleştiri gibi işlevleri
de vardır.3 Gücünü ve etkinliğini hedef kitlesinden yani okuyucularından alan basın, içinde bulunduğu
toplumun önemli toplumsal dinamiklerinden biridir.
Basının önemli bir işlevi de kamuoyu oluşturmaktır. Kamuoyu, “belli bir toplum içinde yaşayan
insanların belli bir olgu veya inanç üzerindeki yargısıdır. Hükümet dışı çevrelerden hükümete
doğru yönelen ve hükümetçe göz önünde bulundurulması zorunlu bulunan kanaatlerdir.”4 Kamuoyu
belli bir tutumun düşünsel deyimi olarak ortaya çıkar ve kişilere belli bir olay veya sorun karşısında
belli yönlere yönelmesini empoze eder. Yani kamuoyu, belli bir baskı yaratarak bireyi belli tutumlara
yönelterek o tutumun kendi öz inancından kaynaklandığı izlenimini yaratır.5 Basın kamuoyunu

Alemdar Korkmaz ve İrfan Erdoğan, İletişim ve Toplum, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1990, s. 54.
Haluk A. Yüksel, Uğur Demiray, Basının Toplumsal İletişimdeki İşlevleri, Eskişehir, Anadolu
Üniversitesi Yayınları, 1988, s. 32.
3 Kayıhan İçel, “Günümüz Basınının Kamusal Görevleri”, Genç Gazeteciler Eğitim Semineri,
İstanbul, Gazeteciler Cemiyeti Yayını, 1985, s. 17.
4 Niyaz Öktem, “Kamuoyu Oluşturulmasında Basının Eğitim İşlevi ve Kamu Yararı Ölçütü”, Genç
Gazeteciler Eğitim semineri, İstanbul, Gazeteciler Cemiyeti Yayını, Mart 1986, s. 242.
5 Öktem, a.g.m., s. 242.
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yansıttığı kadar, onu biçimlendirme eğilimi de taşır. Bu durum siyasi içerikli mesajlar taşıyan basın
için daha da geçerlidir.6
Basın, haber verme ve kamuoyu oluşturma gibi geleneksel işlevlerinin yanı sıra, Türkiye gibi hızla
gelişen toplumlarda tarihsel bir işlevi daha yüklenir ki, bu da sosyal yapının değişimine katılımdır.
Modernleşme bağlamında topluma yeni değer yargıları getirme görevi önemli ölçüde kitle iletişim
araçlarına düşer.7 Bununla birlikte basın sistemin kendini yeniden kurması noktasında önemli
ideolojik aygıtlardan biri olarak da değerlendirilir. Devlet, bu aygıtlar sayesinde ideoloji kullanarak
sistemi yeniden inşa eder. 8
Yazılı basının en önemli araçlarından biri gazetedir. Gazete ile bilgi, toplumsallaştığı, popülerleştiği
gibi demokratikleşir de.9 Bu durum basının dördüncü bir kuvvet olarak değerlendirilmesini sağlar.
Walter Lipmann’nın “gazete demokrasinin incili sayılır. Gazete herkesin okuduğu tek kitaptır.
Bir bakıma herkesin her gün okuduğu tek kitaptır”10 yönündeki açıklaması da gazetenin neden
böyle değerlendirildiğine ışık tutacak niteliktedir.
Bu çalışmada hem iletişim hem de kamuoyu oluşturma gibi geleneksel işlevleri dışında, sosyal
yapının değişimine katkıda bulunma ve ideolojik bir aygıt olma özelliklerine de sahip olan gazetenin
ulus devlet inşası sürecinde bir aydın tarafından nasıl kullanıldığı ve gazetenin bu sürece nasıl
bir katkıda bulunduğu ortaya konulmuştur. Bu çerçevede cumhuriyetin ilanından 1930’lu yıllara
kadar olan ulus devlet inşası sürecinde iktidara en yakın isimlerden biri ve aynı zamanda bir
gazeteci milletvekili olan Falih Rıfkı Atay’ın gazete yazılarını incelenmiştir. Atay üzerinden yapılan
bu inceleme aynı zamanda dönemin basın iktidar ilişkisine de ışık tutacak bir özelliğe sahiptir.

1. 1930’lu Yılların Basınına Genel Bir Bakış
Bir imparatorluk mensubu olarak gazetecilik mesleğine başlayan Falih Rıfkı Atay, bu yıllarda gazeteyi
İttihatçıların batılılaşma politikasının halka götürülmesi, belli bir kamuoyunun oluşması ve imparatorluğun
kurtarılması noktasında fayda sağlayacak bir araç olarak kullanır. Atay, imparatorluktan ulus
devlete geçiş sürecinde ise, gazeteyi yeni bir devletin kuruluşu, yeni rejimin esaslarının halka
götürülerek halkın bu doğrultuda inşası ve sistemin kendini yeniden üretmesi amacıyla kullanır.
Her iki dönemde de Atay, iktidarın sözcüsü olan gazetelerde yazar. Cumhuriyetin ilanından sonra
farklı gazetelerde yazmasına rağmen özellikle, iktidarın resmî yayın organı olan Hâkimiyet-i Milliye/Ulus’ta
(1934’deki isim değişikliğinden sonra) başyazarlık yapan Atay, 1923’te T.B.M.M’ne Bolu milletvekili
olarak girdikten sonra, iktidarla organik bir bağa da sahip olarak onun basındaki en etkili kalemlerinden
biri olur.
Falih Rıfkı Atay, bu özelliği ile ele alınan yıllar içindeki tek örnek değildir. Bu yıllarda yaklaşık
olarak 40 kadar gazeteci, milletvekili olarak mecliste görev aldı. 1927–1957 yılları arasında mecliste
meslek yönünden seçilme ortalaması en yüksek küme olarak askerlerden sonra gazeteciler gelir.

Maurice Duverger, Sosyal Bilimlere Giriş, Çev. Ünsal Oskay, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1973, s. 100.
Ali Gevgilili, “Dünya’da ve Türkiye’de Çağdaş Basının Gelişimi ve Sorunları”, Basın Yayın Yıllığı,
No: 3, İstanbul 1988, s. 129.
8 Louis Althusser, Devletin İdeolojik Aygıtları, İstanbul, İletişim Yayınları, 1989, s. 28–30.
9 İçel, a.g.m., s. 17.
10 Nermin Abadan, Halk Efkârı Mefhumu ve Teshir Sahaları, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Yayını, 1956, s.38.
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Gazete sahiplerinin çoğu milletvekilidir. Ulus’un başyazarı Atay’ın dışında, Yunus Nadi, Asım
ve Hakkı Tarık Us, Mahmut Soydan bunlar arasında gösterilebilir.11
Ele alınan 1923-1930 yılları arasında iktidarın basın için ön gördüğü en önemli işlev, ulusal çıkarların
korunması ve basının da buna hizmet etmesidir. Bu işleve hatta göreve aykırı olarak yayın yaptığı
düşünülen gazeteler gerekli görüldüğünde kapatılmıştır. Özellikle Takrir-i Sükûn Kanunu’ndan
sonraki sıkıyönetim uygulamalarından basın da nasibini alır.12 Nitekim 25 Temmuz 1931 tarihili
Basın Kanunu ile de basın sıkı bir denetim altında tutulmaya çalışılır.13 Hem bu kanun hem de Türk
Ceza Kanunu’nun 142., 161. ve 163. maddeleriyle basın üzerindeki denetim daha da arttırılır.14 Bu
denetim durumu, 1933’te İçişleri Bakanlığına bağlı Matbuat ve Umum Müdürlüğü’nün kurulmasıyla
hat safhaya ulaşır.
Bu yıllarda iktidarın basına bakışını, basından beklentisini en iyi şekilde ortaya koyacak olan açıklamalardan
birini, 25 Mayıs 1935’de toplanan Birinci Basın Kongresi’nin açılış konuşmasında Basın Genel
Direktörü Vedat Nedim Tör’ün gazetenin işlevine yönelik konuşmasında bulmak mümkündür.
Tör’e göre basın,
1. Devrim prensip ve ideallerinin geniş halk yığınları içinde yayılması için kuvvetli bir propaganda
organı,
2. Devrim fütuhatının kaytaklığa (irticaa) karşı en uyanık bir müdafaa aracı,
3. Devrimci hükümetin yaptığı işlerde en samimi bir yardımcı ve uyarıcı,
4. Halkın siyasal, ekonomik ve kültürel eğitiminde en etkin bir okul olma misyonuna15 sahip
olmalıdır.

2. Falih Rıfkı Atay ve Gazete
Basının yukarıda ortaya konan işlevlerinin tamamını Falih Rıfkı Atay’ın özellikle iktidarın her yönden
yoğun bir inşa sürecine girdiği 1923 ile 1930’lu yılları arasındaki gazete yazılarında görmek mümkündür.
Atay, her şeyden önce gazeteyi “Kemalizm’in telkin ve propaganda aracı”16 olarak kullanır. Hem
yeni rejimin yani Kemalizm hem de yeni iktidarın halka tanıtılması, rejimin esaslarının açıklanması
noktasında gazeteyi stratejik bir araç olarak kullanan Atay, iktidar ile halk arasında bir nevi aracı
olur. Halkın Kemalizm’in prensipleri doğrultusunda inşa edilerek ideal cumhuriyet vatandaşının
yaratılması, Atay’ın en öncelikli problematiğidir.17

Uygur Kocabaşoğlu, “1919–1939 Dönemi Basınına Toplu Bakış”, Basın 80–84, Ankara, Çağdaş
Gazeteciler Derneği Yayını, 1984, s.62–63.
12 Ali Gevgilili, “Türk Basını” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 1, İstanbul, İletişim
Yayınları, 1982, s. 215; Mustafa Yılmaz ve Yasemin Doğaner, Cumhuriyet Döneminde Sansür (1923–
1973), Ankara, Siyasal Yayınları, 2007, s. 87.
13 Hıfzı Topuz, Türk Basın Tarihi, İstanbul, Remzi Kitapevi, 2003, s. 159.
14 Topuz, a.g.e., s. 161.
15 Birinci Basın Kongresi, 25 Mayıs 1935, Ankara, Basın-Yayın Genel Müdürlüğü, Ayyıldız
Matbaası, 1975, s. 21.
16 Server İskit, Türkiye’de Matbuat Rejimleri, İstanbul, Matbuat Umum Müdürlüğü Yayını, 1939, s.
217–218.
17 Bu duruma örnek olacak gazete yazıları için Bkz. Falih Rıfkı, “Şef ve Diktatör”, Hâkimiyeti
Milliye, 4 Kânunusani/Ocak 1931; “Divanı Harpte”, Hâkimiyeti Milliye, 19 Kânunusani/Ocak 1931;
“Gazi’nin Düsturları”, Hâkimiyeti Milliye, 1 Şubat 1931.
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Falih Rıfkı Atay, gazeteyi iktidarın propagandası için etkili bir araç olarak kullanırken aslında Tönnies’in
propaganda18 bağlamında belirttiği gibi, bir fikri doğruluk veya kesinliği ile bağlantısız olarak
yaymak amacıyla kamuoyunu etkin biçimde uyarmaya çalışır. Her propagandada olduğu gibi Atay’ın
propagandasının da belli bir amacı vardır. Bu amacı kitlelere kabul ettirmek isteyen Atay, etkili
olmak amacıyla halka seçilmiş ayıklanmış bilgileri sunar. Bu doğrultuda kullandığı araç ise gazetedir.
Lippmann’ın daha önce verdiğimiz gazetenin bir bakıma herkesin her gün okuduğu tek kitap
olduğu yönündeki açıklaması, bir kez daha dikkate alındığında ve dönemin kitle iletişim araçlarının
sınırlı olduğu düşünüldüğünde Atay’ın Kemalizm ve yeni iktidarın propagandası noktasındaki
etkisi daha iyi anlaşılabilir.
Jean Marice Domenach19 propagandanın amacının, kapsamına alınan konu üzerinden kitleleri
etkileme ve istenilen noktada bir tutum geliştirilmesini sağlamak olduğunu yazar. Propagandanın
en önemli özelliklerinden biri de yalın bir dil kullanmasıdır.20 Falih Rıfkı Atay’ın ele almış olduğumuz
yıllar içindeki gazete yazılarının böyle bir özelliğe sahip olduğu görülür. Atay’ın propagandasının
temel amacı, halkın inkılâp prensipleri doğrultusunda inşasıdır. O da bu amaç doğrultusunda
kitleleri etkilemek ve yönlendirmek ister. Bu nedenle de yazılarında son derece sade anlaşılır bir
dil kullanır. Atay’ın yazılarında bazı konuları oldukça yoğun işlediği ve sık sık tekrar ettiğini görürüz.
Bu durum üzerinde iyi bir propagandanın ilk koşulunun; belli başlı izlekleri bıkıp usanmadan
yinelemek esasının etkili olduğu görülür.21 Atay, böylece kitleler üzerindeki etkisini arttırır.
Atay’ın hem Kemalizm’in hem de iktidarın propagandası noktasındaki çabası, aynı zamanda iktidarın
meşruiyetinin tesis noktasında da etkilidir. Yeni iktidarın halka tanıtımı, yeni değerlerin halka
götürülmesi aynı zamanda halkın gözünde iktidarın yerinin de pekişmesini sağlama amacı taşır.
Atay, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in karizmasının pekişmesinde de en etkili isimlerden biridir.
Onun konu ile ilgili yazılarının temelinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, “Türk’e hak ettiği şerefi
kazandıran”22 büyük bir inkılâpçı, ülkeyi kurtaran ve kuran, “hayali hakikate”23 çeviren karizmatik
bir lider vurgusu ile yer alır.24 Böylece halkın bu büyük liderin etrafında toplanması sağlanarak,
yeni Türk devletinin temelleri atılmaya çalışıldığı gibi, yeni değerler de halka benimsetilmek istenir.
Bunun tesisi noktasında özellikle işgal yılları, halka sık sık hatırlatılır.25 Atay böylece, karizmatik
liderini halkla buluşturmayı ve yakınlaştırmayı amaçladığı gibi, halkın gözünde Mustafa Kemal’in
karizmasının ete kemiğe bürünmesini, somutlaşmasını da sağlamak ister.
Atay, yeni Türk devletinin her yönden inşa edileceği bir dönemde güçlü ve karizmatik bir liderin
zorunlu olduğunu düşünür. Saltanatın kaldırılmasından sonra yeni iktidarın hâkimiyetin kayıtsız
şartsız millete ait olduğu yönündeki söylemi, oluşturulmaya çalışılan yeni meşruiyet anlayışının
somut kanıtıdır. Yeni iktidarı ve onun değerlerinin halka götürülmesini, gazeteciler için milli bir
Arsev Bektaş, Kamuoyu İletişim ve Demokrasi, İstanbul, Bağlam Yayınları, 2000, s. 151, 159.
Jean-MariceDomenach, Politika ve Propaganda, İstanbul, Varlık Yayınları, 2003, s. 17–18.
20 Domenach, a.g.e., s. 55.
21 a.g.e., s. 61.
22 Falih Rıfkı, “Türk İsminin Şerefi”, Akşam, 11 Mart 1923.
23 Falih Rıfkı, “Zafer Tamam Değildir”, Akşam, 15 Mayıs 1923.
24 Max Weber, psikolojik, fiziksel, ekonomik ahlaki, dini, siyasi bunalım dönemlerinin doğal
önderlerinin ne resmî görevliler ne de bugünkü anlamında meslek sahiplerinin yani uzmanlaşmış bilgi
kazanmış ve para için çalışan kişiler olmadığını söyler. Bunalım dönemlerinin doğal önderleri, bedence
ve ruhça özel yeteneklere sahip oldukları ve onlardaki bu yeteneklerin herkese nasip olmayan doğa
üstü yetenekler olduğuna inanıldığı insanların olduğu üstünde durur. Weber, karizmatik liderin en
önemli iki özelliği olarak “kahramanlık ve örnek kişiliği” belirtir. Max Weber, Sosyoloji Yazıları,
İstanbul 1987, s. 217-220. Ayrıca Bkz., Metin Heper, “Atatürkçülük : Karizmanın Emredici Siyasal
Çerçeveye Dönüşümü”, Prof. Dr. Bülent N. Esen’e Armağan, Ankara, 1977, s.181-204.
25 Falih Rıfkı, “Yeni Türkiye’nin İkballeri”, Akşam, 12 Mart 1923.
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sorumluluk olarak gören Atay, gazeteyi bu sorumluluk hissiyle etkin bir şekilde kullandı.26 Bu
yaklaşım Atay’ın basından beklentisini ortaya koyduğu, gazete aracılığıyla sürdürdüğü çabasını
açıkladığı gibi, iktidarın basına bakış açısı hakkında da ipucu verir.
İnkılapların halka götürülmesi, benimsetilmesi ve halkın bu doğrultuda inşa edilmesi sürecine
gazete aracılığıyla katılan Atay’ın bu süreçteki çabası iki yönlüdür. O bir yandan yapılacak olan tüm
yeniliklerden önce gazete yardımıyla halkı yeniliklere hazırlamaya, uygun ortamı oluşturmaya
çalışırken, diğer yandan da özellikle yeni düzenlemelerden sonra bunları açıklayarak, anlatarak
halk arasında yaygınlaşması ve benimsenmesi için çaba sarf etti. Atay, bu noktada gazeteyi sosyal
yapının değişimine katkıda bulunacak ve yeni değer yargılarının yerleşmesini sağlayacak bir araç
olarak kullanır.
İnkılâpların ve inkılap ruhunun halk arasında yerleşmesini elzem gören Atay, bu noktada gazeteyi
daha önce de belirttiğimiz gibi önemli bir propaganda aracı olarak kullanır. Saltanatın kaldırılmasından
itibaren iktidarın yaptığı tüm yenilikler, Atay’ın en sıcak gündem maddeleri arasındadır. Gayet
sade ve açık bir dille halka inkılâpları anlatan, açıklayan ve benimsenmesi için çabalayan Atay,
tüm inkılâpların amacını ise halka en genel anlamda “Türkleri Avrupa’dan ayıran son uçurumun”27
ortadan kaldırılması şeklinde sunar. Tüm bu çaba sonucunda cumhuriyetin ideal insanı elde edilecektir.
Türkiye’nin en büyük ve ana kaynağı “her türlü terbiyeye gelir, temiz cesur” ve “Kemalizm’in
prensipleriyle donatılmış” 28 vatandaştır. Atay da bu vatandaşın inşası için yoğun bir çaba içindedir ve
bu yoldaki en önemli yardımcılarından biri de gazetedir.
Falih Rıfkı Atay, Kemalizm’in prensipleri ve inkılâpların halka en kısa sürede benimsetilmesini,
halkın bu doğrultuda terbiyesini zorunlu görür. Ona göre bu zorunluluğun en büyük itici gücü
irtica tehlikesidir. Nitekim Tör’de konuşmasında basının en önemli işlevleri arasında irtica ile
mücadeleye yer vermişti. Atay için de bu mücadele basının ve gazetecinin en önemli görevlerinden,
hatta varlık sebeplerinden biridir. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in önderliğinde girişilen yeni
ulus devlet inşasını “mürteci ve mutaassıp”29 kesime karşı kazanılmış büyük bir zafer olarak
değerlendiren Atay, gazeteyi bu noktada hem halk hem de iktidar ve genç inkılâpçılar için ciddi
bir aydınlatma ve uyarı aracı olarak görür ve kullanır. Halkın Kemalizm’in prensiplerini benimseyerek
irtica karşısında korunmasını sağlamak için yazılarını kullanan Atay, aynı zaman iktidarı ve genç
inkılâpçıları da “kendilerini gözleyen gece canavarının varlığı”30 karşısında sık sık uyararak rehavete
kapılmalarını engellemek ister.
Atay, gazeteyi “inkılâp düşmanlarının”31 halka tanıtılması ve halkın tehlike karşısında uyarılması
noktasında bir deşifre aracı olarak da kullanır. Tehlike Atay’ın kaleminden halka, “eski zamanlardan

Falih Rıfkı, “Mesuliyeti Milliye”, Akşam, 15 Şubat 1923.
Falih Rıfkı, “Büyük Lisan”, Hâkimiyeti Milliye, 10 Ağustos 1928; “Milletin Kararı”, Hâkimiyeti
Milliye, 14 Ağustos 1928; “Hangi Fikirler Çarpışıyor”, Hâkimiyeti Milliye, 20 Ağustos 1928.
28 Falih Rıfkı, “Medrese ve Mektep”, Hâkimiyeti Milliye, 6 Kânunusani/Ocak 1931.
29 Falih Rıfkı, “Cumhuriyet”, Akşam, 2 Teşrinisani/Kasım 1923.
30Falih Rıfkı, “İnkılâpçıların Mücadelesi”, Akşam, 4 Kânunusani /Ocak 1923. Benzer içerikli yazılar
için Bkz. Falih Rıfkı, “Bütün Müslümanlara Bir Vazife”, Akşam, 9 Kânunusani/Ocak 1923; “İnkılâbı
Koruyalım”, Akşam, 26 Kânunusani/Ocak 1923. Bu ilk günlerden itibaren Mustafa Kemal’in
yakınında bulunacak olan yazınsal Cumhuriyet elit irtica karşısında ortak bir tavır sergiler. Nitekim
Falih Rıfkı’nın yakın arkadaşı Yakup Kadri de yazılarında irtica karşısında benzer bir tavır sergiler.
Bkz. Kurtuluş Kayalı, “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yapıtlarında Cumhuriyet Döneminin
Değerlendirilişi”, IX. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Cilt: III, 1989, s. 1864-1869.
31 Konu ile ilgili olarak Bkz. Falih Rıfkı, “Cumhuriyet’in İlk Günü”, Akşam, 4 Teşrinisani/Kasım 1923.
“Hükümetçilik”, Akşam, 6 Teşrinisani/Kasım 1923.
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beri her yeniliğin karşısına dine uygun olup olmadığı münakaşası ile men etmeye çalışan zihniyet”32
olarak sunulur. Atay, bu konuyu köşe yazılarında sık sık dile getirerek halkı uyardığı, belli bir tepkinin
oluşmasını sağlamaya çalıştığı gibi, halk nezdinde inkılâplar karşısında oluşacak olan tepkiyi de
karalamak ister.
Falih Rıfkı Atay tarafından bir deşifre ve uyarı aracı olarak kullanan gazete, aynı zamanda yol
gösterici bir araç da olur. İrticayı, “kendi huzur ve rahatı için halkı görmezden gelen, onu feda eden,
İslamiyet’in esaslarına aykırı hareket eden ve dinî rahatı ve huzuru için alet olarak kullanmak”33
şeklinde tanımlayan Atay, iktidar için bu tehlike ile mücadele etme noktasında yöntemler de sunar.34
Atay’a göre tehlike ile mücadele etmek için yapılması gereken şey; öncelikle inkılâbın genç, dinamik
ve canlı tutulmasıdır. İnkılâbın dinamizminin sağlanması için iktidara özellikle sanatın en etkili
araç olduğunu sık sık hatırlatan Atay, sanatın her dalının inkılâbın propagandası için kullanılması
gerektiğini savunur.35 Bu önerisini de gazete aracılığıyla sık sık gündemde tutar.
Atay, temsilcisi olarak değerlendirebileceğimiz Şinasi ve Namık Kemal kuşağı gibi36, gazeteyi aynı
zamanda halkı aydınlatacak bir okul olarak da görür. Bir yandan halka görev ve sorumluluklarını
hatırlatan, onun eğitimi için çabalayan, yeniliklerden haberdar eden Atay, aynı zamanda iktidar
için de uyarılarda, hatırlatmalarda bulunur, yeni ülkelere dair bilgiler verir. Gezi yazılarını ilk defa
gazetesinde yayınlayan Atay, bir yandan halkı farklı ülkelere dair bilgilendirirken diğer yandan
da iktidara yeni rejim için modeller göstermeye çalışır. Geziler sırasındaki gözlemlerini öncelikle
gazetede yayınlayan Atay’ın dönemin iki otoriter devleti; İtalya ve Sovyet Rusya’ya yaptığı gezileri
son derece önemlidir. Bu ülkelerdeki rejimler ile Kemalizm’i benzerlikler ve farklılıklar yönünden
karşılaştıran Atay, Kemalizm’i tanımlanmaya da çalışır. Böylece Atay, gazeteyi kullanarak Kemalizm’in
sistemleştirilmesi sürecine de katılır.37 Aslında Atay’ın gezilerinin amacı, Kemalizm için halkı ve
devleti inşa etme noktasındaki iyi ve başarılı örnekleri bulmaktır.
Atay, gazeteyi Kemalizm’in tanımlanması noktasında kapsamlı bir şekilde kullanır. Onun Kemalizm
tanımı içindeki en önemli vurgulardan biri özgünlüktür. Kemalizm’i Osmanlı dönemi ıslahatlarından
ayıran Atay, aynı zamanda Kemalizm’in bir süreklilik değil, kopuş olduğunu da savunur.38 Kemalizm’i
bir millet yaratma ve onu muasır medeniyet seviyesine eriştirmeyi amaçlayan topyekûn bir kalkınma
olarak tanımlayan Atay, bu yöndeki etkili propagandasıyla halkın sürece katılımını sağlamaya
Falih Rıfkı, “O da Mesele mi”, Hâkimiyeti Milliye, 13 Temmuz 1925, “Mahud Takrir”, Hâkimiyeti
Milliye, 27 Teşrinisani/Kasım 1925.
33 Falih Rıfkı, “Türk Ocaklılarının ve Milliyetperver Gençliğin Nazar-ı Dikkatine İnkılâbın
Müdafaasına Ait Bir Teklif”, Akşam, 28 Kânunusani/Ocak 1923.
34 Benzer içerikli yazılar için Bkz., Falih Rıfkı, “Memleketi Kurtardıktan Sonra”, Akşam, 21 Şubat
1923. “Yeni Mücadelemiz 1”, Akşam, 20 Mart 1923; “Yeni Mücadelemiz 2”, Akşam, 21 Mart 1923;
“Yeni Mücadelemiz 3”, Akşam, 23 Mart 1923.
35 Benzer içerikli yazılar için Bkz. Falih Rıfkı, “Cumhuriyet”, Akşam, 2 Teşrinisani/Kasım 1923; “Padişahım
Çok Yaşa”, Akşam, 5 Kânunuevvel/Aralık 1923; “Bir İki Yüz Fedai”, Akşam, 9 Kânunuevvel/Aralık 1923;
“Ayân Mümkün müdür”, Akşam, 10 Kânunuevvel/Aralık 1923; “Maarifte Yeni Teşebbüsler”, Hâkimiyeti
Milliye, 10 Eylül 1926; “Medeni Vasıtalar”, Hâkimiyeti Milliye, 7 Teşrinisani/Kasım 1928.
36 Ayrıntılı bilgi için Bkz., Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İstanbul, İletişim
Yayınları, 2006, s. 293.
37 Falih Rıfkı, “Bir Komünist”, Hâkimiyeti Milliye, 17 Kânunuevvel/Aralık 1930; “Kama-Kalem”, Hâkimiyeti
Milliye, 24 Kânunuevvel/Aralık 1930; “Otorite”, Hâkimiyeti Milliye, 21 Temmuz 1931.
38 Falih Rıfkı, “Günün Fıkrası”, Akşam, 21 Mayıs 1923; “Bir Tetkik Seyahati”, Hâkimiyeti Milliye, 23 Mart
1927; “Büyük Bir Teşebbüs” Hâkimiyeti Milliye, 26 Mart 1927; “İnkılâpların Mücadelesi” Hâkimiyeti
Milliye, 17 Mayıs 1932; “6 Ok”, Hâkimiyeti Milliye, 29 Teşrinievvel/Ekim 1933; “Fikir ve Sanat”,
Hâkimiyeti Milliye, 29 Teşrinievvel/Ekim 1933; “Bizim Meslekimizde”, Hâkimiyeti Milliye, 1 Kânunuevvel/
Kasım 1933.
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çalıştığı gibi, Batı karşısındaki aşağılık kompleksin yenilmesine de çalışır.39 Atay’ın gazete aracılığıyla
giriştiği bu yöndeki çabasının en temel amacı, halka yeni rejimi her yönüyle anlatmak ve tanıtmaktır.

3. Kolektif Kimlik ve Gazete
Falih Rıfkı Atay’ın gazeteyi etkili bir araç olarak kullandığı alanlardan biri de kolektif kimliğin
oluşturulma sürecidir. Ulus devletin oluşumunda her açıdan türdeş bir ulusun yaratılması amaçlanır.
Yeni kimlik, Osmanlı’nın ihmal ettiği Türk üzerinden inşa edilir. Bu bağlamda ele alınan dil ve tarih
çalışmaları ile Türk milletine eski ve köklü bir ulus olduğu, kendine has bir dil ve kültür yaratarak
bir medeniyet kurmuş millet olma özelliğine sahip olduğu hatırlatılarak kolektif bir kimlik oluşturulmak
istenir.40 Kolektif kimlikte geçmişe dönük bir yan vardır. Çünkü bir takım semboller, anılar, sanat
eserleri, töreler, alışkanlıklar, değerler ve inançlarla ve bilgilerle yüklü bir gelenekten, geçmişin mirasından
kısacası kolektif bellekten hareketle inşa edilir. İnsan toplulukları kendilerini ortak geçmişle tanır.
Bu geçmişi belleğinde işler ve ritüellerle, törenlerle anar ve de yorumlar. Dolayısıyla kolektif kimliğin
inşasında sosyal imajinerin kolektif belleği şekillendirmesi söz konusudur. Sosyal imajiner, kuşaktan
kuşağa süzülerek aktarılan bellek öğelerini kolektif kimliği temsil edici, değerler ve anlamlarla yükler,
tarihsel olayları, anıları, sembol, mit ve efsaneye, bu olayların aktörlerini ise, kahramanlara, sembol
şahsiyetlere dönüştürür.41 Bu dönüştürme işleminde yazarlar, sanatçılar, entelektüeller ve iletişim
araçları katalizör rolü oynarlar.
Falih Rıfkı Atay, ulus devletin inşasında ona kolektif bir kimlik kazandırmada katalizör bir rolü oynar.
Atay’ın en büyük yardımcısı da gazete olur. Atay, iktidara kolektif kimlik oluşturma noktasındaki
en büyük yardımcılarının tarih ve dil olduğunu sık sık hatırlatarak gündemde tutar.42 Halka da bir
medeniyet yaratan, köklü bir milletin mensubu olduğunu yoğun bir şekilde hatırlatarak bir kimlik
altında homojen bir toplumun inşası sürecine katkıda bulunur.43 Bu yeni kimlik oluşturulurken Atay,
yine gazete aracılığıyla halka yeni kimliğin ötekisini de sunar. Bu öteki, Osmanlı tarihidir ve bu tarih
Türk’ün gerçek tarihini unutturduğu için kusurludur, 44 bu durum sık sık halka hatırlatılmalıdır.
Belli aralıklarla yinelenen her hatırlama bazı olay ve kişileri öne plana çıkarırken hatırlanmayanlar,
bellekte karanlıkta kalanlar ise unutulur ya da unutturulur.45 Benedict Anderson, Renan’dan yaptığı
alıntı ile unutmanın aynı zamanda bir ulus için ihtiyaç olduğunu, bir ulusun özünün tüm bireylerin
ortak pek çok şeye sahip olmaları olduğu kadar aynı zamanda hepsinin pek çok şeyi unutmuş
olması olduğu görüşüne yer verir.46 Atay’da gazete aracılığıyla halka bir yandan Mustafa Kemal’in
önderliğinde girişilen mücadelenin büyüklüğü, kurulan vatanın ne kadar zor şartlar altında elde edildiği
hatırlatırken, Osmanlı dönemini ise kusurlarını, hatalarını ön plana çıkararak unutturmaya çalışır.
Böylece halk hatırlatma ve unutma edimleri ile kolektif bir hafızaya sahip olarak yeniden inşa
edilmeye çalışılır.

39 Falih Rıfkı, “Çabuk İnkişaf”, Hâkimiyeti Milliye, 16 Ağustos 1929; “Garp Düşmanı”, Hâkimiyeti
Milliye, 13 Kânunusani/Ocak 1929.
40 Terry Eagleton, İdeoloji, Çev. Muttalıp Özcan, İstanbul, 1996, s. 92.
41 Nuri Bilgin, Kolektif Kimlik, İstanbul, 1995, s. 60
42 Falih Rıfkı, “Padişahım Çok Yaşa”, Akşam, 5 Kânunuevvel/Aralık 1923.
43 Falih Rıfkı, “Dil Kurultayı”, Hâkimiyeti Milliye, 26 Eylül 1932; “Kurultay ve Sonrası”, Hâkimiyeti Milliye,
30 Eylül 1932; “Sanat ve Dil”, Hâkimiyeti Milliye, 6 Teşrinievvel/Ekim 1932; “Büyük Dile Doğru”,
Ulus, 26 Mart 1935; “Padişahım Çok Yaşa”, Akşam, 5 Kânunuevvel/Aralık 1923; “Bir İki Yüz Fedai”,
Akşam, 9 Kânunuevvel/Aralık 1923; “Ayân Mümkün müdür”, Akşam, 10 Kânunuevvel/Aralık 1923.
44 Falih Rıfkı, “Tarih”, Hâkimiyeti Milliye, 9 Kânunusani/Ocak 1931.
45 L. Funda Şenol Cantek, Yabanlar ve Yerliler Başkent Olma Sürecinde Ankara, İstanbul, 2003, s.18.
46 Benedict Anderson, Hayali Cemaatler, Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, İstanbul, 1995, s.220.
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Falih Rıfkı Atay, bir aydın olarak iktidar ile olan ilişkisi açısından Gramsci’nin organik aydınının
özelliklerini gösterir. Gramsci’ye göre sosyo-ekonomik alanı oluşturan altyapı ile politik ve ideolojik
öğelerin oluşturduğu üstyapı organik bir bütünlük içinde tarihsel bloğu yaratır. Bu iki yapı arasındaki
bağı ise, ilerici sınıf adına konuşan, üreten organik aydınlar sağlar. Organik aydınların rolü ise,
kültürel ve toplumsal bir birliktelik yaratmaktır.47 Bu bağlamda iktidar ile organik bir bağı olan
Atay’ın iktidarın ideolojisi doğrultusunda ulus devletin inşa sürecindeki en önemli çabalarından
biri, Türk toplumunun her yönü ile homojen bir toplum olmasını sağlamaktır. İmparatorluktan
ulus devlete geçişte, Osmanlı kimliğinden farklı, yeni bir Türk kimliğinin oluşturulması sürecinde
türdeş bir toplum yaratılarak bu toplumun muasır medeniyet seviyesine ulaşması, Atay için de
en temel amaçtır. Atay, bu sürece basın ve neşriyat faaliyetiyle etkin bir şekilde katılır. Nitekim Atay’a
göre basının en önemli görevi, “rejim ve inkılâp sanatını tamamen tatbik etmektir.”48 Nitekim bu
açıklama aynı zamanda Atay’ın gazete aracılığıyla giriştiği yukarıda ana hatlarıyla vermeye çalışılan
çabasının da özetidir.

Sonuç
Falih Rıfkı Atay, cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte cumhuriyet paradigmasının oluşmasında olduğu
gibi, bunun halka götürülerek bir ulus inşa edilmesinde de etkili isimlerden biridir. Sistemin kendini
yeniden üretmesi noktasındaki önemli ideolojik aygıtlardan biri olarak tanımlanan basın, Atay’ın
bu sürece etkili şekilde katılmasını sağlanmıştır. Atay, gazete aracılığıyla devletin ideolojisini, rıza
onay kullanarak49 yani ideoloji kullanarak halka götürmüştür. Halkın bu ideoloji doğrultusunda
yeniden inşa edilmesi en temel problematiği olmuştur.
Ulus devlet inşa edilirken cumhuriyet yönetici elitleri, Türk halkına devletin vatandaşı ve bir milletin
mensubu olmayı öğretmeyi öncelikli görev olarak görmüştür.50 Yeniden inşa edilen halk, yeni düzene,
kurumlara, ideolojiye alıştırılmalıydı. Böylece ideoloji yeniden üretilirken, meşruiyeti de sağlanmış
olacaktır. Atay, tam da bu noktada gazeteyi hem halka yeni Türk devletinin vatandaşı ve Türk
milletinin üyesi olmayı öğretmek için hem de ideolojiyi yeniden üretmek için kapsamlı bir şekilde
kullanılmıştır.
Falih Rıfkı Atay’ın gazete aracılığıyla sürdürdüğü çabası daima iki yönlü olmuştur. Bu çabanın
bir yönü halka dönükse, öteki yönü mutlaka iktidara yöneliktir. Halkın Kemalizm’in prensipleri
doğrultusunda terbiye edilerek, muasır medeniyet seviyesini yakalaması için gazeteyi stratejik
bir araç olarak kullanan Atay, aynı zamanda iktidara da çeşitli hatırlatmalar, uyarılarda bulunarak
onun rehavete kapılmasına engel olma noktasında gazeteyi bir uyarı aracı olarak kullanmıştır.
Çalışma kapsamında ele alınan yıllarda basın ile iktidar arasında oldukça yakın bir ilişki söz konusudur.
İktidar, ulus devletin inşa edildiği bu yıllarda basını sıkı bir denetim ve kontrol altında tutar.
Basından beklenen milli değerlere bağlılık ve bunların korunması noktasında bir çabadır. Atay,
bu yıllarda basın iktidar ilişkisi bağlamında son derece önemli bir yerde durur. İktidar ile organik
bağı olan Atay, aynı zamanda iktidarında basındaki en etkili kalemlerinden biridir.

Antonio Gramsci, Aydınlar ve Toplum, İstanbul, 1983, s.20–33; Antonio Gramsci, Hapishane
Defteri, İstanbul, 1997, s. 39–79.
48 Falih Rıfkı, “Bir Nutuk”, Hâkimiyeti Milliye, 14 Teşrinievvel/Ekim 1928.
49 Althusser, a.g.e., s. 29-30.
50 Etine Balibar, “Ulus Biçimi: Tarih ve İdeoloji” Irk, Ulus, Sınıf, Der. Etine Balibar, Immanuel
Wallerstein, Çev. Nazlı Ökten, İstanbul, 1993, s.120–124.
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Hüseyin Cahit Yalçın’ın Fikir Hareketleri Dergisinde
Üzerinde Önemle Durduğu Fikrî Konular
Serap ASLAN*

Özet
Bu çalışmada Hüseyin Cahit Yalçın tarafından 29 Teşrinievvel 1933 – 14 Teşrinisani 1940 yılları
arasında çıkarılan ve 364 sayıdan oluşan Fikir Hareketleri dergisinde, Hüseyin Cahit Yalçın’ın
fikrî yazılarında ele aldığı konular ve bu bağlamda üzerinde durduğu meseleler bu meseleleri
ele alışı ve bunlara getirdiği çözüm önerileri onun söz konusu dergide yayınlanan makaleleri
üzerinde gerçekleşen okuma sonrasında belirlenmiştir. Derginin fikir planındaki telif yazılarının
bir bütün olarak incelenmesi Türk fikir tarihi araştırmalarının bir tarafını aydınlatması bakımından
önemlidir, çünkü konuyla ilgili müstakil bir çalışma bulunmamaktadır. Hüseyin Cahit Yalçın
dergisindeki fikir yazılarında gerek devrinde popüler olan, gerekse zamanının geçtiği düşünülen
pek çok konuda görüş beyan etmiştir. Dergide fikir planında Türk inkılâbı, inkılâplar, hilafet
meselesi, hocalar saltanatı, demokrasi meselesi, iktisadi devletçilik, Türk milliyetçiliği, Alman
nasyonalizmi, sosyalizm, İslamiyet, hürriyet, cumhuriyet rejimi, diktatör rejimler, Avrupacılık
gibi konularda telif ve tercüme yazılara yer verilmiştir. Bu çalışmada 364 sayısı incelenen dergide
fikir planındaki yazılar daha çok tercüme olmakla birlikte Hüseyin Cahit Yalçın’ın kendi görüşlerini
dile getirdiği telif yazılar da bulunmaktadır. Çalışma sırasında tercüme yazılar bir tarafa bırakılarak
fikir konuları üzerinde Hüseyin Cahit Yalçın’ın kendi görüşlerini dile getirdiği makaleleri dikkate
alınmıştır. Bunun neticesinde üzerinde en fazla durduğu konular sıklık derecesine göre tasnif
edilmiş ve “inkılâpçılık, demokrasi, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, hilafet, Avrupacılık, din, ekonomi”
şeklinde bir sıralama oluşturulmuştur. Cumhuriyet Dönemi’ne gelinceye kadar Hüseyin Cahit
Yalçın’ın bazı meseleler (hilafet, Komünizm, cumhuriyet gibi) hakkındaki görüşlerinde meydana
gelen değişmeler de gözden kaçmamıştır. Bir zamanlar komünizme ilgi duyan, cumhuriyet rejimini
istemeyen, hilafeti destekleyen Hüseyin Cahit Yalçın, Fikir Hareketleri’nde hilafet ve komünizm
karşıtı görüşleriyle ve cumhuriyetçi tutumuyla karşımıza çıkar. Fikir Hareketleri, onun görüşlerindeki
değişmeyi göstermesi bakımdan ayrıca önemlidir. Fikir Hareketleri ihtiva ettiği görüşlerle antikomünist
bir dünya görüşüne sahip olduğunu, milliyetçi ve inkılâpçı fikirleri savunduğunu iddia etmiş ve
liberal demokrasiden yana tercihini yapmıştır. Bu fikirlerin aksini savunanların da karşılarında
olduğunu hissettirmiştir. Bu çalışmada Fikir Hareketleri çerçevesinde Hüseyin Cahit Yalçın’ın fikri
tecrübesinin bir özeti ve bahsedilen bazı meseleler hakkındaki fikirlerinde meydana gelen değişme
ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnkılâp, Demokrasi, Cumhuriyet, Milli Hâkimiyet, Hilafet, Hürriyet, Milliyetçilik,
Liberalizm.
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The Intellectual Issues That Hüseyin Cahit Yalçın Emphasized Importantly
in The Magazine “Fikri Hareketler”
Abstract
The Fikir Hareketleri, which was published between 1930-1940 by Hüseyin Cahit Yalçın, is important
as it contains literary and intellectual topics Republic Period. Moreover the review of Fikir Hareketleri
gives an idea about literary critisizm and publications Republic Period. Also it is of great importance
in our culture on the grounds that it contains some literary and intellectual arguments. Hüseyin
Cahit Yalçın wrote a lot of reconcilation and translation articles in this review. He analyzed works of
poets and authors in these articles. Besides he criticized these publications. In addition, he examined
many political issues and concepts about the Republican period. Turkish revolution, revolitions,
the caliphate issue, turkish nationalism, democracy, economic statism, German nationalism, socialism,
Islam, freedom, republican regime, dictatorial regimes, the european assertion, these are some of the
issues and concepts. This study aims to reveal his thoughts on these issues. The other purpose of
this study to reveal the changes in his thoughts, in the process.
Keywords: Revolutions, Democracy, Republic, National Sovereignty, Caliphate, Freedom, Nationalism,
Liberalism.

Giriş
Fikir Hareketleri dergisi Hüseyin Cahit Yalçın tarafından 29 Teşrinievvel 1933-14 Teşrinisani 1940
yılları arasında çıkarılmıştır. Sadece ilk sayısı 24 sayfa olmakla birlikte haftalık 16 sayfa çıkan dergi,
toplam 364 sayıdan oluşmaktadır. Çeviri faaliyetlerinin yanı sıra bütün yazıları Hüseyin Cahit
tarafından yazılan Fikir Hareketleri, antikomünist bir dünya görüşüne sahip olduğunu, milliyetçi
ve inkılâpçı fikirleri savunduğunu iddia etmiştir. 364 sayısı incelenen dergide fikir planındaki yazılar
daha çok tercüme olmakla birlikte Hüseyin Cahit’in kendi görüşlerini dile getirdiği yazılar da
bulunmaktadır. Bu çalışmada tercüme yazılar bir tarafa bırakılarak fikir konuları üzerinde kendi
görüşlerini dile getirdiği makaleleri dikkate alınmıştır. Genellikle ele alınan konular Türk inkılâbı,
demokrasi, milliyetçilik, Avrupa nasyonalizmi, sosyalizm, hilafet meselesi, cumhuriyet, hürriyet,
diktatör rejimler ve Avrupacılık ile ilgili olup ekonomi ve din konusunda da fikirlerini belirttiği
yazıları vardır.
Hüseyin Cahit, bazı kişilerle girdiği polemiklerde de bu siyasi kavramlar ve meselelerle ilgili görüşlerini
dile getirmiş, karşı olduğu noktaları belirtmiştir. O, dergisindeki fikir yazılarında gerek devrinde
popüler olan, gerekse zamanının geçtiği düşünülen pek çok konuda görüş beyan etmiş, bu konulardaki
görüşleri yüzünden Şevket Süreyya Aydemir, Ahmet Hamdi Başar, Mehmet Asım ve Necati Kemal
gibi isimlerle tartışmıştır.
Bununla birlikte fikir ve edebiyat sahasındaki pek çok esere dergisinin kapılarını açarak bu
eserleri tanıtmış, memleketteki neşriyat hakkında geniş bilgi vermiştir. Fikir Hareketleri, tüm bu
yönleriyle Hüseyin Cahit’in edebî ve fikrî tecrübesinin bir özetidir.
Bu çalışma sırasında Hüseyin Cahit Yalçın’ın söz konusu dergide fikir planında üzerinde en
fazla durduğu konular sıklık derecesine göre tasnif edilmiş ve “inkılâpçılık, demokrasi, milliyetçilik,
cumhuriyetçilik, hilafet, Avrupacılık, din, ekonomi” şeklinde bir sıralama oluşturulmuştur:
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1. İnkılâpçılık
Hüseyin Cahit’in inkılap konusundaki görüşleri Kadro yazarı Şevket Süreyya Aydemir ile girdiği
polemik yazılarında açıkça görülmektedir. İnkılâp konusunu çeşitli açılardan ele almış, öncelikle
inkılâp kelimesinin ifade ettiği anlam üzerinde durarak bizdeki ve Avrupa’daki inkılâp anlayışının
farkına değinmiştir. İnkılâbın Avrupa’da nasıl bir anlam ifade ettiği konusunda ise Frencesko Nitti’nin
görüşlerinden yararlanmıştır. Ayrıca Türk inkılâbının mahiyetinin, inkılâbın ortaya çıkışında ve
seyrinde büyük rolü olan yetkili kişiler tarafından belirlenmesi gerektiği üzerinde durmuştur.
Hüseyin Cahit, inkılâbın “révolution” kelimesinin karşılığı olarak kullanıldığından ve kelimenin
bazen “inkılâp” bazen de “ihtilal” olarak tercüme edildiğinden söz eder. Ona göre kelimenin anlamında
bir belirsizlik yaratmaktan kaçınmak için ihtilal kelimesi bırakılmalı ve inkılâp kelimesi kullanılmalıdır.
İnkılâp kelimesinin Avrupa’da çeşitli anlamlarda kullanıldığını, fakat daha çok önemli ve ani
bir değişikliği ifade ettiğini belirten Hüseyin Cahit, siyasi anlamda inkılâbı, bir devletin siyasi
ve içtimai anayasasındaki ani ve şiddetli bir değişiklik olarak tanımlar. Bununla birlikte bir de
isyan ve ihtilal şeklinde tercüme edilen “révolte” kelimesinden söz eder. Mevcut düzenin yerine başka
bir düzenin getirilmesi aynı zamanda otoriteye bir başkaldırıdır. Dolayısıyla inkılâp, “mutlak ve müstebit”
hükümetlerden kurtulmak için etkili bir kurtuluş şekli olarak ortaya çıkmıştır. Hüseyin Cahit bu
anlamda Türk milletinin de inkılâpçı olduğunu ifade eder. O, “mutlak ve müstebit” bir hükümet
olarak padişahlık idaresini görmektedir. Fakat o düzenin kabul edilmeyip yerine başka bir cemiyet
şekli konulduğunu, bunun da milletin içinden çıkan bir hamle ile yapıldığı ifade eder.
Bu açılardan bakıldığında Avrupa ile Türkiye’deki inkılâp hareketi arasında bir farkın olmadığını
düşünen Hüseyin Cahit’e göre fark bundan sonra ortaya çıkar. O, Avrupa’da inkılâpçılığın, halkın
egemenliğine dayanan parlamento demokrasisi rejiminden ayrıldığını ve bu rejime karşı bir hal
aldığını dile getirir. Dolayısıyla en büyük fark, Avrupa inkılâpçılarının, Türkiye’nin kabul ettiği
rejime düşman olmalarında kendisini gösterir.
Hüseyin Cahit bu durumu açıklarken tarihi Fransız İhtilaline kadar geriye götürür ve inkılâbın
Avrupa’da bu son şekle nasıl geldiğini izah eder1:
“Asrî Avrupa’da, bilhassa Fransız inkılâbından sonra, inkılâpta kutsî bir vasıf tahayyül
edilmiş, bir inkılâp mistiği vücut bulmuş, inkılâpta yaratıcı bir kuvvet olduğu fikri
meydan almıştır.
Fakat inkılâplar mutlak ve müstebit hükümetleri yıktıktan ve hürriyet temeline dayanan
demokrasiler vücut bulduktan sonra, inkılâp mistiğinin bütün cazibe ve kuvveti kayboldu.
Bu itibar ile demokrasi asrî tarihin en inkılâp aleyhtarı bir hadisesini vücuda getirdi.
Sosyalizm bir inkılâp hareketi gibi ortaya çıktı. Fakat o da inkılâpçı vasfını kaybetti.
O da bir demokrasi hareketi şeklini aldı.”
Bununla birlikte Hüseyin Cahit, Avrupa’daki inkılâpçı partilerin, yani mevcut düzeni değiştirmek
için şiddete müracaat etmeye hazırlananların iki türlü azınlıktan ibaret olduklarını belirtir. Bunlardan
bir kısmı komünistler, bir kısmı da İtalya’daki faşistler, Fransa ve Almanya’daki hükümdar ve
nasyonalistlerdir.
Bu açıdan bakıldığında Hüseyin Cahit “biz inkılâpçı mıyız?” diye sorar2 ve “hayır” cevabını verir.
Ona göre 1933 Avrupa’sının inkılâpçıları, yani komünistler ve mürteciler bizim için fikir kardeşi
Hüseyin Cahit Yalçın, “Bizde İnkılâp, Avrupa’da İnkılâp”, Fikir Hareketleri, Cilt: 1, No: 2, 2 Teşrinisani
1933, s. 5.
2 a.g.m., s. 5.
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olarak düşünülemez. Hüseyin Cahit onları Türk milletinin düşmanı olarak görmekte ve bunun
sebebini de Türk milletinin kabul ettiği yönetim şeklini yıkmaya çalışmalarında aramaktadır. Aynı
zamanda bir inkılâbın iyi olup olmadığının, inkılâp gerçekleştikten ve sonuçları görüldükten sonra
belirlenebileceğini ifade ederken her inkılâpçının da -komünistler ve mürteciler gibi- insanlık için
olumlu bir oluşum peşinde koşmadığını belirtir.
Ona göre Avrupa ve Türkiye’deki inkılâp hareketi arasında bir benzerlik yoktur. Çünkü onlar
bizim rejimimizi yıkmaya çalışan kimselerdir. O, istibdadı ve mutlak hükümetleri yıkmayı kendilerine
hedef bilen, demokrasiyi kurmak isteyen inkılâpçıların yanında yer aldığını, fakat mürteci ve
komünistlerden de ayrıldığını dile getirir.
Onun, Kadro yazarlarından Şevket Süreyya Aydemir ile girdiği tartışma konularından biri inkılâp
meselesidir.
Hüseyin Cahit, Fikir Hareketleri’nin ilk sayısında Türkiye’deki matbuat hayatını değerlendirirken
Kadro’nun da eleştirisini yapmış ve Şevket Süreyya Aydemir’in Türk devrimi hakkındaki
değerlendirmelerine karşı çıkmıştır.3
“Evvela, inkılâbımızın mahiyeti şudur diyebilecek bir kalem, Türk inkılâbının tekevvününde,
seyrinde oynadığı rol ile büyük salahiyet kesbetmiş olmak icap eder. Bu izahatı inkılâbı
yapanlardan, inkılâbı idare edenlerden dinlemek bizi daha ziyade tatmin edebilir ve
inkılâbın seyri, hedefi, mahiyeti hakkında bize daha doyurucu bir fikir verir”4
biçimindeki ifadelerle Hüseyin Cahit, Şevket Süreyya Aydemir ve diğer Kadrocuların Türk
devrimindeki rollerini sorgulamaktadır.
O, her ülkenin kendi hayat şartlarına göre inkılâbın biçimleneceğini düşünür. Bizim ülkemizde
“demokrasi inkılâbı” olduğunu ve bu demokrasi inkılâbının başka ülkelerdeki demokrasi ile
aynı olma zorunluluğu taşımadığını ifade eder.
Hüseyin Cahit “Matbuat Hayatı” başlıklı makalesinde Şevket Süreyya Aydemir’in fikirleri arasındaki
bir zıtlığa da işaret eder. Bu tezat Şevket Süreyya Aydemir’in Türk inkılâbını hem “nev’i şahsına
mahsus bir hadise” hem de “cihan içinde istikbale şamil bir hareketin öncüsü” olarak görmesine
dayanmaktadır. “Nev’i şahsında münhasır bir hadise hiç başka hadiselere örnek teşkil edebilir,
önayak olabilir mi”5 diye soran Hüseyin Cahit, taklit edilebilir olması için, o hadisenin “zuhur
ettiği cemiyetin hudutlarını aşabilecek bir mahiyeti” olması gerektiğini düşünür. Bunun da
“nev’i şahsında münhasır kalmamak” demek olduğunu belirtir ve Şevket Süreyya Aydemir’in
içinde bulunduğunu düşündüğü çelişkiyi ortaya koymaya çalışır.
Hüseyin Cahit, Türk inkılâbını büyük ve objektif bir hakikat olarak değerlendirmekle birlikte, bunun
Türk aydını için de cazip bir konu olduğunu ifade eder. Ona göre Türkiye’de inkılâp adına söz
söyleyen iki grup vardır. Bunlardan biri Kadro, diğeri ise bir takım “arriviste şarlatanlar”dır. Bu
durumu şöyle izah eder6:
“Bir tarafta Kadro, Türk inkılâbının mahiyeti ve dayanağı felsefi temeli sanki Gayp
hazinesinden istihraç edilecek esrarlı ve pek karışık bir hakikat imiş gibi, bütün
gayretini sarfederek, tarihî maddiyatçılık metodu ile buna bir şekil ve mahiyet vermeye
Hüseyin Cahit Yalçın, “Matbuat Hayatı”, Fikir Hareketleri, Cilt: 1, No: 1, 29 Teşrinievvel 1933, s. 18.
a.g.m., s. 18.
5 a.g.m., s.19.
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çalışılıyor. Diğer tarafta, her inkılâpta görülen bir takım arriviste şarlatanlar, kendilerine
bir paye vermek için, inkılâp namına söz söylemek salahiyetini haiz imişler gibi,
ortaya atılıyorlar ve inkılâbı el çabukluğuna getirmek, benimsemek istiyorlar.”
O, Türk inkılâbını, millî egemenlik prensip ve felsefesinden ayırıp başka amaçlar doğrultusunda
kullanmak isteyenlere karşı korumayı bir vatandaşlık vazifesi olarak görür. Ayrıca bu mücadelenin
basın yolu ile yapılması da demokrasinin bir gereğidir.
Hüseyin Cahit, Türk inkılâbının çocuklarından demokrasi ilkesini takip etmelerini bekler. Ona
göre “Bir taraftan Türk inkılâbına taraftar görünmek, hatta Türk inkılâbı namına söz söylemek
salahiyetini haiz imiş gibi azimet satmak, diğer taraftan da demokrasiyi bir tarafa atarak sağ ve
sol istibdat şekillerine doğru yürümek”7 imkânsızdır. İkisinden birinin tercih edilmesi gerektiğini
düşünür.
Türkiye’de ve Türk inkılâbında ise beğenmediği hiçbir yönün olmadığını söyler. İdealini “bugünkü
inkılâp ve Cumhuriyet mefhumu”8 olarak açıklayan Hüseyin Cahit, Fikir Hareketleri’nin her satırında
millî hâkimiyet, hürriyet ve cumhuriyet taraftarı olduğunu dile getirir ve bu konudaki en sert
eleştirilerinden birini yapar9:
“Haykırıyorsam demokrasiye hücum edenlere, hürriyeti yıkmak isteyenlere, faşistlik
ve komünistlik rejimlerini dolambaçlı yollarla müdafaaya kalkanlara karşıdır. Benim
vaziyetim açık, insicamlı ve mantıkîdir. Şevket Süreyya Bey’in ihbar ettiği gibi ben
bugünün şartlarına karşı bir silah kullanmak ihtiyacında değilim. O silahı millî
hâkimiyeti yıkmaya ve çürütmeye kalkanların kullanması lazım gelir. Fikir Hareketleri
olsa olsa “neşriyatıyla” bu el çabukluğunun mahiyetini meydana koymuş olur.”
O, bu konuya son olarak, “Şahsiyata Dökülen Bir Münakaşa”10 başlıklı yazısında Şevket Süreyya
Aydemir ile arasındaki tartışmayı özetlerken değinir. Tartışmayı sonlandıran bu özetin üçüncü
maddesi şöyledir11:
“İnkılâp kelimesinin Avrupa’daki ve bizdeki mana farklarından istifade ederek
millî Türk inkılâbını Marksçıların inkılâbı ile karıştırmak yolundaki gayretlerinin
boşa çıktığını ve bu el çabukluğunun sökmeyeceğini görmüşlerdir. Millî Türk
inkılâbı namına Kadro söz söyleyemez.”
Bir araştırmaya göre, Hüseyin Cahit bu yargılarında oldukça acımasız davranmasına rağmen,
Kadro’nun, devrimin sözcülüğünü yapamayacağı şeklindeki tespitinde haklı çıkmıştır. Kadro dergisinin
bu açıklamalardan kısa bir süre sonra yayın hayatından çekilmesi ve “devrin ideologluğu işlevini”
bırakması Hüseyin Cahit’i haklı çıkarmıştır.12
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2. Demokrasi
Demokrasiyi millî egemenlik, halk hükümeti olarak gören Hüseyin Cahit, anayasayı da Türk
vatandaşlarına bu hakkı verdiği için bir demokrasi vesikası olarak değerlendirir.
Demokrasi aleyhinde bulunanlara cevap verirken, demokrasinin onların sandığı gibi Fransız
inkılâbını taklit demek olmadığını söyler. “Demokrasi hareketi bütün insanlıkta, tefekkürün, kültürün,
medeniyettin, ilmin terakkisi neticesinde inkişaf eden ve yükselen, insanlıkta en tabii bir emel ve
gaye olarak muhtelif memleketlerde parlamış yüksek bir alevdir”13 sözleriyle demokrasinin sadece bir
ülkeye ait siyasi bir rejim olmadığının altını çizer. Demokrasinin sağladığı özgürlüğün tüm insanlık
için “manevi bir hava” olduğunu belirtirken yaşamak için bu özgürlüğün zorunluluğuna da işaret
eder. Bu sebeplerle o, Türk demokrasisinin ve Türkiye’deki milli hâkimiyet taraftarlarının hiçbir
zaman Fransız inkılâbını taklit etmekle suçlanamayacakları görüşündedir.
Hüseyin Cahit’in demokrasi konusundaki fikirlerine, Vakit gazetesi yazarı Mehmet Asım’a verdiği
cevaplarda da rastlamaktayız. Mehmet Asım, “Nitti’nin Fikirleri”14 başlıklı yazısında, Avrupa’da
demokrasi aleyhindeki yeni fikir hareketlerine tarafsız kalmayacağını ifade eder. Mehmet Asım,
İtalya’daki faşizmi ve Almanya’daki Hitlerizmi, Frencesco Nitti’nin aksine, bir irtica hareketi olarak
değerlendirmez. Bu diktatörlük rejimlerine, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra meydana gelen büyük
olayların ve birtakım zorunlulukların sebep olduğu görüşündedir. Ona göre demokrasi fikirleri zaman
içinde eskimiştir. Mehmet Asım bu duruma iki örnek verir. İlki faşizmin İtalya’dan Almanya’ya
kaymış olmasıdır. İkincisi ise Amerika’nın iktisadi diktatörlük sistemiyle idare edilmeye başlanmasıdır.
Mehmet Asım yazısında genel olarak Frencesko Nitti’nin demokrasi lehindeki fikirlerinin eskidiğinden
söz ederken verdiği örneklerle de dünyada demokrasi anlayışındaki çözülmelere dikkati çeker.
Hüseyin Cahit ise “Demokrasiler ve Diktatörlükler”15 başlıklı yazısında Frencesko Nitti’nin görüşlerinin
eski olmadığını, 1933’te yayılmaya başladığını belirtir.
Mehmet Asım’ın verdiği Amerika örneğinde ise, Amerika’nın iktisadi diktatörlük sistemiyle idare
edilmesinin demokrasiden ayrıldığı anlamına gelmediğini ifade eder. Ona göre böyle bir hüküm
vermek demokrasinin çerçevesini daraltmak demektir.
Diktatörlük ve demokrasi konusunda ise diktatörlüğün bazı durumlarda demokrasi ile uzlaşabileceğine
işaret eder. Önemli olan diktatörlükle neyin amaçlandığıdır. Hüseyin Cahit, bir milletin, büyük
tehditlere maruz kalıp yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu durumlarda, bazen demokrasi
rejimiyle de bu türlü tehlikelere karşı konulamayacağını düşünür. Bu gibi durumlarda tehlikeye
karşı tedbir almanın bir hata, prensiplerden ayrılma olarak değil, bir vazife olarak görülmesini
ister. Tarihten diktatörlüğün bir müdafaa silahı olarak kullanılmasına örnek verirken, demokrasinin
de bu türlü diktatörlükten çekinmediğini, onu faydalı ve zorunlu bulduğunu dile getirir. Bu durumda
Hüseyin Cahit için önemli olan “selamet silahı olarak teşebbüs edilen diktatörlük rejimi ile adi
bir hükümet darbesi neticesinde, sırf bir adamın yahut bir takımın şahsî düşünce ve menfaatleri
uğrunda tesis edilen diktatörlük idaresini”16 birbirine karıştırmamaktır.
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Onun bu konuda doğrudan polemiğe girdiği isimlerden birisi Necati Kemal’dir. Necati Kemal,
Fikir Hareketleri’nin yayımlanmaya başlaması üzerine Kültür dergisinde, Fikir Hareketleri’ni tenkit
eden “Hüseyin Cahit Beyin Fikir Hareketleri ve Hürriyet”17 başlıklı bir yazı kaleme almıştır.
Necati Kemal, Hüseyin Cahit’i, daha çok dergisinde “hareket halinde bulunmayan fikirler”i savunduğu
için suçlar. Ona göre parlamentarizm ve liberalizm bütün dünyada iflas etmiş sistemlerdir. Bu sebeple
ismi Fikir Hareketleri olan bir dergide, bu türlü “hareketsiz ve ölü” fikirlere yer verilmemesi gerekir.
Bununla birlikte Necati Kemal, Hüseyin Cahit’in meşrutiyet ilan edildiğinde merkezden yönetilen
bir hükümete taraftar ve muhalefete tahammülü olmayan dar bir tek partici olduğunu, basın
özgürlüğünün de düşmanı iken, 1933 inkılâp Türkiye’sinde, muasır devletçilik ve pozitivizm devrinde,
hürriyetçi ve meşrutiyetçi olarak karşımıza çıktığını belirtir. Hüseyin Cahit’in dergisinde demokrasi,
hürriyet ve liberalizm gibi fikirlere yer vermemesi gerektiğini bir kez daha vurgular.
Demokrasi ve hürriyet düşmanlarının Avrupa’da olduğunu ve onlara göre bu kavramların kıymetinin
bulunmadığını söyleyen Hüseyin Cahit, bu düşmanları sosyalistler, sendikacılar, komünistler
ve diktatörler olarak belirtir ve ekler18:
“Evet, bunlar bu bahisleri “gıdai kuvveti sıfır olan şeyler telakki edebilirler. Çünkü
işlerine gelmez, çünkü onlar aksi kanaatleri neşretmeye çalışırlar.”
Hüseyin Cahit’in, Şevket Süreyya Aydemir ile olan münakaşası demokrasi rejimine karşı
yaklaşımlarından da kaynaklanmaktadır. Şevket Süreyya Aydemir’in demokrasi kavramına bakışı
Mehmet Asım ve Necati Kemal’in yaklaşımından farklı değildir. O da diğerleri gibi Fikir Hareketleri’nde
modası geçmiş kavramlara yer verildiğine işaret eder. Şevket Süreyya’ya göre Frencesko Nitti ve
Comte Sforza’nın inkılâp konusunda olduğu gibi demokrasi konusunda da Türkiye’nin genç nesline
verebileceği bir şey yoktur.
Bununla birlikte Hüseyin Cahit, Kadrocuların sözcüsü Şevket Süreyya Aydemir tarafından rejim
ithalatçılığı yapmakla da suçlanmıştır. Şevket Süreyya bu ithalatın milletçe reddedildiğini ifade
eder. Bu konuda kendileri ile meşrutiyet aydınlarını karşılaştırmayı da ihmal etmez.
Hüseyin Cahit, rejim ithalatçılığının uydurulmuş bir suçlama olduğunu belirtir. Bu konuda kendisini
savunurken Atatürk ilkeleri diye bilinen altı ilkeyi de kabul ettiğini vurgular19:
“Fikir Hareketleri millî hâkimiyet taraflarıdır: Milliyetçidir, inkılâpçıdır, halkçıdır,
laiktir ve bunları yapan da kendisi değildir. Fikir Hareketleri inkılâbın öz evladı diye
ortaya çıkan, hatta inkılâbın hâliki gibi azamet ve gurur ile söz söyleyen Kadro’nun
inkılâbın ruhu olan millî hâkimiyet prensibine hücum ettiğini ve inkılâbımızı Marksçılığa
mal ettiğini görünce vazifesini yapmış ve ortadaki ağız kalabalığına nihayet vermek
istemiştir.”
Hüseyin Cahit, kendilerini “yeni inkılâp münevveri” olarak gören Kadroculara karşı çıkmakla
birlikte, onların benimsediği altı ilkeyi kendisinin de benimsediğini açıklar. Dolayısıyla Kadro’ya
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karşı çıkmak devrim ilkelerine ve iktidara karşı olmayı gerektirmemiştir. Bu yolla o, iktidar ile
aynı düşünceleri savunduğunu belirtmek imkânı bulmuştur.20

3. Milliyetçilik
İnkılâp meselesinde olduğu gibi Hüseyin Cahit milliyetçilik konusunda da Avrupa ve Türkiye’deki
milliyetçiliği birbirinden ayırır. Avrupa’daki milliyetçiler için “nasyonalist” kelimesini kullanmakla
birlikte, Avrupa nasyonalistlerinin milliyetçi olamayacakları, Avrupa’ya da Türklerin nasyonalist
olarak tanıtılamayacakları görüşündedir.
Ona göre Avrupa’da nasyonalizm bütün gerici hareketlerin bir ifadesidir. Nasyonalistlerin demokrasi
karşısında olduklarını ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki nasyonalist partilerin de demokrasiye
karşı “en şiddetli, en iftira ile dolu, en hakaretli demagojik dil”21 kullandıklarını belirtir.
Din ve hükümdarlık taraftarı olan nasyonalistler aynı zamanda şiddetli bir savaş taraftarıdır.
İrsî özellikleri savunup, savaşın kutsal olduğunu iddia ederler. Hüseyin Cahit, irtica hareketlerini
bünyesinde toplayan ve birleştiren bu nasyonalizme bir mezhep ve meslek adının verilemeyeceğini
ve onların fikirlerini bazı gazetecilerin, şairlerin, yazarların ve bazı tarihçilerin yaydıklarını,
fakat hepsinin de felsefi, iktisadi ve hukuki alanda cahil olduklarını belirtir.
Hüseyin Cahit nasyonalistliği, bütün hataların ve batıl fikirlerin bir ürünü olarak görür. Nasyonalizm,
milleti bütün siyasi hareketlerin temeli olarak gördüğü için, milletin mutlak bir kavram haline
geldiğinden söz eder. Bu anlamda millet vatandır; vatan da ırki bir vakadır. Onlara göre millî
oluşumun en önemli şartı, diğer milletlere karşı güvensizlikten ortaya çıkan ateşli bir vatanperverliktir.
Yahudi düşmanı olarak gördüğü nasyonalistlerin aynı zamanda militarist olduklarından ve kuvveti
hakkın üstünde gördüklerinden bahseder. Ne ilimde ne mantıkta hiçbir temeli olmadığını düşündüğü
nasyonalistlerin, savaş sanayi ile yaşayan sermayedarlar tarafından müttefik kabul edildiklerini
belirtir.
Fransız nasyonalist yazarlarını suçlayan Hüseyin Cahit’e göre bunlar herhangi bir ilmî hazırlıktan
yoksun bir şekilde keyfî davranmışlar ve siyasi amaçlar peşinden gitmişlerdir. Bununla birlikte
nasyonalizmin kan dökülmesine sebep olmuş bir din olduğunu düşünür ve Almanya’daki Protestan
nasyonalizminin Katoliklerden ve Yahudilerden nefret ettiğini, Fransa’da ve İtalya’daki Katolik
nasyonalizminin ise Protestanlara ve Yahudilere tahammül edemediğini dile getirir.
Avrupa nasyonalizminin tüm bu çirkin yönlerini ortaya koyan Hüseyin Cahit, Avrupa nasyonalistliği
ile Türk milliyetçiliğinin aynı şeyler olmağını belirtir ve milliyetçiliğin bizde iç ve dış siyasetteki
ortaya çıkış şekillerine değinir. Bu bağlamda dış siyasette Batı devletlerine karşı bir istiklal mücadelesi
şeklini aldığından, iç siyasette ise Türklerin hakkını koruma endişesiyle doğduğundan söz eder.
Milliyetçiliğin bizdeki oluşumunu söyle açıklar22:
“…bizde de milliyet duyguları hem mütecaviz Avrupa devletlerinin memleketimizi
istismar eylemek, vücudumuzu ortadan kaldırmak yolundaki siyasetlerinin hem dâhilde,

Ertan, a.g.e., s. 194.
Hüseyin Cahit Yalçın, “Bizde Milliyetçilik, Avrupa’da Nasyonalizm”, Fikir Hareketleri, Cilt:1, No: 3,
9 Teşrinisani 1933, s. 3.
22 Hüseyin Cahit Yalçın, “Niçin Ecdadımız Milliyetçi Değildiler”, Fikir Hareketleri, Cilt: 1, No: 14, 25
Kânunusani 1934, s. 4-5.
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ecnebi tahrikâtı neticesinde bizden evvel milliyet hissine sarılmış muhtelif unsurların
vatanı parçalamak hususundaki teşebbüslerinin neticesi olarak tecelli etti.”
O, Türk milliyetçiliğinin muhafazakâr, mürteci ve hükümdarlık taraftarı olmadığını, dinî sınıfların
nüfuzuna dayanmadığını, savaş aramadığını ve ırk düşmanlığı bilmediğini dile getirir.23 Bununla
birlikte Türk milliyetçiliği için “büyük bir müdafaa zembereği oldu ve gördüğümüz kurtuluş
mucizesinde en büyük manevi amili teşkil etti”24 diyerek milliyetçiliğin Kurtuluş Savaşı’ndaki rolünü
vurgulamaktadır.

4. Cumhuriyetçilik
Cumhuriyet rejimini “İnsanlığını duyan, şahsiyet sahibi bir ferdin ruhî, hissî, maddî ihtiyaçlarına
uygun, tabiî bir idare şekli”25 olarak tanımlayan Hüseyin Cahit, bu rejime kavuşan bir milletin başka
bir siyasi şekle tahammül edemeyeceğini düşünür. Bununla birlikte genç Türk Cumhuriyeti’nin oluşum
şekli bakımından, başka ülkelerdeki rejimlerden farklı olduğunu da dile getirir. Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra kurulan yeni hükümetleri, galip devletlerin siyasi ürünü olarak değerlendirirken
“Biz büyük bir şefin sevk ve idaresi altında, bütün bir milletin azim ve şuur ile sarf ettiği bir
gayret mahsulü olarak, Avrupa’nın zalim ve ahlaksız siyasetiyle çapışa çarpışa, kadınlarımız ve
çocuklarımızla beraber kanımızı dökerek hayat hakkını kazandık. Biz yaşama kabiliyetini haiz
olarak tabii surette dünyaya gelmiş bir cumhuriyetiyiz. Bir keyif ve heves mahsulü, suni bir tertip
ve teşekkül değiliz”26 ifadeleriyle de bizdeki Cumhuriyet rejiminin savaş sonrası ortaya çıkan
diğer cumhuriyet rejimlerinden ayrılan yönünü vurgulamak ister.
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, hilafetin kaldırılması, kadınlara çeşitli hakların tanınması
ve Latin alfabesinin kabulü gibi değişikliklerin hayranlık uyandıran işler olduğunu belirtir. Cumhuriyet
rejiminin resmiyet kazanmadan önce de fiilen asırlarca uygulandığından söz eder.
Hüseyin Cahit, bir ülkede cumhuriyetin, demokrasinin ve hürriyetin varlığını sürdürebilmesi
için ortaya konulan şartların Türkiye’de de olduğundan söz eder. Bu şartlardan ilki demokrasinin
kanunlarda değil, ahlak ve âdetlerde olması meselesidir. O, bunun Türkiye’de tamamen mevcut
olduğunu, Türk toplum bünyesinin demokrasi hislerine ve alışkanlıklarına dayandığını ve Türkiye’de
her bireyin kendisini diğerleriyle eşit hissettiğini söyler.
Batı’da asalet fikri dolayısıyla sınıflar arası farklara işaret ederken saltanat kaldırılınca, Türkiye’nin
demokrasi, ahlak ve âdetleri içine alan tek bir şekil vücuda getirdiğinden söz eder. Ona göre Türk
toplum yapısında asırlardır varolan demokratik ahlak ve âdetler, inkılâpların ciddi bir tepkiyle
karşılanmasının önüne geçmiştir.
İkinci şart ise orta sınıfın varlığı meselesidir. Hüseyin Cahit bu şartın da mevcut olduğunu ve
Türk Cumhuriyetinin, toplumsal alandaki gerçek kuvvetinin bu orta sınıfta bulunduğunu dile
getirir. Zenginler ve yoksullar sınıfına sahip olmayan Türk toplumunun özünü bu orta sınıfın
oluşturduğunu düşünür.

23 Hüseyin Cahit Yalçın, “Bizde Milliyetçilik, Avrupa’da Nasyonalizm”, Fikir Hareketleri, Cilt: 1,
No: 3, 9 Teşrinisani 1933, s. 5.
24 Hüseyin Cahit Yalçın, “Niçin Ecdadımız Milliyetçi Değildiler”, Fikir Hareketleri, Cilt: 1, No: 14, 25
Kanunusani 1934, s. 5.
25 Hüseyin Cahit Yalçın, “Türk Cumhuriyetinin Onuncu Yıldönümü”, Fikir Hareketleri, Cilt: 1, No: 1,
29 Teşrinievvel 1933, s. 1.
26 a.g.m., s. 1-2.
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Üzerinde durduğu bir başka özellik ise Cumhuriyetin kazanımlarından biri olan vicdan hürriyeti
meselesidir. Yakın geçmişe kadar önemli siyasetçilerin ve fikir adamlarının zihinlerine sığmayan
vicdan hürriyetinin, Cumhuriyet rejimi sayesinde bir prensip hâlini aldığını dile getirir. Cumhuriyet
rejiminin, inkılâbın genel hatlarını çizdiğini düşünür. Ona göre önemli olan, bu prensiplerin tamamen
uygulanmasıdır. Bu yolda yeni nesilden beklentilerini şöyle ifade eder27:
“…Cumhuriyetimiz en yüksek ve insani mefhumları kendine şiar ittihaz ederek
medeniyet tarihinde temiz bir yer kazanmıştır. Cumhuriyet çocukları için ne geniş
kutsî bir vazife sahası açılıyor: İnkılâbın kendilerine verdiği sancağı daima yüksek
tutarak büyük önderin işaret ettiği hedefe doğru samimi bir müsaadekârlık ruhu ile
yürümek!”
Fikir Hareketleri’nde Cumhuriyet rejiminin savunuculuğunu üstlenen Hüseyin Cahit, Servet-i Fünun
ve II.Meşrutiyet dönemlerinde cumhuriyet idealine bağlı değildir. Bir yazısında kendisinin de
bir ferdi olduğu Edebiyat-ı Cedide topluluğu içinde hiçbir cumhuriyetçinin olmadığını belirtir.28
Meşrutiyet döneminde de cumhuriyetçi olarak kimseyi tanımadığını belirten Hüseyin Cahit, Babanzade
İsmail Hakkı’nın Meclis-i Mebusan’da saltanattan bahsederken söylediği “Bu memlekette saltanat
artık bir bergüzar-ı tarihîdir”29 ifadeleriyle bile cumhuriyet fikrinin kastedilmediğini ifade eder.
Bütün meşrutiyetçilerin iç ve dış politikada herhangi bir hükmü ve önemi olmayan “süs kabilinden,
saltanatla karışık parlamenter bir rejim” istediğini belirtir. Bu tarihlerde kendisinin de ülkesi için cumhuriyet
idaresini düşünmediğini söyleyen Hüseyin Cahit, fikirlerinin cumhuriyet idealine doğru nasıl kaydığını
şöyle anlatır30:
“Ancak Malta’ya götürülüp de orada vatanın selameti, Anadolu’daki millî mücadelenin
zaferine bağlı olduğuna iman ettiğim zaman, Osmanlı hanedanına mensup
şehzadelerden hiçbirinin İstanbul’dan Anadolu’ya geçerek millî ve vatani vazifelerini
yapmadıklarını görünce, artık Osmanoğullarına Türk ülkesinde bir hayat hakkı
kalmamış olduğuna, artık bu memleket için cumhuriyetten başka bir rejim tasavvur
edilmeyeceğine hükmettim. Ben bu kanaate eriştiğim dakikada ise Anadolu’da
cumhuriyet fiilen yerleşmiş bulunuyordu.”
Görüldüğü gibi fikirlerindeki değişme Malta’ya sürüldüğü 1919 yılına rastlar. Mustafa Kemal’in
de desteği ile Malta’dan kurtulan Hüseyin Cahit’in, 31 yukarıdaki ifadelerden de anlaşıldığı gibi
cumhuriyet rejimini savunmasına rağmen, Mustafa Kemal ve Ankara hükûmeti ile uzlaşamaması
dikkati çeker. Mustafa Kemal’e ve Ankara hükümetine karşı başlattığı muhalefetin çeşitli sebepleri
vardır. Bunlardan biri İttihat ve Terakki’nin yeniden canlandırılması yolunda emeller beslemesi,
bir diğeri ise Mustafa Kemal’in millî hâkimiyet ve meclis iradesi yerine diktatörlüğü uygulamasından
korkmasıdır. Bu gibi sebeplerle ve Cumhuriyetin ilanının ve diğer inkılâpların millî egemenlik
prensibine aykırı olarak gerçekleştiği düşüncesiyle Hüseyin Cahit, kendisini Atatürk’ün karşısında
bulmuştur.32
Bununla birlikte “Ben bu kanaate eriştiğim dakikada ise Anadolu’da cumhuriyet fiilen yerleşmiş
bulunuyordu” derken, kendisi bu “fiil”in içinde yer almaz. Çünkü 1921’de Malta sürgününden
Hüseyin Cahit Yalçın, “Parti Kurultayı Münasebetiyle”, Fikir Hareketleri, Cilt: 4, No: 81, 9 Mayıs
1935, s. 44.
28 a.g.m., s. 44.
29 a.g.m., s. 44.
30 a.g.m., s. 44.
31 Ömer Faruk Huyugüzel, Hüseyin Cahit Yalçın’ın Hayatı ve Edebî Eserleri Üzerine Bir
Araştırma, İzmir, Ege Üniversitesi Matbaası, 1984, s. 33.
32 a.g.e., s. 34- 35.
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kurtulur kurtulmaz, memleketine dönüp millî mücadelede üzerine düşen görevi yapmak yerine,
çeşitli bahaneler ileri sürerek -kızının hastalığı ve Anadolu’daki millî hareketi ittihatçıların istememesi
gibi- İtalya’ya gitmeyi tercih eder.33
Fikir Hareketleri’nde Cumhuriyetçi olarak karşımıza çıkan Hüseyin Cahit’in çeşitli aşamalardan
sonra bu ideale kavuştuğu açıkça görülmektedir.

5. Hilafet
Hüseyin Cahit, “Müslümanlık âleminde cansız bir kukla hâlinde zorla yaşamak isteyen boş bir
müesseseden ibaret kalmış”34 dediği hilafet kurumunu ele alırken konuya değişik açılardan yaklaşır.
Öncelikle Kur’an-ı Kerim’de hilafet kelimesine yer verilip verilmediğine ve hilafetle ilgili Hz. Muhammet’e
isnat edilen birkaç hadise değinir. Ardından Hz. Muhammet’in ilk haleflerince, halife unvanının
hangi anlamda kullanıldığını ortaya koymaya çalışır. Bununla birlikte peygamberin halifesi sözünün
ne anlama geldiğinden de söz eder. Neticede, hilafetin İslam dinindeki yerini sorgulayarak din
ile bir alakası bulunmadığı sonucuna varır.
Hilafet konusunda Kur’an-ı Kerim’in “sâkit” olduğunu belirten Hüseyin Cahit, halife sözünün
sadece “Âdem” bahsinde geçtiğini ve buradaki halife kelimesinin de bize pek bir şey öğretmediği
üzerinde durur. Ona göre Kur’an’da bu konuya açıklık getirilmeyişi Allah ve Hz. Muhammet
nazarında hilafet meselesinin olmadığının delilidir.
Bununla birlikte hilafet konusunda Hz. Muhammet’e isnat edilen bazı hadislerin de varlığından
söz eden Hüseyin Cahit, bunların hem birbirleriyle çeliştiğini, hem de kendi içinde tutarsızlığa
düştüğünü dile getirir. Dolayısıyla hadislerde ve Kur’an’da hilafetle ilgili bir açıklık söz konusu
değildir.
Genel olarak bakıldığında, Kur’an’da hilafetle ilgili bir izahın yapılmadığı, Hz. Muhammet’e isnat
edilen hadislerin aslında ona ait olmadığı, ilk haleflerin hilafeti pek önemsemedikleri, hilafetin
dinî devamlılığı değil, siyasi devamlılığı temsil ettiği gibi sonuçlar çıkaran Hüseyin Cahit, hilafeti
“saltanat kavgalarında tahakküm için sonradan icad edilmiş bir şey”35 olarak tanımlar.
Din bakımından kıymeti olmadığını düşündüğü hilafetin saltanat ve siyaset bakımından fayda
sağlayıp sağlamadığı sorusunu şöyle cevaplandırır36:
“Benim kanaatimce, halife ünvanı müstebit hükümdarların azamet ve gururunu
okşamaktan başka hiçbir fayda temin etmemiştir. Halife ünvanını takınan bir hükümdar
kuvvet sahibi oldukça bu kuvveti nisbetinde müessir olmuştur. Ellerinde hiçbir
kuvvet kalmayan halifeler Mısır sultanlarının himayesi altında, gösteriş kabilinden,
Mısır’da yaşadılar. Ne nüfuzları oldu, ne ehemmiyetleri.
Osmanlı padişahları da halife idiler. Fakat umumi harpte, peygamberlerin çocukları,
peygamberin müslümanlığı kurduğu yerlerde kâfirlerle birleştiler ve halifeye isyan
ettiler. Memleketimize hücum eden düşman askerleri içinde pek çok Müslüman vardı.
Osmanlı padişahlarının yeryüzünde Allah’ın gölgesi ve peygamberin halifesi olmalarına
rağmen yüzlerce milyon Müslüman tebaaya malik olan müttefikler onlara, Osmanlı
Huyugüzel, a.g.m., s. 33-34.
Hüseyin Cahit Yalçın, “Hilafet Meselesi”, Fikir Hareketleri, Cilt: 1, No: 1, 29 Teşrinievvel 1933, s. 5.
35 a.g.m., s. 8.
36 a.g.m., s. 8.
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saltanatını adeta istiklalden mahrum, küçük bir beylik haline indiren bir muahede
imza ettirdiler.”
Görüldüğü gibi hilafetin İslam dinî ile bir ilgisinin olmadığını, hükümdarların elinde bir güç
unsuru haline geldiğini düşünen ve “Hilafetin kaldırılması Müslüman dinini hiç müteessir edemezdi”37
diyen Hüseyin Cahit, cumhuriyet idealinde olduğu gibi, hilafet konusunda da başlangıçta böyle
düşünmemektedir. O, bir zamanlar hilafetin savunuculuğunu yapmış ve bu durum, onun İstiklal
mahkemesinde yargılanmasına sebep olmuştur.38 Hilafetin kaldırılması durumunda beş milyonluk
Türkiye’nin doğuda ve batıda hiçbir değerinin kalmayacağını düşünürken hilafet makamını şu
sözlerle savunur39:
“Hilafet bizden giderse beş milyonluk Türkiye devletinin âlem-i İslam’da hiç
ehemmiyeti kalmayacağını, Avrupa siyaseti nazarında da en küçük ve kıymetsiz bir
hükümet mevkiine düşeceğimizi anlayabilmek için büyük bir dirayete sebep yoktur.
Milliyetperverlik bu mudur? Hakikî milliyet hissini kalbinde duyan her Türk, makam-ı
hilafete dört elle sarılmak mecburiyetindedir.”
Hüseyin Cahit de yazısında bir zamanlar hilafet kurumunun siyasi bir âlet olarak Türklerin elinde
kalması gerektiği fikrine kapıldığını ve bunun bir hata olduğunu belirtir. “Artık hiçbir yeri ve manası
kalmamış olan bu müessese kendi millî hudutları dâhilinde kendi terakkisine çalışmak ve beynelmilel
sahada bir sulh ve medeniyet amili olmak isteyen Türk Cumhuriyetinin açık ve temiz siyasetine bir
engel teşkil edecekti”40 ifadeleriyle hilafet engelinin ortadan kaldırıldığını ve “Mazinin hataları ve
delaletleri ile hesabı kati suretle kesmek, gizli ve entrikalı siyasetlerden çekinmek Türk Cumhuriyetinin
harici siyaseti için hakiki kuvveti teşkil etmiştir”41 ifadeleriyle de bundan duyduğu memnuniyeti
dile getirir.
Hilafet konusunda Atatürk’ün karşısında yer alan Hüseyin Cahit, hilafetin din açısından bir hükmünün
olmadığını bilmekle birlikte, 1923’te o da, pek çok kişinin düşündüğü gibi, hilafetin bir güç unsuru
olarak elde tutulmasından yanadır. Fakat aradan geçen on yıl içinde düşünceleri aksi yönde değişir
ve 1933 Cumhuriyet Türkiyesi’nde artık bu gücün bile engel teşkil ettiğini savunur, hilafet karşıtı
bir tutum sergiler.

