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0 Z ET 
Basinimiz genelinde fransizca basin her zarilan onemli bir 

. yer tutmu§tur. Tilrkiye'de basin olayinin fransizca olarak 1795 
yili ortalarinda "Bulletin Des Nouvelles" ile ba§lamas1 
9ekicidir. !stanbul Ida Fransiz El9iligi. nee 9,ikarilan 

dikkat 
bu ilk 

fransizca gazetey~ kisa stirede digerleri izlemi§, boylece 183lde 
ilk ttirk9e gazetemiz olan Takvim-1 Vekayi •ye varilii11.etir. 

"Bulletin Des Nouvelles" adli gazete Fransiz Devrimi'nin 
heyecan1n1 yansitan ve tiim diinyanin destegini kazarunak amaciyla 
devrimin ama9lar1ni anlatan bir gazetedir. "Bulletin Des Nouvel
les" 'den sonra yayinlanan "Gazette Fran9aise de Constantinople " 
adli gazete ise genellikle die haberlere onem vennie, 1798 eylti
ltinde Fransizlar Misir'i iegal edince, !stanbul'daki Fransiz el~ 

,., 

9iliginin kapatilmasiyla yayini sona enni§tir.Bu iki gazeteden 
sonra ii9ti !zmir' de, ikisi de !stanbul 1 da olmak tizere be§ onemli 
gazete daha yay1nlanm1§t1r. Bunlar; "Le Spectateur · Oriental", 
"Le Smyrnien", "Le Courrier de Smyrne", "Le Moniteur Ottoman" 
ve "Stamboul" adli gazetelerdir. Bunlardan "Stamboul", yurdumuz
da yayin hayati en uzun stiren fransizca gazetedir. ( 1875 - 1964) 
Korlanaz Alemdar•in bu konuda onemli bir 9al1§maei vardir.(l) Yu
karida sayd1g1m1z belli baeli fransizca gazetelerin yani sira 
ya.yin hayati genellikle kisa stinntie bir 9ok kti9tik gazete mev
cuttur. Bunlar; . "Le Journal de Smyrne", "Echo de l' Orient", "Jour 
nal de Constantinople", ''La Turquie••, "Impartial", "La"., Refonne", 
"Le Phare du 13osphore" ve "Levent-Herald" gibi gazetelerdir. 

Tarih i<;inde bu gazeteler 9e§itli gorevleri tistlenmi11-
lerdir. Kimisi Fransiz !htil~lini tanitmak, 9na destek saglamak, 
Oemanli topraklarinda Fr~siz !htil~li'ne · benzer bir hareket o
luetunnak amac1n1 gtitmil~ttir. Kimisi Kurtulu§ Sava111 y1llar1nda 
yabanci ulkelerin 91karlar1n1 aavunur_ken kimisi de dogrudan Ke
malist hareketin yan1nda yer alm1elard1r. Fransiz !htil411•n1n 
Ttirkiye'deki frans1zcabas1na etkileri 9ok yon1u ·olmu11tur. Bir 
yandan ihtilAl yanlilari eeslerini Osmanli topraklarinda da du
yurmaya ~al1§1rken, diger yand,an ihtilll kariJ1tlar1 eerbestc;e 

(1) Korkinaz Alemdar, !stanbul (1875-1964) Ttirkiye'de Yayinlanan 
Pransizca Bir Gazetenin Tarihi, Ankara A.!.T.1.A. 1980 
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davranabilmek ve yine seslerini fransizca gazeteler aracil1g1yla 
duyurabilmek ic;in Osmanli Devleti~ni sec;mi~lerdir. 

Osmanli ayd1n1 ac;isindan fransizca basin, bir kagamak yo
lu, diinyaya ac;ilan bir pencere olmu§tUJI. Osmanli ayd1n1, tiirkc;e 
baeini sansiirden, baskilardan koruyarak geli§tinneye c;ali§ml.§Sa 
da, fransizca basin onun ic;in ayrica.l1klar1yla vazgegilmez bir 
kiiltiir unsuru olmu§tur. 

Cumhuriyet doneminde fransizca basin artik degi§im siire
cine girmi§ bir basindir. 0 zamana dek fransizca gazeteler levan
tenler, fransizlar ya da azinliklar tarafindan c;1kar1lmaktadir • 
Cumhuriyetle birlikte ilk kez Tiirklerin fransizca gazete c;1kar-
d1klarini gorilrilz. Bunlara Cumhuriyet gazetesinin 1925 1ten sonm 
yayinlanmaya ba§layan fransizca bask1s1n1, "Akcham" gazetesini, 
Muzaffer Bey tarafindan c;1kar1lan 11La Volontett gazetesini ornek 
verebiliriz. 

Cumhuriyetin ilk yillarinda fransizca bas1n1 karakterize 
etmek i<;in §U iki onemli ozelligirti belirtmek gerekir: 0 donemde 
bir yandan geleneksel fransizca basin vardir, ote yandan da Tiir
kiye 1deki yabanc1lara ve fransizca okurlarina seslenen bir "Ti.irk 
fransizca bae1n1"vard1r. Tiirkler tarafindan c;ikarilan fransizca 
gazeteler -bir istisna di91nda- Kurtulu§ Sava91 hareketiinizi 
desteklemi§lerdir. Bu istisna, Alman yanl1s1 oldugunu hie; bir za
man saklamayan ve Almanya'nin 91karlarin1 savunan Muzaffer Bey 
tarafindan 91kar1lan "La ·volonte " gazetesidlr. 

Yeni cumhuriyet doneminin ilk yirmi y1l1 genel olarak e-
" le alinacak olursa, fransizca bas1n1n genel Turk bas1ni· ic;erj,sin~ 

de onemli bir yer tuttugu fakat bu yirmi yil ic;erisinde egilimle
rinde, yoneldigi §eylerde temel bir degii;ime maruz kald1g1 gorti
lebilir. Bu degi~im geleneksel, yabanc1lar1n c;1karlar1n1 ve az1n
liklar1n dti§tinceler1rti a<;iklamaya adanm111 'bir basindan dolayl1 ya 
da dogrudan, Mustafa Kemal'in yeni rejimine hizmet eden, bi:Sylece 
kendi ornegini dl..§ariya yayrnaya 9al1i;an bir basina ge9i9tir. 

Ttirkiye'de fransizca basinin gerilemesine hatta yok olma
sina 1950'11 yillarin ba§lari taniklik eder. Tiirkiye'de · fransiz
ca bas1n1n bugtinkii durumunun sebeb1 olduk9a yalindir: Tiirkiye, 
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cumhuriyetin ilarundan beri stirdtirdtigti diplomatik denge politi
kasindan daha dogrusu bagimsizlik politikasindan uzakla11mi§t1r. 
Bu stirec; ikinci dtinya sava§iru.n bi.timinden itibaren ba§lam1§t.ir. 
Ttirkiye, a§ama a§ama (Truman doktrini, Marshall plani, Kore sa
va§ina katilmas1) batiya daha yakla§ml.§ ve §Ubat 1952'de NATO'ya 
katilmi§tir. Bu da -konumuzla ilgili olarak ingilizceyle birlik
te Amerikan killtilrtinti beraberinde getirmi§tir. Bundan boyle ba§
lica muhataplar ingilizce konu§anlardir. Bundan sonra ingilizce
nin basina yans1mas1 dogal olarak gecikmeyecektir. !ngilizce Dai
ly-News gazetesinin yay1n1 da o yillarda ba§lar. 