6. Avrupacılık
Hüseyin Cahit’in Avrupalılaşma ile ilgili fikirleri, çoğunlukla Kadrocularla arasında gerçekleşen
münakaşalarda kendisini gösterir. Aralarında söz düellosuna dönen bu münakaşalar, Kadro’nun
27. sayısında “Mecmualarımız”42 başlıklı bir yazıda, Fikir Hareketleri’ni “eklektik” olarak göstermesi
ve “derin Avrupa hayranlığı” ile suçlamasıyla başlar.
Hüseyin Cahit de “ciddiyeti ve canlılığı dolayısıyla ilk günden beri pek sevdiğim” dediği Kadro’ya
cevap vermekte ve onları eleştirmekte gecikmez. Bunun üzerine Kadrocular adına polemiği yürüten
Şevket Süreyya, Kadro’nun 29. sayısında Hüseyin Cahit’e yoğun eleştiriler yöneltir. Böylece gittikçe

Yalçın, “Hilafet Meselesi”, s. 5.
Huyugüzel, a.g.e., s. 36. 5 Kânunuevvel 1923’te Tanin’de Ağa Han’ın halifeliğin yerini ve önemini savunan
bir mektubunu yayımlaması Hüseyin Cahit’in İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmasına neden olur.
39 a.g.e., s. 35.
40 Yalçın, “Hilafet Meselesi”, a.g.m., s. 8.
41 a.g.m., s. 8.
42 “Mecmualarımız”, Kadro, No: 27, Mart 1934, s. 52-53
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sertleşen bu tartışma birbirlerine yönelttikleri eleştirilerle şahsi bir boyut kazanır. Biz burada meselenin
bu yönünden çok Hüseyin Cahit’in Avrupalılaşmaktan ne anladığını ortaya koymaya çalışacağız.
Hüseyin Cahit “derin Avrupa hayranlığı” iddiasına “Avrupa’ya Hayranlık”43 başlıklı yazısında
cevap verir ve Avrupa’ya hayran olduğunu, bu hayranlığın çok eskiye dayandığını şu sözlerle
ifade eder44:
“Ta Abdulhamit zamanında bize bütün malumatın Araplarda olduğunu söyleyenlere
karşı sansürün imkân bıraktığı bir cüret ve kuvvet ile “Bize pantolon nerden gelmiş
ise ilim ve medeniyet de oradan gelecektir” diye haykırarak garplılaşmak zaruretini
anlattığım dakikadan beri Avrupa’ya hayranım. Ondan sonra çalıştıkça, okudukça
bu hayranlığım arttı.”
Hüseyin Cahit’in oldukça geniş bir çeviri faaliyeti vardır. Bu faaliyetin bir cephesini de Fikir
Hareketleri’ndeki hikâye ve makale tercümeleri oluşturmaktadır. O, bu tercüme faaliyetlerini de
garplılaşmanın bir gereği olarak görmektedir. “Memleketimizi garplılaştırmak için garp irfanının
kapılarını bize açmaktan müessir bir çare olamayacağını düşünerek, bütün gayretimi ilmî, içtimai
eserlerin tercümesine hasrettim”45 diyen Hüseyin Cahit, bir taraftan Batılılaşmanın tercüme faaliyeti
cephesine işaret etmektedir.
O, Avrupa’ya hayranlık konusunda yalnız olmadığını düşünür. Ona göre çocukları tahsil için
yurtdışına göndermek, üniversitelerin kapılarını Avrupalı profesörlere açmak, Avrupalı uzmanların
desteğine başvurmak, Türkiye’yi Batı medeniyeti dairesine sokmak için çalışmak da Avrupa hayranlığıdır.
Fikir Hareketleri’nin bu çaba içindeki yerini belirlerken dergisinin “amele” konumunda olduğunu
dile getirir.
Bununla birlikte Avrupa’ya hayranlıktan bahsederken hangi Avrupa’nın anlaşılması gerektiği
üzerinde de durur. Çünkü ona göre bir değil birden fazla Avrupa kavramı vardır. Bunlardan biri
zevk, safa, eğlence Avrupasıdır. İkincisi ise siyaset Avrupasıdır. Bu, emperyalist ve nasyonalist emellerin
aleti olarak fetih politikasını izler ya da büyük menfaatler uğruna başka ülkeleri sömürür. O, Avrupa’nın
bu iki yüzüne de hayranlığın söz konusu olamayacağını ilim, medeniyet ve fikir Avrupasına hayran
olduğunu ifade eder.
Şevket Süreyya’nın meşrutiyetçi aydınlara yönelttiği “körü körüne Avrupa hayranlığı” suçlaması
karşısında ise böyle bir aydın zümrenin olmadığını, olsa bile kendisinin onlar içinde yer almadığını
dile getirir. İlim ve medeniyet Avrupasına duyduğu hayranlığı tekrarlarken Batılılaşmaktan ne
anlaşılması gerektiği üzerinde durur46:
“Avrupalılaşmak demek kendi şahsiyetimizden vazgeçerek, kendi benliğimizi unutarak
bir maymun mukallitliği ile yalnız zevahiri kabul etmek değildir… Avrupa tabiri,
fikriyat sahasında bir teoritten ibarettir. Bugün Avrupa medeniyeti tabiri içinde dâhil
gördüğümüz bir Fransız, bir İngiliz, bir Alman birbirlerinin körü körüne mukallidi
midirler? Hepsi milliyetlerini, ananelerini, hususiyetlerini, şahsiyetlerini muhafaza
ediyorlar. Fakat müşterek bir noktaları var ki işte o müşterek noktalar bir “Avrupa
medeniyeti” tabiri içinde tecrit ve telhis olunuyor. Avrupalılaşmak tabirinden benim
anladığım mana bu müşterek vasıflara yükselmektir.”

Hüseyin Cahit Yalçın, “Avrupa’ya Hayranlık”, Fikir Hareketleri, Cilt: 2, No: 27, 26 Nisan 1934, s. 11-12.
a.g.m., s. 11.
45 a.g.m., s. 11.
46 Hüseyin Cahit Yalçın, “Avrupa’nın Mirasçıları”, Fikir Hareketleri, Cilt: 2, No: 35, 21 Haziran 1934, s. 139.
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Hüseyin Cahit, Fikir Hareketleri’nde yer verdiği Avrupa’nın çirkin yüzü olan nasyonalizm ve
emperyalizmle ilgili yazıları da Avrupa’ya körü körüne hayranlıktan uzak olduğunu ispatlamak
için delil olarak gösterir. Daha sonra kaynağını cehaletten, taassuptan aldığını düşündüğü Avrupa
düşmanlığından söz eder. Ona göre bu düşmanlık eskiden beri vardır ve imparatorluğun son
zamanlarına kadar milletin aşağı bir düzeyde kalmasına bu düşmanlık sebep olmuştur. O, bu
düşmanlığın ortadan kalktığını, fakat yerini başka bir düşmanlığın aldığını belirtir. Bu düşmanlığı
güdenleri “İzzeti nefsimizi pohpohlayacak bir dil kullanıyor ve yine Avrupa’dan öğrenmiş olduğu
yarım yamalak felsefi, iktisadi, içtimai, tabirler ile bir Avrupalı cilası arz ediyor. Her şeyi bilmek
iddiasıyla ortaya atılıyor, kar helvası icatlarına kalkıyor”47 şeklinde değerlendiren Hüseyin Cahit,
bunun da cehaletten kaynaklandığını düşünür. Bunların, Avrupa medeniyetlerinin varisleri değil,
bizdeki eski kara kuvvet zihniyetinin varisleri olabileceklerini belirtir. Kadro’nun da Avrupa
düşmanlığına meyletmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirir.
O, Avrupa mirasının bize Tazminattan beri ilim ve teknik şeklinde sürekli geldiği, fakat inkılâpla
birlikte genişlik ve derinlik kazandığı görüşündedir. Bu anlamda Kadrocuların da “mirasçılık”
iddiasını, ilim ve teknik almak yönünde anladıklarını ve bu sebeple, aslında aralarında bir farkın
olmadığını dile getirir. Fakat okuyucuyu aydınlatmak adına aralarındaki ayrılığın sebebini şöyle
anlatır48:
“Hâlbuki ihtilaf çok derindir ve anlaşmaya da imkân yoktur. Kadro Marksçıdır,
tarihî maddiyatçılık gözlüğüyle dünyayı görmektedir. Fikir Hareketleri hürriyetçidir, millî
hâkimiyet taraftarıdır. Kadro Avrupa’nın hiçbir ilim mahfilinde artık ciddiye alınmayan
köhne Marksçılığı bugünün en yeni bir cereyanı gibi bu memlekette sürmek emelindedir.
Binaenaleyh Avrupa’nın ilim sahasındaki cereyanlarını, fikirlerini neşredecek
Marksçılığın pek modası geçmiş, çürük ve kıymetsiz bir meta olduğunu ortaya koyan,
millî hâkimiyet ve hürriyet prensiplerini müdafaa eden Fikir Hareketleri, Kadro’nun
gözüne batmak pek zaruridir.
Fikir Hareketleri, Kadro için en büyük bir engeldir. Çünkü Kadro’yu açık konuşmaya
sevk ediyor ve mecbur bırakıldıkça, Kadro’nun tantanalı, yukarından uçar laflarını,
hafifçe fiskeleyerek yaldızlarını döküyor.”
Bununla birlikte Hüseyin Cahit, Şevket Süreyya’nın “Avrupa’nın müşterek vasfı müstemlekeciliktir”
görüşüne de katılmayarak sermayedarlıkla emperyalizmi birbirinden ayırmak gerektiğini ve Türkiye’nin
de bugün kapitalist bir rejime tabi olduğunu, fakat sömürgeci olmadığını dile getirir. Başka ülkelerden
örnekler vererek tüm kapitalist ülkelerin emperyalist oldukları iddiasının geçersiz olduğunu
vurgular.49
Hüseyin Cahit son söz olarak devam eden tartışmayı bir özetle noktalamıştır. Bu özette Kadrocuların
Avrupa’nın mirasçısı olmak iddiasının gülünçlüğünü fark edip geri çekildiklerini, Marksçılığı
yaymak için hâkimiyet-i milliye aleyhtarlığında ihtiyatsızca davrandıklarını ve Kadro’nun Türk
inkılâbı adına söz söyleyemeyeceğini dile getirir.50

Hüseyin Cahit Yalçın, “Avrupa’nın Mirasçıları”, s. 139.
Hüseyin Cahit Yalçın, “Bir Münakaşanın İbret Alınacak Neticeleri 1”, Fikir Hareketleri, Cilt: 2, No: 44,
23 Ağustos 1933, s. 283.
49 Hüseyin Cahit Yalçın, “Bir Münakaşanın İbret Alınacak Neticeleri 2”, Fikir Hareketleri, Cilt: 2, No: 45,
30 Ağustos 1934, s. 300.
50 Hüseyin Cahit Yalçın, “Şahsiyata Dökülen Bir Münakaşa”, Fikir Hareketleri, Cilt: 2, No: 52, 18
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7. Din
Hüseyin Cahit’in dinî konularda kaleme aldığı yazılarında, İslamiyet’i çeşitli açılardan ele alıp
serbest bir tavırla yorumladığı görülmektedir. Üzerinde en çok durduğu konular, İslam dinindeki
hurafeler, bu hurafelerin kimlerden kaynaklandığı, hocaların mevkii ve rolü, din büyüklerinin Kur’an
Tefsirleri, Hz. Muhammet’in peygamberliği, hoşgörüsü ve ümmiliği gibi meselelerdir. En çok
üzerinde durduğu husus ise din büyüklerinin yetkilerini kötüye kullanmaları, ayetlere yanlış ve keyfî
yorumlar getirmeleri, halkın cehaletinden yararlanıp İslam dinini hurafelerle doldurmaları ve bu
anlamda adeta kendilerine bir saltanat kurmalarıdır.
Her ne kadar Müslümanlıkta ruhban sınıfı yok dense de Hüseyin Cahit, dinde olmayan bu sınıfın,
fiiliyatta asırlardır hükmünü sürdürdüğünü düşünür. Bu durumu şöyle ifade eder:51
“Ruhbanlıktan maksat Allah ile kul arasında ibadet için bir mutavassıt rolünü oynayacak,
adap öğretecek ve bunu sanat edinerek yaşayacak bir sınıf-ı mahsus demek ise bugünkü
Müslümanlıkta papazlığın en müthişi mevcut olduğuna tereddütsüz hükmedebiliriz.”
Hüseyin Cahit, Müslümanları din işleri ile uğraşmaktan uzaklaştıranların da “hocalar” olduğunu
söyler. Din adına istediklerini yapabilmek için başka esaslar ortaya attıklarını, bunlardan birinin
de “içtihat” olduğunu dile getirir. “İçtihat”ı yapacak olan “ulema” bununla da yetinmez, kâfirlere katli
vacip fetvası verir. Hüseyin Cahit bu yolla “papazlığın en müthişi”nin, “istihdafların en menfuru”nun
kurulmuş olduğunu belirtir.52
Din büyüklerinin Kur’an-ı Kerim’den yararlanmaya büyük önem verdiklerini belirten Hüseyin
Cahit, bunu da Müslümanlar içinde kuvvet ve önem kazanmak, kendilerini halktan ayırıp halkın
üstüne geçmek ve herkesi kendi menfaatlerine hizmet eden bir köle haline getirmek için yaptıklarını
iddia eder.53 Kur’an’ın tefsirini onlar yaptıkları için ayetlerden işlerine gelen manaları çıkarmışlar
ve bunları cehalet içindeki halka Allah’ın emri şeklinde kabul ettirmişlerdir. Bununla birlikte onların
ayetlerde hikâye edilen bazı olayları abarttıklarını, bazılarını ise değişik ve yanlış şekilde yorumladıklarını,
böylece Allah’ın ve Hz. Muhammet’in söylemediği sözlerin de onlara ait gösterildiğinden bahseder.
Aynı zamanda din büyüklerinin, kendi fikirlerinin doğruluğunu göstermek için hadis uydurduklarını
da dile getirir. Tüm bunlar hurafelerin dine girmesine sebep olmuştur. Bu hususta Hüseyin Cahit,
Müslümanlığın en büyük ulamasının bile etrafa cehalet dağıtan “adi softalar”dan geri kalmadıklarını
örnekleriyle ortaya koyar.54
Bununla birlikte hocaların çok daha ileri gidip Hz. Muhammet adına mucize uydurduklarından,
Müslümanlığı “azgın ve mütecaviz” bir taassup ve şiddet manzarası içinde gösterdiklerinden ve
dinde herhangi bir izin olmamasına rağmen kâfirlere ölüm emri verdiklerinden de söz eder. Böylece
Hüseyin Cahit, insanları körü körüne inanmaya zorlayan bu hocaları, Müslüman ülkelerin düştükleri
“inhitat ve tedenni”den sorumlu tutar; onların kurdukları saltanat yüzünden Müslümanların özgür
düşünceden, muhakemeden mahrum kaldıklarını belirtir.
Üzerinde durduğu önemli konulardan birisi de İslâmiyetin ne olduğu ve kimlerin Müslüman
olduğu meselesidir. Ona göre yanlış bilinen gerçeklerden biriside İslâmiyet denilince Hz. Muhammet’in
dininin, Müslüman denildiğinde ise Hz. Muhammet dinini kabul eden bir kimsenin anlaşılmasıdır.
Kur’an’da “müslim” kelimesinin sadece Hz. Muhammet dinini kabul edenlere ait olmadığını, başka
Hüseyin Cahit Yalçın, “Hocalar Saltanatı”, Fikir Hareketleri, Cilt: 1, No: 1, 29 Teşrinievvel 1933, s. 13.
a.g.m., s. 14.
53 Hüseyin Cahit Yalçın, “Hocaların Mevkii ve Rolü”, Fikir Hareketleri, Cilt: 2, No: 30, 17 Mayıs 1934, s. 35.
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ümmetler ve peygamberler için de “islam, müslim” kelimelerinin kullanıldığını belirten Hüseyin
Cahit, bu duruma Kur’an’dan ayetlerle açıklık getirir. Bu konudaki genel kabulün ise yine müfessirlerden
kaynaklandığını düşünür. Çünkü onlar “islam ve müslim” kelimelerini aynen nakletmeyerek onların
yerine “itaat, inkıyat, muti ve münkat, arz-ı teslimiyet”55 gibi kelimeleri koymuşlar ve sadece Hz.
Muhammet’ten bahsedilen yerlerde kelimelerin asıllarını korumuşlardır.
Neticede Hüseyin Cahit, bu konuyu ele aldığı “İslamiyet Nedir? Kimler Müslümandır?”56 başlıklı
yazısında, dünyaya İslamiyet’i ilk getirenin Hz. Muhammet olmadığını, Kur’an’a nazaran ondan
önce de ”müslim”lerin olduğunu, eski peygamberler ve onların ümmetleri Müslüman olduğu için
Hz. Muhammet’in “Müslümanların ilki” olmadığını vurgulamış ve görüşlerini ayetlerle desteklemiştir.
Bununla birlikte o, Hz. Muhammet’in peygamberliği, onun kendinden önceki dinleri ortadan kaldırıp
yerine başka bir din koymak iddiasında olmadığı, Hz. Muhammet’in hoşgörüsü, din ve devlet işlerini
birbirinden ayırması, onun ümmiliği gibi meseleler üzerinde de durmuş ve düşüncelerini ayetlerden
hareket ederek açıklamıştır.

8. Ekonomi
Türkiye’deki iktisat ve ekonomi konularına çeşitli yazılarında yer veren Hüseyin Cahit, iktisadi
devletçiliği savunmaktadır. İktisat sahasında takip edilecek metodun zamana ve mekâna uygun
olması gerektiğini düşünür. Bunun için, her ülkenin iktisadi programı belirlenirken, ekonomi olaylarının
genel kanunlarını dikkate alması gerektiğini ve ülkenin kendi yapısını düşünmesi gerektiğini belirtir.
Bu açıdan bakıldığında o, iktisadi devletçiliği Türk toplum yapısına uygun görmekte ve “Bugün
Türk iktisadiyatını kurtarmak ve sağlam temellere oturtmak için tatbik edilecek en salim meslek”57
olarak nitelendirmektedir.
Hüseyin Cahit, iktisadi devletçiliğin Türkiye’de bir nazariye ürünü olmadığını ve sosyalistliğe
yönelmek için bir basamak oluşturmadığını düşünür. Ona göre ülkenin ekonomik anlamda kurtuluşunu
sağlamak, sanayi hareketi oluşturmak ve ülkenin sefalet ve yoksulluğa doğru gidişini önlemek
için yapılmıştır. Ekonomik yapılandırmada sanayiciliğe oldukça önem veren Hüseyin Cahit, “...
sanayicilik tesis edemezsek bir taraftan kendi topraklarımızda aç ve sefil kalacağız, bir taraftan
bütün bu kurtardığımız istiklale rağmen dünyanın sanayici yedi devletinin hepsinin veya birkaçının
bir müstemlekesi haline düşeceğiz”58 derken bir sanayi toplumu olmamız gerektiğini vurgular.
İktisadi devletçiliğin yanında, iktisadi hürriyetten de söz eden Hüseyin Cahit, iktisadi hürriyetin
demokrasiden ayrılmama gibi bir zorunluluğunun olmadığını dile getirir. Demokrasinin millî
hâkimiyet prensibinden ibaret olduğunu, fakat bunun iktisat sahasına hürriyeti dâhil etmek anlamına
gelmeyeceğini düşünür. Siyasi anlamdaki hürriyet ile iktisadi hürriyeti birbirinden ayırır. Ona
göre iktisat alanındaki hürriyetçiliği birtakım şartlar doğurmuştur. Dünyanın genel durumunun
da devletçiliği zorunlu hale getirdiğini belirtirken, devletçiliği kabul eden ülkelerin demokrasiden
ayrılmadıklarını ifade eder. Bu bağlamda Türk inkılâbının da demokrasiden ayrılmadığını, demokrasi
inkılâbı olarak başlayıp, demokrasi inkılâbı olarak ilerlediğini dile getirir.
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Sonuç
Hüseyin Cahit’in 1933-1940 yılları arasında tek başına çıkardığı Fikir Hareketleri adlı dergisinde
fikir planında Türk inkılâbı, inkılâplar, hilafet meselesi, hocalar saltanatı, demokrasi meselesi, iktisadi
devletçilik, Türk milliyetçiliği, Alman nasyonalizmi, sosyalizm, İslamiyet, hürriyet, cumhuriyet
rejimi, diktatör rejimler, Avrupacılık gibi konularda telif ve tercüme yazılara yer verilmiştir.
Bir zamanlar komünizme ilgi duyan, cumhuriyet rejimini istemeyen, hilafeti destekleyen Hüseyin
Cahit, Fikir Hareketleri’nde hilafet ve komünizm karşıtı görüşleriyle ve cumhuriyetçi tutumuyla
karşımıza çıkar. Fikir Hareketleri, onun görüşlerindeki değişmeyi göstermesi bakımdan ayrıca
önemlidir. Fikir Hareketleri ihtiva ettiği görüşlerle antikomünist bir dünya görüşüne sahip olduğunu,
milliyetçi ve inkılâpçı fikirleri savunduğunu iddia etmiş ve liberal demokrasiden yana tercihini
yapmıştır. Bu fikirlerin aksini savunanların da karşılarında olduğunu hissettirmiştir. Bu çalışmada
Fikir Hareketleri çerçevesinde Hüseyin Cahit’in fikri tecrübesinin bir özeti ve bahsedilen bazı
meselelerle ilgili fikirlerinde meydana gelen değişme ortaya konmaya çalışılmıştır.
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“Demokrat Parti Döneminde Basın İktidar İlişkileri:
Cumhuriyet, Ulus, Zafer Gazeteleri Üzerine Bir İnceleme
Ayşe Elif Emre KAYA*

Özet
Bu çalışmada, 1950–1954 yılları arasında iktidarda bulunan Demokrat Parti’nin (DP), dönemin basını
ile ilişkileri üzerinde durulacaktır. 10 yıllık DP iktidarının, pek çok açıdan olduğu gibi, basına
yönelik ürettiği politikalar ve kurduğu ilişkiler bakımından da başarılı bulunduğu ilk döneminin
incelendiği bu çalışmaya yön veren görüş; 1954 seçimleri sonrası partinin ürettiği baskıcı politikaların,
bir önceki dönemden de izlerinin görülebileceği düşüncesidir. Basın ile iktidar arasındaki ilişkilerin
incelenme pratiklerinde, iktidarın çıkardığı kanunlar ve bu kanunların uygulanma biçimlerinin
incelemesi ile sınırlı tutan metinlerin aksine, bu çalışma ayrıntılı bir analizle döneme, farklı bir
açıdan bakmayı hedeflemektedir.
1950–1954 yılları arasındaki basın iktidar ilişkilerini anlayabilmek için dönemin basınına bakılacak
olan bu çalışmada, bilinçli olarak üç gazete seçilmiştir. Belirlenen gazetelerden Zafer ile Ulus parti
yayın organı konumunda olup, Cumhuriyet ise, hem bahsi geçen iki gazete, hem de dönemin
çoğu yayın organı tarafından tarafsızlığı kabul edilmiş bir gazetedir. Gazetelerin analizlerinde;
başyazıların, haber metinlerinden farklı olarak politikasını yayın politikasını net bir biçimde
ortaya koyması ve olaylar üzerinde değerlendirme özelliği ile yönlendiricilik taşımaları düşüncesinden
hareketle ayrıca bir sınırlandırmaya gidilmiş ve yalnızca başyazılar konu edilmiştir. 1950- 1954
yılları arasında üç gazetede yer alan bütün başyazılar toplanmış, çalışma konusu doğrultusunda
yalnızca basın ile ilgili yazılar kullanılmıştır. Bu makalelerin analizinde ise, nitel içerik çözümlemesi
tekniği kullanılmış, en basit ifadeyle metinlerin söylemek istedikleri fikirler anlaşılmaya çalışılmıştır.
Üç yazarın başyazıları ayrı başlıklar altında ve kronolojiye dayalı bir biçimde toplanmıştır. Böylelikle
yazarların fikirsel seyrini görme imkânı sağlanmıştır. Yazarların görüşleri arasında karşılaştırma
yapabilmek de bu bölümlendirme yoluyla daha net bir hal almıştır. Yazarların birbirleri ile girdikleri
polemiklere ise, gazetelerin birbirlerine olan yaklaşımlarını algılayabilmek adına özellikle yer verilmek
istense de, bu içerikte yazı sayısı dönem içerisinde sınırlı sayıda kalmıştır.
Toplumun ve basının yeniden yapılandığı bu dönemde, siyasi tarihe katkısı olan üç gazetenin
bu süreci nasıl tanımladıklarını görmek, bu süreçten nasıl etkilendiklerini anlamak ve onların şahit
olduğu değişimleri gözlemlemek, çalışmanın önemini oluşturmakta ve çalışmanın gerek basın
tarihi literatürüne, gerek siyasi literatüre katkısını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Ulus, Zafer, Cumhuriyet
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The Relationship of The Press and The Goverment in Democrat Party Period:
A Study on Cumhuriyet, Ulus and Zafer Dailies
Abstract
In this study, we focused on the relationsihip between the Democrat Part and the press. The guiding
idea is Democrat Party’s repressive policies’s traces can be seen by a detailed analaysis on this period.
Contrary to the texts which were focused on only the laws and forms of the laws practices, we want
to look in a different perspective. To understand the relationship between the ruling party and the
press., we looked the press of the period. Because of our goal, we have deliberately chosen three
newspapers. Ulus and Zafer paper were party organs but Cumhuriyet is known and accepted independent.
In this era, which the society an the press were restructuring, it is important to see how these
papers were defining this process and how they were affected from this process.
Keywords: Democrat Party, Ulus, Zafer and Cumhuriyet Newspaper.

Giriş
II. Dünya Savaşının sona ermesiyle birlikte, dünyada hâkim olan liberal politikalar, Türkiye’yi de
etkisi altına almış ve 1945 yılı ortaları itibarıyla Türk siyasileri, tek partili hayattan çok partili hayata
geçiş kararı almışlardır. İkinci partinin ortaya çıkışı uzun sürmemiş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
içinden bir grup, parti içi anlaşmazlıkların etkisiyle, parti yönetiminin de siyasi manevralarıyla, parti
dışına itilmişlerdir. Bunun sonuncunda da, 7 Ocak 1946 yılında DP kurulmuştur. Sağ merkez bir
parti olan DP, en çok çiftçi ve tüccar kesiminin desteğinden beslenmiş, buna karşın tek partili
yılların ağır şartları altında ezilen halkın da sözcüsü olabilmiştir. Siyasi ve iktisadi liberalizme vurgu
yapan DP, kısa zamanda ilgiyi üzerine toplamış, hak ve hürriyetler konusunda sıkıntılar yaşayan
kesimlerin başında gelen basının da desteğini arkasına almıştır. 1950 seçimlerindeki seçim başarısında
basının payına dikkati çeken DP yöneticileri, iktidara geçtikten sonra basının çalışma koşullarını
düzenleyici yasaları ardı ardına çıkarmış, buna karşın yürüttüğü politikalara karşın eleştirilerin
önünü kesmek için, basının işleyiş pratiklerini daraltıcı önlemler almayı da ihmal etmemiştir.
Bu çalışmada, liberal politikalar savunucusu olan bir partinin dönemin basını ile ilişkileri üzerinde
durulacaktır. 10 yıllık DP iktidarının, pek çok açıdan olduğu gibi, basına yönelik ürettiği politikalar
ve kurduğu ilişkiler bakımından da başarılı bulunduğu ilk döneminin incelendiği bu çalışmaya
yön veren görüş; 1954 seçimleri sonrası partinin ürettiği baskıcı politikaların, bir önceki dönemden
de izlerinin görülebileceği düşüncesidir. Basın ile iktidar arasındaki ilişkilerin incelenme pratiklerinde,
iktidarın çıkardığı kanunlar ve bu kanunların uygulanma biçimlerinin incelemesi ile sınırlı tutan
metinlerin aksine, bu çalışma ayrıntılı bir analizle döneme farklı bir açıdan bakmayı hedeflemiştir.
Bu nedenle de çalışmada, ilkin dönemin basın iktidar ilişkileri üzerinde durulmuş, ardından da
dönemin önde gelen üç yayın organın bu ilişkileri nasıl değerlendirdiğine bakılmıştır.
Çalışmada, üç gazete seçilmiştir. Belirlenen gazetelerden Zafer ile Ulus partilerin yayın organı
konumunda olup, Cumhuriyet ise hem bahsi geçen iki gazete, hem de dönemin çoğu yayın organı
tarafından tarafsızlığı kabul edilmiş bir gazetedir. Toplumun ve basının yeniden yapılandığı bu
dönemde, siyasi tarihe katkısı olan üç gazetenin bu süreci nasıl tanımladıklarını görmek, bu
süreçten nasıl etkilendiklerini anlamak ve onların şahit olduğu değişimleri gözlemlemenin de
amaçlandığı bu çalışmada, gazete analizleri yalnızca başyazılarla sınırlı tutulmuştur. Haber
metinlerinden farklı olan başyazılar, gazetenin yayın politikasını belirlemesi ve olaylar üzerinde
değerlendirme özelliği ile yönlendiricilik taşımaları nedeniyle böyle bir sınırlandırmaya gidilmiştir.
1950-1954 yılları arasındaki bütün başyazılar taranmış, ardından da çalışma konusu ile ilgili olanlar
üzerinde nitel içerik analizi tekniğiyle metinlerin savunduğu fikirler ortaya konmaya çalışılmıştır.
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1.1. 1950-1954 Yılları Arasında Basın-İktidar İlişkileri
1950 seçimleri ile 27 yıllık CHP iktidarı sonlanmış, halkın büyük desteğini alan DP iktidara gelmiştir.
Başlayan bu yeni dönem, farklı kesimler için bir takım umutları da beraberinde getirmiştir.
Bunların başında da muhalefet yıllarında partiden desteğini esirgemeyen basın yer almıştır.1
Basının yeni iktidardan en büyük beklentisi ise, mevcut basın kanununun değiştirilmesi olmuştur.
Olgun ve anlayışlı bir devir tesliminin ardından okunan hükümet programında, iktidar basına
kısa süre içerisinde kanunun çıkartılacağı müjdesini vermiştir. Başbakan Adnan Menderes basın
hürriyetinin teminatına çalışılacağını ifade etmiş, fakat basın hürriyetinin hakaret hürriyeti olarak
algılanmasına izin vermeyecekleri şeklinde bir uyarı yaparak, basına tanınacak olan hürriyetin
sınırlarını baştan çizmiştir.
Kısa bir süre sonra iktidar, vaadini uygulamaya taşımış, bir basın kanunu tasarısını Meclise
sunmuştur. Basın kanununun hazırlanması sürecinde tasarıya ilişkin bazı endişeler dile getirilmiştir.
Özelikle de tasarının 31. maddesine ilişkin ciddi tartışmalar olmuştur. Kişilerin izni alınmadan,
aile ve özel hayat hakkında ima ile dahi olsa yayında bulunanların şikâyet edilmeleri halinde
hapis ya da para cezasına çarptırılmaları öngörülen maddenin görüşmeleri sırasında, milletvekili
Sıtkı Yırcalı karşı çıkmış, basın hürriyetinin sağlanmasının önemine dikkat çekmiştir.2 Yırcalı’nın
teklifi kabul görmüş ve tartışmalı bu madde tasarıdan çıkartılmıştır. Ulus da süreci yakından takip
etmiş, Gazeteciler Cemiyetinin tasarıyla ilgili kaygılarını kamuoyuna aktarmış ve iktidarın önerileri
dikkate alması üzerine de basını memnun etmeyen noktalardan vazgeçildiğini bildirmiştir.3
Tasarı, kısa süre sonra Meclisten geçirilmiş ve 5680 sayılı basın kanunu yürürlüğe girmiştir. Yeni
kanunda gazete çıkarmak için, bildirimde bulunmak yeterli görülmüş, basın suçlarının toplu
basın mahkemelerinde görülmesine4, gazete sahiplerinin yayımlanan yazılarından dolayı cezai
sorumluluklarının kaldırılarak, yazı işleri müdürleri ile yazarın sorumlu tutulmasına karar verilmiştir.
Kanunda ayrıca, kötü şöhretli kişilerin basında çalışmasını yasaklayan hükme de yer verilmemiştir.
Aynı gün kabul edilen matbaalar kanununa göre ise; matbaa açılmadan önce bulunulan yerin en
büyük mülkiye amirine beyanname verilmesi, matbaacıların bastıkları eserlerden ikişer kopyasını
1 CHP’yi iktidardan uzaklaştırmak için, DP’yle birlikte mücadeleye girmiş olan gazetelerin sahiplerinin
çoğu DP tarafından milletvekili çıkarılmışlar, çıkarılmayanlar da evvelki açık mücadelelerinden sonra,
bir daha DP’den ayrılamamak ve bu yoldan dönememek durumuna düşmüşlerdir. Bu suretle, birkaç
gazete dışında İstanbul basının neredeyse tamamının DP’yi desteklediği ifade edilmiştir (Remzi Balkanlı,
Kanunlarımız Bakımından Matbuat Hürriyeti ve Yeni Basın ve Matbaalar Kanunu ve Bu Kanunlar
Üzerinde Fikirler-Tenkidler-Tefsirler, Ankara, Yeni Matbaa, 1951, s. 11, 83). O dönemde İstanbul basının
partilere desteğinin öneminin anlaşılması için Yılmaz Karakoyunlu’nun şu sözleri önemlidir: “Türkiye
sadece İstanbul basının tesirindeydi. Ve yeni bir demokrat hareketi övmeye hazır kadrolar olduğunu
görüyordu. Bütün mesele ilişkilerin sıcak ve yakın tutulduğu bir propaganda dönemi başlatmaktı. İstanbul
basınının desteği, DP’yi ihya edebilirdi” (Yılmaz Karakoyunlu, Yorgun Mayıs Kısrakları, 10. bs., İstanbul,
Doğan Kitap, 2004, s.300).
2 TBMM Tutanak Dergisi, 14 Temmuz 1950.
3 Ulus, 7 Temmuz 1950; 9 Temmuz 1950. Ulus’un kanunun kabulünden sonra ise, attığı manşet bu haberlerle
çelişmiştir. Gazete basın "Af ve Basın Kanunları dün gece kabul olundu. Basın Kanununa bazı kayıtlar
konuldu. Ekspres Kanun diye işte buna derler" (Ulus, 15 Temmuz 1950) sözleri ile düzenlemelerin içe
sinmediğini belirtmiştir.
4 Bu mahkemeler, Türk adalet tarihine 1950 tarihinden sonra girmiştir. İller Cumhuriyet Savcılıklarına
ek olarak bir veya daha çok sayıda basın savcıları verilmiştir. Öte yandan, büyük basın şehirlerinde
de bir başkan iki üye ve savcılı Toplu Basın Mahkemeleri kurulmuştur. 1954’ten sonra, bu savcılıkların
Bakanlık emriyle dava açar hale gelmeleri üzerine Türk basınında yayınlar yapılmaya başlanmış, gazeteciler
arasında, bu savcılara (müddei iktidar) denilmek suretiyle espri yapılmıştır (Fuat Süreyya Oral, Türk
Basın Tarihi: 1919-1965 Cumhuriyet Dönemi, Ankara, Doğuş Matbaacılık, 1968, s.186).
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basımın sona erdiği günün çalışma saati içinde bulunulan yerin Cumhuriyet Savcısı ile en büyük
mülkiye amirine vermeleri gerektiği öngörülmüştür.5 DP, basın suçlarını da içeren bir af kanunu
çıkarmıştır. Bu kanunla, 15 Mayıs 1950 tarihinden önce işlenen suçlar hakkında takibat yapılmayacağı
ve hükmedilmiş cezaların infaz olunamayacağını ifade edilmiştir. Kanun da ayrıca, yürürlüğe
girmesinden evvel istenip de, 37. maddede günlük yayınlar hakkında dava ikamesi için gösterilen
sürenin geçtiği hallerde, 1881 sayılı Matbuat Kanunu gereğince altı aylık süre bitmemiş ise de,
yürürlük gününden itibaren bir ay içinde dava açılabileceği hükmü getirilmiştir. 6
DP'nin iktidarının ilk günlerde gerçekleştirdiği bu demokratik adımlar basını, uzun yıllardır
mücadelesini verdikleri hak ve hürriyet mücadelesini tamamladıkları düşüncesine sevk etmiş,
öyle ki yeni ve farklı bir dönemin başladığına inanmalarına yol açmıştır.7 Oysa bazı ayrıntılar,
bambaşka bir tabloyu gözler önüne sermiştir. İktidara geldiği ilk ay içinde yapılan toplantı
ve davetlere diğer tüm gazeteleri çağırmasına rağmen, Ulus’u dışlayan iktidar8, gazetenin başyazarı
Hüseyin Cahit’i de BM Filistin Arabulma Komitesi’ndeki Türk Delegeliği’nden almıştır. DP'nin,
1950 Haziran’ında Anadolu Ajansı yönetim kurulu üye sayısının beşe çıkartılmasını istemesi, aynı
yılın Eylül ayında resmî ilan yönetmeliğinde değişiklik yaparak, ilanları hükümetin dağıtımına
alması, ardından da kendi taraftarlarına dağıtma yönünde karar alması da diğer girişimlerdir. O
günlerde basına yansıyan bazı haberler ise, DP’nin sadece CHP’ye karşı değil, kendisine yönelebilecek
her türlü muhalefeti susturmaya çalışacağına dair izleri ortaya koymuştur. Örneğin Ulus'ta
çıkan bir haberde, İstanbul Savcılığı’nın birçok gazete ve dergi sahiplerinin sorgusunu bitirdiği,
Yeni Baştan sahip ve yazı işleri müdürü Mustafa Büyükalp ile yazar ve ressamlarının ve Hür
Marko Paşa sahip ve yazı işleri Müdürü Fahri Oktav’ın tutuklandığı bildirilmiştir.9
Ayrıntılı bilgi için Bkz. Korkmaz Alemdar, İletişim ve Tarih, Ankara, İmge Yayınevi, 1996, s. 128; Alpay
Kabacalı, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basım Sanayi, İstanbul, Cem Ofset, 1998, s. 214;
TBMM Tutanak Dergisi, 15 Temmuz 1950; Hıfzı Topuz, 100 Soruda Başlangıçtan Bugüne Türk Basın
Tarihi, 2.bs., İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1996, s. 105-106).
6 TBMM Tutanak Dergisi, 14 Temmuz 1950: 770-771. DP yönetimi, iktidarının ilk yıllarında, gazetecilerin
bir diğer sorunun daha üzerine giderek, gazetecilerin çalışma koşullarını düzenleyen bir kanun çıkartmıştır.
5953 sayılı bu yasa ile gazetecilere sendika hakkı, kıdem tazminatı, iş sözleşmesi gibi basın mensupları
için son derece önemli haklar tanınmıştır (Alemdar, a.g.e. s. 128; Seniye Yücel, İktidar ve Basın Kartı,
Ankara, ÇGD Yayınları, 1995, s.34). Bu yasaya ilişkin olarak Zafer'de yer alan yazıda, 15 Temmuz’da Mecliste
kabul edilen bu basın kanunu ile basının siyasi özgürlüğünün sağlandığı ve gazetecilere ekonomik
özgürlüklerinin verildiği ifade edilmiş ve yazıda ayrıca basın mesleğinin güvencesi olmadığı için
o güne değin bir meslek olarak algılanmadığı, bu nedenle de hep daha iyi meslekler için bir atlama taşı
olarak görüldüğü, fakat çıkarılan bu kanunla, gazeteciliğin gerçek anlamda bir mesleğe dönüştüğü
ifade edilmiştir.
7 Fakat bu uzun sürmeyecek, kısa süre sonra DP’nin uygulamaları, CHP’nin yaptıklarını unutturup, eski
iktidarı aranır hale getirecektir. Bu yöndeki görüş için Bkz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada
45 Yıl, 2. bs., İstanbul, İletişim Yayınları, 1984, s. 216). Basının bir müddet sonra, tekrar CHP’ye yönelmesi,
iktidar ve dönemi inceleyen bazı araştırmacılar tarafından tiraj elde etmek için muhalefet yapılması olarak
yorumlanmıştır. Bu araştırmacılardan biri olan Karanis, bu yöndeki görüşünü şu sözlerle açıklamıştır:
“Azınlıkta kalan Halk Partisi yönetici durumundaki bürokrat kesimi sahaya indirmek ve oyuna karıştırmakla
Demokratları köşeye sıkıştırmayı planlamıştı. Maalesef bu gayretlerinde büyük ölçüde başarılı oldular.
Çünkü Demokrat iktidar onlara arayıp da bulamadıkları bir takım fırsatlar verdi. Bu fırsatlar yalnız
ana muhalefet tarafından değil, basının büyük kesimi tarafından da iktidar aleyhine kullanıldı. Bunda
tirajların düşüşü karşısında muhalefeti destekleme zorunluluğunun hesabı da yok değildi” (Fikri Karanis,
Koltuk Değnekli Demokrasi ve 27 Mayıs Darbesi, İstanbul, Ajans Medya/ Media Print, 1994, s. 286).
8 29 Haziran 1950 tarihinde gerçekleştirilen CHP Kurultayında, daha bir buçuk ayını doldurmamış
olan iktidara karşı İnönü, DP'nin adalet teminatı tanımadığı, radyonun hükümet tarafından muhalefet
aleyhine kullanılarak, devlet tarafsızlığı ihlal edildiği ve basın hürriyetinin çiğnendiği yönündeki iddiaları
yöneltmekteydi. (aktaran Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam (1950-1964), Cilt: 3, 6. bs., İstanbul, Remzi
Kitabevi, 2000, s. 95).
9 “Rejim Aleyhinde Neşriyat”, Ulus, 8 Ağustos 1950.
5
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Birkaç ay sonra ise, muhalif gazetecilerin yargılanmalarına ilişkin haber sayısında büyük bir artış
yaşanmıştır.10 Muhalefet sözcüleri nutuk ve demeçleri yüzünden, muhalif gazetelerin önemli simaları
ise, yazıları nedeniyle sürekli soruşturmaya uğramışlardır.11 Özellikle de Ulus yazarları sürekli
baskı altında tutulmuşlardır. İlkin Peyami Safa ve Orhan Rahmi Gökçe hakkında davalar açılmış,
ardından Kasım ayının sonlarına doğru Kore Savaşı’na asker gönderme hususunda yazılan
yazılardan dolayı, Aralık ayında ise istifa eden Nazım Önen'in mektuplarının yayınlanmasından
dolayı gazete yine mahkemeye verilmiş, Hüseyin Cahit Yalçın’ın dokunulmazlığı da kaldırılmıştır.12
Basında DP yönetimine yönelik çıkan olumsuz herhangi bir haber, iktidarın basını suçlamasına
neden olmuştur. İktidar göre uydurulan bu haberlerin amacı, halkı DP'den soğutmak, böylelikle
hem CHP'ye oy sağlamak, hem de tiraj elde etmektir.* Bu nedenle iktidar, basının işleyişini zorlaştırıcı
tedbirler almaya yönelmiştir.
161. maddenin kullanımı bunlardan bir tanesidir.13 Aslında CHP döneminde çıkarılmış olan bu
madde, DP iktidarının muhalif basını “terbiye etme” araçlarından birine dönüşmüştür. DP, dönem
içinde bu maddeye dayanarak, birçok muhalif partiliyi ve muhalif gazeteciyi mahkemeye vermiş,
muhalefetin ve muhalif basının tüm ısrar ve ikazlarına rağmen, bu maddeyi kaldırmaya yanaşmamış
ve uygulamaya devam etmiştir. DP, 161. maddenin antidemokratik bir kanun olduğu ve kaldırılması
gerektiği yönündeki eleştirilere, bu maddenin eski iktidar döneminde çıkarıldığını, eğer kanun
antidemokratik idiyse, 1945-1950 yılları arasında niçin kaldırılmadığı sorusunu yöneltmiştir.
Muhalefet ise, buna karşılık, CHP döneminde bu kanunun uygulanmadığı açıklamasını yapmıştır. Bu
açıklamaya karşı iktidar ise, o dönemde bu suç kapsamına giren fiiller olmadığı için iktidarın, bu
yönde bir adım atmadığını, oysa şimdi cereyan eden olayların bu madde kapsamına girdiğini ve
bu nedenle de kanunun uygulanması gerektiğini, asıl uygulanmamasının kanunsuzluk olacağını
ifade etmiştir.
161. maddenin tartışma yaratan diğer boyutu ise, suç kapsamına giren fiillerin askerî mahkemelerde
görüşülmesine ilişkindir. Muhalefetin bu maddede itiraz ettiği noktalardan biri olan bu hüküm,
iktidar tarafından bir müddet, “kanun bu şekilde hazırlanmış, biz ne yapalım” şeklinde savunulurken,
daha sonra artan eleştiriler nedeniyle bu maddeye giren suçların sivil mahkemelerde görülmesi
şeklinde bir değişikliğe gitmiştir.14 İktidar bu değişim esnasında, muhalefeti zor durumda
bırakmak adına, kamuoyuna muhalefetin askerî hâkimlerin objektif değerlendirme yaptıklarına
inanmadıkları fikrini yaymaya çalışmıştır. Muhalefet ise, gerek verilen demeçlerle, gerekse yazılan
yazılarla hâkimlere duyulan güvenin dile getirildiğini ve şayet halen basın hürriyetine “halel”
gelmemişse, bunun hâkimler sayesinde olduğunu dile getirmiştir. DP iktidarı, kanundaki mevcut
Bu yıllara ilişkin yapılan araştırmalardan birinde, burada geçen bilgilerin tam tersi şekilde, “DP’nin
ilk yıllarında kovuşturmaya uğrayan, tutuklanan gazeteci olmamıştır” yönünde bir saptama yapılmıştır
(Nurhan Kavaklı, Bir Gazetenin Tarihi: Akşam, İstanbul, YKY, 2005, s. 136-139).
11 Bu isimler şunlardır: Yusuf Ziya Ademhan, Selamı Akpınar. Cüneyt Arcayürek, Cemil Sait Barlas,
Beyhan Cenkçi, Bedii Faik, Tarık Halulu, Naim Tiralı, Kemal Toker, Cemalettin Ünlü, Oktay Verel,
Ahmet Emin Yalman (Korkmaz Alemdar, İletişim ve Tarih, Ankara, İmge Yayınevi, 1996, s. 131).
12 Ulus, 16 Eylül 1950; 13 Ekim 1950; 3 Kasım 1950; 22 Kasım 1950; 22 Aralık 1950.
*
İktidar bu nedenle muhalif basını “varakpare” olarak nitelemiştir.
13 161. maddenin açılımı şu şekildedir: “Harp esnasında, ammenin telaş ve heyecanını mucip olarak
veya halkın maneviyatını kıracak veya düşman karşısında memleketin mukavemetini azaltacak şekilde,
asılsız mübalağalı veya maksadı mahsusa müstenit havadis yayan veya nakleden veya milli menfaatlere
zarar verecek herhangi bir faaliyette bulunan kimse, beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis
cezasıyla cezalandırılır” (Ayhan Önder, Türk Ceza Kanunu, İstanbul, 1965, s. 64-65).
14 Nurullah Kunter, “161. madde” başlıklı yazısında, başbakanın 161. maddeye ilişkin değişikliklere gidileceği
müjdesi verdiğini ifade etmiştir. Yazar, yapılacak değişikliklerin de bu madde kapsamına giren suçları
işleyenlerin artık askerî mahkemelerde değil, sivil mahkemelerde yargılanması ve cezalarda indirime gidilmesi
olduğunu belirtmiştir. Kunter yazısının devamında, antidemokratik hükümler üzerine çalışan ilim heyetinin
161. maddeyi niçin antidemokratik nitelediğini geniş bir biçimde açıklamıştır (Cumhuriyet, 2 Şubat 1954).
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olan hükümlerden yararlandığı gibi, bunları “yetersiz” gördüğü durumlarda da, başkalarını çıkartmıştır.
Örneğin ceza kanununun 159. maddesinin değiştirilmesi15 bu uygulamalardan bir diğeridir.16
DP’nin dönem içinde gazetelere uyguladığı en büyük mali yaptırım ise, resmî ilan politikaları
olmuştur.17 İktidarın bu konuda gösterdiği keyfi uygulama; basında bir ikilik yaratmış, mantıklı
herhangi bir kritere dayanmadan yapılan ilan dağıtımı sonucunda, iktidara yakın kişilerin çıkardıkları
ve fiili satışı düşük olan yayın organları binlerce lira gelir sağlayabilirken, muhalefet yapan yayın
organları satışı ve büyük okuyucu kitlesine karşın hiç ilan alamaz duruma gelmişlerdir.18 DP
dönem içerisinde resmî ilan politikalarına ilişkin üç düzenleme getirmiş, fakat bu kriterleri dikkate
almayarak, kendisi koyduğu kuralları hiçe saymıştır.19
DP'nin basına yaptırımları, dönem içinde değişik şekillerde kendini göstermiştir. Bunlardan
biri de, 1951 yılının başında gazete kâğıdı fiyatına getirilen zamlardır. Hükümetin resmî ilan
politikasındaki dengesiz uygulamaları nedeniyle, bazı gazetelerin gelir kaynaklarında meydana
gelen azalmaların üstüne, Ocak ayı başında kâğıt fiyatlarına yapılan 20 kuruşluk zam, gazeteleri
daha da zor bir duruma sokmuştur. Mart ayında ise, gazeteler kâğıt sıkıntısı çekildiğine ilişkin
haberlerle çalkalanmış, İşletmeler Bakanlığı bu olay üzerine yayınladığı bir tebliğde; dünya çapındaki
gelişmeler karşısında, selüloz ürünlerinin alımının güçleştiğini, İzmit Kâğıt fabrikasının yılda ancak
6 bin ton gazete kağıdı üretebildiğini, halbuki ülke gazetelerinin yıllık ihtiyacının 12 bin ton olduğunu
Ceza kanununda yapılan bu değişiklik, başbakan ve bakanlar da birer manevi şahsiyet haline
getirilmiş, bu kişilerin manevi şahsiyetlerine alenen hakaret edenlerin bir seneden altı seneye kadar
hapis cezasına çarptırılması öngörülmüştür (Süleyman İrvan, “Demokrat Parti Döneminde Türkiye'de
Basın Özgürlüğü”, İletişim, s. 7, 2000, s. 32). Bu ve benzeri maddelerle dönem içerisinde başbakan ve
bakanlar koruma altına alınmaya devam edilmiş, öyle ki 1956 yılının Eylül ayında gazetelerde 15
yaşındaki bir gazete satıcısının istifa eden bir bakana ait haberin başlığını bağırarak satması nedeniyle
basın mahkemesinde yargılanmaya başladığı haberi yer almıştır (Cumhuriyet, 21 Eylül 1956).
16 1960 sonrası Türk basını üzerine yapılan bir değerlendirmede; 10 yıllık DP iktidarının basına karşı
çok sert tedbirler aldığı ve bu nedenle de defalarca IPI tarafından şiddetle protesto edildiği ifade
edilmiş, DP’nin yürüttüğü basın rejiminin durumunu en iyi ortaya koyanın da, o dönemde kullanılan
sözü geçen ceza maddelerinin olduğu belirtilmiştir (Oscar Pollack ve Olivier Reverdin, Türk Basını
Hakkında Rapor, İstanbul, İstanbul Gazeteciler Sendikası Yayınları, 1963, s. 6-10).
17 DP’nin resmî ilan politikasına ilişkin dönemin muhalefet partisi Millet Partisi Genel Yürütme
Kurulu raporunda şunlar yazmakta idi: “… Resmî ilanların hükümet tarafından adaletsiz ve keyfi
dağıtılması yüzünden Türk basınının bir bütün olarak ele alınması artık kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bu gerçeklerin hiç olmazsa bağımsız gazetelerimizde pek az tartışıldığını görmek bize üzüntü vermektedir.
Basın hürriyeti yalnız antidemokratik kanunlarla tahrip edilmez. Asli görevini yapmayan, hükümet
tarafından beslenen ve basın tarihinde sürüngen matbuat olarak nitelendirilen gazetelerle de bu
hürriyet baltalanabilir. Türkiye’mizde bu hadise öteden beri vukua gelirdi. Fakat o vakit tek parti
sistemi cari olduğu ve muhalif gazete çıkamadığı için pek göze çarpmazdı. 14 Mayıstan sonra bazı
gazeteleri milyonlarla beslemek, diğerlerini yıldırmaya çalışmak, demokrasi olduğu söylenen bir rejim
için yepyeni bir cürmü meşhut teşkil eder” (Deniz Bölükbaşı, Türk Siyasetinde Anadolu Fırtınası
Osman Bölükbaşı, 2.bs., İstanbul, Doğan Kitapçılık, 2005, s. 137).
18 DP iktidarının devletin örtülü ödeneğinden aynı gazetelere ciddi miktarlarda yardımlar yaptığı
bilinmektedir. Günümüzde isim yapmış bazı medya imparatorluklarının temelinde de, bu sözü edilen
örtülü ödenekten alınmış paraların varolduğu ifade edilmiştir. Öyle ki, Şevket Bilgin’in 1951 yılında örtülü
ödenekten bugünkü rayiçle yüzlerce milyon para aldığı Yüksek Adalet Divanı kararına göre verilen
bu para ile Dinç Bilgin’in ailesinin Sabah’ın basıldığı tesisleri kurduğu iddiası mevcuttur (B.Zakir Avşar,
Türk Basınında Kavgalar Babıâli’de Kırk Katır, Ankara, Rehber Yayıncılık, 1990, s.55).
19 İktidarın verdiği keyfi kararların, basında yarattığı sıkıntılara örnek olarak Kudret’in yaşadıkları örnek
gösterilmiştir. Buna göre, iktidar gazeteye resmî ilan verdirmeyerek, gazetenin yayın hayatını sona
erdirmeye zorlamış, Millet Partisi (MP), her ne kadar Kudret’e tüm gücüyle dersek verse de, bu olumsuz
şartlara gazete fazla dayanamamış, 27 Temmuz 1952’de kapanmıştır (Deniz Bölükbaşı, Türk Siyasetinde
Anadolu Fırtınası Osman Bölükbaşı, 2.bs., İstanbul, Doğan Kitapçılık, 2005, s. 136).
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hariçten gazete kağıdı getirilmediği takdirde, yerli ürün ile yıllık ihtiyacın ancak yarısının karşılanabileceği
bildirmiştir.20 Bunun üzerine, Mart ayı sonunda, gazeteler kâğıt pahalılığı gerekçesiyle, fiyatlarına
zam yaptıklarını açıklamış ve bu durum gazetelerin tirajlarına da yansımıştır. Gazeteler kâğıt sıkıntısı
içinde zor günler geçirirken, bu defa da gazetelerin posta ücretine yüzde 300 zam yapılmıştır. Aynı
talimat gereğince basılı kâğıt, uçak postası ile gönderilecek mektup ve fotoğrafların ücretleri artırılmıştır.
Bu gelişmeyi Ulus haber yapmış ve olayı “fikir ve basın hayatına baskı” olarak yorumlamıştır.21
1951 yılının Haziran ayında gazetelerde çıkan haberler, iktidarın eleştiriye olan tahammülsüzlüğünün
şiddete dahi dönüşebildiğini göstermiştir. Haberlerden birinde olay şu şekilde aktarılmıştır: “DP
iktidarını eleştiren bir gazeteci, ağır surette dövülerek yaralandı. Mersin Belediyesinin hareketleri, Toros'ta
eleştiri konusu olmakta, muhitte de müsait tesirler yapmaktaydı.”22 DP döneminde eleştiriye tahammülsüzlüğünü
ortaya koyan bir diğer örnek ise, Milli Eğitim Bakanı Tevfık İleri'nin o günlerde gündemde yer
alan Nazım Hikmet ile ilgili bir konuda kendisini eleştiren Ulus’u vaktiyle tahrip edilen Tan Matbaası
gibi yaptıracağını beyanname adı verilen bir kâğıda ilan etmesidir. Ulus Tevfik İleri’yi şu sözlerle
kınamıştır: “Cumhuriyet kanunlarının suç saydığı fiillere sırf kendi politikası için sevk etmesi,
elemle karşılanacak bir hadisedir. Suç mahiyetindeki bu fiilin doğrudan doğruya basın hürriyetini
teminatsız kılacak bir mahiyet taşıması ayrıca elimdir.” 23
İktidarın Ocak ayı içinde sağ ve sol cereyanlarla mücadele için hazırladığı tasarı, basınla iktidarı bir
kez daha karşı karşıya getirmiştir. Basın hazırlanan tasarıya basın hürriyetini kökünden baltalayacak
şüpheli maddeler olması nedeniyle karşı çıkmış ve bu tasarının sekiz ay önce antidemokratik olması
nedeniyle, eski basın kanunundan çıkan hükümleri tekrar içine aldığını iddia etmiştir. Hükümetin
Meclise getirdiği tasarının komünizmi ve diğer aşırı cereyanlarını önleyemeyeceğini hukukçuların
ve fikir adamlarının izah ettiğini belirten basın, tasarıda bulunan maddelerin çeşitli manalara
gelecek ifade ve kelimelerle yazılmış olmasından dolayı, herhangi bir demokraside bulunması
zaruri asgari hürriyeti dahi tehlikeye sokacağının aşikâr olduğunu vurgulamıştır.24
Başbakan Menderes ise, tasarıya ilişkin söylenenlerin gerçekle ilgisi olmadığını belirtmiş ve
konuşmasında ayrıca "Menderes hükümeti isterse tüm kanunları Meclisten geçirir" yönündeki
eleştirileri şöyle cevaplamıştır25:
"...Biz matbuat hürriyetine bütün hürriyetlerin teminatı olarak bakmaktayız. Bunu
tekrar teyit etmekten büyük bir zevk duymaktayım. Ancak Ceza Kanununda yapılan
tadilatı ele alarak, matbuat hürriyetinin tahdidine doğru gidilmiş olduğunu göstermenin
doğru olmadığım ifade etmek mecburiyetindeyim. Ceza Kanununda yapılmakta olan
tadilat komünizme karşıdır, diktatörlüğe veya anarşiye karşıdır. Bunu yapacak olan
hükümet değildir. Yüksek meclise layiha takdim edilmiştir. Bu layihayı sizler işleyeceksiniz.
Benim üzerimden sizlere tevcih edilmiş hücumlar vardır. Menderes Hükümeti ancak
kanun teklif etmek ve teklif ettiği kanunun müdafaasını yapmak hakkını hazidir. Bizim
kanun kabul ettirmeğe, hüküm kabul ettirmeğe herhangi bir şeyi empoze etmeğe
hakkımızı ve salahiyetimiz yoktur ve kudretimiz mevcut değildir. Meclisine kanun
kabul ettirmek devri artık tarihe gömülmüştür.”

Ulus, 7 Mart 1951.
Ulus, 11 Temmuz 1951.
22 Ulus, 16 Haziran 1951.
23 Ulus s, 31 Ekim 1951.
24 Ulus, 3 Şubat 1951; Ulus, 8 Şubat 1951.
25 Halit Tanyeli ve Adnan Topsakaloğlu. İzahlı Demokrat Parti Kronolojisi 1950 -1958, Cilt: 2,
İstanbul, İstanbul Matbaası, 1959, s. 46.
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Dönem dönem iktidar, muhalefet ve basın arasındaki ilişkilerin esnediği ve yumuşadığı görülmüştür.
1952 yılının sonlarına doğru meydana gelen Ahmet Emin Yalman suikastı, ülkede muhalefet, iktidar
ve basın arasındaki gerginlikleri bir anda unutturmuş ve irticaya karşı birleşme yoluna gidilmiştir.
Ülkedeki gerici faaliyetlerin artması ve nihayetinde kötü bir olay gerçekleşmesi sonucunda, gericiliğe ve
taassuba karşı milli dayanışma cephesi, basın önderliğinde kurulmuştur. Hüseyin Cahit, bu konuya
ilişkin şunları dile getirmiştir26:
"...Hükümet hangi partiye mensup olursa olsun, arkasında milli bir müzaheretin çelik
kalesine dayanarak aydınlık kütlenin iradesini muvaffakiyetle fiile çıkarabilir. Milli
tesanüt cephesi bize cehalet ve geriliğin, taassubun ve düşman entrikalarının iflası
ve Türkün ebediyete namzet hürriyet ve istiklalini tebşir etmektedir".
DP attığı olumlu adımların yanında, hem basın yasasında, hem de basını etkileyen diğer
yasalarda, baskıyı ve kısıtlamayı artıracak bir düzineye yakın değişiklik yapmış, özellikle de 1954
seçimlerinin hemen öncesinde bunları yoğunlaştırmıştır.* İktidar ilan dağıtımına düzenleme
getirmesinin ardından, en ciddi rakibinin üzerine gitmiş ve CHP’nin mallarının hazineye
devredilmesine ilişkin bir kanun çıkartmıştır. Bu kanun maddesi partinin yayın organı olan
Ulus’u da etkilemiş, matbaasına el konulan Ulus yayın hayatına “Yeni Ulus” adıyla devam etmek
durumunda kalmıştır. Yönetimin attığı ikinci adım ise, “Neşir Yoluyla veya Radyo ile İşlenecek
Bazı Cürümler Hakkında Kanun” başlıklı bir kanun çıkartmak olmuştur. Yayın ve basın özgürlüğünün
kötüye kullanılmasıyla vatandaşın, şeref ve haysiyetine tecavüzün önlenmesini ve yalan haber ve
havadis yayımıyla toplumun huzur ve sükûnunun, devletin yüksek çıkarlarının ihlalinin önlemesinin
amaçlandığı ileri sürülen kanunda; namus, şeref veya haysiyete tecavüz edilmesi, itibar kırıcı
yayın yapılması, özel veya aile durumunun rıza alınmadan teşhiri halinde altı aydan üç yıla
kadar hapis ve bin liradan on bin liraya kadar para cezası öngörülmüş, bu suçların resmî sıfatı
olanlara karşı işlenmesi halinde cezanın üçte birden yarıya kadar arttırılmasına ve söz konusu
suçların şikâyete bağlı olmadan, savcının yazılı muvaffakat almasının yeterli olduğuna karar
verilmiştir. Kanunun en çok tartışılacak olan hükmü ise, gazetecinin olayını bulup yazma ve ortaya
çıkarma hakkını ortadan kaldıran ispat hakkının elinden alınmasına ilişkin hüküm olmuştur. Başbakan
Menderes, bu kanunun kabul edilmesindeki gerekçelerini
“...bütün vatandaşlarımızın, namus, şeref ve haysiyetlerinden de emin olarak korkusuz
yaşama hakkına sahip olmalarını temin etmek icap eder. Bu medeni cemiyetin şiarıdır.
Hürriyet nizamı içinde yaşayan vatandaşların korkusuz yaşamasını istemek hakların
esasıdır.”
sözleriyle ortaya koymuştur.27 CHP'li Server Somuncuoğlu ise,
“basın hürriyetinin zedelenmemiş olduğunu iddia edenlere derim ki bu kanunda basın
hürriyeti vardır dense bile eleştiri hürriyeti yoktur. Bundan sonra basın ya havadan
sudan bahsedecek, ya da iktidara methiye düzülecektir.”
sözleriyle tasarıyı eleştirmiştir28, Menderes ise şu cümlelerle karşılık vermiştir29:

Ulus, 20 Şubat 1953.
Fesatçılığı Önleme kanunu bu amaçla çıkarılmış kanunlardan yalnızca bir tanesidir.
27 TBMM Tutanak Dergisi, 9 Mart 1954: 409-413.
28 Emrullah Nutku, DP Neden Çöktü ve Politikada Yitirdiğim Yıllar: 1946-1958, İstanbul, Fakülteler
Yayınları, 1979, s. 363.
29 Faruk Sükan, Başbakan Adnan Menderes'in Meclis Konuşmaları, TBMM 1950-1960, Ankara, Kültür
Bakanlığı Yayınları, 1991, s. 125.
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“... Matbuat hürriyetinden bahsediyorlar. Matbuat hürriyeti vatandaşlara sövme sayma
veyahut sövme sayma tehdidi altında bulundurma hürriyeti değildir. Bir gazete çıkaran
insanın politika hayatında olsun, hususi hayatında olsun herhangi bir vatandaşı yarın
şöyle yazar tehdidi altında bulundurması, hürriyetlere tecavüz manasından başka bir
mana ifade etmez. Bu dereceye kadar gelmişken ortalık tamamen kendilerine açık ve
serbesttir. Bunun aksini iddia edemezler, matbuat hürriyetinin taraftarı olanlar, matbuat
hürriyeti kelimesini telaffuz ettirmeye seneler ve seneler müsaade etmeyen insanlardır”.
Başbakan Adnan Menderes, kanunu çıkarma gerekçelerini, böylesine “iyi niyetli” ifade etse de, o günlerin
tanığı olan gazeteci-yazar Cihat Baban, bu kanunu seçim öncesi artan eleştirileri ortadan kaldırmak
isteğinin bir sonucu olarak yorumlamış ve başbakanın mizacı gereği eleştirilere tahammülsüz olduğunu
ve bu fikrini beyan edemeyeceği için de “vatandaşların şeref ve haysiyetini korumak”30 şeklinde
bir slogan formüle ettiğini ifade etmiştir. Başbakanın kanunu çıkarmadan önemli gazete sahipleri
ile bir araya gelerek, onları ikna ettiğini, böylelikle kamuoyunu da etkilemeyi hedeflediğini belirten
Baban, kendisinin de bizzat bu kanunun çıkmaması için gayret sarf ettiğini, fakat bunda başarılı
olamadığını anılarında aktarmıştır.31
Bir çalışmada, bu kanunun ilk olarak Yeni Ulus başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın'a uygulandığı ifade
edilmişken (İrvan, 2000: 33), dönemin başyazarlarından Mümtaz Faik ise, kanunun ilk defa, İnönü’ye
hakaret eden Öz Demokrat'a karşı uygulandığını ileri sürmüştür. Mümtaz Faik, kanunun uygulanmasına
neden olan durumu da şu şekilde açıklamıştır:
“... Talihe bakın, son basın kanunun himayesinden ilk defa faydalanan İnönü olmaktadır.
Mesele şu; Öz Demokrat isminde bir varakpare, İnönü hakkında hakaret dolu yazı
neşretmiştir. “İnönü'nün derisini yüzüp, içine saman doldurmalı” diye manşet koymuştur.
Böyle bir yazı şeref ve haysiyet mefhumlarına bağlı vatandaşlar arasında elbette infial
uyandırmıştır. Çünkü basın hürriyeti kim olursa olsun herhangi bir şahıs hakkında
alabildiğince küfretme hürriyeti değildir.”32
Bu şartlar altında girilen 1954 seçimlerinde muhalefet partilerinin öngörüleri boşa çıkmış, DP oy oranını
daha da artırarak, yeniden iktidar olmuştur. Bununla birlikte, iktidarın bu güven tazelemesi onu
rahatlatmamış, aksine daha da hırçınlaştırmış ve politikalarını sertleştirmiştir.

1.2. Cumhuriyet, Ulus ve Zafer Gazetelerinin DP’nin Basın Politikalarına Bakışı
Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924’te Yunus Nadi tarafından Atatürk’ün desteği ile kurulmuş bir gazetedir.33
Cumhuriyet, Atatürk’ün yönetimin başında olduğu yıllarda, yürütülen politikaların halka yansıtıcısı
ve rejimin esası olan ilke ve devrimlerin yerleştirebilmesinin öncüsü olmuştur. İsmet İnönü’nün
yönetimde olduğu dönemde ise; gazete, hükümet uygulamalarını temkinli bir şekilde takip etmiş,
Cihat Baban, Başbakan Menderes’in bizzat kendisinin “sevmediği” kişilere yönelik sarf ettiği sözlerin
bahsi geçen “ vatandaş haysiyeti ve şerefini korumak” hükmünü ihlal ettiğini ifade etmiş, böylelikle de
Başbakan’ın bu açıklamasındaki samimiyetsizliği ortaya koymuştur {Cihad Baban, Politika Galerisi (Büstler
ve Portreler), İstanbul, Remzi Kitabevi, 1970, s. 149].
31 a.g.e., s. 149.
32 Zafer, 27 Mart 1954. Cumhuriyet’te de kanunun ilk defa İnönü için Öz Demokrat’a uygulandığı haberi
verilmiştir, 25 Mart 1954.
33 Gazetenin ilk kurucuları; Yunus Nadi, Zekeriya Sertel ve Nebizade Hamdi’dir. Kurucular, 10’ar bin lira
vererek, üç hisseli bir şirket olarak gazeteyi kurmuşlardır. Kısa bir süre sonra ise, Yunus Nadi gazetenin tek
sahibi haline gelmiştir. 1930’lu yıllardan itibaren, gazetenin içinde olan Nadir Nadi ve Doğan Nadi,
babalarından sonra, aile ortaklığına dönüşen gazetenin yönetim görevini üstlenmişlerdir.
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süreci rejim açısından sürekli kontrol etmiştir. 1945’ten sonra alınan çok partili hayata geçiş kararına
ise, rejimin ve ona bağlı yürütülen ilke ve devrimlerin henüz yerleşmediği inancı ile sıcak bakmayan,
iktidarın Atatürk ilke ve devrimlerin uygulanmasından vazgeçebileceği görüşünü sürekli gündemde
tutan gazete, CHP iktidarını dönem boyunca bu yönde taviz vermekle eleştirmiştir. Buna karşın,
Cumhuriyet, demokratik sistemin tutunabilmesi için devrim ilkelerine bağlı bir muhalefetin halk arasında
güçlenmesine gerek görmesinden dolayı, kurucularını eski CHP’lilerin oluşturduğu, içlerinde bir
zamanlar Atatürk’e yakın ve onun güvenini kazanmış isimler bulunan DP’ye yaklaşmış; hatta Nadir
Nadi, DP listesinden bağımsız milletvekili seçilmiştir. Ulus ise, 10 Ocak 1920 Atatürk tarafından kurulan
Hakimiyet-i Milliye gazetesinin devamı olup, 1934'te Ulus adını almıştır. Ankara'nın en eski gazetesi olan
Ulus, zengin havadisleri ve makaleleri ile dönem içinde en çok okunan gazeteler arasında yerini
korumuştur. Demokrat Parti iktidara geçene kadar hükümet organı niteliğinde yayımlanan Ulus, bu
tarihten itibaren CHP ile muhalefete geçmiş ve Demokratların faaliyetlerini şiddetle eleştirmeye
başlamıştır. Ulus'un, CHP mallarının hazineye teslimi sürecinde matbaasına el konulmuş, 15 Aralık
1953’ten itibaren Yeni Ulus ismiyle yayın hayatına devam etmiş, eleştirilerini ise daha da artırmıştır.34
1948-1960 yıllar arasında günlük olarak yayımlanan Zafer, 30 Nisan 1949 tarihinde, DP'nin organı
haline gelmiştir.35 "Zafer demokrasinindir" sloganı altında kurulan gazete, yurtta büyük bir ilgi görmüş
ve okuyucuları etrafında toplamıştır. Zafer, 11 yıl boyunca DP'nin sözcüsü olmuş ve 27 Mayıs
ihtilalinin hemen ertesinde kapatılmıştır.36
1950-1954 yılları arasında; Cumhuriyet’in başyazarı Nadir Nadi, Ulus’un başyazarı Hüseyin Cahit
Yalçın, Zafer’in başyazarı ise, Mümtaz Faik Fenik’tir. Bu, üç yazar da dokuzuncu dönemde, yani 19501954 yılları arasında milletvekilliği yapmıştır. Nadir Nadi DP listesinden bağımsız, Hüseyin Cahit
Yalçın CHP, Mümtaz Faik Fenik ise, DP milletvekili olarak görev yapmışlardır.

1.2.1. Başyazıların Analizi
1.2.1.1. Cumhuriyet Başyazılarının Analizi
Nadir Nadi’nin basına ilişkin yazdığı yazılar; basın rejimi, basın hürriyeti ve basına ilişkin
yürütülen politikalar üzerinde toplanmıştır. Yazarın ilk yazıları, bu alanda yapılmasını istediği
icraatları iktidarla paylaşmak ve yapılanlar içinde “hatalı” gördükleri konusunda uyarmak yönünde
olmuştur. Bu yöndeki yazılarından birinde Nadi, geçmiş dönemde basın toplantılarının ihmal
edildiğini ve yalnızca direktif vermek amacıyla yapıldığını hatırlattıktan sonra, yeni hükümetten
basın toplantılarının demokratik esaslara dayalı hale getirilmesini istemiştir.37 Yazar, bir başka
yazısında da ırkçılık, yobazlık ve solculuk maskesi altındaki “düşman” faaliyetlere karşı alınması
planlanan tedbirlerde fikir hürriyetini sıkıntıya sokacak adımlar atılmamasının gerekliliğine dikkat
çekmiş38, aksi yönde davranması halinde basının desteğini yitirebileceği konusunda iktidarı uyarmıştır.39
İktidarın eleştirilerini farklı yorumlaması üzerine Nadir Nadi, tarafsız bir yayın organı olmanın
güçlüğüne dikkat çeken bir yazı kaleme almış ve tarafsızlığın mümkün olunamayacağı yönündeki

Enver Behnan Şapolyo, Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü ile Basın, Ankara, Güven Matbaası, 1969,
s. 249-271; Fuat Süreyya Oral, Türk Basın Tarihi, 1919-1965 Cumhuriyet Dönemi, Ankara, Doğuş
Matbaacılık, 1968, s. 155.
35 Hıfzı Topuz, 100 Soruda Başlangıçtan Bugüne Türk Basın Tarihi, 2.bs., İstanbul, Gerçek Yayınevi,
1996, s.102.
36 Oral, a.g.e., s. 155.
37 “Basın Bir Bağdır”, Cumhuriyet, 15 Haziran 1950.
38 “İlk Şart: Basın Hürriyeti”, Cumhuriyet, 3 Ocak 1951.
39 “Basına Dikkat”, Cumhuriyet, 18 Mart 1951.
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görüşlere karşı çıkıp, partili olup da tarafsız kalmanın bile mümkünlüğüne işaret ederek bir
bakıma gazetesinin pozisyonunu açıklamaya çalışmıştır.40 Konuyu ele aldığı bir başka makalede
de, “bağımlı”, bağımsız” gazete kavramını irdeleyen yazar, Cumhuriyet’in “bağımsız gazeteler”
arasında görüldüğünü ifade etmiş ve bu kavramın kendilerini tanımlamadığını ortaya koyan şu
açıklamada bulunmuştur41:
“…Bizim bağımsızlığımız sadece bugünkü partilere karşıdır. Yoksa biz hiçbir kuvvetin
yerimizden sarsamayacağı kadar sımsıkı bağlı adamlarız. Okuyucularımız çok iyi
bilir, bizim bağlılığımız Atatürk’e, Cumhuriyet’e ve devrim ilkelerinedir. Ben şahsen
elime kalemi aldığım günden beri bu saydığım varlıklara daima bağlı kalmaya dikkat
ettim. Atatürk’ün büyük emanetini korumayı kendi naçiz ölçülerimle en büyük
vazife bildim. İktidarda bulunanların icraatını en ziyade bu noktadan inceledim,
hükümlerini bu noktadan verdim …”.
DP baskı politikasını artırdıkça, Nadir Nadi’nin yazılarındaki ılımlı tavsiyeler yerini eleştiriye
bırakmıştır. Nadir Nadi, DP’nin antidemokratik kanunlara, ceza kanunlarındaki hürriyet kısıcı
maddelere sahip çıkar hale geldiğini, resmî ilan dağıtımında adaletsizlik yapıldığını belirterek,
basının DP’den beklentilerinin boşa çıktığını belirten yazılar kaleme almıştır. İktidarın yalnızca
kendi fikrinden olanlara yaşam hakkı tanıdığı konusu üzerinde duran Nadi, muhalif basının
eleştirileri bir yana, iyi niyetli fikir önerilerine dahi tepki duyduğunu belirtmiş, iktidara basına
serbestlik sağlamasını, eleştirilere icraatlarıyla karşılık vermesini tavsiye etmiştir.42
DP, seçimlerin hemen öncesinde CHP mallarının hazineye devredilmesi yönünde harekete geçmiştir.
Nadir Nadi, “CHP Malları” başlıklı yazısında, bu konunun şimdiye kadar halledilmemiş olması
kadar, CHP üzerinde bir “korkutma aracı” olarak kullanılmasının da hata olduğunu belirtmiştir.
Yazar, CHP’yi tek parti devrinin gerektirdiği özel şartları göz önüne alarak suçlamamak gerektiğini,
buna karşılık CHP’nin de ya kendi isteğiyle ya da tarafsız bir mahkeme kararı ile mallarını devretmesi
gerektiğini düşündüğünü ifade etmiştir.43 Yazar, yine aynı konuyu ele aldığı “Nazik An Geldi Çattı”
başlıklı yazısında ise, bu iktidarın bu girişiminin hukuk devletini oluşturma çabalarını baltaladığını,
Meclisin bir mahkeme tarzında çalıştırılmak istenmesinin demokrasinin gelişimi adına büyük bir
hata teşkil ettiğinin altını çizmiş ve meclis çoğunluğunu sağduyuya çağırarak yazısını tamamlamıştır.44
CHP mallarının devredilmesine ilişkin tartışmalar sürerken, Nadir Nadi ile Ulus karşı karşıya
gelmişlerdir. Ulus Nadir Nadi’ye ilişkin bazı yazılar yayınlamış ve yazarın CHP’nin seçim kampanyalarına
ilişkin değerlendirmelerini eleştirmiştir. Bunun üzerine, Nadir Nadi, iddiaları cevaplayan bir başyazı
yayınlamıştır. Nadi başyazısında, Ulus’un CHP’ye yönelik “samimi” tenkitlerini beğenmediğini ve bu
konularda yanıldığını ispata çalışırken de, 3, 5 yıl önce DP listesinde bağımsız olarak yer almasını bir
sataşma vesilesi yaptığını ifade etmiştir. DP kurulduğu günden beri yazdığı eleştiri yazılarından dolayı
demokratlar tarafından en ufak bir serzenişe uğramadığını hatırlatan yazar, Ulus başyazarı Hüseyin
Cahit Yalçın’ın da bugüne kadar kendisini, DP iktidarının doğru bulmadığı yönlerini yazarak,
bağımsızlığa bağlılık konusunda gösterdiği dikkat nedeniyle pek çok defa övdüğünü, şimdi ise
birkaç hoşa gitmeyen yazı nedeniyle aynı gazetenin kendisini “sözde bağımsız” ilan ettiğini,
bunun ibret alınacak bir durum olduğunu belirtmiştir.45

“Ya Benden Ya Ondan”, Cumhuriyet, 21 Haziran 1951.
“Hangi Bağ”, Cumhuriyet, 1 Nisan 1952.
42 “Basın Politikası”, Cumhuriyet, 23 Ocak 1952.
43 Cumhuriyet, 2 Aralık 1953.
44 Cumhuriyet, 10 Aralık 1953.
45 Cumhuriyet, 1 Aralık 1953.
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Nadir Nadi’nin yorumlarında bu dönemden itibaren bir farklılaşma göze çarpmaya başlamıştır.
Örneğin; basın kanununda bazı değişiklikler yapılması gündeme geldiğinde iktidarın bu yöndeki
girişimini desteklemiş ve sadece iktidarın böylesi bir durumda basın kanununu değiştirme yoluna
gitme yerine ceza kanunlarındaki hükümleri güçlendirmesi ve eleştirilere hoşgörülü olunabileceği
önerisinde bulunmuştur.46 Konuya ilişkin bir başka yazısında da yazar, teklif edilen tasarıların
“gazetelerin ağzına kilit vurma çabaları” olarak değerlendirilmesine inanmak istemediğini belirtmiş,
mevcut kanunda görülen eksikliğin düzeltilmeye gidilmesini değil de, zamanlamasını yanlış
bularak, seçim öncesi böylesi bir girişimi halka açıklamanın mümkün olamayacağını, halkın
başka manalar arayacağını söyleyerek, iktidarı taktik hatasına düşmüş olmakla eleştirmiştir.47
Basın kanunu maddelerindeki değişikliklere ilişkin tasarı hakkında kamuoyunda gitgide artan
eleştiriler üzerine, konuyu tekrar ele alan Nadi, kanun tasarısını incelediğini, kanunun siyasi inançları
ifadeye engel olacak en ufak bir sınırlama getirmediğine ikna olduğunu belirtmiş ve tasarıya karşı
çıkanların ancak demokrasiyi küfür hürriyeti olarak algılayan kimseler olabileceğinin altını çizmiştir.
Bu sözleri ile iktidara desteğini net bir şekilde ortaya koyan Nadi, tasarının “suiistimale uygun olması”
gerekçesiyle en çok eleştiri alan maddelerinden biri olan “şikâyete bağlı olmaksızın dava açılması”nı
ele alıyor, bu madde nedeniyle vatandaşları “muvafık”- “muhalif” diye iki zümreye ayrılacağı ve
birincilerin mağdur olurken, ikincilerin diledikleri gibi sövüp sayabileceklerinin iddia edilemeyeceğini;
bir an için savcıların hükümet emriyle harekete geçeceklerini farz edilse bile muhalefeti bu yönde bir
kısıtlamaya tutmadıktan sonra “ortada bir mağduriyetin olamayacağını, çünkü bu durumun vatandaşın
şikâyet hakkını ortadan kaldırması gibi bir durum olmadığını belirtmiş, ileri sürülen iddiaları
dişe dokunur bulmayan yazar, eleştirileri iktidar ne yaparsa beğenmemek, ardında kötü niyetler
aramak olarak nitelemiştir.48 Yazar, CHP’nin denendiğini ve olumsuz izlenimlerin halen hafızalarda
olduğunu, buna karşın DP’nin ülkede olumlu işlere yönelme yönünde gayret gösterdiği sözleri
ile halkı DP’yi desteklemeye çağırmıştır.