Fransizca basin1n Tilrkiye'de gerilemesinin sebebleri a
rasinda Kuzey Atlantik Pakti'nin fransizca kullanimini hie; bir 
zaman desteklememi§ olmasini da sayabiliriz • Frans1zca gazete
ler azala azala 1940'tan gtinilmilze sadece 26 gazeteyle gelinmi§
tir. Bunlardan 12 tanesi zaten onceki 35 yilin gazeteleridir. Bu 
giln ise ic;inde fransizcaya rastlayabilecegimiz sad.e.ce dort yayin -

. vardir. Bunlar s1ras1yla 1973 yilinda yayina ba§layan "Action-E
cho du Bosphore" adli ekonomi dergisi, 198l•de c;ikarilan, devle
tin 'resmi gazetesi niteligindeki "New-Spot", 1985'te c;1kar1lan 
:npre!sence" adli dini dergi ve son olarak 15 kasim 1986'.da yayi
na ba§layan "L'Orient-Express" adl1 gazetelerdir. 1971-1980 a
rasinda Ttirkiye'de hie; bir fransizca siyasi gazetenin yay1nlan
mam1§ olmas1nin1n nedenleri arasina, bu donemde iki tilke arasin
daki i1ii;kilerin sogumu§ olmas1n1 da katmak mtimktindtir. 



4 

G ! R ! ~ 

Osmanli !mparatorlugu'nda basin olayi ile burada kullan1-
lan dil aras1nda s1k1 bir bag vardir. Bilindigi gibi Osmanli tm
paratorlugu 9e§itli topluluklardan meydana gelmi§ti. tl9 kitaya 
yayilml.§ olmasi ki.ilti.irel a9J.dan bir mozaigin meydana gelmesine 
yetiyordu. Qe§itli dillerin konu§uldugu bu imparatorlukta basin 
dili olarak fra.ris1zcan1n se9ilmi§ olmas1n1n, fransizcanin yayg1n
l1g1n1n ve hattA ilk tiirkc;e gazetelerden <;ok once <;1kan ilk gaze
telerin dilinin fransizca olmas1n1n ayr1 bir onemi vard1r. 

Fransizcam.n Ti.irk bas1mnda kullanilmasi c;eeitli geli§
meler sonucu ortaya 91km1§1t1r. Bunlardan ilki Fransiz !htilAli' -
dir. Qefidtli kaynaklara gore, ihtilAlden once Fransa'da 41 gaze
te yay1nlan1rken ihtilAlden sonra bu sayi 1400' lere 91km1§lt1r. 
Bundan anla§!ilacagi gibi basin her §eyden once yeni devrimci do
nemin bir unsuru olmue ve Cumhuriyet'in yeni politik mesajlar1n1 
iletecegi bir propaganda arac1 haline donti§ti.iri.ilmi.i§ttir. l3oylece, 
Fransizlarin 1789 devrimini Tiirkiye•de yaymak istemeleri.de i.ilke
mizde frans1zca baa1n1n yayg1nlaemas1na neden olmui;tur. 

!kinci onemli geli§me, dsmanlJ. !mparatorlugu'nun i9inden, 
onun i<;inde bulundugu tarihsel ko§ullardan 91km1§t1r. 1830'lar -
da (Ti.irk gazeteciliginin baelangici 1831-Takvini-i Vekayi kabul 
edilir,) ba§layan ve 1860•1ara dogru.iyice hizlanan kiiltiirel uya
ni§, ayni zamanda dab.a etkin kaynaklari arama, yehi diieiinceleri 
a91k9a belirtme istegiydi. Donemin bask1c1 rejimleri, ister iste
mez bir ka91§ · yolu olan ba§ka dill.e.ri gerektiriyordu. 0 donemde 
Fransiz dilinin evrenselligi de bunlara eklenince sanirim basin
da fransizcamn se~ilme nedenleri hakkinda ilk bilgiler ortaya 
91km1§1 olur. 
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A- OSMANLI DuNEM!NDE BELL! :BA~LI FRANSIZCA 

GAZETELER 

a) BULLETIN DES NOUVELLES 
(HABERLER BtlLTEN!) 

Latin harfleriyle !stanbul'da basilan ilk gazete, frans:rzz:_ 
ca olarak 1795 ortalarinda yay1nlann11.§t1r. Bu gazete "Bulletin - ~ J . 

des Nouvelles"'dir. Bu "Haberler Biilteni", Fransiz BUyUkelc;;iligi
nin organi olarak kab.ul edilmi§tir.(l) Bu organ yalniz TUrkiye'de 
c;;ikan ilk fransizca gazete degil, ayn1 zamanda memleketimizde ga-

', zete olarak yayinlanan ilk varakadir. ( 2) Bunun boylece genelde 
bir gazete olarak kabul edilmesine kar§1l1k, ad1ndan dolay1,(Bul

. letfn Des N.ouvelles=Haberler Bill teni) gazete denmemesi gerektigiy
le ilgili dti§Unceler de vard1r. ( 3), ( 4) 

BUyUk Frans1z Devrimi'nden alti yil sonra TUrkiye'de ya
yinlanmaya ba§layan bu gazetenin omrti kisa olmu§tur.(5) Kesin ol
mamakla birlikte yayin f?Uresinin 7-8 ay oldugu belirtilmektedir. 

Yayina ba§lama tarihinin ve Frans1z '.' BUyUkelc;;iligi' nin 
bir organi say1lmas1n1n ac;;1k9a belirttigi gibi, bu gazete_ Fransiz 
Devrimi'nin heyecan1n1 yansitan ve ttim dtinyanin deategini kazan -

' ' 

mak amac1yla devrimin ama9lar1n1 anlatan bir gazetedir. Bu gaze
teyi c;;ikaran Verninac'in bir timi~i de, yay.tnlad1g1 ihtilalci ya• 
zilarla Osmanl1 Devleti'nde de Fransiz :thtil~li gibi bir hareket 
dogurtmakt1.(6) 

Her ne kadar Osmanli !mparatorlug\i Q yillarda onemli gU<;;

lUkler _ic;;erisindeyse de,(7) halen Uc;; kitada genii} topraklar1 
vard1 ve yeryUztintin onemli gilc;;lerinden biri . olma niteligini koru
yordu. !§te bu nedenle bu gazetenin amaglarindan biri de bu geni§ 
topraklarda ya§ayan uluslara Fransiz Devrimi'ni tanitmak, ona des
tek saglamak §eklinde tespit edilmi§ti. 