1.2.1.2. Ulus’un Başyazılarının Analizi
Ulus başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın, dört yıl boyunca basın hürriyeti, eleştiri hürriyeti, devlet
olanaklarının parti çıkarına kullanılması konuları üzerinde durmuştur. Hüseyin Cahit, DP’nin basına
yaklaşımının iktidara geçmesinin ardından değiştiği yönündedir. Muhalefet yıllarında basınla olumlu
ilişkiler yakaladığını ve iktidara geçince çıkardığı basın kanunu ile olumlu adımlar atmış olduğuna
inandığı DP’nin, kısa süre içerisinde tavır değişikliğine gittiğini belirtmiş ve yazılarında bunun gerekçesi
olarak olumsuz icraatlarının kamuoyuna aktarılmaya başlamasını göstermiştir.49 DP iktidarı ve yandaş
basının, iktidara yönelik eleştirileri, “gerçeğin çarpıtılması” olarak gördüğünü yazılarında sıkça vurgulayan
Yalçın, gerçekte yandaş basının, Anadolu ajansının50 ve radyonun51 kamuoyunu yanılttığını, muhalif
gazetelerin sadece olanları aktardığını ifade ederek, haber alma imkânının son derece kısıtlı hale
geldiği toplumda, muhalif basının halkın haber alma hürriyetine olan katkısını ifade eden yazılar
kaleme almıştır. 52 Yalçın, iktidarın tahammülsüzlüğünün yalnızca partili organlarla da sınırlı olmadığını,
eleştiride bulunan bütün kesimlerin üzerine gittiğini, bunun en iyi örneğinin de tarafsız basına

“Hangi Basın Rejimi”, Cumhuriyet, 8 Aralık 1953.
“Bu Telaş Niye”, Cumhuriyet, 23 Aralık 1953.
48 “Ağzınla Kuş Tutsan”, Cumhuriyet, 24 Ocak 1954.
49 “Değişen Nedir, Ulus, 28 Eylül 1950.
50 “Dünyadan Habersiz Yaşıyoruz”, Ulus, 25 Ağustos 1951”, “Haber Alma Hürriyeti”, Ulus, 16 Mart 1952.
51 “Kanuna Böyle Mi Riayet Olunuyor”, Ulus, 13 Ocak 1952.
52 “Başbakan Tehdidi Elden Bırakmıyor”, Ulus, 8 Ağustos 1950; “Acı Bir Mukayese”, Ulus, l Temmuz
1951; “Hür Basının Kıymeti”, Ulus, 23 Ekim 1952.
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yönelik hoşgörüsüzlük olduğunun altını çizmiştir.53 İlerleyen zamanla birlikte, Yalçın’ın iktidarın
ürettiği baskıcı politikalara ilişkin kaygısı artmış ve iktidarın eleştiri hürriyetine yönelik engelleyici
tavrının onu diktatörlüğe sürükleyeceğine ilişkin inancını yazılarında pek çok kez dile getirmeye
başlamıştır. Yazar, Başbakanın oy çoğunluğuna dayanarak eleştirilemezliğini ilan etmesini de, bu
yola girdiğinin en ciddi delili olarak görmüştür.54 Bütün bu olumsuzluklar nedeniyle Hüseyin
Cahit, 1950 yılındaki umutlarını bir yana bırakarak, basın hürriyeti için DP döneminde de mücadele
etme yoluna girmiştir.
Hüseyin Cahit, uzunca bir süre iktidarın ödül-ceza üzerine kurduğu basın rejiminin basının şeref
ve haysiyetini lekelediğini ortaya koyan yazılar kaleme almıştır.55 Bu sistemin ceza boyutunda önemli
bir yer kaplayan 161. madde ve ona ilişkin tartışmalar, Yalçın’ın üzerinde durduğu konulardan biridir.
Yazar, bu maddeyi basını baskı altında tutma araçlarından biri olarak tanımlamış, ilkin Kore Savaşı
sırasındaki eleştirileri savuşturmak için kullanılırken, zamanla hükümete yönelen her türlü eleştiri
için kullanılmaya başlandığına işaret etmiştir.56 DP’nin muhalefet yıllarındaki antidemokratik
hükümlerin kaldırılacağı yönündeki vaatlerini hatırlatan yazar, iktidarın bu yöndeki samimiyetsizliğine
işaret etmiş57 ve örnek olarak da 159. maddenin kullanımını göstermiş ve basın hürriyetinin bu madde
ile düzelmesinin imkânsız bir hale sokulduğunu belirten yazılar yazmıştır.58
Hüseyin Cahit, DP’nin basını kontrol etme yollarından bir diğerinin ise, resmî ilan dağıtımı olduğunu,
iktidarın basını ikiye bölerek, kendisini destekleyen basını maddi olanaklara boğduğunu, diğer yayın
organlarını ise, hakları olandan dahi mahrum bıraktığını ifade etmiştir. Hükümetin belirlediği
hiçbir kriteri, pratikte kullanmadığını pek çok kez ifade eden Yalçın, hükümetin aradığı tek şartın
muhalefeti kötülemek, iktidarı pohpohlamak olduğunun altını çizmiş59, keyfe göre ilan dağıtımının,
demokrasi anlayışı karşısında bir rejim suçu teşkil ettiğini ifade etmiştir. Basını ikiye bölen bu
uygulamayla, devlet imkânlarının yandaş oluşturmak için kullanıldığını, bunun da basın ahlakını
ortadan kaldırdığını belirtmiştir. Resmî ilandan faydalanmak için DP’yi destekleyen gazetelere, "satılık
kalemler", " işporta mallan", "besleme basın" gibi lakaplar kullanan yazar, bu tip gazetelerin haber
verme işlevini yitirerek, basın sistemini yozlaştırdıklarını ifade etmiştir. İktidarın özel ilanları da
denetime tabi tutmayı istemesini ise Yalçın, iktidarın “dalkavukları” için yeni kaynak temin etme
olarak yorumlamıştır.60
İktidarın basın hürriyetine ilişkin bu kısıtlayıcı girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ancak “dürüst”
hâkimler sayesinde olduğunu yazılarında pek çok kez vurgulayan Yalçın, iktidarın zihniyetindeki
tehlikenin tek parti diktatörlüğüne varabilecek kadar ciddi boyutta olduğunu belirtmiş61 ve
iktidarın bu uygulamalarının içte olduğu kadar, dışta da itibar kaybına sebep olduğunu söyleyerek,
Batının Türkiye'ye tekrar güvenmesinin, demokratik ülkeler kategorisine almasının zor olduğunu
Türk demokrasisinin ciddiyetine inandırmanın güçlüğüne dikkat çekmiştir.62 Zaman zaman
“Modern Zorbalar”, Ulus, 8 Eylül 1951.
“Hürriyet Nasıl Yıkılır”, Ulus, 2l Temmuz 1952.
55 “Bizim Demokrasi”, Ulus, 23 Eylül 1950; “Matbuat Hürriyeti Peşinde”, Ulus, 29 Ocak 1951.
56 “Hangi Vaatlerin Vadesi Gelmiş”, Ulus, l Kasım 1950; “Memlekette Esen Bedbinlik Havası”,
Ulus, 14 Şubat 1951.
57 “Maksadı Mahsus”, Ulus, 19 Temmuz 1951; “Müşkül Bir Durum Karşısında”, Ulus, 30 Temmuz
1951; “Asıl Hastalık, Ulus, 12 Ocak 1952.
58 “Zırhlı Bakanlar”, Ulus, 24 Nisan 1952; “Demokrat Parti Ölüm Döşeğinde”, Ulus, 21 Nisan 1952;
“Başbakanın Mesuliyeti”, Ulus, 29 Mayıs 1952; “Cevapsız Kalan Bir Sual”, Ulus, 29 Aralık 1952 .
59 “Matbuatın Şerefiyle Oynamayınız”, Ulus, 28 Şubat 1952.
60 “Kabus mu”, Ulus, 22 Ağustos 1951; “Basın Hürriyetinin Fazileti”, Ulus, 22 Ekim 1951; “Bir Adım Daha”,
Ulus, 12 Eylül 1952; “Hür Basını Boğmak İçin”, Ulus, 3 Kasım 1952.
61 “Hâkimlerimiz Olmasa İdi”, Ulus, 2 Aralık 1950; “Memlekette Esen Bedbinlik Havası”, Ulus, 14 Şubat 1951.
62 “Fena Kaçıyor”, Ulus, 21 Aralık 1951.
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CHP ile DP arasındaki ilişkilerde yumuşamalar görüldüğünde ise, bu durum Hüseyin Cahit’in
yazılarına da yansımış, yazar sert üslubunu bir yere bırakıp, mevcut ortamı düzeltmek için ortaya
atılan formüllere ağırlık vermiştir. Fakat bu ılımlı tavsiye niteliğindeki yazılar, süreklilik kazanmamış,
ilişkiler tekrar eski haline döndüğünde ise yazar, sorumluluğu tekrar iktidara yükleyen “keskin”
üslubuna geri dönmüştür63.
Bu sert üslubu nedeniyle Zafer başyazarı Mümtaz Faik Fenik ile pek çok kez karşı karşıya gelen
Yalçın, kendisine yöneltilen eleştirileri cevaplamaya çalışmış, yazılarında hiçbir devirde ideallerinden
ayrılmadığını, demokrasi mücadelesini terk etmediğini ve demokrasiden sapan, hangi hükümet
olursa olsun, çekinmeden eleştirdiğini gösterdiğini ifade etmiştir. Yalçın, Fenik'in kendisine yönelttiği,
"Yalçın, İnönü'yü şiddetle eleştirmiştir, şimdi ise destekçisidir" sözlerinin gerçekle ilgisinin olmadığını
ifade etmiştir. Yalçın, diktatörlük olarak vasıflandırılan CHP döneminde, iktidara yönelttiği şiddetli
eleştirilere cezai yaptırım uygulanmadığını, oysa "basın hürriyetini ve hukuk devleti bayrağını açarak",
iktidara gelmiş olan partinin, aynı eleştirilere çıldırdığını, kendinden geçtiğini ve basın hürriyetini
boğmaya çalıştığını belirtmiş vs bu karşılaştırmanın iki parti arasındaki zihniyet farkını ortaya
koyduğunu ifade etmiştir.64
Seçimlerin hemen öncesinde, DP iktidarının CHP Mallarının hazineye devredilmesi yönünde harekete
geçmiştir. CHP ile DP arasındaki ilişkileri gerginleştiren bu durum, Hüseyin Cahit’in yazılarında da
hissedilmiştir. DP’nin bu girişimini, tarihte kara bir sayfanın başlangıcı olarak gören Yalçın, iktidarın
geri dönülemez bir yola girdiği, Türk adaletine büyük bir darbe indirildiği düşüncesindedir65. Mahkemelerce
alınması gereken böylesi önemli bir kararın, Meclis tarafından alınmasının iktidarı diktatörlüğe
götüreceğini yazılarında vurgulayan Yalçın, bunun tehlikeli bir macera olduğunu ve ülke onurunu
zedelediğini ifade etmiştir66. Hüseyin Cahit Yalçın, yandaş basın haricindeki gazetelerin bu konudaki
tepkilerinin basın mesleğinin şeref ve namusunu kurtardığını kendilerinin malları mülkleri alınmış
olsa dahi, halkın nefretini kazanacaklarını ve seçimlerde yaptıklarının hesabını vereceklerini ifade
etmiş ve özellikle de Cumhuriyet’in bu yöndeki desteğinden bahsetmiştir.67
Hüseyin Cahit’in 1954 seçimleri öncesinde üzerinde durduğu son konu, basın kanunu üzerinde
yapılan değişiklikler olmuştur. 1954 seçimleri öncesinde iktidarın çıkardığı kararnameyi “basın şerefine
suikast” olarak değerlendirmiştir. Kararnamede esnek ifadeler kullanıldığına dikkat çeken Yalçın68,
basına ilişkin verilen kanun tekliflerinin “diktatörlük tasarıları” olduğunu ifade etmiştir69. Hüseyin
Cahit şeref ve haysiyetlere ilişkin kanun teklifinde mahkemelerin hakaret suçlarının takdirini
bilirkişilere bırakılmasının yasaklanması ve mahkemelerin doğrudan doğruya karar vermeleri
yönündeki öneri üzerinde de durmuştur. Yalçın, bilirkişiye başvurmama isteğini aydınlardan
ve fikir adamlarından korku duyma ve onlara güvenmeme ifadesi olarak görmüş, bilirkişilerin
objektif değerlendirmeleri sonucu kişilerin beraat etmelerinin iktidarı buna yönelttiğini ifade etmiştir70.
“Basın- Hükümet Münasebetleri”, Ulus, 11 Ağustos 1952.
“Dün ve Bugün”, Ulus, 9 Aralık 1953.
65 “Türk İnkılâp ve Hürriyet Tarihinde Kara Bir Sayfa”, Ulus, 10 Aralık 1953.
66 “Temiz İhtilal, Murdar Diktatörlük”, Ulus, 11 Aralık 1953; “Haksız İktisap”, Ulus, 12 Aralık 1953; “Bir
Düşman Olsa Başka Ne Yapabilirdi?”, Ulus, 13 Aralık 1953.
67 “Anayasaya Hukuk Devletine ve Adalete Yumruk Devri”, Ulus, 14 Aralık 1953.
68 “Basın Şerefine Suikast”, Ulus, 17 Kasım 1953.
69 “Cumhuriyet’e de Ne Oluyor”, Yeni Ulus, 24 Aralık 1953. Yalçın bu yazısında, yandaş basının
Cumhuriyet’e yönelik bir eleştirisini sütunlarına taşımış, “tarafsız ve bağımsız” yayın politikasına
sahip olduğunu düşündüğü Cumhuriyet’in dahi iktidarı ve yandaşlarını rahatsız ettiğini dile
getirmiş, Cumhuriyet’in iktidarın sağ liberal politikaları tam anlamıyla işletememesi yönündeki
endişelerinin iktidar tarafından adeta bir “suç/günah” olarak görüldüğünü, oysa iktidarın kendisinin
“suçlu” olduğunu ifade etmiştir
70 “Münevverlerden Korku”, Ulus, 30 Kasım 1953.
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Fikir ve basın hürriyetinin hakaret hürriyeti olmadığı konusunda iktidar ile hemfikir olduklarını,
fakat önceki uygulamalardan bilindiği üzere, kanuna konan esnek ifadelerin, basın hürriyetine zarar
getirme olasılığı olduğunu ifade eden Yalçın, iktidara kendilerinin kanun oluşturma yerine Batı’dan
alıntı yapmalarını önermiştir71. Yazar, bütün bu olumsuz tablodan kurtulabilmenin yolu olarak ise,
yaklaşan seçimlerde vatandaşların CHP’ye vereceği reyler olduğunu belirtmiştir 72.

1.2.2.3. Zafer’in Başyazılarının Analizi
Mümtaz Faik Fenik’in yazıları, basın hürriyeti, eleştiri hürriyeti ve basındaki yasal düzenlemeler
üzerinedir. Genellikle muhalefetin ve muhalif basının DP iktidarının basın politikaları üzerine
değerlendirmelerini konu edinen yazar, yöneltilen eleştirileri cevaplamış ve iktidar politikalarını
olumlu bir çerçevede sunmaya çalışmıştır.
Mümtaz Faik, DP’nin basın politikalarını samimi bulmuştur. Basının, hürriyet ortamına, DP devrinde
kavuştuğunu ve iktidarın basın hürriyetini korumak ve ülkedeki devamını sağlamak için uğraştığını
savunan yazılar yazmıştır. İktidarın basının işleyişi koşullarını iyileştirme yolunda adımlar attığına
dair yazılar yazan Fenik, iktidarın basınla işbirliği halinde olduğunu; basının, kamuoyu oluşturma
ve halkı bilgilendirmedeki öneminin anlaşıldığını ve çıkarılan kanunlarla gazetecilik mesleğinin
tam anlamıyla kurulmasına hizmet edildiğini ifade etmiştir73. Radyoya ve Anadolu Ajansına ilişkin
değerlendirmelerinde de, DP’nin iktidara geçmesiyle birlikte geçmiş uygulamaların bir yana
bırakıldığını ve bu tarz haber kaynaklarının işletim prensibinin kararlılık, dürüstlük ve samimiyet
olduğunu ifade ederek, muhalefetin eleştirilerini tamamen reddetmiş, iktidarın tarafsız bir şekilde
hareket ettiğini yazılarında ortaya koymuştur74.
İktidarın basın politikalarına yöneltilen eleştirileri yanlı ve haksız bulan Mümtaz Faik, yazılarında
ağırlıklı olarak tek parti dönemindeki basın politikalarını örneklemiş, böylelikle de muhalif basının
eleştirilerinin önünü kesmeye çalışmıştır. Örneğin; DP iktidarının uygulamaları ile daha ilk günlerden
itibaren basın, haber alma ve eleştiri hürriyetine yönelik kısıtlayıcı girişimlerde bulunduğu iddialarına
karşılık, başta Hüseyin Cahit olmak üzere bütün muhalif basının, CHP devrine bakması gerektiğini
belirtmiş ve olumsuz o devrenin CHP ile birlikte kapandığını, olumsuz politikalar üretildiğini
iddia edenlerin aslında yaşanan olumlu gelişmeleri görmemelerinden kaynaklanan bir sorunları
olduğunu ifade etmiştir. İktidarın saklayacak herhangi bir şeyi olmadığını yalnızca, uygulamalarının
yanlış anlaşılmasını engellemeye çalıştığını belirten Fenik, bu durumu farklı gösterip, “gerçekleri
gizlemek” için haberleri yazıları maniple ediyorlar, engellemeye çalışıyorlar, yönündeki eleştirilerin,
anlamsız olduğuna işaret eden yazılar yazmıştır75. İktidarın eleştiriyi engellemek basını kontrol altında
tutmak gibi bir niyetinin olmadığını yazılarında sürekli vurgulayan Fenik, eleştiri hakaret ayrımına
giderek, iktidarın hoşgörüsüz olmadığının altını çizmiş ve muhalif basının eleştiri hürriyetini,
hakaret hürriyeti ile karıştırdığını belirterek, bozgunculuk yaratarak, hakaret ve iftira ederek
vatandaşın huzurunun bozulmasına izin verilemeyeceğini, bu nedenle de eleştiri hürriyetinin
sınırlarının belirlenmesinin gerekliliğine işaret etmiştir. Muhalif basının yazı ve haberlerini, “kirli

“Fikir ve Basın Hürriyeti”, Yeni Ulııs, 4 Şubat 1954.
Yeni Ulus, 13 Nisan 1954; 29 Nisan 1954.
73 “Basın Hürriyeti ve Umumi Efkâr“, Zafer, 24 Temmuz 1950; “Gazeteciler ve Umumi Efkâr”, Zafer, 28 Nisan
1952; “Gazeteciler Mesleği Kurulurken”, Zafer, 29 Nisan 1952; “Hakiki Basın Hürriyeti”, Zafer, 14
Haziran 1952; “Haber Alma Hürriyeti ve Devlet Şurası”, Zafer, 26 Haziran 1953.
74 “Yalçın’ın Hariçten Gazeli”, Zafer, 27 Ağustos 1951; “Radyoda Tarafsızlık”, Zafer, 24 Ocak 1952.
75 “Basın Hürriyeti ve Kışkırtıcılar”, Zafer, 24 Ocak 1951 ; “Yalçın’ın Hariçten Gazeli”, Zafer, 27 Ağustos 1951.
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amaçların ürünü” olarak gören Fenik, maksatsız dürüst hareket eden gazetecilerin işlerini rahatlıkla
yerine getirebileceklerini ifade etmiştir76.
Mümtaz Faik, iktidara yöneltilen eleştiri, DP sıralarından geldiği zaman, bu defa da grubu eleştiren
yazılar yazmıştır. Atatürk’ü koruma tasarısının oylamasına ret oyu verenler gazetede ifşa edilmiş,
bundan bir gün sonra Meclis’te bazı DP milletvekilleri Zafer’i ve Mümtaz Faik’i protesto etmişlerdir.
Bu gelişmeleri köşesine taşıyan Fenik, yazı hürriyetinin anayasal haklardan biri olduğunu buna
karşın milletvekillerinin her türlü eleştiriyi yapabilirken basından gelen eleştirilere tahammülsüz
ve kapalı olduklarını ifade etmiştir. Bu yöndeki mücadelesini, DP milletvekillerine karşı yapmaktan
daha üzgün olduğunu belirten Fenik, basın hürriyetinin ve demokrasinin bu olmadığını vurgulamış
ve demokrasinin bir yazarın kalemini kırarak, onu fikirlerini açıklamaktan, bir haberi vermekten
alıkoyarak olmayacağını belirttikten sonra, “bu kişiler demokrasiden bunu anladıysa mücadeleye
yeni baştan başlanması gerek” demiştir. Yazısının sonunda; 9. meclisin bir inkılâp meclisi olduğunu,
büyük mücadelelerle iş başına gelen bu Meclisin basın hürriyetine gem vurmak isteyen bu gibi
az sayıda insanla asla beraber olmadığını, olamayacağını dile getirmiş,77 bu olayı partiye değil,
parti içindeki bir gruba mal ettiğinin altını çizmiştir.
Kamuoyunu yanlış yönlendirdiğine ve maksatlı hareket ettiğine inandığı muhalif basının eleştiri
örtüsü altında DP’yi aciz ve beceriksiz olarak göstermeye çalıştığını ve böylelikle de CHP’ye puan,
kendilerine de tiraj kazandırma gayreti içinde olduğunu yazılarında pek çok kez dile getiren Fenik,78
devlet otoritesini sarsmanın ve memleketi kötü bir sona sürüklemenin eleştiri olarak görülemeyeceğini,
çıkar, şöhret ve güç elde etme peşinde olan bu sürüm gazetelerinin, her olumlu işi kalemle, yazı ile
baltaladığını, hükümetin içerde ve dışarıda itibarını kırmaya çalıştığını, bazılarının bir de irticayı
destekleyerek, onu körüklemeye çalıştığı, hatta daha da önemlisi aile şerefleriyle ve şahsi haysiyetleriyle
oynamaya başlayıp, “rezalet gazeteciliğini” de fikir hürriyeti diye ortaya sürdüklerini belirtmiş,79
bu sözlerle basına yönelik girişilen yasal düzenlemelerin gerekçesini de sunmuştur.
161. madde ve diğer ceza kanunu maddelerinin kullanılmasına ilişkin tartışmalarda da yazarın
yaklaşımı nettir. Yazar, bu kanunların CHP devrinde çıkarıldığını, daha evvel kullanılmazken
şimdi uygulanır hale gelmesinin sebebinin de bu madde kapsamına giren suçların işlenmesi olduğunu
ifade etmiştir. Muhalif basının, basın hürriyetini kısıtladığı yönündeki eleştirileri “velvele” olarak
niteleyen yazar, basın hürriyetinin ulusal çıkarları çiğnemek ve istenildiği gibi hareket etmek
olarak algılanamayacağını, hükümetin vazifesinin de kanunları uygulamak olduğunu aksi yönde
ifadelerde bulunmanın “kanunsuzluğu teşvik” ve “hukuk düzenini baltalanmak” olacağını ifade
etmiştir80 İktidarın kendisine yönelen iftiralara karşılık vermesinin en doğal hakkı olduğunu, en ağır
hakaretler karşısında "eleştiri hürriyeti var" diyerek kabul etmenin beklenemeyeceğini ifade eden
Mümtaz Faik81, DP'ye yöneltilen diktatörlük iddiaları üzerine ise, CHP dönemindeki baskıcı basın
politikaları nedeniyle yazmanın, eleştirmenin mümkün olmadığını, aksi halde gazetenin kapatılma,

“Milli Selamet Bu Muhalefetle Kurulmaz”, Zafer, 23 Şubat 1951; “Muhalefetin Korkunç Macerası”,
Zafer, 6 Temmuz 1951; “Gazetecilik Mesleğine Kastedenler, Zafer, 2 Temmuz 1952; “CHP’nin Şartsız
Şartları”, Zafer, 24 Eylül 1952.
77 “Basın Hürriyetine Yapılan Çok Ağır Bir Tecavüz”, Zafer, 8 Mayıs 1951.
78 “Basın Hürriyeti ve Kışkırtıcılar” Zafer, 24 Ocak 1951; “Havadis Sahtekârlığı”, Zafer, 18 Eylül 1952 ;
“Sansürü Esas Yalman Gibileri Tatbik Ediyor”, Zafer, 29 Temmuz 1952.
79 “Muhalefetin Korkunç Macerası”, Zafer, 6 Temmuz 1951; “Gazetecilik Mesleğine Kastedenler”,
Zafer, 2 Temmuz 1952; “Sansürü Esas Yalman Gibiler Tatbik Ediyor”, Zafer, 29 Temmuz 1952; “Havadis
Sahtekârlığı”, Zafer, 18 Eylül 1952.
80 “Meşhur 161. Madde”, Zafer, 26 Ekim 1950; “Yavuz Hırsız Atalar”, Zafer, 9 Ocak 1952.
81 “Huzursuzluk Doğuran Gazeteler”, Zafer, 6 Ağustos 1953.
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gazetecinin de hapse tıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığına dikkati çekmiş, CHP ile diktatörlük
devrinin bittiğini ifade ederek, iddiaları reddetmiştir82.
CHP mallarının hazineye devri konusunda Mümtaz Faik Fenik, iktidarın girişimini desteklemiş
ve Halk Partisinin ve Ulus’un bu yöndeki söylemlerini eleştirmiştir. Haksız olarak edinildiğine
inandığı bu mal varlığının, hazineye devredilmesini gerekli gören Fenik, malların hazineye yani aslında
millete geri ödendiğini, DP’nin kasasına girmediğini söyleyerek, CHP’nin halka karşı sorumluluğunun
altını çizmiştir. Muhalefetin acındırma siyaseti güderek, iktidarı zor durumda bırakmayı hedeflediğini
düşünen Fenik, “Ulus kapanıyor şeklindeki” sözlerin gerçekçi olmadığını, yalnızca matbaanın
değiştiğini belirtmiş, oysa çalışanların bunu propaganda malzemesine dönüştürmeye çalıştıklarına
işaret etmiştir83. Yazar bir başka yazısında da84, girişimin seçim taktiği olarak görülmesi üzerinde
durmuş ve bu iddiaları reddetmiştir. Yazar, 1953 yılındaki bu girişimin, DP’nin seçimi kazanması
bir yana CHP’nin işine yaracağı ve seçimi kazanabileceğini söyleyen yazarlar bulunduğunu aktarmış,
fakat buna ihtimal vermeyerek halkın bu tarz oyunlara itibar etmeyeceğini savunmuştur. İktidarın
her hangi art niyetli bir amaç gütmeden, sadece milletin hakkını yedirmemek ve hukuk devleti
düzenine hizmet etmek amacında olduğunun altını çizen Mümtaz Faik, Halk Partisinin kendisine
çeki düzen vermesi gerektiğini önermiştir.
Mümtaz Faik şeref ve haysiyetlere ilişkin kanun teklifi üzerine çok sayıda yazı yazmış, bu
yazılarda muhalefetin ve muhalif basının yönelttiği eleştirilere açıklık getirmeye çalışmıştır. İlkin
bilirkişi konusunu ele almış ve hakaretin ayrı bir bilirkişisi olması gerekmediğini, Toplu Basın
Mahkemesinin hakareti takdir edebilecek anlayışa sahip olduklarını ortaya koyarak, CHP'liler hâkimlere
güvenmiyorlar izlenimini vermeye çalışmıştır85. Yazılarında, son günlerdeki artan hakaret olaylarından
bahseden Fenik, kamu huzurunun tekrar sağlanması için iktidarın böylesi bir kanun çıkarması
lazım geldiğinin altını çizmiştir. Yazar ayrıca, işlenen suçun yayın yolu ile olması nedeniyle kişiye
yöneltilen hakaretlerin kamuoyunun zihninde yer edeceğini, bu “eşit” olmayan durumun cezaların
ağırlaştırılması yolu ile çözülebileceğine işaret etmiştir.86 Basın hürriyetinin kısıntıya uğramaması
adına kişilerin hakaret etme hakkına sahip olmasının mümkün olamayacağına işaret eden Mümtaz
Faik, hakarete uğrayanların mağdur kalmaması ve atılan iftiranın cezasız kalmaması için kanunla
savcıya dava açmak hakkının verildiğini belirtmiştir. Siyasi hayatta mevkisi ya da vazifesi olanlara
yapılan hakaretlerin cezasının daha ağır olması konusunda da iktidarın haklı olduğunu düşünen
Fenik, kanunun basın hürriyetini lekeleyenleri cezalandırmak amacında olduğunu belirterek, eleştirileri
haksız bulduğunu ifade etmiştir.87 Birkaç gün sonra kanunun ilk kez, en fazla karşı çıkan muhalefet
için uygulandığını, bunun da yapılan onca tartışmanın haksızlığını ortaya serdiğini ve iktidarın
samimiyetini ispatladığını belirtmiştir.88 İktidarın ceza kanunlarını şiddetlendirmeye gitmesine halkın da
destek verdiğini ifade eden Mümtaz Faik, bu sözlerle iktidarın politikalarını meşrulaştırma yoluna
gitmiş ve seçimlerde DP’nin desteklenmeye devam edilmesini istemiştir.89

Sonuç
1950-1954 yılları arasında DP iktidarı, kurduğu basın sistemi ile basının karşıt ve yandaş olarak
ikiye ayrılmasına neden olmuştur. İktidarın kurduğu ödül ve ceza sistemi sonucunda tarafsız
“Şimdi De Merhamet Dilenciliği”, Zafer, 16 Aralık 1953.
a.g.m.
84 “Bu Bir Seçim Taktikidir Diyenler”, Zafer, 17 Aralık 1953.
85 “Hakaretin Bilirkişisi Olur mu”, Zafer, 2 Aralık 1953.
86 “Basın Hürriyeti Fakat Ya Şerefler”, Zafer, 21 Kasım 1953.
87 “Türk Basınında Haysiyet Cellâtları”, Zafer, 10 Aralık 1953.
88 “Basın Kanunu İlk Defa İnönü’yü Himaye Ediyor”, Zafer, 27 Mart 1954.
89
Ayrıntılı bilgi için Bkz. 1954 Nisan-Mayıs arasındaki yazılar.
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kalmanın son derece güç olduğu bu dönemde; basın, fikir, eleştiri ve haber alma hürriyetleri oldukça
zor bir sınavdan geçmiştir. Basın literatüründe hâkim olan görüşlerin aksine, basının çalışma pratiklerinin
oldukça kısıtlı hale getirildiği bu dönemde, basın ile iktidar arasında kavramlar üzerinden yürüyen
ciddi bir anlaşmazlık olduğu ve temel hak ve hürriyetin tanım ve kapsamlarına ilişkin karşıtlığından
doğan sıkıntılar olduğu görülmüştür. Bunu en iyi ortaya koyan ise özellikle Ulus ve Zafer’in sütunlarına
yansıyan tartışmalardır. İki yayın organı tarafından dört sene boyunca yürütülen tartışma ve
değerlendirmelerden iki farklı yaklaşım ve sonuç karşımıza çıkmış, Ulus iktidar politikalarının
demokrasinin işleyişi prensipleri ile ters düştüğü ve temel hak ve prensipleri zedelediğine, dolayısıyla
da basını baskı ve kontrol altına almaya çalıştığına ilişkin bir tablo çizerken, Zafer ise tam aksine
DP iktidarının bu konudaki hassasiyetine, gayretine ve samimiyetine işaret etmiş ve yeni dönem
ile siyasetin bu yönde evrildiği üzerinde durmuştur.
İki gazetenin partili yayın organları olsalar dahi, mutlak bir yandaş ya da mutlak bir karşıt yayın
organı olduğunu söylemek doğru değildir. Çok sınırlı sayıda da olsa Ulus ve Zafer’in “karşı” tarafı
destekleyebildiğine ve kendi partilerine yönelik eleştiriler getirebildiklerine de rastlanmıştır. Fakat
burada altının çizilmesi gereken en önemli nokta, Zafer’in iktidarın basın politikalarını değerlendirirken,
bir basın organı olarak hareket etmekten ziyade bir partili olarak davrandığıdır. Aynı eleştiri
dönem içerisinde “tarafsız” hareket ettiğini ifade eden Cumhuriyet için de geçerlidir. İlk üç yıl
iki parti arasında dengeli bir tutum sergilemeye çalışan Cumhuriyet, 1953 yılı sonrasında iktidara
açıktan destek vermeye başlamıştır. İşte o dönemde gazetenin, meslektaşlarının sorunlarına, isteklerine
ve eleştirilerine kapalı hale gelmiş ve aslında kendisinin de parçası olduğu sistemi iktidarın gözünden
okumaya başlamıştır. Bir başka deyişle, Cumhuriyet’i tarafsız bir yayın organı olarak bu dönem
için tanımlamak mümkün değildir, Cumhuriyet’in DP basın politikalarına ilişkin çizdiği tablo,
1953 yılına kadar Ulus’un ki ile örtüşürken, bu tarihten sonra Zafer ile aynı hale gelmiştir, bu
haliyle de DP döneminde basının “tarafsız” kalabilmeyi sürdürmesinin güçlüğünü gösteren bir
örnek teşkil etmiştir.
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Erken Cumhuriyet Dönemi Basınından Üç Portre, Üç Fikir:
Sabiha (Zekeriya) Sertel, Ahmet Emin Yalman, Nadir Nadi
Gökçen Başaran İNCE*

Özet
Cumhuriyet’in ilk yılları Osmanlı İmparatorluğu’ndan kopuşun yarattığı “boş levha”nın, farklı kanallardan
ve tek bir amaç için doldurulmaya çalışıldığı kurucu bir döneme denk düşmektedir. Toplumsal hafızayı
inşa eden birçok alan yeniden tanımlanmakta, yıkılanların yerine yenisi konulmakta, bu yoğun çaba
ise toplumu etkileyen farklı kanalların türdeşleştirilmesini gerektirmektedir.
Basın, bu kanalların başında gelmektedir. Tek-Parti dönemi, Osmanlı sonrası toplumsal alanın yeniden
inşasında, basının hegemonya kurucu gücünden yararlanmayı hedeflemiş, inkılapların yarattığı büyük
değişim, basın aracılığıyla konsolide edilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde gazetelerin ideolojik konumlanma
farkı olmaksızın, otoriter Tek-Parti yönetimi uygulamalarına anlamlı bir destek verdiği görülür. Takrir-i
Sükûn Kanunu ve Yüzellilikler Olayı, bu desteğin nedenlerini açıklamaya yardım etmekle birlikte,
yeni rejimin Batılılaşma ve çağdaşlaşma modelinin çoğu gazete tarafından iradi olarak desteklendiği
de söylenebilir. Kimi zaman bir “oto-sansür” biçiminde gerçekleşebilen bu destek, Atatürk’ün ölümü
ve çok-partili hayata geçiş tartışmaları ile birlikte sorgulanmaya başlanmış; Tek-Parti dönemi kimi
uygulamalarına eleştirel ve mesafeli bir tutumla yaklaşılmıştır.
Sertel, Yalman ve Nadi, Cumhuriyet dönemi fikir gazeteciliğinin farklı düşünce akımlarını temsil eden
üç fikir gazetecisidir. Bu üç isim, Cumhuriyet rejiminin erken döneminde tartışmaların odak noktasında
olmuş, inkılâplara verdikleri destekte birleşmekle beraber, kafalarındaki “Cumhuriyet” idesi farklı
yorumlara karşılık gelmiş, Cumhuriyet’i inşa eden uygulamalara karşı farklı mesafelerde durmuşlardır.
Bu ayrışma, çok-partili hayata geçiş tartışmaları ile pekişmiş, Cumhuriyet’in erken dönemine bakışları
farklılaşmıştır. Dönem uygulamaları Nadi tarafından bir vesayet rejimi ve dönemi olarak meşrulaştırılmaya
çalışılırken, Yalman ve Sertel Tek-Parti dönemini otoriterlik, hatta totaliterlik ile suçlamışlardır.
Bu bildirinin amacı, bu üç kalemin Cumhuriyet ve onun uygulamaları hakkındaki düşüncelerini tartışmak
ve hem kendi tarihleri, hem de Türkiye gazeteciliği içindeki evrimlerini yorumlamaktır. Bu amaçla
Cumhuriyet, Vatan ve Tan gazetelerinin erken dönem nüshalarından bir seçki (1936-1950) aracılığıyla,
bu üç gazetecinin Cumhuriyet uygulamalarına karşı tutumları ve Cumhuriyet rejimi hakkındaki
düşünceleri tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Erken Cumhuriyet Dönemi, gazetecilik, basın, Sabiha Sertel, Ahmet Emin Yalman,
Nadir Nadi
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Ideas and Portraits from Early Republican Press:
Sabiha (Zekeriya) Sertel, Ahmet Emin Yalman, Nadir Nadi
Abstract
Early Republican era is a constructive process which aims to shape the “tabula rasa” resulted from the rupture
from Ottoman Empire. This process redefines the realm of ideas which form collective memory and replaces
the old with the new by the homogenization of the channels which effect society.
Press is one of the leading channels in this process. Republican Party attempts to benefit from the hegemonic
power of press in the construction of the social sphere and the immense transformation is consolidated
by the assistance of press. Mono-party press supports the Republican Party with vast majority. This support
might be because of the authoritative legislations and sanctions but the press also supports the modernisation
and westernization attempts of the Power willingly. This support which takes the form of “auto-cencorship”
time to time, is started to be investigated after the death of Atatürk and with the transition to multi-party
system.
Sertel, Yalman and Nadi are three prominent journalist of the era who embody different ideological
positions within their personal history. Despite of their having different ideas about the principles of
Republic and the vast transformations of the era, they unite in the support they give to the modernisation
process. Their ideas on the early Republican Era differ with the transition to multi-party system. While
Nadi attempts to legitimize the mono-party system by depicting it as a temporary period of tutelage,
Yalman and Sertel accuse the Republican elite of being authoritarian.
The aim of this paper is to discuss the ideas of these journalists about Republic and construe their
evolution in both their personal history and Turkish journalism. To fullfill this aim, Daily Cumhuriyet,
Vatan and Tan (1936-1950) is analysed to be able to discuss their ideas on Republic and its implementations.
Keywords: Early Republican Period, Journalism, Press, Sabiha Sertel, Ahmen Emin Yalman, Nadir Nadi.

Giriş
Erken Cumhuriyet dönemi, sosyo-kültürel ve politik alanın köktenci bir yeniden düzenlenişini içeren
ve temel hedefin premodern olduğu düşünülen bir toplumu modernleştirme ve Batılılaştırma olduğu
bir dönemdir. Modernleşmenin çerçevesini, üstyapısal değişikliklere öncelik verilen ve ulus-devlet temelinde
milli kimlik inşasının amaçlandığı laik, pozitivist, milliyetçi ve ilerlemeci bir proje oluşturur. Bu projenin
temel ayağı ise modernist milliyetçiliktir.1 Modernist milliyetçilik, modernleşmenin millileşme ekseni
içinde topyekûn bir kültürel dönüşümü hedef alarak ve bu dönüşümü gerçekleştirmek üzere kamusal
alandan homojenleşme ve teksesliliğin beklendiği bir sürece karşılık gelir. Modernleşme hedefi öncelikli
olduğu için, sivil ve siyasal katılım, demokrasi vb. kavramlar, modernleşmenin gerçekleşeceği “belirsiz”
“…Modernist milliyetçiliğin çıkış noktası da etnik milliyetçilikte olduğu gibi milleti teşkil eden bireylerin
benzeş olmaları fikridir. Ancak, etnik milliyetçilikten farklı olarak milleti teşkil eden özün etnik veya ırksal
olduğunu iddia etmez: Milleti bütünleştiren unsur, girişilen topyekün Batılılaşma çabasıdır. Diğer bir deyişle,
milli kimliğin içeriğini Batılılaşma çabası içerisinde oluşturulan “asri medeniyet”in kültürel kuralları, ahlaki
değerleri ve toplumsal kimlikleri oluşturur. Modernist milliyetçilik ile sivil milliyetçilik arasındaki temel fark,
ilkinin siyasi katılım konusundaki şüphesi ve isteksizliğidir. Modernist milliyetçilik, topyekûn bir kültürel
dönüşümü gerekli kılan Batılılaşma hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğu için, yerel, geleneksel veya dinî toplumsal
kimlik ve taleplerin ifadesini sakıncalı ve hatta tehlikeli bulur …” Bkz; Ayhan Akman, “Milliyetçilik Kuramında
Etnik/Sivil Milliyetçilik Karşıtlığı”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Milliyetçilik, Cilt: 4, İstanbul, İletişim
Yayınları, 2002, s.82-90.
1

178

bir zamana ertelenir. Bu anlamda, yerel, geleneksel, etnik ve kültürel kimlik talepleri, temel hedefe
ulaşmayı zorlaştıran tehlikeli açılımlar olarak kodlanır. “Esas hedefi, milli birlik ve bütünlük çerçevesinde
toplumsal dönüşüm teşkil eder.”2 Bu süreçte, siyasal otoritenin, dönüşümün temel motoru ve düzenleyicisi
olduğu kabul görür. Sosyal alanın diğer aktörleri, belirlenen hedeflere varılması için iktidara yardımcı
olmak durumundadır. “Topyekûn kültürel dönüşüm”ün gerçekleşmesi sonucu ise, vesayet dönemi son
bulacak, tüm kurumlarıyla işler bir demokrasi süreci başlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, modernist
milliyetçiliğin geçerli olduğu düşünülen bu dönüşüm sürecinde, dönem gazetecilerinden üçünün bu
konudaki politik pozisyonlarını yorumlamaktır. Bu bağlamda yazarların “Cumhuriyet” idaresi hakkındaki
fikirlerinin evrimi, önemli bir hareket noktası olarak ele alınmıştır. Çalışma, zaman derinliğini temel alan
bir monografi olarak nitelenebilir.

1.Erken Cumhuriyet Döneminde Siyasal Otorite-Basın İlişkileri (1923-1950)
Modernist milliyetçiliğin temel karakteristiklerini gözlemleyebildiğimiz Cumhuriyet’in erken döneminde,
basınla ilişkilerin topyekûn dönüşümü halka anlatmak ve kamusal rızayı sağlamak üzere, siyasal otorite
tarafından araçsal bir zeminde inşa edildiğini söylemek mümkündür. Basından beklenen, topluma
Cumhuriyet’in yapmak istediklerini anlatmak ve modernleşme projesi için destek artırmak üzere
güdümlü bir gazetecilik örneği sergilemesidir.
Mustafa Kemal’in direnişi örgütlediği dönemde, kitlesel iletişimin önemini erken kavraması üzerine,
İrade-i Milliye, daha sonra ise Hâkimiyet-i Milliye gazetelerinin çıkarılmasını sağlaması, sonrasında ise
Anadolu Ajansı ve Matbuat Umum Müdürlüğü’nün kurulması, basının öneminin iktidar tarafından erken
anlaşıldığının göstergeleridir. Bu çabalar sayesinde, hem Kemalist bölgeye, hem de bunun dışına verilecek
haberlerde tekdüzelik sağlanmış olmaktadır. Anadolu Ajansı ve Matbuat Umum Müdürlüğü’nün Kemalist
görüşe uyan yayınlara para ve malzeme yardımında bulunması ise güdümlü bir basının oluşturulmasıdır.3
Toplumsal ve politik dönüşümlerin hızlanması ile birlikte, siyasal otorite, geçiş döneminin kırılganlığını
gerekçe göstererek, bu dönemdeki tüm eleştirileri, “rejim/cumhuriyet karşıtı” olarak yorumlamakta ve
işbirliğinden sapma olarak görmektedir. Tartışmaların öncelikli çıkış noktasını, Kurtuluş Savaşı’na destek
veren/vermeyen gazeteler ayrımı oluşturur. İkinci kırılma noktası ise halifeliğin kaldırılması tartışmaları,
Cumhuriyet’in ilanı ve Mustafa Kemal’in siyasal hayattaki pozisyonu meseleleridir. Bu tartışmalar sonucu,
erken dönem Türkiye basını İstanbul-Ankara basını olmak üzere ikiye ayrılır: Ankara, merkezi, Kemalist
dönüşümü, Türk milliyetçiliğini ve ulus-devletleşmeyi temsil ederken; İstanbul, imparatorluğu, evrimci/
tedrici bir dönüşümü ve liberalizm/komünizm/halifecilik/sultancılık vb. farklı düşünce eğilimlerini temsil
etmektedir. İstanbul, halifeliğin kaldırılmasını sorgulamakta, Atatürk’ün bir diktatöre dönüşebileceği
çekincesini koymakta ve inkılâpların süratini eleştirmektedir. Ankara ise siyasal elit ile birlikte hareket
etmekte, inkılâpları koşulsuz desteklemektedir. İstanbul’un merkez ile yaşadığı çatışma artınca, 1923 yılı
sonunda, Tanin, İkdam, Tevhid-i Efkâr gazetelerinin başyazar ve sorumlu müdürleri İstiklal Mahkemelerine
sevk edilmiş, biri hariç hepsi beraat etmişlerse de, hilafetin kaldırılması ve son halifenin hudut dış edilmesi
tepkisiz geçiştirilmiştir. Nitekim tutuklananların başında gelen Hüseyin Cahit Yalçın (Tanin), Velid Ebüzziya
(Tevhid-i Efkâr) ve Eşref Edip (Sebilürreşad) ortak noktaları halifeliği savunmalarıdır.4
Tartışmaların yoğunlaştığı bu dönemde, Mustafa Kemal gazetecileri İzmir’de bir görüşmeye çağırmış
ve burada kendilerinden siyasal destek istemiştir. Toplantıda Atatürk, gazetecilere ise şu mesajı vermiştir:
"…Arkadaşlar, Türk basını, milletin gerçek seda ve iradesinin kendini belirtmesi şekli
olarak Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale vücude getirmelidir, bir fikir kalesi, bir
Akman, a.g.m., s. 82.
Orhan Koloğlu, Osmanlı’dan 21.Yüzyıla Basın Tarihi, İstanbul, Pozitif Yayınları, 2006, s. 114.
4 Koloğlu, a.g.e, s. 117.
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zihniyet kalesi… Bütün milletin samimi bir birlik ve tesanüd içinde bulunması bir zarurettir.
…Mücadele bitmemiştir. …Efendiler, kabul etmeliyiz ki cihan henüz Yeni Türkiye Devleti
hakkında, Türkiye Cumhuriyeti hakkında daha fazla aydınlanmak ihtiyacındadır. Milletin
ve bilhassa aydın ve olgun vatandaşların ortak davaların etrafında olduklarını red ve cerh kabul
etmeyen delillerle göstermeliyiz. Milli işlerde çeşit çeşit çalışma elemanlarının birbirlerine yardım
etmeleri, çalışmaların ortak hedefin üzerine yığılacak şekilde birbirine uygun düşmeleri lazımdır.”5
Mustafa Kemal bu nutku ile hem modernist milliyetçiliği, hem de toplumu birbirinin işini kolaylaştıracak,
ahenk içinde bir organizma olarak tasavvur eden organizmacı görüşü vurgulamış; sınıfsız, kaynaşmış
bir kitle tasavvuruna dayanan solidarist korporatizm tasavvurunu yinelemiştir. Bu toplum modelinin
gerçekleştirilebilmesi için gazetecilerden beklenen, ahengi sağlayan bir “uzuv” olmaları, toplumsal ve
sınıfsal çatışmaları körüklememeleri, toplumu bütünlüklü bir “millet” olarak tasavvur etmeleri ve
yayınlarında rejimin getireceği toplumsal düzeni koşulsuz desteklemeleridir.
İzmir görüşmesinin sonucu mutabakat olmuş, ancak çok geçmeden İstanbul’dan eleştirel sesler yeniden
duyulmaya başlanmıştır. Şeyh Sait İsyanı’nın politik düzeni somut olarak tehdit etmesi ile birlikte,
1925 yılında Takrir-i Sükûn kanunu aracılığıyla basın üzerinde yoğun bir sansür dönemi açılmıştır. Bu
süreçte, siyasal otorite basını doğrudan hedef almakta, Takrir-i Sükûn Kanunu’nun Meclis’teki görüşmeleri
sırasında Recep Peker, şunları söylemektedir:
“İstanbul gazetelerinin, memlekette ne kadar kurum ve makam varsa hepsini yıkmaya
yöneldiğini görüyoruz. Şeyh Sait isyanına sebep olanların başında bunlar gelir. En başta
Millet Meclisi olmak üzere bütün kurumlara saldırdılar. Bu kanunun teklif edilmesine de
İstanbul basını sebeptir. Çünkü yayın ve telkinleriyle isyanın çıkmasına sebep olmuşlardır.
İşte biz bu yılan yuvalarını tahrip etmek ve susturmak azmindeyiz. Bu yılanlar, bu zehirli
yuvalar, kanun kuvvetiyle dezenfekte edilmedikçe, memleketin rahat yüzü görmesi ihtimali
yoktur. İşte bu sebeple bu kanunu Yüksek Meclis’in kabul etmesi bir vatani mecburiyettir.”6
Kanunun kabul edilmesiyle “sağ ve sol” eğilimli altı gazete kapatılmıştır. Bunlar: Tevhid-i Efkâr, Son
Telgraf, İstiklal, Sebilürreşat, Aydınlık ve Orak Çekiç’tir. Kanunun en son kapatma dalgasında ise Tanin,
Bakanlar Kurulu kararıyla süresiz olarak kapatılmıştır. Bunun ardından Sertellerin çıkardığı Resimli Ay
mecmuası ve Ahmet Emin Yalman’ın çıkardığı Vatan’ın yayınına son verilmiştir.7
Bu dönemi 1931 yılında çıkarılan kanunlar izlemiştir. Buna göre Hükümet dilediği zaman, dilediği
gazete ve dergiyi kapatma yetkisini elinde bulundurmaktadır. Nitekim kanunda “Ülkenin genel politikasına
dokunacak yayınlardan dolayı, bakanlar kurulu kararıyla, gazete ve dergiler geçici olarak kapatılabilir”
denmektedir. Doğrudan yasaklar da yayın serbestinin kısıtlanmasına neden olmaktadır. Örneğin
“padişahçılık ve hilafetçiliği, komünistlik ve anarşistliği kışkırtıcı yayınlar yasaktır.”8
1935’de Ankara’da Birinci Basın Kongresi toplanmıştır. Kongrenin amacı, yukarıda sözü edilen modernist
milliyetçilik ve ulus-devletleşme sürecinin getireceği yapısal değişikliklerin, basın tarafından koşulsuz
desteklenmesini sağlamak ve bu konuda basına düşen görevleri hatırlatmaktır. Toplantı sonucunda
Basın Birliği kurulmuştur.9

Aktaran Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cilt: 3, İstanbul, Yenilik
Basımevi, 1970, s.104. Atatürk bu akşam yemeğine Tevhid-i Efkâr başyazarı Velid Ebuzziya’yı kabul etmemiştir.
6 Kaynak gösterilmemiş, aktaran Hıfzı Topuz, II.Mahmut’tan Holdginlere Türk Basın Tarihi, 2.bs,
İstanbul, Remzi Kitabevi, 2003, s. 147.
7 Topuz, a.g.e., s. 148.
8 a.g.e., s. 159.
9 Koloğlu, a.g.e., s. 120.
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Atatürk’ün ölümünden bir süre önce, gazeteciler üzerindeki yasakların kısmen yumuşadığı, ancak
gazete çıkarmanın zorlaştırıldığı gözlenmektedir. Yasaklı gazetecilerden Ahmet Emin Yalman 1936’da
Tan’da, Hüseyin Cahit ise Yeni Sabah’ta yazmaya başlamış, Atatürk’ün ölümünden beş ay önce de
Yüzellilikler affedilmiştir. Böylece Refik Halid, Ref’i Cevat, Rıza Tevfik gibi yazarlar ülkeye dönüp
yazmaya başlamıştır. Diğer yandan gazete çıkarma 1000-1500 liralık garantiye ve hükümetten ruhsat
alma şartına bağlanarak zorlaştırılmıştır.10
İsmet İnönü’nün tek parti döneminin ikinci safhasını açmasıyla birlikte, basın üzerindeki sansürün
bir başka boyutu gündeme gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın dayattığı gelişmeler sonucu, iç politik
konjonktür yanında, dış politik gelişmeler nedeniyle de basın sansür edilmeye başlanmıştır. Atatürk’ün
Ebedi Şef, İsmet İnönü’nün ‘Milli Şef’ diye anıldığı bu yıllarda basın hem Matbuat Umum Müdürlüğü’nün,
hem de sıkıyönetimin en katı kontrolü altında tutulmuştur. En ufak bahanelerle yayınlar kapat(ılmaktadır).11
Sabiha Sertel anılarında bu dönemi şöyle anlatmaktadır:
“Atatürk demokratik rejimi gerçekleştirememiş, diktatörlüğe geçmişti. Fakat bu diktatörlük
hiçbir zaman terör derecesine varmamıştı. Zaman zaman basın hürriyeti tanınmıştı. Nasıl
ki bu devrede birçok ilerici dergiler yayınlanmış, Nazım’ın şiirleri, benim tercüme ettiğim
marksist eserler basılmış, satılmış, polis bunları toplattığı halde, birer mahkeme konusu
yapılmamıştı. Fakat İsmet İnönü tek parti, tek şef sisteminin en şiddetli yürütücüsü oldu.
İlerici fikirlere, bu fikirlerin tartışılmasına dahi göz yummadı. Zaten Atatürk devrinde dahi,
şiddet tedbirleri en ziyade İnönü tarafında yürütülmüştü. İsmet Paşa, iktidara geldikten
sonra, Halk Partisi içindeki bürokrat grup kuvvetlendi. “Cemiyetler Kanunu” ile teşkilatlanma
hürriyeti hemen de yok edildi. Mevcut teşkilatlar kontrol altına alındı. Basın şiddetli bir
baskı altına girdi. Kanunlarda yapılan değişmelerle 1924 Anayasası’nın sağladığı nisbi
hürriyetler dahi yok edildi. Sollara karşı baskı artırıldı. İlerici, sol dergiler kapatıldığı gibi
1938 yılında Nazım Hikmet önemsiz bir sebeple tevkif edildi. 28 sene mahkûm edildi.12
Bu dönemin temel niteliğinin, Atatürk’ün yaşadığı süreçteki sosyal pathos’un yitirilmeye başlanması
ve toplumsal kutuplaşmanın belirginleşmesi olduğu söylenebilir. Nitekim erken dönemde bastırılan
siyasal kutuplaşmalar, bu süreçte belirginleşmeye başlamış; iktidarın bu duruma yaklaşımını ise, iç
politik tercihler yanında İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı dış politik konjonktür de etkilemiştir.
1945 yılında çok partili hayata geçiş tartışmalarının başlaması ile birlikte, basındaki tek-parti dönemi
eleştirileri artmıştır. Demokrasiye geçişin mesleki açıdan en önemli girişimi, tek parti döneminin kurumu
olan ve iktidarın kontrolü altında bulunan, başkanlığını CHP milletvekili ve Ulus başyazarı Falih
Rıfkı Atay’ın yaptığı Basın Birliği’ne karşılık, bağımsız Gazeteciler Cemiyeti’nin 1946’da kurulması
olmuştur.13
Bu gelişmeler karşısında CHP, basın rejimi açısından kısmi bir yumuşamaya gitmiş, gazete kapatma
yetkisi idari makamlardan alınıp mahkemelere devredilmiş, gazete çıkarmada izin ve para yatırma
koşulları kaldırılmıştır. Tek parti döneminin tamamında, sıkıyönetim koşulları da basın üzerindeki
baskı ve sansürün doruk noktasına varmasına neden olmuştur.

Koloğlu, a.g.e., s.120.
a.g.e., s.120.
12 Sabiha Sertel, Roman Gibi, İstanbul, Ant Yayınları, 1969, s.211-212.
13 Koloğlu, a.g.e., s.122.
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2. Üç Portre, Üç Fikir
Sabiha (Zekeriya) Sertel, Ahmet Emin Yalman ve Nadir Nadi, hikâyelerinin farklı yönleriyle erken
Cumhuriyet dönemini ve iktidar-basın ilişkilerini anlamaya yardımcı olabilecek üç figürü temsil etmektedir.
Siyasal duruşlarındaki farklılıklar bir yana, Cumhuriyet ideolojisi ile kurdukları ilişkinin evrimi, dönem
ruhunu yansıtan ipuçları içermektedir. Cumhuriyet’in kuruluşu ve inkılâplar konusunda aldıkları
tavırlar, kimi zaman kavramın yerelleşerek ve siyasal otoritenin güdümünde tekçi bir uygulama ile
içeriklendirilmesine bir karşı koyuş niteliğine bürünse de, modernleşmenin motoru ve olmazsa olmazı
olarak kabul edilen bu dönem ve özellikle Atatürk konusundaki “mutedil” duruş, modernleşmenin “yerel”
biçimine verilen desteği yansıtmaktadır.
Aşağıda üç yazarın 1936-1950 yılları arasında farklı gazetelerde Cumhuriyet bayramı vesilesiyle yazdıkları
yazılar incelenmiş, Cumhuriyet ve modernist milliyetçilik konusundaki politik eğilimleri yorumlanmıştır.

2.1.Sabiha (Zekeriya) Sertel:

“…her nevi demokrat, liberal sol bütün muhalefete karşı dictatorial bir tavır aldı…”

Sabiha Sertel, 1895’te Selanik’te dünyaya gelir. Zekeriya Sertel ile evliliği sonrası, ABD’deki eğitimlerini
tamamlayarak ülkeye döner ve 1924’te Resimli Ay’ı çıkarmaya başlarlar. Bu dergi, Nazım Hikmet,
Sabahattin Ali, Suat Derviş, Vala Nureddin, Sadri Ertem gibi birçok yazara ev sahipliği yapar. Serteller,
Resimli Ay’ı yayınlarken kovuşturmaya uğrar, hapis yatarlar. Komünizmle suçlandıkları halde, Sertellerin
temel hedefi burjuva demokratik devrimin gerçekleşmesidir. Bu bağlamda vurguladıkları temel değer ise
demokrasidir. Sabiha Sertel “burjuva demokratik devrim” konusundaki görüşlerini şöyle ifade eder:
“…Sosyalizm, benim isteğimle kurulmaz. Bir toplumun sosyalist rejime geçebilmesi
için objektif, sübjektif şartların olgunlaşması lazım. Bugün Türkiye’de böyle bir durum
yoktur. Ben burjuva demokratik devriminin gerçekleşmesini istiyorum. Demokrasinin
bir şekil olarak alınmamasını, bütün sınıflara daha eşit haklar tanıyan bir sistem kurulmasını
savunuyorum. Sosyal, kültürel konularda gençlerin de söz sahibi olmasını, teşkilatlanmasını
istiyorum. Bu demokrasinin şartlarından biridir…”.14
Dolayısıyla Sertel, açıktan sınıf temelli bir siyaset gütmektense, toplumsal sorunları (fakirlik, işsizlik,
kadın sorunu vb.) ele alan yazılar yazar ancak Tek Parti döneminde doğrudan iktidar eleştirisi olarak
algılanan bu yazılara hoşgörü gösterilmez ve Resimli Ay önce Sevimli Ay olur, sonra tekrar Resimli
Ay adını alır, en sonunda da kapanır.
Sabiha Sertel’in Tek-Parti dönemini anlatırken fikirlerinde dikkat çeken nokta, İnönü’nün otoriterliği
üzerindeki ısrarına karşın, Atatürk’ü daha “ılımlı” bulmasıdır. Atatürk’ün “kurtarıcı” olarak karizması
ve dokunulmazlığı, dönem elitlerinin çoğu gibi onu da etkilemiş gözükmektedir. Saltanat ve hilafetin
ilgası, Batı tarzı yaşam kodlarının hâkim hale gelmesi, özellikle kadının sosyal hayattaki statüsü
konusundaki dönüşümler, İmparatorluk içinde erken Batılılaşan bir gruptan gelmesine karşın, Atatürk’ü
ve yaptıklarını onun için vazgeçilmez kılar. Sertel için Atatürk, emperyalizme karşı savaş vermiş,
ilerici bir figürdür. Anılarında bu görüşünü şöyle ifade etmektedir:
…Atatürk, Birinci Dünya Harbi sonunda yıkılan İmparatorluğun enkazı üzerinde bir
yeni Türkiye kurdu. Emperyalist devletlere karşı, binbir güçlük içinde bir milli kurtuluş
savaşı verdi. Bağımsız bir Türkiye’nin temellerini attı. Saltanat ve hilafeti kaldırdı. Reformlar
yaptı. Bu Türkiye ölçüsünde bir devrimdi. (…) Fakat Türkiye’nin o günkü şartları içinde,
yeniliğe düşman olan tutucu, gerici zümreler karşısında, rejimi korumak için baskı sistemine
14

Sertel, a.g.e, s. 98.
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geçmek zorunda kaldı. Milli kurtuluş savaşında toprak ağalarına, henüz gelişmekte olan
burjuvaziye dayandığı için, halkçılık prensibini gereği gibi gerçekleştiremedi. ‘Sınıfsız
Cemiyet’ şiarıyla henüz gelişmemiş emekçi sınıfına gelişme imkânı verilmedi. Gerçek
demokrasi isteyen ilericilere, daha ilk günden baskı tedbirlerine başvuruldu…15
Dolayısıyla Sertel için, Atatürk’ün, ilerici ve modernleştirici bir lider olması ülkenin o günkü koşulları
için yeterli gözükmektedir. Sertel, otoriter tek parti dönemi vesayetçiliğini zorunlu görmekte, “ilericilikgericilik kavgası”nda Atatürk’ün otoriterliğini, mecburi bir geçiş dönemi olarak nitelemektedir. Bu
anlamda burjuva demokratik devrimin başarılması için ilerici unsurların bir blok olarak hareket etmeleri
gereği ima edilmekte, Atatürk’ün kendisinden beklenen misyonu başarı ile tamamladığı vurgulanmaktadır.
Bir anlamda Sertel, Atatürk’ün modernist milliyetçiliğini desteklemekte, modernleşmenin gerçekleşmesini
sağlamak üzere otoriter yöntemlere başvurulduğunu söylemektedir.
Sabiha Sertel üzerindeki politik baskı, İnönü döneminde iyice yoğunlaşmış ve üç kez farklı gerekçelerle
yazı yazmaktan men edilmiştir. Yazmaktan men edilmenin gerekçesi ise Hükümet’in Mihver yanlısı
politikalarını (Sabiha Sertel’in tabiriyle “faşist Almanya ile işbirliğini tenkit ettiğim için”) ve ırkçıTurancı eğilimleri eleştirmektir.
Serteller üzerindeki yıldırma politikasının son noktası Tan baskınıdır. Tan baskını öncesinde “Görüşler”
ve “Yeni Dünya” etrafında toplanan Serteller ve Sabahaddin Ali, Niyazi Berkes, Pertev Boratav, Adnan
Cemgil gibi sol görüşlü entelektüeller, “burjuva demokratik devrimin tamamlanması adına ilerici bir
blok oluşturmak üzere” Demokrat Parti’yi desteklemeye karar vermişlerdir.16 Ancak bu bloğun fikirleri,
basında ve iktidarda tepkiyle karşılanmış ve sonunda Tan baskını gerçekleşmiştir. Sabiha Sertel, Tan
matbaasına hücum eden gençlerin Halk Partisi ve Saraçoğlu hükümeti tarafından teşkilatlandırıldığını
belirtir. Zekeriya Sertel de şöyle demektedir:
“…Hükümet olaydan önce olduğu gibi, olaydan sonra da bu cinayeti işleyenlere karşı
hiçbir harekette bulunmadı. Güpegündüz bir matbaayı yıkan bu faşist gençlerden
hiçbiri tutuklanıp mahkemeye verilmedi. Bu işin İnönü’nün bilgisi içinde Saraçoğlu’nun
verdiği emir üzerine polis tarafından tertiplenip yürütüldüğüne şüphe yoktu. Gösteri
yapan ve matbaaya saldıran gençler arasında birçok sivil polis vardı. Saldırıyı asıl bunlar
yönetiyordu. Gösteriye katılan gençler de üniversitedeki gerici ve faşist unsurlardı…”.17
Serteller bu mağduriyetin üzerine üç ay da tutuklu kalırlar. Sonrasında ise üzerlerindeki baskı ve
yıldırma politikası nedeniyle 1950 Eylül ayında Türkiye’den ayrılırlar. Sabiha Sertel 1968’de Bakü’de
yaşamını yitirir.
Sertel’in Cumhuriyet fikri ve Türkiye’deki uygulanışı hakkındaki görüşleri kendi döneminde yazan
diğer kalemlerle kıyaslandığında hayli eleştireldir. Yazılarının çoğu Cumhuriyet’i anlamlandırma,
kitlelere tanıtma ve kavramı anti-emperyalizm, demokrasi, özgürlük gibi yeni olgu ve değerlerle
ilişkilendirme temaları içerir. Cumhuriyet’in gericiliğe karşı savunulması ve kazanımlarının vurgulanması,
Sertel için benzer önemde temalardır. Cumhuriyet’in Osmanlı siyasal sistemi karşısındaki üstünlükleri
ve burjuva demokratik devrimi gerçekleştirmek yolundaki önemli adımlardan biri olduğu fikri ve
özellikle çok partili hayata geçiş aşamasında yoğun bir CHP eleştirisi, yazılarının diğer kurucu temalarını
oluşturur.

Sertel, a.g.e., s. 209-210.
a.g.e., s. 331.
17 Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, İstanbul, Gözlem Yayınları, 1977, s. 260.
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Sertel’in Atatürk’ün sağ olduğu erken dönemde, Kemalizm’e ve inkılâplara olan bağlılığı dikkat çekicidir.
Ancak daha o dönemde, inkılâpların yeterli olmadığını, daha yapılacak çok iş olduğunu satır aralarında
ima eder. Örneğin 1937 yılında Tan Gazetesi’ndeki “Görüşler” başlıklı köşesinde şöyle demektedir:
“…Büyük İstiklal Harbinden sonra hal ile maziyi keskin hatlarla ayıran inkılâp hareketleri,
durmadan yürüyen bir inkılâp seyri… Halka inen içtimai kuruluşlar… Devletçilik, iktisadi
programlar. Fabrikalar, şehirlerin imarı, demiryollar, harf inkılâbı, lisan, tarih araştırmaları,
ilme, fenne, sanata kapılarını açan bir devir. İnsan gözünü açıp bir baksa, bu yapılanların
yanında yapılacak daha çok mühim işler, içtimai muavenet, içtimai hıfzıssıhha, içine
balta girmemiş bir orman gibi duruyor. Şehirlerin medenileştirilmesi, yol, gaz, elektrik,
su, ekmek, süt… Eski devrin bıraktığı iktisadi, içtimai bozukluklarla mücadele. Müreffeh
bir halk, iktisadi, içtimai, kültürel birçok ihtiyaçlar… Fakat bütün bunlar zaman ile yapılacak
işlerdir…”18
Sertel yazısını, Cumhuriyet’in ne olduğunun halka anlatılması ve bunun da Halkevleri aracılığıyla
yapılması gerektiği fikri ile bitirir. Sertel bu görüşleriyle “yöntem” ve “teori” temelinde Kemalizm’le
tam uyum içinde olduğunu gösterir.
Cumhuriyet’in pathos yönüyle, yani duyguyla ve özellikle heyecanla daha çok kavrandığı bu dönemde,
Sertel’in Cumhuriyet’in “halk egemenliği”ni imleyen bir yönetim biçimi olarak halka anlatılması
gerektiği fikri dikkate değerdir. Cumhuriyet bayramında bir müsamere izlediğini söyleyerek, şöyle
devam etmektedir:
“…Müsamerede gördüğüm mevzu, İstiklal harbini gösteriyordu. İstiklal Harbinde milletin
katlandığı fedakârlıkları, milli müdafaanın zaferini anlatıyordu. Fakat bu temsil cumhuriyeti
ve cumhuriyetin manasını anlatmaz. Bu mevzu hâkimiyeti milliye bayramında çocuklara
İstiklal harbinin, milli kurtuluşun büyük manalarını anlatmak için faydalıdır. Fakat cumhuriyet
bayramında, cumhuriyetin manasını, saltanatla cumhuriyetin farklarını, sultanların bu
milleti başında nasıl tufeyli yaşadığını, milletin parası ile refah içinde yaşadıkları halde
halkın nasıl azap çektiğini, bütün bir istibdadı, bütün tahakkümü anlatmak lazım. Bundan
sonra da cumhuriyetin bir halk idaresi, bir millet idaresi olduğunu, keyfi idarelerin cumhuriyet
içerisinde mümkün olmadığını göstermelidir. Ayet ezberler gibi cumhuriyet, inkılâp,
devletçilik, halkçılık ezberlenmez. Bugün halk milliyetçiliği nasıl anlayarak, inanarak
biliyorsa, cumhuriyetçiliği, halkçılığı, devletçiliği, inkılâpçılığı da öyle bilmelidir. Kanaat
haline, şuurlu bilgi haline gelmeyen hiçbir umde kök tutmaz. Ezberlenen akideler ise
insanı kötü bir şovenliğe götürür ki, asri düşünüşün en büyük vasfı olan müsamaha ve
muhakeme kaybolur. Cumhuriyeti gençliğe şuurlu bir bilgi halinde vermeliyiz…”19
Sertel, bu yazıda günümüz için de geçerli bir tespit yaparak, milliyetçilik ilkesinin toplumsal zemindeki
gücüne karşılık, yönetim tarzı ve felsefesi olarak cumhuriyetin temel ilkelerini anlamak ve yorumlamakta
halkın karşılaştığı güçlüklere dikkat çekmektedir. Cumhuriyetin kuruluşunun ulus-devletleşme ve
ulusal kimlik inşa etme süreciyle çakıştığı bu evrede, dönem elitinin diğer ilkelere oranla milliyetçilik
konusunda geliştirdiği duyarlılık, kitlelerde karşılığını bulmuş, halkçılık ise sosyal eşitlik ve adalet
temelinde toplumun kuruluşundan çok, sınıfsız bir kitleyi anlatmak üzere kullanılmıştır.20 Bu noktada
dönem elitlerinin Cumhuriyet yorumu kimi zaman, yurttaşın inşasından milletin inşasına kaymış, halk
egemenliği ise yukarıda sözü edilen topyekûn modernleşme projesi gerekçe gösterilerek askıya alınmıştır.
Sabiha Sertel, “Cumhuriyet Bayramı”, Tan Gazetesi, 29 Teşrinievvel 1937. (Gazete alıntılarındaki
yazım hataları metinlerin orijinalinden kaynaklanmaktadır, düzeltilmemiştir. y.n.)
19 S. Sertel, “Cumhuriyet Terbiyesi”, Tan Gazetesi, 30 İlkteşrin 1937.
20Atatürk ilkelerinin yorumu için bkz; Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İstanbul,
İletişim Yayınları, 2003.
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Sertel’in bu konudaki erken duyarlılığı dikkat çekicidir. Nitekim o dönemde Cumhuriyet neredeyse
devletle özdeş bir kavram olarak kullanılmakta ve halka muhtelif vesilelerle –Tarih Tezi, Tarih Kongreleri,
Güneş Dil Teorileri vb.- “Türk” kimliğinin içeriği ve tarihi anlatılmaktadır. Yurttaşlığın siyasal boyutundan
çok kültürel boyutu öne çıkarılmakta ve devlet de kendini bir “Kültür Devleti” olarak tasarlamaktadır.21
Sertel’in bu noktada savunduğu, Cumhuriyet’in duygu yüklü bir kavram olmaktan çıkarılarak, özgürlükeşitlik temelinde ve sosyal adaleti gözeten ve “halk idaresi”ne dayanan bir rejim olarak rasyonalite
temelli bir bilgi olarak halka öğretilmesidir.
Sertel’in cumhuriyet tartışmalarına getirdiği önemli farklılıklardan bir diğeri, cumhuriyet kavramını
anti-emperyalizm, demokrasi, hürriyet gibi kavramlarla düşünmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni de
özellikle kuruluş süreci itibariyle anti-emperyalist bir hareket olarak yorumlamasıdır. Saltanat “sınıfı”nı,
milleti sömüren “tufeyli” bir sınıf olarak gören Sertel, Kurtuluş Savaşı’nı ise şöyle yorumlamaktadır:
“…İstiklal Harbi Avrupa emperyalizminin kararını bozmak ve ecnebi emellere alet olan milli istiklali
feda eden saltanat egoizmini yıkmak için doğdu.…”22
Cumhuriyet’in bu bağlamda en önemli vasfı, inkılâpçılığı ve sosyal bünyeyi değiştirmedeki iradesidir.
Sertel bu değişikliği altı ok etrafında ifade eder ve bu ilkelerin milli istiklal ve milli hâkimiyetin
teminatı olduğunu belirtir:
“…Cumhuriyet Halk Fırkası’nın benimsediği altı ok ... Türk milletinin bir içtimai bünye
değişikliğidir. Bugünkü Türk Cumhuriyeti bu altı vasfı ile hâkimiyeti millete devretmiş
inkılâpçı bir devlettir… Muhafazakâr bir zihniyetle, irticaı bayrak yaparak bu bünyeyi
değiştirmeye teşebbüs edecek her sınıfın mezbuhane hareketi, karşısında inkılâpçı Türk
milletini bulacaktır…”.23
Sertel’in yazılarında dikkat çekici bir diğer unsur, analizlerinin temelini “sınıf” çözümlemelerinin
oluşturmasıdır. Cumhuriyet elitlerinin solidarist-korporatizm gereği toplumu birbiri ile uyumlu, yekpare
bir bütün olarak gören ve uyum içinde çalışan bir organizmaya benzeten resmî görüşüne karşın, Sertel’in
bu dönemde Cumhuriyet’i farklı sınıflardan oluşan bir toplumu yöneten bir rejim olarak sınıflandırması
dikkat çekicidir:“…Cumhuriyet, Türk milleti için bir milli hâkimiyet sembolü, hâkimiyeti, köylüsü,
işçisi, her sınıf halkiyle millete devreden bir devlet şeklidir.…”24
Cumhuriyet’in kuruluşu Sertel için aynı zamanda “geri” unsurların tasfiye edilmesi ve burjuva
demokratik devrime doğru bir adımdır. Cumhuriyet’in daha ileri gitmesi, bu bağlamda gericilikilericilik kavgasının ilericilik lehinde kazanılması anlamına gelmektedir: “… milli kurtuluş hareketinden
sonra, içtimai terakki alanında ileri bünye vasıfları ile tekâmül eden Türk Cumhuriyeti, yıkılışa değil
daha ileri tekâmüllere namzettir. Çünkü bu tekâmülün temelleri kazanılmıştır. Geri unsurlar tasfiye
edilmiştir.…”25

“Her kültür devleti, kendi kültürü saydığı bir varlıkla bağ kurmak zorundadır. Osmanlı hanedanı, nasıl
kendi egemenliğini meşrulaştırmak için kendisini Oğuz topluluğunun ‘en soylu’ sayılan boyuna ve oradan
da peygamberlere bağlama ihtiyacı duyduysa, bu yeni devletin banileri de Türklük temelinde inşa ettikleri
bu cumhuriyetin ‘Türk yaşam tarzı’ olduğunu, egemenliğinin kaynağını Türklükte gizli bulunan bu
cevherin, tarihsel engelini (yani Türklüğe ve cumhuriyet anlayışına yaslanmayan, dine dayalı Osmanlı
devlet tarzını) ortadan kaldırarak yeniden açığa çıkması olduğunu vurgularlar. Adeta Türklük tini yeni
Cumhuriyet’le yeniden özgürleşmekte ve tarihsel yürüyüşüne devam etmektedir” Bkz; Suavi Aydın,
“Türkiye’de ‘Devlet Geleneği’ Söylemi Üzerine”, Birikim, No: 105-106, Ocak/Şubat 1998, s.64.
22 S. Sertel, “Cumhuriyet’in Onaltıncı Yıldönümü”, Tan Gazetesi, 29 İlkteşrin 1939.
23 S. Sertel, a.g.m.
24 Sertel, a.g.m.
25 Sertel, a.g.m.
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Sertel, yazılarında kimi zaman sadece değindiği Cumhuriyet hakkındaki fikirlerini 1940 yılında yazdığı
“Cumhuriyetimizin Karakteristikleri” başlıklı yazısında derinleştirir. Sertel’e göre Cumhuriyet’in “içtimai,
iktisadi ve siyasi” özellikleri mevcuttur. İçtimai karakteristiklerde Sertel, Cumhuriyet’in şu niteliklerinden
söz eder:
“Türk Cumhuriyeti sultanların keyfi idarelerini ve istibdadını yıkmış, milli hâkimiyeti
esas olarak kabul etmiştir. İrticaa karşı mücadele açmış, dinle devleti ayırmış, mazinin
temellerine dayanan şeriat kanunları yerine Medeni Kanunu kabul etmiştir. Cemiyetin
kültüründe, terbiye sistemlerinde, teşkilatlarında, felsefesinde hâkim olan, ölmüş Şark
medeniyetinin tesirlerinden kurtulup, Garp medeniyetine intibaka karar vermiştir. Aile
ve kadın hayatında yaptığı reform ile kadın esaretine karşı durmaya çalışmıştır.”26
Sertel yukarıda sözü edildiği üzere, Cumhuriyet’in kuruluşunu ve hukuk, gündelik hayat, idare biçimi
vb. alanlardaki yenilikleri burjuva demokratik devrimin ilk aşamaları olarak görmekte ve bu tekâmülün
demokrasinin kuruluşu ile daha da ilerlemesi gerektiğini savunmaktadır. Asıl fikri, sosyalizmin ancak
bu aşamadan sonra kurulmasının mümkün olduğudur. Sertel’in söyleminde dikkat çekici bir diğer
unsur, “Şark ve Garp” söylemi ve irticanın yarattığı tehlikeye yaptığı vurgu ile Kemalizm’in ana
anlatısına yaklaşmasıdır.
“İktisadi karakteristikler”i Sertel şöyle anlatmaktadır:
“Devleti, yarım müstemlekenin geri şartlarından kurtarmak için sanayileşme hareketine
kuvvet vermiş, beynelmilel mali sermayenin istismarına karşı kendi kendine yetecek
iktisadi bir sistem kurmıya uğraşmış, kapitülasyonların lağvıyle Avrupa emperyalizminin
iktisadi ve siyasi tahakkümüne dirsek dayamış, ferdi sermayenin infiratçı tahakkümüne
karşı devletleşme hareketiyle milli bir iktisada yol vermiştir.”27
Sertel’in bu tespitiyle olandan çok olmasını umduğunu gelişmelerin altına çizdiği söylemek mümkündür.
Nitekim Cumhuriyet, kuruluşundan sonra –belki de zorunlu olarak-yabancı sermaye ile arasına mesafe
koymamış, örneğin Chester projesi ile yol yapımını önce ABD, ardından Kanada sermayesine devretmiştir.
Proje gerçekleşemese de, bu Türkiye Cumhuriyeti’nin savsaklamasından değil, karşı tarafın bu projeyi
yeterince karlı bir iş görmemesinden kaynaklanmıştır. “Ferdi sermayenin infiratçı tahakkümüne
karşı devletleşme”den çok, ileri bir kapitalizmin yaratılması hedefi öncesi, devletin özel sermayeyi
kayırması ve özel sermayenin yeterli olmadığı durumlarda devletin iktisadi alana müdahalesi
öngörülmüştür. Atatürk’ün İnönü ile arasına giren mesafe ve iktisadi konularda İsmet İnönü’ye oranla
şahsi teşebbüs fikrinden yana olan Celal Bayar’ı tercihi, iktisadi alandaki bu konumlanışın örneklerindendir.28
Dolayısıyla Sertel’in Cumhuriyet’in niteliklerini sol bir söylemle romantize etmesi, solun uzun yıllar
Kemalizm’le yürüttüğü itikâfın habercilerinden biri gibidir. Aslında Sertel ölümünden kısa bir süre
önce kaleme aldığı anılarında, Atatürk’ü kenara alarak, Kemalizm’e karşı açık bir muhalefet yürütür.
Atatürk’ü diktatör olarak niteler ancak bu niteleme gerici unsurları tasfiyenin gerekliliklerinden ya
da sonuçlarından biri olarak karşılanır. Sertel’in Kemalizm eleştirisi; işçi hakları, örgütlenme haklarının
kısıtlanması, düşünce özgürlüğü üzerindeki baskılar ve en sonunda da demokratik bir rejime geçişte
sergilenen tutukluk başlıkları altında toplanır. Ancak anılarını geç bir tarihte yazdığı göz önüne
alınırsa, Kemalizm’le kurduğu mesafe ve geliştirdiği eleştirel duruşun sonraki yıllarda daha belirginleştiği

Sabiha Sertel, “Cumhuriyetimizin Karakteristikleri”, Tan, 29 İlkteşrin 1940.
a.g.m.
28 Ayrıntılı bilgi için bkz; Mahmut Goloğlu, Tek Partili Cumhuriyet 1931-1938, Ankara, Kalite Matbaası,
1974; Ahmet Hamdi Başar, “Gazi Bana Çok Kızmış”, Ahmet Hamdi Başar’ın Hatıraları: Meşrutiyet,
Cumhuriyet ve Tek Parti Dönemi, Haz. Murat Koraltürk, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007.
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söylenebilir. Bu konudaki bir diğer varsayım ise, erken dönemde yazıları üzerindeki baskının, daha
açık eleştirelere imkân tanımaması olabilir.
Sertel “siyasi karakteristikleri” ise şöyle özetlemektedir:
“Osmanlı İmparatorluğu’ndan tevarüs ettiği emperyalist karakteri kökünden kazımış,
kendi hudutları içinde yeniden bir kuruluşu ve inkişafı istihdaf eden tamamen milli bir
karakter ile kapitalizm ve emperyalizmin en büyük hayat kuvveti olan dünyayı paylaşma
ve başkası hesabına büyüme siyasetine nihayet vermiş, milletler arasında sulhün, müşterek
emniyetin bir amili olmaya çalışmıştır.”29
Sertel’in yukarıda söyledikleri ışığında Kemalizm’in “ana anlatısı” ile kendi dünya görüşünü mezcederek,
özgün bir “Cumhuriyet” yorumuna ulaştığını söylemek mümkündür. Nitekim II.Dünya Savaşı yıllarında
yükselen Nazizm yandaşlığını/hayranlığını zımni bir biçimde eleştirerek, Türkiye’nin kendine özgü
sistemini Alman Nazizmi’ne benzetenlere şunları söyler:
“…Fakat Türk Cumhuriyeti bu umumi karakteristikleri itibariyle, bazılarının iddia ettikleri
gibi, tek bir şefin iradesine tabi olduğu, liberal iktisat sisteminden ayrıldığı, devlet otoritesini
kabul ettiği için Nazizm sistemine benzer bir sistem değildir. Türk Cumhuriyeti ne liberal
ne Faşist veya Nazist, ne de Sosyalisttir. Türk Cumhuriyeti Atatürk’ün de dediği gibi
“kendi kendine benzer bir sistemdir”. Fakat umumi hatları içinde, sağa, geriye giden bir
Cumhuriyet değil, kapitalizmin ve emperyalizmin idamesine çalıştığı geri şartlardan ziyade
ileri şartlara uymayı istihdaf etmiş bir Cumhuriyettir.”30
Dolayısıyla Sertel için Cumhuriyet’in kuruluşu ve emperyalizme karşı verdiği mücadele, ilerleme azmi
ve gerici unsurlar ile girdiği mücadele, onu sağdan çok sola yaklaştırmaktadır. Nitekim Sertel bu görüşlerini
güncel tartışmalara da uyarlar. II.Dünya Savaşı döneminde, iktidarın Almanya ile ilişkileri tanziminin
bir parçası olan Pan-Türkizm’in güçlenmesine göz yumulmaya başlanması ile birlikte, Cumhuriyet’in
kendi yorumladığı ilerici ve anti-emperyalist yanlarını öne çıkarmaya çalıştığı gözlenmektedir. Sertel
o yıllardaki siyasal pozisyonunu şöyle açıklamaktadır:
“…İkinci Dünya Harbi’nin arifesinde, Atatürk zamanında kökü kazınmış olan bu akımın
tekrar baş kaldırması rastgele bir olay değildi. İkinci bir dünya harbini hazırlayan Hitler
Almanyası, Türkiye’yi kendi cephesine çekmek için bunlardan faydalanmak amacını güttü.
Göbbels’in yardımıyla Turan Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet Türkçülük akımını kuvvetlendirmek
için politik çalışmalara başladı. Bu fikirleri yayan irili ufaklı dergiler meydana salındı.…
Turancılar yayınladıkları broşürlerde, Nihal Adsız, “Dalkavuklar Gecesi” adlı broşüründe,
Atatürk’ün milliyetçiliğine çatıyor, halka Sovyet düşmanlığını yaymaya çalışıyordu.
…İşte bu gerici duruma karşı Tan Gazetesi’nde bir kampanya açtık. Atatürk’ün dış politikasının
anti-emperyalist olduğunu, Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü olmadığını, kendi
sınırları içinde bağımsızlığını savunmaktan başka kaygısı olmadığını belirttik. Almanya
ile beraber harbe girmenin en büyük tehlike olduğunu anlatmaya çalıştık.”31
Yukarıdaki yorumları dikkate alındığında, Sertel’in Cumhuriyet’in “siyasi, iktisadi ve içtimai” niteliklerini
formüle ederken geliştirdiği duyarlılıklar, İkinci Dünya Savaşı yılları tartışmalarındaki politik pozisyonunun
ve kaygılarının dışavurumu olarak da yorumlanabilir.