Bu gazetenin hie; bir ntishasi ne yazik ki gtintimtize ula§ama
m1§t1r. Buna ragmen varl1gi <;;e§itli belgelerle kanitlanabilmekte-
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dir. Bu belgelerden biri, o zamanlar !stanbul'daki Frans1z E19i
ligi'ne gonderilen E.F. Henin adl~ bir ba§kAtibin Fransa Di§i§
leri bakan1na gizlice gonderdigi mektuptur.(8) Bu mektupta "Bul
letin Des Nouvelles"'in hatal1 yanlari Fransa•ya iletilmektedir. 
Adi ge9en §ahis mektubunda §unlari: yazmaktadir: 

"Komiser Vatanda§l, !stanbul'daki el9iligimiz Paris' ten 
ali~an haberleri kullanarak bir btilten yay1nl1yor. Bazen ba§ar1• 
lar1n1z 9ok abart1l1yor, bazen de bu btiltende dti§man gazeteleri
nin bile yazmayacagi §eyler Q1k1yor. Baz1 ko§ullarda bu temsil
cinin t .utumu ger9eklere hi9 uygun degildir. ~imdiye kadar size . 
btitiln bu uygunsuzluklari bildiremedim. Qiinkti biiltenlerin tiimlinti 
bulamam1§t1m. !li§ik olarak sundugum sayi ayrica dikkati · Qekmek
tedir. Yabanci bir tilkede hele Osmanli Ulkesinde, bir temsilci
mizin bu yazn.lari ancak devrimimizi kti9iik dti§!tirmeye yarar.Qiinkti 
btiltenler ttirk9eye 9evirilip biitiin !stanbul'a yay1l1yor." 

Bu mektup Uzerine ne i§lem yap1ld1gi. ~esin olarak bilin
memekle beraber, el9ilikle Fransiz htikiimeti arasindaki diger ·ya
ZJ.§malardan, Devrim Htikiimeti'nin i !stanbul'daki gazete Qikarrna 
konusuna Qok onem verdigi anla§11lmaktad1r • 

.Bir stire sonra Fransiz el9isi Verninac geri 9ag1r1lm1§
t1r. Onbe§ gtinde bir 6-8 sayfa halinde c;1kan ":Bulletin Des Nou
velles"' in yay1n1, 7 mart 1796 tarihindeFransiz el9isi Verrti
nac geri Qagr1ld1g1nda sona ermi§tir • . (9) 

(1) Ali Gevgilili, Ttirkiye'de Yenile§me Dii§Uncesi, Basin ve Ata
ttirk, !st.tln.!ktisat F~k.Mecmuasi,C.39, no:l-4 sf .13 
(2) Ziyad Ebuzziya,"Osmanli 1mparatorlugu'nun Tiirkc;e DJ.§J.ndaki 
Bas1n1",Ttirkiye'de Yabanci Dilde Basin sempozyumuna sunulan bil-
diri, !stanbul, 16-17-18 may1s 1984, sf.9 · 
(3) H1fz1 Topuz, 100 SorudaTUrk Basin Tarihi, !stanbul, Ger9ek 
Yay1nevi, mart 1973, sf 28 · 
(4) Cavit Orhan Tiitengil, Yeni Osmanlilardan Bu Yana !ngiltere'
de Ttirk Gazeteciligi, !stanbul 1969, sf .4 
(5) H1fz1 Topuz, a.g .. e. sf. 28 
(6) Ziyad Ebiizziya, a.g.e. sf.10 
(7) Korkmaz Alemdar, !stanbul (1875-1964.) Ttirkiye'de Yay1nlanan 
Bir Frans1zca Gazetenin Tarihi, Ankara, AITIA 1980, s.f .3 
(8) H1fz1 Topuz, a.g.e. sf. 29 
(9) M.Nuri !nugur, Basin ve Yayin Tarihi, letanbul, Qaglayan Ki
tabevi, 1982, sf. 167 
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b) GAZETTE FRANQAISE DE CONSTANTINOPLE 

!stanbul'da fransizca basilan ikinci gazete olarak " Ga
zette Francaise de Constantinople"'u gormekteyiz. Bulletin Des 
Nouvelles'in yay1n1n1n sona ermesinden yani Verninac'in geri 
Qagr1lma81ndan sonra Fransiz El9iligi' ne, Verninac' in ~·nrine 

Aubert-Dubayet adinda yen! bir el9i atanir. 1796 yazinda !stan
bul'a gelip yerle§en yen! el9inin de basina meraki vardir ve ki
sa zamanda fransizca bir gazete kurmak i<;in hazirliklara giri
§lir. Kisa bir haz1rl1k doneminden sonra eyliil veya ekim 1796'da 
fransizlar yeni gazeteyi yayinl~rlar. Bunun adi "Gazette Fran
Qaise de Constantinople"'dur. Aylik olarak~ genellikle dort say
fa, baze.n de iki sayfalik biir ekle yayinlanir. Bu gazetede tek 
yerli haber yoktur, biiti.in haberler Fransa ve · :. di§ diinya ile 11-
gilidir. ( l) Bu onemli fransizca gazetenin koleksiyonu bizirn kti~ 

tUphanelerimizde yoktur. 
Gazetenin 1.2.1797 tarihli 6. say1s1 !le 20.4.1797 ta

rihli 8. say1s1n1 Selim Niizhet Ger<;ek gorrnii§, fotograflar1 "Ttirk 
Gazeteciligi" adli eserine ko.ymu§tur. (2) 

Yayin aral1klar1n1n muntazam olmad1g1 bu gazetenin yayi
ni iki yil kadar sUrmU!}tiir. E19·ilik matbaasi kapat1l1nca bu . ga
zetenin yay1n1 durmu§tur. 1798 eyliilUnde Fransizlar M1s1r'1 i§l
gal etmek amac1yla bir <;ikarma yapmaya kalk1§1nca, !s_tanbultda
ki el<;ilik kapat1lm1§ ve el<,tiligin biitiin memµrlari Yedikule zin
danlarinda gozaltina al1nnilelard1r. Bir sUre sonra barif} antla§
masi yap1ld1g1ndan el<,tilik personeli gorevlerine d<:inmii§ller ve 
bask1 makinelerini de geri alm1t;lard1r. Aricak "Gazette Francaise 
de Constantinople" bir daha Q1kmam1i;t1r. 

( l ). H1fz1 Topuz, 100 soruda Ti.irk Basin Tarihi, Ger9ek Yay1nevi, 
1stanbul, mart 1973, sf. 28 
(2) Prof.Hasan Refik Ertug, "Ttirkiye'de Yabanc1Dilde Basina Ge
nel Bakl.E;", Tti.rkiye'de Yabanci Dilde Basin sempozyumuna sunulan 
bildiri, !stanbul, 16-18 mayis 1984 sf. 6 · 
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c) LE SPECTATEUR . ORIENTAL 

Fransiz El<;iligi'nce <;ikarilan "Bulletin Des Nouvelles" 
ve "Gazette · Fram;aise de Constantinople'" un aksine, fransizca ti
c;tincti gazete olan "Le Spectateur Oriental" Ttirkiye'de ilk ozel 
gazetedir. Fransa'dan Turkiye•ye kac;an kar~i devrimci Alexander 
Blacque, 1821 de .tzmir'de "Le Spectateur Oriental" (Dogu Gozlem -
CiSi) ad1yla frans1zca olarak ilk ozel gazeteyi <;J.karmJ.§tJ.r.(l) 

Gazetenin baEJl1g1n1n hemen altinda "Feuille litteraire, 
critique et commerciale (edebiyat ele§tiri ve ticaret yapragi) i
baresi mevcuttur. A. Blacque'in izledigi politika o zamanki fran
siz politikasina uymad1g1 ic;in .tzmir'deki Fransiz Konsoloslugu , 

. kapitulasyonlara dayanarak bu gazeteyi sik sik kapattirmi~tir.(2) 
Gazete haftalik ve dort sayfadir. Spectateur Oriental' de 

di§ haberler geni§ bir §ekilde yer alir. Gazetesinde <;e§itli :f'ir
satlarda lngiltere'ye, Fransa'ya ve Rusya'ya kar§l. sert ele§tiri 
yazilari yayinlayan A.Blacque !zmir'deki azinliklarin sevgisini 
kazanmi§tir. Osmanli !mparatorlugu'nun c;1karlar1n1 her §eyin tis
ttinde tutan, gerektiginde bu nedenle buttin dtinya devletlerine c;a
tan bu gazetenin ozellikle siyasal alanda yapt1g1 yayinlan basin 
tarihimizde onemli bir a§ama olmu§tur. 

Yabanci devletlerin baskJ.si ve istegi tizerine hiiktimet ga
zeteyi bir ay sureyle kapatmak zorunda kalmi§tir.· Bu, ayni zaman
da, basin tarihimizde il~ gazetekapatrria olayidir.(3) Bu kapatma 
olayindan alti ay sonra "Spectateur Oriental• yeni bir bi<;imde 

. <;ikar. Bu kez gazetenin ba§ligl.nin altinda "Journal commercial , 
politique et litteraire" (ticaret, politika ve ·edebiyat gazetesi 
yaz1s1 vardir.Gazete yeni bi<;imiyle 1 ekim l824'te c;ikmaya ba~

lar.Bu kez gazetede yonetici olarak iki ad gortintir: Vigoµreux ve 

(1) Ali Gevgilili, Ttirkiye'de Yenile§me Dii1:?tinces1,Bas1n ve 
turk, lst.ttn.!ktisat Fak.Mecmuasi, C.39, no:l-4 sf. 13 

Ata-

( 2) Hifzi Topuz, 100 Soruda Turk Ba.sin Tarihi, · !stanbul Ger<;ek . 
Yayinevi, mart 1973, sf. 31 
(3) M.Nuri !nugur, Basin ve Yayin Tarihi, !stanbul, Qaglayan Ki- . 
tabevi, 1982 sf .168 
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Didier. Bu ta.rihte Yunan -1syan1 devam etmekte ve Rum korsanlar 
Akdeniz ticaretine zarar vermekte¥"diler. Vigoureux ve Didier Le 
Spectateur Oriental' in ya.yin politikas1n1 aynen devam ettirirler 
ve olaylar kar§1s1nda Osman11- htikiirnetinden yana tavir tak1n1r
lar. Bunun yanisira Fransiz Elc;iligi'nden gelen baskilar da da
ha §iddetli bir bic;imde devam eder. Son olarak Fransl.z E1c;iligi 
gazetenin bu ttir yayini durdurmas1n1, aksi takdirde daha sert 
onlemlere ba§vuracag1n1, fransizlara tan1nm1§ ayr1cal1klara da
yanarak belirtir. Kapittilasyonlar nedeniyle Osmanli Devleti,ken
di taraf1n1 tutan bu gazeteye ve sahiplerine fazla bir yardimda 
bulunam1yordu.Frans1z El9iligi'nin bu tehdidi Didier'nin 9eki
lip yerine Alexandre Blacque'in yenideri gelmesine yol aqar.(l) 

A.Blacque'in yonetimi s1ras1nda da el9ilik ile geki§me -
ler devam eder. Gazete 11 ekim 1827'de, bir ay atireyle, Fransa, 
!ngiltere ve Rusya aleyhinde yazila.n bir yazi nedeniyle Fra.ns1z 
Konsoloslugu'nca kapatilir. LeSpectateur Oriental 16 kas1m 1827 
tarihinde tekrar yayina ba§lar ancak, Navarin deniz sava§1 nede
niyle yukarida sozti edilen::· tic; devletle Ttirkiye arasindaki 1-
li§kiler iyice gerginle§mi§ ve 8 aralik 182'1'de elc;iler geri c;e
kilniek suretiyle ili§kiler tam olarak kesilmi§ti~ Konsolosluklar 
kapanmi§ olduklari halde ozellikle Fra.nsa, Ttirkiye'de uyruklar1-
nin faaliyetlerini kontrol etmekten vazgec;mek istemiyordu. Nite
kim Fransiz Elc;iligi mensubu M.Kastanye memleketten 91kmanll.§ Hol 
landa Konsoloslugu'nda kalarak orada vazi~e gormeye devam etmi§
tir. A_.Blacque' in gazetesinde kesilmeyen eiddetli yazilara kizan 
bu zat, Urla limanindaki Fra.nsiz gemilerinden ald1g1 bir miifreze 
askerle Le Spectateur Oriental matbaas1na zorla girmi§, buradaki 
arac; gereci Hollanda Konsoloslugu'na ta§itarak gazetenin ne§rini 
olanaksiz k1lm1§t1 • ( 31.12.1827) . 

Ne ya-zik ki bu zorbal1ga kar§i htikiirnet, · kapi tiilasyonlar 
nedeniyle ses 91karamam1§, bu suretle 1827 y1l1n1n son gtinii ga
zete tamamen kapanm1§t1r. 

(1) Hasan Re:fik Ertug, Basin ve Yayin Hareketleri Tarihi, !stan
bul, Sulhi Garan Matbaas1, 1960, s:f. 126 
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d) LE SMYRNIEN (!ZM!RL!) 
... 

!zmir'de Spectateur Oriental gazetesinden ba§ka bir de 
"Smyrnien" adli bir gazete yay1nlanm1i;t1r. Bu gazete ayl1kt1r. 
Ancak ne yazik ki 9e§itli kaynaklarda bu gazete hakk1ndaki bil
giler birbirini tutmamaktadir. M. Nuri !nugur, "Basin ve Yay1n 
Tarihi" adl1 ~serinde bu -gazetenin ayl1k oldugunu, 3 temmuz 1824 
gtinti yay1na ba§lad1gJ.n1, ancak 11 sayJ. <;1kabildigini ve 11 ey
ltil 1824'te kapand1gin1 belirtmektedir.(1) G;azete ayl1k ise ve 
yay1n1na 3 temmuz 1824'te ba§lanip 11 eyltil 1824'te yay1n1 son 
bulm.ui;sa 11 sayi ~ikabilmi§ olmasina olanak yoktur. 

Bir ba§ka kaynakta ise gazetenin yay1na ba~lad1g1 tarih 
olarak 1824 ocak ay1 gosterilmektedir.(2) Bi.ittin bu belirsizlik
lerin yani s1ra boyle bir gazetenin <;1km1§ oldugu muhakkaktir • 
Bu konuda yararland1g1m1z kaynaklarda eu ortak bilgiler mevcut
tur : Gazete ilk olarak Charles Tricon adli bir fransiz tarafin
dan 9ikarilmi§tir. 0 siralar !zmir'de tiearet hayati olduk<;a 
canl1d1r. Ticari faaliyetleri dl.§inda sosyal hayatlari da i;ok 
hareketli olan !zmir'li fraris1z tliccarlar, meslek kurulu§lari ve 
ticaret odasi kurmu§lardir. Bunlardan baz1lar1 memleketlerinde
ki yeni idareyi tutrnuyorlar, krall1k rejimine taraftarl1k edi
yorlard1. !§te Charles Tricon' da bunlardan biriydi. Bir slire 
dtizensi'z araliklarla ve gli9ltikle <;1karilabilen bu. ayl1k gazete 
sonradan sahibi tarafindan Roux ad1nda . diger bir fransiz tUc
carJ.na devredilmi§tir. 