Sertel, a.g.m.
a.g.m.
31 Sabiha Sertel, Roman Gibi, s. 215.
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Sertel’in sonraki yazılarında, özellikle çok partili hayata geçiş tartışmalarının başlaması ile CHP’ye yönelttiği
eleştirilerin arttığı gözlenir. Osmanlı’nın son döneminde elde edilen kazanımların yok sayılması ve
inkılâpların gerçekleştirilmesi uğruna tüm muhalefetin susturulması, Sertel’in temel eleştiri noktasıdır.
Bu tartışmaların bağlandığı ana mesele ise, Cumhuriyet’in temel amacı olan demokrasiye geçişin artık
başarılması gerektiğidir:
“…Cumhuriyet, saltanatı, şeriat nizamını tasfiye etti… Devlet mutlakiyet şeklinden,
demokratik devlete, teokrat mahiyetten laik mahiyete inkılab etti. İnkılâbın hedefi
budur. Bu itibarla, Cumhuriyet inkılâbı, demokratik bir inkılâptır. İnkılâp, kuruluşunun
birinci merhalesinde, irticaa ve inkılâp düşmanlarına karşı, şiddetli tedbirler aldı. Her
inkılâp yaşayabilmek için düşmanlarını tasfiyeye mecburdur. Ancak, Cumhuriyet inkılâbının
partisi olan Halk Partisi ve hükümetleri tekâmül merhalesinde, irticaı tasfiye etmekle
iktifa etmedi, inkılâbı kabul eden fakat kusurlarını tenkid eden her nevi demokrat, liberal
sol bütün muhalefete karşı dictatorial bir tavır aldı, demokrasi inkılâbını tamamlamadı
… Dünyanın bugünkü inkılâp seli içinde Türk inkılâbı başladığı mebdeden hareketle
gayesine yürümek mecburiyetindedir. Demokratik inkılâbı tamamlamak zorundadır.
Halk Partisi gerek sağında, gerek solunda hiçbir partiye, mürteci olmadığı halde liberal,
demokrat hiçbir fikir hareketine ve halkın kendisini temsil etmesine meydan vermediği
için inkılâpçı mahiyetini kaybetmiştir.…”32
Sertel’in bu yıllardaki CHP eleştirisinin bir diğer boyutu, İkinci Dünya Savaşı tehlikesi altında
gerçekleştirilen kimi uygulamalardır. Başbakan Şükrü Saraçoğlu’nun 1945 yılı Cumhuriyet Bayramı
nutkunu eleştiren Sertel, şunları söylemektedir:
“…Bay Saraçoğlu bir mirasyedi gibi mazinin bu eserleriyle övünürken, kendi devri saadetinde
yapılan icraattan bahsetmiyor … Harp zamanı içinde harp iktisadiyatına geçilmemesi,
bir istihlak ve tevzi anarşisi içinde halkın katlandığı pahalılık, enflasyonun doğurduğu
buhran, karaborsanın normalleşmesi, suistimaller, halkın sefaletine karşı tedbirler alınmaması
ve bu yüzden doğan bugünkü iktisadi durum, Saraçoğlu için iftiharla zikre değer şeyler
değildir …”33
Sertel’in güncel politik atmosferi konu ettiği bu yazısı, hükümetin yanlış politikalarını eleştirmekte,
“sol” duyarlılığını sergileyen temalar içermektedir. Yoksulluğu ve yolsuzluğu doğrudan ele alması,
Sertel’i dönem basını içinde ayrıcalıklı bir konuma yerleşmektedir. Sertel, sosyal ve iktisadi politikalar
konusunda duyarlıdır ve iktidarın keyfi uygulamaları ve üzerindeki denetimsizlik itiraz noktalarının
başında gelmektedir.
Yazılarının geneline bakıldığında, Sertel’in Cumhuriyet’in modernist milliyetçiliğine kısmi bir destek
verdiği, Cumhuriyet’in kuruluşunu ilerici bir inkılâp olarak yorumladığı, inkılâbın gerici unsurları tasfiye
için otoriter yöntemlere başvurma zorunluluğunu meşrulaştırdığını ancak demokrat, liberal, sol vb.
ilerici unsurları da tasfiye eden inkılâbın, bu yönleriyle muhafazakârlaştığını temel temalar olarak ele
aldığı söylenebilir. Sertel’in “cumhuriyet” yorumu da kendine özgüdür; nitekim çağdaşlarının çoğunlukla
“milli kimlik” temelli bir söylemle, kabaca bir “çağdaşlaşma” projesi olarak yorumladığı Cumhuriyet’i,
Sertel “halk egemenliği” noktasından ele almakta, sınıf analizleri ve burjuva demokratik devrim yorumları
ile de Kemalizm’i “sol düşünce”nin kavramlarıyla okumaya çalışmaktadır.
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Sabiha Sertel, “Cumhuriyet İnkılâbı”, Tan, 29 Ekim 1945.
S. Sertel, “Mazinin Şerefi”, Tan, 30 Ekim 1945.
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2.2. Ahmet Emin Yalman

“…Fakat şurasını itiraf etmek lazımdır ki Kemalizme layık hale gelmek, gazetelerin ve
gazetecilerin başarmaları lazım gelen bir iştir…”

Ahmet Emin Yalman 1888 yılında Selanik’te doğar. İstanbul Alman Lisesi'ni bitirir. 1907 yılında İstanbul
Hukuk Fakültesinde öğrenciyken Sabah gazetesinde çalışmaya başlayarak gazeteciliğe ilk adımını atar.
1917 yılında Mehmet Asım Us'la birlikte Vakit gazetesini çıkarmaya başlar. Ancak 1920 yılında İstanbul’u
işgal eden İngilizler tarafından yazılarından dolayı Malta'ya sürülür.
Cumhuriyet'in ilanından sonra 1923 yılında Vatan gazetesini çıkarır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
yanlısı yazılarından dolayı 1925 yılında İstiklal Mahkemelerinde "yargılanır" ve Çorum'a sürgüne gönderilir.
Vatan gazetesi kapatılır. Yalman 1925-1935 yılları arasında diğer Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
yanlıları gibi siyasetten uzaklaşır. 1936 yılında Zekeriya Sertel'le birlikte Tan gazetesini satın alarak
bir süre bu gazetede yayıncılık yapar. 1940 yılında tekrar Vatan gazetesini çıkarmağa başlar. 19 Aralık
1972 tarihinde İstanbul’da ölür.34
Ahmet Emin Yalman’ın cumhuriyet üzerine yazıları tek parti (1936-1945) ve çok parti (1945-1960)
dönemlerinde farklı temalarla şekillenir. Tek parti döneminde Kemalist idealleri benimsemiş bir Yalman
portresi söz konusu iken, çok partili hayata geçiş ile birlikte Yalman, erken cumhuriyet dönemi
uygulamalarına eleştirel bir mesafe koymaya başlar.
Yalman’ın tek parti döneminde yani erken dönem yazılarında dikkat çeken en önemli unsur, Cumhuriyet’in
“milli kimlik” ile özdeş karakterini vurgulamasıdır. Bu noktada Yalman’da “yurttaş” vurgusundan
ziyade “Türk milleti” vurgusu dikkat çekicidir. Örneğin 1936 yılında bayram münasebetiyle, Tan’da
yazdığı “Türk Olmak Gururu” başlıklı yazıda Yalman: “…Büyük bir kumandan, bir harp zamanında;
kuvvetleri, teçhizatı, ruhi amilleri, karşı cephenin bütün imkân ve ihtimallerini hesap ederek nasıl
plan dairesinde zafer hedefine doğru yürürse, Türklüğün kalkınma ve inkişaf mücadelesine ait
hareketler de öyle hesap ve tanzim edilmiştir”35 demekte ve Cumhuriyet’i “Büyük Türklük eseri”
olarak nitelemektedir. Yalman’ın bu dönemdeki iktidar eleştirileri ise ılımlı ve örtüktür: “… Bunun
kusurları varsa bunların mesuliyeti derece derece hepimize aittir. Eseri yükseltmek, genişletmek, bir
kat daha iyileştirmek lazımsa bunu ancak yapılanı benimsemek ve ilerisi için elbirliği ile çalışmak
suretiyle mümkün kılabiliriz”36.
Cumhuriyet bayramları Yalman için aynı zamanda, Türklükten duyulan gururun, dolayısıyla ulusal
heyecanın canlandığı ve arttığı dönemlerdir. Yalman, Cumhuriyet’i –Sertel’den farklı olarak- pathos
yönüyle kavramakta ve ulusu birleştiren bir katalizör olarak yorumlamaktadır.
“…Onüç yıllık gidişe böylece yükseklerden, kuşbakışı bakınca gördüğümüz muazzam
manzara bizde ancak şu samimi ve temiz duyguları uyandırabilir: Türk olmak gururu
ve iftiharı ve Türklüğün mukadderatını bu kadar isabetle sevk ve idare eden büyük
Önderimize ve çalışma arkadaşlarına karşı kalpten kopan minnet ve sevgi…”37
“40000 Türk, Ankara’nın geniş ve güzel spor sahasının etrafında toplanmıştı. Şeflerinin
sesini işiteceklerdi, Türk ordusunun, Türk gençliğinin geçit resmini göreceklerdi, bir arada
bayram edeceklerdi. … bayram yerine varır varmaz şu duygunun tesiri altında kaldım ki
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36 Yalman, a.g.m.
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18 milyon Türkün ruhu bu azametli tepelerde, bu mavi kubbenin altında hep bir araya
gelmiştir. Bunlardan taşan vecd bizi sardı, bunun içine eridik …”38
Cumhuriyet, tek parti döneminde Yalman için eski-yeni arasındaki savaşta, galip gelen çağdaşlaşmayı
ve yenilenmeyi temsil etmektedir. Bu tema, dönem yazarlarının hemen tümünde rastladığımız Cumhuriyet’in
“tarihin başlangıcı ve sıfır noktası” olarak görüldüğü bir yüceltmeye karşılık gelmektedir. Osmanlı
dönemi ile Cumhuriyet’in manikeist karşılaştırılması, Yalman’ın önemli temalarındandır:
“…Cumhuriyet bayramının hepimiz için berrak bir manası, açık ölçüleri vardır. Genç, ihtiyar
bunu aynı sevgi ve coşkunlukla kutlarız, çünkü cumhuriyetten evvelki kölelik, …, tereddüt
ve anarşi devrile cumhuriyetten sonraki efendilik, şeref, emniyet, inkişaf ve terakki devri
arasındaki fark en kör gözlere bile görünecek yoldadır.” 39
Yalman’ın erken dönemde, Cumhuriyet’in kazanımlarını özellikle vurguladığını belirtmek gerekir.
Sonraki yıllarda içeriğini olmasa da bazı uygulama metodlarını eleştirdiği yeniliklerden Yalman, tek
parti döneminde övgü ile söz etmektedir. Övgülerin temel dayanağı Sertel’de de gözlemlenen “ilerleme” /
”modernleşme” sürecidir:
“…Bir ölü dirilmekle kalmamıştır. Türk milleti, fena günlere ait mazisinin ezici yükünden
kurtulmuş, yepyeni bir varlığa kavuşmuştur. …Aynı zamanda da mazinin birçok müesseselerini
tasfiye etmiş, laikliğin muvazeneli bir şeklini yaratmış, hars, kadın, kıyafet inkılâbı gibi
cüretli ve mühim adımlar atmıştır. Harici siyasette, pay edilecek bir kurban halinden en
çok hürmet gören, barışa ve emniyete kuvvetli bir destek olan bir millet mevkiine çıkmış,
bütün pürüzlü işlerini kendi prensiplerine göre halletmiştir.”40
Yalman, bu yıllarda Kemalizm’e olan bağlılığını farklı alanlarda dile getirir. 1938 yılında yayınladığı
kitabında da Kemalizm’in temel prensiplerine değinir: “…Kemalizmin kurduğu prensiplerin hepsi,
aklın hâkimiyetine uygun prensiplerdir. Gayeleri; ilme, ihtisasa ve müsbet tecrübeye dayana rasyonel
ve verimli ruhu Türk hayatına sokmak, bunlara milletin varlığı içinde kök saldırmak, serbest ve devamlı
bir inkişafın şartlarını sadmelerden korumıya bekçi olmaktır…”41
Yalman, Kemalizm’in rasyonel ve pozitivist bir ideoloji olduğunu vurguladıktan sonra, sınıf siyaseti
gütmemesi noktasına dikkati çeker. Kemalizm’in solidarist ilkelerine vurgu yapan bu açıklama, halkçılığı
da sınıf siyaseti gütmeme esasına indirger: “Kemalizm sınıf tanımaz, zümre tanımaz, müstesna vatandaş
tanımaz. Herkese müsavi fırsat verir. Sırf fazla kabiliyet ve istidat, fazla meziyet, fazla teşebbüs ve
çalışma neticesinde bir vatandaş diğerinden fazla verim elde etmişse buna saygı gösterir.”42 Yalman
burada, 1931 CHF Programı’ndaki “Fırkamızın bu prensiple (halkçılık kastediliyor) istihdaf ettiği gaye,
sınıf mücadelesi yerine içtimai intizam ve tesanüt temin etmek ve biribirini nakzetmiyecek surette
menfaatlerde ahenk tesis eylemektir. Menfaatler kabiliyet ve çalışma derecesile mütenasip olunur”43
görüşünü yinelemektedir. Yalman halkçılığı, sınıf siyaseti gütmemek ve toplumda farklı zümrelerin
bulunmaması olarak açıklamaktadır. Kemalist halkçılık, Yalman’ın sözünü ettiği türden bir sınıf karşıtlığından
çok, etnik, kültürel ve dinsel dokusu parçalı bir topluluğu türdeşleştirmenin söylemsel stratejisidir.44
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Yalman, halkçılığı eşitlik temelinde yorumlamakta, sınıf farklarının bertaraf edildiği bir rejimi de
bu bağlamıyla eşitlikçi görmektedir.
Yalman, rejimin serbesti sınırları konusunda da Kemalizm’in esaslarını benimsemiş gözükmektedir.
Nitekim rejimin özgürlükler konusunda çizdiği sınırlar, Yalman için esastır: “Milli mahiyetteki gidiş,
tabii surette tesamüh an’anelerine uyar. Umumi menfaate ve rejimin ana prensiplerine uygun olmak
şartile her kanaat ve itikat serbesttir.”45
Yalman’ın erken dönemde Cumhuriyet’in kimi uygulamalarına muhalefet ettiği, Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası’nı desteklediği bilinmektedir. Muhalefetinden dolayı gazetecilikten men edilmiş, yargılanmış,
gazetesi kapatılmıştır. Ancak Atatürk’ün İzmir’de gazetecilerle yaptığı toplantıda anlattıkları onu
etkilemiş, Cumhuriyet’in bu ilk safhasında Atatürk’e destek olmak gerektiğini düşünmüştür. Anılarında
Yalman bu durumu şöyle anlatmaktadır:
“…İzmir’de meydana gelen bu barış devam etseydi ve Milli rehber sıfatiyle Atatürk’le
İstanbul basını arasında sıkı ve devamlı bir işbirliği cephesi kurulsaydı, memleketin kaderi
bambaşka bir şekil alacak, basın hür münakaşa havası içinde vazifesine devam imkânını
bulacak, memleket çok partili hayata çok uygun şartlar içinde girebilecekti. Ne yazık ki
Gazi Paşanın gösterdiği bu kadar ilgi ve iyi niyet boşa gitti, işbirliği devam edemedi ve
bozgunculuk basın tarafından geldi. … İzmir’den sonra ortaya çıkan anlaşmazlık memlekete ve
basına pahalıya maloldu ve 1925 ile 1936 arasında memlekette gerçek manasiyle tek
bir gazete bile kalmamasına yol açtı...”46
Dolayısıyla Yalman’a göre, erken dönemdeki baskı ve sansürün müsebbibi basındır. Atatürk’ün çizdiği
çerçeve dışına çıkan basın, iktidarı tahrik etmiş ve sansüre, kovuşturma ve hapis cezalarına neden
olmuştur. Yalman, kitabının “Kemalizme layık gazeteler” başlıklı bölümünde de benzer görüşler
dillendirmektedir. Yalman’a göre, basının rolü ülkemizde özellikle önemlidir çünkü;
“…bir defa içtimai hayatımızda boşluklar çoktur. Başka memleketlerde türlü türlü teşkilattan
beklenen vazifeleri bizde yalnız gazete görüyor. Sonra biz bir intikal ve kalkınma halindeyiz.
Hayatımız bir düziye yenileniyor. Böyle bir gidişte ahengi ve mevazeneyi korumak için
gazeteye mühim vazifeler düşer. Böyle bir memlekette müsbet tenkit ölçütlerini hayatın
her şubesine yeniden sokmak lazım gelir. Üçüncü nokta da şudur: Memlekette bilgi seviyesi
geridir. Basılmış bir yazının ruhlar üzerindeki tesiri ve nüfuzu büyüktür.”47
Yalman’ın erken dönem fikirleri, Kemalizm’in modernist milliyetçiliğini tam destekler mahiyettedir
nitekim bu geçiş dönemi, basının yardımını gereksinmektedir ve özgürlükler bu bağlamda sınırlandırılabilir.
“Müsbet tenkit ölçüleri” dâhilinde olmayan gazeteler ve gazeteciler, rejim tarafından sansür edilebilir.
Yalman’ın basını bu noktada “işe yarar bir ateş” olarak nitelemesi dikkat çekicidir. Bu eğretileme,
işleri kolaylaştırıcı ancak ölçüsüz ve orantısız olması durumunda zarar veren bir kuvvete dikkat
çekmektedir. Yalman, bu benzetmenin devamında siyasal iktidara seslenmekte, “… bir hükümetin
halletmesi lazım gelen dava, bunu [işe yarar ateş, y.n.] söndürmemek, bir enerji kaynağı ve telkin
vasıtası diye memleketin içinde ve dışında bundan istifade edebilmektir”48 diyerek basına sansür
uygulamasının “ölçülü” olması gerektiğini ima etmektedir. Yalman iktidarı basınla ilişkilerini tanzim
noktasında da yönlendirmektedir. Buna göre;
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“Gazeteyi mahzurlardan kurtarmanın, faydalarından bolca istifade etmenin biricik yolu,
sıkı ve devamlı temastır. Hoşa gitmiyen bir yazı hakkında ani surette hüküm vermemeli,
maksadın ne olduğunu anlayıp dinlemelidir. Matbuat kanunumuzda bir tek kayıt vardır
ki memleketimizde titizce muhafazası istenen matbuat hürriyetini vakit vakit sıfıra indirmiye
kâfidir. O kayıtta idari tatillerdir.”49
Yalman, mahkemelerin yavaş iş görmesinden söz ederek, bu görevin hızlı karar alınması gereken
durumlarda Vekiller Heyeti tarafından alınabileceğini belirtir; ancak bu durumlarda da Heyet detaylı
tetkikler yapmalı, ilgililerin ifadelerine başvurmalıdır. Yalman bu ifadelerle Kemalist dönemdeki keyfi
uygulamaları satır aralarında eleştirse de, dönem gazeteciliğini “Rejim gazeteciliği” olarak niteleyerek,
güdümlü gazeteciliğe verdiği desteği belirtir. Bu noktada gazetecilerin yapması gereken, Kemalizm’e
layık hale gelmek, milli davalar etrafında kenetlenmeye devam etmek ve bu ahengi gazetelerin gündelik
işleyişine taşımaktır:
“…sürekli ve muntazam temas usulleri takip edilirse, gazetelerle müsbet ve faydalı bir
işbirliği kurulabilir. Memleket işlerinde böyle bir işbirliğinden kaçan gazete, fena niyetini
ortaya koymuş olur. Rejim gazeteciliğinin icap ettirdiği tam emniyeti kaybeder. Türk gazeteciliğinin
hükümetle olan münasebetlerinde hiç şüphe yok ki halledilecek meseleler vardır. Fakat
şurasını itiraf etmek lazımdır ki Kemalizme layık hale gelmek, gazetelerin ve gazetecilerin
başarmaları lazım gelen bir iştir. Türk gazetesi bugün kendinden beklenen yüksek rolü
oynayabilmekten uzaktır. Hiç şüphe yok ki milli bir dava karşısında gazeteler, tam bir
hassasiyet ve bilgi ile bir tek cephe haline geliyorlar. Fakat hergünkü faaliyetinde büyük
boşluklar vardır.”50
Yalman’ın erken dönem yazılarının bir diğer teması, “sınıf siyaseti”ne koyduğu mesafedir. Yalman’ın
“sınıf siyaseti” konusundaki hassasiyeti 1940’ların başında tek parti dönemi uygulamalarını değerlendirirken
kendini gösterir. Tüm eleştirilerine rağmen Kemalizm’in en beğendiği uygulaması, “sınıfsız, imtiyazsız,
kaynamış bir kütle” yaratma başarısıdır:
“...Bugün geriye bakınca ‘Keşke şu hadise olmasaydı…’ demek caizdir. Böyle diyenler
nazari olarak çok haklıdırlar. Fakat asayişli bir memleket, dâhili birlik kurmuş, sınıf duygularından
uzak kalmış bir muhit sıfatile mevcudu yekûna vurursak öpüp başımıza koymamız lazım
gelir.”51
Yalman, kitabında da Cumhuriyet’in temel başarısının sınıfsız bir toplum yaratma olduğunu belirtir:
“Türkiye, son on beş sene içinde çok mühim içtimai inkılâplara sahne olmuştur. Memleketin
içtimai siması tamamiyle değişmiştir. Kötü bir mazinin birçok riyalı zincirleri kırılmıştır.
Zümre ve sınıf duygusu ve menfaati namına ne varsa şuurlu bir surette yok olmuştur.”52
Yalman’ın ikinci dönem yazılarında (1945-1950) ilk dönemle benzer temalar taşımakla beraber, çok
partili hayata geçiş ile birlikte tek parti dönemine belli bir mesafe koyduğu ve eleştirilerini yoğunlaştırdığı
görülür. Yalman, Cumhuriyet’in kuruluş aşamasında Atatürk’ün siyasal hayattaki etkisinin bir diktatörlüğe
evrilebileceği endişesini taşımış, Cumhuriyet’in ilan ediliş sürecini eleştirmiştir. Bu süreçte gazetecilikten
bir süre men edilmesi ve gazetesinin kapatılması sonucu kısa süreli bir sürgün bedeli ödemiş, 1936’da
Atatürk’ün affıyla gazeteciliğe dönüşü sonrasında ise Kemalizm’le kendince bir uzlaşı sağlamıştır.
Sonraki yıllarda erken döneme karşı geliştirdiği eleştiriler, Yalman’ın düşünsel evrimine bağlanabileceği
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gibi, tek parti dönemi baskısının kısmen hafiflemesi ve Atatürk’ün ölümüyle “baba” otoritesinin
yitimine bağlı bir rahatlama ile de izah edilebilir.
Geç dönem yazılarında Yalman, öncelikle yeniliklerin uygulanma biçimini eleştirir. İlk eleştirisi Cumhuriyet’in
ilan edilme biçiminedir:
“…Milli ölçü ile yeni rejimin temel atılış günü; 23 nisanda Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşudur.
Mahiyeti pek tabii olarak zaten cumhuriyet olan bu idareye Cumhuriyet adının takılması;
mühim bir milli mahiyet arzeden bir hadise teşkil etmez. Mecliste usul dairesinde cereyan
edebilecek bir müzakere ile bir Anayasa tadili yapmak, ondan sonra Cumhuriyet adını
kullanmak mümkündü. Hilafetin ilgası gibi bir işi ikna yoluyla yapmak hususunda kendine
güvenen bir idarenin Cumhuriyetin ilanına tepeden inme bir şekil vermesine ihtiyaç
yoktu…Cumhuriyetin ilanı hadisesi, hakiki manasıyla memlekette Cumhuriyetin kuruluşu
değil, 23 Nisan 1920’de fiilen kurulmuş olan Cumhuriyetin yirmi iki yıllık bir tatile uğratılarak
bir vasilik idaresine çevrilmesinin başlangıcıdır.”53
Bu ifadelerle Yalman, Cumhuriyet’in ilanı zaten kesin bir siyasal sonuçken, Meclis’i saf dışı bırakan
bir manevra ile bu sürecin sekteye uğramasını eleştirmekte, Cumhuriyet’in ilanı konusunda görüş birliği
varken, bu gelişmenin “muhalefete rağmen” gerçekleştirildiği izlenimi yaratılmasının garipliğine dikkat
çekmektedir.
Yalman’ın tek parti döneminde eleştirdiği bir diğer nokta, bürokratik hantallık ve merkeziyetçiliktir:
“…Merkeziyet usulünün kısırlığı, planla iş görmek yolunda gidilmesine mani olmuş,
bu derde deva aramak üzere vakit vakit getirtilen ecnebi heyetlerinin raporları hep hasıraltı
edilmiştir… Eğer memleketin idaresine merkezi vasilik yerine planlı ve murakabeli bir sevk
ve idare ve çalışma girseydi, memleketin idare cihazı bambaşka olur, umumi hayatta
başka bir hava eser, umumi verim ve seviye elbette yükselirdi. Yeni nesil de akıncı bir
ruhla yetişir, makbul sayılan meziyetler, ideal, feragat, yaratma hazzı olurdu”.54
Yalman, Cumhuriyet eleştirilerini ortaya koymakla birlikte, kendince erken dönemde gerçekleştirilen
ilerlemenin ve bunu gerçekleştiren elitlerin hakkını teslim etmeyi de ihmal etmez. Bu övgü aynı zamanda
Cumhuriyet’in kazanımlarının vurgulanması, yapılan inkılâpların envanterinin çıkarılmasıdır:
“…Yarım milyon muhacirin yerleştirilmesi, yeni bir devlet merkezi kurulması, yıkılan
yerlerin yapılması, şimendifer programı, su programı, iki beş yıllık plan, madencilik
faaliyetleri, milli bankalar sistemi, modern nüfus sayımı, maarif sahasında bir takım
iyi adımlar, miktar bakımından birçok gelişmeler, harici borçların ödenmesi, memleket
ölçüsünde asayiş, harici şeref ve itibar öyle işlerdir ki memleketi sevk ve idare mesuliyetini
taşıyanların önünde hakiki ve amimi bir saygı, minnet ve sevgi ile eğilmemizi icap
ettirir…”55
Yalman’ın geç dönem yazılarında eleştirdiği bir diğer unsur, tek parti döneminde CHP’nin bir “parti
aristokrasisi ve keyfi şef sistemi” kurması ve fikren faydalanabileceği değerli kimseleri mahkûm etmesidir.
İzmir Suikasti’nin muhalifleri bertaraf etmek üzere kullanıldığını açıkça söylemesi ise kayda değerdir:
“… Milli Kurtuluş Mücadelesinde herkese kâfi şeref hissesi varken, çok lüzumsuz ve
haksız yere inhisarcılığa [tekelcilik] doğru gidilmiş, çok mühim hizmetlerde bulunanların
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hakkı inkâr olunmuş, kendileri menkup vaziyete düşürülmüş, hizmetlerinden memleket
yıllarca mahkûm bırakılmıştır. Umumiyetle meziyet ve hizmet üzerine olması lazım gelen
insan seçme ve yetiştirme usulü, sadakat, huluskarlık ve uyarlık esaslarına isnat ettirilmiştir
ki son yirmi beş yılın en zararlı ve feci taraflarından biri budur. Bu suretle milletin zararına
olarak imtiyazlı bir parti aristokrasisi yaratılmış ve zahiri şekil bakımından cumhuriyet
ve demokrasi mahiyetini muhafaza eden sistem hakikatte bir keyfi şef sistemine çevrilmiştir.
Mahdut şahıslarla alakalı bir suikasd teşebbüsünün, mahiyeti genişletilerek, şahsiyet ve
müstakil fikir sahibi olmaktan başka taksiratı olmayan Doktor Nazımların, Cavitlerin,
Canbolatların asılması ve Raufların, Doktor Adnanların, Halide Ediplerin yıllarca yurt
haricinde bir manfa hayatı geçirmeğe mecbur bırakılmasını; son yirmi beş yılın acı tarafları
arasında zikretmeğe mecburuz.”56
Yalman bu ifadelerle, erken dönemde muhalefetin bastırılma biçimi eleştirmekte ve bu tarz uygulamalarla
cumhuriyetin demokrasi ile bütünleşerek güçlenmesinin engellendiğini vurgulamaktadır. “İmtiyazlı
bir parti aristokrasisi” ve “keyfi bir şef sistemi” yaratıldığını söylemesi, Yalman’ın CHP ve Atatürk’le
ilgili en doğrudan ve keskin eleştirileridir. Bu eleştirilerin çok partili hayata geçiş tartışmalarının arttığı
ve CHP’nin bir hayli yıprandığı bir döneme denk gelmesi manidardır. Muhaliflerin –ki Kemalizm’le
yukarıda değinilen uzlaşısından önce kendi de bir muhaliftir- bastırılma biçimine getirdiği eleştiriler,
onlarca düşünce adamının ancak Kemalizm’le uzlaşma şartı ile varolmasına geç bir isyan niteliğindedir.
Ancak ilerleyen yıllarda, Yalman’ın erken dönem muhalifleri için sergilediği bu adalet duygusunu,
hemfikir olmadığı muhalifler –örneğin Serteller için- göstermediğini belirtmek gerekir. Nitekim Tan
Baskını sonrası Sertellerin başına gelenleri meşrulaştırma yoluna gitmiş, “komünizmi savunma noktasına
giderek, akibetlerini hak ettiklerini” ima etmiştir.57
Çok partili hayata geçiş tartışmaları ile birlikte, özellikle Cumhuriyet gazetesinde erken dönem uygulamalarını
meşrulaştıran yazılar çıkmaya başlamıştır. Yazıların ana teması erken dönemde alınan şiddet tedbirlerinin
gerekliliği ve saltanat, hilafet vb. tehlikelerin bertaraf edilmesinin ancak otoriter yöntemlerle mümkün
olduğudur. Bu düşünceye göre, Cumhuriyet’in rejim olarak bekası kendisini sağlama almasına bağlıdır;
ancak bundan sonradır ki gerçek demokrasiden söz edilebilecek bir zaman gelecektir.58 Yalman, erken
dönemin bu biçimde meşrulaştırılmasına karşı çıkmakta, toplumdaki rahatsızlığın keyfi uygulamalardan
kaynaklandığını belirtmektedir:
“…Şiddet olmasaydı inkılâbın Türk milleti tarafından hazmedilemeyeceği sözü, millete bir
iftiradır ve tarihî hakikatlere tamamile aykırı bir iddiadır. Saltanatın ve hilafetin ilgası,
laikliğin kurulması, adliye ve terbiye sistemlerinin yerleştirilmesi gibi en can alacak inkılâp
adımları 29 Ekim 1923’ten evvel, ikna yoluyla ve hiçbir ciddi mukavemete uğramamak
suretiyle temin edilmiştir. …Memleketteki isyanlar ve huzursuzluklar tarafsız bir gözle
tetkik edilirse, Saiklerinin ne irtica, ne Kürtlük davası olmadığı, bunların sadece fena idareden
ve keyfi hareketlerden ileri geldiği görülür.…”59
Dolayısıyla Yalman’a göre, devrimlerin içeriğinden çok uygulanma biçimi, toplumsal rahatsızlığın
nedeni olmuştur. Yukarıdan devrimci bir uygulama yerine, iknaya dayalı evrimci bir politikanın başarısından
yana görünen Yalman, bu bağlamda “aydın despotizmi”ni de eleştirmektedir:

Ahmet Emin Yalman, “25 Yılda Ne Gördük, Ne Öğrendik?”, Vatan, 29 Ekim 1948.
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“…Münevver istibdatların en hürmete layık, en seçme adamlar tarafından idare edilen şeklini
tecrübeden geçirdik. Neticede anladık ki istibdatın münevveri olmaz. Her istibdat çıkmaz
ve felaketli bir yoldur.…”60
Yalman’ın tek parti dönemi uygulamalarında eleştirdiği bir diğer nokta, geçmiş ile bağın radikal biçimde
kesilmesi ve Tarih Tezi, Güneş Dil Teorisi gibi çabalarda somutlanan bir kimlik inşa hareketinin topluma
dayatılmasıdır:
”…Şiddet idareleri bir takım ifratlar ve taassuplar yaratmak ve onlara sarılmak zorundadırlar.
Bizde mevcut idarede mazi ile olan türlü türlü kıymetli bağları gevşetmiş, sun’i tarih
telakkisi yaratmış, Anayasanın teminatı altındaki vatandaşlık telakkisini hiçe sayarak,
taraftar kazanmak için bazen ırkçı telakkileri ve nazi ölçüsündeki bir ifrat hareketini
tutmuş, bazen de ters istikamete giderek yıkıcı ve kızıl bir solculuğun yüzüne gülmüş
ve ona fırsat vermiştir. Halkın yaşayan diline müfrit bir ırkçı zihniyetle düşman olarak
bir uydurma dil yaratmış ve bunu istibdat baskısı ile yürütmüştür.”61
Yalman, yukarıda sözü edilen 1938 tarihli kitabında Kemalizm’e tam destek vermekte, hatta “… bir Türk
için Kemalist prensiplere tam surette sarılmaktan ve bunların tatbikine titizce bekçi olmaktan tatlı
bir ideal olamaz. Bu gayeye doğru çalışmak, her Türk için hayata mana ve haz verecek asil bir çalışmadır”62
diyerek Kemalizm’e tam bağlılığını açıklamaktadır. Yalman’ın çok partili hayata geçiş ile birlikte
gündeme getirdiği bu haklı eleştirilere, bu nedenle ihtiyatlı yaklaşmak gerekmektedir.
Yalman, 1950 seçimleri öncesinde de CHP konusundaki “eleştirel” tavrını sürdürmektedir. CHP’nin
ayrıcalıklı bir zümreyi temsil ettiği iddiası, eleştirilerinin temelini oluşturmaktadır. Eleştirilerde Atatürk’ün
doğrudan hedef alınmaması dikkat çekicidir:
“…Halk Partisi, vatandaşlar tarafından neden milli bir hükümet diye karşılanmadığını
ve neden bir emniyet havası yaratamadığını iyi niyetle tahlil ederse şu neticeye varır:
Bu parti bazı iyi hareket ve hizmetlerine rağmen, bir yaren zümresi halinden kurtulamamış,
manevi mes’uliyet taşıyan ciddi ve emniyete layık bir siyasi zümreye ait imtihanı bir
türlü geçirememiştir. Ne şekilde olursa olsun, bir ekseriyet sahibi olmak; keyfi kararlar
vermek hakkını bahşetmez.”63
Eleştirilerini güncel politik konulara ve CHP’nin o günkü konumuna bağlayan Yalman, Türkiye’nin
hariçteki itibarını hiçe indiren bir hadise olarak yorumladığı Varlık Vergisi’nin mimarlarından Şükrü
Saraçoğlu’nun Meclis reisliğine seçilmesini eleştirmekte, partinin iç idaresine karışılamayacağını
ancak “Meclis’i ilgilendiren konularda millete hesap vermek borcunun bulunduğu”nu kaydetmektedir:
“Öyle umarız ki Halk Partisi meclis grupu; artık böyle vazifeleri yarene mahsus birer arpalık
ve parti içinde bir uzlaşma akçesi diye telakki etmeyecek kadar kendi itibarını kollayacak
ve Meclis vazifelerine namzet diye Şükrü Saraçoğlular, Cevdet Kerimler, Mümtaz Ökmenler,
Feridun Fikri Düşünseller çıkarmayacaktır.”64
Yalman, bu bağlamda, çok partili hayata geçişi de “tek partinin imtiyazlı diktatörlüğünün tasfiyesi”
olarak görmektedir.
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Yalman’ın ikinci dönem yazılarında da, erken dönemde eleştirdiği tek parti’nin “bürokratik, merkeziyetçi,
otoriter” yönetim zihniyeti eleştirilerine devam ettiği görülür. “Memur” kimliğinde odaklanan bu temsil,
devletin bürokratik hantallığını temsil etmektedir:
“…İdare makinasının mensuplarının mühim bir kısmı, tek parti ruhunun tesiri altında
bulunmaktadır. Bunlar merkezden gönderilen emirleri; vicdanının emirlerine karşı gelerek
geçim belası yerine getirmeğe mecbur kalmış bir takım vatandaşlar diye tasavvur etmek
yanlıştır… idare memurlarının çoğu tek parti devrinin telkinlerini kendilerine mal etmişler,
ona göre zihin itiyadları kurmuşlardır. Rakip siyasi partileri severek karşılamazlar, bunların
kendilerine yüklediği mes’uliyet yükünü yadırgarlar. Memleketin Yunanistana döneceği,
harici düşmanların bundan istifade edeceği endişelerine kapılırlar…”65
Yalman’ın ikinci dönem yazılarında dikkat çeken önemli bir diğer nokta, ilk dönemle uyumlu biçimde
sürdürdüğü koyu bir “sınıf siyaseti” düşmanlığı ve dünya siyasetinin geldiği nokta nedeniyle yeni
geliştirdiği “komünizm düşmanlığı”dır. Yalman, dünyadaki siyasi buhranı, milli hâkimiyetin sınıf
siyaseti nedeniyle aşınması ve gücünü yitirmesi olarak yorumlar. “Milli hâkimiyet buhranı”nın sebeplerini
şöyle açıklar:
“…Parti ve sınıf mücadelesi, hemen her memlekette milli hâkimiyetin çerçevesine sığmamak
istidadını gösteriyor. Merkeziyetçi ve müdahaleci bir hükümet sistemi harpler neticesinde
o kadar gelişmiş, fertlerin haklarına o tarzda tasarruflar ve vasilikler her tarafta almış
yürümüştür ki mevcut partiler ve sınıflar, bu kadar geniş hakları ve salahiyetleri artık
birbirlerine emanet edemiyorlar. Kendi lehlerine imtiyazlar yaratmak ve iktidarı inhisar
altına almak meylini gösteriyorlar.”66
Yalman, İkinci Dünya Savaşı yılları içinde Türkiye’nin dış politik tercihlerinde de ABD müttefikliğinden
yanadır ve yukarıdaki görüşlerine paralel biçimde koyu bir “kızıl emperyalizm” düşmanıdır. Türkiye’nin
Batı ittifakı içinde yer almasına özel önem vermekte ve Cumhuriyet bayramlarını bu konudaki
mesajlarını halka iletmekte vesile saymaktadır. Dolayısıyla geçmişten günümüze, Yalman’da en tutarlı
politik fikrin “sınıf siyaseti düşmanlığı” olduğu söylenebilir. Yalman, sınıf siyasetinin en tehlikeli
şekli olarak gördüğü komünizmin yayılmasını “barbarlık cereyanı” olarak yorumlar:
“…Dikkate layık olan taraf, Rusya’dan gelen ve Çinin yüzlerce milyon insanını da arkasından
sürükleyen bir barbarlık cereyanını garp âlemini sıkı surette tehdit ederken, garp cemiyetlerinin
had bir milli hâkimiyet buhranına yakalanmış olmaları ve bünyelerindeki mukavemetin
bu yüzden zaafa uğramış olmasıdır.…”67
Komünizmin cisimleşmiş hali olarak Rusya, Yalman’ın Cumhuriyet bayramı vesilesiyle yazdığı dış
politika yazılarındaki en önemli politik düşmandır:
“…Bugünkü dünyada yalnız bizim için değil, herkes için harici tehlike kaynağı bire inmiştir.
Nazi, Faşist ve Japon militarizminin bir müddet için olsun tasfiyesinden ve İngiliz ve Fransız
emperyalizminin de tasfiye yoluna girmesinden sonra yalnız Sovyet Rusya, saldırıcı bir
kuvvet vaziyetinde görülmektedir.…”68
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Rusya’dan gelen tehlikenin bertaraf edilmesini ise ABD müttefikliği sağlayacaktır. Yalman’ın Soğuk
Savaş’ta aldığı pozisyon koyu bir Amerikan yandaşlığı ve Amerikan emperyalizminin varlığını kati
surette reddir:
“…dünyanın en büyük kudret kaynaklarına sahip olan Birleşik Amerika fiilen müttefikimiz
haline gelmiş ve bize teçhizat vermek, peyda ettiği tecrübe ve ihtisastan bizi istifade ettirmek
maksadile harekete geçmiştir. Sovyet ajanlarının ve onlar tarafından zehirlenen muhitin
başlıca hedefi; Amerika ile aramızı bozmak ve Amerikalıların niyeti hakkında Türk vatandaşları
arasında şüphe ve vehim yaratmaktır. Bunu yaparken pek tabii olarak Rus ajanı sıfatıyle
ve maskesizce konuşmuyorlar, en mukaddes milli hislerin ve istiklal davamızın ateşli bir
müdafii ve bekçisi tavrını takınıyorlar. Rus tehdidi altında Birleşik Amerika ile müşterek
bir dava uğrunda işbirliği kurmak; en uzak ve güzel bir rüyanın gerçekleşmesi demektir.
…Rus ajanları; kara kedi rolü oynamak için hiç bir fırsat ve imkân bulamamalıdırlar.
…Memleketimizde pek çok haksızlık, yolsuzluk, hoşnutsuzluk ve yoksunluk vardır. Bunlar
yıkıcı emel sahipleri için müsait bir zemin teşkil eder. Çok şükür ki yıkıcı tesirler Rusya
istikametinden geldiği için bu mikroba karşı halkımızda tam bir mukavemet ve muafiyet
vardır. …Peyk memleketlerde kızıl barbarlığın yarattığı felaketleri çok şükür görecek ve
ibret alacak vaziyetteyiz. … Harici tehlikeye karşı koymak için hariçte sıkı temaslarda bulunmağa,
sesimizi dünyaya duyurmaya, kendimizi tanıtmağa mecburuz. Geniş Sovyet propaganda
kuvveti her yerde aleyhimize çalışıyor.”69
Yalman, ABD’nin dış politika prensipleriyle uyumlu biçimde, Türkiye’yi “komünizme geçit vermeyecek
bir ileri karakol” olarak tasavvur etmektedir:
“…Bununla beraber daha şimdiden Avrupanın demir perde haricindeki en esaslı kara kuvvetini
Türk ordusunun teşkil ettiğini iddia etmek caizdir. Bu ordudan beklediğimiz tamamen
tedafüidir [savunma ile ilgili olan, y.n.]. Bunu daha şimdiden ancak müşterek bir emniyet
cephesinin bir cüzü ve insanlığın barbarlığa karşı bir ileri karakolu diye tasavvur edebiliriz.”70
Bu yönleriyle Türkiye, neredeyse Batı medeniyetinin temel savunucusu niteliğindedir. Türkiye’nin
bu konumunu, ABD tarafından “askerî bir taşeron” olarak görevlendirilme şeklinde yorumlamayan
Yalman, bu “misyonu”, ileri ve medeni fikirlerin savunuculuğu olarak niteler. Bu sayede askerî
bir görevi, yüksek bir ilkeye çevirme gayretindedir:
“Türkiye Cumhuriyeti, bugün böyle dipdiri, sapasağlam ayakta olmasaydı; kızıl emperyalizme
karşı, dünyanın bir mühim köşesinde hangi devlet göğsünü kahramanca gererek bütün
ileri ve medeni fikirlere siper olabilecekti?”71
Yalman, yazılarının erken döneminde modernist milliyetçiliği desteklemekte, ancak çok partili hayata
geçiş tartışmaları ile birlikte, erken dönem uygulamalarını eleştirmekte, önceleri tam destek verdiği
Kemalizm’e bu dönemde mesafe koymaktadır. Bu noktada Yalman’ın Atatürk’ün yaşadığı dönemde
Kemalizm’le kendince bir uzlaşı gerçekleştirdiği; ancak özellikle çok partili hayata geçiş tartışmalarının
başlaması ve CHP’nin toplumsal itibarının azalmasıyla birlikte, muhalefetini artırdığı gözlenmektedir.
Yalman’ın erken dönemden 1950’lerin sonuna kadar tutarlı biçimde savunduğu tek fikir “sınıf siyaseti
düşmanlığı” ve “merkeziyetçi/otoriter bürokrasi eleştirisi”dir. Yalman, dış politika yazılarında koşulsuz
bir ABD destekçisi ve komünizm karşıtıdır. Bu bağlamda Türkiye’yi bir “ileri karakol” olarak yorumlamakta
ve bu konumda herhangi bir beis görmemektedir.
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2.3.Nadir Nadi

“…Zaman zaman şiddet usullerine başvurmak gerekmiş, hürriyetlerin kısıldığı olmuş,
fakat bütün bunlar sadece devrimi kurtarmak azmile yapılmıştır...”

Nadir Nadi, 23 Haziran 1908'de Muğla’da doğar. Gazeteciliğe 1932 yılında, Cumhuriyet'e yurtdışından
gönderdiği yazı, haber ve röportajlarla başlar. 1945’te babası Yunus Nadi'nin ölümü üzerine Cumhuriyet'in
yönetimini ve başyazarlığını üstlenir.
Nadir Nadi 1950-54 yılları arasında Demokrat Parti listesinde Muğla bağımsız milletvekili, 1954-57
yılları arasında da İstanbul bağımsız milletvekili olarak TBMM'de bulunur. Bu arada 1962'de gazetedeki
yazılarına ara veren Nadir Nadi 12 Mart müdahalesi sonrasında da bir yıl kadar gazete yönetiminden
uzak durur.
9 Haziran 1964'te ise 27 Mayıs'ın lideri ve o günlerin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından Kontenjan
Senatörlüğü'ne seçilir, böylece ikinci kez parlamentoya girer. Ancak senatörlük süresi daha dolmadan,
3 Nisan 1970'te görevinden ayrılarak yine Cumhuriyet Gazetesi’ne döner. 12 Mart müdahalesinden sonra,
o günlerin şartları nedeniyle gazetenin yönetiminden, bir kısım arkadaşlarıyla birlikte, 11 Temmuz
1971'de ikinci kez ayrılır. Nadi, 12 Temmuz 1972'de yine yönetim görevine döner ve son günlerine
kadar bu görevini sürdürür. 20 Ağustos 1991’de ölen Nadir Nadi, Cumhuriyet Gazetesi’nin son başyazarıdır.72
Nadi’nin Cumhuriyet Bayramı yazılarının temel amacı, güncel politik ve sosyal sorunların Cumhuriyet
bayramı vesile edilerek tartışılması ve yorumlanmasıdır. Cumhuriyet’in erken dönemiyle ilgili görüşleri
ve güncel politikanın dinamikleri, bu yazıların önemli temalarıdır. Nadi’nin 1945’de Cumhuriyet’in başyazarlığına
gelmesi, yazılarının ister istemez çok partili hayata geçiş tartışmaları ile yüklenmesine neden olmuştur.
Nadi, çok partili hayat lehinde tavır almış ve erken Cumhuriyet dönemindeki kimi otoriter uygulamaları
kabul etmiştir. Ancak, bu konudaki fikirlerinde vesayetçidir. Devrimlerin yerleşmesi uğruna, şiddet
tedbirlerini gerekli ve makul bulur. Çok partili hayata geçişi ülke için bir zorunluluk olarak görürken,
erken döneme -özellikle Atatürk’e- saygı gösterilmesi ve ortak bir sembol olarak yerini koruması konusunda
hassastır.
Nadi, Yalman’ın aksine Cumhuriyet Bayramı yazılarına dış politikayı konu etmemekte ancak satır aralarında
Yalman’daki gibi “komünizm düşmanlığı” sezilmektedir. Cumhuriyet Gazetesi’nin bu dönemde Alman
yanlısı yayınlar yaptığı bilinmektedir. Hatta Nadi, yazılarından dolayı Hüseyin Cahit Yalçın gibi eski
kalemlere polemiklere dahi girmiştir73 ancak Nadi’nin bayram yazılarında bu konuda herhangi bir
ima bulunmamaktadır.
Nadi, çok partili hayata geçiş ile çakışan bayram yazılarında, Cumhuriyet’in erken dönem uygulamalarının
gerekliliklerini teslim ettikten sonra, Cumhuriyet’in artık demokrasi ile birleşmesi gerektiği fikrini
savunur ve demokrasi ile birlikte “kontrol organlarının” da politik hayatta devreye gireceğini belirtir.
Ancak bunun öncesinde Cumhuriyet’in ilanı ve inkılâpların uygulanması konusunda kısa bir muhasebe
yapar:
“…Atatürk inkılâbı adiyle tarihe geçen büyük Türk inkılâbına, Cumhuriyet’in ilanı bir
başlangıç teşkil etmiştir. …bu başlangıcı, Türk vatanının hatta bütün Şark âleminin ufuklarında
bir güneşin doğuşuna benzetebiliriz. Cumhuriyet güneşi yükseldikçe, parlak ışığı Türk milletinin
ve bütün Şark âleminin ruhunu aydınlattı. …Medeniyet ve insanlık tarihinde birçok
inkılâplar olmuştur. Bazılarında nehirler gibi insan kanı akmış olan bu inkılâpların hiçbiri,
Türk inkılâbı kadar parlak ve feyizli değildir. Hiçbir inkılâp bu kadar kısa bir zamanda
başarılamamış; bu kadar kansız olmamış, asırlarca karanlıkta kalmış bir milleti birden
72
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aydınlığa çıkaramamıştır. Filvaki 1923 Ekiminde Cumhuriyet ilan edilmiş ve beş yıl
sonra 1928 sonbaharında harf inkılâbı yapılmıştı. Arada geçen 5 yıl içinde, Türkiye’nin
manzarası ve ruhu değişmiştir. Bir ortaçağ devleti, bir milletin değil, bir ferdin hayatı
için bile pek kısa olan bu kadarcık bir zaman içinde 20inci medeniyet asrının en ileri
ve demokratik devletlerinin anayasalarile eşit bir anayasa ve diğer kanunlarla muasır
bir devlet haline gelmiş bulunuyordu.”74
Nadi için Cumhuriyet’in kuruluşu Şarklılıktan, hatta Batı’nın geriliği olarak kodladığı “Ortaçağ”dan
kurtulmanın ve tam bir çağdaşlaşmanın başarılmasıdır. Türk inkılâbının diğer devrimlere oranla “kansız”
oluşu, kısa sürede büyük bir dönüşümü başarması, biricikliği oluşturan nitelikleridir. Cumhuriyet’in
temel başarısı, Saltanat’ın asırlarda yapamadığını bir on yıla sığdırmasıdır. Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti
arasında kurulan zıtlık -Yalman’da da gözlemlendiği üzere- “tarihin sıfır noktası” olarak kurgulanan
resmî Cumhuriyet anlatısı ile uyumlu bir söylem biçimidir:
“…Saltanat rejimi, 24 yılda başarılan işlerin yarısı kadarını olsun, bir asırda yapamamıştır.
…Hele 33 yıl süren İkinci Abdülhamidin o kapkaranlık istibdad ve taassub devrinde,
bütün dünya dev adımlarile ilerlerken memleketimiz medeniyet kervanını, daha doğrusu
medeniyet sürat katarını kaplumbağa yürüyüşü ile takib etmiştir. Bu vehham ve müstebid
padişah 1909’da tahttan indirilirken Türkiye, Avrupa’dan en az bir asır geride idi.
…Meşrutiyet devrinde de dâhili gaileler ve harpler yüzünden büyük işlere el bile sürülememiştir.
…1923’te Lozan sulhu imzalandıktan sonra ve Cumhuriyet ilan edildikten sonraki sükûn
ve barış devresindedir ki memleketin imarına başlanmış, ilerleme ve yükselme yolunda
büyük gayretler sarfedilmiştir.”75
Nadi, bir başka yazısında, Cumhuriyet’in “vesayetçi” otoriteryanizmini meşrulaştırma saikiyle, toplumun
Cumhuriyet’in kazanımlarına alıştırılması ve kendi vesayetini eline alması için Atatürk tarafından
hazırlandığını belirtir:
“…Türk istiklalini binbir zorluklar içinde bütün bir husumet dünyasına karşı kurtararak Türk
Cumhuriyetini kuran sağlam eller, ilk yıllar boyunca sonsuz bir ihtimamla onun üzerine
titrediler. …Sevgili Atatürkümüzün en temiz emeli, her şeyden önce bir fazilet rejimi
olan Cumhuriyeti Türk milletine layık bir kuvvet seviyesine ulaştırmak ve milleti hiçbir
vasilik sistemine muhtaç olmaksızın kendi kendini idareye muktedir kılmaktı. Köhne
adetlerin yıkılması, bizi şark dünyasına bağlayan yaşayış usullerinin bırakılarak yeni hayat
şartlarına uymamızı sağlayacak inkılabların başarılması hep bu gayeyi temin içindi…”76
Dolayısıyla erken Cumhuriyet dönemi toplumu yeni rejime “ısındırma ve alıştırma” dönemidir. Bu
dönemdeki kimi otoriter uygulamalar da bu geçiş devresinin zorunlulukları olarak görülür. Nadi, bu
görüşü bir başka yazısında açıkça dillendirir:
“…Ömrünü tamamlamış medeniyet şartlarına uymak kudretinden mahrum bir nizamı
değiştirerek Cumhuriyeti ilan ettiğimiz zaman, asıl gayemiz rejimi halka mal etmekti. Yani
şehirlisi ve köylüsü, genci ve ihtiyarı ile Türk milleti, medeni dünyanın idare sistemi olan
demokrasi şuuruna erecek, geçmişe ait köhne bağlarından sıyrılacaktı. Doğrusu buna
kolay bir iş denemezdi. Yüzyılların küflü ve ışıksız havasından ansızın uzaklaşıp, gerçeğin
nurunu bir hamlede kavramaya imkân yoktu. Karacahillik geniş ölçüde yurdu boğuyordu.
Saltanata ve onun temeli olan dinî-içtimai hurafelere bağlı bir büyük kütle vardı. Körükörüne bir
hanedana tapmak zihniyeti birçok kafalarda silinmemecesine yer etmiş; ileriyi, yeniyi
Nadir Nadi, “Cumhuriyetimizle İftihar Ederiz”, Cumhuriyet, 29 Ekim 1947.
Nadir Nadi, “Yaptıklarımızla Sadece Övünmemeliyiz”, Cumhuriyet, 30 Ekim 1947.
76 Nadi, “Bu Bayramın Yeniliği”, Cumhuriyet, 29 Ekim 1946.
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ve Batı medeniyetine ait olanı küfür sayan bir ruh, yurd ufuklarını kalın bir bulut tabakası
halinde örtüyordu. Devrim zaruretine inanan aydınlar bir avuç vatandaştan ibaretti. Kısa
zamanda büyük adımlar atılmasa idi, irtica her zaman hortlayabilir, Cumhuriyeti tekmeleyip
onun yerine saltanatı ve ona bağlı çürük yaşayış nizamını tekrar yurda sokabilirdi... Geride
bıraktığımız yirmi beş yıla bu bakımdan bir göz attığımız zaman, Atatürk devriminin
yüzde yüz bir başarı ile yürüdüğünü hemen görmemeye imkân yoktur. Zaman zaman
şiddet usullerine başvurmak gerekmiş, hürriyetlerin kısıldığı olmuş, fakat bütün bunlar
sadece devrimi kurtarmak azmile yapılmıştır. Eser meydandadır: saltanat zihniyeti bir
daha ayaklanamazcasına yıkılmıştır. Geriliğin alameti olan bütün semboller tarihekarışmıştır…” 77
Nadi’nin Sertel ve Yalman’a göre Kemalizm’in modernist milliyetçiliğine en açık ve tutarlı desteği
verdiği açıktır. Nadi, otoriter ve vesayetçi yönetimi, muhalefetin baskı altında tutulmasını geçiş döneminin
zorunlulukları olarak yorumlamakta, topyekûn dönüşümün ancak bu şekilde başarılabileceğini ima
etmektedir. Nadi’nin yukarıdaki analizinin 1990’larda yükselişe geçen neo-Kemalizm’in savunusunun
temellerini teşkil ettiği söylenebilir.
Nadi’nin Kemalizm’e karşı geliştirilen eleştirileri yanıtladıktan sonraki hedefi çok partili hayata geçiş
zamanının geldiği ve CHP’nin iktidarı devretmek konusunda tutuk davranmaması gerektiğini anlatmaktır.
Bu fikre göre devrimler başarılı bir şekilde toplum nezdinde kabul görmüş ve halk çok partili iktidarı
yorumlayacak bir siyasal olgunluğa erişmiştir:
“…Bu şartlar altında rejimi, layık olduğu normal işleyiş mekanizmasına kavuşturmak
artık iktidara düşen başlıca vazifedir. Uzun yıllar Devlet idaresinde şu veya bu şekilde
rol oynamaya alıştıktan sonra demokratik usullerle oradan ayrılmayı nefsimize ağır
bulmayalım. Böyle bir zihniyet, yirmi beş yıl önce bizi harekete getiren devrim zihniyetine
taban tabana zıddır, rejime ve yurda zarar verecek bir bencilliğin ifadesidir. Cumhuriyet
ancak halka aid gerçek menfaatlerin korunması rejimidir”.78
Nadi, çok partili hayata geçişi önemsemekle birlikte, muhalefet kadrolarının CHP içinden çıkmasını
önemser ve çok partili hayatın yaratabileceği yıkıcı muhalefete karşı uyarır:
“…Memleket hesabına bize en fazla ümit veren nokta, milli bünyemizde meydana gelen
muhalefet mekanizmasının doğrudan doğruya inkılâbımızdan yetişme şahsiyetler tarafından
kurulmuş olmasıdır… Muhalefeti hazırlayan, onun faaliyet hududunu çizen başlıca kafalar,
Atatürk ve Cumhuriyet inkılâbı içinde yoğrulmuş, milli ülkü uğruna saçlarını ağartmış
müspet adamlardır. Rejimi yıkma hedefini güdecek düşünceler ve duygular bu adamlardan
beklenemez... En elverişli şartlar altında rejimimizi kuvvetlendirmek ve doğruca halka emanet
etmek için daha samimi, daha fedakâr kimseler arasak da hatırımıza gelmezdi... Fakat
unutmayalım ki, attığımız adım, büyüklüğü nispetinde mühimdir ve tehlikelerden uzak
değildir. Dünyayı altı yıl boyunca kasıp kavuran fırtına henüz yatışmamıştır. İktisadi, siyasi
ve içtimai buhranlar her tarafta insanlığı kemirip duruyor. Millet olarak biz de rahata
kavuştuğumuzu iddia edemeyiz… Ne kadar samimi ellerde bulunursa bulunsun, muhalefet
her çeşit gayrimemnunların, her türlü menfaat düşkünlerinin arkasından koşacağı ve istismara
çalışacağı bir mekanizmadır. Onu kendi hususi maksadlarına alet etmek isteyenler daima
bulunabilir. Etrafımızda olan biteni görmeyerek, körü körüne birbirimize girer ve iktidar
savaşına kapılırsak, bunca yıllık emeklerimizin boşa gitmesi tehlikesi ile karşılaşırız, yazık
olur. Fırka ve hizib çarpışmaları yüzünden iyi yürekli Türk milletinin ne büyük zararlara
uğradığına dair yakın tarihimizde ibret dolu misaller vardır.”79
Nadir Nadi, “Vazife”, Cumhuriyet, 29 Ekim 1948.
Nadi, a.g.m.
79 a.g.m.
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Dolayısıyla çok partili hayata geçiş, “imtiyazsız, sınıfsız, kaynamış bir kitleyiz” düsturundan verilmiş
ilk tavizdir aslında. Nitekim “particilik”, farklı çıkarların ortaya çıkmasını temsil etmekte, bu durum
ise tek elden, tek ortak iyi ve genel irade üzerinden yapılandırılan cumhuriyet fikrinin demokrasi
ile farklı fikir, çıkar ve kamusal iyi’lerle tanışması anlamına gelmektedir. Bu durum Nadi için, milli
birliğin tehlikeye girebileceği belirsiz bir düzeni çağrıştırmaktadır. Dolayısıyla demokrasi, kendi içinde
taşıdığı “anomi” potansiyeli nedeniyle tehlikeli görülmekte, otoriter bir yönetimin baskı ve sansür
aracılığı ile yeraltına ittiği muhalefet, politik alanda görülmediği sürece, milli birlik sağlanmış gözükmektedir.
Nadi’nin bu bağlamda, Kemalizm’in otoriter ve vesayetçi siyasal sisteminin sağladığı “istikrar”ı önemsediği,
demokrasinin getireceği çok sesli ve çok kutuplu politik düzene ise “şerh koyduğu” düşünülebilir.
Nadi, geçiş sürecinde demokrasiye şartlı destek vermektedir.
Nadi, fikri düzeyde anomiye açık bir biçim olarak tasavvur ettiği demokrasiyi, şekli anlamda savunmakta
ve cumhuriyet bayramlarının kutlanma prosedürüne getirdiği eleştiriler aracılığıyla da demokrasinin
farklı bir boyutuna dikkat çekmektedir. 1949 yılında alınan kararla cumhuriyet bayramı geçit törenlerine
“sivil ahalinin” ve siyasal partilerin katılması yasaklanmıştır. Nadi bu yasağı yerinde bulur ve şunları
söyler:
“…bu gibi milli şenliklerin, partiler tarafından bir yarış vesilesi sayılmasını doğru bulmadığımı
söylemiştim. Gerçekten kara, hava, deniz kuvvetleriyle beraber siyasi partileri, esnaf
teşekküllerini, endüstri müesseselerini hatta sivil ahaliyi manga halinde geçid resmine
sokan idareler, ancak totaliter olanlardır. Şef yüksekçe bir yere çıkacak ve önünden
geçen hesapsız kalabalığı seyrederek, bunlar hep bana bağlı”diye böbürlenecektir…
Demokrasilerde ise milli bayramlar halkın malıdır. O gün tatil yapılır. Resmî merasimde
vazifeli olmayan hiçbir vatandaş zorla bir yere götürülmez.…”80
Nadi’nin bu tespitleriyle aslında farkında olarak ya da olmayarak tek parti dönemi milli bayramlarına
gönderme yaptığı söylenebilir. Nitekim bu yıllarda bayramlar, merkezden genelge ile düzenlenmekte,
törenler en ince ayrıntısına kadar planlanmakta, düzenlenecek “sivil” eğlencelere bile merkez
karar vermektedir.81 Meslek birliklerinin geçit töreninde yer alması ve tören yürüyüşü yapması
ise, özellikle Cumhuriyet’in onuncu yıl kutlamalarının unutulmaz bölümlerindendir. Atatürk,
bu törenlerde Şef sıfatı ile halkı selamlamakta, Nadi’nin belirttiği gibi, yüksekçe bir yerden
milleti izlemektedir. Nadi, bu yıllardaki törenlerin otoriter yönetim modellerinden esinlenen
bu biçimini eleştirerek demokrasi taraftarlığını göstermek istemektedir.
Nadi’nin çok partili hayata geçiş savunusu, demokrasiye inancı nedeniyle olabileceği gibi, II.Dünya
Savaşı yılları boyunca Cumhuriyet Gazetesi’nin Alman yanlısı yayınları nedeniyle iktidar ile yaşadığı
sorunların yarattığı bir konum belirleme de olabilir. Nitekim kuruluşundan itibaren siyasi iktidarla
arası iyi olan Cumhuriyet’in İkinci Dünya Savaşı ile birlikte bu ilişkileri değişmiştir. Savaş öncesi
yapılan 1939 seçimlerinde TBMM üyesi olan Cumhuriyet gazetesi sahip ve başyazarı Yunus Nadi ile
gazetenin yazarı Abidin Daver, 1943 seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmeyerek cezalandırıl(mıştır).
CHP ile Cumhuriyet arasında uzun yıllar süren dirsek teması da bu savaşla sürtüşmeye dönüş(müş)
ve Cumhuriyet keskin bir dönüşle, CHP karşıtı olarak kurulan Demokrat Parti’nin saflarına geç(miştir).82
Demokrat Parti’nin seçimi kazanmasıyla Nadi’nin CHP eleştirileri artmıştır. Ancak Atatürk bu eleştirilerde
“dokunulmaz” konumunu sürdürmektedir. Nadi’nin bu yazılarında “Fikir-Atatürk” benzetmesiyle
aslında “Atatürkçü” düşüncenin ilk sinyallerini verdiği söylenebilir. Çok partili hayata geçtikten
sonra artan CHP eleştirilerini yeren Nadi, erken dönemin topyekûn mahkûm edilmemesinden yanadır:

Nadir Nadi, “Ayrı Değil Beraber”, Cumhuriyet, 30 Ekim 1949.
İlker Çayla, “Kamusal Bir Din Yaratmak: Milliyetçilik, Simgeleri ve Törenleri”, Resmî Tarih
Tartışmaları I, Ed. Fikret Başkaya, Ankara, Özgür Üniversite Yayınları, 2005, s. 85-137.
82 Aysun Köktener, Bir Gazetenin Tarihi: Cumhuriyet, İstanbul, YKY, 2004, s. 66.
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“…Dört beş yıllık ileri demokrasi hamlelerimiz sırasında yakın geçmişimizi şiddetli
inkâra kalkışan birçok ağızlar dinledik… Karşılarındaki belli icraatın göze batan kusurlarını
ortaya koymak varken 27 yılımızı toptan kötülemek yoluna saptılar… Bu onlara mahsus
bir kusur değildi. Daha önce Büyük Atatürkün ölümünden sonra şahit olduğumuz değişiklikler
sırasında da o zamana kadarki geçmişimiz azımsanmak istenmiş, tarihimizde bir fazilet
devrinin açıldığı uzunboylu ilan edilmişti… Türk inkılâbının sembolü Atatürktür… İster
buyurma meraklısı, ister demokrasi hayranı kim olursa olsun, Atatürkü anlamıyanlar,
onun varlığını havsalalarına sığdıramayanlar, zaman zaman mazimize saldırarak ondan
öç almaya hevesine kapılıyorlar… Cemiyetimizi medeni milletler seviyesine ulaştırmak,
insanlığın değeri ve önde yürüyen bir uzvu olmak için neye muhtaçsak, fikir ve prensip
olarak, bu, Atatürkün eserlerinde vardır.”83
Nadi, “Fikir-Atatürk” formülü ile sonraki yılların “Atatürkçü düşünce sistemi”ni haber verir gibidir.
Rejimin hegemonik ideolojisi olarak tartışılmaz yerini uzunca süre koruyan ve politika yapabilmenin
temel referans noktası haline gelen bu düşünce sistemi, tüm politik farklılaşmaların üzerinde kuşatıcı
bir noktada durmaktadır. Nadi’nin de benzer bir sistem önerdiği söylenebilir. Nitekim beklentisi,
tek ya da çok parti farkı gözetilmeksizin, politika yapmanın temel ilkelerinin Atatürk’ü referans alması
ve Atatürk kültünün tartışılmadan, bir toplumsal katalizör olarak dokunulmazlığını sürdürmesidir.
Böylece Nadi, Atatürk’ü bir “üst-sembol” olarak ele almakta, toplumsal bütünlüğü sağlayıcı bir figür
olarak Atatürk’ü önermektedir. Ele alınan dönem içinde, Nadi’nin modernist milliyetçiliğe verdiği
destek, Sertel ve Yalman’a göre kuvvetli ve tutarlıdır. Erken Cumhuriyet dönemi uygulamalarını eleştiren
Nadi, bu uygulamaları belirlenen hedefe ulaşmak için zorunlu görür ve meşrulaştırır.

83

Nadir Nadi, “Şeref Borcu”, 29 Ekim 1950. İmlâ hataları metnin orijinalinden kaynaklanmaktadır (yaz.).
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Modernleşme Yolunda bir “Kadın Gazetesi”
Çilem Tuğba AKDAĞ*

Özet
Kökenleri, Tanzimat’a kadar uzanan “modernleşme” projesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun eski gücünü
kaybetmesinin sebebini, “batıdaki yenilikleri takip etmemek” olarak görmesi neticesinde, önce askerî
alanda başlatılan daha sonraları ise; sosyal, siyasi ve ekonomik alanlar olmak üzere diğer alanlarda
da sürdürülen bir proje olmuştur. Bu proje, Cumhuriyet’in ilanıyla inkılâpçıların, “Muasır Medeniyet
Seviyesi”ne ulaşma heyecanıyla idealize edilerek, toplumun bütün kesimleri üzerinde uygulamaya
konulmuştur. Cumhuriyet’in bu muasırlaşma projesinin araçlarından biri, belki de en önemlisi
olarak kadına sunulan, ideal kadınlık imgeleri, dönemin yayın organları tarafından, gerek haber
içeriklerinde gerekse köşe yazılarında sıklıkla tekrar edilmek suretiyle her gün yeniden üretilmiştir.
İnkılâpların kabulüyle birlikte, kadınların yenileşme projelerine katkıları akıllı, okumuş, aydın
kadınlar olabilmeleri ölçüsünde değerlendirilmiştir. Böylece, çağdaşlaşma, modernleşme sadece
şekilsel bir değişimi değil, fakat belki de ruhsal ve düşünsel bir değişimi de içerir hale gelmiştir.
Bu bağlamda, “batı tipi”, “iyi- yetişmiş”, “modern-aydın” kadın örnekleri, başarılı kadın örnekleri
olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kadınlar, kimi zaman orta-sınıfı temsil eden, eğitimli Türk
kadınları olabildiği gibi başarılı bir kariyere sahip olan batılı kadınlar arasından da seçilmiştir.
Dolayısıyla, kadına yönelik olarak çıkan bu yayınlarda, yeni kadın imajının önce kadınlara benimsetilip,
daha sonra toplumun tümüne yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.
Bu amaçla çıkarılan ve kadınlara yönelik olan gazete ve dergilerin sayısının, Cumhuriyet döneminde,
arttığı görülmektedir. Türk Kadın Yolu, Kadın Yazıları, Cumhuriyet Kadını, Ev-İş Kadın Dünyası, Türk
Kadını, Ev Kadını, Hanımeli, Aile ve Kadın Gazetesi bu dönemde çokça öne çıkan ve bilinen gazeteler
olarak dikkat çekmektedir. Bu yayınlar içinden, çalışma kapsamında, kendi dönemindeki diğer
kadın gazete ve dergileri gibi moda, magazin haberlerinden ziyade sosyal, ekonomik ve eğitim
konularına yer vermiş olmasının yanı-sıra, kadın örgütlerinin ve birliklerinin yaygınlaştığı bir
döneme tekabül etmesi ve de İstanbul menşeli olması nedenleriyle, inceleme birimi olarak Kadın
Gazetesi seçilmiştir. 1 Mart 1947 yılında kurulan Kadın Gazetesi, 1967 yılına kadar 20 yıllık bir sürede
yayınına devam etmiştir. Gazetenin yayınlanmaya başladığı yılda, ilk defa, Birleşmiş Milletler Teşkilatı
içinde, Kadın Statüsü Komisyonu oluşturulmuştur. Bu yıllar, aynı zamanda, çok partili hayata
geçildiği yıllar olması bakımından da ayrıca önem taşımaktadır. Kadın Gazetesi’nin kuruluş amacı,
“erkeklerle eşit haklar verilmesinin talep edilmesi değil, Cumhuriyetle birlikte verilen hakların,
sosyal yaşamda hayat bulması”dır. Bu durum, gazeteyi, kendi dönemi içindeki diğer gazetelerden
farklı kılan diğer bir önemli unsurdur. Kadın Gazetesi’nde, kadının toplumdaki aktif rolünün öneminin
anlaşılmasını sağlamak için toplumsal, siyasi, ekonomik, eğitim alanlarına önemli atılımlar kazandırmış,
başarılı kadınlardan örnekler de verilmiştir. Gazete haberlerinde ve köşe yazılarında yer alan bu
başarılı kadın kimlikleri, aynı zamanda “ideal”, “çağdaş” ve “modern” kadının nasıl olması gerektiğini
de göstermektedir. Bu bakımdan, çalışmada gazetenin ilk kuruluş yılları olan 1947-1949 yılları
arasındaki haberler taranarak, bu kadınlık imgelerinin haberlerde ve köşe yazılarında nasıl inşa
edildiğine bakılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kimlik, Kadın, Çağdaşlaşma, Modernleşme.
*
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“A Woman Gazette in the Way of Modernization”
Abstract
The “modernization” project; whose roots lean until the political reforms made in the Ottoman
Empire in 1839 (Reforms), have been a project that has been firstly initiated in martial area as a
result of the thought which accepts unique criminal of Ottoman Empire’s power lost is “not following
the innovation in west” and which has been a project that is felt in all areas of the society such as
social, political and economic areas. This project has been put practice on all parts of the society
by being idealized by revolutionaries’ excitement of reaching modernized civilization level. One
of the devices of this modernization project of the Republic, possibly the most important one,
the ideal womanhood simulacrums, have been produced everyday by being repeated frequently
both in the contents of the common broadcasting organs of that term and in the columns. In order
to provide women's participation into the innovation projects that are shaped by the frame of
revolutions, they have to be clever, educated and intellectual. Thus modernization will not only
involve only a modal change but also perhaps it will comprise a psychological and spiritual change
too. In this content, the woman samples that are “western type”, “well educated” and “modernintellectual” have been tried to be set forth as successful samples. These women can be sometimes
educated Turkish Women who represents middle-class and sometimes these can be successful
westerner women. So, in these publications that are oriented for women, it was targeted to generalize
the new woman image to all of the society by adopting this firstly to the women.
It is seen that the number of the gazettes and the magazines that have been published for this
aim, have increased in Republic Term. Turkish Women’s Way, Writings of Women, Woman of the Republic,
Home Work Women World, Turkish Woman, Housewife, Woman Hand, Family and Women’s Gazette, etc…
have been mostly standing out and known gazettes in this period. In the scope of this Study, the
Women’s Gazette have been examined among these publications as it has given place to the social,
economic and education subjects rather then fashion, magazine news which are included in the
other women gazettes and magazines of the same term, beside this; as it is published in a term in
which women organizations and unions were being generalized, and as it is Istanbul originated.
The Women’s Gazette, which has been founded in 1 March 1947 has continued its publication until
1967, for 20 years. In the year that the gazette have started to be published The Status of Woman
Commission has been founded in United Nations Organization. These years bear separate importance
as those were the years in which passing to multi-parties life were being experienced. The Women’s
Gazette has specified its foundation aim as “to provide keeping of rights that have been given to
women with the Republic, alive instead of requiring equal rights for women with men”. This situation
is another element that makes the gazette different from the other gazettes of its own term. In
order to provide the active role of the woman in the society, important advances have been brought
in political, economic, educational areas and examples from successful women have been given
in the Women’s Gazette. These successful women identities that take place in the gazette news
and columns show how the "ideal", " contemporary” and “modern" woman should be. For this reason,
in the gazette; the news between 1947-1949 years, which constitutes the foundation years of the
gazette, have been scanned, and it has been tried to see how these womanhood simulacrums have
been built in the news and columns.
Keywords: Identity, Woman, Modernization, Becoming Contemporary
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Giriş
Türkiye’de “kadın sorunu”, batılılaşma yolunda, batılılaşmanın gereklerine uygun olarak düşünülmüş
ve sosyal, toplumsal, hukuki, ekonomik alanda yapılan bir dizi kadına ilişkin reformu kapsamıştır.
Dünyadaki oluşum sürecinden farklı olarak, kadın haklarının Türkiye’deki oluşum süreci, kadınların
kendi çabaları ve istekleri sonucu değil, belli ideolojiler doğrultusunda, dönemin “entelijansiya”sı
tarafından ortaya konulmuş ve savunulmuştur. Türkiye’nin modernleşmeci aydınları ve yönetimdeki
seçkinleri, “kadın meselesini”, Tanzimat’tan başlayarak toplumsal modernleşme projesinin çok
önemli bir unsuru olarak tartışmış ve kadını, “toplumun geri kalmışlığının nedeni” olarak görmüşlerdir.
Terimleri ve çerçevesi çoğunlukla erkekler tarafından tanımlanan bu modernleştirmeci zihniyetin
aydınları, kadınları, düzeltilmesi gereken bir “sorun” olarak ele almış ve toplumun geri kalmışlığını
kadınların cehaletine bağlamışlardır. Böylece, “kadın meselesi” üzerine yazan ve tartışanların çoğu,
modernleştirmeci erkeklerden oluşmuştur. 1
Kadıoğlu’nun da belirttiği gibi2, kadın, kendi başına kendi kaderini belirleyecek güçte görülmemiş
ve büyük toplumsal projeler tarafından biçimlendirilecek bir nesne olarak görülmüştür. Zamanla,
“kadın” bu projelerin simgesi haline gelmiştir. Kadın sorunları, toplumda, dönemin egemen düşünce
akımlarıyla bağlantılı biçimde düşünülmüştür. İster Batıcı düşünceyi savunsun, isterse İslamcı ya
da Türkçü düşünceyi savunsun bu gerçek hiç değişmemiştir. Bu akımların savunucuları, kadınları
geleneksellik ile modernlik arasında denge kurmak gibi imkânsız bir göreve zorlamışlardır. Kadın
sorunu üzerine düşünürken, kadın bir yandan kamusal alana katılmaya teşvik edilmiş, diğer
taraftansa kadının alanı aile sınırları, özel alan içersinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, kadın devrimi
ya da modernleşmesi olarak kimi yerde ifade edilen “kadın” hakları, Cumhuriyet sonrası Türkiye’de
uygulamaya konulan “modernleştirme” projesinin bir yansısı olarak görülebilmektedir. Bu modernleşme
aslına bakılırsa, modernleştirme projesi; çağdaşlaşma istemi, ulus-devlet, sanayileşme ve
modern-laik ulusal kimlik üçgeni üzerine yükselecek “modern bir ulus kurma” girişimi olarak
da düşünülebilmektedir. Türkiye’nin kurulması, hem batının siyasal emperyalizmine karşı bir
bağımsızlık savaşı, hem de batı modernitesinin bilişsel ve ahlaki hegemonyasını kabul eden ve
kendisine içselleştiren bir modern-ulus kurma girişimini de ifade eder. Bu nedenle, Kemalist
ideoloji, kurucu öğeler yoluyla “akıl ve sermaye” eklemlenmesine dayalı bir modern ulus yaratmayı
amaçlayan bir modernite projesi olarak da düşünülebilmektedir.3
Modern bir Türkiye kurma ideali, Atatürk’ün kendisi tarafından söylem ve konuşmalarında
sıklıkla “asrileşmek”, “muasır medeniyet seviyesi”ne erişme ve “garplılaşma” olarak ifade edilmiştir.
Bu bağlamda, “Kemalizm” bir aydınlanma hareketi olarak da algılanabilmektedir. Atatürk, Cumhuriyet
adına, öğretmenlere "serbest fikirli, serbest dimağlı" kuşaklar yetiştirme çağrısında bulunmuştur.
Kemalist gelişme modeli yekpare bir gelişme olarak tarif edilebilinmektedir. Bu, her yönlü, toptan
bir gelişme anlamındadır. Batı'nın makinelerini, araçlarını, fabrikalarını almak yeterli değildir. Bu
teknolojinin ardında Batı’nın bilimi yatmaktadır. Tek başına teknolojinin alınması bir şey ifade
etmeyecektir. Fakat bilimin yüksek seviyedeki ulaşımları, felsefenin alanına girmektedir. Bu sebeple,
sosyal bilimler de genel anlamda bilimin ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir.4 Yeni yetişen
kuşağı yetiştirecek olan Türk kadınının sahip olması gereken en önemli özelliklerinden biri, hurafelerden,

Ayşe Durakbaşı, “Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu:
Kemalist Kadın Kimliği ve ‘Münevver Erkekler’”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Der. Ayşe Berktay
Hacımirzaoğlu, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 1998, s. 36-37.
2 Ayşe Kadıoğlu, “Cinselliğin İnkârı: Büyük Toplumsal Projelerin Nesnesi Olarak Türk Kadınları, 75
Yılda Kadınlar ve Erkekler, Der. Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 1998, s. 92.
3 E. Fuat Keyman, “Kemalizm, modernite, gelenek: Türkiye’de demokratik açılım olasılığı”, Toplum
ve Bilim Dergisi, No: 72, 1997, s. 83.
4 Sina Akşin, “Kemalist Devrimin Doğası”, Cumhuriyet Özel Sayısı I Genel Değerlendirme ve
İdeoloji, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 1998, s. 614.
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batıl itikatlardan uzak duran, somut bilimin ışığında, sürekli öğrenen ve öğrettiklerini öğreterek,
hem kendi aydınlanmasına hem de halkın aydınlanmasına katkı sağlayacak olan “aydın” kadındır.
Kadınlara, yeni haklar verilerek, kamu hayatlarına dâhil oluşları, “kadın özgürleşimi” olarak görülmüş
ve ulusal direniş hareketlerinin ayrılmaz bir parçası sayılmıştır. Bu nedenle, “kadın özgürleşimi”
yeni bir ulusal-kültürel kimlik geliştiren milliyetçi ideolojilerde merkezî bir yer tutacak şekilde
düşünülmüştür. Bu ideolojiler için, 'yeni kadın' imgesi, yalnız kültürel otantikliğin değil, aynı
zamanda bir ulus olarak 'medenîliğin’ de göstergesi olmuştur. Yeni kurulan devletin reformcu
erkekleri, kendileri ve ülkelerindeki kadınlar için modern ve 'medenî' imgesi yaratmak için kadın
haklarını savunmuşlardır. Toplumun zengin (üst) kesimi veya önde gelen bürokrat eşleri, böyle
bir modernizasyon ideolojisine ve ulus kurma projesine uygun yeni toplumsal rolleri yerine getirmeye
teşvik edilmiştir.5 Atatürk devrim eylemi, ulusçu ve çağdaşlaştırıcı bir karaktere sahip olmuştur.
Ulusal bir siyasa gütmenin, bir ülkenin varlığını korumada en önemli etkenlerden biri olduğunu
Atatürk, sıklıkla dile getirmiştir. Atatürk ulusçuluğu, çağdaş ve çağdaşlaştırıcı bir ulusçuluk olmuştur.
Atatürkçü düşüncenin temelinde, çağdaş ulusçuluk ancak, ulusal, ilerici ve laik bir eğitimin yaygın
olduğu bir toplumda var olabilecektir. Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı, batının emperyalist güçlerine
karşı verilen bir mücadele olarak, ancak amaçladığı toplum ve devlet yapısıyla, akla, pozitif bilime
dayalı, çoğulculuk, laik, özgürlükçü demokrasi anlayışına dayanan bir yapı olarak düşünülmüştür.6
Laik kesimin aydınları, batının aydınlanmış, dolayısıyla seküler bireyini idealize etmişler ve çağdaşlığı
bu bireylerle tanımlamışlardır. Dolayısıyla, bireyselleşme süreci bizi çağdaşlığa, modernliğe taşıyacak
olan bir araç olarak görülmüştür. Bir yandan, geleneğin baskı altına alınmasıyla, öte yandan modern
bireyin eğitimle aşılanmasıyla modernliğe ulaşılacağı sanılmıştır. Türkiye’deki modernite projesi,
toplumun bir bölümüne ait bir idealin, normatif bir toplumsal yapının, toplumun geneline empoze
edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Toplumun kendi iradesi dışındaki bu zorlamalar, batının, sadece
yüzeysel bir şekilde anlaşılmasına ve batı kültürünün gerçek temeli olan eleştirel bakıştan yoksun
kalınmasına neden olmuştur.
Batı dünyası ile aynı yaşam biçiminin paylaşılması, “birey” olmanın yeterli koşulu haline gelince,
laik kesimin aydınları, kendilerini modernliğin taşıyıcıları olarak görmüşlerdir.7 Modernleşmenin
bireycilik (bireyselleşme) idealini ise, en iyi özgür (yani batılılaşmış) kadın imajı yansıtmıştır. Her
devrim, ideal bir erkeklik tanımı getirmektedir, ancak Kemalist devrim için reformların simgesi,
ideal bir kadınlık tanımlaması olmuştur. Türkiye'de modernleşme projesi çerçevesinde, kadınların
kurtuluşuyla, ulusun ilerlemesini eşdeğer kabul edilmiştir. Kamusal alana girmiş yurttaşlar olarak,
kadınların statüsü ve genelde kadın hakları, Kemalist reformlar için hukuki haklar ve insan haklarını
güçlendirmekten daha önemli görülmüştür. Modernistlere göre, kadınların kamu alanına katılımı
peçe ve çarşafın kalkmasını, zorunlu karma eğitimi, kadınlara oy hakkının tanınmasını ve toplumsal
yaşamda kadınla erkeğin kaynaşmasını zorunlu kılmıştır.8
Bütün bu söylenenlerden yola çıkıldığında, kadın devriminin, toplumsal, sosyal, iktisadi ve hukuki
yaşamda yapılan inkılâplara paralel olarak yürütüldüğünü ve toplumun değişiminin zorunlu bir
sonucu olarak düşünüldüğü görülebilmektedir. Kadın devrimi, toplumun ilerlemesi ve modernleşmesinin
lokomotiflerinden biri olarak görülmüş ve kadın çağdaşlığın, modernliğin adeta görüntüsü haline
gelmiştir. Dolayısıyla, yapılan bu kadın devrimi, toplumdaki cinsiyet eşitsizliği ekseninde değil, Ş.
Tekeli’nin de belirttiği gibi9, devlet kanundaki dönüşümün aracı olarak yapılmıştır. Serpil Sancar da
Durakbaşı, a.g.m., s. 37.
Suna Killi, “Türk Aydınlanma Devriminin Özü ve Atatürkçülük”, Aydınlanmanın Kadınları, Haz.
Necla Arat, İstanbul, Cumhuriyet Yayınları, 1998, s. 14-19.
7 Etyen Mahçupyan, İdeolojiler ve Modernite, Yol Yayınları, İstanbul, 1996, s.148-149.
8 Nilüfer Göle, ”Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik”, Modernleşme Bağlamında İslami
Kimlik Arayışı, Ed. Sibel Bozdoğan, Reşat Kasaba, İstanbul, Tarih Yurt Vakfı Yayınları, 1998, s. 75.
9 Şirin Tekeli, "Tek Parti Döneminde Kadın Hareketi de Bastırıldı", Sol Kemalizme Bakıyor, Ed.
Levent Cinemre, Ruşen Çakır, İstanbul, Metis Yayınları, 1991, s. 93-107.
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Türkiye’de bu Cumhuriyet modernleşme sürecini “otoriter modernleşme” olarak adlandırılarak,
bu dönem biterken geçmişe bakan sosyal bilimciler ve tarihçilerin, Cumhuriyet elitinin ‘yeni ulus
kurma’ projelerini nasıl bir kadın, aile ve erkeklik kurgusu üzerinden tahayyül ettiklerini araştırmak
gerekliliğinden bahsetmektedir. “Modernleşme Yolunda Bir Kadın Gazetesi” isimli bu çalışma,
bu ihtiyaçtan yola çıkılarak yapılan bir araştırmadır.
Çalışmada, “kadınlık” rollerinin Kadın Gazetesi üzerinden araştırılmak istenmesi tesadüfî bir seçimin
sonucu değildir. Bu gazete, her şeyden önce kendisi de bir Cumhuriyet ve İnkılâp kızı olan, asker
eşi, iki üniversite bitirmiş, kadın davasına hayatını adamış, Türk Kadınlar Birliği kurucusu İffet
Halim Oruz tarafından çıkarılmaktadır. Oruz, kadının, aydın, çalışan, eğitimli, modern ve tutumlu,
yeni yetişecek nesli Atatürk İlke ve İnkılâplarına göre yetiştirecek olan anne rolünü üstlenecek
olmasına yürekten inanmaktadır. Gazete kadrosunda yer alan ve sürekli yazan diğer yazarlar
da Oruz’la kadın davasında hemfikir olmuşlardır. Kadın Gazetesi yazarları, kadının bu rolleri,
üstlenmesinin zorunlu olduğunu düşünmüşlerdir. Kadının “aydın”, “eğitimli”, “modern” olması bu
kadınların yetiştireceği nesiller açısından önemli görülmüştür. Diğer yandan, kadının bu görevleri
yerine getirmesi, kadını bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtararak, yüzyıllardır erkekler tarafından
elinden alınan hakları, ona geri veren Atatürk’e olan vefa borçlarının ödenmesi olarak da düşünülmüştür.
Cumhuriyetle birlikte verilen hakların, sosyal yaşamda hayat bulması amacında olan Kadın
Gazetesi, sadece moda, yemek ve aile hayatını konu alan bir gazete olmamıştır. Kadın Gazetesi, dönemin
önemli siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerine de yer vermiştir. Ancak, çalışma konusu olarak
Kadın Gazetesi’nin asıl seçilme nedeni, kadının sosyal, toplumsal ve ekonomik yaşama katılması
gerekliliğini, dünyadaki kadın hakları perspektifinden değil, yeni inşa edilmeye çalışan bir ulusun
ilerlemesi için kadınının bu haklara sahip olması gerektiğini düşünmesi bakımındandır. Kadın
Gazetesi, kadınlar için daha fazla hak talep etmemektedir. Hak talep etme gibi bir kaygısı da
bulunmamaktadır. Bunun yerine, inkılâpların korunması ve sürdürülmesinde, kadının, üzerine
düşen görevleri yerine getirilmesiyle ilgilidir. Gazetenin dönemin önde gelen “aydın ve eğitimli”
yazı işleri kadrosu daima Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı kadınlardan oluşmaktadır. Gazetenin
kadın yazarları, İnönü’yü inkılâpların koruyucusu ve yürütücüsü olarak görmüşlerdir.
Gazetenin incelendiği dönem, tek partili hayattan çok partili hayata geçiş dönemidir. Kadının
bu dönem itibariyle, siyasi hayata katılımlarıyla ilgili değerlendirmeler, gazete yazarlarının konuya
bakışları, “kadın meselesi” konusunda nerede durulduğunun ve neler yapılması gerektiğinin de
ipuçlarını vermesi bakımından değerlendirilmeye alınmıştır. Dolayısıyla, çalışmada gazetenin
ilk kuruluş yılları olan 1947-1949 yılları arasındaki haberler incelenirken, yukarıda bahsedilen
konulara da bakılmıştır. Çalışma, ana iki bölümde oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde,
Kadın Gazetesi’yle ilgili ve incelenen dönemdeki önemli gelişmeler hakkında bilgiler ve değerlendirilmeler
yer almaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise; kategoriler altında belirlenen imgeler, seçilen
köşe yazıları ve haberler içinde araştırılmaktadır.

1. Kadın Gazetesinin Önemi ve Gazetede Ele Alınan Konular
Kadın Gazetesi, dönemindeki diğer kadın gazeteleri gibi moda, güzellik, aşk, dedikodu, gibi magazinsel
ve eğlenceye yönelik bir gazete olmaması bakımından, Türk kadınını dünya kadınlığına yaklaştırabilmek
gayesi gütmesi, “ilerleme” fikrini ve kadının hurafelerden ve batıl olandan kurtularak “bilimin”
ışığına vermesi bakımdan, kadının modernleştirilmesi hedefinde olan bir gazete olmaktadır. Bu
amaç, kadın gazetesinde şöyle belirtilmiştir:
“…Kadın Gazetesine gelince: O ne bir mizah, ne bir salon mecmuasıydı. Onda mevzular
ciddi davalar büyüktü. İstediklerini münevverlere duyuruyor. Onlardan yardım istiyor,
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aksak giden tarafları için, geri, batıl fikirler için mücadele etmeği vazife ediniyordu.
Çünkü o istiyordu ki yarınki cemiyetin kadını dünya münevver kadınlığıyla bir
ayarda bulunsun, istiyordu ki o münevver kadınlığın yetiştirdiği çocuklar bütün dünya
çocuklarından daha üstün yetişsin. Ve onların karakterleri, düşünceleri, çalışmaları, görüş
ve duyuşları bu günkü Türkiye’nin sağlam temelleri üzerinde betonlaşarak sağlıklı
mesut ve zengin bir Türkiye meydana getirsin. Bunun için gazetenin etrafına inananlar,
yardım etmeği isteyenler, bildiklerini, gördüklerini, istediklerini öğretmek isteyenler
toplandı. Günler ve aylardır hatta iki yıldır gazetenin bütün evlere, vilayetlere, kazalara
girmesini sağlayabilecek tedbirler için çalışılıyor...”10
Kadın Gazetesi’nin bir diğer önemli ayırt edici özelliği de, Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevine soyunmuş
olmasıdır. Kadın Gazetesi, kendi mevzularının en başında çocuk, gençlik ve aile terbiyesini görmektedir.
Bu konuyla ilgili olarak, bakanlığın çok yerinde olan yeni programına yardımcı olunacağı belirtilmektedir.11

1.1. Kadın Gazetesi ve Başyazarı
1947 yılında, ilk kez bayiye çıkan Kadın Gazetesi, önceleri cumartesi günü sonraları pazartesi günü
olmak üzere, haftada bir kez, sekiz sayfa olarak çıkarılmıştır. İncelenen periyottaki Kadın Gazetesi’nin
içeriği incelendiğinde ev idaresi, moda, spor gibi sayfaların yanı sıra çocuk sayfası “Türk Kadınlığı”
gibi araştırma-inceleme sayfaları yer almaktadır. Dönemin iç ve dıştaki önemli gelişmelerin de yer
aldığı haberlerin haricinde çeviri, roman ve köşe yazıları bulunmaktadır. Sürekli köşe yazarları
arasında İffet Halim Oruz’la birlikte, kadın hareketinin o dönem önde gelen ve tanınan isimlerinden
Şukufe Nihal ve milletvekili olan Hasene Ilgaz da bulunmaktadır. Gazete sayfaları arasında “Türk
Kadınlığı” başlıklı yazı dizisi, yabancılara Türk Kadınlığı ve Hareketi hakkında bilgi vermek amacıyla
yer alması dikkat çekicidir. Bununla birlikte, ikinci sayıdan itibaren uzun bir süre devam eden “Dünya
Kadınlığı” köşesi de başarılı kadın örnekleri sunması bakımından önem taşımaktadır. Fiyatı 25 kuruş
olan Kadın Gazetesi, bir sayfasını da reklama ayırmıştır.
Kadın Gazetesi’nin sahibi olan ve başyazarlığını yapan İffet Halim Oruz, Edebiyat Fakültesi’nin
ardından İktisat Fakülte’sini bitiren, dönemin önemli “aydın” kimliğine sahip kadınlarından biridir.
Kendi ifadesiyle, kendini kadın davasına adaması, daha dokuz yaşındayken, annesinin Hukuk-u
Nisvan Cemiyeti’ndeki çalışmalarına tanık olması sonucu gerçekleşmiştir. İffet Halim Oruz, ilk
kurulan Türk Kadınlar Birliği’nin Diyarbakır şubesini açmasının yanı sıra daha sonra kapatılacak
olan birliğin, 1949 yılında yeniden kurulmasını sağlayan kişidir. Kadın Gazetesi yazarları, dönemin
önde gelen Kemalist ideolojiye sahip seçkin bir kadrodan oluşmaktadır. Devamlı olarak yazan
birkaç yazarın haricinde Kadın Gazetesi yazarları bu işi para almadan gönüllü olarak, kadın davasına
hizmet etmek için yaptıklarını ifade etmişlerdir. Gazetenin başyazarı “Kadın Gözüyle” köşesiyle
İffet Halim Oruz yaparken; yazı işleri ekibinde, Şuküfe Nihal, Halide Nusret Zorlutuna, Hasene
Ilgaz, Nimet Selen, Zübeyde Mengüç, Ferüzan Eksat, Mualla Onur, Aziz Haydar, Bedia Battal
gazi bulunmaktadır. Daha sonraları bu ekibe, Muzaffer Usluata, Ayten Mengüç, Neriman Tuna,
Meral Divitçi, Ayten Atasagun, Sabiye Kanat, Mesude Gürel, Seniha Ersöz, Ferit Tunçör, Şakir
Palancıoğlu, Müjgan Ağaoğlu, Suat Demirok, Sündüz Arıtan, Aslan Babal, Ayşen Özakılır gibi
isimler de katılmıştır.12
Kadın Gazetesi’nin çıkış amacı, gazetenin birinci sayısında şöyle belirtilmektedir:

Hasene Ilgaz, “İkinci yıla girerken”, Kadın Gazetesi, 28 Şubat 1948, s. 9.
İffet Halim Oruz, “Üçüncü yıla girerken”, Kadın Gazetesi, 3 Ocak 1949, s. 7.
12 İffet Halim Oruz, Atatürk Döneminde Türkiye’de Kadın Devrimi, İstanbul, Gül Matbaası, 1986, s. 53-54
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"Cumhuriyet İnkılâbı, kadınlarımıza ileri dünya kadınlığı arasındaki yerini vermiş
bulunuyor. Türk kadınındaki kan ve ruh vasıfları bu hamlenin hem hızla hem de
başarıyla vücut bulmasını desteklemişti. Bundan dolayı, Türk kadınlığının geçmişteki
mevzularıyla ilgilenmek istemeyecek, kısaca kadın erkek eşitlik davası üzerinde
fikir yürütmek lüzumunu duymayacaktır... Memlekete ve aileye yararlı görülen ve
kadınlığımızın tekamülüne yardım edecek, ilim, sanat, fikir hareketlerine ve kadınla
ilgili aktüalite kucağımızı açmış bulunuyoruz…. Cemiyetin en büyük varlığını teşkil
eden kadın tahassüs ve şefkatinin kaynağı ve kucağı olmak amacımızdır. Yuvayı
dişi kuş yapar. Yurdun içtimai, iktisadi ve kültürel davaları kadın elinin çevikliğine
ve kadın yüreğinin hassaslığına daima muhtaçtır. Böylece kadınlığımızın düşünce,
görüş, duyuş ve isteklerine hizmet etmek için çıkıyoruz."13
Dolayısıyla, Kadın Gazetesi, kadın erkek eşitliğiyle ilgilenmemektedir. Cemiyetin en büyük varlığı,
yuvayı kuracak ayakta tutacak olan kadındır. Kadın Gazetesi, kadının cemiyet hayatındaki öneminden
dolayı, ilim, sanat, fikir ve aktüalite yönünden bilgi dolu olmasını sağmayı amaçlamaktadır. Gazete’nin
ne içerecek olduğu ve ne hakkında yazılar yazılabileceği ise; 5 Nisan 1947 tarihli gazetenin 8. sayfasında;
“…Anadolumuzun her tarafında başka başka özellikler, güzellikler bulunur. Bizler
bunların çoğunu yakından tanıyamayız. Hâlbuki en ücra yurt köşelerini bile tanımak,
en candan dileğimizdir. Güzel Anadolu’nun her bölgesinde yaşayan değerli kadın vatandaşlar;
bize yurdunuzdan haber veriniz. Şehrinizde, kasabanızda veya köyünüzde ne gibi
özellikler vardır? Meseli size birtakım sorular verelim: Kadınlar okumaya meraklı
mıdırlar? Kaçta kaçı mektebe gider? Hangi ülkülere sahiptirler? Doğdukları, yaşadıkları
yer için, ne gibi yükseltici düşünceleri vardır? Aile hayatı, eşlerin birbirlerine karşı durumu
nasıldır? Beşikten başlayarak çocuklar nasıl büyütülür, nasıl terbiye edilir? Bunların
sağlık durumu nasıldır? İhtiyarlar ve gençler nelere inanırlar? Hurafeler yaşıyor mu?
Bunlar ne gibi şeylerdir? Orada kadının geçim vasıtası nedir? Bunlardan nasıl faydalanılır,
bu faydayı genişletmek için nelere başvurmak gerektir? Kadınların tarla ve evdeki hayatı
nasıl geçer? Düğünler, eğlenceler nasıl olur? Oyunlar, türküler, masallar, oraların hayatından
bize ne anlatır? Yakın veya uzak tarihlerde orada ne gibi önemli olaylar geçmiştir?
Herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde kahramanlık göstermiş olan kadınlar var
mıdır? Bunların hikâyesi nedir? gibi sorulara ilişkin makale, hikaye ve yazı yazabilirsiniz…”14
şeklinde bahsedilmiştir.

1.2. Kadın Gazetesi, İnönü Sevgisi ve Türk Kadın Birliği…
Kadın Gazetesi’nde, çok partili demokrasiye geçilmesiyle, kadının sosyal, siyasi açıdan ilerlemesi arasında
ilişki kurulmuştur. “Yeniden seçim yapılırsa” manşetiyle yer alan, Oruz imzalı, 6 Ekim 1947 tarihli gazetenin
birinci sayfasında yer alan haberin metninde, kadının seçmen rolünün unutulmaması şu sözlerle
ifade edilmektedir:
“İç politika olayları devam edegelmektedir, bu arada, son günlerde yeniden seçim
yapılacağı rivayet olmaktadır. Biz bu sütunlarda seçim yapılmasının icaplı veya icapsız
yerinde ve gününde olup olmayacağı hususunda mütalaa yürütecek değiliz. Bugün
üzerinde duracağımız konu mücerret olarak seçim olayının kadınlarımız ile ilgisi ve
kadınlarımızın seçimde oynayacağı roldür. Günden güne demokratik bir inkişafa doğru
gittiğimizde, tek parti yerine çok partili siyasi durumumuz olduğuna göre, vatandaşların
yarısını teşkil eden kadınların nasıl bir siyasi rol oynayacağını izaha bilmem lüzum var
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“Çıkış amacımız”, Kadın Gazetesi, No: 1, Mart 1947, s. 1.
“Yurt içinde kadın”, Kadın Gazetesi, No: 8, Nisan 1947, s. 8.
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mı? Bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz nokta bu rolü olgun ve ağır başlı olarak
oynayabilmektir… Buna göre kadınlarımızdan beklediğimiz birinci olarak, adama
sendecilik yapmaması, ikinci olarak da vicdan kanaati ile rey pusulasını atmasıdır.
Geçirdiğimiz inkılâp yılları içersinde yere yer şu izahımıza uymaz olaylara rastladık.
Şekere, basmaya rey pusulası atanlarımız oldu… Şu halde kadınlarımızdan demokratik
inkişaf adıyla bir hamle bir olgunluk durumuna girdiğimizi işaret etmek yerinde
olur. Kadın artık seçme hakkını kullanmada kâmil bir vatandaş rolü oynamalıdır.”15
Kadının, toplumsal sorunlar ve siyasal konular üzerinde ne kadar bilinçlendirilirse, bunlardan ne
kadar haberdar olursa seçim zamanında da o oranda sağlıklı bir seçim yapabileceği düşünülmüştür.
Gazete, çok partili döneme geçiş yılları olması itibariyle, demokratik bir toplumun gereklerine
uygun olarak kadınların mecliste temsil edilmelerine çok önem vermiş ancak bu düşüncelerinin
aksine bir durum ortaya çıkınca durumla mücadele edebilme yollarını aramıştır. Özellikle, gazetenin
sahibi ve başyazarı Oruz’un bu konudaki hassasiyetini sıklıkla köşe yazılarında dile getirmiştir.
Toplumun büyük bir nüfusu oluşturan kadınların görmezden gelinmesi, geçmişe oranla, meclisteki
kadın milletvekili sayısının oldukça azaltılmış olması, Oruz’un canını sıkmıştır. Oruz, Kadın Gazetesi’ni
çıkarmaya başlamasıyla basın hayatına giriş nedenin, kadınlık hareketine hız vermek olduğunu
söylemektedir. 1935 yılında, seçilen 18 kadın milletvekili sayısının 1945 yılında, tek partili hayattan
çok partili hayata geçilmesine rağmen 9’a düşmesi, Oruz’u Kadın Gazetesi’ni kurması yönünde
harekete geçirmiştir.16
“Süs mü, çerez miyiz neyiz?” başlıklı yazıda, İstiklal Savaşı’nda kadının, erkekle yan yana verdiği
bağımsızlık mücadelesi sonucunda kazandığı haklar hatırlatılarak, Cumhuriyet’in ilanından sonra
bugüne gelinceye kadar başlangıçta kadınların mecliste temsil edilme oranının azaldığından
bahsedilmektedir. Ayrıca, yazının devamında, kadının sosyal ve iktisadi alanlarda olduğu kadar
siyasi alanda da variyet göstermesi gerektiği de ifade edilmektedir.
Kadın Gazetesi yazarları, kadının siyasetteki temsilini sorunlu görmekle birlikte, kadın haklarının
gelişimi sorunlu görmemişlerdir. Yazarlar, İsmet İnönü’yü, Atatürk devrimlerinin koruyucusu
ve yürütücüsü olarak benimsemişlerdir. “Türk kadın inkılâbı hakkında yanlış fikirler” başlıklı yazıda
İnönü sevgisi şöyle dile getirilmiştir:
“….Türk kanunlarında kadın haklarını geriletici yeni hiç bir hüküm yoktur. Her
türlü eşitlik hakları vardır. İnönü, Atatürk’ün en yakın inkılâp arkadaşıdır ve bu inkılâbı
onunla beraber geliştiren şahsiyettir ve bu role devam etmektedir. Siz, değerli bir inkılâp
büyüğü ve şahsiyeti olan Sayın Devlet Başkanı İsmet İnönü ise; bizim en kuvvetli
dayanağımızdır. Kadınlığımızın bu günkü ileri durumu da meydandadır….”17
Kadın Gazetesi yazarları, İnönü’ye olan bağlılıkları, İnönü’nün isteği üzerine Kıbrıs’a giderek ve
dönüşlerinde İnönü’ye gezi hakkında izahatta bulunarak göstermişlerdir.18 Kadın Gazetesi yazarlarının
Kıbrıs’a yaptıkları geziyle ilgili gazetede, incelenen dönemler arasında, “Kıbrıs Valisi ve Türk Dostluğu”19,
“Kıbrıs’ta Türk Kadınları ve Türk Erkekleri”20, “Kıbrıs Münevverlerinin yetişmesi ve bugünkü gençlik”21
gibi haber başlıklarına rastlanmıştır. Yazarlar, Kıbrıs’ı sık sık ziyaret etmiş ve gözlemlerini gazetede
İffet Halim Oruz, “Yeniden seçim yapılırsa”, Kadın Gazetesi, 6 Ekim 1947, s. 1.
Oruz, a.g.e., s.52
17 İffet Halim Oruz, “Türk kadın inkılâbı hakkında yanlış fikirler”, Kadın Gazetesi, 7 Kasım 1949, s. 3.
18 a.g.e., s. 55.
19 Hasene Ilgaz, “Kıbrıs valisi ve Türk dostluğu”, Kadın Gazetesi, 16 Ağustos 1948, s. 1.
20 Hasene Ilgaz, “Kıbrıs’ta Türk kadınları ve Türk erkekleri”, Kadın Gazetesi, 11 Ekim 1948, s.1
21 Hasene Ilgaz, Kıbrıs münevverlerinin yetişmesi ve bugünkü gençlik”, Kadın Gazetesi, 18 Ekim
1948, s.6
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aktarmışlardır. 16 Ağustos 1948’de birinci sayfadaki haberde Kıbrıs dönüşü, “Öğretmenler Kıbrıs’tan
Anavatan’a döndü” başlıklı haberle verilmiştir. Haberde, yirmi günden beri Kıbrıs’ta bulunan
öğretmenler ile Çorum milletvekili Hasene Ilgaz ve Kadın Gazetesi başyazarı İffet Halim Oruz’un
yurda döndükleri belirtilmiştir. Kıbrıs’ta gördüklerini övgüyle ve gururla anlatan Kadın Gazetesi
yazarları, Kıbrıs’ta gördükleri Atatürk ve İnönü sevgisinden şöyle bahsetmişlerdir:
“…Adada kaldığımız on beş gün içinde tanzim edilen programa göre gezdirildiğimiz
bütün yerlerde Türk halkının Atatürk’e karşı sonsuz saygısını, İnönü’ye karşı inancını
ve bağlılığını gördük. İhtiyarlar, gençler, kadınlar, erkekler, çocuklar, elli dört öğretmeni
yani hepimizi Türkiye’den gelmiş birer varlık, İnönü’nün birer parçası olarak kabul
ettiler. Hep konuşmalarında bütün hisleriyle, duygularıyla bizi konuştular. İstiklaline
kavuşmuş, inkılâbını yapmış Türkiye’yi konuştular…”22
Kadın Gazetesi’nde Kıbrıs davası yakından takip edilmiş, manşet haber şeklinde verilmiş ve sık sık
bu konuyu içeren yazılar kaleme alınmıştır. 1 Ağustos 1949 tarihli gazetenin birinci sayfasında,
geniş bir yer kaplayan “Kıbrıslı kardeşlerimiz hoş geldiniz” üst başlığıyla yer alan haber, “Sizin
davanız, ‘Kadın Gazetesi’nin davalarının başındadır. Türk anneleri sevgili Türk Kıbrıslıları’na
şefkat duygularını ve selamlarını gönderir” alt başlığıyla yer almıştır. Kıbrıs konusunda gazetenin
tutumu, 16 Ağustos 1948 tarihli gazetenin birinci sayfasında;
“…Kıbrıslı Türkler diyorlar ki, bizim toprağımız Anadolu’nun yanı başındadır ve
adeta Anadolu’dan kopmuş olarak anayurdun bütün coğrafi vasıflarını taşır. Tarihen
üç yüz bu kadar yıl Türk devleti camiası içinde bulunan bu topraklar Türk cengâverleri
tarafından karış karış Türk kanıyla sulanmak üzere istidat edilmiştir. O halde kim
ve niçin bir hak iddia edip kendi hesabına Kıbrıs’ı ilhaka savaşır. Nihayet on sekiz
milyonluk bir Türk devleti zinde inkılâpçı varlığıyla yanı başımızdadır…”23 şeklinde
belirtilmektedir.
Kadın Gazetesi’nde çok geniş bir yer tutan bir diğer önemli konuda, “Türk Kadın Birliği” hususunda
olmuştur. “Türk Kadın Birliği”nin ikinci kez kurulmasının teşvik eden yazıların yer aldığı söylenebilmektedir.
İncelenen dönemde, Kadın Gazetesi’nde, Türk Kadın Birliği’nin kuruluşu, toplantıları, amaçları ve
birliğe getirilen önerilerle ilgili olarak haberlere yer verilmiştir. Ayrıca, çok partili hayata geçiş gibi
önemli bir demokrasi hamlesinde bulunan bir toplumda, kadın teşekkülünün kurulması, sandık başına
gidecek olanların yarısının “kadın”lardan oluştuğunun düşünülmesi bakımından da hem bu hamleyi
hem de sosyal bünyenin kuvvetlendirilmesi bakımından önemli görülmüştür.24 Türk Kadınlar Birliği’nin
hangi amaçla kurulduğu, yine Kadın Gazetesi’nin üçüncü sayfasında;
“…Türk kadın inkılâbının bir gerileme hareketi göstermemesi için korunmasına lüzum
hâsıl olmuştur. Binaenaleyh partiler siyaseti dışında ve en tabii olarak kadın unsur tarafından
bu korunmanın yapılması lüzumludur. Kadın, Türk demokrasisinde hak, vazife ve mesuliyet
anlayışının inkişafına hizmet etmelidir. Demokratik rejimi yıllardan beri benimsemiş
ve kadınlarına eşit vatandaşlık hakkını tanımış olan memleketlerde de bu kadın teşekkülleri
vardır. Onlar da bir taraftan hakların korunması diğer taraftan kadınlık âlemindeki feci
manevi yaraların önüne geçilmesi için faaliyet gösterirler. Buna göre Türk kadınları da
kendi meseleleri ile bizzat meşgul olmalıdırlar. Bundan başka kadının kendi hususiyetine
göre çeşitli mevzulardaki faydalı rolünün sağlanması için kadınlar varlık göstermelidir.
Hülasa, partiler siyasetine dayanmadan kadınların önce kendilerine dayanması, haklarını
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savunması, çalışma hususiyetlerinden cemiyeti faydalandırması gerekir…”25 şeklinde
ifade edilmiştir.

2. Kadın Gazetesi’nde Tanımlanan Kadınlık Rolleri
Kemalist reformların öngördüğü "modern feminite", işinde eğitimli meslek kadını, kulüp ve dernek
faaliyetlerine katılan örgütçü kadınlar, iyi eğitilmiş anne ve eş, balolarda iyi dans edebilen, modayı
izleyen “feminen kadın” gibi farklı imajları birleştirebilmiştir. "Kemalist kadın kimliği", Cumhuriyet
döneminde yeni kurumsal düzenlemelere uyumlu yurttaşların sosyalizasyonu ve yeni ulus devletin
kurulma sürecinde uyumlu kadın-erkek ilişkilerinin yeniden kurulabilmesi için kültürel bir çözüm
sunabilmiştir. Kadın öznelerin bu yeni kimliğin oluşumuyla ilgili yaşantıları, yeni bir ahlak anlayışı, duygu yoğun modernist baba-kız ilişkisi, mesleki kimliğin Kemalist kadınlar için en önemli
benlik alanı olması, vatana ve millete karşı içtenlikli bir vazife ve Cumhuriyet devrimlerine karşı
derin bir şükran duygusu gibi boyutlar içinde yaşanmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ve sonrasında,
meslek hayatına giren kadınlar kendilerini çok şanslı görmekte ve kadın olmak nedeniyle herhangi
bir ayrımcılık yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. 26
Kemalist devletin öngördüğü kadının birincil işlevleri olarak, doğurganlık ve çocuk bakımı olarak
görülmekte, kadının geleneksel “evcil rolüyle tanımlamaya devam ettiği ve bu rolü toplumsal
yaşamda yüklenmesini beklediği savunulmaktadır. Kadınlara erkeklerin eşiti ve tam ortakları yerine,
modernleşmenin ve batılılaşmanın simge ve araçları olarak yaklaşan Kemalist reformlar, kadının
toplumsal konumunda fazla bir değişiklik yapmayı amaçlamıştır. Kadınların eğitimi esas olarak
kadının erkek çocuğu üzerindeki etkisi kaygısıyla, çocuğun ilk eğitmeni olması nedeniyle desteklenmiştir.
Buradan yola çıkarak “geri kalmış kadınları” becerikli annelere ve pratik eşlere dönüştürmek için
kadıncıl bir ders programı olarak geliştirilmiştir. Kemalist rejim, kadınları zaten içeren kimi kurumlarda
örneğin aile gibi, reformlar yapılarak, diğer kadınları ise kapsayacak şekilde genişleterek (örneğin
okullarda), ataerkil yapıları yeniden inşa etmeyi ve meşrulaştırmayı başarmıştır. Dolayısıyla, Kemalist
reformlar, kadının ezilmişliğini tam anlamak yerine kadınlara bir de “kalkınma” görevi vererek,
kadınların üzerlerindeki yükleri artırdığı söylenebilmektedir. Kemalist ideolojiye sahip aydınlar,
“kadın sorunu”na gelişmişlik yolunda aşılması gereken sorun olarak bakmışlardır.27
Türk kadını kavramlarının oluşturulmasında kadınların etkin olmalarının ölçüsü, kadınların ulusal
inşa sürecine katılımının göstergelerinden biri olmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk kadın
kimliği batının alkol gibi yozlaştırıcı etkilerinden uzak, Cumhuriyet İnkılâbı’nın sunduğu olanaklardan
yararlanarak, sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamda başarıya ulaşan, ilerleyen kadın olarak görülmüştür.28
Cumhuriyet’in yeni kadını, Batıdaki “feminen” hem cinsleriyle taban tabana zıt bir kadın imajını
yüceltmiştir. Batılı kadın cinsel serbestliği ve abartılı makyajı nedeniyle şiddetle eleştirilmiştir.
Cumhuriyet’in yeni kadınının “modern ancak mütevazı”, sorumlu, tutumlu ve şefkatli olması
beklenmiştir. Kadınlardan, geleneksel, alaturka imaj ile iffetsizlik, yani batılı kadınlar gibi cinsel
serbestliğini ilan edecek denli aşırı modernlik arasında bir denge kurmak gibi imkânsız bir görevi
daha başarması beklenmiştir. Alaturkalıkla iffetsizlik arasındaki gerilim, Türk kadınlarının zihninde
Cumhuriyet döneminin başlangıcından bu yana huzursuzluk yaratıcı bir unsur olarak varlığını
sürdürmektedir. Cumhuriyet’in yeni kadını, iş ve aile çifti omuzlanmış bir kahraman olarak
İffet Halim Oruz, “Türk Kadın Birliği”, Kadın Gazetesi, 16 Mayıs 1949, s. 3.
Durakbaşı, a.g.m., s. 46.
27 Zehra Arat, “Kemalizm ve Türk Kadını”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Der. Ayşe Berktay
Hacımirzaoğlu, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 1998, s. 55.
28 Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız Inklap, Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadınlar Birliği,
İstanbul, Metis Yayınları, 2003, s. 227.
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görülmüştür. Batılı kadının açıkça belirgin cinselliğini eleştirilmiştir. Bu yeni kadının tavrı, batı
kadınından faklı olarak, namuslu, cinsiyetsiz bir silah arkadaşı olarak düşünülmüştür. O, her şeyden
önce sadık bir eş ve anne olmalıdır; özverili, şefkatli, alçakgönüllü olmalıdır. Kocasının yoldaşı
ve arkadaşı, sosyal faaliyetlerdeki eşi olmalıdır. O, her başarılı erkeğin arkasındaki görünmez
namus ve tahammül abidesidir.29
Kartal’ın da belirttiği gibi30, Kemalizm ve Cumhuriyet’e geçiş, geçmişle önemli bir kopuşu da
beraberinde getirmiştir. Kadın da geleneksel toplumdan kopuşun simgesi olarak, Türkiye
Cumhuriyeti’nde, bir “sembol” olmuştur. Kadınların görüntüsü ve görünürlüğü, Kemalist ideolojinin
simgesi haline gelmiştir. Kadın üzerinden kurulan “modernlik”, geçmişle olan bağlarını koparmış,
batıyı model alan yeni bir kadın ideali sunmuştur. Yeni kadının idealize edilen nitelikleri sade,
mütevazi, becerikli, tutumlu, bilimsel bir dünya görüşünü benimseyen, kendini işine adayan başarılı
kadınlardan oluşmaktadır. Bu kadınlık rolleri, sadece Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllarda değil,
sonraki yıllarda da “aydın”, “öncü” kadınlar tarafından, Türk kadınına aşılanmaya çalışılmıştır.
Bütün bu söylenenler ışığında, Cumhuriyet Kadınında bulunması gereken niteliklerin Kadın Gazetesi
içinde de bulunacağı düşülmüştür. Dolayısıyla, incelenen dönemde (1947-1949) konuyla ilgili yapılan
arşiv taramasında, öncelikle kadınların toplumdaki yerleri ve kadınlardan beklenen görevlerle ilgili
haberler ve köşe yazıları taranmış, diğer haber ve köşe yazıları inceleme dışı tutulmuştur. Daha
sonra inceleme birimi olarak seçilen haber ve köşe yazılarında işlenen temalar belirlenmiş ve son
olarak ise; bu temalardan kadınlık imgeleriyle ilişkilendirilerek; modern ama tutumlu “kadın”,
yeni nesiller yetiştirecek olan iyi anne-eş olarak “kadın”, eğitimli, aydın “kadın”, çalışan “kadın”
ana kategorileri altında incelenmiştir. Bu bölümde, öncelikle bu kadınlık imgelerinin oluşturulmasındaki
gerekçeler anlaşılmaya çalışılarak, gazete haberlerinde ve köşe yazılarında, bu imgelerin nasıl
işlendiğine dair örnekler verilmektedir.

2.1. Modern Ama Tutumlu “Kadın”…
Cumhuriyet kurmaya çalıştığı toplumda, kadınlara da yeni roller yüklemiştir. Cumhuriyetle birlikte,
Türk kadınına kısaca “kadınların toplumdaki yerlerini almalı” diye özetlenebilen bir görev verilmiştir.
Yapılması gereken, her şeyden önce kadınların yaşam alanını sınırlayan, nasıl davranmaları gerektiğini
tanımlayan eski değerlerin değiştirilmesi olmuştur. Kadınlara, yeni düzende, toplum hayatına karışmaları,
eşlerine yaptıkları işlerde destek olmaları ve toplumsal kalkınma, yenileşme projelerine katılabilmek
için akıllı, okumuş, aydın kadınlar olmalarını sağlayabilecekleri hareket imkânı verilmesi düşünülmüştür.31
Yeni modern kadın, yenilenmiş görünümünde işi abartıp batılı kadının hoppalığını taklit etmemesi
ve iffetini koruması için de uyarılmıştır. Kadının kamu yaşamında erkeğin yanında yer alması
için Atatürk, Türk Kadınlarını, şeriatın tavsiyesi, dinin emri mucibince giyinmeye ve “içtimailerimizin
ahlak ve adabına mügayir olmamaya çağırmıştır.”32 Bu nedenle, Cumhuriyet’in Kadınları, erkeklerle
eşit şartlarda koşullarda her alanda çalışabilecek, ancak irfanıyla, aklıyla kendinden söz ettirecek,
görüntüsüyle Avrupa kadınları kadar modern giyinebilecek fakat bunu yaparken kadınlığını açığa
çıkaran hal ve hareketlerden, giyim tarzından uzakta durması gerektiği düşünülmüştür. Türkiye’de
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modernleşme çabaları, görüntüye dayanan, “modern olmaktan” ziyade “modern gibi olan”, batılı
gibi giyinmek anlayışına dayanan bir zihniyet olarak ifade edilmektedir.33
Acun’un belirttiği gibi34, Cumhuriyetin ilk yıllarının öğretmenleri, cinsiyet özelliklerini mümkün
olduğunca gizleyecek biçimde tek tarzda (ceket-etek gömlek) giyinmiş, makyajsız, ciddi görünüşlü
kadınlar olmuşlardır. Bu haliyle, giyimlerindeki kadınsılık, göze çarpmayacak yerde belirmiş gibidir.
Acun’un bahsettiği benzer bir duruma Kadın Gazetesi’nde de rastlanmıştır. Gazete sayıları içinde
özellikle iki sayıda yer alan, kapladığı alan bakımından sayfanın önemli bir kısmında yer tutan iki
fotoğraf dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki, 3 Mayıs 1947, 1. sayfa’da yer alan “Erenköy Kız Lisesi
öğrencilerinin gösterilerinde enstantaneler” resim altı yazısının üstündeki fotoğraf, cumhuriyet genç
kızlarının giyim tarzlarına ilham sunmaktadır. Yine 19 Temmuz, 1947 tarihli gazetenin sağ üst köşesinde
şortuyla, iki kolunu yanlara açmış, enerjik görünümüyle, canlı ama seksilikten uzak genç kız fotoğrafının
neredeyse gazetenin çeyreğini kapsayacak şekilde yer almasında olduğu gibi modern genç kadınların
sade ama zarif görüntüsüne yer verilmiştir. Bu örneklerle birlikte, kadın gazetesinin moda sayfalarında
cumhuriyet kadının nasıl giymesi ve bunun için ne yapması gerektiği her sayıda anlatılmıştır.
Modayı kadınların yakından takip etmesi için, gazete içinde en son, Avrupa modası olan kıyafetlere
ve aksesuarlara tam sayfa ayrılmıştır. Modayı takip ederek kadınlardan kendilerine eldeki malzemeler
doğrultusunda yapabilecekleri, elbise modelleri, patronlar çıkarılmıştır. Modayla birlikte ayrıca,
gazetenin ikinci yılında gazetede, moda sayfası yerine ev işleri, kolay yemek, basit ve ucuz ev
dekorasyonu gibi sayfaların yer almaktadır.
Cumhuriyet’in ilanından 1950 yılına gelinceye kadar modanın karşısındaki tek engel ekonomik
güçlükler olarak belirmektedir. Bu bakımdan iki savaş arasında yer alan bu dönemde modaya uyma
konusunda zihniyet eleştirilerinden ziyade ekonomik eleştirilerinin ağır bastığı görülmüştür. Bir
yandan modaya uymanın gerekliliğinden bahsedilirken, öbür yandan “israftan kaçınalım” tarzı bir
yaklaşım benimsenmiştir.35 Böylece, kadınlardan görünümleriyle de çağdaş olmaları beklenmiş;
ancak bunu aile bütçesine zarar vermeden yapmaları gerektiği de öğütlenmiştir. İhtiyaçtan fazla
almak, kendi imkânlarını kullanarak giyim eşyası üretmemek, başkalarına özenerek giyim eşyası
almak israf ve lüks olarak görülmüş, bu durumun ise, İslam’a ve kanunlara aykırı bir durum olduğu
söylenerek bu tutum içinde olan kadınlar şiddetle kınanmıştır.
“Moda’ya uyalım ancak israftan kaçınalım” şeklindeki bu görüş, hem gazetenin moda sayfalarında
hem de köşe yazılarında işlenmiştir. Müjgan Ağaoğlu’nun “Lüks ve İsraf davamız” başlıklı, 2 Ağustos
1948 tarihli yazısında; tarih boyunca her milletin lüks ve israfın kendi bünyesini kemiren bir
mikrop olduğunu anladığından fakat önleyici tedbirlerin, yasakların, zamanla sonsuz ve başarısız
kaldığından bahsedilerek;
“…Nerede lüks ve israfın evvela dinimizin “israf haramdır” demesiyle men edildiği
hepimizce malumdur…Lüks ve israfın memleket ölçüsündeki derin tesirini anlamak ve
onu bulunduğu çerçeveden çıkararak mana lüks ve mefhumların üzerinde duracak olursak
israfın yaşanılan zaman içindeki iktisadi cephesinin daima mütehavvil olduğunu
görürüz…Bugün lüks ve cemiyet içinde göz kamaştırıcı bir örnek olduğu zaman
tehlikelidir. İsrafın ta kendisidir. Bütçeyi yıkar, aile huzurunu kaçırır, dolayısıyla
sosyal ve ekonomik bakımdan milli varlığımızı sarsar. Burada hukuki durumu tam
bir suçtur. Mesela uzun etek modasına uymak için geçen yıldan kalan elbiseleri
uzatabilmek mümkünken baştan elbise yapmak israftır. Arkadaşında gördüğü bir
Fatma Karabıyık Barbarasoğlu, Modernleşme Sürecinde Moda ve Zihniyet, İstanbul, İz
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ayakkabının hemen benzerini ve daha iyisini almaya çalışmak, kökü dışarıda olan
naylonlar dâhil her nevi giyim eşyası almak israftır. Bu eşya dayanıklılığı itibariyle
diğerlerinden farklı ise yerli kalitenin bunlara üstünlüğünü sağlamak için elbirliğiyle
çalışmamız şarttır…” 36 şeklinde israfla mücadele yolları da gösterilmiştir.

2.2.“İyi Anne-Eş” Olarak “Kadın”
Gazi Mustafa Kemal, İstiklal Savaşı'nı yönetirken güç aldığı, yaslandığı Türk kadınını, Türk anasını
hiç unutmamış, vefa duygusunu daima belirtmiştir. Belki de reformları arasında kadın haklarına
öncelik tanıması ve çok önem vermesinde, bu duygusunun etkisi bulunmaktadır. 21 Mart 1923'te
Konya'da Kızılay'ın kadın kollarına şöyle hitap etmektedir:
“Dünyada hiçbir milletin kadını daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere
götürmekte Anadolu kadını gibi emek verdim diyemez. Belki erkeklerimiz memleketi
istila edenlere karşı sürgünleriyle düşmanın süngülerine göğüslerini germekle düşman
karşısında hazır bulundular. Fakat erkeklerimizin teşkil ettiği ordunun hayat kaynaklarını
kadınlarımız işletmiştir. Çift süren, tarlayı eken, ormanda odununu, keresteyi getiren,
aile ocaklarının dumanını tüttüren, bütün bunlarla beraber sırtıyla, kağnısıyla, kucağındaki
yavrusuyla yağmur demeyip, kış demeyip, sıcak demeyip cephenin harp malzemesini
taşıyan hep onlar, hep o yüce fedakâr, o ilahi Anadolu kadınları olmuştur. Bundan
ötürü hepimiz, bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle
sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim”37
Atatürk’e göre bir toplum bir millet erkek ve kadın denilen iki cins tarafından meydana
getirilmektedir. Kadın ailenin temeliydi. Kadın aile içinde çocukların yetiştirilmesinde, gerekse
kültür unsurlarının nesilden nesle aktarılmasında köprü vazifesi görmekteydi. Çocuğun topluma
hazırlanmasında değil, ailede sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesinde kadına önemli roller düşmektedir.
Atatürk, “…kadınlar, erkeklerden çok daha aydın ve daha bilgili olmaya mecburdurlar…”38 demektedir.
Kadın Gazetesi’nde Türk Kadını’nın bu analık ya da yetiştirme rolüyle ilgili olarak, gazetenin ilk
sayısı olan 1 Mart 1947’de, “İki el birleşiyor” başlığıyla bir haber yer almaktadır. Yedinci sayfada yer
alan haber metni şöyledir:
“Bir milletin geleceği, kültür seviyesinin yükselmesi, sosyal durumunun gelişmesiyle
birlikte yetiştirdiği neslin kudretine, değerini, kabiliyetine bağlıdır. İçinde yaşadığımız
sosyete her birimizi çeşitli alanda görevlendirmiş, çeşitli içlerden sorumlu tutmuştur.
Bu sorumluluğun karşılığını, yalnız aldığımız işleri üstün bir basiretle tamamlarsak
büyük bir gönül huzuru ile vermiş oluruz…Bugün sosyetenin iş bölümü yaparken
okul ve öğretmenden istediği her türlü, gözle görülen ve görülmeyen üstünlüklere
sahip yaratılışlı bir mahluk vermesidir. Daha açıkçası bir insan yapması ve yaratmasıdır….”39
Bu yazıdan çıkarılacak olan sonuç, çocuğun şekil verilecek bir hamur olması itibariyle, annelerin
öğretmenle birlikte el ele vererek bunu gerçekleştirebileceklerine duyulan inançtır. Annelerin,
müzisyen, heykeltıraş, bilgi dünyasının doktoru, mühendisi, feylesofu olarak gösterilen meslekleri
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seçecek çocukları yetiştirecek olmaları, “pozitif bilime” duyulan inancı ve güveni de ifade etmesi
bakımından ilgi çekicidir. Gazetede genç nesilleri yetiştirecek olan kadının bu konuda başarılı
olması, gazetede yer alan bazı yazılarda görüleceği gibi, kadınlık rolündeki başarısı “Türk” anası
olmasına bağlanmış, tarihteki başarılı erkekleri yetiştiren kadınların “Türk” olmalarına vurgu yapılmıştır.
Melahat Faik Gökmen’in, “Kadın ve Türk Kadını” başlıklı, 26 Temmuz 1948 tarihli yazısı bu
örneklerden biri olmaktadır. Yazıda, Türk Kadınları’nın en büyük süsünün Türk oluşları oldukları,
tarihteki hatundan Sakarya’da kağnı süren kadına kadar hepsi bütün bir varlık bütün bir Türklük
olduğu, bugünkü kadınlık da o büyük kadınlığın evlatları olduğu bu nedenle yüce olduklarından
bahsedilmiştir. Ayrıca, yazıda moda düşkünü olup da süslü bir bebek, bir kukla halini alan birkaç
kadın bugünün kadınını temsil edemediği vurgulanmıştır.40
6 Ekim 1947 tarihli Kadın Gazetesi’nin birinci sayfasında; “Gençliğin yetişmesinde ve terbiyesinde
kadının rolü” başlıklı metnin devamında, terbiyenin önce aile ocağında başladığına, okulda gelişip
inkişaf ettiği söylenmektedir. Yine metinde çocuğu yetiştirecek olan annenin rolü “anasına bak
kızını al” atasözüyle de desteklenmiştir. Metinde aydınlanma düşünürlerinden J. J. Roussou’nun
kişinin şekillenmesinde cemiyetin önemi olduğuna değinen sözüne de yer verilmiştir. Haberin
ikinci sayfasındaki devamında ise, aile terbiyesi tam ve sağlam olan bir insandan memlekete ve
insanlığa zarar gelmez denerek, tarihin her devrinde zaferler kazanan Türk milletini ve tarihini
yaşatan kahramanlar yetiştiren şanlı Türk anasının, bugünkü gençliği yetiştirirken üzerine düşen
sorumluluğu unutmaması gerektiği, bunun içinse yetiştirmek için yetiştirebilmenin önemi
vurgulanmıştır.41
Kazım Nami Duru’nun “ev kadını”nı anlattığı yazı dizisinde “ev kadını”nın nasıl olması gerektiğinden
bahsedilirken; “Türk Kadını”nda bulunması gereken özelliklerden de belirtilmiştir. Dolayısıyla,
yeni nesilleri yetiştirecek olan “kadın” ailenin direği olarak görülmüş, kadının en önemli görevi,
her bakımdan evinin her türlü işlerine hâkim bir durum takınması olarak gösterilmiştir. Bu vasıf,
ister zengin, ister fakir her kocalı, çocuklu kadında bulunmaktadır. İkinci vasıf ise, kadının işe
gidecek kocasından evvel kalkıp yüzünü yıkadıktan, kısa da olsa çabucak tuvaletini yaptıktan
sonra, kahvaltıyı hazırlamak, kocasını, çocuklarını giyindirmek, onları güler yüzle işine, okullarına
göndermektir. Kadının, her türlü zaafını, noksanını kocasına saklaması gerekmektedir. Kadın,
erkeğinin aradığı tipi temsil edebilmelidir. Üçüncü vasıf ise, ailenin gelirini masrafına uydurabilmektir.
Kadın lüzumsuz ziynetten kaçınmalıdır.42 Metinde görüldüğü gibi, yeni nesli yetiştirecek kadının
hangi vasıflara haiz olacağı belirtilirken, kadının becerikli, dış görünüşüyle bakımlı ancak müsrif
olamayan, lüksten kaçınan bir tavra sahip olması gerektiği vurgulanmaktadır.

2.3.Eğitimli, Aydın “Kadın”
Atatürk, Ocak 1923’te İzmir’de yaptığı bir konuşmada özellikle kadın ve erkeğin kalkınmada birlikte
yer almaları gerektiği konusundaki düşüncelerini şöyle dile getirmektedir:
“Şuna inanmak gerekir ki, yeryüzünde her şey kadınlar tarafından yapılmıştır. Bir
toplum onu oluşturanlardan yalnız birinin ihtiyaçlarının kazanılması ile yetinirse,
o toplum yarıdan çok güçsüzlük içinde kalır... Bir millet ilerlemek ve uygarlaşmak
isterse, özellikle bu noktayı temel alarak benimsemek zorundadır. Kadınlarımız da
bilgili olacak ve erkeklerin geçtiği tüm öğretim derecelerinden geçeceklerdir. Sonra
kadınlar, toplumsal hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirlerinin yardımcısı ve
Melahat Faik Gökmen, “ Kadın ve Türk Kadını”, Kadın Gazetesi, 26 Temmuz 1948, s. 3.
Gülseren Turay, “ Gençliğin yetişmesinde ve terbiyesinde kadının rolü”, Kadın Gazetesi, 6 Ekim 1947, s. 2.
42 Kazım Nami Duru, “Ev Kadını”, Kadın Gazetesi, 3 Ocak 1949, s. 6.
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destekçisi olacaklardır. Memleketimizde cahillik varsa bu yaygındır. Yalnız kadınlarımızı
eğil, erkeklerimizi de kapsamaktadır... Son olarak diyorum ki, bizi analarımızın adam
etmesi gerekirdi. Onlar edebilecekleri kadar etmişlerdir. Ancak bu günkü seviyemiz,
bu günün gerektirdiği zorunluluk ve ihtiyaçlara yeter değildir. Başka zihniyette, başka
olgunlukta adamlara ihtiyacımız var. Bunları yetiştirecek olanlarda bundan sonraki
annelerdir.”43
Kadın Gazetesi de, Atatürk’ün bu sözlerini benimseyerek, kadının bilinçlenmesine ve eğitilmesine
özel bir özen göstermiştir. Kadın Gazetesi, incelenen periyot içindeki her sayısında mutlaka birinci
sayfasının sağ üst köşesini “Kadın Değerlerimiz” köşesine ayırmıştır. Bu köşede mesleklerinde
başarılı olan, “aydın”, “inkılapçı” kadınlar hakkında her sayıda bir kadın olmak üzere yer vermişlerdir.
Bu köşeyle ilgili olarak, “İnönü Armağanı ve Kadın Değerlerimiz” başlıklı bir yazı gazetede yer
almaktadır. Gazete metni şöyledir:
“…Türk kadın topluluğunu bir bütün halinde iki bölümde incelemek doğru olur:
Şehirli kadınlar ve köylü kadınlar. Bu iki kategori içinden şüphesiz dikkati üzerinde
toplayan şehirli kadınlardır. Bu noktaya işaret ederek ikinci bölümü teşkil eden ve
sayıca üstün bir durumda olan köylü kadınlarımız üzerinde duralım. Köylü kadınlarımız
her bakımdan memlekete yararlı bir organ olabilmek için diğer zümrelerin yardımına
muhtaçtırlar. İyi evlat yetiştirmek, ocağının rahatını, varlığını sağlayabilmek, icap
eden sağlık bilgilerini öğrenmek, batıl inançların tesirinden kurtulabilmek için daima
aydınlatılmağa ve öğretime muhtaçtırlar. Aydın zümreye düşen ödev şehir kenarlarına,
kasabalara, hatta köylere inerek her yönden bu büyük kitleyi iyiye, sağlığa, doğru
yürüt meye çalışmaktır. Aydın kadınlar gurubuna gelince, aydın kadın denilince ilk
akla gelen şey bu vasfı taşıyan kimsenin yüksek tahsilini yapmış olmasıdır. Fakat bu
husussu incelersek bu da kâfi değildir. Birçok yüksek tahsil görmüş kadınlarımız vardır
ki, ev ve iş muhitine girer girmez kendilerini kitap hatta gazete bile okumaktan uzak
tutarlar. Bunlar kendi çerçeveleri içinde ilerlemeye değil belki gerilemeye mahkumdurlar…
Buna mukabil bir kısım kadınlarımız vardır ki belki tahsillerini tamamlayamamışlar, fakat
girdikleri meslek veya zamana göre üzerlerine aldıkları vatan vazifelerini herhangi bir
yüksek okul mezununun yapamayacağa şekilde başarmıştır ki İstiklal savaşında
Fatmacıklar, Atike analar, Ayşe çavuşlar bizim için Türk kadın tarihine giren birer
değerdirler. Şu halde hulasa etmek istersek gerçek değer, ileri görüşlü, derin bilgili,
karakter sahibi, yüksek ruhlu her şeyden evvel yurtsever, fazilet sahibi kimselerdir.
İleri, demokratik memlekette (değerler) dediğimiz bu münevverlerin sayıca çoğunluğu
o memleket için milli varlığın temeli ve her türlü gelişmenin özü sayılabilir. Çünkü
bir memleketi medeniyet dediğimiz ileri bir merhaleye ulaştıracak olan o memleketin
maddi yoğunluğu değil manevi yoğunluğu yani gerçekten bilgili, faziletli vatandaşların
sayıca üstünlüğüdür….”44
Yazıda özellikle, “aydın kadın”ın nasıl olması gerektiği Türk kadını’nı iyi evlat yetiştirmesi, ocağının
rahatını, varlığını sağlayabilmek, icap eden sağlık bilgilerini öğretmesi, batıl inançların tesirinden
kurtarabilmesi için daima aydınlatan ve bildiğini öğreten bir zümre olarak tanıtması dikkat
çekicidir. Kız Enstitüleri, Cumhuriyet’in tamamlayıcı kurumlarından biriydi. Kız Enstitüleri orta
sınıf ailelerin kızları için “iyi eğitimin paradigması” haline gelmiştir. 1940’lara gelindiğinde farklı
şehirlerde yaklaşık otuz beş kız enstitüsü ve normal okul çağına geçmiş daha yaşlı kadınlara
açık altmış beş akşam kız sanat okulu bulunmaktadır. Bu okulların amacı, Kemalist ideoloji

Vahap Sağ, “Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Kadını ve Atatürk”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, Cilt: 2, No: 1, Sivas, 2001, s. 20.
44 Müjgan Ağaoğlu, “İnönü Armağanı ve Kadın Değerlerimiz”, Kadın Gazetesi, 28 Şubat 1949, s. 8.
43

219

doğrultusunda, Türk kızlarından aydın eşler, anneler ve ev idarecileri yetiştirmek olmuştur.45 Kadınların
eğitilmesi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ve sonrasında devletin çeşitli kurumları aracılığıyla gerçekleşmiştir.
Bu kurumlardan önde gelenlerden biri de Kız Enstitüleri olmuştur. Kız enstitülerin yeni kurulan
Cumhuriyet için anlamı Oruz tarafından şöyle dile getirilmiştir:
“…Bu kadar yıldan beri kadınlığımızın kültürüne hizmet eden kadınlık hususiyetine
göre çalışmalarına bir yön vermiş olan bu müesseslerinin hayırlı gidişini övmekle
konuya girsek doğru olur. Yalnız genç kızlarımızı yetiştirmekle kalmayıp, bütün Türk
kadınlığına kucak açmış bulunan enstitüler hakikaten becerikli ve kıvrak elli bir aile
kadınlığı unsuru meydana getirmiştir. Şapkacılık, pastırmacılık, çiçekçilik gibi küçük
el sanatlarına varıncaya kadar kadınlarımızı yetiştiren bu okullar, biçki, dikişi, leke
temizleme vb. ev işlerinde de geniş bir zümreyi bilgili ve becerikli etmiştir. Bundan
sonrada, bahsettiğimiz el sanatları için müstahsil bir zümre meydana getirerek Türk
kızlarına böyle bir çalışma imkânı yaramıştır…Türk kadınlığı hakikaten açılan çığırdan
faydalanmıştır. Bu faydalanmayı en çoğa götürmek için ne mümkünse yapalım. Tez elden
ona ulaşmak ana gaye uğrunda atılan her adımı dikkatle ve tartarak atalım”46

2.4.Çalışan “Kadın”
Kemalist Cumhuriyet’le birlikte, medeniyet terimi salt batının daha üstün araçları, teknolojisi,
mamulleri ve bilgisi olarak değil, bilimsel ve teknolojik gelişmenin harekete geçirdiği, tarihsel
ve kaçınılmaz bir evrim süreci olarak daha geniş bir biçimde kavranmıştır. Batı’nın toplumsal
ve maddi ilerlemesi tarafından temsil edilen bu yüce kuvveti takip etmek bir tercih meselesi değil
bir zorunluluk halini almıştır. Atatürk’ün her fırsatta vurguladığı gibi, Batı medeniyetine direnmek,
oluşmakta olan tarihe boş yere direnmek olacaktı. Kemalizm’in idealize edilmiş formülasyonunda,
muasır medeniyet sadece batı ülkesinin tekelinde düşülmemekte, insanlığın tarihsel evriminin özünü
oluşturan ve bütün ülkelerin malı olarak görülmesi gereken bilimsel bilgi, yöntem araç, dünya
görüşü ve hayat tarzı düşünülmektedir.47 Ulusal medeniyetçi söylemin kadın kimlik tasarımı kadın
haklan ya da kadının kurtuluşu doğrudan kadın haklan bağlamında değil, ülkenin kurtuluşu bağlamında
gündeme gelmiştir.
Kadınların çalışma hayatlarına girişleri Kadın Gazetesi yazarları tarafından desteklenmiş ve sıklıkla
köşe yazılarında yer almıştır. Kazım Nami Duru’nun “Sosyal hayatta kadının rolü” başlıklı yazısında
da48 kadının, cemiyet içinde layık olduğu yere kavuşabilmesi açısından, çalışması gerekliliği
vurgulanmıştır. İnsanlığın ilerlemesi, kadınlığın, kendine güvenip de medeni cesaret sahibi olacak
kadar ilerlemesine bağlı olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, kadının çalışması, toplumun ilerlemesinin
bir ön koşulu olarak görülmüştür. Kadın gözüyle köşesinde İffet Halim Oruz da, çalışan kadınları
şu sözlerle övmektedir:
“Onbeş, on altı yaşlarında, sarı saçlarının her telinden güneşin ışıkları süzülen ve ardındaki
bir eline bindiye, çobanlık eden o kızcağız; tarlanın tümseğinde ve ufkun sırtına yaslanmış
gibi ne yapıyordu diye düşünseniz, bu elinin pek alışık bulunduğu şeyi yaptığını herhalde
bulabilirsiniz. Evet hindi çobanı sarı kız elinde bir de beyaz yamak, yünü eğiniyor. Ey
çifte ödevli çalışkan kadınlık söyler, söyler, masa başlarının tenbel bayanlarını çekiştiririz.

Sibel Bozdoğan, Modenizm ve Ulusun İnşası: Erken Cumhuriyet Türkiyesi'nde Mimari Kültür,
Çev. Tuncay Birkan, İstanbul, Metis Yayınları, 2008, s. 102.
46 İffet Halım Oruz, “Kız Enstitüleri”, Kadın Gazetesi, 14 Haziran 1948, s. 6.
47 Bozdoğan, a.g.e, s. 123.
48 Kazım Nami Duru, “Sosyal hayatta kadının rolü”, Kadın Gazetesi, 18 Temmuz 1949, s. 7.
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Bunlar kaç kişi? Bir memleketin çalışkan kadınlığı, tarla sürüyor, yün eğiriyor, süt sağıyor,
eve bakıyor ve daha birçok şeyler... Biz bu unsurun işlenmesine bakmalıyız!” 49
Ilgaz, “İşçi Kadınlarımız için kadın kulüpleri” başlıklı yazısında kadınların çalışma hayatına
girmeleriyle ilgili “evinin kadını, çocuğunun anası, kocasının yardımcısı olan veya olmağa namzet
bulunan kadın ve kızlarımızı kültür ve bilgi bakımından muhiti içinde yetiştirmek, cemiyeti
içinde bir an kaybedilmemesi lazım olan büyük ve şerefli bir çalışma” olarak bahsetmekte ve
işçi kadınların görevlerini şu sözlerle ifade etmektedir:
“…Sosyal davalarımıza yeni bir hız vermesi lazım gelen işçi kadınlara ait görüşlerimi,
bu sütunlarda yayınlayarak münevver kadınlığın dikkatini çekmeyi ve onlardan yardım
istemeyi bir borç bildim. Günden güne sayıları artan ve yalnız fabrika ve tezgâh
başlarında çalışan 15 bin işçi kadının her gün yekûnunun bir parça daha artmakta
olduğunu bilmekteyiz. Evinin kadını, çocuğunun anası, kocasının yardımcısı olan
veya olmağa namzet bulunan kadın ve kızlarımızı kültür ve bilgi bakımından muhiti
içinde yetiştirmek, cemiyeti içinde bir an kaybedilmemesi lazım olan büyük ve şerefli
bir çalışmadır. Bu şerefli vazife için her fabrikanın ayıracağı müsait bir zaman içinde
gerek fabrika içinde gerekse dışarılardan buralarda vazife alarak çalışmayı isteyecek
pek çok vatansever ve bilginlerimizin bulunacağına inanmış bulunmaktayım… Fabrikaların
bu kadın işçilerin topluluğundan istifade ederek hazırlanacak programa göre işçi kadının
kültürünü fazlalaştırmak şahsi kabiliyetlerini ve ahlakını yükseltmek, memleket yurt
sevgisi vererek amme hizmetleri için onu tenvir etmek, evliliğin saadetini, evlatlarına
verilmesi lazım olan terbiyeyi öğretmek doğru yolu vicdan yoluyla birleştirerek bütün
insan topluluğunun aynı fazilette yetişmesini sağlamak bizim vazifemiz olmalıdır.”50
Laima Onat da, 12 Eylül 1949’da, “Çalışan kadın ve kadın haklarının muhafazasına ait mesuliyetler“
başlıklı köşe yazısında, kadının çalışmasının cemiyet için gereğini;
“…Kadın çalışmalıdır çünkü henüz yirmi milyon yaklaşmayan nüfusumuzun azlığından
doğacak mahzurların ve yapılan işlerle, yapılması gereken işler arasındaki muvazenesizliğin
giderilebilmesinde, o yardımcı ve tamamlayıcı bir kuvvettir. Kadın çalışmalıdır; çünkü
halkımızın kültür seviyesini yükseltebilmekte onun fikri sahadaki mesaisine de ihtiyacımız
vardır. Topyekün bir kalkınmada kadının rolü; ailenin nazımı bulunmak ve anne almak
itibariyle de husus, bir ehemmiyet taşır. Kadın çalışacaktır; çünkü dünyaca geçirilen
buhran yüzünden erkeğin kazancı aile masrafını karşılayamaz bir hale gelince evin
saadeti ve selameti kadının da bilgi ve meslek hudutları içinde gelir teminine iştirakını
icapettirir. Çalışmak istek ve iktidarına sahip alan kadın için de bu, zevkli ve şerefli
bir vazifedir. Hadiseler karşısında kendimize ve aklıselimimize güvenemeyerek şüphe
ve tereddüde düştüğümüz anlarda büyük Atatürk’ü, onun irşat ve maksatlarını hatırlayalım.
Atatürk; cumhuriyet kadınlığına hakiki değerini, ne olduğunu ve ne alacağını duyuran
büyük insandı. O, Türk kadınını ilim, siyaset ve meslek kadını alarak gördü. Asker
alarak tanıdı ve hepimize a tipleri bir millet halinde yaratmak şuurunu kazandırdı,
Bu inançtan hak saydığımız için feragat, vazife bildiğimiz için de imtina ve fedakârlık
edemeyiz…”51 şeklinde ifade etmiştir.

İffet Halim Oruz, “Kadın gözüyle”, Kadın Gazetesi, 26 Ocak 1948, s. 2.
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Sonuç
Türkiye’de modernleşme hareketi, seçkin aydın bir kadro tarafından uygulamaya konulmuştur.
Kadın devrimi, ya da kadın hakları kadınları olarak gerçekleşen, toplumun ilerlemesinin bir parçası
olarak düşünülmüş ve geliştirilmiştir. Türk modernleştirmecileri, batılılaşma, çağdaşlaşma ya da
muasırlaşma olarak düşünülen şeyi, sadece şeklen algılamakta ve şekil olarak kurulan bu modernliği
“kadın bedeni” üzerinden kurgulamışlardır. Modernliğin yaratılmasında, kadınların kendilerinin
“modern” olarak kurulması kadar, bu modernlik standartlarının hem başka kadınlara hem de yeni
yetişecek olan kadınlara öğretilmesi ve benimsetilmesi gerekmiştir. Kadın Gazetesi, bu amaçla kurulmuş
olan bir gazetedir. Gazetede, kadın haklarının nasıl genişletileceğiyle ilgilenilmemiş, Cumhuriyet
Kadınının nitelikleri ve eğitilmesi üzerinde durulmuştur. Kadının bu niteliklere sahip olmasının
ise; ancak önder bir kadronun bu davayı sahiplenmesi ve fedakârca kendini bu davaya adamasıyla
gerçekleşeceği düşünülmüştür. Gazetede, Atatürk ve onun ideolojisinin bir devamı olarak görülen
İnönü’ye olan saygı ve sevgiyle birlikte düşünülen inkılapçı bir “kadınlık algısı” işlenmiştir.
Kadın Gazetesi, kadın cahilliğini kadının gelişimi önünde en büyük engellerden biri olarak görmüş
ve kadının, hurafelerden, mitlerden, uzak durarak “bilimin” ışığında ilerlemesini istemiştir. Münevver
“aydın” kadınların yetiştirilmesi, gelecek neslin de daha “aydın” daha “çağdaş” nesiller olarak
yetişebilmesi olarak düşünülmüştür. Dolayısıyla, yeni nesiller yetiştirecek olan “kadın”ın sahip
olması gereken en temel nitelik “aydın” olabilmesidir. Gazetede dikkat çeken yeni modern kadınının
bir diğer yanı ise; dış görünüşü itibariyle modern olarak ama savaştan yeni çıkmış ve iki savaş
arasında kalmış yoksulluk çeken bir toplumun kadını olarak “israftan, lüksten ve müsrif”likten
kaçınan “tutumlu” becerikli kadın olmuştur. Moda sayfasında, kız enstitülerinden alınan kıyafet
modelleri, modernliği başka bir biçimde üreten kız enstitülerinin önemine de ayrıca dikkat çekmektedir.
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından itibaren toplumsallaşmanın ve toplumca kalkınmanın bir
aracı olarak da görülen “çalışan kadın”ın, Kadın Gazetesi’nde sıkça önemine değinilmiş, Cumhuriyet
kadınından beklenenin erkeğiyle birlikte, ülkenin ilerlemesi için omuz omuza çalışması olduğu
gerek bu konuda yapılan haberlerde gerekse köşe yazılarında sıklıkla ifade edilmiştir. Yurt dışından
ve yurt içinden mesleklerinde başarılı olmuş kadınların yaşamlarına dair kısa hikâyelerinin yer
aldığı “Kadın Değerlerimiz” ve “Dünya Kadınlığı” köşelerine, gazetenin incelendiği yıllar arasında
her gün düzenli olarak yer verilmiştir.
Çalışma kapsamında, incelenen Kadın Gazetesi’nde saptanan bu roller kesin sınırlarla birbirinden
bağımsız olarak düşünülmemelidir. Çoğu yerde, benzerlik gösterdiği gibi hatta birçok yerde birbirine
sıkı sıkıya bağlı olduğu söylenebilmektedir. Bu nedenle, bu kadınlık imgelerini kesin hatlarla ayırmak
mümkün değildir. Bununla birlikte, Cumhuriyetle birlikte bir kadın tipolojisi yaratılmaya çalışılmış
ve bu tipolojiye uygun olarak kadınlara uygun roller biçilmiştir. Bu roller, kadının nasıl olması gerektiğine
işaret ederken, bu yeni kadının toplumun kendisinden beklediklerini de hatırlatmaktadır. İncelenen
periyottaki haberlere ve köşe yazılarına bakıldığında, kadından beklenenin toplum kalkınmasının
bir aracı olarak ifade edildiği görülmüştür.
Gazetede, moda sayfalarında yer alan köşe yazıları ve haberlerle, hem görünüşüyle batı kadınlarından
moda konusunda geri kalmayacak, hem de modaya uyarken kendi olanakları dâhilinde becerisini
kullanarak az bütçeyle bütün bunları başaracak “modern-tutumlu kadın” kurgulanmaya çalışılmıştır.
Ancak, modaya uymak, kadının aşırılığa kaçması anlamına gelmemektedir. Zira Cumhuriyet Kadınları
“süs bebekleri” olamazlar, çünkü onlar, Kurtuluş Savaşı’nda cephede erkeklerle omuz omuza mücadele
veren fedakâr, cesur kadınlardır. Kadının bu ödevi, savaş sonrasında da ülkenin kalkınması için
kendi isteklerini gerekirse erteleyebilecek, yeni nesillerin doğru yetiştirebilmesini sağlayacak “iyi
anne-eş” imgesiyle pekiştirilmiştir. Kurtuluş Savaşı üzerine kurulan bir Cumhuriyet’in yaşatılabilmesi
için fikren ve ruhen de kendisine inanan bir nesle ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle, sadece batıdaki
yeniliklerin alınması değil, akla dayalı batı pozitif iliminin de benimsenmesi ve ona inanan nesillerin
yetiştirilmesi gerekmiştir. Dolayısıyla, hurafelerden arınmış, pozitif ilmin ışında “eğitimli-aydın kadın”
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imgesine ihtiyaç duyulmuştur. Yeni bir ulusun ilerlemesi için, kadının “eğitimli-aydın kadın” olmasının
yanında, aldığı eğitimi mesleğinde uygulayabilecek, çalışarak toplumun kalkınmasına katkıda
bulunan “çalışan kadın”a da gerek duyulmuştur.
Özetle, bir ulusun inşası için, dönemin koşullarına ve toplum yapısına bağlı olarak şekillendirilen
yukarıda bahsedilen bu rollerin kadınlara benimsetilmesi için aracı olan gazeteler arasından
seçilen Kadın Gazetesi’nde incelenen dönemde; “modern-tutumlu kadın”, “iyi anne-eş”, “eğitimliaydın kadın”, “çalışan kadın” olmak üzere, çalışma kapsamında kategorilendirilen kadınlık imgelerinin,
gerek haberlerde gerekse köşe yazıları aracılığıyla işlenmeye çalışıldığı görülmüştür.
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Türkiye’nin 1990 Sonrası Politik İkliminde İki Fikir Gazetesi:
Cumhuriyet ve Zaman
Yurdagül BEZİRGAN ARAR*

Özet
1980 sonrasında Türkiye’de hâkim hale gelen ekonomi politikaları genel sosyo-politiği olduğu
kadar basının profilini de etkilemiştir. 1990’larda, siyasi iktidar ve sermayedarlarla ilişkiler, tekelleşme,
politik olandan uzaklaşma gibi eğilimlerle güç kazanan kitle gazeteciliği karşısında fikir gazeteciliği
kan kaybetmiştir. Bu koşullara direnerek fikir gazetesi kimliğini koruyan gazetelerden biri Cumhuriyet
gazetesidir. Öte yandan bu süreçte yükselen politik ve toplumsal muhafazakârlaşmayı temsil eden
gazetelerin ortaya çıkışına tanık olunmaktadır. Bu gazeteler arasında, hâkim sistem ve onun temsilcisi
ana akım medyaya karşıt söylem geliştiren bir diğer fikir gazetesi örneği ise Zaman gazetesidir.
Bu çalışmada, Türkiye’deki fikir gazeteleri arasında, farklı kamusal kesimleri temsil etme gayretindeki
iki örnek olarak Cumhuriyet ve Zaman gazeteleri, 1990’ların politik ikliminde ele alınmaktadır. Burada
amaç, gazeteleri siyasi iktidarlarla ilişkileri açısından ya da politik/ideolojik olarak sorgulamak
olmayıp, Türkiye’deki belli temsillere sahip iki fikir gazetesi olarak 1990’lı yıllar boyunca politik
konum alışları bakımından değerlendirmektir. Bu değerlendirme, ideolojik angajmanlarını ve gazetecilik
pratiklerine yön veren iç/dış dinamikleri dikkate alarak, her iki gazetenin politik koşullarla etkileşimini
ve bunun zaman içindeki grafiğini; gazetelerin kendi kimliklerini ifade pratiklerini; sosyo-politik
bağlamda yöneldikleri aktörler, hedef aldıkları gruplar ve bunlara ilişkin temsillerini kapsamaktadır.
Gazeteler arasındaki çatışma ve paralelliklere de yer veren değerlendirmeler yorumdan ibaret
olmayıp, 1990’lardan 2000’li yıllara kadar iki gazete üzerine yapılmış ayrıntılı bir araştırmanın sayısal
verileri ile de desteklenmektedir. Araştırma örneklemi, her iki gazetenin 1990-2000 aralığındaki
nüshalarından rastgele örneklem metoduyla; Çarşamba gününe ait baş sayfalarının seçilmesiyle
belirlenmiştir. İçerik analizi yöntemi kullanılan araştırmada baş sayfa haber başlıkları 6 kategori
(uluslar arası ilişkiler alanı, politik alan, ekonomi alanı, toplumsal alan, anarşi-terör ve medya alanı)
çerçevesinde incelenmiş; bu katergorilerden ortaya çıkan hedef gruplara ilişkin veriler hem niceliksel
(grafikle) hem de niteliksel olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fikir Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Zaman Gazetesi, 1990’lar.
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Two Quality Newspaper in Turkey During 1990’s Political Atmosphere:
Cumhuriyet and Zaman
Abstract
New economical paradigm which is dominat after 1980’s, affected profile of press as far as it affacted
the general socio-politic in Turkey. Quality newspapers loosed ground over against mass journalism
because of relations with capital owners and political powers, monopolism and depolitization in
1990’s. Daily Cumhuriyet is a sample which resists these conditions and conserve its quality newspaper
identity. On the other hand, newspapers which represent rising political and social conservatism
appear in this process. Daily Zaman is a sample of quality newspaper which use a discourse opposite
of current system and its main-stream media.
In this paper, Cumhuriyet and Zaman newspapers are probed as two samples of quality newspapers
in Turkey which represent different public interests, in 1990’s political atmosphere. The aim of the
paper is not to interrogate these newspapers’ relations with political powers or political/ideological
engagements but to evaluate their positions during 1990’s as two quality newspaper which have
representation to a certain extent. This evaluation, by taking into account the ideological engagements
and the internal/external dynamics which give direction to the journalism practices, encloses the
interactions of political conditions and its graphics in terms of this two newspapers during the
process. The analysis also focuses on the expression practices of newspapers’ identity, their target
groups and representations about these groups.
This evalaluation does not only consist of interpretation which involve conflicts and parallelism
bethween two newspapers but also a detailed quantitative research about these newspapers from
1990’s to 2000’s. Research sample conditioned by random sampling method and it consists Wednesday
editions of two newspapers bethween 1990-2000. In this sample front page’s news headlines are
analysed by content analysis in accordance with 6 designated cathegories (international relations
area, political area, economical area, social area, anarchy-terror area and media area) and findings
about target groups are evaluated both quantitatively (by an illustrated graphic) and qualitatively.
Keywords: Quality Newspapers, Cumhuriyet Newspaper, Zaman Newspaper, 1990’s.

Giriş
Genel olarak ‘matbuat’ (Takvim-i Vekayi-1960), ‘basın’ (1960-1983) ve ‘medya’ (1983’ten bugüne) şeklindeki
dönemsel bir sınıflamayla incelenen Türk basın hayatında fikir gazeteciliği, zaman içinde gelişim
göstermesi beklenirken özellikle basından medyada geçiş sürecinde zayıflama eğilimi ağır basan
bir seyre sahiptir. 1980 sonrasının toplumsal ve politik ikliminde, hâkim hale gelen yeni ekonomi
politikaları ve ortaya çıkan toplumsal formasyon, fikir gazeteciliğinin gelişimini sağlayacak bir ortam
sunmaktan yoksundur. Gazeteciliğin dinamiklerini, tekelleşme, siyasi iktidarlar ve sermayedarlarla
girift ilişkiler gibi olguların yanında, haberin ticari bir metaya dönüşmesi, politik olandan uzaklaşma
ve magazinleşme gibi eğilimler belirlemektedir ve tüm bunlar genel olarak mesleki deformasyonu
hızlandırarak kitle gazeteciliğini öne çıkarmaktadır. 1990’lardan itibaren iyiden iyiye hissedilen
ve Can Kozanoğlu’nun “çağdaş-entegre çıkar organizasyonu” olarak nitelediği1 ilişkiler ağı içinde
basında, kamusal yarar ilkesine bağlı idealist fikir gazetecilerine rastlama olasılığı giderek zorlaşmaktadır.
1 Can Kozanoğlu, Cilalı İmaj Devri-1980’lerden 90’lara Türkiye ve Starları, 10. bs, İstanbul, İletişim
Yayınları, 2001, s. 28.
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Bu süreçte ideolojik angajmanını sürdüren ve fikir gazetesi kimliğini koruma gayretinde olan
gazetelerden biri Cumhuriyet gazetesidir. Öte yandan 1990’ların sonuna doğru basın alanındaki bir
başka gelişme, ana akım ve sistem yanlısı gazetelere tepki/alternatif olarak muhafazakâr çevrelerin
çıkarmaya başladığı gazetelerdeki (ve elbette TV yayın organlarındaki) artıştır. Bu bağlamda 1990’lardaki
bir diğer fikir gazetesi örneği de ağırlıklı olarak bir sistem eleştirisiyle ve muhafazakâr kesimi temsil
etmek üzere yayına başlayan gazeteler arasından sivrilerek varlığını bugüne dek sürdüren Zaman
gazetesidir. İşte bu çalışmada, 1990-2000 arasındaki 10 yıllık dönemde laik-Kemalist ve muhafazakârİslamcı grupları temsil eden iki fikir gazetesi olarak Cumhuriyet ve Zaman’ın çeşitli kamusal
gruplarla ve birbirleriyle ilişkileri, etkileşimleri; hedef aldıkları ve ötekileştirdikleri gruplara ilişkin
ifade pratikleri ve temsilleri, gazete baş sayfalarından rasgele örneklem yoluyla, her hafta bir güne
ait (Çarşamba) nüshaların seçilmesiyle oluşturulan bir örneklem üzerinden analiz edilmektedir.
Gazetelerin baş sayfalarında yer alan haber başlıklarıyla sınırlandırılan araştırmada niceliksel ve
niteliksel içerik analizi yöntemi kullanılmaktadır.

1. Türkiye’de 1990’lar: Politik, Ekonomik ve Sosyal Çerçeve
Türkiye’de 1989 yılına kadar ANAP’la iktidarda kalan Turgut Özal’ın ekonomi anlayışı ve bunun
yansımaları 1990’ların politik ve sosyal iklimi başta olmak üzere birçok alanda etkisini göstermiştir.
12 Eylül darbesi öncesindeki günlerde toplumun seçkin zümresine egemen olan… ruh hali darbeden
sonraki yıllarda yerini bolluk ve lüksün beraberinde getirdiği bir rahatlamaya bırakmıştır2.
Toplumsal refahla ilgili sorunların giderek tüketim çılgınlığıyla örtbas edildiği ve tüketim ideolojisinin
hâkim hale geldiği 1990’lı yıllarda, Türkiye’de yoksullaşan ve yalnızlaşan kitlelerin kimlik sorunlarının
çözümünü tarikat, cemaat tipi oluşumlarda aramaya başlaması, baskı altında tutulan çevrenin
merkeze ve kamusal alanın paylaşımına dair taleplerinin artması, toplumdaki kutuplaşmayı bu
kez 12 Eylül öncesinden farklı bir boyutta tekrar su yüzüne çıkarmıştır. Daha önce sağ-sol ekseninde
kutuplaşan toplum ve politika zaman içinde laik-İslamcı gerilimine sürüklenmiş; 1990’ların sonunda,
iç tehdidin ‘irtica’ olarak nüksettiği fikri yaygınlık kazanmıştır.