Yeni sahibinin idaresi altinda Smyrnien'in yay1n1 mem
leketimizin menfaat1erine ayk1r1 dogrultuda geli§ince , zamanin 
di§i§leri bakan1 Fransiz el<;iligi terctimanin1 davet ederek ken-

disine bu gazeteden §ikayette bulunmu§tur. Bu konuda Gerai-d 

, (1) M. Nuri !nugur, Basin ve Yay1n Tarihi, !stanbul -Qaglayan Ki
tabevi, 1982 sf .169. 
(2) Prof .Hasan Refik Ertug, 11 Ttirkiye'de Yabanci Dilde Basina Ge
nel .Bak1i;11, Ttirkiye'de Yabanci Dilde Basin sempozyumuna sunulan 
bildiri. !stanbul, 16-18 may1s 1984 sf .9 
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Groc, mayis .1984 tarihinde !etanbul • da ger9ekle§tirilen "Tiirki
ye 'de Yabanci Dilde Basin " sempozyumuna sundugu bildiride bu 
gazetenin rurnlarin tarafini tuttugunun soylendigini belirtmi§
tir. (1) Daha sonra §ikayeti hakli goren elgilik, !zmir Fransiz 
Konsolosu M. David arac1l1g1yla gazete sahibine ihtar yaptir
mi§tir. Zaten gazete o siralarda yay1nin1 durdurdugundan bu ih
tarin fiili bir faydasi dokunrnami§ti. Gazete boylece 11 eyliil 
1824 tarihinde kapanmi§ olur. 

(1) Gerard Groc, "Tiirkiye'de Fransizca :Basin''• Tiirkiye'de Yaban
ci Dilde Basin sempozyumuna sunulan bildiri. !stanbul, 16-18 
mayis 1984, sf .9 
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e) LE COURRIER DE SMYRNE 
( !ZMIR WSTASI) 

Le Spect~teur Oriental kapandiktan sonra Alexandre 
Blacque !zmir'de hiiki.imetin de destegiyle Le Courrier de Smyrne 
adl1 bir gazete 91kann1§, ate§li kalemiyle Osmanli Devlet1• nin 
haklarini. yabanca devletlere kar§i korurnaya devam etmi§tir. Ya
zilarinda Osmanli. hiiki.imetinin politikasini savundugu i~in Rua ve 
Fransiz biiyilkel9ilikleri gazetenin kapati.lmasi. yolunda BabiA.11'~ 
ye 9e11itli baskilara giri:;mi§lerdir.(l) 

Bu baskilar1n etkisiyle hiikilinet A.Blacque hakkinda bir 
kag defa soru§turma agmak zorunda kalm1§t1r. Tiirk basin tarihin
de hakkinda kogu§turma yap1llill ilk gazeteci A.Blacque'tir.(2) 

Osnianli. hilkilineti A.Blacque hakk1nda soru§tunna agt1rm1§
t1r ancak, yabanci elgiliklerin, ozellikle !zmir'deki uyruklar1 
ilzerinde .siirdiirdiigii baskiya kar§J. bilsbiitiin hareketsiz de kalma
mi§tir. BabiAli 5 agustos 1828'de !zmir valisi t>mer Liit.fii Efen.;. 
di'ye verdigi talimatla §ikayetleri incelemesini emretmi§tir.(3) 
Vall, A. Blacque'i davet ederek ona Osmanl1 hiikiimetinin yay1nla
rin1 takdirle kar§ilad1g1n1 soylemi§tir. Baz1 fransiz tacirleri
ni de dinledikten sonra Courrier de Smyrne'in yay1nlanmas1nda 
sakinca gonnedigini, hatt4 .faydal1 buldugunu Babilli'ye bildir
mi§tir. Fakat miittefik devletler Bab1Ali iizerindeki bask1lar1n1 
siirdiiriiyorlardi. Bunun iizerine BabiAli'ce valilige 31.8.1828 'de 
verilen kesin talimat ilzerine, vali, A.Blacque'i makamina 9ag1r
tarak, hiicumlar1n1 birazhafifletmesini teblig etmi11tir. Diger 
yandan Babi4li Q.e -· valinin davran1111ndan ve tavsiyelerinden al- . 
dig1 kuvvetle FransJ.z Elgisi'ne kar§l. biraz dayatm1§t1. Fransiz 
elgisi A.Blacque'e "Fransa'nin dogu politikasi'"ni bozmayac?-k 
bir ya:yin siyaseti .izlemesini, biraz daha 1lirnl1 ve ihtiyatli 

(1) M.Nuri !nugur, Basin ve Yayin .Tarihi, !stanbul Qaglayan Ki
tabevi, 1982 sf .169 
(2) !nugur, a.g.e. sf 169 
(3) Prof.Hasan Refik Ertug, "Tiirkiye'de Yabanci Dilde Basina Ge
nel Baki§", Tiirkiye'de Yabanei Dilde Basin, sempozyumuna sunulan 
bildiri, !stanbul, 16-18 mayis 1984, sf .12 
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bir dil K:ullanmas1n1 tavsiye etmekle yetinmi§tlr. Fakat Rue el
<;.isinln bask1y1 siirdiirmesi iizerine, Bab1Ali, valiye eski _ tali
mat1n1 tekrarlami§sa da vali bir fransiz vatanda§ina Rus elgi
sinin istegi iizerine ihtarda bulunatnayacag1n1, bu hususta ancak 
fransiz el<;isinin soz sahibi olabilecegini cevaben bildirince bu 
defa fransiz elgisi tekrar araya girmietir. Dogruca A.Blacque' e 
yaz1lar1ndaki hiicurolarini hafifletmezse Courrier de Smyrne'in la

patilabilecegini teblig etmi§tir. 
Bu baskilar tizerine A. "Blaclllue sonunda gazetesinisatmak 

zorunda kaldi. Gazete el degi§tirince eski onemini kaybetti.(l) 
Satin alan tarafindan; gazetenin adi degi§tirilerek "Journal de 
Smyrne" (!zmir Gazetesi) haline getirilmi§tir. 

Alexandre Blacq-ue' in 9al1§malar1ndan esinlenen II .Mahmut 

onun fikirlerini gok begenip takdir ettiginden :tstanbul'de res
mi bir gazete g1karmas1n1 teklif etmi§, bu teklifi kabul eden A. 
Blacque, 183l'de gazetesini satmi§ ve !stanbul'a gelmii;tir. 

(l) Hifzi Topuz, 100 Soruda Turk Basin Tarihi, !stanbul,Gergek 
Yayinevi, mart 1973, sf .33 



14 

f) LE MONITEUR OTTOMAN 

"Le Moniteur Ottoman", devletc;e c;1kar1lan ilk fransizca 
gazetedir. 1831 y1l1nda yayinlanmaya ba§lam1§t1r. Butarih onem
lidir c;tinkii ilk tUrkc;e gazetemiz Takvim-i Vekayi'nin de yay1n1 
b'U tarihe rastlar. Resmi gazete niteliginde olmasina ve Tak:vim-i 
Vekayi'den once yayinlanmasina ragmen frans1zca yay1nland1gi i
c;in bunu ilk Ttirk gazetesi olarak kabule olanak yoktur.(l) 

Bu gazete sultan II.Mahmud•un istegi ile istanbul'da ya
yinlanmaya ba§lami§ yari resmi bir devlet orgc:1.n1d1r. II. Mahmud 
bir yandan Tak:vim-i Yekayi'nin haz1rl1klar1yla ugra§1rken bir 
yandan da Bab1Ali'nin gorti§lerini ve politikas1n1 yansitacak fr~ 
sizca bir gazete 91kartmay1 dti§tinilyordu.( 2) !zmir'de uzun zaman 
devletin gortii;lerini savunmu§ olan A.Blacque'i !stanbul'a getir
terek kendisine fransizca gazetenin kurulmas1 .gorevini verdi. 
Fransa'da yay1nlanan "Le Moniteur Officiel de la France"adli res
mi gazetenin ad1ndan esinlenerek bu gazeteye "Le Moniteur Otto -
man"dendi. 