1.1. 1990’ların Politik İklimi: Siyasi İktidarlar ve Laik-İslamcı Gerilimi
Türkiye’de bu tarihlerden itibaren toplumsal ve politik ortamdaki kutuplaşmayı şekillendiren olgulardan
biri de din olgusudur. Türkiye’de din, 1950’lerle beraber politik gündemin konusu olmaya başlamıştır.
Cumhuriyet’in kuruluşu sırasında özel alanla sınırlandırılarak kamusal alanın dışına itilen ve devlet
denetimine giren din, sosyo-ekonomik nedenlerle tabanda etkinliğini sürdürmüştür. 12 Eylül sonrasındaysa
komünizme kalkan olarak görülen ‘Türk-İslam Sentezi’ mahreçli pratikler, Özal’ın muhafazakâr
siyasetiyle birleşince, bastırılmış olan toplumsal ve politik grupların ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır.
1990’lar boyunca beliren laik-İslamcı kutuplaşmasının temel gündem maddeleri, türban, YÖK ve
bu kapsamda üniversiteler, İmam Hatip Liseleri (İHL), 8 yıllık eğitim, Kur’an kursları, cemaatler
(Fethullah Gülen cemaati en bilinenidir) ve tarikatlardır (Süleymancılar, Kaplancılar vb).
1990’ların başında yayıncılıkta devlet tekelinin kalkmasıyla, İslami kanadı temsil eden grupların,
basın ve medyadaki yansımaları ortaya çıkmaya başlamıştır. Dolayısıyla, söz konusu çatışma
alanlarının belirdiği mecralardan biri de basın/medyadır. Sistem yanlısı ana akım medya ile muhalif
ve İslamcı medya organları bu anlamda gerilimin bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. 1993’te Cumhuriyet
gazetesi yazarı Uğur Mumcu’nun öldürülmesi ve ardından Pir Sultan Abdal törenleri için Sivas’a gelen
37 yazar ve aydının bulunduğu Madımak Oteli’ni kökten dinci bir grubun ateşe vermesi (Sivas
2 Rıfat Bali, Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a: Yeni Seçkinler, Yeni Mekânlar, Yeni Yaşamlar, İletişim
Yayınları, İstanbul, 2002, s. 26.
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olayları), şeriatçı ve irticai eğilimlerin arttığı inancını daha da güçlendiren en önemli vakalardan
biridir. Olaylar sırasında emniyet güçlerinin ve hükümetin ihmalkâr tutumu ise emniyet güçleri
arasında özellikle Fethullahçı eğilimlerin yaygınlaşmakta olduğu kanaatini uyandırmıştır.
1990’lar Nilüfer Göle’nin ifadesiyle, “İslam’ın kamusal alana daha fazla çıktığı, bununla beraber
toplumsal mutabakata ait kurumların ve kuralların daha fazla tartışıldığı, siyasal gerilimin tırmanışa
geçtiği bir döneme işaret etmektedir. İslam’ın kamusallaşması beraberinde yeni meşruiyet arayışlarını
getirmiş, bununla da kalmayıp var olan kurumların ve kuralların sınırlarını zorlamıştır”3. 1990’ların
ortasında politik ağırlığı artan Refah Partisi (RP) ile birlikte bu durum, merkezin paylaşımı konusunda
toplumsal ve politik bir gerilime dönüşmüştür. Daha somut bir anlatımla, Mart 1994’te yapılan yerel
seçimlerden beklenmedik bir başarıyla çıkan ve 1995’teki yüksek oylarıyla Refah-Yol hükümetini
kuran RP’nin (ve Millî Görüş geleneğinin) politikada etkinleşmeye başlaması, burjuvazinin laikBatıcı kanadıyla İslamcı kanadı arasındaki bölünmeyi hızlandırırken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
(TSK) rejim kaygısını da ateşlemiştir.
Öyle ki, Türk dış politikasının hâkim ilkelerine dokunmamakla birlikte iktidarı boyunca Müslüman
ülkelerle diyalogu artıran Başbakan Necmettin Erbakan’ın Libya ziyareti sırasında Türkiye’deki
Kürtlere yapılan kötü muamele nedeniyle Kaddafi tarafından azarlanması ve buna sessiz kalması,
iki tarikat şeyhinin cinsel skandalları, başbakanlık konutunda tarikat şeyhlerine iftar yemeği
verilmesi, Susurluk olayı, Hasan Mezarcı ve Şevki Yılmaz gibi RP’lilerin Atatürk ve Cumhuriyeti
hedef alan konuşmaları ile İslamcı kadrolaşma askerin Kemalist duyarlılığını daha da tırmandıran
gelişmeler olarak Türkiye’yi 28 Şubat sürecine taşımıştır. Nihayetinde, 28 Şubat 1997 günü TSK,
‘post-modern darbe’ olarak nitelenen müdahalesini gerçekleştirmiş ve Genel Kurmay Başkanı İsmail
Hakkı Karadayı, hükümete kökten dinciliğin önlenmesi konusunda 18 maddelik bir paket4 iletmiştir.
Ergun Özbudun’a göre paket, sivil siyaset için askerin toleransının sınırlarını göstermesi bakımından
önemlidir. Buna göre, günlük siyasete dâhil olmak ya da doğrudan müdahale etmek arzusunda
olmasa da, ordunun iki temel değeri olan devletin bölünmez bütünlüğünün ve laik yapının tehlikeye
düşmesi durumunda, var olan bu sınırın aşılması mümkün(dür)5. Aynı yıl, Yargıtay Başsavcısı Vural
Savaş’ın RP’nin kapatılması için açtığı dava DYP’den dört bakan ve her iki partiden bazı istifalara
yol açınca, Erbakan istifa metni ve yeni bir koalisyon önerisiyle birlikte Cumhurbaşkanı Demirel’e çıkmış;
ancak Demirel gerginlikleri öne sürerek Mesut Yılmaz’ı hükümet kurmakla görevlendirmiş ve
böylece askerin hükümeti psikolojik baskıyla sonlandırma stratejisi sonuç vermiştir.
1998 başında Anayasa Mahkemesi, laiklik karşıtı hareketlerinden dolayı RP’yi kapatma kararını
açıklamış; RP’nin devamı olarak Recai Kutan başkanlığında kurulan Fazilet Partisi’nin (FP) milletvekili
Merve Kavakçı’nın türbanla ant içmek istemesi gerilimi Meclis’e taşımıştır. Bu olayla FP de, öncülü
RP ile aynı kaderi paylaşarak 2001 yılında kapatılmış ve yerine Saadet Partisi kurulmuştur. Millî
Görüş ve adil düzen ideolojisinin fikri çatısı altındaki bu partiler, Türkiye’de laiklik karşıtı eylemlerin
politik aktörleri olarak görülmüşlerdir. Millî görüşü terk edip, muhafazakâr bir parti olma iddiasıyla
ortaya çıkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ise 2002’den
itibaren Türkiye’de siyasetin baş aktörü olagelmiştir.
28 Şubat’tan itibaren, askerin siyasetteki etkinliği daha da belirginleşmiş ve bu durum devletin
yasal-politik üst yapısında bir dönüşüme neden olmuştur. ‘Millî güvenlik ideolojisi’, giderek tüm
Nilüfer Göle, İslam ve Modernlik Üzerine: Melez Desenler, İstanbul, Metis Yayınları, 2000, s. 13-14.
Pakette, tarikatlar tarafından işletilen okul, yurt, vakıflara son verilmesi, İmam Hatiplerin sayısının
azaltılması, kökten dinci kadrolaşmalara son verilmesi, İran’dan kaynaklanan yıkıcı etkinliklerin son
bulması, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması gibi maddeler yer almış ve aksi halde laiklik ilkesine
aykırı davranışların gerekli yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısı yapılmıştır.
5 Ergun Özbudun, Çağdaş Türk Politikası: Demokratik Pekişmenin Önündeki Engeller, Çev. Ali
Resul Usul, İstanbul, Doğan Kitap, 2003, s. 111.
3
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kurum ve kuruluşların, hatta tüm ideolojilerin tanımlayıcı kodu haline gelmiştir6. Sonradan ‘Batı
Çalışma Grubu’ adı altında oluşturulan birim aracılığıyla şeriatçı ve irticai faaliyetleri izlediği
ortaya çıkan TSK elde ettiği dokümanları, brifingler şeklinde basına açıklamıştır. İlki 29 Nisan 1997’de
gerçekleşen bu brifinglerde gazetecilere askerin yeni savunma stratejisi açıklanmıştır. Buna göre
dıştan gelen tehlike azalmış, içten, ikisi de aynı derecede etkili, PKK ve şeriatçılıktan kaynaklanan
tehlike öncelik kazanmıştır7.
Eric Hobsbawm, 20. yüzyılın bir din savaşları çağı ve en militan dinlerin de sosyalizm ve ulusalcılık
gibi seküler ideolojiler olduğunu vurguladıktan sonra, bu dinlerde tanrıya eşit öğeler, kutsal kabul
edilen soyutlamalar ya da büyük saygı gören politikacılar olduğunu belirtmektedir8. Türkiye’de
RP ve ardından AKP iktidarı ile birlikte rejim odaklı ulusalcı hareket, hem asker hem burjuvazide
yeniden aktive olmuş; Kemalizm ve çağrıştırdıkları kutsanan değerler olarak öne çıkmıştır. RP
döneminde olduğu gibi AKP iktidarında da milli bayramlar, törenler ve ritüeller, kutuplaşan grupların
birbirlerinin tepkilerine odaklandığı (kimi zaman milliyetçi refleksler taşıyan) gösterilere dönüşmüş;
AKP iktidarı, RP’den sonra rejim ve Atatürkçülüğün en ciddi tehdidi olarak algılanmıştır9.
Refah-Yol’un ardından kurulan Anasol-D hükümetinin ömrü ANAP’a yönelik yolsuzluk iddiaları
yüzünden kısa olmuş; Yılmaz’ın istifasıyla 1999 Ocak ayında DSP azınlık hükümeti başa gelmiştir.
Bülent Ecevit’in başbakanlığındaki bu iktidar döneminde Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesi
büyük yankı yapmış ve sonraki genel seçimden DSP birinci parti olarak çıkmıştır. 31 Mayıs 1999’da
İmralı’da yargılanmaya başlayan Öcalan’ın davası, 28 Haziran’da idam kararıyla sonuçlansa da,
Türkiye’nin dış ilişkilerine bağlı nedenlerle uygulanmamıştır.
56. hükümet CHP’nin barajı geçememesi üzerine, Ecevit tarafından ANAP ve MHP desteğiyle kurulmuştur.
1990’lar rüşvet ve yolsuzluk olaylarının sıkça Türkiye gündemine geldiği bir dönemdir aynı zamanda.
2002 yılına dek süren Ecevit hükümetinin İçişleri Bakanı ve daha önce Emniyet Müdürü olan Saadettin
Tantan, söz konusu rüşvet ve yolsuzlukların (Beyaz Enerji Operasyonu, Hizbullah Operasyonları
gibi) ortaya çıkarılmasında önemli rol oynamıştır. Ancak Tantan, ucu siyasilere dokunmaya başlayan
ataklığı nedeniyle 2001’de Mesut Yılmaz tarafından Devlet Bakanlığı’na atanmış, daha sonra da
istifa etmiştir. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde oluşan krizi yönetmedeki başarısızlığı Ecevit
hükümetinin ve ekonominin geleceğini belirlemiştir.
Terör 1990’larda Türkiye’nin en önemli sorunlarından biridir. Tevfik Çavdar’a göre, Türkiye’de
siyasal çatışma, sosyal, ekonomik nedenler ve dinî inançlara bağlı dört kategoride cereyan eden

Tülin Öngen, “Türkiye’de Siyasal Kriz ve Krize Müdahale Stratejileri: ‘Düşük Yoğunluklu
Çatışma’dan ‘Düşük Yoğunluklu Uzlaşma’ Rejimine”, Sürekli Kriz Politikaları: 2000’li Yıllarda
Türkiye, Ed. Neşecan Balkan, Sungur Savran, İstanbul, Metis Yayınları, 2004, s. 94.
7 Sina Akşin, “Siyasal Tarih: 1995-2003”, Yakınçağ Türkiye Tarihi: 1980-2003, Cilt: 2, 6. bs, Ed. Sina
Akşin, Bülent Tanör, Korkut Boratav, İstanbul, Milliyet Kitaplığı, 2007, s. 174.
8 Eric Hobsbawm, Kısa Yirminci Yüzyıl Tarihi: 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Çev. Yavuz Alogan,
İstanbul, Sarmal Yayınevi, 1996, s. 641.
9 AKP’nin, 27 Nisan 2007’de Genel Kurmay’ın resmî internet sitesinde yayınlanan ‘e-muhtıra’nın
muhatabı olması, cumhurbaşkanlığı sona eren Ahmet Necdet Sezer’in yerine Recep Tayyip
Erdoğan’ın adaylığı ihtimalinin laik-Kemalist kesimlerin düzenledikleri ‘Cumhuriyet Mitingleri’ ile
protesto edilmesi, bu çevrelerin partiye yönelik sembolik tepkileri olarak örnek verilebilir.
9 1990’larda Anayasa Profesörü, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Genel Başkanı Muammer Aksoy, Hürriyet
Gazetesi Genel Yayın Müdürü Çetin Emeç, SHP Parti Meclisi üyesi, Ankara Üniversitesi eski öğretim
üyelerinden Bahriye Üçok, 2000 ve Yüzyıl dergilerindeki yazılarıyla tanınan Turan Dursun ile Cumhuriyet
gazetesi yazarlarından Atatürkçü Uğur Mumcu’nun öldürülmelerinde İslami örgütlerden kuşkulanılıyordu.
Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi: 1950-1995, 2. bs, Ankara, İmge Kitabevi, s. 340-347.
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terörün; ilki ünlü bazı isimlerin öldürüldüğü suikastlardır10. İkincisi, son yirmi yılda polis, sıkıyönetim
yetkilileri vb. kişilere yönelen suikastlar, üçüncüsü örgütlü suçların yarattığı, önceleri mafya sonra
da devlet-siyaset-mafya üçgeninde ortaya çıkan terör ve son olarak en uzun soluklu sorun Güneydoğu’daki
PKK olgusudur. 1984’ten itibaren tırmanan PKK meselesinin zaman içinde demokratikleşme, ekonomik
krizler ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler gibi dinamikler bağlamında Türkiye’nin dış ilişkilerini
etkileyen boyutları da oluşmuştur. Elbette bu sorun hem Türkiye’de hem dışta iki farklı boyutta
kavranmıştır: TSK’nın başı çektiği ve PKK’yı ‘bölücü terör’ olarak nitelendiren yaklaşımla; sorunu
bir azınlık hakları mücadelesi çerçevesinde değerlendiren ve devletin karşılığını ‘devlet terörü’
olarak niteleyen karşıt yaklaşım.
Terör olgusuyla bağlantılı olarak demokratikleşme sorunu da, 1990’lardaki politik gündemin önemli
konuları arasına yerleşmiştir. Terörü ve bölücü faaliyetleri bertaraf etmek adına yürürlüğe konan
Ceza Mahkemeleri Usul Kanunu (CMUK), Terörle Mücadele Yasası, Anayasa Mahkemesi’nce Türkiye
Emekçi Partisi (TEP), Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP), Sosyalist Parti (SP), Halkın Emek
Partisi (HEP) ve Demokrasi Partisi (DEP)’in kapatılması, demokratikleşme konusundaki tartışmalı
gündem maddeleridir.
1990’lar ayrıca mafya, çete, işkence, yargısız infaz, faili meçhul gibi olayların da artış gösterdiği
bir dönemdir. 1995 yılında çoğunlukla Alevi vatandaşların yaşadığı ‘Gazi Mahallesi olayları’ ile
Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe’nin gözaltında öldürülmesi bu döneme ait iki önemli
gelişmedir. 1996 yılındaki Susurluk olayında, Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ, ülkücü
Abdullah Çatlı ve DYP milletvekili Sedat Bucak’ın kaza yapan aynı arabadan çıkması ‘devlet-mafyasiyaset’ ilişkilerine dair tartışmaları gündeme getirmiştir. ‘Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık’
adı altında başlatılan toplumsal protestolara basın da katılmış ve kirli ilişkileri ortaya çıkarma
yarışına girmiştir.

1.2. 1990’lı Yıllarda Türkiye’nin Ekonomi Profili
Türkiye’de 1980 sonrası uygulanan ekonomi politikalarının, politikanın gidişatında olduğu kadar
genel sosyal formasyonun oluşumunda da önemli rolü vardır ve dalga dalga kurumlarda ve zihniyette
belirli bir yapılanmaya yol açmıştır. 24 Ocak kararlarıyla adım atılan ve 1980 sonrasının hâkim
anlayışı haline gelen liberal ekonomi politikalarının ‘olumlu’ sonuçları tüketildiğinde 1987’den itibaren
Türkiye krizler dönemine girmiştir. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ekonomideki etkinliğinin
artmasıyla birlikte giderek daha bağımlı ve dış ticaret açığı artmış bir ekonomi tablosu belirginleşmeye
başlamıştır. Korkut Boratav, ekonominin bu dönemki profilini “finansal krizler ve uluslar arası
sermayeye teslimiyet” sözleriyle nitelemektedir11. Türkiye 1990’lar ve hemen sonrası süreçte,
2001’de ağır olmak üzere, 1998-99’da daha sınırlı üç finansal krizden geçmiştir.
1993’te DYP liderliğiyle ekonomi dümenini de ele alan Tansu Çiller döneminde faizlerdeki tırmanış
ve Türk lirasının birkaç hafta içinde iki kez devalüe edilmesi, 1994’deki ilk krizi yaratmıştır. Bu
noktada hükümet, ‘5 Nisan İstikrar Paketi’ olarak bilinen önlemler paketini açıklamış ve IMF ile
anlaşmaya gidilmiştir. Özal döneminin 1990’lardan itibaren -IMF ve Dünya Bankası’nın çizdiği
role uygun olarak- ‘yapısal uyum’ çerçevesinde başlattığı uygulamalar, 5 Nisan kararları ile birleşerek
10 1990’larda Anayasa Profesörü, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Genel Başkanı Muammer Aksoy, Hürriyet
Gazetesi Genel Yayın Müdürü Çetin Emeç, SHP Parti Meclisi üyesi, Ankara Üniversitesi eski öğretim
üyelerinden Bahriye Üçok, 2000 ve Yüzyıl dergilerindeki yazılarıyla tanınan Turan Dursun ile Cumhuriyet
gazetesi yazarlarından Atatürkçü Uğur Mumcu’nun öldürülmelerinde İslami örgütlerden kuşkulanılıyordu.
Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi: 1950-1995, 2. bs, Ankara, İmge Kitabevi, s. 340-347.
11 Korkut Boratav, “İktisat Tarihi: 1994-2002”, Yakınçağ Türkiye Tarihi: 1980-2003, Cilt: 2, Ed. Sina
Akşin, Bülent Tanör, Korkut Boratav, İstanbul, Milliyet Kitaplığı, 2007, s. 198.
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ekonomide özelleştirmeyi temel hedef haline getirmiştir. 1994 krizi devlete ve ekonomiye getirdiği
yüklerle, sonraki krizleri de tetiklemiştir. Örneğin, kredi veren yabancı bankalara ‘garanti’ veren
devlet, ödenmeyen kredileri ödemek zorunda kalmıştır. Banka paniklerini önlemek için Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yoluyla, banka mevduatlarının garantörlüğünü üstlenmiştir. Bu durum
1990’lı yıllarda katlanarak artan banka sayısının sonraki krizde batmasıyla sonuçlanmıştır. İdaresi
çoktandır IMF ve Dünya Bankası’nın (DB) eline geçen Türk ekonomisinde uygulanan mantık dışı
ekonomi politikaları, 2001’de şiddetli bir krize yol açmıştır. Gülten Kazgan’a göre aldığı kredilerle
karşılayamayacağı oranda gelir kaybı ve borç artışı yaşayan Türkiye’de krizler, ekonomiyi, IMF/DB
kredilerine muhtaç bıraktığı ölçüde, eş-anlı olarak, dış karar merkezlerinin çıkarlarını tatmin etme
durumuna getirmiştir12. Devlete ait Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) özelleştirilmesi, yabancılara
satışı ve IMF merkezli politikalar ulusalcı çevrelerce, emperyalist güçlerin ülkeyi ele geçirme stratejisi
olarak yorumlanmıştır.
1990’lardan sonra canlandırılmak istenen AB ile ilişkiler, bu tarihlerde sadece ekonomik açıdan
gelişme göstermiş; Gümrük Birliği (GB), ilişkilerin ekonomik yönünü oluşturmuştur. 12 Eylül,
KKTC’nin ilanı gibi nedenlerle soğuyan ilişkiler, 1987’de Türkiye’nin tam üyelik başvurusuyla yeni
bir sürece girmiştir. AB açısından Türkiye kaybetmek istemeyeceği bir pazar olmakla birlikte, siyasal
istikrarsızlık, işsizlik, ekonomisi dış borçla dönen, İslamcı akımların yükselişte olduğu ve insan
hakları ihlallerinin yaşandığı, değişme iradesi zayıf bir ülkedir bu dönemde. Türkiye açısından
ise AB, SSCB’nin yıkılışı ile ABD’nin tek güvence olmaktan çıktığı, ekonomik birleşmelerin zaruri
bir hal aldığı, küresel konjonktürde fonlarına ihtiyaç duyulan bir birliktir. Ayrıca rakip Yunanistan’ın
birliğe üye oluşu bir başka handikaptır. Politik konjonktür ise sol kesimin “Onlar Ortak, Biz Pazar”,
İslamcı sermayenin de “Hıristiyan Kulübü” söylemlerini terk ederek, AB’yi demokratikleşme ve haklar
konusunda fırsatlar sunan, yeşil sermaye için pazar potansiyeli yüksek bir birlik olarak yeniden
yorumlamasına imkân tanıyan bir ortam sunmaktadır. Ekonomik sıkıntıdaki toplumsal kesimler
için ise AB, vizesiz çalışma imkânı sunan bir umut kapısı olarak görülmektedir. Öte yandan AB’ye
katılmakla ulusal egemenlik haklarının bir üst kuruma devredileceği düşüncesi, yeni kamplaşmalar
yaratmaktadır.
Çelişkilere rağmen, ilişkileri 1995 yılındaki ‘Gümrük Birliği Anlaşması’ ile ekonomik zemine oturtan
bir formül bulunmuştur. Anlaşma o günlerde basında hayli yankı yaratmış ve dönemin Başbakanı
Tansu Çiller’e politik avantaj sağlamıştır. Ancak sonuçları açısından bakıldığında, Türkiye’nin AB
üyeliği için bir garanti olarak gördüğü Gümrük Birliği Anlaşması Murat Türkay’ın ifadesiyle,
“AB-Türkiye arasında kapitalist rasyonelin tanımladığı asimetrik ilişkinin açık hale geldiği bir
belge”13 olmanın ötesine geçememiştir.
1997 yılında Uzak Doğu’da başlayan ve 1998’de Rusya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan
krizde ise yabancı sermayenin kaçışı, ekonomiyi çöküşe sürüklemiştir Genel olarak bakıldığında,
her biri bir sonrakine gebe krizlerle Türkiye ekonomisi 2000’li yıllara varırken, Washington (ABD,
IMF, DB) ile AB’ye göbekten bağlı bir profil çizmektedir. İç ve dış politikayı da belirleyen bu
tablonun, 1980’den sonra başlayan ve ‘yapısal uyum’ adı altında yürürlüğe konan politikaların
sonucu olduğu söylenebilir.

Gülten Kazgan, “Türkiye’de Ekonomik Krizler: (1929-2001) Nedenler ve Sonuçları Üzerine
Karşılaştırmalı Bir İrdeleme”, http://kazgan.bilgi.edu.tr/main.asp?p=makaleler, 11.06.2010, s. 30.
13 Mehmet Türkay, “AB-Türkiye Entegrasyonu Nasıl? Nereye Kadar?”, Sürekli Kriz Politikaları:
2000’li Yıllarda Türkiye, Ed. Neşecan Balkan, Sungur Savran, İstanbul, Metis Yayınları, 2004, s. 201.
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1.3. 1990’lı Yıllarda Dış Politika ve Yeni Dünya Düzeni’nde Türkiye
1990’larda Türk dış politikası, Yeni Dünya Düzeni’ne endeksli bir seyir izlemektedir. Baskın Oran’a
göre, 70’lerde çokuluslu şirketlerin doğmasıyla ekonomik tabanını, 80’lerde de iletişim devrimiyle
teknolojik tabanını oluşturan üçüncü küreselleşme dalgası, 90’larda SSCB’nin dağılmasıyla birlikte
siyasal açıdan da tamamlanmış; böylece Batı’nın karşısında rakip kalmamıştır14. Doğal olarak Batı
değerlerinin hâkimiyeti anlamına gelen Yeni Dünya Düzeni’nde, insan hakları ve piyasa ekonomisi
iki temel değerdir ve Batı, gerektiğinde bu düzeni silahla koruyacağını gösterecektir. Nitekim 1990’ların
başında, Orta Doğu petrol düzenini tehdit eden Irak’a karşı ABD ve müttefiklerinin giriştiği Körfez
Savaşı’yla gerçek hâkimin kim olduğu kanıtlanmış ve Irak uluslararası denklemin dışına itilmiştir.
Türkiye açısından bu savaşın sonuçlarından biri, ABD ve müttefiklerince kışkırtılan Kürtlerin
başkaldırısına Saddam’ın karşılık vermesiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye’ye sığınan ve sınırda olumsuz
koşullar içerisinde yaşayan yüz binlerce Kürde ilgi göstermeyen Batılı ülkeler, Türkiye’nin çağrısıyla
36. paralelin kuzeyinde kalan Irak topraklarında bir güvenlik bölgesi oluşturmuş ve ünlü Çekiç
Güç’ün temelleri böylece atılmıştır.
Özetle, Soğuk Savaş ortamında dış politikası uzun yıllar Batı’ya endeksli olan Türkiye’nin stratejik
konumu, 1989’da Sovyet ve Doğu Blok’unun dağılmasıyla sarsılmış ve Yeni Dünya’da stratejik
bir yer edinme kaygısı dış politikaya yön veren temel etkene dönüşmüştür. Bu doğrultuda, Körfez
Krizi ve Bosna Savaşı gibi gelişmelerde aktif rol alarak dış politikaya yeni açılımlar getirilmeye
çalışılmışsa da, 1990’ların başında AB ile bozulan ilişkiler, Türkiye’yi eski müttefik ABD’nin ileri
karakolu pozisyonunu sürdürmeye mahkum bırakmıştır. Turgut Özal’ın ABD odaklı dış politikası,
NATO üyeliği ve Soğuk Savaşın yeniden canlanma ihtimali Türkiye’nin ABD gözündeki önemini
korumasını sağlasa da, ABD Senatosu’nun Ermenilerle ilgili soykırım tasarıları başta olmak üzere
çıkarcı politikaları, zaman zaman ilişkilerdeki gerilimi tırmandıran nedenler olmuştur.
Avrupa boyutuna bakıldığında, GB anlaşmasından sonra Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na
bireysel başvuru hakkı ile Avrupa İnsan Hakları Divanı’nın zorunlu yargı yetkisini tanımıştır. Hatta
bu kurumlara ilk başvurular TBKP liderleri Haydar Kutlu ve Nihat Sargın ile Yeşilyurt (Cizre)
köylerinden yapılmış ve sonraki birçok başvuruda Türkiye haksız bulunarak tazminata mahkûm
edilmiştir. AB’ye tam üyelik 1990’ların sonuna doğru Türkiye’de temel dış politika hedeflerinden
biri haline gelmiş; uzunca süre basın ve kamuoyu gündemini meşgul etmiştir.
Türkiye’nin AB ile uzatmalı serüveninde, devlet eliti ve politikacılar arasında daima bir gerilim
söz konusu olmuştur. AB’nin Türkiye’nin üyeliği konusunda sürekli koşullar öne sürmesi, 1990’lardan
itibaren İslamcı siyaset ve Kürt milliyetçiliğinden kaynaklanan hassasiyetlerle birleşince devlet
eliti ve politikacıların söylemine Çağlar Keyder’in saptamasıyla şöyle bir milliyetçi anlayış hâkim
olmuştur15: Türkiye’nin Batı’ya dahil olma yönündeki gayretlerine direnen Avrupa, öteden beri
sürdürdüğü oryantalist ve esas itibarıyla Hıristiyan kültüralist tutumunu yine sergiliyor… Kürt
ayrılıkçı hareketinden ekonominin kötü yönetimine kadar Türkiye’nin bütün problemleri, dış dünyanın
Türkleri sevmemesinin bir sonucu.

Baskın Oran, “Küreselleşme Ekseninde Türkiye 1990-2001: Dönemin Bilançosu”, Türk Dış
Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne: Olgular, Belgeler, Yorumlar: 1980-2001, Cilt: 2, Ed.
Baskın Oran, İstanbul, İletişim Yayınları, 2005, s. 204.
15 Çağlar Keyder, Memâlik-i Osmaniye’den Avrupa Birliği’ne, İstanbul, İletişim Yayınları, 2003, s. 232.
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1997 yılında AB, Lüksemburg’da gerçekleştirdiği devlet ve hükümet başkanları zirvesinde, ilk
genişlemede üye olacak ülkelere yer verirken Türkiye’yi saymamış ancak tam üyeliğe aday ülke
olarak teyit etmiştir. ‘Türkiye için Avrupa Stratejisi’ başlıklı bir çalışma ile ilişkilerin geniş kapsamlı
bir şekilde geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu durum Türkiye’de rahatsızlık yaratarak AB ile siyasi
ilişkilerin askıya alınmasına neden olmuştur. 1999’daki Helsinki Zirvesi’nde ise Türkiye’nin ‘resmî
aday statüsü’ kazanması ilişkilere yeni boyutlar kazandırmış ve yine AB komisyonu, Kopenhag
Kriterleri16 adı altında bir dizi koşulu yerine getirmek şartıyla Türkiye’nin üye adayı olarak
değerlendirileceğini açıklamıştır. Gerek ifade ve düşün özgürlüğünü kısıtlayan antidemokratik
yasalar gerekse Kürt sorunu ve insan hakları ihlalleri gibi konularda AB’nin sürekli olumsuz puan
verdiği Türkiye’de, dönemin DSP koalisyonu Öcalan’ın idamı konusunda Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM) kararını beklemiştir. İdam yönündeki toplumsal baskıya rağmen MHP
lideri Bahçeli de bu karara uyumlu davranmıştır. Bu sırada Ekim 1999’da akademisyen-gazeteci
Ahmet Taner Kışlalı’nın öldürülmesi demokratikleşme ve Avrupa’yla yakınlaşmaya sekte vurmuştur.
2000 yılında adaylık statüsü tanınmasıyla Türkiye’nin topluluk programlarına katılımı aşamalı
olarak başlatılmış, 2001’de Kopenhag Kriterleri ve Topluluk Mevzuat’ına uyum için Katılım Ortaklığı
Belgesi (KOB) imzalanmıştır.
Süreç boyunca AB konusunda askere hâkim olan iki farklı görüşü Feroz Ahmad şöyle açıklamaktadır:
“Bir emekli general AB üyeliğinin Türkiye tarihine karşı olduğunu, Kemalist devrimle çatıştığını söylerken
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu ‘AB’ye katılmak bir jeopolitik ihtiyaçtır’ şeklinde görüş
bildiriyordu. Generaller, AB’nin ordunun Avrupa’da olduğu gibi sivillerin denetimine girme isteğine
karşıydılar”17. Bu nedenle Ecevit, TÜSİAD’ın MGK’daki generallerin rolünü ortadan kaldırma ya
da azaltma şeklindeki önerisini de reddetmişti.
Komşu ülkelerle ilişkiler planında bakıldığında, Yunanistan’la 1996 yılında yaşanan ‘Kardak Krizi’,
iki ülke arasındaki en ciddi gelişmedir. Çiller döneminde Türk bandıralı bir geminin Kardak kayalıklarında
karaya oturması ve Yunanistan’ın adayı kendi sınırları olarak bildirmesi sonucu, Türk ve Yunan
kurtarma ekipleri arasında yaşanan anlaşmazlığa basının ilgisi ve kışkırtıcı yaklaşımı da eklenince
iki ülke savaşın eşiğine gelmiştir.
Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasya’da çıkan bölgesel çatışmalar ise bu dönem Türkiye’yi yakından
ilgilendiren diğer dış gelişmelerdir. 1919’da Azerbaycan’a bağlanan Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’ın
1991’de kendi sınırlarına katmak istemesiyle başlayan çatışma ve yine 1991’de Bosna-Hersek’in
bağımsızlığını tanımayan Sırpların 1995 Dayton Anlaşması’na kadar devam eden Bosnalı Müslümanlara
16 Kopenhag Kriterleri, Avrupa Konseyi’nin 22 Haziran 1993’de yapılan Kopenhag Zirvesi’nde ortaya
koyduğu ve adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması
gereken kriterlerden oluşmaktadır. Siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuatının benimsenmesi olmak
üzere üç grupta toplanmışlardır. Siyasi Kriterler: demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını
ve azınlık haklarını güvence altına alan kurumun varlığı; Ekonomik kriterler: işleyen ve aynı zamanda
Birlik içinde rekabetçi baskılara ve diğer serbest piyasa güçlerine dayanabilecek bir serbest piyasa
ekonomisinin varlığı; Topluluk mevzuatının benimsenmesi: siyasi, ekonomik ve parasal birliğin
hedeflerine bağlı kalmak üzere üyelik için gerekli yükümlülükleri yerine getirebilme kapasitesi
şeklinde özetlenmektedir. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/437-438.pdf, 25.04.2008.
Kopenhag Kritelerleri özellikle orduda muhalif tavırların daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına
neden olmuştur. “AB üyeliğinin bir egemenlik kaybı anlamına geldiği ve Brüksel’in düzenlemelerinin,
sokaklarda satılan yiyecekler için bile standartlar belirleyebildiği birdenbire keşfedildi. Avrupa Birliği
ile PKK’nın aynı dönüşümleri istedikleri, dolayısıyla AB’nin PKK’nın amaçlarına hizmet ediyor
olabileceği ifade edildi. AB’nin kültürel haklar ve özgürlükler dayatmasıyla ülkeyi bölmek istediği
söylendi. Esas sorun, tabiî ki, Türkiye toplumunun ve siyasi elitinin ulus-devlet biçiminden
vazgeçmeye hazır olup olmadığında düğümleniyordu”. Keyder, a.g.e., s. 237.
17 Feroz Ahmad, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, s. 214.
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yönelik etnik temizlik girişimi, Türk kamuoyu ve basınında yakından izlenerek tepkiyle karşılanmıştır.
1998 yılında Sırpların Kosova Arnavutlarına saldırmasıyla başlayan ve Türk kamuoyu ile basında
Bosna Savaşı’na benzer tepkiler doğuran Kosova Savaşı ise NATO’nun devreye girmesiyle sonuçlanmıştır.
Özetle, Türkiye’nin dış ilişkileri bu dönem Batı ve AB ile ilişkiler ekseninde şekillenmiştir. Batı ile
müttefiklik yalpalayarak devam etse de, AB ile ilişkiler sürüncemelidir. Türkiye’nin uzun yıllar
terör sorunu olarak gördüğü PKK’nın Avrupa’da bir azınlık sorunu olarak algılanması, Ermeni
soykırım tasarıları ve Türkiye’nin AB’ye üyelik için şart koşulan reformlar konusunda ağır davranması
ilişkilerin grafiğini şekillendiren meselelerdir. Ayrıca Yunanistan ve Kıbrıs meselesi, AB gündeminde
bir baskı unsuruna dönüşmüştür. Yunanistan’la ilişkiler AB dolayımıyla sürmüştür. ABD ise Türkiye’yi
AB konusunda desteklemekle birlikte özellikle Ortadoğu’da giriştiği müdahalelerde yanında görmek
istemiştir. ABD-Türkiye ilişkileri, ABD’nin Irak müdahalesi için askerî destek talep ettiği sırada
kamuoyu baskısı ile reddedilen ‘1 Mart Tezkeresi‘ nedeniyle bir dönem gerilmiş; tezkere iki ülke
arasında rövanş meselesine dönüşmüştür.
Çok genel olarak özetlendiğinde, Türkiye’de 1990’ların politik ve sosyal çerçevesinin, 1980’lerle
etkileri hissedilmeye başlayan liberal ekonomi politikalarının, dış politikada hâkim hale gelen Yeni
Dünya Düzeni’nin ve toplumsal düzlemde tüketim ideolojisinin etkisi altında şekillendiği söylenebilir.
Bu noktada giderek artan politik ve sermaye gücüyle basın/medya bizzat sürecin mimarları arasındadır.
Zira Türkiye’nin 1990’lardaki politik, ekonomik ve sosyal koşullarıyla basın büyük bir etkileşim içindedir;
kendi iç dinamikleri ve dönüşümleriyle kimi zaman belirlenen kimi zaman belirleyen konumundadır.
Bu bakımdan dönemi bir de basın perspektifinden okumak gerekmektedir.

2. Türk Basınında 1990’lı Yıllar
Türk basını, genel olarak ‘matbuat’ (Takvim-i Vekayi-1960), ‘basın’ (1960-1983) ve ‘medya’ (1983’den
bugüne) şeklindeki dönemsel bir sınıflamayla ele alınmaktadır. Ancak özellikle medyaya evrilme
sürecinde, yani 1980 sonrasının toplumsal ve politik ikliminde, hâkim hale gelen yeni ekonomi
paradigması ve sosyal formasyon fikir gazeteciliğinin gelişimini sağlayacak bir ortam sunmaktan
yoksun olup; basının genel durumunu tekelleşme, siyasi iktidarlar ve sermayedarlarla girift ilişkiler,
depolitizasyon, haberin ticari bir metaya dönüşmesi ve magazinleşme gibi eğilimler belirlemektedir.
Bu eğilimler, fikir gazeteciliğindense kitle gazeteciliğinin önünü açmıştır.

2.1. 1990’lı Yıllarda Türk Basınının Genel Görünümü
1983 sonrası ‘medya’ evresine geçen basının temel niteliği, sanayileşme, devletle olan ilişkilerin
çoğullaşıp yoğunlaşmasıdır. Türkiye’de basın ve siyaset ilişkilerinin çeşitlenmesi Özal dönemine
rastlamaktadır18. İktidarı boyunca Özal’ın gazetecilerle ilişkisi, telefonla görüşme, köşkte özel görüşmeler
gibi alışılmışın dışında bir görünüme sahiptir. Ancak bu tip diyalogların geliştirildiği kişiler Hıfzı
Topuz’a göre, “Köşk’ün has adamları olan gazetecilerdir, yoksa Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde ya
da Sıkıyönetim Savcılıkları’nda sürünenler değil”19.
1980’lerden itibaren, “Yeni Sağ’ın hegemonya süreci (Yeni Dünya Düzeni içinde) temel politika
araçları olan özelleştirmeler, deregülasyon ve hızlanan tekelleşme medya alanında da en ileri düzeyde

Erdem Taşdemir, “1980 Sonrası Türk Basını, Türk Siyasi Hayatı ve Basın Siyaset İlişkisi”, Selçuk
İletişim Dergisi, Konya, 2005, s. 173-180.
19 Hıfzı Topuz, II.Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2003, s. 271.
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uygulama bulmuş ve Dünya iletişim sisteminin tüm görüntüsünü değiştirmiştir”20. Türkiye’ye
bu etkiler 24 Ocak Karaları ile yansımış; önceleri siyasi ve sosyal etkenlere göre belirlenen basının
içeriği ve toplumsal rolü, ekonomik etkenler ve bağımlılıkların belirleyiciliğinde hızlı bir dönüşüme
uğramıştır. Ekonomizmin hâkimiyetine giren basında devletçiliğin kesin iflası ilan edilmiş ve ekonomi
sayfaları ile ekonomi alanındaki yayıncılıkta ciddi artış gözlenmiştir.
Bu dönemde kendisine tanınan teşviklerle öne çıkan basın, sermaye sahiplerinin dikkatini çekmiş
ve sermaye basına sızmıştır. Arkasına aldığı güçle kısa sürede büyük holdinglerin21 çatısı altına
giren basın, yeni bir ekonomik ve politik güç elde etmiştir. Bu gücü ekonomik ve politik çıkarları
için ele geçirmek isteyen sermaye sahipleri, önemli gazeteleri satın alıp bunlara görsel/işitsel iletişim
desteği de (özel TV ve radyolar) sağlayarak ‘medya patronları’na dönüşmüşler; bu da tekelleşmeyi
hızlandırmıştır. Mustafa Sönmez’in deyişiyle medyayı bir ‘paralel iktidar’ konumuna getiren tekelleşme
sürecinin kilometre taşlarını; siyasi arenada medya desteğine talep; promosyonla büyüme; özelTV’ye geçiş; 1989-1993/1995-2000 arası hızlı büyüme konjonktürü; dağıtımda, reklamda kartel
anlaşmaları ve son olarak anti-sendikal mutabakat oluşturmaktadır22. Böylece sermayedarların,
ihale ve krediler nedeniyle iktidarlara bağımlı; siyasilerin de politik çıkarları için medya patronlarının
isteklerine boyun eğer hale geldiği bir manzara ortaya çıkmıştır. Devlet bu dönemde sivilleşme
adına gücü azaltılmış gibi görünse de şirketleşerek gücünü arttırmıştır. Bunu da sermaye çevreleri
ve finans kesimiyle bağlantıları dolayımıyla gerçekleştirmiştir. Söylemini güç/iktidar odaklı bir
merkeze çeken basının ‘kamusal çıkar’ nosyonu bu ilişkiler ağında büyük yara almıştır23.
1990’larda 28 Şubat süreci, basın-hükümet-sermaye denklemindeki önemli bir gündem maddesidir.
İslamcı-muhafazakâr kesimlerin ilk kez iktidarda olduğu Refah-Yol döneminde laik-Kemalist
kesimlerce “başlatılan toplumsal muhalefetin öncülüğünü yapan kurumların başında medya geliyordu.
Medya, Refah-Yol’u yakın takibe almıştı. Büyük medya kuruluşlarının hemen hepsi, devletin temel
kurumlarıyla birlikte, hükümet karşıtı cephede yer alıyorlardı”24. Radikal gazetesi politika yazarı Murat
Yetkin’e göre, medyanın askerî kaynaklı haber atlatma yarışına girdiğini fark eden ve bundan yararlanma
yoluna giden Genelkurmay, bu dönem medya üzerinde ciddi bir psikolojik üstünlük sağlamıştır.
Yetkin, dönemin tablosunu şöyle yansıtmaktadır25:
“Akreditasyon uygulamasından, hoşa gitmeyen yazılar kaleme alan yazarlar üzerinde
baskıya kadar pek çok uygulamaya şahit olundu. Yalnızca medya değil, iş dünyası da
Raşit Kaya, “Türkiye’de 1980 Sonrası Medyanın Gelişimi ve İdeoloji Gereksinimi”,
http://www.dorduncukuvvetmedya.com/arsiv/akaya.htm, 28.08.2003, s. 65.
21 1990’ların başında Türk basınında Hürriyet, Medya, İhlas, Doğan, Asil Nadir ve Tercüman olmak üzere 6
büyük holding yapılanması söz konusudur. Doğan, Bilgin, Uzan, Erol Aksoy, Karamehmet Ailesi, Çukurova
ve Doğuş ise sonraki süreçte medya alanına yeni giren ya da etkinliklerini genişleten gruplardır. 2001 krizi ile
banka ve medya faaliyetleri son bulan bazı patronlar sahneden çekilirken, en büyük medya tekeli haline gelmiş
olan Bilgin ve Doğan gruplarından da bugüne kadar varlığını sürdürebilen Doğan Grubu olmuştur.
Mustafa Sönmez, Filler ve Çimenler-Medya ve Finans Sektöründe Doğan/Anti-Doğan Savaşı, 2. bs,
İstanbul, İletişim Yayınları, 2003, s. 40-48.
22 a.g.e., s. 40-48.
23 Ulaşılan aşamada medyanın kamusal çıkar doğrultusunda faaliyet göstermesi ereği kavram olarak terk
edilmiş değildir. Sadece yeni bir hegemonya ortamında ve ‘yeni liberalizmin’ koşutu olarak kavram bir
mutasyona uğramış ve 19. yüzyılın kamusal çıkara ‘serbest piyasa koşullarında ve rekabet edilerek’
ulaşılabileceği savına geri dönülmüştür. Artık, kamusal çıkar kavramı düşünce ve ifade özgürlükleri
yerine ve liberal düşüncenin ‘serbest girişim özgürlüğü’ ilkesi üzerine inşâ edilmektedir. Raşit Kaya,
“Basından Medyaya Geçiş ve Kavram Olarak ‘Kamusal Çıkar’”, Karizma, Yıl: 2001, No: 5, s. 68.
24 Hakan Akpınar, 28 Şubat Postmodern Darbenin Öyküsü, Ankara, Ümit Yayıncılık, 2001, s. 133-134.
25 Murat Yetkin, “Medya ve Kamuoyu Operasyonları” (26 Şubat 2007 tarihli Radikal’deki yazısı) akt.:
http://www.dorduncukuvvetmedya.com/dkm/article.php?sid=7990, 31.08.2008.
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Genelkurmay'ı dikkate alarak açıklamalar yapmaya başladı. Bunda, ABD ve AB'nin
Erbakan hükümetinin hem dış (İran, Irak, Suriye, Libya), hem de iç (İslami yaşama
tarzı ve kuralların öne çıkmaya başlaması gibi) uygulamaları nedeniyle duydukları
tepki de rol oynuyordu. Erbakan Hoca durumu kabullenmek istemiyor, inkâr çizgisini
yeterince sürdürürse bu dalganın da üzerinden aşıp geçeceğine inanıyordu. Kendisine
düşman gördüğü medyayı gezilerinde ve basın toplantılarına çağırmamaya başlamıştı;
onların adı ‘bir kısım medya’ olmuştu.”
28 Şubat süreci hem iktidarı yapısından hem de basına yönelik sansür girişimleri nedeniyle, basıniktidar ilişkilerinin en çok tartışıldığı dönemlerden biri olmuştur. 28 Şubat ‘post-modern darbesi’nin
hayata geçmesinde medyanın da çok önemli bir rolü olduğu, muhalif kesimler tarafından sıkça dile
getirilmiş; medya kendi içinde ‘28 Şubatçılar’ (darbe taraftarları) ve ‘karşıtları’ (demokratikleşme
yanlıları) olarak bölünmüştür.
2000’lere gelindiğinde, “yeniden yapılanma sürecine piyasa ekonomisinin sınır tanımazlığı egemen
olmuş ve 20 yılda piyasa ekonomisinin belirleyiciliğinde bankacılık, finans, medya, iletişim ve
dış ticaret en ciddi dönüşümleri geçiren sektörler olmuştur”26. Zaten iç içe geçmiş olan bu sektörlerdeki
zincirleme çöküş ise 2001 krizinde yaşanmış; medya patronlarından bankası krizde yara alanların
ve Tasarruf Mevduatı Koruma Fonu’na devredilenlerin faaliyetleri de son bulmuştur.
Öte yandan basın alanında, politik ve toplumsal alanda artan muhafazakârlaşma eğilimiyle eş anlı
gelişmeler söz konusudur. Bu dönemde, bağımlılık ilişkileri nedeniyle iyice sistem yanlısı hale
gelen ana akım basına tepki olarak ve kimlik talepleri bağlamında İslamcı-muhafazakâr akımların
basındaki yansımalarının ortaya çıktığı bir çoğulculaşmaya tanık olunmaktadır27. Bastırılmışlığa
ve ana akım/sistem yanlısı basının egemenliğine bir meydan okuma olarak da değerlendirilebilecek
Zaman gazetesindeki şu satırlar, hâkim basın karşısında alternatif bir güç oluşturma arzusunu
açıkça ortaya koymaktadır28:
“Bab-ı âli hiçbir defa halis Anadolu sesine megafonu teslim etmemiştir…Tıpkı partiler
gibi, işe Türk ruhunu tahrip memuriyetiyle başlamıştır Bab-ı âli…Tanzimat, Meşrutiyet
ve Cumhuriyet dönemlerinde böyle olmaya mahkûm olabilirdi… (Ama) Türkiye’nin
bir buçuk asırdır beklediği gerçek ruh ve kültür ihtilâli önce Bab-ı âli’nin millîleştirilmesi,
ahlâkileştirilmesi ve temel görüşe oturtulmasıyla gerçekleştirilebilir. Yani Bab-ı âli
tepesini ele geçirmekle zafere giden yolda önemli bir adım atılmış olacaktır”.
Ekonomik kalkınmanın Anadolu’ya yansıması ve bölgedeki sanayileşme hamleleriyle İslamcı
ve muhafazakâr kesimler hızlı bir ilerleme kaydetmişlerdir. Paralel olarak politik ve kamusal merkeze
dair talepleriyle daha fazla görünürlük kazanmaya başlayan sistem muhalifi kesimlerin basın alanındaki
kimi radikal, kimi liberal ılımlı temsiliyetinde de aynı ilerleme gözlenmektedir. Millî Gazete ve
26 Selda İçin Akçalı, Yurdagül Bezirgan, “Bir Kırılma Noktası Olarak Türkiye’de 80’li Yıllar ve Türk
Basınının Yapısal Dönüşümü” (basılmamış bildiri), 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 0305 Aralık 2003.
27 On yıl önceye kadar İhlas Holding’e bağlı Türkiye gazetesi ve TGRT ile İhlas Haber Ajansı’nın
Türkiye’deki İslamcı medyanın en güçlüsü olduğunu; ancak İhlas Finans ve kuruluşlarına TMSF’nin
el koymasıyla düşüşe geçtiğini belirten Hüseyin Akyol, bugünkü İslamcı basın organlarını temsil
ettikleri parti ya da cemaatlere göre şöyle sıralamaktadır: Zaman (Fethullah Gülen cemaati), Türkiye
(Işıkçılar cemaati), Yeni Şafak (Ak Parti yanlısı), Star (Fethullah Gülen+Ak Parti yanlısı), Vakit (A.
Dilipak ve çevresi), Millî Gazete (Saadet Partisi yanlısı), Yeni Asya (Nur cemaati), Yeni Mesaj (İcmal
cemaati) ve Bugün (Taşdelen’i başyazar yaptı) Ayrıntılar için Bkz. Hüseyin Akyol, Haber Basınından
İslamcı Medyaya, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2008, s. 44-47.
28 Akt. Orhan Koloğlu, Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi, İstanbul, Pozitif Yayınları, 2006, s. 157.
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Akit (sonradan Vakit) gibi gazetelerle gençliğe yönelik Sızıntı ve benzeri dergilerin izledikleri açık
çizgiye karşılık, Zaman gazetesi uzun bir sürede oturttuğu muhafazakâr anlayışla, bu kesimin
en etkili gazetesine dönüşmüş; 1970’de yayına başlayan, fakat ancak 1987’de ön plana çıkan
Türkiye de kısmen Tercüman’ın ve diğerlerinin okuyucularını alarak öne çıkmıştır29. Orhan Koloğlu’na
göre, bu oluşumların gösterdiği gibi 1980’lerde artık hâkim ve tehditkâr değil, savunmaya geçmiş,
ayakta kalmaya çalışan bir Atatürkçülük vardır basında30.
Bu çerçevede, 1990’ların kutuplaşma konjonktüründe basında öne çıkan iki önemli fikir gazetesinden
söz edilebilir. Gazetecilikteki kitleselleşme eğilimlerine direnç göstermeye çabalayan ve merkezi
temsil eden Cumhuriyet gazetesi ile mevcut sistemi hedef alarak basındaki ve toplumdaki gerilimin
bir diğer yanını temsil eden Zaman gazetesi. Öyle ki bu iki gazete gerilimin basındaki yüzleri gibidir
ve 1990’lar öncesi ve sonrasındaki dönüşümleri göz önüne alındığında dikkate değer bir tablo ortaya
çıkmaktadır.

2.2. Cumhuriyet Gazetesi
Cumhuriyet gazetesi 7 Mayıs 1924’de, yeni rejimi İstanbul basınından gelen tepkilere karşı savunmak
ve devrimin siyasal, ekonomik alt yapısını oluşturmak misyonuyla Cumhuriyet’in ideologu olarak
kurulmuştur. Atatürk’ün ismini koyduğu gazetenin kurucusu Yunus Nadi, “Cumhuriyet’i Okurlara
Sunuş” başlıklı ilk yazısında ilkelerini, “Cumhuriyet, Türkiye’de büyük kavgalarla elde edilmiş tarihî
bir sonuçtur. Biz, elde edilen bu amaç uğrunda fiilen çalışmış insanlarız… Biz, onun temsilcisi ve
koruyucusuyuz”31 sözleriyle özetlemiştir.
1961 Anayasası, 68 hareketi gibi oluşumların sol söylemin yaygınlaşmasına ortam hazırlamasıyla,
Cumhuriyet gazetesi de siyasal yelpazenin soluna kaymış; ancak Ahmet Oktay’a göre, sol partilerin
hiç birinin organı olmamış, … sosyal demokrasinin de doktriner solun da görüşlerini yansıtmaya
özen göstermiştir32. 1970’li yıllarda belirginleşen sağ-sol cepheleşmesinde gazete sol kimliği ile taraf
bir gazete konumuna gelmiştir; öyle ki o yıllarda Cumhuriyet okumak tehlike arz eder olmuştur.
Öte yandan, gazetenin politik kimliği üzerine, kendi iç dinamikleriyle şekillenen mücadeleler de
yaşanmıştır. Hüseyin Akyol’a göre, Özallı yıllarda, liberal anlayış o denli hızlı bir rüzgâr estiriyordu
ki, bundan ‘solcu’ Cumhuriyet gazetesi bile etkilen(miş)33; ancak 1990’ların başında, Hasan Cemal
yayın yönetmenliğindeki liberal ekip ile İlhan Selçuk arasındaki mücadele Selçuk lehine sonuçlanmıştır.
1960’larda, o dönem sol düşüncenin önde gelen yazarlarından biri olarak gazetedeki rolü etkinleşen
Selçuk gazetedeki amacını, “Kemalist devrimi sosyal boyutlarıyla yeniden yakalayabilmek ve
antiemperyalizmin çağdaş yorumuyla birlikte Aydınlanma’yı savunabilmek… Gazetede yapmak
istediğim şey buydu”34 sözleriyle dile getirmiştir.
Cumhuriyet, çoğu zaman devletle ilişkileri iyi; ancak dönem dönem sansür ya da kapatmalardan
nasibini alan; rejim, laiklik, devrimler konusunda istikrarlı ancak konjonktürel bazı gelişmelere
ilişkin yorumlarıyla ideolojik konumu polemiklere konu olmuş bir gazetedir. Örneğin, İkinci Dünya
Savaşı sırasında devlet politikasının aksine Almanya ve nasyonal sosyalizme sempati gösteren;

Koloğlu, a.g.e., s. 157
a.g.e., s. 158.
31 Aysun Köktener, Bir Gazetenin Tarihi: Cumhuriyet, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004, s. 15.
32 Ahmet Oktay, Toplumsal Değişme ve Basın, Bilim Felsefe Sanat Yayınları, y.y., 1987, s. 139.
33 Akyol, a.g.e., s. 8.
34 Alpay Kabacalı, Aydınlanmanın Işıklı ‘Penceresi’ İlhan Selçuk, İstanbul, Tüyap Kültür Hizmeti,
1995, s. 25’den akt. Köktener, a.g.e., s. 116.
29
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komünizm ve solu, Tan gazetesini çıkaran Sabiha Sertel şahsında sert şekilde eleştiren35 gazete,
faşizm propagandası yapmak, Nazi yanlısı olmakla suçlanmıştır. Ya da, askerî darbe ve müdahalelere
ilk andaki olumlu tepkileri, “gazetenin klasik İttihatçı-Kemalist ya da militarist olduğunu savunanların
temel dayanakları”36 olmuştur. Özellikle, destekleyenlerin ‘militarist’, eleştirenlerin ise ‘ordu karşıtı’
olarak görüldüğü 28 Şubat sürecinde Genel Kurmay’ın açıklamalarına sıkça yer veren gazete
‘ordunun sesi’ olarak görülmüştür.
Kuruluşunu takip eden uzun dönem boyunca rejim ve Atatürk devrimleri savunuculuğu, reformculuğu,
gazetenin ‘ilerici/sol’ yönünün göstergeleri olarak kabul edilmiştir. Ancak İslamcı-muhafazakâr
partilerin 1990’larda başlayan iktidarları boyunca radikal bir üslupta kendini gösteren bu savunuculuk,
seçimle gelen iktidarları tartışmaya açtığı, küreselleşme, IMF gibi konularda ‘ulusalcı’ bir bakışı
temsil ettiği için, gazetenin despotik ‘milliyetçi/sağ’ söyleme eklemlenmesinin belirtileri olarak
yorumlanmıştır.37
Kendi içinden çıkan eski yazarlarıyla da polemikler yaşayan gazete; Aydınlık, Özgür Ülke gibi sol
yayınların ‘döneklik’, ‘sosyalizme ihanet’, ‘kapitalist düzenin çıkarlarına boyun eğmek’; Zaman,
Beklenen Vakit, Akit gibi İslamcı gazetelerin de ‘yalan habercilik’ suçlamalarına dayanan birçok
ideolojik polemikte yer almıştır. Bunlardan özellikle, 1993-94 yıllarında Zaman gazetesi ile yaşadığı
polemik önemlidir ve irtica söylemlerinin yaygınlaştığı dönemde İslamcı basın ve temsil ettiği
kesimlere ‘irticai oluşum’, ‘irticaya destek verme’ suçlamaları yönelten Cumhuriyet yazarı Hikmet
Çetinkaya ile Zaman yazarı Fehmi Koru (Taha Kıvanç adıyla) arasında geçmiştir38. Çetinkaya’nın
kamuoyunda ‘Fethullah Hoca’ olarak bilinen Fethullah Gülen hakkındaki yazıları ile Koru’nun
cevabi yazıları üzerine şekillenen polemik karşılıklı dava ve tekziplere de yansımıştır.

2.3. Zaman Gazetesi
3 Kasım 1986 yılında Fehmi Koru'nun yönetiminde, A. Turan Alkan, Ali Bulaç, Hüseyin Hatemi,
Mehmet Şevket Eygi gibi yazarlardan oluşan bir kadro ile yayına başlamıştır. Gazete 1980 sonrası
35 Sertel’lere komünizm eleştirisi yönelten, 1950’lerde yurtdışına kaçan Nazım Hikmet’i ‘vatan hainliği’
ile sert şekilde eleştiren Cumhuriyet, yıllar sonra ironik bir şekilde Nazım’a vatandaşlık haklarının geri
verilmesi için açılan kampanyanın en büyük destekçisi olmuş ve geçmiş tutumunu, Sovyetler’in ayakta
olduğu o yıllarda Nazım’dan söz etmenin tehlikesiyle açıklamıştır. Bir başka ironi, 1962 yılında
gazetenin düzenlediği ‘Yunus Nadi Armağanı’ yarışmasına katılan Kayhan Sağlamer ve Şadi Alkılıç’ın
“Liberalizm mi, Sosyalizm mi?” başlıklı yazısı gazetede yayınlanınca, Milliyet’teki ihbar niteliğindeki
bir yazı ile Cumhuriyet eleştirilmiş; yazarlar tutuklanmış ve ilk kez bu dava sonucunda Cumhuriyet’e
‘komünist’ yaftası yapıştırılmıştır. Ayrıntılar için Bkz. Köktener, a.g.e., s. 98-101 ve s. 114-116.
36 Köktener, a.g.e., s. 109.
37 2002 yılında, dönemin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli ile İlhan Selçuk görüşmesini
Hürriyet gazetesinin, “MHP ile Kuvvay-i Millîye ittifak kuruyor”; Sabah gazetesinden eski Cumhuriyet Yazı
İşleri Müdürü Okay Gönensin’in ise “AB’ye karşı ‘milliyetçi’ cephe” şeklinde haberleştirerek, MHP ile
Cumhuriyet gazetesi arasındaki olası bir ilişkiye gönderme yapmaları, Cumhuriyet gazetesinin milliyetçi/sağ
eğilimlerine ilişkin argümanları destekleyen tipik örneklerdendir. Bu haberler, Cumhuriyet ve Hürriyet
gazeteleri arasındaki iyi ilişkileri de bozmuştur. Ayrıntılar için Bkz. a.g.e., s. 277-285.
38 Cumhuriyet’in 1990’ların sonuna doğru hedefindeki en önemli konu ‘irtica’dır. İlhan Selçuk, “En büyük
tehdit komünizme karşı ‘panzehir’ sayılan İslamcılık (Ülkede siyasal iktidarı sürekli belirleyen) merkez
sağ ‘himayesinde körüklendi; ‘Türk-İslam Sentezi’ laiklik yerine ‘devlet ideolojisi’ olarak benimsendi.
Cumhuriyet gazetesi, 20’nci yüzyılın tüm ikinci yarısında geçerli bu devlet görüşüne sürekli karşı
çıkmıştır…” sözleriyle bunu vurgularken; ‘İran karşıdevrimcileriyle Türk karşıdevrimcilerinin işbirliği’
olarak gördüğü irticayı aynı zamanda suikastla öldürülen Cumhuriyet yazarlarından sorumlu
tutmaktadır. a.g.e., s. 320. Ayrıca, Çetinkaya ve Koru polemiği için Bkz. s. 227-288.
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Özal’ın liberal söyleminin sağladığı ortamda; ama aynı zamanda liberalleşmenin muhafazakâr kimlik
değerleri üzerindeki tahribatına tepki olarak; diğer yandan aynı dönem yükselen irtica söylemleriyle
‘laik’ basında39 irticanın öznesi olarak konumlanan Müslüman kesimi savunma ve aklama refleksinin
sonucunda ortaya çıkmıştır. İlk Genel Yayın Yönetmeni Fehmi Koru’nun, “İnanan gençler yıllardır
duydukları ezikliği amfilere, yurtlara rahatlıkla götürebildikleri Zaman sayesinde üzerlerinden
atabildiler” ve bugünkü Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın “yalan ve iftiranın kol gezdiği,
mütehakkim düşüncelerin prangalarla dolaştığı o dönemde, ma’şeri vicdan kendini ifade edecek
yeni bir mecra arıyordu. İşte Zaman, bu şartlar altında doğdu”40 şeklindeki sözleri, gazetenin ortaya
çıkış misyonunu açıkça özetlemektedir. Gazete yazarlarından Ali Ünal ise ilk çıktığı yıllarda gazeteyi
“Müslümanların ortak vicdanı” ve “halkı yanıltmalara, belli menfaatler, ideolojik tercihler, başka
inanç veya ideolojilere karşıtlık gibi sebeplerle yapılan kasdî yanlışlara, yalanlara karşı bir savunma
kalesi”41 olarak gördüğünü belirtmektedir. Bu yolda, tekzip yönlü bir habercilik pratiği benimseyen
gazete verilen bu mücadeleye42 daha sonra sıkça referansta bulunacaktır; hem o dönem dindar kesimlere
yapılan ‘baskı’ ve ‘zulme’ bir gönderme hem de ‘laik’ basının bu kesimleri hedef alan ‘etik dışı, asılsız’
habercilik anlayışı karşısında kendini konumlamanın özel bir şekli olarak.
Türkiye’de ‘İslamcı’ olarak nitelenen medya grupları arasında bugün geldiği nokta itibariyle en güçlü
konumda bulunan Zaman gazetesinin, yayına başladığı günden itibaren hem görsel hem de üslup
açısından geçirdiği dönüşüm dikkat çekicidir. Bugün geldiği noktada kendini ‘diyalog kültürünün
medyadaki temsilcisi’ olarak tanımlayan gazetenin kendine biçtiği bu kimlikte iki şeyin etkisinden
söz edilebilir: İlki gazete yönetimleridir ve yönetimler konjonktüre de bağlı olarak süreç içinde ortaya
çıkan üslup değişiminin temel nedenidir denebilir. Şöyle ki; gazete ilk genel yayın yönetmeni olan
Fehmi Koru’nun yönetiminde, belirtilen ortaya çıkış gerekçeleri de dikkate alındığında bugüne
göre daha tepkisel; Koru’nun şahsi üslubuna yapılan ‘komplo teorisyeni’ atıflarını doğrulayacak
ölçüde ‘komplocu’ ve ‘radikal’ bir söyleme sahiptir 43. 1988 ve sonrasında yönetim değişiklikleri
İrtica söylemleri bağlamında gazetenin kendisini en çok karşıtlık içinde konumladığı ve ‘laik’ basını temsil
eden gazete Cumhuriyet gibi görünmektedir. Daha önce Cumhuriyet yazarı olup Zaman’da yazmaya başlayan
Hilmi Yavuz’un, “Fethullah Gülen konusunda .. bir mitos oluşturuldu. Bu mitos da Türkiye’de özellikle bir
gazete aracılığıyla sürekli üretiliyor ve yeniden üretiliyor” şeklindeki sözleri örtük olarak bu karşıtlığa
gönderme yapmaktadır ve bu noktada, Yavuz’un Zaman gazetesine geçtikten sonra İlhan Selçuk’a karşı
girdiği polemik de hatırlanmalıdır. Cemal Kalyoncu, 20. Yıl Zaman’ı, İstanbul, Zaman Kitap, 2007, (Hilmi
Yavuz ile röportaj), s. 136-137. Ve aynı kaynakta bu karşıtlığı Zaman yazarlarından Ali Bulaç, Türkiye’nin
demokratikleşme macerası üzerinden şöyle yorumlamaktadır: “Türkiye’yi demokratikleştirecek olan ve
demokratikleştirmekte olan kesimler Müslümanlardır, İslamcılardır. … sol medya ve sosyal demokrat
medya, isim de verebilirim, herkes bunları biliyor zaten, antidemokratik bir zihniyeti temsil ediyorlar. Tek
parti döneminin medyasıdır bu; Ve hiçbir zaman mesela bir Hürriyet’in, Milliyet’in daha doğrusu,
Cumhuriyet’in, merkez medyanın demokrasiyi savunma gibi bir ideali olamaz”. s. 61, 63.
40 Kalyoncu, a.g.e., (Fehmi Koru ile röportaj) s. 12 ve (Ekrem Dumanlı ile röportaj) s. 8.
41 a.g.e., (Ali Ünal ile röportaj) s. 84.
42 Gazetenin ‘laik’ basında, dindar kesimler aleyhinde çıkan ve onları irticanın öznesi olarak
konumlayan haberlerini yalanlamaya yönelik bu mücadele; Tamer Korkmaz’ın yönetiminde, 1993
yılında Feza Yayıncılık’tan “Yalan Haber Dosyası” adıyla kitaplaştırılmıştır.
43 Gazete yazarlarından Ali Ünal, gazeteyi çıkaran ve arkasındaki insanların o dönem “mevcut değerlendirme
ve etiketleme kalıpları içinde ‘radikal’ Müslümanlar olarak anılan bir çevre” olduğunu; ancak Zaman’ın
çizgisinin “o zaman, ‘radikal’ Müslümanlar tarafından liberal görülen bir çizgi” olduğunu belirtmektedir. a.g.e.,
(Ali Ünal ile röportaj) s. 85. Bu radikallik gazetenin daha komplocu bir yaklaşımı benimsemesi için uygun
zemin hazırlamış olabilir. Rıfat Bali, Türkiye’de daha çok milliyetçi-İslamcı görüşe ait komplo teorisyenleri
arasında Fehmi Koru’yu da saymaktadır. Rıfat Bali, “Komplo Teorileri ve Teorisyenleri”, (Çevrimici)
http://www.rifatbali.com/images/stories/dokumanlar/komplo_teorileri_ve_teorisyenleri.pdf, 28.08.2009.
Koru’nun gazeteyle ilgili şu sözleri ise onun ‘komplocu’ yanına yapılan vurguyu desteklemektedir: “Laik-anti
laik kavgasının beyhude olduğunu, hain bir planın menhus bir parçası olduğunu kamuoyu bu gazeteden
öğrendi”; “Zaman yayın hayatına başladığında, Türkiye gündemi Müslümanlara doğru kaymıştı.
İnananları hedef alan birtakım planların yapıldığı belliydi. Nitekim kısa bir süre içerisinde irtica
kampanyaları, inananları sindirmeyi amaçlayan yayınlar birbiri ardına görülmeye başladı”.
Kalyoncu, a.g.e., (Fehmi Koru ile röportaj) s. 8, 12.
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yaşayan gazetede, özellikle 28 Şubat sonrasında belirgin bir yumuşama olmuş ve ‘haber-yorum ayrımı’,
‘farklılıklara saygı’ ve ‘diyalog kültürü’ gibi etik vurgular taşıyan bulunan bir habercilik imajı belirginlik
kazanmıştır. 2001 yılından itibaren genel yayın yönetmeni olan Ekrem Dumanlı bu dönüşümün son
halkası olarak görülmektedir44. Fakat gazetede hâkimiyet kazanan ‘diyalog kültürü’ söylemi, gazete
yönetimlerini önceleyen bir sürecin ürünüdür ve bu, gazete kadrosunun organik bir bağ olmamakla
birlikte görüşlerinden etkilendiğini açıklamakta beis görmediği Fethullah Gülen’le olan manevi bağıyla
ilişkilidir. Gazete çalışanları ve yönetim, gazetenin ‘dinci’ ya da ‘cemaat gazetesi’ olduğu hakkındaki
yaygın görüşten rahatsız olsa da, Gülen’in fikri ideolojisine45 yakınlıklarını inkâr etmemekte 46; bu
fikri yakınlıkla Gülen’in kimliğinde cisimleşen ‘diyalog kültürü’ söylemi47, gazeteye sirayet etmektedir.
Ali Bulaç ‘diyalog kültürü’nü, gazetede İslamcı, MHP ya da sol liberal kökenli birçok yazar tarafından
temsil edilen “Abant Ruhu’nun medyadaki yansıması” olarak nitelemektedir48. Kimi İslamcı muhafazakâr
Gazetede sonradan yazmaya başlayan ve farklılıklara hoşgörünün sembolik isimlerinden biri olarak
gösterilen Etyen Mahçupyan’ın, “Benim için Zaman o zaman için hâlâ bir cemaat gazetesi olmanın
yükünü üzerinden atamamış bir gazeteydi. Yani bu son yönetim değişikliği ve son yeni gelen kadroyla
beraber atılan bu adımın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum” sözleri dönüşüme dikkat çeken
yorumlardan biridir. Kalyoncu, a.g.e., (Etyen Mahçupyan ile röportaj) s. 101.
45 Politik olmayan bir dinsel örgütlenme olan ve İslam’ın iyi bir imajını oluşturmaya çalışan Gülen
Hareketi’nde muhafazakârlık, politik arenadaki en güvenli ve gerekli strateji olarak hâkim söylemi
oluşturmaktadır. Hareket, Batılılaşmaksızın modernleşmeyi gerçekleştirmeye çalışır; diğer bir deyişle,
Kemalizm’in modern olmayan Batılılaşmasına karşıt olarak Batılı olmayan bir modernlik yaratmak
peşindedir. Ayrıca Türkiye’deki diğer İslami hareketler gibi politik devletçilik ile ekonomik liberalizm
arasında gidip gelmektedir. Son zamanlardaki politik liberalizm eğilimine rağmen hareket, din ile
ulusalcılık arasındaki ‘Türkiye Müslümanlığı’ kavramını savunmaktadır. Ayrıntılar için Bkz. Mücahit
Bilici, “The Fethullah Gülen Movement and Its Politics of Representation in Turkey”, The Muslim
World, Vol: 96 (1), 2006, s. 1-20. Bu düşünce kalıbının izlerini gazetede sürmek mümkündür.
46 Gazetenin temsil ve üslup şekillenmesinde Gülen’in etkisi gazete kadrosunda bulunan yazarların şu
sözleri ile örneklenebilir: Abdullah Aymaz (1988-1992 ve 1995-2000 arası genel yayın yönetmeni): “‘Bütün
Müslümanların sahip çıkabileceği bir gazete olsun.’ Hoca Efendi’nin fikri zaten bu. İnsan ayırt etmeden,
kim mağdur olmuşsa, yani herkese sahip çıksın. Türkiye’de daha çok İslami kesimler, Müslümanlar
mağdur oluyor. Hoca Efendi’nin tavsiyesi de buydu” ; Ahmed Şahin (yazar): “Hoca Efendi ilim adamıdır.
Ve o her manada ilim adamı olarak İslam’ın ölçülerini söylüyor. Biz de ondan etkilendiğimiz oluyor” ;
Hüseyin Gülerce (yazar ve 28 Şubat sürecinde genel yayın yönetmeni): “Zaman gazetesini çıkaran
insanlar, onun yayın yöneticileri, Hoca Efendi’nin tavsiyelerinin önemine inanan insanlardır. … büyük
çoğunluğu Hoca Efendi’yi seviyorlar. Fakat sevmenin ötesinde, asıl önemli olan Hoca Efendi’nin
tavsiyelerinin milletimiz için taşıdığı önemin farkında olmalarıdır” ; Şahin Alpay (Milliyet’ten sonra
Zaman yazarı): “Zaman artık Türkiye’ye mal olmuş bir gazete. Ama arkasında da Fethullah Gülen’i seven
insanların desteği olduğu muhakkak”. Kalyoncu, a.g.e., (Abdulah Aymaz ile röportaj), s. 35; (Ahmed
Şahin ile röportaj), s. 40; (Hüseyin Gülerce ile röportaj), s. 156; (Şahin Alpay ile röportaj), s.198.
47 Gazeteye ‘diyalog kültürü’ söyleminin yerleşmesinde Gülen’in etkisini vurgulayan birkaç örnek ise şöyledir;
Abdullah Aymaz: “Bizim o zamanki şeylerimizi tasvip etmedi Hoca Efendi mesela. Bir de tenkit yerine yol
gösterici yayınlar yapmamızı istiyordu. İlk zamanlardaki yayın anlayışında bazı kesimlere tavır almaları.
İnsanlara bir hitap şeklimizin olmasını arzu etti, efendim insanları rencide etmeyecek bir anlayışı benimsedik
biz de” ; Ali Bulaç: “(Diyalog kültürünü), bizler Zaman gazetesi, Müslümanlar çok erken bir dönemde
savunduk. 90’lardan sonra bunu Fethullah Gülen Hoca Efendi formüle etti. Formasyona döktü ve bu Abant
Ruhu olarak ortaya çıktı”. Kalyoncu, a.g.e., (Abdullah Aymaz ile röportaj) s. 36; (Ali Bulaç ile röportaj) s. 67-68.
48 1998’deki ‘İslam ve Laiklik’ konulu toplantı ile aktif hale gelen Abant Platformu’nun görüşlerini temsil eden
Abant Ruhu’nu, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Harun Tokak şöyle tanımlamaktadır: “Ötekinin de en az
kendisi kadar sempatik, muteber ve muhatap görülme alışkanlığının kazanılmış olduğu bir bakış
açısıdır….İdeolojilerin ve dogmaların hayatı kuşattığı, yaşam ve düşünce alanlarının ipotek edildiği günlerde
bunu başarmak ‘reform’ niteliğinde bir büyük hareketi. Abant’ı ‘zihin devrimi’, ‘kendi içinde devrim’ ya da bir
‘iç olgunlaşma süreci’ olarak da okumak mümkündür… Abant öncelikle, çatışmayı ve reddiyeci geleneği kıran
Türk aydınının başarısıdır ve ‘ortak payda’ arayışının bir sonucudur. …'öteki’leştirmeye en çok direnenler
Abant ruhunu kavramış olanlardır”. Harun Tokak, “Abant Ruhu Paris’te”,
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=273268&keyfield=6162616E742072756875207061726973,
13.09.2007.
44
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kimi daha ılımlı, liberal bir kadroya sahip gazetenin politik duruşu yazarları tarafından şöyle
tanımlanmaktadır49:
Ali Bulaç’a göre, “Sağcı ve solcu kamplarda yer almayan; dinamizmi güçlü İslami entelektüel birikime
dayanan; dindar ve muhafazakâr kesimin çıkardığı serinkanlı bir gazete; anti Marksist, antikomünist
kesimlerin, bir kısmı da komünizmle mücadele içinden gelmiş kesimlerin gazetesi; Türkçü, milliyetçi
bir okuyucu kitlesi de bulunan”; Etyen Mahçupyan’a göre, “Türkiye’nin genel salınımları içinde milliyetçilik,
militarizm gibi daha popülizan tavırlar sergileyebilen; dinî hassasiyeti olan bir cemaatin içinden geldiği
ölçüde, kendi dindarlığını hem kaybetmemek hem de anlamlı kılmak, bunu yaparken de başkalarıyla
beraber, dünya ile beraber yaşamak gibi bir misyonu (olan ama öte yandan) dinî konularda hassas,
evrim, Darwinizm gibi konularda duyarlı” ve Selçuk Gültaşlı’ya göre de “sağ, sol şeklindeki kategorik
cephelerde yer almayan; ayrı bir yolu olan; o da İslami hassasiyetler olan, gazeteciliğin evrensel
prensiplerini tatbik (eden); (AB konusunda) memlekette barışı koruma endişesiyle, kaygısıyla
millîci, vatanperver bir yaklaşıma sahip” bir fikir gazetesi.

3. Araştırma
1990’lar konjonktüründe Türk basınının ve iki fikir gazetesi örneği olarak Cumhuriyet ve Zaman
gazetelerinin genel görünümünü özetledikten sonra, çalışmanın bu bölümünde, söz konusu süreçte
bu iki gazeteye ilişkin kavrayışı daha derinleştirecek bir araştırmaya yer verilmektedir. 1979-2005
yılları arasında Türk basınından farklı gazetelerin konjonktürel ‘öteki’ algıları ve ötekileştirdiği
gruplar üzerine odaklanan ve bu ötekileştirmenin yönüne dair ip uçları sunan bir araştırmanın50
zamansal olarak 1990-2000 aralığında daraltılmış ve örneklem olarak Cumhuriyet ve Zaman gazeteleri
ile sınırlandırılmış farklı bir versiyonu olan bu araştırma grafik bulgular da içermektedir.

3.1. Amaç ve Yöntem
Araştırma, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinin baş sayfa haber başlıklarına yansıyan ifade pratiklerinden
yola çıkarak 1990’lar sürecinde her iki gazetenin çeşitli kamusal gruplarla ve birbirleriyle ilişkilerine/
etkileşimlerine odaklanmakta; hedef alınan ve ötekileştirilen grupları ve bu gruplara ilişkin yaklaşımları
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Gazetelerin hedef aldıkları gruplar, hem kutuplaşmanın yönünü
hem de gazetelerin bu kutuplaşmadaki konumlarını ortaya koyması açısından önemlidir. Araştırma
örneklemi, rastgele örneklem metoduyla, her iki gazetenin 1990-2000 yılları arasındaki Çarşamba
günü baş sayfaları (yani haftada bir günün nüshası) seçilerek oluşturulmuştur. Her iki gazetenin
baş sayfalarında yer alan tüm haberlerde hedef alınan, ötekileştirilen gruplar belirlenen 6 kategori 51
(uluslar arası ilişkiler alanı, politik alan, ekonomi alanı, toplumsal alan, anarşi-terör ve medya alanı)
çerçevesinde içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve 10 yıllık süreçte bunun yoğunluğu bir grafiğe
yansıtılmıştır. Böylece, haberler dolayımıyla hedef alınan ve ötekileştirilen gruplar ve bu gruplara
ilişkin ifade pratiklerinden yola çıkarak iki gazetenin, 1990’lar boyunca çatışan ya da paralellik
gösteren eğilimleri, değişim ve dönüşümleri yorumlanmaya çalışılmıştır.
Kalyoncu, a.g.e., (Ali Bulaç ile röportaj) s. 52-56; (Etyen Mahçupyan ile röportaj), s. 94, 99, 103;
(Gültaşlı ile röportaj), s. 180, 182.
50 Yurdagül Bezirgan Arar, Sosyo-Politik Bağlama Göre Türk Basınının “Öteki”leri,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
51 Bu 6 kategoriyi daha ayrıntılı başlıklara indirgeyen alt kategoriler mevcuttur ancak bu alt kategorilerin
tümüne burada yer verilmemiştir. Araştırmanın bulguları kısmında, gazetelerin yoğunlaşma gösterdiği alanlar
belirtilirken parantez içinde ve italik olarak verilen gruplar gazetelerde öne çıkan bu alt kategorilerden sadece
ilk üçünü göstermektedir.
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3.2. Bulgular ve Tartışma
1990’lı yıllarda bu iki gazetenin politik iklime bağlı gelişmelerden nasıl etkilendikleri ve bunları
ne şekilde açığa çıkardıkları; başka bir deyişle toplumsal kutuplaşmaların bu iki gazeteye nasıl
yansıdığı aşağıdaki tabloda görülebilmektedir52. Buna göre iki gazete arasında 1995’te beliren kesişme
ve ardından gözlenen yön değiştirme dikkat çekicidir. Kırılma, iki gazetenin söylemlerindeki radikalleşmenin
yön değiştirdiği bir tarihe denk düşmektedir. Her ne kadar bu söylemler, gazetelerin değerler dizgesine
ve aidiyet bağı olan grupların konumuna göre kimi zaman farklı kimi zaman aynı gruplara yönelse
de; 1990’ların ortalarından itibaren Cumhuriyet gazetesinin kendi fikrî angajmanının dışında gördüğü
gruplara dair sertleşen üslubuna karşı, Zaman gazetesinde eş anlı bir düşüş yani yumuşama söz
konusudur. Bunu daha önce söz edilen iç politikadaki gelişmelerle ve merkez/çevre gerilimi ile
ilişkilendirmek mümkündür. Her iki gazete ayrı ayrı değerlendirildiğinde grafiği daha anlamlı kılacak
bulgular şöyle özetlenebilir:
Cumhuriyet ve Zaman Gazetelerinde Ötekileştirme (1990-2000)
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3.2.1. Cumhuriyet Gazetesi’ne İlişkin Bulgular
Cumhuriyet gazetesinin, belirlenen kategorilere göre hedef aldığı gruplar, uluslararası ilişkiler alanı
(devletler/milletler; uluslararası yasadışı örgütler ve terör grupları; uluslararası organizasyonlar),
politik alan (siyasi parti/liderleri; hükümet ve siyasi ideolojiler) ve toplumsal alanda (din, dinî
kurumlar veya şahıslar; güvenlik-asayiş ve mafya) yoğunlaşmaktadır.
Uluslararası ilişkiler alanının, devletler/milletler alt alanındaki yoğunlaşma ulusal çıkarlar veya evrensel
hak ihlalleri bağlamında (savaş, insan hakları ihlalleri, özgürlüklere yönelik kısıtlamalar veya çifte
standartlar) ortaya çıkmaktadır. Uluslararası yasadışı örgütler ve terör grupları, toplumsal huzur ve
birlik, özellikle de radikal İslam kaynaklı olduğunda rejim bağlamında değerlendirilirken; uluslararası
organizasyonlara yaklaşımda yorumlama çerçevesini Türkiye’nin ulusal bağımsızlığı ve ulusal
değerleri oluşturmaktadır.
Cumhuriyet gazetesinin, devletler/milletler alt alanındaki hedeflerinin başında özellikle ABD, AB
ve Yunanistan gelmektedir. Bu, sadece 1990’larla sınırlandırılamaz. ABD-Türkiye ilişkileri en gergin
Farklı bir çalışma kapsamında ve farklı bir bağlamda, daha geniş bir örneklem (Cumhuriyet, Hürriyet, Zaman
ve Tercüman gazeteleri) ve zaman aralığında (1979-2005) gerçekleştirilmiş, benzer bulguların değerlendirildiği
bir çalışma için Bkz. Yurdagül Bezirgan Arar, Nuri Bilgin, “Gazetelerde Ötekileştirme Pratikleri: Türk Basını
Üzerine Bir İnceleme”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, No: 30, Bahar-2010, s. 1-17.
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olduğu dönemlerde müttefiklik ilişkisine dayanarak yürümüştür; ancak Türkiye’nin bu dünya süper
gücü karşısındaki konumu belirlenen olmanın ötesine geçememiştir. ABD, gerek askerî gerek
ekonomik konuları bir baskı unsuru olarak kullanarak politik çıkarları doğrultusunda Türkiye
ile ilişkilere yön veren taraf olagelmiştir. Üslerin kullanımı, dış politikada gerginlik yaşadığı ülkeler
karşısında Türkiye’nin pozisyonu gibi konular ABD için her zaman önemli olmuş ve bu baskının
yarattığı etkiler Türkiye’nin Ermenilerle, Yunanistan’la, Ortadoğu ile ilişkileriyle, PKK, Ermeni
tasarıları gibi sorunlu alanlarında yumuşak karnını oluşturmuştur. Bu çerçevede bakıldığında ABD’nin
pragmatist dış politika anlayışı ve küreselleşmeci politikaları, emperyal bir gücün göstergeleri
olarak yorumlanmıştır. 1990’lardan sonra kökten dinci terörü yok etmek ve demokrasi getirmek
gerekçesiyle girdiği ülkelerdeki evrensel hukuku ve insan haklarını ihlâl eden yayılmacı politikaları
ve işgalci tutumu (Körfez savaşı, Afganistan ve Irak saldırıları) Cumhuriyet gazetesinin değerleri
ile çatışma içermektedir.
Yunanistan ise Türkiye’nin kurtuluş mücadelesindeki en tipik ‘düşman’ figürüdür. Dolayısıyla
açıkça öne sürülemese da, kurtuluş ve bağımsızlık hassasiyetleri taşıyan Cumhuriyet gazetesi için
de yerleşik pek çok önyargı geçerli görünmektedir. Geçmişten bugüne iki ülke arasındaki bazı sorunların
(Ege sorunu, kıta sahanlığı, Kıbrıs meselesi vb) varlığını koruması, 1990’lar sürecinde de çeşitli
vesilelerle gazetenin gündemine taşınmıştır. Bakıldığında, Cumhuriyet gazetesinin Yunanistan
imgesi, ‘Türkiye ve Türk düşmanı bir ülke’ profilinde netlik kazanmaktadır. 1990’lı yıllara ait gazete
başlıklarından bazıları, ‘hala Türkiye üzerinde emelleri olan ya da düşmanlık yapan bir ülke’
temsili ortaya koymaktadır. Birkaç haber örneği şöyledir: “Yunanistan’da ‘şahinler’ barış planını
da vurdu…”53; “Ege’de teyakkuz: Yunanistan’ın Lozan Antlaşması’na aykırı tutumu, Ankara’yı
harekete geçirdi”54.
Uluslararası yasadışı örgütler ve terör grupları arasında, Cumhuriyet gazetesinin hedefleri arasında
başta Hizbullah olmak üzere İBDA-C, İslami Cihad, İslami Kurtuluş, İslami Hareket ve benzeri
örgütler ile kökten dinciler ve diğer dinî örgütler dikkati çekmektedir. Özellikle 1990’larda hissedilen
irtica tehdidi ve gazete yazarlarına düzenlenen suikastlar, kuşkulanılan bu örgütlere ve iç bağlantılarına
ilişkin duyarlılığı daha da arttırmıştır. Haber başlıkları, gazetenin bu örgütlere ilişkin tutumunu
şöyle yansıtmaktadır: “Hizbullah: TC bize muhtaç”55; “Hizbullah post peşinde: İslamcı terör örgütü
Tunceli’de dağıttığı bildirilerle kurban derilerini istedi”56; “Kışlalı soruşturmasında…: İBDA-C ağır
basıyor”57.
Politik alanda laiklik ve Atatürkçü ilkeler konusundaki hassasiyeti düşünüldüğünde, hedef gruplar
çoğu zaman gazetenin savunduğu bu değerler dizgesiyle uyuşmayan ve 1990 sonrası iç politikada
etkinleşen siyasi partiler, liderler ve hükümetler olarak belirmektedir; dolayısıyla ideolojiktir. Cumhuriyet
gazetesinin bu bağlamda başlıca hedefi 1990’larda kazandığı ivme nedeniyle RP olmuştur. RP’nin
gazetenin temsil ettiği değerlerle taban tabana zıt olması, ayrıca bu parti liderlerinin bazı hukuki
problemleri ve hükümet ettiği dönemdeki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları gazetenin hâlihazırda bu
partiye ilişkin duyarlılığını daha da arttırmıştır. Grafik hatırlanacak olursa, Cumhuriyet gazetesinin
1994-1995’lerden itibaren gösterdiği yükseliş, ağırlıklı olarak bu partiye ilişkin tutumuyla açıklanabilir.
Bu tarihli gazete başlıklarından bazıları şöyledir: “Şeriat bayrağı çekildi”58; “Adil düzen çocukları
üşütüyor”59; “Milli Görüş ‘din vergisi’ peşinde”60; “Refah’ın oyunu belgelendi” 61; “RP hukuk
Cumhuriyet Gazetesi, 6 Temmuz 1994
Cumhuriyet Gazetesi, 19 Ekim 1994
55 Cumhuriyet Gazetesi, 17 Şubat 1993
56 Cumhuriyet Gazetesi, 8 Nisan 1998
57 Cumhuriyet Gazetesi, 27 Ekim 1999
58 Cumhuriyet Gazetesi, 3 Şubat 1993
59 Cumhuriyet Gazetesi, 1 Aralık 1993
53

54

243

tanımıyor”62; “RP ordusunu kuruyor”63. Bu başlıklar gazetenin RP’ye ilişkin ‘rejim tehdidi’ algısını
açıkça ortaya koymaktadır ve benzeri bir tutum 2002 seçimleriyle tek başına iktidar olan AKP
ve lideri Erdoğan da için de gözlenecektir.
Siyasi ideolojiler açısından gazetenin çatışma içinde olduğu ülkücülük, emperyalizm, kapitalizm,
liberalizm ve sömürgecilik, aynı zamanda gündemin ya da aktörlerin değerlendirilme zemini
oluşturmaktadır. Cumhuriyet’i ve kurtuluş savaşını savunmak, daha önce de belirtildiği gibi
Cumhuriyet gazetesinin kuruluş misyonları arasında yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir
ulusal bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş olması, emperyalist, sömürgeci ve küreselleşmeci her
tür oluşumu hedef almaya yönelik ideolojik bir arka plan sunmaktadır. Bu bağlamda, 1990’larda
gazetenin bu ideolojik bakış açısı ve ulusalcı pozisyonu ile bağdaşmayan özelleştirme, Özal kapitalizmi
ve neo-liberalizm başlıca hedefler arasındadır. Emperyalizmin ve sömürgeciliğin, global kapitalizmin
somut figürleri olarak IMF, Dünya Bankası gazetenin önceki dönemlerde olduğu gibi 1990’larda
da en önemli hedef aktörleridir. Bu kuruluşlara ilişkin çarpıcı ve gazetenin genel tutumunu açıklayan
başlıklardan biri şöyledir: “Büyük Çöküş: Yeni Dünya Düzeni: Global kapitalizm, ülkelerin kültürel
değerlerine ve siyasetlerine de saldırıyor.”64 Öncesi ve sonrası döneme ilişkin benzer başlıklar bu
ideolojinin Türkiye’de, 1980’den sonra serbest piyasa ekonomisiyle, 1990’lardan sonra da küresel
kapitalist sisteme ayak uydurmak üzere hâkim kılınmaya başlamasına gazetenin açık bir tepkisidir.
Gazetenin 1990’larda grafikteki yükselişini açıklayabilecek en somut örnekler, politik alana ek olarak
toplumsal alana ilişkin bulgularda belirginleşmektedir. Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde din olgusunun
en önemli mücadele alanlarından biri oluşu, gazete açısından bu alanı sorunlu hale getirmektedir.
İktidar olan partilerle yakınlıkları da vurgulanarak özellikle 1990’ların ortalarından itibaren cemaatler
(özellikle Gülen cemaati), tarikatlar (Kaplancılar, Süleymancılar vb), şeriat, irtica ve türban gazetenin
duyarlılık geliştirdiği konular olarak belirmiştir. Gazete bu grupların yükselişini ve etkinliğini bir
tür Cumhuriyet öncesine dönüş, geri gidiş ya da Cumhuriyet projesinin başarısızlığı gibi yorumlamış;
‘rejimin, laikliğin ve Atatürk Türkiyesi’nin elden gitmekte olduğu’ temasıyla işlemiştir: “Din tacirlerinden
cinsel yararlanma: Erzurum’da genç kızlara ‘muta’ tuzağı”65; “Leyla’yı da kandırdılar: Tarikatçı
tuzağına düştü”66; “Serbestçe örgütlenip askerî eğitim gören Kaplancılar’ın hedefi laik Türkiye”67;
“‘İslam diktatörlüğü’: MGK’ya sunulmak için hazırlanan raporda, Gülen’in hedefleri anlatıldı”68.
Bu kesimleri temsil ettiği düşünülen basın organları da aynı potada yer almaktadır ve bu konudaki
haber başlıklarından bazıları şöyledir: “Sivas’ın suçlusu ‘Müslümanlar’ örgütü”69; “Şeriatçı basın çarpıttı”70;
“Tehlikeli Gidiş: 8 yıllık eğitim askıda… Şeriatçı tehditlere karşı yasal düzenleme yok”71; “35 aydını
yakan yobazlara karşı bugün birçok yerde kınama eylemi yapılıyor”72; “Eylemin hedefi Cumhuriyet”73;
“Akide şekerli irtica bildirisi: Sivas’ta şeriatçılar türban yasağını uygulayan üniversite hocalarını
hedef gösteriyor.”74
Cumhuriyet Gazetesi, 16 Şubat 1994
Cumhuriyet Gazetesi, 16 Kasım 1994
62 Cumhuriyet Gazetesi, 9 Ağustos 1995
63 Cumhuriyet Gazetesi, 29 Ocak 1997
64 Cumhuriyet Gazetesi, 9 Eylül 1998
65 Cumhuriyet Gazetesi, 8 Ocak 1997
66 Cumhuriyet Gazetesi, 5 Şubat 1997
67 Cumhuriyet Gazetesi, 4 Kasım 1998
68 Cumhuriyet Gazetesi, 23 Haziran 1999
69 Cumhuriyet Gazetesi, 28 Temmuz 1993
70 Cumhuriyet Gazetesi, 30 Etim 1996
71 Cumhuriyet Gazetesi, 16 Nisan 1997
72 Cumhuriyet Gazetesi, 2 Temmuz 1997
73 Cumhuriyet Gazetesi, 4 Mart 1998
74 Cumhuriyet Gazetesi, 13 Ocak 1999
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Başlıklardaki ‘hedef’, ‘tehdit’, ‘tehlike’ sözcükleri, gazetenin bu gruplara dair algısının ‘tehdit’ yönünde
olduğunu göstermekte; ‘gövde gösterisi’, ‘sergilemek’, ‘görüntüler’ gibi sözcük seçimleri ise gazetenin
bu grupların kamusal alandaki varlığından duyduğu rahatsızlığı ortaya koymaktadır. Keza İslamcı
sermaye de aynı perspektifte gazetenin duyarlılık geliştirdiği gruplar arasında yer almaktadır. Rejim
kaygılarıyla ilişkilendirilebilecek komplocu bir bakış açısı 1990’larda İslamcı sermayeye ilişkin argümanların
temelini oluşturmaktadır: “İslamcı şirketler Alman hükümetinin denetiminden kaçarak para topluyor”75;
‘ekonomiyi ele geçirmek…’, ‘gizli borsalar oluşturmak…’, ‘yeşil kuşatma…’ gibi ifadelerin tümünde,
‘Türkiye’de kurulu düzen aleyhinde bir yapılanma’ya işaret eden bu komplocu bakışın emareleri
sezmek mümkündür.
Gazetenin toplumsal alandaki diğer hedef grubu güvenlik-asayiş boyutunda ortaya çıkmaktadır.
Bu polistir ve polis, ülkücüler veya şeriatçı gruplar ile bağlantılı olarak konumlandırılmaktadır. Polis,
gazete açısından solcu gruplara, öğrencilere yönelik şiddet eğilimleriyle ve irticai faaliyetlere hoşgörü
göstermesi bağlamında karşıt konuma yerleştirilmektedir. Buna ilişkin birkaç haber başlığı şöyledir:
“Polis-ülkücü terörist işbirliği eski”76; “Faşistlerin satırlı, çivili saldırısı”77; “MHP’liler avukatlar
ve gazetecilere saldırdı”78; “Faşist terör tırmanıyor”79; “Polisler gazetecileri copladı”80; “Önce oruç
terörü, sonra polis dayağı”81; “Liselilere polis dayağı; 6 gözaltı”82; “Polis yine gazeteci dövdü..”83;
“Şeriatçı eyleme polisten hoşgörü”84; “Solcu öğrenciye dayak”85. Başlıklardaki, ‘yine…’, ‘dayak…’,
‘copladı…’ gibi nitelemeler, polise dair ‘kitlelere, özellikle de öğrencilere sürekli şiddet uygulayan’
bir temsil ortaya koymaktadır. 1990’larda emniyet güçlerinin Gülen cemaatine yakınlığına ilişkin
kanaati, gazetenin bu vurgusunun fikrî temelidir.
Yine, 1990’larda özellikle Susurluk ile gündeme gelen devlet-mafya-siyaset üçgeninin bir ayağı olarak
mafya, toplumsal alandaki bir başka ötekileştirme alanı olarak devletteki kirlenmeyi temsil etmektedir.
Bu ilişkideki ülkücü-mafya bağlantısı gazetenin ideolojik kodları ile de çatışma içermektedir. Anarşiterör alanındaki başlıca hedef aktör ise 1990’larda artan eylemleri ve ‘ayrılıkçı ve bölücü bir terör
örgütü’ vurgusuyla PKK olarak belirmektedir ve buna dair birkaç başlık şöyledir: “PKK’dan barışa
darbe: Kanlı pusu: 35 şehit”86; “Azerbaycan petrolüne ‘PKK’ engeli”87; “PKK dört öğretmeni daha
katletti”88.

3.2.2. Zaman Gazetesi’ne İlişkin Bulgular
Zaman gazetesinin, belirlenen kategorilere göre hedef aldığı gruplar, yine uluslararası ilişkiler
alanı (devletler/milletler; -Cumhuriyet gazetesinden farklı olarak- devletlerin güvenlik birimleri ve
dinî kurumlar/din görevlileri), toplumsal alan (eğitim, idari sistem ve kamu düzeni ile din/dini kurumlar
ve şahıslar) ve anarşi-terör alanında yoğunlaşmaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi, 10 Şubat 1999
Cumhuriyet Gazetesi, 6 Kasım 1996
77 Cumhuriyet Gazetesi, 26 Şubat 1997
78 Cumhuriyet Gazetesi, 21 Ocak 1998
79 Cumhuriyet Gazetesi, 6 Mayıs 1998
80 Cumhuriyet Gazetesi, 30 Temmuz 1997
81 Cumhuriyet Gazetesi, 14 Ocak 1998
82 Cumhuriyet Gazetesi, 21 Ocak 1998
83 Cumhuriyet Gazetesi, 18 Şubat 1998
84 Cumhuriyet Gazetesi, 25 Şubat 1998
85 Cumhuriyet Gazetesi, 14 Ekim 1998
86 Cumhuriyet Gazetesi, 26 Mayıs 1993
87 Cumhuriyet Gazetesi, 21 Temmuz 1993
88 Cumhuriyet Gazetesi, 12 Ekim 1994
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Zaman gazetesinin diğer gazetelerden farklı bir yanı bulunmaktadır. Gazetenin bütün basın tarafından
paylaşılan genel gündemden bağımsız, ideolojik bir gündemi vardır. Bu gündem, gazetenin temsil
ettiği kitleler ve kendisinin sisteme olan muhalif kimliği bağlamında ortaya çıkmaktadır. 1990’ların
başında özellikle bir ‘Hıristiyan fobisi’ olarak kendini gösteren bu gündem, komplo teorileriyle
güçlenmektedir.
Uluslararası ilişkiler alanının devletler/milletler alt alanında gazetenin başlıca hedefleri Batı, Sırplar
ve ABD olarak belirmektedir. Batı, gazetede herhangi bir ülkeyi işaret etmeksizin, genel olarak Batılı
ülke ve değerleri niteleyen soyut bir tümlüktür. Örneğin Birleşmiş Milletler (BM) ya da Çekiç Güç
somut olarak ABD ile ilişkili ancak eylem planında Batı’nın bir uzantısı olarak görülmektedir. Gazetenin
ilk çıkmaya başladığı yıllardan itibaren Batı-Doğu ya da Müslüman-Hıristiyan üstünlük mücadelesi
çeşitli konjonktürel bağlamlarda gündeme taşınmaktadır.
Batı, Zaman gazetesi için genel bir niteleme olup gerçekte bir değerler sistemine tekabül etmektedir.
Batı bir imgedir. Bu değerler sistemi, tarihsel figürler olarak Osmanlı (Zaman için Türkiye Cumhuriyeti’nden
farklı ve öncelikli bir referans alanı olarak), dinsel olarak İslamiyet, etnik olarak Türklerin karşısında
konumlanan; kültürel olarak ‘yozlaşmış, istilacı/yayılmacı politikalarla kendini empoze eden’ bir
Batı profiline karşılık gelmektedir89. Bu haliyle Batı, özellikle 1990’ların başında Zaman gazetesi
ve temsil ettiği kitlelerce reddedilen bir temsildir. Öte yandan farklı konjonktürlerde Batı’ya ait
değerler sistemindeki kullanışlı unsurlar olumluya çevrilmektedir. Bunlar, Batı’nın uygar/medeni
yanını temsil eden insan hakları, demokrasi ve özgürlüklerdir. Öncekiler Batı’yı hedef olarak görmenin
bağlamını; ikinciler sistemin mağdur/mazlum kesimleri için savunma mekanizmalarını oluşturmaktadır.
Bu anlamda Zaman gazetesi aynı Batı’yı farklı konjonktürlerde farklı şekillerde konumlandırmaktadır:
Batı, bir dış aktör olarak ‘öteki’, içeride ise sistemin yasakçı aktörlerine ‘örnek’ olması gereken bir
figür olarak görülmektedir.
Bir dış aktör olarak Batı temsilinde, ‘Haçlı’ metaforu daha önce de belirtildiği gibi dikkat çekici
bir nitelemedir. Haçlı metaforu, dinler tarihine ve dinler arası çatışmaya bir göndermeyle HıristiyanMüslüman karşıtlığını daha güçlü, tarihsel bir zemine oturtarak, farklılığı aşılamaz ve bir araya
getirilemez bir şekilde sabitlemektedir. Bu Batı temsilinin kökeninde, iki medeniyetin (Doğu-Batı)
birbirlerinin tarihsel düşmanları olduğuna dair güçlü bir vurgu bulunmaktadır. Ingmar Karlsson’un
da belirttiği gibi, ideolojik olarak “bunun köklerinin Haçlı Seferleri’ne kadar uzandığını görmekteyiz.
Haçlı Seferleri anlayışı, (Batı için) İslam’ı ahirete kadar düşman olarak görmenin yanı sıra, Hıristiyanlık
ile İslam arasında sonsuza dek kutsal savaşı öngörür”90. Aynı fikir İslam’da Hıristiyanlık için
mevcuttur. Batı’nın Haçlı metaforu ile birlikte anılmasındaki etken budur. Yine farklı bir bağlamda
Edward Said’in de değindiği gibi, “İslamiyet’le karşı karşıya getirilen, hemen hemen her zaman
için ‘Hıristiyanlık’ değil, ‘Batı’dır” ve “İslamiyet’e-karşı-Batı teması, olağanüstü verimli bir dizi
varyasyonun temelidir”91. Bu çerçevede Zaman gazetesi Batı’yı 1990’larda özellikle dünya Müslümanlarını
ilgilendiren olaylar bağlamında, ‘Müslümanlara karşı diğer güçlerle işbirliği içinde olup onları
yönetmek; Ermenileri, İsrail’i ve Sırpları kollamak, çifte standart uygulamak’la mahkum etmektedir.
Zaman gazetesinin Batı temsillerine ilişkin ve zaman zaman ‘Haçlı’ metaforuna da başvuran bazı
haber başlıkları şöyledir: “Her zamanki Haçlı zihniyeti: Ermeni saldırganları her zaman koruyan Batı,

“Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde Batı demek ‘frenk kâfirliği’ demek olmuştur. Devletin
kültür işleri (din, bilim, edebiyat işleri) kâfir düşmanlarının; siyasal işleri de Frenk düşmanlarının…
elindeydi”, Niyazi Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1975, s. 176. Bu
bağlamda Batı’yla ilgili düşman figürünün bugünkü biçimlenişinde halen Osmanlı mirasından
devralınan bir imajın belirleyici olduğu söylenebilir.
90 Ingmar Karlsson, İslam ve Avrupa: İnanç Ayrılığı, Yaşam Birliği, Çev. Gülseren Ergün, İstanbul,
Cem Yayınevi, 1996, s. 14.
91 Edward Said, Haberlerin Ağında İslam, Çev. Alev Alatlı, İstanbul, Babil Yayınları, 2000, s. 86, 88.
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Türk-İslam ülkelerine bağımsızlığı çok görüyor”92; “Batı’da Müslümanların çoğalması paniği…”93;
“(Afganistan için) Batı, mücahidleri hazmedemiyor”94; “1992, Utanç Yılı: 1992 Batı’nın ikiyüzlülüğü,
işine gelmeyince acizliği ve akan Müslüman kanlarıyla hatırlanacak”95; “Uygar (!) Batı Büyük
Sırbistan peşinde”96; “Büyük Sırbistan’a icazet: Timsah gözyaşları döken Batı, toplu soykırımcı
Sırplar’ı ödüllendiriyor”97; “Batı ikiyüzlülük yapıyor: PKK’nın kaynağı uyuşturucudan: PKK’nın
hamisi Avrupa”98.
Örnekler dikkatli incelendiğinde, ‘Osmanlı’yı çöküşe sürükleyen Batı ve Müslüman karşıtı Haçlı’
imgesinden farklı bir porte ile karşılaşılmamaktadır. Elbet bu imge ABD’den, Avrupa’ya çok farklı
ülkeleri ve kültürleri kapsamaktadır. Batı, Zaman gazetesinin 1990’lar başındaki algısıyla açıkça
görüleceği gibi ‘Osmanlı’nın yıkıcı aktörü’dür.
Kosova Arnavutlarına karşı saldırıları ve Bosna Savaşı’nda giriştiği Müslüman kıyımı nedeniyle
gazetenin hedefinde Sırplar vardır: “Kosova’da Müslüman katliamı: …Yugoslavya’da 7 bin Müslüman
Arnavut öğrenci zehirlendi…”99; “… Dünyanın gözü önünde Sırp barbarlar, iğrenç bir vahşet
sergiliyorlar”100; “… Sırplar Bratunac kasabasının önde gelen ailelerinin fertlerinin gözlerini oyup,
kol, bacak ve erkeklik organlarını keserek öldürdüler”101; “Genç Müslüman Boşnakların organları,
Batı’nın karaborsasında; ‘Sırp kampında Müslüman pazarı’”102; “Sırplar çıldırdı!: Arnavutluk’un
iki köyünü işgal cüreti gösteren ve soykırımı hızlandıran Sırplara karşı operasyon genişliyor…”103;
“Sırplar Arnavutları diri diri yakmışlar”104. Bu çerçevede, devletlerin güvenlik birimleri alt alanında,
gazete BM ve Kızılhaç gibi örgütleri de karşısına almaktadır: “BM madalyaları utanç veriyor: Kore
gazileri: Bosna-Hersek ve Nahcıvan’da savaşmaya hazırız”105; “…Kızılhaç’la Sırplar elele”106; “Mütecaviz
BM askerleri yargılanmalı: Yeni Zelanda, BM askerlerinin Boşnak ve Hırvat kadınlara tecavüz
ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı”107; “BM, Srebrenica’yı da sattı”108.
ABD, Batı imgesinin somutlaştığı tipik dış aktörlerden biri olarak gazetenin hedef aktörleri
arasında başat konumdadır. 1990’larda ABD’nin Ortadoğu’da Müslüman ülkelere karşı giriştiği
saldırılar ya da Müslümanlara karşı girişilen eylemlerde sessiz kalması gazete tarafından büyük
tepki çekmektedir ve gazete ABD’yi en nihayetinde bir Batı uzantısı olarak yorumlamaktadır.
Zaman’ın ABD imgesinde dört özellik dikkati çekmektedir: ‘Kültürel istilacı, İslam-Müslüman düşmanı,
Türkiye düşmanlarını destekleyen ve müttefikliği çıkar amaçlı kullanan’ bir ülke… Bu temsilleri
örnekleyecek başlıklardan birkaçı şunlardır: “Amerikan kültür istilasına karşı tedbir: Avrupa TV’si
millileşiyor”109; “ABD’nin hedefi, İslam: Soğuk Savaş’ın bitimiyle düşmansız kalan ABD, İslam’ı
Zaman Gazetesi, 4 Eylül 1991
Zaman Gazetesi, 22 Ocak 1992
94 Zaman Gazetesi, 22 Nisan 1992
95 Zaman Gazetesi, 23 Aralık 1992
96 Zaman Gazetesi, 2Kasım 1994
97 Zaman Gazetesi, 30 Kasım 1994
98 Zaman Gazetesi, 29 Ocak 1997
99 Zaman Gazetesi, 24 Ekim 1990
100 Zaman Gazetesi, 15 Nisan 1992
101 Zaman Gazetesi, 20 Mayıs 1992
102 Zaman Gazetesi, 5 Ağustos 1992
103 Zaman Gazetesi, 14 Nisan 1999
104 Zaman Gazetesi, 16 Haziran 1999
105 Zaman Gazetesi, 27 Mayıs 1992
106 Zaman Gazetesi, 16 Eylül 1992
107 Zaman Gazetesi, 3 Kasım 1993
108 Zaman Gazetesi, 12 Temmuz 1995
109 Zaman Gazetesi, 5 Aralık 1991
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çıkarlarına en büyük tehdit olarak görüyor”110; “Bush, 7 İslam ülkesini vurmak için plan yaptırdı”111;
“Amerikan vahşetinin iç yüzü: Kızılderililerin söndürülen ocağı: Osmanlı’yı Ermeni soykırımı
ile itham eden ABD’nin resmî depolarında 600 bin Kızılderili kafatası bulunduğunu, Vahşi (!)
Kızılderililerin kafa derisi yüzmeyi, medeni (!) beyazlardan öğrendiğini, ‘Saddam’ın kellesini
isterim’ diyen Bush’un babasından miras kalan bir kafatası koleksiyonu olduğunu ve gençlik yıllarında
bir kurukafa örgütü kurduğunu biliyor muydunuz?”112; ve “ABD, nalına da mıhına da vuruyor:
Bölge halkını birbirine düşürerek istikrarsızlık meydana getiriyor: Türkiye oyuna getiriliyor”113;
“Somali Mehmetçiğe tuzak: Kalkan olarak kullanılacaklar: Çiller’e baskı var”114.
Toplumsal alan, Zaman gazetesinin 1990’ların özellikle başında sistemle çatışmasına dair ipuçları
sağlayacak veriler sunan bir kategori olarak ortaya çıkmaktadır. Gazete, 1990’ların başında sistemle
ve onun yerleşik kurumlarıyla (eğitim, basın, idari kurumlar vs) bir uyuşmazlık içindedir; öyle ki
ortaya çıkış gerekçesini de bu uyumsuzlukla açıklamaktadır. Bir temsil sorunun ürünü olarak
konumlandırmaktadır kendisini. Bu bağlamda, toplumsal alanda öncelikle türban sorunu bağlamında
gazetenin hedef aldığı sistem kurumlarının başında üniversiteler ve YÖK gelmektedir. 1990 öncesi
dönemde gazetenin önemli gündem maddelerinden birini oluşturan ve hatta özel gündemlerle
üniversitelere türbanla giriş yasağı konusunda haber yapılan gazetede 1990’ların ikinci yarısında
türban tekrar gündeme gelmektedir. Üniversiteler ve YÖK (özellikle dönemin YÖK Başkanı İhsan
Doğramacı nezdinde), ‘baskıcı ve anti-demokratik sistemin kurumları’ olarak görülürken; bunun
karşısında türban taraftarları ‘sistem mağduru/mazlum’ pozisyonunda temsil edilmektedir: “Cezaya
suç aranıyor: Bir garip soruşturma, Suç yok, ceza ise hazır”115; “Rektörün ‘yasak’ inadı: Mahkeme
kararını hiçe sayıyor, Başörtüsüyle terörü karıştırdı”116; “Öğrenciler kıl oldu: Saç ve sakallarının
uzunluğuna göre üniversiteye alınıyorlar…”117; “Başörtüsü evde de yasak: Kampuslar kaos solukluyor”118;
“Başörtülü doçenti de attılar: ABD’de saygı gören Doç. Dr. Kurtulmuş şaşkın”119; “Mağdur Ezherliler
Avrupa yolunda”120; “YÖK’e tepki: YÖK’ün, 12 Eylül’ü hatırlatan yeni uygulaması, eski 1402 mağdurlarını,
öğretim üyelerini ve siyasi partileri çileden çıkardı”121; “Öğretmen olamayacaklar: Bu kadarına
da pes!: YÖK’ten bir hak gaspı daha”122; “…Yolsuzluk ve ihmallerini dile getirdiğimiz Gürüz ve
Alemdaroğlu’na hükümetten de muhalefetten de tepki var. Ama kamuoyu sözle tepki yerine icraat
bekliyor”123.
Gazetenin temsil ettiği kesimlerin, kamusal alanda dinî inançlarının gerektirdiği semboller ve rutinlerden
feragat etmeden yer almak isterken karşılaştıkları yasaklar, gazeteyi idari sistem/kamu düzeni
karşısında 1990’lar boyunca tepkili hale getirmektedir. Sakal bırakanların, namaz kılanların, oruç
tutanların, türbanlıların kamusal alanda karşılaştıkları engellemeler, Kur’an kursları, İHL konusundaki
sorun alanları gazete tarafından demokrasi ve insan hakları söylemiyle eleştirilmekte ve yasaklar
üzerinden idari sistem/kamu düzeninin çeşitli kurumları (polis, hastaneler, okullar vs) hedef alınmaktadır.
Alternatif bir sistemin olabilirliği vurgusu eksik edilmeksizin, mevcut sistemin özgürlükler üzerinde
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yasakçı, anti-demokratik, mağduriyet yaratan yönleri öne çıkarılmaktadır. Birkaç örnek şöyle sıralanabilir:
“TÜYAP Kitap Fuarı’nda yobazlık: İslami yayınevleri müracaatları geri çevrildi”124; “Utandırıcı
ihraçlar: Atılan son 17 hava astsubayı arasında devre birincisi ve ikincisi de var”125; “‘Sakallı’ mı
yobaz, buluşu reddeden mi?: PETKİM’de İslami sakalı yüzünden itibar görmeyen Mevlût Saraç’ın
yanmaz elbisesine ABD talip”126; “İmam-hatipliler demokrasizede”127; “Hatice’nin Paris’te ‘başörtü
zaferi’: İşte Fransa ve Türkiye’de ‘laiklik’ uygulamasının bariz farkı”; “… Gençlerin yüzde 79’u demokrasiyi
lâikliğe tercih ediyor. Çoğunluk namaz kılıyor”128; “İmam-Hatip’e siyasi komplo…”129; “Başörtülü
üniversiteliye zulüm!: Bölücü terör ülkeyi kan gölüne çevirirken, polis başörtülü öğrencilerle
uğraşıyor”130; “… 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim Yasası’yla getirilen sınırlamalar, Kur’an kurslarının, yaz
kurslarının ve hafızlık eğitiminin sonunu getirdi”131; “Kurs şikayeti MGK’da: Vatandaş çocuğuna
Kur’an öğretmek istiyor. Yasa engelliyor. Yetkililer çaresiz”132.
Din/dini kurumlar veya şahıslar alanında, gazetenin özellikle ilk dönemlerinde belirgin bir Hıristiyan
karşıtlığı içinde olduğu dikkati çekmektedir. Misyonerler ve kiliseler de bu bağlamda gazetenin
tepkisini yönelttiği gruplardır. Gazete, bu aktörlere ilişkin komplo teorileri üretmekte ve ‘Hıristiyanlık
propagandasıyla İslamiyeti dizginlemeye/yok etmeye çalıştıklarını’ vurgulayan haber örnekleri
vermektedir. Bu gündem, gazetenin yayına yeni başladığı dönemlere ait olup, güncel gelişmelere ilişkin
gündemden ayrı, özel bir gündemdir ve ideolojiktir. Buna ilişkin çarpıcı birkaç haber örneği şöyle
sıralanabilir: “Haçlı kıskacı: Müslümanlar ve Türkler, dünyanın her yerinde planlı olarak mengeneyle
sıkıştırılıyor”133; “Gemlik’te misyoner kampı; Çocuklarımızı böyle Hıristiyanlaştırıyorlar: Türk çocuklarını
ve gençlerini hedef kitle seçen misyonerler, durmak bilmiyor”134; “İslam’da ‘Orta Çağ’ yok: …Hıristiyanlık
için geçerli, İslam’da ‘İleri çağ’ var”135; “Misyoner okulları bağrımızdaki hançer: Osmanlı’yı içerden
yıkmaya çalışan dış güçler, misyoner okullarını çok iyi kullandılar”136. Hıristiyan aktörler ‘gerçek
yüzünü göstermeyen gizli niyetleri olan düşmanlar’ olarak görülürken; ‘Haçlı kıskacı’ metaforu
burada da dikkati çekmektedir. Bir anlamda geçmişle hesaplaşamama duygusu hâkimdir. Öte yandan
daha önce de belirtildiği gibi bu haberler gazetenin Doğu-Batı üstünlük mücadelesi algısının örnekleri
olarak Batı’nın ve Hıristiyanlığın Doğu’yu ve Müslümanlığı dize getirme çabasına işaret etmektedir.
Benzer şekilde kiliseler de Türk ve Müslüman ülkelerdeki göstermelik iyi niyetlerinin ardında, ‘sinsice
yürütülen Hıristiyanlık propagandasının failleri’ olarak konumlandırılmaktadırlar. Buna göre kiliseler
bağımsız olmayıp; İslamiyet karşısındaki diğer gruplar ve siyasi iktidarlarla güçlerini birleştirerek
hareket etmektedirler. Gazetenin kiliselerle ilgili bu temsilini örnekleyen bazı başlıklar şunlardır:
“İslam’a karşı şer ittifakı: Siyasi iktidarlar ve kilise dünyanın değişen dengesinden faydalanabilmek
için birleşiyorlar: Gaye pasifize etmek: Çöken komünist rejimin üzerine bina edilecek sistemin
Avrupa’nın çıkarlarına hizmet etmesini sağlamak için kiliseler ittifakı ve siyasi iktidarlar güç birliği
yapmaya hazırlanıyor…”137; “(Dünya Kiliseler Birliği tarafından yaptırılacak Çocuk Köyü için)
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Bollucalılar’dan onurlu ve milli bir ses: ‘SOS Köyü’nü istemiyoruz’”138; “Kilise’den sinsi tuzak:
İşte münafıkça taktikleri: İslami değerlere saygılı görünerek Müslümanlara Hıristiyanlığı telkin
edecekler…”139; “Ermeni ve Rum kamplarında neler oluyor?: Kınalıada’da her yıl yüzlerce ilkokul
çocuğu kilise ve manastırda kampa alınıyor”140.
Anarşi-terör alanında ise Cumhuriyet gazetesinde olduğu gibi PKK başlıca hedef aktördür. PKK eylemleri,
kimi zaman açıkça bir Ermeni-PKK bağlantısına atıfla birlikte verilmektedir. 1993, 1996 ve 2000
yıllarında örgütün eylemlerindeki artışa bağlı olarak gazetenin bu gruba yönelik tepkiselliği de
artmaktadır: “Sınırlı affa komplo: Güneydoğu’daki yumuşamayı hazmedemeyenler kanlı bir
saldırıyla 33 eri şehid edip, affı rafa kaldırdı: Bingöl’de vahşi pusu”141; “Eşkıya yine vurdu: 14 masum
vatandaşı öldürüp, 5 kişiyi de kaçırdılar”142; “Alevîler adına katliam: PKK, Başbağlar’da zorladı:
Katliamlar Ermeni usulü”143; “Siirt’te PKK vahşeti: Çocuğu yanan evin içine attılar, ASALA usulü
katliam”144; “Ermeni gibi vuruyorlar: Başbağlar’dan sonra Yavi’de de kullanılan terör taktiği, 80
yıl önce halkımıza karşı uygulanan taktikle aynı: Soykırım metodu”145. Yanı sıra Hizbullah ve El-Kaide
de bu çerçevede ele alınabilir: “Hizbullahçı avı büyüyor”146; “Sonun başlangıcı: Lider kadrosu
ele geçirilen örgütün tasfiye süreci başladı: Güneydoğu’dan Batı’ya kaymaya çalışan yasa dışı Hizbullah
örgütü, güvenlik kuvvetlerinin sıkı takibi sonucu dağılma aşamasına geldi”147; “Ankara’daymış:
İşte Hizbullah operasyonunda günlerdir herkesin merak ettiği soruların cevapları”148.

Sonuç
Her iki gazete açısından değerlendirildiğinde 1990’lı yıllar önemli bir sürece işaret etmektedir.
Grafik hatırlanacak olursa, 1990’ların ortalarında her iki gazetede gözlenen ters yönlü kırılma,
bir yönüyle politik ve toplumsal merkez-çevre ilişkilerindeki değişimle açıklanabilir. Bir diğer boyut
ise gazetelerin aidiyet kurdukları grup ve değerlerle ilişkilerinin bu politik ve toplumsal yer
değiştirmeden olumlu ya da olumsuz etkilenmesidir. Cumhuriyet açısından 1990’ların ortaları, yerleşik
değerler, kurumlar ve sistem açısından tehlikeli grup ve oluşumlara gebe olduğu için grafikte yükseliş
eğilimi şeklinde kendini göstermiştir. Zaman gazetesinin ise 1995’ten itibaren kendi iç dönüşümündeki
nedenler dışında gerek yakınlık duyduğu politik aktörlerin iktidara gelmesiyle tepkiselliği kırılmış,
gerekse yine bu iktidarların 28 Şubat sürecinde devre dışı bırakılmasıyla... Çünkü bu süreç, gazetenin
yeniden sesini yükseltmesi açısından uygun koşullar sunmamaktadır.
Zaman gazetesi araştırma açısından değerlendirildiğinde, 1995 yılına kadar olan dönemde, çeşitli
konjonktürlerde farklı grupları (özellikle içeride sistem aktörleri, dışarıda Hıristiyan aktörler ve Batı)
yüksek oranda hedef alan ve ötekileştiren bir gazetedir. Bu ötekileştirmenin önemli bir bölümü özel
gündemler ve ideolojik mesaj kaygıları etrafında belirginleşmekte; önemli bir diğer bölümü ise
sistemle çatışması içinde şekillenmektedir. 1995’ten itibaren değişen tablo bu kez Cumhuriyet gazetesi
için geçerli olmaya başlamakta; zira bu tarihlerden itibaren de Cumhuriyet gazetesinin rejim hassasiyetini
tırmandıran çeşitli politik ve toplumsal aktörlerin görünürlüğü, merkeze dair talepleri artmaktadır.
Zaman Gazetesi, 8 Ocak 1992
Zaman Gazetesi, 9 Haziran 1993
140 Zaman Gazetesi, 21 Temmuz 1993
141 Zaman Gazetesi, 26 Mayıs 1993
142 Zaman Gazetesi, 14 Temmuz 1993
143 Zaman Gazetesi, 21 Temmuz 1993
144 Zaman Gazetesi, 6 Ekim 1993
145 Zaman Gazetesi, 27 Temmuz 1993
146 Zaman Gazetesi, 16 Şubat 2000
147 Zaman Gazetesi, 19 Ocak 2000
148 Zaman Gazetesi, 26 Ocak 2000
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Öte yandan belirtilmesi gereken bir diğer nokta, üslup olarak da gazetelerin dönüştüğüdür. Zaman
gazetesindeki yumuşama eğilimi karşısında, Cumhuriyet’in 1990’ların ortalarından itibaren daha radikal
ve tepkisel bir haber dilini benimsediği görülmektedir. Bu bir yanıyla, iki gazetenin birbirine ideolojik
olarak ve sistemin bugüne kadarki yerleşik değerleri açısından karşıt oluşlarıyla ilgilidir. Sistem içi
politik ve ideolojik yer değiştirmeler, sistemle olan ilişkileri bağlamında gazetelerin üslubuna ve
hedef gruplarına bir şekilde sirayet etmektedir. Zaman gazetesinin özellikle temsil ettiği kitleler adına
sistem içi hak arama ve varolma mücadelesi verdiği dönemde daha fevri ve tepkisel iken; 1990’ların
sonuna doğru kısmen görece yakın durduğu iktidarların başa gelmesiyle, kısmen de 28 Şubat’ın
baskıcı etkisiyle yavaş yavaş yumuşama sürecine girdiği söylenebilir. Bunun yanı sıra yazarlardan
yapılan alıntılardan hatırlanacağı üzere, yakınlık kurduğu grupların dünya görüşünden ve üslubundan
etkilenmesi de olasıdır. Örneğin, 1995 yılında iktidar olan RP’nin gazetenin dünya görüşüne daha
yakın olması bu yumuşama sürecinde belli bir paya sahiptir. 28 Şubat sürecinde ise laik-Kemalist
kesimlerde RP’nin rejim için tehdit oluşturmaya başladığı görüşünün yaygınlık kazanması bağlamında
partiye oluşan tepki nedeniyle, gazetenin daha resesif bir haberciliği öne çıkarmış olma olasılığı
da yüksektir. Gazete, alternatif bir sisteme götürebilecek iktidarların olduğu dönemde daha fazla
tepki çekmemek adına bu resesif tutumu benimsemiş gibidir. Kuşkusuz bunda dış etkenlerin yanında
gazetenin kendi iç dinamikleri de etkilidir. İkinci bölümde değinildiği gibi, gazetenin Fethullah
Gülen’le fikri teması ve onun ‘diyalog kültürü’ söylemini gazeteye transfer etmesi bu faktörlerden
biridir örneğin. Ya da, yönetim değişiklikleri. Gazete 1986 yılında, çevre kesimleri temsil misyonuyla
basın sektörüne girmiştir. Dolayısıyla politik ve kamusal alanda süreç boyunca verilen hegemonik
bir mücadelenin tarafıdır. Fakat çevrenin konumu güçlendikçe ve gazetenin etkinlik alanı genişledikçe
gözlenen yumuşama, aynı zamanda bir güven işareti olarak da algılanabilir. Diğer yandan bu üslup
değişimine dair farklı bir okuma da mümkündür. Gazetenin, süreç içinde çeşitli nedenlerle iktidara
ve egemen bloka eklemlenmiş olduğunu düşünmek de ihtimal dışı değildir.
Dönüşümü somutlaştırması açısından Zaman gazetesinin 20. yılında çektiği bir reklam filmi emsalsiz
bir malzeme sunmaktadır; Cumhuriyet gazetesinin hemen hemen eş zamanlı reklam filmini de birlikte
değerlendirmek kaydıyla… Toplumsal yaşamın çeşitli alanlarından şiddet görüntülerini içeren reklam
filmi sırasında bir kadın alt ses şunları söylemektedir: “Biz ne zaman ayrı düştük?.... Anlamaktan
vazgeçtiğimiz zaman… Tam anlamak için, tamamlamak için ne okuyorsanız okuyun, bir de Zaman’ı
okuyun”. Bunun gibi, “Yaftalamadan düşünün” 149 sloganlı bir başka filmde de, gündelik hayatın
akışı içinde görüntülenen insanların her birinin üzerinde ‘hortumcu’, ‘dinci’, ‘faşist’, ‘militarist’,
‘mafya’, ‘vatan haini’, ‘satanist’, ‘dejenere’, ‘anarşist’, ‘düşman’, ‘deli’, ‘cahil’, ‘darbeci’, ‘liboş’, ‘zavallı’,
‘sosyete’, ‘serseri’ gibi yaftalayıcı etiketler olduğu görülmektedir. İnsanların bu etiketlere bakarak
birbirine tepki gösterdiği filmin sonunda, Zaman gazetesi logosunun altında “Yaftalamadan düşünün…
Bir de Zaman okuyun…Bir de Zaman’ı düşünün…” ibaresine yer verilmektedir. Gazetenin söylemindeki
dönüşüme dair iç yapısal bir etken olarak Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın reklamla
ilgili yorumu şöyledir150:
“Uzun bir zamandan beri anlama gayretinin irtifa kaybetmesi, gerginliğin hayatımızı
esir almasına sebep oldu. Her yerde, her bireyde kendini hissettiriyor bu gergin atmosfer.
Oysa paylaşabileceğimiz o kadar çok değer var ki! Yeter ki olaylara bir başka açıdan
bakma cesareti de gösterelim. ‘Karşıt’ görülen herkesi anlama gayreti içine girelim.
‘Öteki’ denilen kişilere karşı empatiyle yaklaşalım ve uzlaşma kültürünün tahammül
sınırlarını zorlayalım. Şiddet görüntüleri akarken reklâmın son detay görüntülerinde
bir annenin yavrusuna sarılıp onu bağrına bastığını, bir gencin elindeki sopayı bıraktığını
görüyorsunuz. O çarpıcı sahneleri şu cümlelerle takip ediyoruz: ‘Tam anlamak için,
http://www.zaman.com.tr/multimedya.do?tur=video&aktifgaleri=4765&aktifsayfa=0&
galeriTab=MaxNew&title=zaman-reklam, 31.08.2008.
150 Ekrem Dumanlı, “Biz Ne Zaman Ayrı Düştük?”, http://www.medyafaresi.com/?cid=3&hid=1890,
20.11.2006. Ayrıca reklam filmi bu adresten izlenebilir.
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tamamlamak için, ne okuyorsanız okuyun bir de zamanı okuyun!’ Yani hem Zaman’ı
hem de içinde bulunduğumuz çağı okuyun…”
Bu reklam filmini Cumhuriyet gazetesinin reklam filmiyle birlikte değerlendirdiğimizde iki gazetenin
süreç boyunca hangi iki uçta dönüşüm geçirdiğini görmek daha da kolaylaşmaktadır. Cumhuriyet
gazetesi, 2006 yılında hazırladığı bir basın ve TV reklamıyla151 oldukça ilgi çekmiştir. Gazetenin
siyah fon üzerine yeşil renkte ve soldan sağa doğru (Arap harf ve okuma düzeninde) yazdığı metin,
tersten “Tehlikenin Farkında mısınız?” şeklinde okunmakta ve altında “Cumhuriyetinize sahip
çıkın” ibaresi yer almaktadır. TV reklamında, “Cumhuriyetinize sahip çıkın” sloganının ardından
Cumhuriyet gazetesinin bulunduğu köşeden siyah fon yavaş yavaş aydınlanmaya başlamakta ve
reklam sonunda ekran tamamen beyaza dönmektedir. Renk seçimi (yeşil), okuma düzeni (soldan
sağa) ve harflerin yazılış şekli (Osmanlıca çağrışımlı), bu göstergeler sisteminde gazetenin ‘tehlike’
kodlamasının, şeriat düzeni ve onu temsil eden gruplar üzerinde yoğunlaştığı şeklinde okunmaktadır.
Öte yandan TV reklamındaki görsel aksiyon, hem gazete hem de rejim anlamındaki her iki anlamda
‘Cumhuriyet’ çağrışımını ‘Aydınlanma’yı temsil eden değerler olarak sunmakta; siyah fon ‘gericiliği’
temsil etmektedir. Cumhuriyet, rejimi ve gazetesiyle bu karanlığı aydınlatan bir misyonla öne çıkmaktadır.
Bu çerçevede gazete, hedef gruplarını yani öteki’lerini dolaylı ama oldukça anlaşılır şekilde bu reklam
üzerinden de ortaya koymaktadır. Aynı temalı reklamlardan bir diğerinde152, gülümseyerek görünen
başı açık genç bir kadın bir süre sonra karanlıkta kaybolmakta, tekrar siyah fonda belirdiğinde
siyah bir tesettüre girmiş olarak görülmektedir. Ve bir erkek sesiyle “Ne istediğime tabii ki ben karar
veriyorum” dedikten sonra alt ses devreye girmekte ve “Cumhuriyet kadını yok ediliyor… Artık
Cumhuriyetinize sahip çıkın…” demektedir. Ardından da ekrana Cumhuriyet gazetesi gelmektedir.
Yine aydınlık bir fonda... Burada da, kadının karanlıkta kayboluşu gericiliği, ayrıca erkek sesiyle
konuşması, kadın üzerindeki erkek egemen baskıyı işaret eden İslamcı ideolojiyi temsil etmekte;
Cumhuriyet’in ve onun kadına sağladığı medeni hakların elden gitmekte olduğu vurgulanmaya
çalışılmaktadır.
Son söz olarak şu söylenebilir: Fikir gazeteleri, temsil ettiği değerler çerçevesinde aidiyet bağı kurduğu
gruplar lehinde kamuoyu oluşturmak, gündem belirlemek ve kamuoyunu yönlendirmek gayretindeki
gazetelerdir. Türkiye’de her ne kadar 1980 sonrasının koşulları fikir gazeteciliğinin gelişimine sekte
vursa da, Türkiye’de politik olarak yerleşik bazı değerleri savunan ya da muhalif tabanlı grupları
temsil eden sınırlı da olsa fikir gazetesi varlığını korumuş, toplumun politik, ekonomik, sosyal
koşullarından etkilendikleri kadar bir yandandan da bu koşulların oluşmasında etkili olmuşlardır.
Bu çalışmada 1990’ların politik ikliminde Türkiye’de belirli ideolojileri ve toplumsal/politik grupları
temsil eden iki fikir gazetesi olarak Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinin 10 yıllık süreçteki profilleri,
dönüşümleri ve çeşitli gruplara ilişkin temsilleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sosyal bilimlerin
göreceliliği düşünüldüğünde son söz olarak belirtilmesi gerekir ki, bu çalışma farklı okumalara
olduğu kadar farklı bakış açıları ve araştırmalarla geliştirilmeye de açıktır.

151
152

http://www.videorandum.com/video/24/Cumhuriyet--Ters-Yaz%C4%B1, 31.08.2008.
http://www.youtube-izlesene.org/cumhuriyet-gazetesinin-turbanli-reklami.html, 31.08.2008.
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İstanbul’daki Gayrimüslim Cemaat Gazetelerinin Tarihsel
Gelişimi, Dönüşümü ve Günümüzdeki Toplumsal İşlevleri
Eylem YANARDAĞOĞLU*

Özet
Gayrimüslim cemaat gazeteleri tarihsel olarak çok dilli ve çok kültürlü bir basına ev sahipliği
yapan İstanbul’da Türkçe dışında çıkan en eski gazete örneklerini oluşturmaktadırlar. Günümüzdeki
Rum, Ermeni ve Yahudi cemaat gazetelerinin sayısı erken Cumhuriyet döneminden sonra düşüşe
geçse de İstanbul’da halen düzenli olarak çıkan altı yerel cemaat gazetesi bulunmaktadır. Bu
bildiride, gayrimüslim azınlık gazetelerinin tarihsel gelişimi, dönüşümü ve toplumsal işlevleri
incelenmektedir. Bildiri, bu gazetelerin yaşadığı dönüşümü ele alırken özellikle Türkiye’nin
1990’lardan sonra girmiş olduğu küreselleşme ve Avrupalılaşma gibi süreçleri dikkate almakta,
bu tür süreçlerin kültürel kimliklerin iletimindeki etkilerini anlamaya çalışmaktadır. Araştırmanın
verileri 2003-2008 yılları arasında Londra City Üniversitesi’nde yürüttüğüm doktora tezimin alan
çalışmasına dayanmakta, cemaat gazetecileriyle ve editörleriyle yapılmış derinlemesine mülakatlardan
oluşmaktadır. Türkiye’de uzun bir geçmişi olan azınlık medyasının durumu azınlık topluluklarının
siyasal ve toplumsal alandaki durumlarıyla bağlantılıdır. Türkiye’deki gayrimüslim azınlık nüfusu
1940’lardan beri düzenli olarak azalmaktadır. Ancak bu çalışmada son on yılda yaşanan değişimlerle
azınlık topluluklarının kendilerini daha çok ifade etmeye çalıştıkları, böylece medyalarının da
bütün kısıtlara rağmen bir ‘uyanış’ içinde olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Azınlıklar, Rum, Ermeni, Yahudi, Cemaat, İstanbul, Türkiye, Medya, Gazete

Abstract
This paper focuses on the official non-Muslim minority media regime in Turkey, namely the
miniscule Armenian, Greek and Jewish communities. Minority media has a long history in Turkey,
but after the Republic was proclaimed, the prevalence of minority communities and their media
have been much dependent on the national and international political climate. The top-down cultural
and economic ‘Turkification’ policies combined with international political tensions like the Cyprus
issue, up until the 1960s, produced discrepancies in citizenship practices. This stained the relations
between the state and minorities and caused their eventual and continuous emigration. The
emigration of the non-Muslims starting from the late 1940s had a direct impact on the survival
and existence of these communities and their media. However, this research on which this paper
was based has observed that recently they are re-vitalised due to effects of globalization, advance
of new technologies and Europeanization process in Turkey.
Keywords: Turkey, Minority Media, Greek Community, Jewish Community, Armenian Community,
Non-Muslim, Newspapers, İstanbul.
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Giriş
Türkiye, 1999 yılında yapılan Helsinki zirvesinde Avrupa Birliği’ne (AB) aday ülke olarak kabul
edildiğinde, demokratik bir sistemde olması gereken temel unsurlara sahip bir ülke sayılmakla
beraber insan hakları ve azınlıkların korunması konusunda hâlâ problemleri olduğu düşünülmüştür.1
Bu durumu Türkiye’nin AB aday ülkelerinin uyması beklenen ‘Kopenhag Ekonomik ve Siyasi
Kriterleri’2 ne uyum sağlamasını gerektirmiştir. Türkiye bu ekonomik ve siyasi kriterlere uyabilmek
için 2000’li yıllarda yakın siyasi tarihinin en kapsamlı reformlarını gerçekleştirmeye başlamış,
bu reformların büyük bir kısmını da ifade özgürlüğü, azınlıkların korunması ve insan hakları
gibi konular oluşmuştur. O dönemde reform yapılması beklenen alanlardan bir tanesi de Türkçe
dışından dillerde basın ve yayın faaliyetlerine izin verilmesi olmuştur.
Türkiye’deki kültürel çeşitlilik Batı Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı sonrası artan emek göçünün
yarattığı etnik ve kültürel çeşitlilikten ziyade Kymlicka’nın3 deyimiyle, tarihsel olarak var olan
‘ulusal azınlık’ların varlığından kaynaklanmaktadır. Kymlicka’nın bu yaklaşımı ulusal azınlıklarla
bir topluma daha sonra göçmen olarak gelmiş topluluklar arasında kavramsal bir ayrım yapar.
Türkiye’de gayrimüslim cemaatler olarak bilinen Rum, Ermeni ve Yahudi topluluklar, Türkiye’nin
kurucu metni olan Lozan Anlaşması’nda (1923) resmî olarak ulusal azınlıklar olarak kabul edilmişler
ve kendi dillerinde basın ve yayın faaliyetlerinde bulunmaları güvence altına alınmıştır. Türkçe
dışındanki basın ve yayın faaliyetlerinde sıkıntılı alan uzun yıllar Kürtçe dilinin kullanılması
olmuştur. Avrupa’da bu alandaki standartları oluşturan iki önemli Avrupa Konseyi belgesi olan
‘Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı’ (1992) ile ‘Ulusal Azınlıkların Korunması İçin Çerçeve
Konvansiyonu (1995) Türkiye tarafından imzalanmamış,4 olmasına rağmen, Türkiye’de 2000’li yılların
başından itibaren Avrupa Birliği adaylık sürecinin etkisiyle bu alanlarda çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır.
Örneğin, çok tartışmalı bir konu olan Kürtçe yayın konusunda önce 2004 senesinde kamu radyo
ve televizyonu olan TRT’ye daha sonra 2006 senesinde özel ve radyo ve televizyonlara Kürtçe yayına
izin verilmiştir. Bu yayınlar tarihsel olarak Türkiye’de var olan kültürel çeşitliliğin kamusal alanda
daha da görünür kılınmasını sağlamıştır.
Ancak bu bildiri, bu alandaki çok eski bir geleneğe, Türkiye’deki gayrimüslim azınlık cemaatlerinin
iletişim organları üzerine yoğunlaşmakta, bunların yaşadığı tarihî gelişim ve değişimi ele almaktadır.
Türkiye’deki azınlık medyası Avrupa’daki ulusal azınlıklara ait kitle iletişim araçları içinde hemen
hemen hiç kesintiye uğramadan devam eden en eski azınlık medyasını oluşturmaktadır. Bu anlamda
yalnızca Türkiye’deki basın tarihi açısıdan değil, Avrupa’daki basın tarihi açısından da önemlidir.
Ancak azınlık medyasında yaşanan gelişim ve değişim süreci Türkiye’de tarihsel olarak çok kültürlü
ve çok dilli bir imparatorluktan, daha homojen bir ulus-devlet yapısına geçme sürecinde yaşanan
sosyal ve politik değişimlerle bağlantılıdır. Dolayısıyla Türkiye’deki gayrimüslim azınlık medyasını
anlayabilmek için öncelikle Türkiye’nin bu çok dilli ve çok kültürlü tarihinin nasıl değiştiğine
kısaca bakmak gerekmektedir.

Commission of the European Communities, 2004 Regular Report on Turkey's Progress Towards
Accession, (SEC) 2004 1201, 1-187, 2004, s. 165.
2 Kopenhag Kriterleri her aday ülkenin demokratik değelere, azınlık kültürlerine ve insan haklarına saygı
göstermesini öngörmektedir ve 1997 yılından beri AB’ye üyelik müzakerelerinin açılabilmesi için önkoşul
olarak uygulanmaktadır. Bkz: http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/turkey/political_profile.htm
3 Will Kymlicka, Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights, Oxford, Clarendon Press. 1995.
4 Bkz. http://conventions.coe.int
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1. Türkiye’de Azınlıklar ve Kültürel Çeşitlilik
Etnik azınlık medyasını inceleyen temel eserlerden biri5 bu alandaki çalışmaların mutlak suretle
söz konusu toplumun genel sosyal ve politik yapısını ve azınlıkların taleplerinin uluslararası
bağlamda da ne kadar kabul görüp görmediğini de dikkate alınmasının gerektiğini öne sürer. Bu
esere göre toplumdaki azınlık medyasının var olabilme koşulları aynı zamanda o devletin ‘baskın
ideolojisiyle’ de ilgilidir ve genel olarak siyasi kültüründe etnik veya kültürel çeşitliğini kabul
edip etmemesiyle doğrudan ilgilidir.
Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından önce var olan çok dilli ve çok dinli yapı imparatorluk boyunca
eşit vatandaşlık ilkesine dayanmamış, halk tebaa olarak görülmüş ve Müslüman-gayrimüslim
ayrımı temel toplumsal ve kavramsal ayırıcı unsur olmaya devam etmiştir. Müslüman topluluklar
içerisinde çoğunluk Türklerden oluşmakla birlikte, Kürtler ve Araplar da Müslüman ‘millet’in
bir parçası sayılmışlar, diğer topluluklar da çoğu zaman etnik farklıklara bakılmaksızın millet
sisteminin başat unsuru olan ‘din’ öğesine göre sınıflandırılmışlardır. Millet sisteminde her topluluğa
kendi dilsel, eğitsel ve dinsel kurumlarını organize etme ve yaşatma imkânı sunulmuştur.6 Cumhuriyet’in
ilanından sonra Osmanlı topraklarından yaşayan gayrimüslimler resmî olarak azınlık olarak
tanınmışlardır. Çünkü Lozan Anlaşması da sadece dinî bir toplumsal ayrım olarak kabul etmiştir.7
Birinci Dünya Savaşı’ndan İmparatorluğun çökmesine kadar geçen süreçte Osmanlı topraklarının
ve özellikle de Anadolu’nun nüfus kompozisyonu çok hızlı bir değişime uğramıştır. Örneğin,
savaş öncesi Anadolu’daki her beş kişiden biri Hrıstiyan millete üyeyken bu sayı 1923’ten sonra
her kırk kişiden bire inmiştir.8
Ermeni tebaanın nüfusu 1915 olaylarından sonra, Rum tebaanın nüfusu da Türkiye-Yunanistan
arasında 1923’te gerçekleştirilen nüfus mübadelesi sonucunda azalmış ve Anadolu’da geriye daha
homojen bir etnik ve dinî yapı kalmıştır. Lozan Antlaşması hükümlerine göre İstanbul, Gökçeada
ve Bozcaada’da yaşayan Rumlar ve Batı Trakya’daki Türkler dışında kalan Anadolu’daki 900
bin Rum Ortodoks inancına mensup nüfus, Yunanistan’da yaşayan 400 bin Müslüman nüfus
ile mübadele edilmiştir. Türkiye’de gayrimüslim nüfusun azalmaya devam etmesine yol açan
ve uzun dönemde azınlıkların toplumsal hayattaki yerini olumsuz etkileyen bir başka tarihsel
olay da kültürel ve ekonomik alandaki ‘Türkleştirme’ politikaları olmuştur.9 Bu politikalar sonucu
1940’lardan itibaren başlayan gayrimüslim dış-göçü Türkiye’deki azınlık cemaatleri üzerinde
doğrudan olumsuz etkiler yaratmış, aynı zamanda bu cemaatlerin medyasının var oluş koşullarını
da olumsuz yönde etkilemiştir.
Türkiye’de uzun bir dönem azınlıkların sorunlarına dair bir suskunluk dönemi yaşanmış, hatta
1990’lı yıllara gelene kadar gayrimüslim topluluklar konusu bir toplumsal bir tabu olarak görülmeye

Stephen H. Riggins ve H.S. Riggins, 1992. Ethnic Minority Media: An International Perspective,
London, Sage, 1992, s. 16.
6 Kemal Karpat, "Millets and Nationality: The Roots of the Incongruity of Nation and State in the
Post-Ottoman Era", Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural
Society, Ed. B. Barude ve B. Lewis, New York, Holmes & Meier Publishers, 1992.
7 B. Ali Soner "Citizenship and the minority question in Turkey." Citizenship in a Global World:
European Questions and Turkish Experiences, Ed. E.F.Keyman ve A.Icduygu, London,
Routledge, 2005, s. 289-311.
8 Çağlar Keyder, "A history and Geography of Turkish Nationalism", Citizenship and the NationState in Greece and Turkey, Ed. F.Birtek ve T.Dragonas, , London, Routledge, 2005.
9 Türkleştirme politikaları için Bkz: Ayhan Aktar, Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları,
İstanbul, İletişim, 2004. Rıfat N. Bali, Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri: Bir
Türkleştirme Serüveni 1923-1945, İstanbul, İletişim, 2003.
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devam etmiştir. Ancak 1990’larla Türkiye’de demokratikleşme yönünde atılan olumlu adımlar,
Avrupa Birliği ile giderek artan entegrasyon süreci ve kimlik politikalarının daha rahat bir şekilde
ifade edilmesiyle birlikte kamusal alanda son yıllarda bir rahatlama söz konusu olduğu gözlemlenmektedir.
Ancak yine de araştırmanın yapıldığı dönemde her azınlık cemaatinin hem ortak hem de farklı
farklı bürokratik sorunlar yaşadıkları gözlemlenmiş, böylece her cemaatin medya kuruluşlarının
onların özgül tarihsel ve toplumsal bağlamından değerlendirilmesi gerekliliği göz ardı edilmemiştir.

2. Türkiye’deki Gayrimüslim Medyasına Bakış
Günümüzdeki gayrimüslim medyası, her grubun kendi iletişim organlarını kurmakta ve yaşatmakta
özgür olduğu Osmanlı’nın millet sisteminin bir bakiyesidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda modern
anlamda gazeteler on dokuzuncu yüzyılda modernleşme hareketiyle birlikte çıkmaya başlamış
ve İmparatorluğun ilk resmî yayın organı olan Takvim-i Vekayi, imparatorlukta konuşulan Yunanca,
Arapça ve Ermenice gibi dillerde de yayınlanmıştır10 Azınlıkların hak ve özgürlüklerini belirleyen
Lozan Anlaşması gereği medya organlarında azınlıkların kendi dillerini kullanma önünde bir
engel olmadığı için Osmanlı’da var olan gayrimüslim medya kültürü olduğu gibi Cumhuriyet
dönemine de aktarılmıştır.
İstanbul’daki azınlık gazeteleri ‘cemaat medyası’ ya da ‘topluluk medyası’ olarak adlandırılan,11
gündemi ve içeriği yerel meseleler olan ve küçük bir coğrafyaya dağılmış olan gruplara hitap
eden medya özelliği taşımaktadır. Ancak bunları tanımlarken ‘azınlık medyası’ kavramı daha
uygun bir tanımlama olabilir, çünkü bu kavram literatürde ana akım medya dışında kalan her
türlü ‘alternatif’, ‘etnik’, veya ‘dinî’ medya organlarını tanımlamak üzere kullanılmaktadır. Ancak
Türkiye’deki azınlık medyasını Batı Avrupa’da Britanya veya Fransa gibi ülkelerdeki dinsel amaçlı
Müslüman azınlık medyasından ayırmak gerek, Türkiye’deki azınlık gazetelerinin içeriğini belirleyen
tek unsur dinî yönelimleri olmamaktadır.12 Günümüzde Türkiye’deki azınlık gazeteleri çok büyük
ölçüde gönüllülük esasına dayalı olarak devam etmektedir ve bu medya organlarının temel amacı
temsil ettikleri grubun dilini ve kültürünü yaşatabilmektir. Öte yandan bu gazeteler bu grupların
kendi ‘diaspora’larıyla olan bağlarını da devam ettirmekte, böylece okurlarını hem İstanbul’daki
cemaat hayatından hem de diasporadaki gelişmelerden haberdar etmektedirler.
Bu bildiride kullanılan veriler doktora tezimin alan çalışması olarak Ocak-Nisan 2005 tarihlerinde
İstanbul’da bulunan altı azınlık gazetesinden temsilcilerle yapılan derinlemesine görüşmelere
dayanmaktadır. Bazı gazetelerin tek editörü veya yayın yönetmeni bulunduğu için konuşulan
kişileri anonim kaynak olarak kullanmak zor olmaktadır. Ancak bazı editörler çalışma sırasında
isimlerinin anonim kalmasını istedikleri için zorunlu kalmadıkça isimler açık bir biçimde belirtilmemiş
ve aşağıdaki satırlarda da buna sadık kalınmaya çalışılmıştır.

Hıfzı Topuz, II.Mahmut'tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2003.
Nicholas W Jankowski, "The Conceptual Contours of Community Media", Community Media in
the Information Age: Perspectives and Prospects, Ed. N. W. Jankowski ve O. Prehn, New Jersey
Hampton Press Inc. Cresskil, 2002, s. 3-17.
12 Burada Isabel Rigoni’nn yaptığı tanımdan yola çıkarak bu ayrım yapılmıştır. Bkz. Isable Rigoni
"Challenging Notions and Practices: The Muslim Media in Britain and France" Journal of Ethnic
and Migration Studies, 2005, s. 563-580.
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2.1. Ermeni Cemaati Basını
Ermenice çıkan ilk gazete (1831) ilk resmî gazete olan Takvim-i Vekayi’nin bir versiyonu
olsa da, Ermenice basının tarihinde çocuk dergileri, tıp dergileri, feminist dergiler
gibi pek çok alanlarda yayınlar çıkmış, bu yayınlardan bazıları Cumhuriyet döneminde
de devam etmişir. Günümüzde 60 bin kişi civarında olduğu düşünülen Ermeni cemaatine
yayın yapan 3 adet gazete vardır: Jamanak, Marmara ve Agos gazeteleri. Bu gazetelerin
hepsi Ermenilerin yaşadığı mahallelerde dağıtılmakta veya satılmakta ve yurtdışındaki
abonelere posta yoluyla ulaştırılmaktadır 13
Geçtiğimiz yıl yüzüncü yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Jamanak gazetesi Türkiye’deki en eski
yayın organı ve dünya’da aralıksız çıkan en eski Ermenice gazete olma özelliğini taşımaktadır.
Jamanak’ın tirajı 1500 olup, temel odağı diplomasi ve Türk dış politikası haberleridir. Genel yayın
yönetmenine göre diasporadaki Ermenice basın organlarıyla doğal bir ilişkisi olan Jamanak, ürettiği
haberlerde bu yayın organlarından da yararlanmaktadır. 14
Marmara gazetesi 1940 yılında günlük gazete olarak yayınlanmaya başladığı halde günümüzde
1500 adet tirajı olan haftalık bir gazete olarak yayın hayatına devam etmektedir. Ermenice Internet’te
var olan ilk gazete olma özelliğini de taşıyan Marmara, 2000 senesinden beri Internet ortamında
da yayın yapmaktadır. İstanbul Ermenilerinin yurtdışındaki aile bireylerine de ulaştırdıkları
Marmara gazetesinin gerçek okur kitlesi tirajından daha faza olmakla beraber bu konuda kesin bir
rakam verilememiştir. En temel amaçlarından birisi Ermenice dilini yaşatmak olan Marmara gazetesi
yine 2000 yılından beri Ermenice konuşabilen ama Ermenice okuyup yazamayan okuyucuları
için Türkçe bir ek çıkarmaya başlamıştır. 15
Agos gazetesi Ermenice çıkan cemaat gazeteleri içinde en genç olanıdır ve 1996 yılında yayın
hayatına başladığı zaman Ermeni Cemaati ile ‘büyük toplum’ arasında bir köprü olmayı kendisine
misyon olarak seçmiştir. Agos hem Türkçe hem Ermenice çıkan iki-dilli bir gazetedir ve diğer
cemaat gazetelerine göre daha muhalif bir duruşu vardır. Agos gazetesi haber seçme ve üretim
sürecinde daha çok Türkiye’nin demokratikleşmesine ilişkin haberlere önem vermektedir. Ermeni
cemaatinin bazı üyeleri Agos gazetesini cemaat için önemli bir referans noktası olarak görmektedirler.
2005 yılında İstanbul’da yürüttüğümüz alan çalışması sırasında rahmetli Hrant Dink ile de
mülakatlar yapma fırsatı elde etmiştik. Bu mülakatlarda Hrant Dink yerine getirdiği fonksiyonlar
açısından Agos’u diğer cemaat gazetelerinden daha farklı bir yerde değerlendirdiğini ifade etmiştir.
Dink’e göre Marmara ve Jamanak kendilerini tarihsel olarak Ermeni kültürünün ve dilinin geliştirilmesiyle
sınırlamış ve Ermeni cemaatinin haklarının savunuculuğunu yapabilecekleri daha geniş bir siyasi
misyondan uzak durmayı tercih etmişlerdir. Ona göre Agos’un farklılığı buradan gelir, çünkü
Agos hem ‘devlete hem de cemaatin bürokrasisine bir başkaldırı’ niteliği taşımaktadır. Dink, ayrıca
Agos gazetesinin hem azınlık hem de çoğunluk kamuoyunda var olan önyargılar ve bürokratik
sorunlarla baş etmeye çalıştığını ifade etmişti. Maalesef Hrant Dink karşı olduğu bu olumsuz
duyguların ve önyargıların kurbanı olmuş ve Ocak 2007’de Agos gazetesinin önünde silahlı
saldırıya uğramıştır. Hukuki mücadelesi halen devam etmekte olan bu olay o dönemde açık bir
biçimde Türkiye’de ‘gayrimüslim azınlıklara karşı yükselen yabancı düşmanlığı ve milliyetçiliğin
tüyler ürperten bir belirtisi’ olarak ifade edildmiştir.16

Karin Karakaşlı, "Gazetelerin Satıraralarında", Görüş (Ermeniler Özel Sayısı), Agustos, 2001, s. 66-69.
Jamanak Gazetesi genel yayın yönetmeniyle mülakat.
15 Marmara Gazetesi genel yayın yönetmeniyle mülakat.
16 “Turkish nationalism: Waving Ataturk's Flag”, The Economist, 10 Mart 2007.
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Medya’daki çeşitlilik bağlamında Agos gerçekten de benzersiz bir vaka olma özelliğini taşımaktadır.
Agos kamuoyundaki olumsuz düşüncelerle ve önyargılara karşı mücadele etme yolunu seçmekle,
Avrupa’da ortaya çıkmış olan bazı azınlık medyası türlerine benzemektedir. Bu etnik azınlık
medyaları genellikle ‘azınlık cemaatlerinin çoğunluk medyası tarafından yok sayılması ya da
kötülenmesine’ karşı bir reaksiyon olarak ortaya çıkmışlardır.17 Bu durum Türkiye’de çıkan bütün
azınlık gazeteleri için geçerli değildir. Ancak günümüzde Agos, kamuoyuna cemaatin sesini
duyurabilmek ve önyargılarla baş edebilme amacıyla ortaya çıktığı için bu tür gazete örneklerine
daha çok uymaktadır.

2.2. Yahudi Cemaati Basını
Türkiye’deki ilk Yahudi gazeteleri on dokuzuncu yüzyıla kadar gitmekle beraber, günümüzde
sadece Şalom gazetesi varlığını sürdürmektedir. Şalom 1948 yılında Ladino adı verilen Judeoİspanyol dilinde yayın hayatına başlamıştır ve artık iki dilli olmasına rağmen, dünyada bu dilde
yayın yapmaya devam eden tek gazetedir. Şalom’un tirajı haftada dört bin adettir ve bunların
nerdeyse dörtte biri diasporadaki okuyuculara ulaştırılmaktadır. Bu okuyucular genellikle Türkiye’den
göç etmiş Türkiye asıllı Yahudiler ya da Judeo-İspanyol diliyle ilgilenen araştırmacılardır. Haberlerin
üretimi açısından Şalom da, İnternet ortamındaki kaynaklardan veya yabancı gazetelerde cemaatin
ilgisini çekebileceği düşünülen haberlerden yararlanılmaktadır. Geçtiğimiz on yıl içerisinde dört
sayfalık gazeteyi yirmi sayfaya çıkaran Şalom’un kırkın üzerinde gönüllü çalışanı bulunmaktadır.
Şalom gazetesinin editörlerine göre gazetenin Türkiye Yahudi cemaatindeki kamuoyunu hem
‘yansıtan hem de oluşturan’ bir yanı vardır, ancak Şalom statükoyu sorgulamaktan kaçınan bir
yaklaşıma sahiptir. Şalom editörleri, gazetenin Agos kadar politik bir duruşa sahip olmadığını
kabul etmelerine rağmen, Şalom’un da katıldığı kitap fuarı, festivaller gibi kültürel etkinlikler
sayesinde çoğunluk kamuoyuna ulaşmaya çalışarak Yahudiler hakkında kamuoyunda var olan
önyargılarla mücadele etmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Editörlere göre Şalom’un muhalif
bir karaktere sahip olmayışı azınlıkların genel olarak siyasi erk karşısında genelde zayıf konumda
olmalarından kaynaklanmaktadır. Buna rağmen Şalom, cemaat için bir referans noktası olarak
ve özellikle web ortamındaki yayınlarıyla gençlere ulaşmaya çalışmaktadır. 18

2.3. Rum Cemaati Basını
Rum Basını da Tanzimat sonrası gelişmiş ve İstanbul’da pek çok farklı eğilimde Rum gazetesi
yayınlanmış olmasına rağmen, Türkiye-Yunanistan arasında 1923 yılında yaşanan nüfus mübadelesinin
ardından azalan ve değişen okur profiline kendisini adapte etmek durumunda kalmıştır.19 Cumhuriyetin
ilk yıllarında İstanbul’da Rumca yaklaşık otuz gazete yayınlanırken, günümüzde sadece Apoyevmatini
ve Iho gazeteleri yayın hayatına devam etmektedir.
Apoyevmatini gazetesi 1925 yılında kurulmuştur. Türkçe yayınlanan Cumhuriyet gazetesiyle
beraber Türkiye’de hiç kesintisiz yayınlanan en eski gazetelerden biri olma özelliğine sahiptir.
Apoyevmatini gazetesinin tarihi aslında İstanbul’daki Rum cemaatinin tarihsel dönüşümüyle
paralellik gösterir. Yıllar içinde 100 binli sayılarla ölçülen nüfus günümüzde iki bin kişi kadar
kalmıştır. Rum cemaatini olduğu gibi Rumca basını da olumsuz yönde etkileyen en önemli
olaylar Türkiye ve Yunanistan arasından Ege veya Kıbrıs sorunu gibi konularda yaşanan diplomatik
Charles Husband, "Minority Ethnic Media As Communities Of Practice: Professionalism and
Identity Politics in Interaction", Journal of Ethnic and Migration Studies, No: 31, 2005, s. 467.
18 Şalom gazetesi editörleriyle mülakatlar.
19 Orhan Türker, "Cumhuriyet Döneminde İstanbul'un Rum Basını" Tarih ve Toplum, Temmuz, 2003, s. 6.
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anlaşmazlıklardan kaynaklanmıştır. Gazete, öncelikle İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı koşullardan
olumsuz olarak etkilenmiştir. Daha sonra 1955 yılında yaşanan gayrimüslim cemaatler içinde
en çok Rum Cemaatini etkilemiş olan 6/7 Eylül olayları ve 1964 yılında ortaya çıkan Kıbrıs
sorunuyla beraber Türkiye’de yaşayan binlerce Rumun sınır dışı edilmesiyle beraber yaşanan
olumsuz olaylar Rum cemaatinin İstanbul dışına göçüne neden olmuş ve cemaatin nüfusundaki
önlemez düşüşün başlangıcı olmuşlardır.20
Elli yıllık gazetecilik geçmişine sahip olan ve günümüzde Apoyevmatini’yi tek başına yayınlayan
gazetenin genel yayın yönetmeni bu tür diplomatik gerilimlerin o dönemlerde yarattığı sorunların
gazetede kullanılan dile yansıdığını ve Galata, Pera gibi bazı yer isimlerini kullanmanın dönemim
atmosferinde sorun yarattığını anlatmış, fakat günümüzde bu konuda iyileşme olduğunu ifade
etmiştir.21 Apoyevmatini, editörünün çabasıyla çok iptidai koşullarda günlük bir akşam gazetesi
olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Gazetenin en önemli misyonlarından birini Rumca’yı doğru
kullanmak ve genç kuşakların gazeteyi takip ederek dilin doğru kullanılmasını takip etmelerini
sağlamak oluşturmaktadır.
İho, gazetesi 1977 yılında, Kıbrıs sorununun önemli bir diplomatik problem haline gelmesinden
sonra Rum Cemaatinin nüfusu büyük bir düşüş yaşamaya başladığı dönemde bir aile gazetesi
olarak kurulmuştur. Iho’nun ikinci kuşaktır genel yayın yönetmenliğini yapan editörü tarafından
5 kişilik gönülü çalışan bir ekiple hazırlanan gazete günlük 400 kopyalık bir tiraja sahiptir. Iho
için cemaat haberleri en önemli sırada yer alırken, son yıllarda Türkiye’nin Avrupa Birliği ile
olan ilişkilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde Avrupa Birliği haberleri ve dünya haberlerine
de ön sıralarda yer verilmeye başlanmıştır. Iho için bir diğer önemli gündem konusunu Türkiye
ve Yunanistan arasındaki diplomatik ilişkiler oluşturmaktadır, çünkü bu iki ülke arasında
yaşanan diplomatik sorunların her iki ülkede yaşayan azınlıkları olumsuz yönde etkileyebildiği
ifade edilmiştir. 22

Sonuç
Bu bildiride Türkiye’deki gayrimüslim azınlık medyasının günümüzdeki var oluş ve işleyiş
koşulları ele almaya çalışmış ve bu gazetelerin genel olarak Avrupa bağlamında gelişen etnik
ve diasporik medya literatürü içinde incelemiştir. Türkiye’de resmî azınlıklara ait olan iletişim
araçları günümüzde sadece haftalık veya günlük çıkan cemaat gazetesi veya ‘topluluk medyası’
olma özelliğini taşımaktadır. Hepsinin ortak özelliği kâr amacı gütmeyen ve gönüllülük esasına
dayalı bir yapıya sahip olmalarıdır ve hepsi bir şekilde maddi kaynak ve insan kaynağı sıkıntısı
çekmektedir. Azınlık medyasının aşmaya çalıştığı en büyük güçlüklerden biri, Rumca, Ermenice
veya Ladino dillerinin genç kuşaklar tarafından yetkin bir biçimde kullanılmasını sağlayabilmek
ve gençlerin cemaat gazetelerine sahip çıkması, onları okumaya devam etmelerini temin etmektir.
Artık sadece İstanbul’da çıkan altı gazeteyle sınırlı olan Türkiye’deki azınlık basını okuyucu
sayısı açısından çok küçük bir kitleye hitap ettiği için önemsiz olarak görülmemelidir çünkü bu
gazeteler hem Türkiye’nin çok-kültürlü mirasının önemli birer parçasını oluştururlar hem de
Avrupa’daki en eski azınlık medyası olma özelliğini taşımaktadırlar. Bu gazeteler, sürekli azalan
bir nüfusa hitap etmelerine rağmen kendilerini sürekli yenileyerek iletişim dünyasındaki gelişmeleri
takip etmeye çalışmaktadırlar. Sınırlı kaynaklarına rağmen Marmara, Şalom ve Agos internet üzerinden
yayıncılık yapmaktadır. Sürekli devam eden göçe rağmen, yeni iletişim teknolojilerinin kullanılmaya
Celal Başlangıç ‘Rumlarin 80 Yıllık Tanığı’, Radikal, 28 Kasım 2005.
Apoyevmatini gazetesi editörüyle mülakat.
22 İho gazetesi editörüyle mülakat.
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21

261

başlanması Türkiye dışından yaşayan cemaat üyeleriyle bağın kopmasını engellemekte, gazeteler
artık sadece yerel İstanbul cemaatinin birer medyası değil, diasporaya da hitap eden ‘diasporik’
medyalar haline gelmektedir. Bu yüzden artık Türkiye’deki gayrimüslim azınlık gazeteleri
diasporik medya özelliği taşımaya başlamışlardır. Diasporaya hitap eden medya, Georgiou’nın
bahsettiği gibi ‘izleyicilerine hem kendi hususi durumlarının, hem de hayal edilen kültürel
varlıklarının evrenselliği içinde’ hitap etmektedir ve bu medyalar ‘yerel, ulusal ve ulus-ötesi
alanların kesişim noktasında gelişmektedirler’. 23
Azınlık medyası rejiminin hitap ettiği topluluğun sosyal, ekonomik ve politik olarak içinde
bulunduğu şartlardan ayrı olarak düşülmesi mümkün değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi
Türkiye’de azınlıklar tarihsel olarak topluluklarının üzerinde olumsuz etki yaratan diplomatik
veya siyasi kaynaklı sorunlar, kamusal alanda var olan önyargılarla ve yer yer yabancı düşmanlığıyla
mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Bu sorunlar basın ve yayın organlarının gelişmesini ve
işleyişini de etkilemiştir. 2005 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen mülakatlar sonucu İstanbul’daki
gayrimüslim azınlık medyasının bütün kısıtlayıcı faktörlere rağmen bir ‘uyanış’ yaşadığını, yeni
teknolojilerden yararlanarak çağın gereklilerine ayak uydurmaya çalıştıklarını gözlemlenmiştir.
Türkiye’de son on yılda demokratikleşme adına sivil ve siyasi alanda atılan adımların ve Türkiye’nin
Avrupa Birliği adaylığının yarattığı olumlu hava sayesinde özellikle kamusal alanda daha önce
tabu olarak görülen bazı meselelerin daha rahatça ifade edilebilmesiyle ilgili olduğu düşünülebilir.
Bu yeni durumda azınlık gazeteleri de kendilerini geliştirme yönünde adımlar atmışlar ve kendilerini
büyük topluma daha çok açmaya çalışmışlardır. Ancak Hrant Dink’in gündüz vakti gazetesinin
önünde bir saldırıya kurban gitmesi azınlığın basın ve yayın organlarının var olma koşullarının
ne kadar hassas dengeler üzerinde oturabileceğini ve toplumsal önyargıların halen devam etmekte
olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu çalışma 2005 yılına kadara olan gelişmeleri ele aldığı ve
Türkiye’nin AB adaylığının o dönemde yaratmış olduğu pozitif atmosferde gerçekleştirildiği
için Dink cinayetinin azınlık medyası üzerinde yaratmış olabileceği etkiler araştırılmalı, bu
gazetelerin hem işleyiş hem de içerik olarak bu durumdan nasıl etkilendikleri incelenmeli, yeni
araştırma sonuçları elde edilmelidir.
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21. Yüzyılda İktidar - Basın İlişkisi: Kamunun Modern Düşün
Hapisanesi ve Gazeteciliğin Sıfır Derecesi
Ece BABAN*

Özet
Basında objektifliğin tartışma konusu haline gelmesi, subjektif haberlerin verildiği ve amacı, önemli
toplumsal sorunları, konuları saptayarak toplumun gündemine getirmek olan fikir gazeteciliği
sürecinde gerçekleşmiştir. Fikir gazeteciliği Sanayi Devrimi’nden sonra gazetelerin teknolojik değişime
uyum sağlaması ve halka dönük gazeteciliğe yönelinmesi ile ortaya çıkmıştır. Ancak halka dönük
gazeteciliğin yapılmasında haber verme konusunda subjektiflik yerine objektifliğin kabul edilmesi
ile yeni bir tartışma başlamıştır. Objektifliğin kabul edilmesi ile birlikte haber ve fikirlere dayalı
yorumlar arasında denge sağlanmaya çalışılmıştır. Bu denge objektif haber vermenin en belirgin
özelliğidir. Günümüzde kamuya ait düşünceyi manipüle etmek ve taraflar oluşturmak amacıyla
gazeteler demokratik ortamlarda açık bir propaganda aracı olarak kullanılmaktadır. Gazetecilerin
iktidar ilişkisine bağlı olarak objektif haber yapmaması ve tarafsızlığını koruyamamasını Daniel
Jangua, Noam Chomsky, Jacques Semelin ve Hıfzı Topuz da eleştirel yönde dile getirmiştir. Özellikle
döngü uzmanlarının (spin doctors) da desteği ile kamu üzerinde basının tarafsızlık ve objektiflik
ilkesi üzerine basılarak bazı kurum ve ideolojiler yükseltilmekte, halkın bilgi edinme aracı olarak
kullandığı gazeteler ile toplum manipülasyona uğratılmaktadır. Döngü uzmanları toplumun görünmeyen
mekanizmasını yani kitle iletişim araçlarını kullanarak sosyal, siyasal, ekonomik ya da askeri gücün
kamu kurumları tarafından kamu manipülasyonu için kullanılmasını sağlamaya yönelik hareket
eden iletişim uzmanlarıdır. Başlangıçta sınırlı olarak siyasi kampanya danışmanının etik olmayan
ve yanıltıcı aktiviteleri için döngü (spin) kavramı kullanılsa da asıl olarak döngü ile söylenmek
istenen kamu iletişiminin kamu manipülasyonuna dönüşmesidir. Bu da verilen dezenformasyonlar
ve söylenen medyatik yalanlar ile gerçekleşmektedir. “Medyatik yalanlar” uzun vadeli etki bırakan
ve geniş kitleleri etkileyen yalanlardır. Uzun vadeli etki bırakması rakibin imajını halk gözünde
olumsuza çevirmek ve belli bir fikir doğrultusunda kamuoyu oluşturup onları ikna etmek amacını
taşımaktadır. Bu yaklaşım da basın açısından Béatrice Joinet’in deyimi ile “gazeteciliğin sıfır
derecesi” kavramını gündeme getirmektedir. Gazeteciliğin sıfır derecesi, haber üretimini propagandanın
mantığına boyun eğdirildiğine, gösterilme hakkına sahip olan imajlarının çoğunluğunun haber
gücü taşıyan imajlar değil, iktidarı temsil eden ya da herhangi bir şirket yararına oluşturulan marka
imajları gibi iktidar yararına oluşturulan imajlara gönderme yapmaktadır. Bu süreç de döngü
uzmanlarının yardımı ile basının iktidar ile ilişkisini, iktidarın kamuyu kendi kararları doğrultusunda
ikna etmek amacını gerçekleştirerek iyileştirmesi ve yönlendirilmiş haberlerle iktidarın basını
korkutması, basının ise hayatta kalmak için Mc Luhan’ın, aracı, insanın uzantısı biçiminde tanımladığı
gibi basının, iktidarın uzantısı haline dönüşmesine hizmet etmektedir. Bir diğer deyişle gazeteciliğin
sıfır derecesinde rıza mühendisliği yapılmaktadır. 1980'lerin ortalarından sonra birer işletme haline
gelen ve medya patronları ile siyasi güçler arasında bir “güvercin” niteliği taşıyan gazeteler sömürülmekte
ve iktidarın gazetelere yine kitle iletişim araçlarını kullanarak verdiği uyarılar ile kamunun haber
alma özgürlüğü ve basının tarafsızlığı ilkesi hiçe sayılmaktadır. Daha net bir deyişle basının
gücü kötüye kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında basının iktidar ile ilişkisi neticesinde temel
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ilkelerinden verdiği ödün, Bab-ı Ali döneminden itibaren günümüze kadar alınarak incelenecek,
döngü uzmanlarının da etkisi ile “gazeteciliğin sıfır derecesi” kavramı ve kamunun uğradığı manipülasyon
ve düşünme özgürlüğünün elinden alınarak kendi adına düşünenlerin yaptırımlarına yönelik
itaatine medya okuryazarlığının önemi açısından değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Döngü Uzmanı, İktidar, Basın.