Le Moni teur Ottoman Takvim-1 Vekayi 'nin frans1zca c;eviri
si olmamakla beraber Takvim-1 Vekayi'de yayinlanan bir c;ok haber 
bu gazetede de yay1nlanm1§, genelinde sayfalar1nda htiktimetin go
rU§lerine geni§ yer verilmi§tir. Ancak Alexandre Blacque Fransa'
da kralc1 olarak tan1nd1g1ndan "Blacque Bey" ad1yla yari resmi 
bir gazetenin bae1na gec;mes~ Frans1z Elc;iligi'nde hoenutsuzluk 
yaratmi§ ve. Fransa'ya btiytik sempati duyan diger bazi devletlerin 
el<;iliklerinde tepkiler uyandl.rtnJ.§tir.(3) 

Blacque Bey 1836 y1l1nda Sultan'dan ald1g1 gizli bir go
revle Fransa'ya giderken Malta'da ans1z1n olmtiettir. <;eeitli kay

naklar zehirlendigi iddialar1yla ilgili bilgiler ic;erirler. Onun 

(1) Hasan Refik Ertug, Basin ve Yayin Hareketleri Tarihi, !stan
bul, Sulhi Garan Matbaasi; 1960 sf.131. 
(2) Hifzi Topuz, 100 soruda TtirkBasin Tarihi, !stanbul 
Yayinevi, mart ·1973 sf.33 

Gerc;ek 

(3) M. Nuri !nugur, Basin ve Yayin Tarihi, !stanbul <;aglayan Ki
tabevi, 1982, sf .170 
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o1timtinden sonra gazetenin yonetimi bir stire yaninda 9al1i;ianlara 
kalmi.§tir. l3unlar arasinda Hiiseyil}. Mazhar ve Fran9eski•nin ad
larina rastlanmaktad1r. 

Alexandre l3lacque' in cHiimtinden sonra, II.Mahmud 9ocuk
lar1n1n egitimi ile yakindan ilgilenrni§, Fransa'da Saint Barbe 
okulunda okutulan Edvard Blacque (1824-1895) ogrenimini tamam
lad1ktan sonra yurda donerek gazetecilige bai;ilam1i;it1r. Bir stire 
sonra II.Mahmud'un oliimii iizerine yerine ge9en Abdiilmecid tara
findan 18.46 y1l1nda yari resmi olarak kurulan "Courrier de Con
stantinople" ba§yasarl1g1na getirilmi§ ve bu gazetede yedi yil 
<;al1 §m.1§t1r. 

1852 y1l1nda Osmanli Devleti' nin Paris c,elgiligine ba§
kAtip tayin edilen, yedi yil bu gorevi, be§ yil da Napoli kbn
soloslugu gorevini ifa eden adi ge9en, daha sonra Black pa§a 
iinvanJ. ile Washington el9iligine tayin edilmi~tir. Amerika ay
r1l1k eava§larindan sonra Osmanl1 Devleti'nin ilk el9ie1 l3lak 
pai;iadir. Yedi yila yakin bir sure Amerika'da Osmanli Devleti'
ni temsil eden Blak PaEJa, daha sonra Beyoglu altinci daire be
lediye ba§kani sec;;ilmi§, bu gorevi de on iki yil ba§ariyla stir
dtirmti§ttir. Bu arada 1876 y1l1nda V.Murad zamaninda Basin Genel 
Miidiirti olmu§tur. 

:Bir siire Btikre§ e19iliginde de bulunan ve .ikinci defa 
getirildigi belediye ba§kanl1g1nda tic; yil 9al1§an l3lak Pai;ia 19 
haziran 1895'te olmii§ttir. Yetenekli bir diplomat Ve iyi bir ga
zeteci olarak basin tari.hinde yer almi§tJ.r. 
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g) STAMBOUL ( !STANBUL) 

"Stamboul" gazetesi Ttirkiye'de yayinlanan frans1zca gaze
teler arasinda yay1n1, I.Dilnya Sava§i boyunca dort y1ll1k kesinti 
d1§1nda en uzun silren gazetedir. 1875 y1l1nda istanbuP da kurul
mu§ olan "Levent Times and Shipping Gazette"'in sahipleri Laffan 
ve Henry Hanly karde§ller ayn1 y1l1n agustos ayinda bu gazeteye 
yeni bir bi<;im vermi§ler ve gazetenin ad1n1 "Stamboul"olarak de
gi§tirmi§lerdir. (l) "Stamboul" gazetesi boylece kurulduktan sonra 
yayin hayat1n1n sonuna dek Osmanli !mparatorlugu'nun ba§kentinin 
ad1n1 ta§J.IDJ.§tir. 1875'ten 1914'e kadar fransizca okunu§ bi<;imiy
"Sta.mboul" olarak anilan gazetenin ba§ligi Kemalist devrimlerden 
sonra "istanbul" olarak degi§tirilmi§tir.(2) 

"Istanbul" gazetesi hakkinda yap1lm1i; olan ayr1nt1l1 ve 
geni§ bir 9al111ma olan Korkmaz Alemdar•in "Istanbul, Tilrkiye'de 
}:ayinlanan Fransizca Bir Gazetenin Tarihi" adli eserinde belir
tildigine gore,(3) "!stanbul" gazetesinin yayin hayatinda birbi
rinden kesin bir bi<;imde ayrilan iki donem vardir. Kurulu§undan 
1896 y1l1na kadar !ngiltere'nin 91karlarin1 savundugu donem-ki bu 
donemde gazeteyi hepsi de ingiliz uyruklu olan John La.ffan Hanly 
Henry Hanly ve Edouard Chester yonetmi11lerdir- ve 1896'dan 1964'e 
kadar frans1z c;1karlar1n1 savundugu donem. "Istanbul"'un bazen a
gikc;a bazen iistii kapal1 bir bic;imde frans1z c;1karlar1n1 savundugu 
bu son donemde gazeteyi, Regis Delbeuf, Paul Lefebre,Paul Geneve 
Pierre Le Goff, Robert Guyon, Gerard Sabatier, Rene Houille ve Ju
lien le Moyne adl1 fransizlar yonetmi§lerdir. 