The Relationship of The Government and The Press in The 21st Century:
Public’s Prison of Modern Thought and The Zero Degree of Journalism
The objectivity of the press has become a discussion issue during the period that subjective
news has reported and the opinion journalism that objects to report social issues has become up.
The opinion journalism has become up due to adopting the new technologies after the Industry
Revolution and focusing on public interests. But, a new argument -the objectivity of the pres has risen up regarding to the claim that news should be reported objectively not subjectively.
By the admittance of objectivity, there has been an attempt of balance between the news and the
comments. The balance between the news and the comments is the most clear indicator of the
objectivity. The dailies are the propanda tools of manipulating the public opinion in democracies
nowadays. Daniel Jangua, Noam Chomsky, Jacques Semelin and Hıfzı Topuz criticise the journalists
who are not protecting their independences from the government and not reporting objectively.
Especially by taking the supports of spin doctors some institutions and ideologies are glorified
by pressing on the objectivity and neutrality of the press. The society is manipulated by the press
that is for informing. Spin doctors are the communication professionals that uses the public
institutions and their social, economic and military power to manipulate the public by mass
media. The spin concept has meant firstly the non-ethical bevaviours and misactivities, but, in
fact it is the transformation of public communication to public manipulation. And it happens by
disinformations and media lies. “Media Lies” are effecting the large masses longtime. It aims a
longtime effect, a transformation of positive image of competitor to negative and molds public
opinion. To Beatrice Joinet this approach to the journalism brings to agenda the concept of zero
degree of journalism. The concept of zero degree of journalism refers to the mental of propaganda
overpowers the news producing, the images that represents powers and the images of brands
that represents the interests of a company. This process -the attempt of the press to improve its
relationship with the power and the realization of the objective of the persuasion of public by
the power- is serving to the process that the press transforms an ideological tool of the power as
how Mc Luhan defined medium that tries to survive as the extension of human. In other words,
there is being a persuasion engineering at zero degree of journalism. The objectivity of the press
and the right to receive information are snubbing by the cautions that are given by the power
through mass media to the newspapers when the press became media complexes in mid 80s. By
a clear expression the power of the press is used evilly. In this paper, it’s focusing on the compensations
of the press due to the relationship between the press and the government through the transformation
of Bab-ı Ali, by the effect of spin doctors the zero degree journalism and the manipulation of
public and the obedience to the enforcements of whom is thinking on behalf of it in the perspective
of the improtance of media literacy.
Keywords: Spin Doctors, Government, Press.

Giriş
Basında objektifliğin tartışma konusu haline gelmesi, subjektif haberlerin verildiği ve amacı, önemli
toplumsal sorunları, konuları saptayarak toplumun gündemine getirmek olan fikir gazeteciliği
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sürecinde gerçekleşmiştir. Fikir gazeteciliği Sanayi Devrimi’nden sonra gazetelerin teknolojik değişime
uyum sağlaması ve halka dönük gazeteciliğe yönelinmesi ile ortaya çıkmıştır. Ancak halka dönük
gazeteciliğin yapılmasında haber verme konusunda subjektiflik yerine objektifliğin kabul edilmesi
ile yeni bir tartışma başlamıştır. Objektifliğin kabul edilmesi ile birlikte haber ve fikirlere dayalı
yorumlar arasında denge sağlanmaya çalışılmıştır. Bu denge objektif haber vermenin en belirgin özelliğidir.
Günümüzde kamuya ait düşünceyi manipüle etmek ve taraflar oluşturmak amacıyla gazeteler
demokratik ortamlarda açık bir propaganda aracı olarak kullanılmaktadır. Gazetecilerin iktidar ilişkisine
bağlı olarak objektif haber yapmaması ve tarafsızlığını koruyamamasını Daniel Jangua, Noam
Chomsky, Jacques Semelin ve Hıfzı Topuz da eleştirel yönde dile getirmiştir. Özellikle döngü uzmanlarının
(spin doctors) da desteği ile kamu üzerinde basının tarafsızlık ve objektiflik ilkesi üzerine basılarak
bazı kurum ve ideolojiler yükseltilmekte, halkın bilgi edinme aracı olarak kullandığı gazeteler ile
toplum manipülasyona uğratılmaktadır. Döngü uzmanları toplumun görünmeyen mekanizmasını yani
kitle iletişim araçlarını kullanarak sosyal, siyasal, ekonomik ya da askerî gücün kamu kurumları tarafından
kamu manipülasyonu için kullanılmasını sağlamaya yönelik hareket eden iletişim uzmanlarıdır.
Başlangıçta sınırlı olarak siyasi kampanya danışmanının etik olmayan ve yanıltıcı aktiviteleri için
döngü (spin) kavramı kullanılsa da asıl olarak döngü ile söylenmek istenen kamu iletişiminin
kamu manipülasyonuna dönüşmesidir. Bu da verilen dezenformasyonlar ve söylenen medyatik yalanlar
ile gerçekleşmektedir. “Medyatik yalanlar” uzun vadeli etki bırakan ve geniş kitleleri etkileyen yalanlardır.
Uzun vadeli etki bırakması rakibin imajını halk gözünde olumsuza çevirmek ve belli bir fikir
doğrultusunda kamuoyu oluşturup onları ikna etmek amacını taşımaktadır. Bu yaklaşım da basın
açısından Béatrice Joinet’in deyimi ile “gazeteciliğin sıfır derecesi” kavramını gündeme getirmektedir.
Gazeteciliğin sıfır derecesi, haber üretimini propagandanın mantığına boyun eğdirildiğine, gösterilme
hakkına sahip olan imajlarının çoğunluğunun haber gücü taşıyan imajlar değil, iktidarı temsil
eden ya da herhangi bir şirket yararına oluşturulan marka imajları gibi iktidar yararına oluşturulan
imajlara gönderme yapmaktadır. Bu süreç de döngü uzmanlarının yardımı ile basının iktidar ile
ilişkisini, iktidarın kamuyu kendi kararları doğrultusunda ikna etmek amacını gerçekleştirerek iyileştirmesi
ve yönlendirilmiş haberlerle iktidarın basını korkutması, basının ise hayatta kalmak için Mc Luhan’ın,
aracı, insanın uzantısı biçiminde tanımladığı gibi basının, iktidarın uzantısı haline dönüşmesine hizmet
etmektedir. Bir diğer deyişle gazeteciliğin sıfır derecesinde rıza mühendisliği yapılmaktadır. 1980'lerin
ortalarından sonra birer işletme haline gelen ve medya patronları ile siyasi güçler arasında bir
“güvercin” niteliği taşıyan gazeteler sömürülmekte ve iktidarın gazetelere yine kitle iletişim araçlarını
kullanarak verdiği uyarılar ile kamunun haber alma özgürlüğü ve basının tarafsızlığı ilkesi hiçe
sayılmaktadır.
Daha net bir deyişle basının gücü kötüye kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında öncelikle haber
kavramı ve gazeteciliğin gelişimine yer verilecek, basının iktidar ile ilişkisi neticesinde temel ilkelerinden
verdiği ödün, döngü uzmanlarının da etkisi ile “gazeteciliğin sıfır derecesi” kavramı ve kamunun
uğradığı manipülasyon ve düşünme özgürlüğünün elinden alınarak kendi adına düşünenlerin
yaptırımlarına yönelik itaatine değinilerek, medya okur-yazarlığının önemi anlatılacaktır.

1. Haber Kavramı ve Gazeteciliğin Gelişimi
1.1. Haber Değeri ve Gazetecilik
Haber, dünyada bir yerlerde meydana gelen olaylar, kişiler ya da olgular hakkındaki en son, en
yeni enformasyondur. Haber, toplumun bilgi ve ilgisini geliştirecek, dönüştürecek gerçekliğin,
kurgusal olarak yayımlanacak medya organizasyonunun yapısına, teknolojisine ve ideolojisine
göre yeniden kurgulanmasıdır. Haber, içinde barındırdığı, çok katmanlı yapısı nedeniyle formel
olarak düzenlenişi, tanımlanmasından ve kavramsallaştırılmasından daha kolay bir iletişimsel
yapılanmadır.
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Haber, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bir olayda bulunmayanlara onun hakkında verilen bilgi anlamına
gelmektedir. İngilizce karşılığı “news” kelimesi olan haber, her alanda meydana gelen olayları
yansıtması bakımından dört yönün İngilizce adlarının baş harflerinden oluşmaktadır. N harfi kuzey
anlamına gelen North‘u, E harfi doğu anlamına gelen East‘i, W harfi Batı anlamına gelen West‘i, S
harfi de güney anlamına gelen South‘u temsil etmektedir. Dolayısıyla haber (news) kelimesi, ―her
yönde meydana gelen olaylar olarak da tanımlanmaktadır.1
Schlapp‘a göre; haber güncel ve ilginç bir olayın olabildiğince nesnel ve gerçeğe uygun bir biçimde
sunulmasıdır. Postman ve Powers‘a göre; haber ya öncelikle ve en iyi biçimde bir tarih, ya edebiyat
malzemesi, ya toplum koşullarının bir kaydı, ya halkın tutkularının bir ifadesi ya da gazetecilerin
önyargılarıdır.2 Wilbur Schramm‘a göre ise, insanların kafalarında oluşmaktadır. Başka bir deyişle,
haber düşünsel boyuta, sübjektif bir yapıya sahiptir, bir olayın kendisi değil, olaydan sonra ortaya
çıkan kavram, olayın yeniden düzenlenmesidir. Buna göre haber, bir olay değil, bir olayın gerçek
çatısını tekrar kurmak için yapılan girişimdir.
Haberi bir meta olarak değerlendiren Fowler, habere şöyle bir tanım getirmektedir: “Haber doğrudan
doğruya gerçekliğin kendisinden ortaya çıkan doğal bir olgu değil, bir üründür. Haber, bir endüstri
tarafından üretilir; bu endüstrinin ekonomik ve bürokratik yapısı ile medya tarafından biçimlendirilir.
Bu ilişkilerin en önemlisi ise haber endüstrisinin hükümetle ve diğer politik örgütlerle arasındaki
ilişkidir. Geniş bir açıdan bakıldığında haber, tarihsel bağlamda üstün gelen değerleri biçimlendirir
ve yansıtır.
Park‘a göre; bireyin bilgiyi alması için nasıl önce algılaması gerekiyorsa, halkın bilgiyi alması da
iletişim biçiminde olmaktadır ki, bu haber demektir. Haber; küçük, bağımsız, çabuk anlaşılabilir
bilgi olarak gelir. Haber, bilgi olarak kabul edildiğinde insanlık kadar eskidir.3
Haberin bir bilginin gerçeği araştırıldıktan sonra kurgulanmış hali olarak tanımlayan Rigel, haberin
tüketicisine belli bir iletişim kanalı kullanarak gönderildiğini, sonuçta da tüketicinin gerçek bilgiye
para ve zamanını verdiğini düşünmek istediğini vurgular. Ayrıca haberi, içeriğinde bulundurduğu
gevşek verilere dayalı olma özelliği nedeniyle, medyanın dağıtım kanallarında verildiğinde, tüketici
üzerinde en fazla etkiye sahip olan mesajdır diyerek tanımlar.4
Van Dijk ise haberi dünyaya ilişkin sosyal ve politik bilgimizin ve inançlarımızın önemli bir bölümünü
sağlayıcı olarak görür5.
Tüm bu tanımlardan hareketle haber üzerine iki yaklaşım geliştirilmiştir. Bunlardan ilki medyayı
nötr bir araç, gazetecileri de belli haber kaynaklarından bilgi taşıyan tarafsız profesyoneller olarak
gören liberal yaklaşımlar6 ile haberin gerçeği olduğu gibi yansıtan metinler olduğuna ve habercinin
de sadece olay ve kamu arasındaki bir aracı olduğuna kuşku ile bakan eleştirel kuramdır. Eleştirel
yaklaşımlar özellikle başlangıcında, medyanın kapitalist bir toplumda iş görmesinden ötürü, belirli
sınıfsal çıkarları yansıtması nedeniyle, nesnel ve tarafsız haberciliğin de olamayacağını vurgulamaktadırlar.
Şebnem Çağlar, Televizyon Haberlerinde Haber Üretimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul
Üniversitesi SBE., İstanbul, 2005, s. 4.
2 Sedat Şimşek, “Dünyada Kitle İletişim Araçlarında Yayınlanan Haberlerle İlgili Yapılan Etik
Düzenlemeleri”, Medya Eleştirileri 2007-Gerçeğin Dışındakiler, Ed. Can Bilgili, Nesrin Tan
Akbulut, İstanbul, Beta Basım, 2007, s. 284.
3 Çağlar, a.g.t., s. 4-8.
4 Nurdoğan Rigel, İleti Tasarımında Haber, İstanbul, Der Yayınevi, 2000, s.177.
5 Teun Van Dijk, “Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları”, Medya, İktidar, İdeoloji, Çev. Mustafa
Küçük, 3. bs., İstanbul, Bilim ve Sanat Yayınevi, 2005, s. 30.
1
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Eleştirel kurama göre, habercinin yaptığı iş, medya patronlarının kişisel ve ait olduğu sınıfın çıkarlarını
sürdürecek ölçüde var olan gerçekliği çarpıtmaktır, bugün de haberin toplumsal üretimdeki rolünü
medya sahiplerinin sınıfsal çıkarlarıyla bağlantılı olarak değerlendirmek gerektiğine inanılmaktadır.
Haberin bir değer taşıması için ise belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar;

7
8

·

Gerçeklik (Doğruluk): Gerçeklik, haberin, olmazsa olmaz nitelikli, temel ilkesidir. Haber
bize, kişisel algılamalardan ve sonrası anlatımdan aktarılır. Bu nedenle, aktarıcının kişisel
iz ve değerlerini taşıması doğaldır. Haberin gerçekliği, daha doğrusu gerçeğe en yakın
anlatımı, haber kaynağının güvenilirliğinin yanı sıra habercinin kişilik yapısına, deneyimlerine,
kişisel ya da toplumsal beklentilerine, etik değerlerine bağlıdır.

·

Yenilik (Güncellik): Güncellik, zamansal yakınlıktır. Haberin yeni ya da güncel olması
iki biçimde görülür: Ya eylem, ya da söylem yeni gerçekleşmiştir. Bu tür haberler genelde
rutin ya da ―spontan (kendiliğinden meydana gelen) haberlerdir ya da, eylem ya da söylem
eski olsa bile, yeni fark edilmiş ve yeni ortaya çıkarılmıştır. Daha başka bir deyişle, ―unutulmuş,
ihmal görmüş bir bilgi gün ışığına çıkarılmış, ona yenilik kazandırılmıştır. Bu tür haberler,
genelde araştırmacı gazeteciliğin özel ürünleridir.

·

İlginçlik (İlgi Uyandırma): ―İlginçlikten amaç, sıradanlıktan kurtulma, olağan dışı eylem
ya da söylemler arayışıdır. Haber dilinde, ilginçliğin belleklere yerleşmiş en belirgin
tanımını, New York Sun‘da gazeteci John Bogart, 1880 yılında, ―Köpek insanı ısırırsa
haber değil, insan köpeği ısırırsa haberdir diyerek yapmıştır. İlginçliğin bir yönünü de
―yer yani yakınlık ya da uzaklık oluşturmaktadır. Bir eylem ya da söylemin ya da her
ikisinin, hedef kitlelere göre fiziksel ya da psikolojik konumu, ilginin ya da ilgisizliğin
başlıca göstergesidir.

·

Önemlilik (Önemli Sayılma): Bir olay, toplumsal, siyasal, ekonomik ya da kültürel yaşamı
doğrudan etkiliyor ve bu alanlarda herhangi bir gelişmeye ya da değişmeye yol açıyorsa
önemlidir. Bu tür haberler genelde ―hard news (ciddi haberler) olarak nitelendirilir.

·

Anlaşılırlık (Anlam Taşıma): Haberin en önemli özelliklerinden biri de ―anlaşılırlık ya
da ―anlam taşımadır. Bu nedenle anlaşılırlığın sağlanmasında dili kullanma çok önemlidir.
Çünkü insanoğlunun dili, yalnız onun konuşabilmesi, düşündüğünü başkalarına iletebilmesi
demek değildir. Dil dediğimiz düzen, insanın gözüdür, beynidir; düşüncesi, ruhudur. Ama
insan beyninin, nasıl gizli yönleri bilinmeyen noktaları varsa, dilin de çözümlenemeyen,
apaçık ortaya konulamayan birçok yönleri vardır. Özellikle işleyişi, ruhla mantıkla ilişkisi
açısından... Haber özelliği taşıyan olayı, biçimlendirirken yani kurgularken, kelimelerin
ve cümlelerin yanı sıra haberin bir bütünlük içinde de anlam taşımasına özen gösterilmelidir.
Öyle ki haber, okunduktan, dinlendikten ya da izlendikten sonra, verilmiş bilgilerin yeterliliği
nedeniyle, ilgili hiçbir soru sorulmayacak biçimde işlenmiş olmalıdır.7

·

Sonuç: Zamanlılık ve yakınlık, haberin temel değerleri olmakla beraber, haberi haber
yapan asıl sonucudur. Bu bakımdan, haberde sonuç öğesini değerlendirirken, Şu sorularla
işe başlamak anlamlıdır: Haberi bu kadar büyük hale getiren nedir? Kim bu haberi bu
kadar büyütmektedir? Ne sorusu bize sonuç ilkesini vermektedir.8

Atilla Girgin, Haber Yazmak, İstanbul, Der Yayınları, 2002, s.10-16.
Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İstanbul, İmge Kitabevi Yayınları, 2000, s. 204.
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Haber değeri olan haberleri topluma iletmekle görevli olan da gazetecilerdir. Gazeteci genelde,
bir tanık, bir soruşturmacıdır. Habercinin görevi, olayı görmek, duymak, hissetmek, kaydetmek
ve son aşamada anlatmak; böylece bilgili ve eleştirel, siyasal vatandaşların yetişmesine yardımcı
olmaktır.
Günümüzde gazetecilik, kabuk değiştirmiştir. Artık efsanevi, maceracı gazeteci tipi ortadan kalkmış,
yerini “güncel gerçeklerin güvenilir araştırıcısı”, yani “araştırmacı gazeteci” almıştır. Araştırmacı
gazetecinin bir sonraki adımı da “uzman gazeteci”dir.
İdeal basın anlayışına göre gazetecilik kamuoyunu doğru, çok yanlı, çok boyutlu, hızlı, inanılır
ve güvenilir bir şekilde bilgilendirme mesleğidir. Demokratik toplumlarda haberci medyanın
asli görevi, mevcut siyasi-iktisadi iktidara karşı kamuoyunun safında olması şeklindedir. Bu
düşünceye göre, halk adına, halk için yapılanları duyurmak, sorgulamak ve kitleleri uyarmak,
gazetecinin birinci amacıdır. Bu amaç, gazeteciye her zaman doğrunun peşinde olmak gibi bir
sorumluluk yükler. Gerçeğin peşinde olmak, gazeteciyi genellikle güçlü ve egemen sınıfla karşı
karşıya getirir. Güçlü ve egemen sınıf sürekli bazı bilgileri kamuoyundan saklamaya çalışır;
gazeteciler ise saklanan bu bilgileri ortaya çıkartmaya uğraşır. Yine bu liberal anlayışa göre,
gazetecilik tarihi bu iki grup arasındaki (saklayan-ortaya çıkaran) çatışmanın tarihidir.
Gazeteciliğin temel ilkelerinden biri, haber ile yorum arasında belirgin bir ayrımın çizilmesi ve
bunların karıştırılmasının önlenmesidir. Haber, gerçeklere ve verilere dayalı bilgilendirmedir.
Buna karşılık, yorum ise yazarın, yayımlayanın veya yayın şirketlerinin düşüncelerini, inançlarını,
kişisel yargılarını içerir.
Gazeteler, on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda hem siyasal partiler ve hükümetler, hem de
ticaret ve sanayi için toplumsal iletişimin önemli araçları haline gelmiştir. Hanno Hardt’a göre
(1979) Alman bilim adamları, matbaanın toplumda oynadığı anahtar rolün farkına varan ilk kişiler
olmuştur. Bunların en önemlilerinden biri olan sosyolog Albert Schäffle (1831-1903) dönemin bilim
anlayışına uygun olarak toplumu; sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezlerinden oluşan insan
bedenine benzeterek açıklamıştır. Bu tür ‘organik sosyoloji’ tanımında basın, toplumsal sinir
sisteminin önemli bir parçası olarak gösterilirken, başka kuramcılar basına toplumun ‘vicdanı’
olarak yaklaşmışlardır. Toplumsal iletişim sistemini, ‘toplumsal bedenin’ sinir sistemi olarak düşünmek
o zamandan beri geniş kabul görmüştür. Basın kamusal iletişimi sağlayarak bu sinir sisteminde
sıkışmaları önleyebilir.
Toplumsal bir perspektiften bakıldığında, genel olarak kamusal iletişimle; siyasal, toplumsal ve
ekonomik işlevleri yerine getirilir. Bunun anlamı, bir kamusal iletişim sisteminin yalnızca toplumdaki
demokratik işlevleriyle değerlendirilmemesi gerektiğidir. Aynı zamanda siyasal işlevi, siyasal
alanda hükümetler ve vatandaşlar arasında iletişim kurmak ve diğer taraftan dilekleri, tercihleri
ve görüşleri toplayıp değerlendirmeli; özgürlük teknolojileri açısından, iletişim özgürlüğü ile,
medyanın demokrasiye ve düşüncelerin demokratik gelişimine katkı sağlamalı ve sosyo –
kültürel ve ekonomik işlevlerini de yerine getirmelidir.
Özellikle siyasiler ile ilişkileri açısından medya büyük önem arz etmektedir. Günümüzde hiçbir
toplum kitle iletişim araçları olmadan gelişimini sürdüremez. Medya; hükümetlerle vatandaşlar,
politikacılarla seçmenler, Alman sosyolog Ralf Dahrendorf’un adlandırmasıyla “aktive Öffentlichkeit”
(siyasal seçkinler) ile “passive Öffentlichkeit” (siyasal zemin) (Dahrendorf, 1974) arasındaki başlıca
bağlantıdır. Siyasal partilerle vatandaşlar arasında bir aracı olan medya demokrasilerde üç farklı
işlevi yerine getirir. Bunların ilki enformasyon işlevidir. Medya, vatandaşları siyasalar, siyasa
önerileri ve siyasaları yürürlüğe koyma ile bunlara eşlik eden diğer konular hakkında bilgilendirir.
İkinci olarak medya, hükümetleri siyasal partileri halkın sorunları hakkında bilgilendirmek suretiyle
ifade işlevini yerine getirir. Bu işlev temel olarak enformasyonun toplumdan hükümete aktarılmasıyla

270

ilgilidir ve demokrasinin siyasal “sınırlarını” tanımlar. Medyanın üçüncü işlevi olan eleştirel işlev
bir öncekiyle bağlantılıdır: Medya, özellikle siyasi analiz ve arka plan bilgisi verirken; hükümet
politikalarını, hükümetin bunların oluşumu sırasında takındığı tavrı ve uygulama biçimlerini
eleştirir. Medyanın demokratik görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için toplumun herkese
(vatandaşlar, politikacılar ve medya) temel haklarını garanti etmiş olması gerektiği genel kabul
görmüştür. Ancak bu temel haklar garanti edildiğinde medya, toplumda düşüncenin demokratik
bir şekilde oluşmasına önemli bir katkıda bulunabilir.9

1.2. Fikir Gazeteciliği
Gazeteciliğin tarih içindeki diğer gelişmelerle etkileşim içinde olması sonucunda gazeteler de
yeniden biçimlenmiş ve dünyanın değişen toplumsal çehresine uyum sağlamıştır. Bu değişim
içerisinde fikir gazeteciliği doğmuştur. Fikir gazeteleri ciddi içerikli haber ve yazılara yer veren,
yorumlarla birlikte çeşitli görüşlerin değerlendirildiği makaleler ve diğer yazınsal türler de fikir
gazetelerinin temelini oluşturur. Fotoğraftan çok yazı ağırlıklı olan bu gazetelerde, iletilerin
amacı okuru eğlendirmek ve dinlendirmek değil, eğitmek ve bilgilendirmektir. Bu tür gazetelerde
bilgi ön plana çıkmaktadır. İnsanların bilmesi gereken konulara yer verilmekte, önemli toplumsal
sorunları gündeme getirerek toplumun bu konular üzerinde düşünmesini sağlamaya yönelik hareket
edilmektedir. Bu gazetecilik anlayışında gazete para kazandıran, çok satış yapması gereken bir işletme
olarak ele alınmaz. Demografik yapısı belirlenmiş hedef kitlesinin düşünsel ihtiyaçlarına hitap eder.
Amacı, mesajları ile eğlendirmek değil, eğitmek ve bilgilendirmektir. Okuyucuları da bu nedenle
yüksek eğitim görmüş, okumaya seyretmekten fazla zaman ayırabilen kişilerdir. Yayın kimliklerini
fikir gazeteciliği üzerine temellendirmiş gazetelerin haberlerinde duygulara hitap eden, şiddet
ve cinsellik içeren verilere yoğunluk kazandıracak bir yazım örgüsü bulunmaz. Bilgi yoğun haberciliğe
ağırlık verilir. Günümüz gazeteciliğinde önemli bir yer işgal eden, insanoğlunun yapısı gereği pek
hoşlanmadığı; fakat bilmesi ve öğrenmesi gereken haberleri ciddi bir içerikle sunarak insanları düşünmeye
yönelten gazetecilik türüdür. Fikir gazeteciliğinin amacı, önemli toplumsal sorunları, konuları saptayarak,
toplumun gündemine getirmektir. Toplumu belirli bir görüşü savunarak bilinçlendirme görevi yapan
fikir gazeteleri, haberleri yorumlayarak, açıklayarak değerlendirirler. Haberlerde açıklayıcı ve
yorumlayıcı bir yaklaşım uyguladıkları gibi, soruşturucu, araştırıcı bir yolu da benimserler.
Fikir gazetelerinin temel özellikleri kısaca şu şekilde sıralayabilir:
·
·
·
·
·
·
·

Belirli bir görüşü savunarak toplumu bilinçlendirme görevi yapar.
Kitlesi yüksek eğitim almış insanlardır.
Haberleri derinliğine inerek nedenleriyle araştırırlar.
Ciddi içerikli haberlerin yanında görüş bildiren makaleler de yer alır.
Gazetenin sayfaları çeşitli toplumsal konuları içeren bölümlerden oluşur.
Tirajları magazin gazetelerine oranla düşüktür.
Gazete hitap ettiği kitlenin büyüklüğüne göre tiraj alır yani satış yapar

Fikir gazeteciliğine yöneliş nedenleri şunlardır:
·
·
·

9

Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan teknolojik gelişmeler
Haber toplama ve yazma yönünden getirilen yenilikler özellikle telgrafın ve telefonun
kullanımı
Halka dönük gazetecilik anlayışının benimsenmesi10

http://ilef.ankara.edu.tr/etik/wp-content/uploads/jan-van-cuilenburg-medya-ve-demokrasi.pdf
Rıdvan Bülbül, Genel Gazetecilik Bilgileri, Ankara, Nobel Yayınevi, 2000, s. 219.
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Ancak halka dönük gazetecilik günümüzde tam anlamıyla yerine getirilememekte, fikir gazeteciliği
adı altında yaratılan sahte çevre ve yalancı gündemler ile halka dezenformasyonlar verilmekte
ve düşüneceği önemli konular çarpıtılmaktadır.

2. Basın, İdeoloji ve İktidar İlişkisi
2.1. Basının Görevleri
Basının görevleri değerlendirildiğinde, 17. yüzyılda basının görevi ve sorumluluğu iktidarın
tüm politikalarını desteklemek ve devletin hizmetinde olmaktı. Çünkü devlet her şeydi birey
ise hiçbir şeydi. 18. Yüzyıla gelindiğinde güçlenen burjuvasi sayesinde John Milton, Locke ve
Mill gibi düşünürlerin yazılarından güç alan kimi gazeteciler, görev alanlarını ve meslek amaçlarını
değiştirmeye başladılar. Akılcılık ve insan haklarıyla donanmış bu gazeteciler, amaçlarının ve
görevlerinin, artık Devlet hizmetinde bulunmak değil, kamuyu bilgilendirmek olduğu görüşüne
vardılar. Böylece okurlar, çevrelerinde olan bitenleri kavrayarak, hükümet politikalarını denetleyebilecek
duruma geldi. Özetle, birey kulluktan yurtdaşlığa yükseldi. 20. yüzyılın ilk yarısında liberter teori
soldan aldığı ağır eleştiriler sonucu, yepyeni bir kurama yol açmış ve “Toplumsal Sorumluluk
Kuramı” ortaya çıkmıştır. Çünkü liberal kuramda etkili olan serbest piyasa fikir düzeyinde
gerçekleşememiştir. Zaman geçtikçe basın sermayesi çok az kişinin elinde toplanmaya ve bu az
sayıdaki medya sahibi, bu gücü kendi ekonomik ve siyasal çıkarları için kullanmaya başlamıştır.11
Basının toplumsal sorumluluğunu yerine getirmesi açısından bakıldığında, gazeteciliğin etkin
yapılabilmesi için toplumsal düzeyde işlevsel bir anlamının olması da gerekmektedir. Etkin olma
deyimini açmak gerekirse, bunun, gazeteciliğin anlamına kattığı yeni anlayışı şöyle açıklamak
olasıdır: Gazetecilik etkinliği yalnızca haberi vermek yeterli değildir. Bu haberi verirken aynı
zamanda onun toplumsal boyutta taşıdığı anlam ve önem de değerlendirilmelidir. Bu koşul yerine
getirilirken, gazeteci aktif olmalı, haber yaptığı olayın perde arkasını iyi araştırmalı, bir kaynaktan
edindiği bilgiyi en azından başka bir kaynaktan daha doğrulamalıdır. Bu etkinlik ortaya konulurken,
basının çalışma koşulları ve herkesin söz hakkını etkin bir biçimde kullanması için de devletin gerekli
önlemleri alması beklenmektedir. Bütün bu sözü edilenler ışığında çağdaş bir toplumda basının
yerine getirmesi gerekenler, günün haberlerini doğru ve geniş kapsamlı olarak ortaya koyması;
düşünce ve yorumların alışverişini sağlayan bir alan görevi üstlenmesi, toplumda yer alan
grupların düşünce ve görüşlerini başkalarına yansıtan bir aracı olmasıdır; toplumun amaç ve
değerlerini simgeleyen ve onları açıklayan bir sistem, toplumun her üyesine ulaşan bir yol olmalıdır.
Yani basında etik ilkeler göz önünde bulundurularak toplumun dikkatinin belli noktalara çekilmesi,
kamu çıkarları söz konusu olan durumlarda, kamuoyu yaratılması bakımından yararlı sonuçları
ortaya koyacak uygulamalara dayanak oluşturan ahlaki ve felsefi anlayışın temelini oluşturmaktadır.12
Ancak günümüzde gazeteciler kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olmayan yani; erklerin birbirinden
bağımsız olarak işlevini yerine getirmediği, demokratik denetimin gereği gibi yapılmadığı, keyfiliğin
önüne geçilemediği, hukukun üstünlüğünün temin edilemediği ve kamu yararının gözetilmediği
şartlarda çalışmakta ve medya patronlarının iktidar ile çıkar ilişkisi ile de meslek etiği hiçe
sayılmaktadır.

11
12

Atilla Girgin, Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etiği, Ankara, İnkılap Kitabevi, 2000, s. 125-126.
Murat Özgen, Gazetecinin Etik Kimliği, İstanbul, Set-Systems Yayıncılık, 2006, s. 139-140.
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2.2. Basın ve İdeoloji
İdeoloji kavramı, bireyin kendisini tanımladığı ve yaşama alanı bulduğu bir düşünce sistemini
ifade etmektedir. Dünyada ve Türkiye’de çeşitlilik gösteren medya kuruluşları kendi ideolojik
fikir sistemlerini oluşturmuşlardır. Bu sistemler içerisinde kendisini tanımlayan medya kuruluşlarının
maddi ve manevi anlamda kendilerini yediden üretebilmeleri ve var olan üretilmiş şekillerinin
devamını sağlayabilmeleri için bazı etmenler doğrultusunda oluşturulmuş ideolojilerine sıkıca
bağlandıkları bilinmektedir. Bu durum, basının, enformasyonu halka iletme sürecini etkilemekte
ve yönlendirmektedir. Bundan dolayıdır ki birçok siyasal olay basın tarafından halkla aktarılırken
alternatif düşüncesini de içerisinde taşımaktadır. Bazı basın kuruluşları, söz konusu bir olayı
habere dönüştürürken olayı olumlarken, bazıları da aynı olayı olumsuz şekilde kurgulayarak
okuyucuya aktarabilmektedir. Çünkü Althusser’in de belirttiği gibi ideoloji bir yaşam ilişkileri
durumudur ve ideolojinin içerdiği bilgi bilişsel değil fayda gütmektedir.13 Bu sistem içerisinde
ele alınan olay veya olgu söz konusu basın kuruluşu tarafından kendi fikirsel sistemine uygun hale
getirilerek halka sunulmaktadır. Çünkü medya kuruluşları başta ekonomik çıkarları olmak üzere,
bütün çıkarlarını gözetleme gereği hissetmektedir.
Tarihsel süreç içinde ideoloji kavramı, Fransız Devrimi ile birlikte etkin bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır. İdeoloji kavramının doğuşuna neden olan Antoine L. C. Destutt de Tracy’ye göre,
ideoloji bilimler için ana kavramlardan birisidir.14
Toplumda denetimi sağlamak amaçlı mücadele ile ilgili fikir olarak da tanımlanan ideoloji, değerleri,
kavramları meşrulaştırmak amacıyla toplumda söz sahibi yapıların nasıl işlediğini anımsatır ve
“şeyler”in nasıl olduğunu, dünyanın gerçekte nasıl çalıştığı ve çalışması gerektiği hakkında bireylere
fikir verir ki bu fikirler çoğu zaman sembollerin ve kültürel uygulamaların içine işlenmiştir.15
Kültür kuramcısı Raymond Williams, ideolojiyi, daha geniş bir duygu yapısı ve hegemonya kavramı
içinde tanımlar.16 James Lull’e göre17, Raymond Williams ideolojiyi, maddi çıkarlar dizisinden
kaynaklanan ya da daha geniş bir biçimiyle belli bir sınıf veya gruptan kaynağını alan fikirler
dizisi olarak açıklamaktadır. Williams’ın ideoloji ile ilgili düşüncelerini özetle üç başlık altında
toplamak mümkündür. Bu başlıklar belirli bir sınıf ya da gruba has inançlar sistemi, doğru ya
da bilimsel bilgiyle çelişebilecek aldatıcı inançlar sistemi, anlam ve fikir üretiminin genel süreci.
İdeoloji, kavramsal olarak fikir sistemini işaret etmektedir. Gerek toplum olsun gerekse toplum
içerisinde yaşayan bir birey olsun mutlaka içerisinde yaşadığı toplumun düşünce sistemi tarafından
kendisine düşünsel bir bakış açısı yüklenmiştir. İdeoloji, bir üretim biçimi olarak da düşünülebilir.
İdeolojinin somut kurumlarla üretilmesi ve yeniden üretilmesi, bireyin kendini temsil ettiği toplumsal
formasyon sürecinde yeniden ürettiği maddi bir pratik olarak nitelendirilebilmektedir.18 İdeolojide gerçek
ilişki imgesel ilişkidir ve gerçeği tarif etmekten ziyade bir düşünceyi, umudu ifade etmektedir.19

Terry Eagleton, İdeoloji, Çev. Muttalip Özcan, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1996, s. 41.
Sinan Özbek İdeoloji Kuramları, İstanbul, Bulut Yayınları, 2000, s. 9.
15 Korkmaz Alemdar, İrfan Erdoğan, Öteki Kuram, Ankara, Erk Yayınları, 2002, s. 277.
16 David J. Sholle, “Eleştirel Çalışmalar: İdeoloji Teorisinden İktidar/Bilgeye”, Medya, İktidar,
İdeoloji, 3. bs., Çev ve Der. Mehmet Küçük, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 2005, s. 263.
17 James Lull, Medya, İletişim, Kültür, Çev. Nazife Güngör, Ankara, Vadi Yayınları, 2001, s. 21.
18 Rosalind Coward ve John Ellis, Dil ve Maddecilik-Semiyolojideki Gelişmeler ve Özne Teorisi,
Çev. Eser Tarım, İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 139.
19 David Mclellan, İdeoloji, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1999, s. 96.
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Alman düşünür Karl Marx, ideolojiyi hem bir yanılsama hem de bir toplumsal sınıfın düşünsel
donanımı olarak iki şekilde temellendirmektedir.20 Marx’a göre ideoloji oldukça açık bir kavram
olmakla birlikte yönetici sınıfın düşüncelerinin toplumda doğal ve normal olarak görünmesine
yardımcı olan bir kavramdır.21
Basın kuruluşlarının belirli bir ideolojinin altına girmesinde, tekelleşmenin, egemen söylemin,
medya – iktidar ilişkilerinin ve okur kitlenin büyük etkisi vardır. Sanayi Devrimi’yle sektöre iş
makinelerinin görmesi, seri üretim kavramını geliştirmiş, serbest piyasanın gelişmesiyle basının
sanayileşmesi de aynı döneme rastlamıştır.22 1980 sonrası küreselleşme olgusunun yaygınlaşması
ve ulusal sınırların aşındırılmaya çalışılması sonucunda hem ulusal hem de uluslararası dev
şirketler kurulmuştur.23
Türkiye’de yazılı basında özel gazetelere ve dergilere 1970 öncesinde rastlamak mümkündür.
Fakat Türkiye’de medya patronlarının ortaya çıkışı 1970 sonrasına rastlamaktadır. 1980’l, yıllardan
itibaren Türkiye kapitalizmin, yeni oluşumlarla paralel doğrultuda, basın sektörü, radyo, televizyon,
internet gibi farklı medya araçları ve basın dışı sektörlerle birleşerek yapısal bir dönüşüme
uğramaya başlamıştır.24
Basının demokratik toplumlarda birkaç holdingin denetiminde olması, diğer söylemle tekelci
bir yapıya bürünmesi, demokrasinin gerekli kıldığı çokseslilik söylemini ortadan kaldırmaktadır.
Basın ya da daha genel ifadeyle medya, hem teorik hem de pratik açıdan düşünce özgürlüğüne
zemin hazırlayacak bir platform olarak kabul edilmektedir.25 Tekelci basın toplumda alternatif
bakış açılarını güçsüz duruma düşürmekte, egemen düşünceleri sabitleştirmekte ve bazı düşünceleri
ise topluma daha rahatlıkla benimsetmektedir. Basının bu şekilde birkaç çatı altında toplanması
toplum içerisinde gerekli olan eleştirel bakış açılarının oluşmasına da olanak tanımamaktadır.
Türkiye’de medya sektöründeki tekelci oluşumlar, basının tarafsız hareket edebilmesini zorlaştırmış,
ekonomik çıkarların devreye girmesi, basının haberleri atlamasına veya bazı grupların propagandacısı
durumuna gelmesine neden olmuştur.26
Halkın istekleri doğrultusunda hareket edemeyen basın, halkın sesi olamamakla birlikte, halkın
istekleri ile de hareket edememiş, medyanın ekonomik yönden tekelleşmesi de beraberinde ideolojik
açıdan tekelleşmeyi gündeme getirmiştir. Ulusal sınırlar içerisinde sistem bütünlüğünü söz konusu
olduğundan, sistemle ters düşmek ve savunulan genel yargıların aksine hareket etmek de
olanaksızlaşmıştır. Ekonomik sektörlerle bağlantısı olan günümüz medya patronları, bağlantılarını
kopartmamak için gereken uyumu sağlamışlardır. Türk basınında tekelleşebilen veya medya
piyasasında etkin olan medya patronları ve holdinglerinin tamamı da egemen iktidar söyleminin
üretim aracı konumuna gelmişlerdir. Kontrol güç görevini yüklenmekte olan medya da iktidarların

Çiler Dursun, TV Haberlerinde İdeoloji, Ankara, İmge Kitabevi, 2001, s. 24.
John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, 2. bs., Çev. Süleyman İrvan, Ankara, Bilim ve Sanat
Yayınları, 2003, s. 221.
22 Noam Chomsky, Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir, 2. bs., Çev. B. Akyoldaş v.d., İstanbul,
Minerva Yayınları, 1999, s. 6.
23 Emine Sayılgan, “Medya Sahipliğinde Küresel ve Yerel Gruplar”, Medya Eleştirileri, Der. Nesrin
Tan Akbulut, İstanbul, Beta Basım, 2005, s. 115-124.
24 Gülseren Adaklı, Türkiye'de Medya Endüstrisi Neoliberalizm Çağında Mülkiyet ve Kontrol
İlişkileri, Ankara, Ütopya Yayınları, 2006, s. 137.
25 Atilla Özsever, Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci, İmge Kitabevi, Ankara, 2004, s. 143
26 Sedat Uğur Şimşek “Basında Tekelleşmenin Nedenleri ve Ortaya Çıkardığı Olumsuzluklar”, Tüm
Yönleriyle Medya ve İletişim, Der. Metin Işık, Ayhan Erdem, Konya, Eğitim Kitabevi, 2008, s. 169.
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denetimi altında tutmak istedikleri bir alan haline gelmiştir.27 Siyasi iktidar ve muhalefet bütün
dönemlerde basını etki altına almaya ve yanlarına çekmeye çalışmışlardır.28 Türk medyasında
da basın ve hükümet arasındaki ilişkiler Takvim-i Vakayi’nin 1831 yılında Osmanlı devleti tarafından
çıkartılması, basın ve iktidar arasındaki ilişkilerin boyutunu gösterebilecek ilk örneklerden biri
olarak karşımıza çıkmaktadır. Başlangıcından itibaren bazı dönemler hariç Türk basını genel olarak
devlete bağımlı olarak çalışmıştır. Cumhuriyet’in ilanından önce ve sonrasında siyasal gündemle
olan ilişkiler basının görevini gerektiği gibi yerine getirmesine engel teşkil etmiştir. Türkiye’de iktidar
sahipleri toplumun haber alma kanallarına sıkça müdahalelerde bulunmuşlardır.29 İktidar ve bazı
basın kuruluşları iyi ilişkiler içerisinde olmayı tercih etmiş, bazen de iktidar elinde bulunduğu
güçlerle bazı basın kuruluşlarına yakın durmayı tercih etmiş, kendi söylemlerine ters görüşlerde
olanlara ize ekonomik yönden kısıtlamalar getirmeyi tercih etmiştir. Hatta günümüzde bazı gazetecilere
ülkeyi terk etmeleri açıkça tavsiye edilirken, iktidar ile sorunlarını gazetecilerini işten çıkartarak
çözüm bulma yolunu seçen medya patronları da hem kamunun haber alma özgürlüğünü sınırlamış
hem de Türkiye’de iktidarın basın üzerindeki etkisini örnekleyebilecek olayları gözler önüne
sermiştir. Günümüz iktidarından örnekler verilmesi gerekirse, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
Cumhuriyet gazetesine saldırılar yapılması ile ilgili “Ne yapalım bize de saldırıyorlar.”30 açıklaması
ile Abdullah Gül’e hangi gazeteleri okursunuz sorusuna “Başta Vakit gazetesini severim ve okurum”
yanıtını vermesi31 siyaset medya ilişkisinde kamuyu yönlendirmek ve tarafında olmayı yeterince
açıklamaktadır.32 Bu açıdan Raymond Williams, iktşdar olanların yalnızca malları değil, aynı
zamanda fikirlerin ve anlamların üretim ve dağıtımını kontrol ettiklerini dile getirmektedir. Bu
durum da haber, toplumun bilgi ve ilgisini geliştirecek, dönüştürecek gerçekliğin, medya
organizasyonunun yapı, teknoloji ve ideolojisine göre yeniden kurgulanıp halka sunulması
anlamına gelmektedir ki, beraberinde kamunun özgürce düşünme ve karar verme hakkı elinden
alınarak, kamu bir düşün hapishanesinde tutulmakta, medya okur - yazarlığının da gelişmemesi
fırsat bilinerek, egemen söylemler ile birey propagandaya maruz kalmaktadır. Egemen söylem
ile ifade edilmek istenen, toplumdaki güç dengeleri, para, statü, bilgi, kültür vb. şeyleri elinde
bulunduran çevrelerin kamusal söylemidir. Gücü elinde bulunduranlar kamusal söylemi yani egemen
söylemi yönetmek ve yaygınlaştırmakta etkin durumdadır.33 Bir diğer ifade ile hükmetme gücünü elinde
bulunduranlar, kamunun düşünme özgürlüğüne de hükmetmek istemektedirler. T. Van Dijk haberi
bir tür olarak tanımlamaktan ziyade bir söylem olarak değerlendirmekte ve haberin söylemini
toplum içerisinde yer alan egemen söylemin bir ürünü olarak görmektedir. Kunelius’a göre ise gazetecilik
başka söylemlerden meydana gelen bir söylemdir ve bu söylem, diğer söylemleri temsil ederek
onları dönüşüme sokar.34

Can Ataklı, “Medya Siyaset İlişkileri: Muhalefet Yapmak-İktidarı Desteklemek”, Tüm Yönleriyle
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28 Kemal Balcı, “Türkiye’de Gazeteci-Politikacı İlişkileri: Bir Çürümenin Perde Arkası”, Türkiye’de
Gazetecilik, Der. Deniz Zeryek, Pınar Meriç, Ankara, ÇGD Yayınları, 2003, s. 109.
29 Erol Önderoğlu, “Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Basın Özgürlüğü”, Türkiye’de Gazetecilik,
Der. Deniz Zeryek, Pınar Meriç, Ankara, ÇGD Yayınları, 2003, s. 6.
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33 Esra D. Arsan, “Medya-Güç-İdeoloji Ekseninde Merve Kavakçı Haberlerinin İki Farklı Sunumu”,
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2.3. İktidar-Basın İlişkisinde Propaganda Aracı Olarak Dezenformasyon ve
Döngü Uzmanları
Her gün dünyada savaşlar, isyanlar, tüketiciyi dolandırmalar, yarışmalar, aile içi şiddet, bilimsel
gelişmeler, politik demeçler ve insan sevinçleri ve kederleri yaşanmakta, haber medyası elbette
bütün bu olayları yayına koyamamaktadır. Hesaplamalara göre herhangi bir günlük gazete
potansiyel haberlerin yüzde 75’ini reddedip ve asla yayınlamamaktadır. Ülke çapında yayın
yapan medyada, mesela büyük televizyon kanallarında geri çevrilen haber yüzdesi çok daha
fazladır. Sözün gelişi her gün dünyada bir sürü silahlı çatışma yaşanırken, gece haberlerini
seyredenler ya da günlük gazeteleri okuyanlar bu haberlerden yaklaşık iki üç tanesini öğrenir
ve yıllardır seyredip okuduktan sonra muhtemelen bir düzineden daha az savaşın ismini hatırlayabilirler.
Haber seçiciliği propagandanın başlangıcıdır. Walter Lippmann’ın dediği gibi; bir çeşit sansür
olmazsa, bildiğimiz türden propaganda yapmak imkânsızlaşır. Propaganda yapabilmek için halk
ile olay arasında bir engel olmalıdır. Gereken ve istenilen yapay ortamın oluşturulması için gerçek
ortama giriş sınırlandırılmalıdır. İnsanlar bir mesele hakkında doğrudan bilgi edinebilirlerse gördüklerini
yanlış yorumlayabilirler. Kimse nereye ve neye bakmaları gerektiğini söylemeden insanların ne
tür bir yanlış yorum yapacaklarını belirleyemez. Herhangi bir devrimci ya da lider adayı en önemli
meselenin halkın haber kaynağını ele geçirmek olduğunu bilir. Nazi Partisi hayatına başlar
başlamaz kendi yayın organı Eher Verlag’ı kurmuştur. Bu organ başarısının zirvesindeyken 150’den
fazla yayınevini kontrol altında tutuyor, yaklaşık 35000 kişi çalıştırıyor ve karı da senede 100
milyon markı buluyordu. Hitler “Führer” olarak hüküm sürdüğü zaman içerisinde sistematik bir
şekilde hoşuna giden gazetecileri ödüllendirirken, Nazi politikalarını kabul etmeyenleri cezalandırarak
(haklarında devlete karşı soruşturma açarak, iş izinlerini askıya alarak) basını tamamen kendi
etkisi altına almayı başarmıştı.35
Aynı şekilde basın üzerindeki bu baskı Bolşeviklerde de adı anlamı ile işlevi açısından ironi
yaratan, “hakikat” anlamına gelen “Pravda” gazetesi ile yaşanmıştı. Totaliler rejimlerde görülen
basının egemen güçler altında ezilişini, demokratik ortamlarda da günümüzde görmek mümkün.
Ancak bu kadar kör gözün parmağına yapılmadığı aşikârdır. Günümüz Batı demokrasisinde,
medyada yer alacak haberlerin belirlenmesi, totaliter rejimde elit kesimler tarafından açıkça
belirlenirken günümüzde yaratılan egemen söylemlerin rıza imalatı ile kabul ettirilip onaylandırılması
döngü uzmanları ve medya patronları arasındaki ilişki ile iktidarın gücü arasındaki üçgen
sayesinde olmaktadır. Birinci ve İkinci dünya Savaşları tarihlerinden örnekler verirken, iktidarın
basın üzerindeki baskısı ve kendisini desteklemeyenler için geliştirdiği karşı tavır, 2010 yılında
Türkiye Cumhuriyeti topraklarında diğer ülkelerde de olduğu gibi net olarak görülmekte, ancak
medya patronlarının medya-siyaset-ticaret üçgeninde etik değerlerine aldıkları yara yüzünden
eleştirilmemektedir bile.
Propagandanın temel araçları diyebileceğimiz dezenformasyon, spin doctors ve diğer manipülasyon
teknikleri savaş ya da barış zamanlarında kamu yararının tamamen karşında yer alarak sosyal,
ekonomik ve siyasi ya da askerî gücün kurumlarına hizmet ederler. Halkla ilişkilerin özellikle
de gazetecilik uygulamalarıyla iç içe geçtiği uygulamaların ışığında; rıza mühendisliği ile tek yönlü
bir ileti aktarımı sağlanmaktadır. Demokratik ortamlarda halkla ilişkilerin ve işletişimin
gerçekleşebileceğinin savunulması yanında, demokratik ortamlarda üretilen dezenformasyonlar
ile manipüle edilen kamuoyunun döngü uzmanlarınca desteklenmesi, demokratik ortamlarda
propagandanın açık olarak nasıl yapıldığının en güzel kanıtıdır.

35 Anthony Pratkanis ve Elliot Aronson, Propaganda Çağı, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2008,
s. 312-313.
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Dezenformasyon sahtekârlığın ve başka tekniklerin kullanılarak, hedeflenen hükümetlerin, kişilerin
ya da politikaların itibarının sarsılması için kullanımı şeklinde tanımlanmaktadır.36 Kelime Rusça
“dezinformatzia”dan tercüme edilmiş ve 1920’lerin başında yine bu ülkede kullanılmaya başlandığı
bilinmektedir. SSCB’ye karşı kapitalist ülkelerin zararlı fikirler aşılama çabaları dezenformasyon
olarak tanımlanmış, Rusya’da bir dezenformasyon bürosu kurulmuştur. Rusça sözlükte yalana
dayalı enformasyonlar vasıtasıyla yanlış yola sürükleme eylemi olarak tanımlanan dezenformasyon
aynı zamanda Büyük Sovyet Ansiklopedisinde de kamuoyunu yanlış yola saptırmak için yazılı basın,
radyo vs. aracılığıyla yalanların yayılması olarak yer almıştır. 37 Fransada’da dezenformasyon
bilinçli olarak yanlış enformasyonun yayılması, karşısındakinin politikalarını ya da fikrilerini etkilemek
amacıyla özellikle de hükümet ya da onun temsilcisi tarafından yabancı bir güce ya da medyaya
karşı kullanılması olarak tanımlanmıştır.38
Bu anlamda dezenformasyon ile mezenformasyon arasındaki farkı vurgulamak gerekmektedir.
Mezenformasyon içinde herhangi bir kasıt olmadan yanlış bilgi vermek anlamında kullanılırken,
dezenformasyon kasıtlı ve manipüle etme hedefi ile yanlış ya da çarptırılmış bilginin verilmesi
anlamına gelmektedir. Postman da dezenformasyonu yanıltıcı enformasyon; yani insanda bir
şey hakkında bilgi sahibi olma yanılsama yaratan, oysa aslında inansı bilgilenmekten uzaklaştıran
enformasyon olarak tanımlamaktadır. Propaganda ile mezenformasyon arasındaki fark ise,
mezenformasyonun her zaman “kasıtsız yalan bilgi” verdiği, propagandanın ise her zaman yalan
bilgi vermediğidir.
Propagandanın temel araçlarından döngü uzmanları dezenformasyon ve manipülasyon ve diğer
propaganda teknikleri ile kamuyu yanlış yönde bilgilendirip rıza mühendisliğinin inşasında görev
almaktadır. Spin doctor kavramı, sınırlı olarak siyasal kampanya danışmanlarının etik olmayan
ve yanıltıcı aktiviteleri için kullanılmıştır. 1990’ların ortalarından itibaren, medya bu terimi halkla
ilişkiler personelinin bir olay ya da sorunla ilgili durumu olumlu hale getirmek için her türlü
çabasını tanımlamak için kullanmıştır. Spin doctor terimi ilk olarak 1984’te kullanılmıştır. William
Safire’nin “Political Dictionary” adlı kitabında, The New York Times’ın Yazı İşleri’nin bu terimi, Reagan’ın
yeniden başkan seçilmesi için yapılan seçim kampanyası ile ilgili aktivitelerle ilgili olarak kullandığı
yer almaktadır.39 Spin, kamu iletişiminin kamu manipülasyonuna dönüştürülmesidir.
Bireyler toplum içinde döngü uzmanları ile kamu manipülasyonuna razı gelen ve görmedikleri
ama hissettikleri bir güç tarafından yönetilen insanların empoze ettikleri fikirler çevresinde şekillenirler.
Bu şekilde toplum siyasi, ekonomik, askerî vb. güçlerin çıkarları doğrultusunda bilinçsizleştirilir.
Düşüce köleliği de uyuşturulmuş gelişmemiş toplumlarda farkındalıklarını yitirmiş kişilerin kendi
rızalarıyla iplerini yukarıdakilerin eline verdiği bir oyun halini alır.
Halkla ilişkiler teknikleri sosyal, ekonomik ve siyasi gücün kurumları tarafından kamu manipülasyonu
amacıyla kullanılabilmektedir.

James Watson ve Anne Hill, “Dictionary of Media and Communications Studies”, 5. bs., London,
Arnold, 2000, s. 94.
37 Guy Durandin, L’information La Désinformation et La Réalité, Paris, PUF, 1993, s.17-19.
38 a.g.e., s.20.
39 İnci Çınarlı, “Döngü Uzmanları, Medyatik Yalan ve Kamu Manüpilasyonu”, Galatasaray
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Aralık, 2004, s.168.
36
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3. Kuramsal Bakış: Kamunun Düşün Hapishanesi ve
Gazeteciliğin Sıfır Noktası
Demokratik toplumlarda basın dördüncü güç olarak tanımlanmıştır.40 Demokratik yönetimlerde
sistemin sağlıklı işleyebilmesi, engellemelere maruz kalmadan haber ve bilgileri olduğu gibi sunmasına
bağlıdır.41 Basın organları dördüncü kuvvet durumundayken, basının büyük sermaye sahiplerinin
eline geçmesi, bu sermaye sahiplerinin politikacılarla olan ilişkileri ve çıkarları doğrultusunda
basını bir güç olarak kullanması basının toplumun kendisine verdiği dördüncü güç konumunu
değişik amaçlarla kullanılmasına neden olmuştur. Basın teorisyenlerine göre iktidar ve basın ilişkilerini
tayin eden üç görüş vardır. Bunlardan birincisi muhafızlık görüşüdür. Bu görüşe göre iktidar ile basın
birbirlerinin düşmanıdır, basın kamuoyunun çıkarları adına iktidarların başında bekleyen, onları
denetleyen bir muhafızdır. İkincisi ortaklık görüşüdür. Bu görüşe göre de iktidarlar ile basın arasında
işbirliği zorunludur. Basın iktidarların aldığı haberlere güvenmeli, iktidar da basına doğru bilgi
vermeli ve sorunlar kamuoyunun görüşlerine açılmalıdır. Üçüncü görüşe göre ise, basın iktidarın
bir parçası konumundadır. Basın iktidarın yanında olmak kaydıyla kamuoyuna hizmet edebilir.
İktidar sözcülerinin konuşmaları basında yer almalı, haberler her zaman iktidarın arzu ettiği yönde
olmalıdır.42 Basın kuruluşunun egemen ve bağımsız olması ekonomik güce bağlı gibi görünürken
şimdi lekeleme çalışmaları ile önce imajları zedelenip, kamuoyunda gözden düşürme çalışmaları
yapılmakta, sonra da sahip oldukları gazetelere el konmakta ya da iktidar yanlıları tarafından
satın alınmakta ve yönetilmektedir. Bu durumda tek eleştirilmesi gereken taraf iktidar olmamakla
birlikte basına egemen sermaye gruplarının basın dışında yapmış oldukları işler nedeniyle siyasilerin
dediklerini yapmak durumuna gelmelerinin de eleştirilmesi gerekmektedir.
Basın ve iktidar arasındaki bu çıkar ilişkisi, kamuoyunun ne düşünmesi gerektiğine karar verilmesi
açısından da çeşitli yönlendirilmelere maruz kalmasına neden olmaktadır. Kamuoyunun ne düşüneceğini
iktidar ve medya patronları ilişkisine göre haberciler belirlemekte ve yaratılan gündemler ile toplum
diğer bilmesi gereken gerçeklerden uzaklaştırılmakta, “İktidardan Masallar” ile uyutulmaktadır. Bu
durumda gündem oluşturma kuramı üzerinde durmak gerekmektedir.
Gündem oluşturma medyanın haberleri sunuş yoluyla, halkın düşündüğü ve konuştuğu konuları
belirlediği düşüncesine dayanmaktadır. Bu kurama göre medyanın bir konuya dikkat çekmesi
halk tarafından o sorunun önemli olarak değerlendirilmesine neden olur. McCombs ve Shaw’dan
önceki araştırmacılar gündem oluşturma hipotezine çok benzer bazı düşünceleri belirtmişlerdir.
Gündem oluşturma düşüncesinin oldukça doğrudan bir ifadesi Norton Long’un 1958’deki bir
makalesinde görülmektedir:
“Bir anlamda gazete gündem sınırlarını oluşturmada birincil harekete geçiricidir.
Gazete insanların çoğunluğunun ne hakkında konuşacağına, çoğunluğun gerçekleri
ne olarak düşüneceğine ve pek çok insanın sorular ile mücadele etmede hangi yolu
kabul edeceğine karar vermede en büyük paya sahiptir.”
Kurt Lang ve Gladys Engel Lang da gündem oluşturma düşüncesinin erken dönemde tanımlamasını
yapmıştır:
“Kitlesel medya dikkati belirli konulara zorla çeker. Politik insanların kamu imajını
yaratır. Gazeteler sürekli kitle içerisindeki bireylerin ne hakkında düşünmeleri, bilmeleri
ve hissetmeleri gerektiğini öneren nesneleri sunar.”
Y. Özer, “Basında Siyasal Yozlaşma”, Yeni Türkiye Medya Özel Sayısı, Cilt: 1., Yıl: 2, No: 11, 1996, s. 198.
K. İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, 1990, s. 91.
42 N. Demirkent, Sayfa Sayfa Gazetecilik, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi, 1982, s. 192-193.
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Funkhouser’in çalışmaları da kamuoyu ve medya arasındaki ilişkiyi, medya ve gerçeklik arasındaki
ilişkiyi ortaya koyan kapsamdadır. Funkhouser de araştırmaları ile gündem oluşturma kuramına
ışık tutacak bilgilere yer vermiştir. Kamuoyu ve medya arasındaki ilişki açısından, bir konuya halk
tarafından verilen önem sıralaması ile o konuya medya tarafından ayrılan kapsam arasında güçlü
bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan sıralamada üst düzeyde olan konular aynı zamanda
medyanın da en fazla yer ayırdığı konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Medya kapsamı ve gerçek
arasındaki ilişki açısından ise; araştırma sonuçları medyanın gerçeklik ile tam olarak bağdaşmadığını
görülmüştür. Funkhouser’in çalışması, 1960’lı yıllarda medyanın, ülkede neler olup bittiğine ilişkin
çok doğru resim vermediğini göstermektedir. Funkhouser’a göre haber medyası pek çok kişi tarafından
güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görülmekte ancak sunulan veriler bunun her zaman böyle olmadığını
göstermektedir.43
Gündem oluşturma kuramında diğer önemli bir nokta da Iyengar ve arkadaşlarının önemsetme
olarak adlandırdıkları süreçtir. Önemsetme medyanın bazı konulara ilgi göstermesi, bazılarına da
göstermemesi yoluyla kamunun seçiminde aday olanları değerlendirme standartlarını değiştirmesi
olarak tanımlanır. Kamu gazetelerin ve televizyon haber programlarının başlıklarına göre olayları
değerlendirir. Aynı zamanda konuların birbirine yakınlığı ya da uzaklığı ve gündem yanlılığı da
gündem oluşturma kuramını etkileyen diğer faktörlerdendir. Gündem oluşturma kuramında gündemin
yapılandırılması da önemli bir konudur. Bu konu ile ilgili Gladys Engel Lang ve Kurt Lang gündem
oluşturma kavramını 6 madde ile ortaya koymaktadır44:
·
·
·
·
·

·

Basın bazı olayları ya da faaliyetleri aydınlatır ve onları ayakta tutar
Değişik türdeki sorunlar dikkat çekmek için değişik tür ve miktarda haberin işlenmesini
gerektirir
Dikkatin odaklaştığı olaylar ya da faaliyetlerin sınırları çizilmiş olmalıdır veya anlaşılabilecek
kavramlar içerisinde verilmelidir.
Medyanın kullandığı dil, bir konunun öneminin algılanmasını etkileyebilir.
Medya, politik görünümdeki yeri kolayca tanınan ikincil sembollere karşı dikkat odağı
olmaya başlayan faaliyet ve olayları birbirine bağlar. İnsanlar konuyla ilgili taraf olmak
için bir temele gereksinim duyar.
Gündem yapılandırma, iyi tanınan ve güvenilir kişiler bir konu hakkında konuşmaya
başladığında hızlandırılır.

Medyanın gündemini baskı ya da çıkar gruplarının oluşturması beraberinde haber değeri taşımayan
olayların haber değeri taşıyan açılarının haber konusu yapılmasını ya da haber değeri varmış gibi
gösterilmesini, ya da yaratma olayların gündeme taşınmasını getirmiştir. Bu şekilde oluşturulan
sahte çevre içerisinde bireylerde tutum değişikliği sağlanmıştır. Gündem oluşturma konusunda pek
çok araştırma, basının toplumdaki gerçekleri olduğu gibi yansıtan bir ayna olmadığını savunmaktadır.
Lippmann’ın yıllarca önce öne sürdüğü gibi gündem oluşturma daha çok bir kılavuz ışığa benzer
ve kılavuz ışığın parladığı yer, bir konu ile özel çıkar gruplarınca dikkat çekmek için yaratılmış
sahte olaylarca ve bazı gazetecilik alışkanlık ve adetlerinde etkilenebilir45.
Gündem oluşturma modeli ile ilgili olarak medya ne düşüneceğimizi söylemede başarılı olmayabilir,
fakat ne hakkında düşüneceğimizi söylemede son derecede başarılıdır.46 görüşü gündem belirleme
43 Ece Baban, İkna Amaçlı Kitle İletişim Kuramları ve Edward Bernays’ın Halkla İlişkiler
Uygulamaları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
2005, s. 35-42.
44 Werner Severin ve James Tankard, İletişim Kuramları: Kökenleri, Yöntemleri ve Kitle İletişim
Araçlarında Kullanımları, Çev. Ali Atıf Bir, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1994, s.369-389.
45 Severin ve Tankard, a.g.e., s.369-389.
46 B.C. Cohen, The Press and Foreign Policy, Princeton University Press, Princeton, 1962, s.13.
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yaklaşımının temel düşüncesini vurgulamaktadır. Ancak son dönem gündem belirleme incelemelerinde,
medyanın nasıl düşüneceğimize de etkisi olduğu yönünde vurgular bulunmaktadır.47 Gündem
belirleme araştırmalarında, ikinci aşama olarak değerlendirilen bu yaklaşım gerek konuların
seçimi gerekse o konularla ilgili çerçevelerin seçiminde güçlü gündem belirleme etkilerini ortaya
koymakta ve haber çerçevelerinin, özellikle kamu gündemini nasıl etkilediği üzerine yoğunlaşmaktadır.48
Bu durum da beraberine kamunun içine girdiği düşün hapishanesini özetlemektedir. Medya bir
takım konuları gündeme getirerek hangi konuların önemli olduğu noktasında bir çerçeve
çizmekte ve düşünülmesi gerekenleri de manipüle edilmiş haberler ile kamuya ileterek, simüle
edilmiş bir kamu düşüncesi oluşturmaktadır. Yaratılan egemen söylemler ile genel kanı oluşturulmuş
gibi gösterildikten sonra da bireye dışlanma korkusu yaşatılarak tutum değişikliği sağlanmaya
çalışılmaktadır. Kitle iletişim araçları belirli bir zaman sürecinde belirli bir konu hakkında sürekli
ve tutarlı bir tavır aldığı takdirde genel kamuoyunun görüş ve bakış açısı da o istikamete doğru
yönelmektedir. İnsanların çoğunluk fikrinin dışında kalarak izole olmaktan korkmalarına bağlı
olarak, çoğunluğa uyma kaygısının ile uzlaşmayı ya da sessiz kalmayı tercih etmektedirler. Dolayısıyla
kendi görüşü ile kamuoyunun görüşü arasındaki tutarsızlık durumunda daha yoğun bir açıklama
eğilimi göstermektedirler. Diğer insanların görüşlerini dolayısıyla çoğunluğun fikrini öğrenebilecekleri
en önemli kaynak ise kitle iletişim araçları olduğundan, bu araçların belirli konularda aldıkları
pozisyon kamuoyunun genel görüşü olarak algılanarak, izleyicilerin fikri de tek bir yöne doğru
kaymaktadır. Bu da bireyin içinde bulunduğu düşün hapishanesinin bir başka duvarı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde Rıza İmalatı’nın gerçekleştirilmesi kolaylaşmaktadır. Rıza imalatı
(Manufacturing Consent) ilk olarak Walter Lippmann tarafından kullanılmış bir terimdir ancak
Noam Chomsky tarafından bu kavram yerleştirilmiştir. Temel olarak devletlerin ve şirketlerin
normalde insanların karşı çıkabileceği davranışlarına olumlu bakmalarının veya tepkisiz kalmalarının
nasıl sağlandığını çeşitli açılardan ele alan, insanların istemedikleri şeyleri istiyormuş gibi hissetmelerini,
ihtiyaç duymadıkları şeylere ihtiyaç duyduklarını sanmalarını ve kabul etmeyecekleri şeylere
rıza göstermelerini sağlamak olarak tanımlanabilmektedir. Tüm anlatılanların aslında egemen güçlerin
rıza imalatını gerçekleştirmek için basını bir araç olarak kullanması, medya patronlarının da çıkarlarını
korumak için rıza imalatına hizmet etmesinden meydana geldiği aşikârdır. Piyasaya hükmeden
şirketler arasındaki ticari ilişkiler, yatırımcıları kontrol etme rolü ve harici yöneticilerin birbirileri
arasındaki kişisel, politik ve finansal bağlantılar başta olmak üzere, özgürlükçü bireylere yaratılan
hayali düşmanlar ile korku politikalarının yaratılması ve hükümetin medyaya maddi desteği ile
kendi egemenliği altına alması rıza imalatının uygulanmasına çanak tutan nedenlerdir. Bu da gazeteciliğin
sıfır noktasını beraberinde getirmektedir. Özellikle savaş haberlerinde görülen gazeteciliğin sıfır
derecesi, haber üretiminin propagandanın mantığına boyun eğdirildiğine, gösterilme hakkına sahip
olan imajların çoğunluğunun haber gücü taşıyan imajlar değil, iktidarı temsil eden ya da herhangi
bir şirket yararına oluşturulan marka imajları gibi iktidar yararına oluşturulan imajlar olduğuna
gönderme yapar.49

4. Kalem ve Düşüncenin Özgürlüğü: Medya Okur - Yazarlığı
Basının tekelleşmesi ve iktidar ile güç paydasında buluşmak için kendi özgürlük sınırlarını daraltması
ile Hobbes ve Locke’un toplum sözleşmesi kavramına kadar uzanan düşünce özgürlüğü egemen
güçler tarafından, medya patronlarının çıkar ilişkileri uğruna kısıtlanmıştır. Başlangıçta devletin
baskısına karşı korunması gereken ifade özgürlüğü çoğunluğun baskısına karşı gelişen bir endişe ile

M.E. McCombs ve E. Yüksel, “The Economic Privatization Issue in Turkey A Four-Part
Investigation of Agenda Setting Theory”, Uluslararası İletişim Sempozyumu Medyanın
Manipülasyon Gücü, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2001, s. 148-161.
48 McCombs ve Yüksel, a.g.m., s. 153.
49 Yasemin İnceoğlu ve Nebahat Çomak, Metin Çözümlemeleri, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2009, s. 204.
47
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bütünleşmiştir. Günümüzde ise iktidar tekeline bulunan basın güçlerinin manipüle edilmiş, yorumlanmış
haber anlayışı daha da büyük bir endişe yaratmaktadır. Çünkü artık egemen söylem çoğunluğun
düşüncesi değil, iktidarın elindeki güçleri kullanarak çoğunluğa kabul ettirdiği ideoloji gücüdür.
Bu da demokratik ortamlarla çelişmekte, Platon ve öğrencisi Aristo’nun Antik Yunan’da kamuoyu
kavramına yaklaşımı bile “erdem ve filozofları” temel aldığı için daha demokratik görünmektedir.
Haberciliğin iktidar konumunda olanların söylemleri içine kapanması ile karşılaşılan sorunlardan
ise medya okur - yazarlığı kavramını öğrenen ve uygulayan kamu, manipülasyonlara direnerek içine
sokulduğu düşün hapishanesinden kurtulabilir.
Medyayı okumak medyanın manipülatif doğasına karşı savaş verilen medya karşıtı bir eğitimdir.
İnsanları Harold Lasswell’in ortaya koyduğu “Hipodermik İğne” modelindeki medyanın sürekli
bir düşünce – görüş aşıladığı savunmasız birey olmaktan kurtarmayı amaçlamaktadır.50
Medyayı okumak, demokratik toplumlarda katılımın sağlanması açısından önemli olduğu kadar,
sosyal adaletin ve eleştirel vatandaş olmanın gereklerinden birini de oluşturmaktadır. Medyayı
daha iyi okumak ve anlamak sayesinde yurttaşların farkındalık düzeyini yükseltmek hedeflenmeli;
bu da fanteziyi gerçekten ayırma yeteneği, medya mesajlarının belirli sonları olan yapılar olduğunu
anlamak, medyanın bölgesel/küresel topluluklardaki ekonomik, politik, sosyal ve kültürel kimlik,
vatandaşlık gibi konuların kavranmasıyla mümkündür. Bu bağlamda medyada mesajlar sunulurken
yönlendirme amacı taşıyan yöntemlere başvurulur. Dolayısıyla, bazı haberler hiçbir önem taşımazken
manşetten verilebilir ya da çok önemli bir haber satır aralarına sıkıştırılmış olabilir. Oysa ki, medyanın
en önemli görevlerinden bir tanesi halkı bilgilendirmektir. Böylece enformasyon üreterek değil, yok
edilerek sisteme rıza yaratılmakta ve meşruiyet sağlanmaktadır. Medya, haber görüntüsü altında
bilgisizleştirici haberler sunar ve siyasal konulara ilişkin haberler azalır. İktidar otoritesini zedelemeyecek
bilgileri vermekte cömert davranılır. Siyasal sistemin bekçilik rolü haberlere verildiğinde sivil itiraz,
protesto ve benzeri sivil itaatsizlik girişimleri iletişim araçlarının süzgecinden geçirilir ve olaya
karışanlar kızgın kalabalıklar olarak gösterilerek toplum vicdanına havale edilir.51
Özetlemek gerekirse sağlıklı bir kamuoyunun oluşabilmesi için, düşünce ve kanaatleri ifade edebilme
ve yayma özgürlüğünün bulunması ön koşuldur denilebilir. Ancak uygulamada, bütün önlemlere
rağmen bu özgürlük, siyasal tutumlar ve ekonomik koşullar nedeniyle kısıtlanabilmektedir. İfade
özgürlüğünün kısıtlanması, başka bir deyişle kanaat sahibi kimselerin ya da grupların, kanaatlerini ifade
edememeleri ya da duyuramamaları, yalnızca yasaların gücüne ve siyasal iktidarın uygulamasına
bağlı değildir. İfade özgürlüğünün gerçekleşmesinde, bu özgürlüğün kullanılmasını olanaklı kılan
kitle iletişim araçlarının yöneticilerinin görev anlayışları ve bu araçların toplumdaki işlevleri de önemli
bir rol oynamaktadır. Basın görev anlayışı, bu anlayışın uygulanış biçimi, yayın politikası, hedef
kitlenin beklentileri, ifade özgürlüğünün gerçekleşmesi ve dolayısıyla kamuoyunun biçimlenebilmesini
doğrudan etkiler.52

Sonuç
Sonuç olarak basının görev ve sorumluluklarına ek olarak birer ideoloji üretim aracı olduğunu
tarihsel gelişim süreci içinde “kul”un hiçbir şey sayıldığı dönemden itibaren bilmekteyiz. Modern
gazeteciliğin doğma nedenin de ideolojik olduğunu söylemek de pek yanlış olmayacaktır. Aydınlar
ve düşünürler belli düşünsel ve ideolojik tavırları halk arasında yaymak, böylece toplumsal sistemleri
etkilemek amacıyla hareket etmişler ve gazeteleri de bu anlamda bir araç olarak kullanmışlardır.
Ancak günümüzde demokratik ortamlarda eleştirilen gazetelerin bir ideolojisinin olmasından çok,
Çomak, a.g.e., s.26
a.g.e., s.29-30
52 Girgin, Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etiği, s.125
50

51
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demokratik ortamlarda propaganda araçlarından dezenformasyondan yararlanarak, halka yalan
haber vermesi, döngü uzmanları ile birlikte çalışılıp gündem oluşturma kuramından yararlanılarak,
sahte gündemler ve çevreler yaratılması, iktidar tarafından oluşturulan egemen söylemin rıza
imalatı çerçevesinde kabul ettirilmesi ve gazetecilik mesleğinin sıfır derecesinde tüm etik değerlerini
kaybetmesidir. Kamunun düşünce özgürlüğünü hayata geçiremediği bu ortamda demokrasi ve
basın özgürlüğünden bahsedilmesi, iktidarı desteklemeyen gazetecilerin çeşitli nedenler ve bahanelerle
işlerinden olması da yaşanılan ironinin başka bir yüzüdür. Belirli bir oranda tarafsızlığını koruyarak,
sistemi gözetlemesi beklenen medya, bu gözetleme görevini yerine getirmemekle birlikte, gözetlemek
ya da konu ile ilgili bilgi almak isteyenleri de yaratılan suni gündemlerle oyalamak istemektedir.
Bu açıdan değerlendirildiğinde iktidara sonuna kadar direnen bir medya ile karşılaşmamakla birlikte,
gazeteleri ticarethanelere dönüştürüp, kar amacı güden şirket patronlarının iktidardan daha fazla
pay alıp, daha rahat para kazanabilmek için, iktidar ile iş birliği içine giren medya patronlarına
karşı halkın aydınlatılması gerekmektedir. Medya organları siyasetin ve ekonominin önde gelenleri
ile yakın ilişkiler kurmakta, hatta neredeyse her gazeteni belli bir siyasi partinin resmî yayın organı
olmaktadır. Günümüz Türkiye’sinde medya gruplarının maddi çıkar ilişkileriyle toplumdaki güç
odaklarına bağlanması ile tarafsızlığını kaybetmesi, ideolojik tavır ve eğilimlerin medya tarafından
üretilmesi ve içinde bulunduğu ilişkilere bağlı olarak bu ideolojiyi topluma benimsetme konusunda
bir misyon edinmesi söz konusudur.
Sonuç olarak denebilir ki tarafsız ve gözlemci olması beklenen medya günümüzde sistemin güç
odakları ve çıkar ilişkileri içerisine sıkışıp kalmış bulunmaktadır. Bu da onun tarafsızlık ilkesine
sıkı bağlılığı için oldukça önemli bir engeldir. Özellikle üretilen dezenformasyonlar kamunun
düşünce özgürlüğünün elinden alınması toplum açısından kabul edilebilir bir durum olmamakla
beraber, medya okur-yazarlığına verilecek olan önem ile insanlar çevrelerinde gelişen olayları
daha farkındalıkla takip edebilecek ve düşünce ve ifade özgürlüklerine kavuşacaktır. Bunun için
de fikir gazetelerinin gazeteciliği gerekleri ile yerine getirip, kamunun bilmesi gereken konuları
su yüzüne çıkartıp, duyurması gerekmekte, kendi kendine uygulanan bir yaptırım ile halk, “siyaset,
ticaret, medya” üçgeninden çıkabilecektir. Böylece iktidarın egemen söylemi yerine, toplum kendi
söylemleri ile kendini ifade edebilecek, sahte bir çevre içinde kandırılmayacak, iktidara karşı
gelen gazeteciler kalemlerini özgür kullanabildikleri ve egemen güçlerden korkmadıkları için
cezalandırılmayacak, toplumun üzerinden Hitler dönemini andıran basın odaları kabusu kalkarak,
haber alma ve haber verme özgürlüğü milliyetçilik, halkçılık, devrimcilik politikaları ile halka sömürü
yapmadan kullanılabilecektir. Aksi takdirde iktidardan masalları dinlemeye halk devam ederken,
medya da bu masalların düşün hapishanesinde bir eşik bekçisi olarak değil de, kötü karakter
“gardiyan” olarak tarihe geçecektir.
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