11 !stanbul" gazetesi Oemanli !mparatorlugu'nun par9alanma
s1ni hizlandiran bir dizi olay oncesi yayinlanmaya ba§lad1. Gaze
te bu olaylari giinti giiniine izledi. Onceleri John Laffan Hanly'nin 
yonetiminde (1875-1879) Osmanl1 1mparatorlugu'nun toprak biitllir 

(1) M.Nuri !nugur, Basin veYayin Tarj.hi, !stanbul, Qaglayan Kita
bevi, 1982, 2.bsk. sf. 172. 
(2) Korkmaz Alemdar, !stanbul (1875-1964) Tiirkiye'de Yayinlanan 
Fransizca Bir Gazetenin Tarihi, Ankara, Al:T!A, 1980. sf .l 
(3) Korkmaz Alemdar, a.g.e. 
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ltigtinti savunan bir politika izlediyse de -bu politikayi izleme -
sinin nedeni, orttilil veya ac;ik ol~rak Osmanli Hilki.imeti'nden ay
ricaliklar elde etmeye <;ali§an §U ya da bu ozel 91kar guruplar1-
n1 desteklemesiydi.(l) - Berlin kongresini izleyen (1879) Berlin 
antlaemasindan sonra bu politikaya son verdi. Henry Hanly'nin yo
netiminde ( 1879-1895) 11!stanbul" ,' antla§manin ttim olarak uygu
lanmas1n1 istedi. Bu istek Osmanli !mparatorlugu• nun parc;alanma
sindan ba§ka bir anlam ta§imi.yord u. 

"istanbul" yayin hayatinin ikinci doneminde (1896- 1964) 
- daha temkinli oldu. Osmanli !mparatorlugu'nun 91karlar1na kar§l. 
gelmek yerine susmayi yeg tuttu. Kendini tilke olaylarina karei 
kotil niyetli olmakla su9layan Ttirk bas1n1na kar§J. savundu.O,"Os
manli ve Frans.iz c;1karlar1nl. uzlaetirmak ic;in 9al1§i.yordu11 • "Her 
ikisine de yilrekten ve sikica bagliydi. 11 ve. "uyumlu olduklari sti
rece " her ikisini savunuyor, 11 aksi durumlarda" susuyordu.(2) 

1909-1914 y1llar1 aras1nda 11 !stanbul"'un yonetmeni dort 
kez degi§tiyse de sahibi ayni kaldi • Gazete bu yillarda Belbeuf.!. 
tin yonetiminde "Fransiz Organi" oldu. 0 tarihten: i tibaren :de ya
z1 i§lerini yonetenler !sta.nbul'da bulunan Frans1z gazetecileri 
arasindan Fransa Hiiktimeti' nin temsil~isi tara.f:Lndan sec;ildi. 

1914 y1l1nda c;ikan l.dilnya sava§J. 11 !sta.nbul 111 u gtic; durum
da b1ra.kt1. Osmanli !mparatorlugu'nun sava§ta Alma.nya yan1nda 
yer almasi konus'Uilda susan 11!stanbul", 1914 agustosundan itiba
ren tek yaprak olarak yay1nland1 ve 29 ekim 1914 gtinti yay1n1n1 
kesti. 

Pier:re Le Goff 1918 kasim ayinda 11!stanbul 11 •u yeniden ya
yinlamaya ba§ladi. Ancak zor koeullar yine de ga.zeteyi etkiledi. 
Bu ytizden gazete sik sJ.k boyut degiytirmek zorunda kald1. Fran
siz 91karlar1n1 savunmas1 ve Fransa'nin I.dtinya sava§indan ga
lipler arasinda c;ikmasi 11.1stanbu1• 1 un yay1n1n1 kolayla§tJ.rdJ. a
ma bu durum 1922'ye dek stirdti. Kemalist kuvvetlerin Anadolu' da 

(1) Korkmaz Alemdar, a.g.e. sf .10 
(2) Korkmaz Alemdar, a.g.e. sf.9~ (Stamboul, 25 agustoa 1910) 
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kazandigi ba§arilar kesinle§tik~e "!stanbul" bunlari okurlarina 
duyurdu. Bu tutum daha sonra gaze:enin yayimna devam edebilme
sine neden oldu. Le Goff, Cumhuriyet'in ilk y1llar1nda gazete
sinde kti9ilk fakat anlamli bazi degi§iklikler yapti.(l) 2 ocak 
1924 'te "Stamboul '·'' un al1§1lan ba§lJ.g1 yaninda arap harfleriyle 

. . . 

yaz1l1 ikinci bir ba§ll.k belirdi. Bu sunu§ 20 eyliil 1928'e kadar 
devam etti. "Stamboul"'un da benimseyip savundugu latin alfabe
sinin kabul e.dilmesiyle yazilan ba§lJ.k ortadan kalkti. Le Go:ff 
11 ekim 1934'te , gazetesine yayinlandigi kentin ad1n1 tfu:'k9e o
kunu§ bi9imiyle verdi : "!s tanbul". 

11 !stanbul" 1922 y1l1ndan itibaren giri§ilen yenile§me ha
reke·tinin onemini hemen kav:rayamadi. Ankara hiiktimetinin ger9ek
le§tirdigi yenilikler kar§l.Sl.nda ilgisiz kald1. Pierre Le Gof:f 
Kemalist devrimleri ancak hali:feligin kald1r1ld1g1 1924 y1l1ndan 
itibaren desteklemeye ba§ladi. ~eyh Sait isyani s1ras1nda Cumhu
riyet' 1 savundu.(2) Avrupa'nin tehlikeli bir bi9imde II.Dilnya sa
va§1na haz1rland1g1 y1llarda 11!stanbul", Fransa-!talya i§birli
ginin gerekliligini ileri siirdii. Bu i§birligini "Orta Avrupa u
luslari arasinda bicimi nas1l ollirsa olsun bir tiir ekonomik fe
derasyon" kurma yolunda ilk adim olarak dii§tindii. Arna daha sonra 
bu ger9ekleemeyecek ve !talya Almanya'nin yan1nda sava§a gire
cekti. II.Dilnya Sava§l. s1ras1nda Fransa'da Vichy hilki.imetini des
tekleyen 111stanbul", kurtulu§u mare§al P~tain'de buldu. Gene·ral 

. . 

De Gaulle'il desteklemedi. 
!kine! Dilnya sava§1n1n bitiminden sonra yay1tuna iki . aya 

yak1n bir stire ara veren 11!stanbul", yeniden yay1n1na .ba.§lad1-
g1nda artik eski onemini ve gilcilnil yitinni§ti. Tiirkiye'de " !s -
tanbul" ile birlikte basin 1946 y1l1ndan 1964 y1l1na kadar degi
§ik basin rejimleriyle kar§1 kar§iya kaldi. Liberal sistemin ge
tirdigi ozgiirliik ortam1ndan yara.rland1g1 gibi baskl. sisteminin 
ge9mi§teki uygulamalar1 aratmayacak zorluklariyla da kar§1la§t1. 
"istanbul", basin ile ilgili bu degi§ikliklerden genellikle soz 
etmedi. 1954 ile 1960 y1llar1 arasinda <sok sayida gazeteci ko-

(1) Korkmaz Alemdar, a.g.e. sf.126 
(2) Korkma~ Alemdar, a.g.e. sf.144 
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gu§turrnaya ugradi, hapis cezasina 9arpt1r1ld1. Gazete bu geli§me• 
ler kar§1s1nda yorumda bulunmadi,.htikiimetle basin arasindaki 1-
li§kilerin gtigltigiinden soz etmedi. Boylece Ttirk ya§amina ilgi;siz
ligi gittikge artti.(l) Ba§ yazilar artik Ttirkiye'nin sorunlarina 
deginmez oldu.(2) 

Diger yandan ekonomide de onemli degi§iklikler ya§andi. 
Fransa'nin Ttirk ekonomik hayatindaki yeri giderek azaldi. tlrtinle
rinin ytiksek fiati Ttirk pazarlarina girrnesini engelledi. Boylece 
Fransiz sermayesi Ttirkiye'de tisttin durumunu yitirdi. Onun yerini 
!kinci Dtinya Sava§i'ndan sonra yepyeni bir gtig aldi :Birlefilik A• 
merika~ Devletleri. 

11!stanbul" gazetesi, Fransiz etkisinin gerilemesinin so
nu9lar1na kaltlanmak zorunda. kald1. Fransiz §irketlerinin Turki.
ye'den ayr1lmas1 hem sat1§1n azalmas1 hem de reklam gelirlerinin 
d ti§mes i anlamina geliyord u. "1 s tanbul" 'un kapa.nmas1n1n ned enleri 
yalniz bunlar degildi. Bir diger nede.n de 11!stanbul111 un Fransiz 
91karlar1n1 savunmas1yd1. Zaman iginde Fransa'nin art1k Turkiye'
de 91karlar1 kalmad1g1ndan onlari savunrnaya da gerek kalmam1§t1. 
Bu da maddi destek bak1m1ndan Fransiz Huk'Umeti'ne bagl1 olan bir 
gazete 19in zor gtinler demekti. Diger yandan ".!stanbul 11 ga~etesi

nin rekabet sorunu da vard.1. Rekabet bir yandan "!stanbul" ile 
ttirk9e gazeteler aras1nda, ate yandan °!stanbul" ile ya.banc1 ga
zeteler arasinda soz konusuydu. Herne kadar "!stanbul"'un etki
si Turkler bak1m1ndan s1n1rl1 ise de yeni Turk gazetelerinin ku

rulu§lari bu yillara rastlar (Htirriyet 1948, Milliyet 1954, Gu
naydin 1968) ve 11!stanbul" okurunu ali.rlar. 11 .!stanbul" okuru ta
mamen fransizca okumuyordu. Bunlar arasi.nda Ruml.ar, Yahudiler ve 
Enneniler de vard1. Art1k az1nl1klar daha ba§ka gazetelere y5-
nelmi§l.erdi. 

Sonu9 olarak, "istanbul" surekli okuyucu yi tirdi ve sonun
da bir kac; ytiz say1ya dti§tu. Ayn1 sirada Turk gazeteleri binlerce 

(1) !smet Giritli,"Ttirkiye'de Fransizca ve !ngilizce Yay1nlanan 
Gazeteler"fTtirkiye 'de Yabanc1 Dil.de Basin sempozyumuna sunulan 
bildiri, stanbul, 16-17-18 may1s 1984 sf .3 
(2) Korkmaz Alemdar, a.g.e. sf .176 
(2) H1fz1 Topuz, a.g.e. sf .36 
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okuyucuya sahipti. Yeni teknik geli§melere ve Tiirkiye'de bas1n1n 
ve toplumun kofi!ullarina ayak uyduramayan 11 !stanbul" gazetesi son 
yillarda Fransiz El9iligi'nin yard1m1yla ya§ad1, bu yard1m1n ke• 
silmesi ile de 1964'te gazetenin kapat1lrnas1na karar verildi. 

"!stanbul", Osmanli !mparatorlugu'ndaki yabancilar ve a
z1nl1k guruplar ic;in onemli bir gazete oldu. Borsahaberleri 1-
le ve dilnya ticaretiyle ilgili bilgiler ticari c;evrelerin i§ine 
yarad1. Pera'nin sosyal ya§ant1s1, !talyan §ark1c1lar1, balolar1 
ve toplant1lar1yla "!stanbul"'a yans1d1. O, bu c;evrelerin, yani 
!ngiliz ve Frans1zlar1n ve onlarla ortak c;al1§an Rum, Errneni ve 
Yahudilerin okudugu bir gazete oldu. Somilrgecilik doneminin sim
gesiydi. Tilrk ulusal bag1ms1zl1k hareketi bu doneme son verince 
11 :tstanbul" varlik nedenini yitirmi§ oldu. 
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h) D!GER FRANSIZCA GAZETELER 

Yukarida sayd1g1m1z belli ba§li fransizca gazetelerin ya
ni sirayayin haya ti genellikle kisa siirmii9. bir c;.ok kii<;iik . gazete 
mevcuttu:r.Bu nedenle bu gazeteleri kisaca incelemek yerinde ola
caktir.Bu gazeteler;"Jornal de Smyrne 11 , 11Echo de l'Orient", "Jour
nal de Constantinople","La Turquie","Impartial 11 , 11La Reforme", "Le 
Phare du Bosphore" ve 11Levent-Herald" adli gazetelerdir. 

Journal de Smyrne (!zmir Gazetesi) 1833-1915 !zmir'de ya
yinlanan bir gazetedir ve sik sik kapat1lm19tir. Echo de l'Orient 
(Dogunun Yank1s1) 1838-1845 !zmir'de ayda alti defa yayinlanan bir 
haber gazetesiydi. Journal de Constantinople (!stanbul Gazetesi ) 
1846-1866 adli gazete de iki gazetenin birle§me_sinden dogan bir 
gazeteydi. !zmir'de <;ikan Journal de Smyrne ile Echo de l'Orient 
birle9erek !stanbul'da Journal de Constantinople gazetesini 91kar
d1lar. La T\.irquie'nin (1866) kurulu§u ise Journal de Constanti
nople'un 1866'da ad degi9tirip yeni bir bi<;imde giinliik c;ikmasiy
la oldu. Yine !zmir'de Ql.kan 11 Impartial 11 (Tarafsiz) 1841-1912 ad-
11 gazete onceleri haftal1kt1 sonra haftada 4 defa yayinlandi. 

Oskar Efendi adinda bir Ermeninin <;1kartt1g1 La Refonne 
adli gazete onceleri haftada iki defa yayinlaniyordu. Bu gazeteyi 
1900 yilinda Dr.N. Ziiriikoglu satin aldi ve 1904'te gazete giinliik 
old\1. La Reforme o yillarda pazar giinleri 42 sayfa 91kiyordu • . Le 

Phare du Bosphore (Bogazi9i Feneri) 1870-1890 !stanbul'da 91kan 
ve patrikhanenin 91karlar1ni s·avunan · bir gazeteydi.; Gazetenin ba~ 
yazari Kiriakopulos bu gazete kapand1ktan sonra M1s1r'da <;al19m19-
t1r. Fransizca-ingiliBce olarak !stanbul'da gikan Levent- Herald, 
(1867) adl1 gazetenin sahibi Edgar Wittaker 1890 y1llar1nda saray"."' 
dan ald1g1 odenegi arttirmak i<;in bir takim §antajlara baevurmm1-
tur. Gazete bu yiizden bir 9ok kez kapanm1§tir. Wittaker,Times ga-
zetesinin Ttirkiye muha.birligini yapm1§t1r. ( 1) · · 

(_l) H1fz1 Topuz, 100 Soruda Tiirk Basin Tarihi, !stanbul, Ger{;ek 
Yayinevi, mart 1973 sf .35 
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B- FRANSIZ !HT!LAL! VE SONUQLARININ TtlRK!YE'DE 
FRANSIZCA BASINA ETK!LER! 

Fransiz ihtilAlinin dtinyaya getirdigi en bUyUk yenilik , 
ihtilAlden once bilinrneyen bir takim dU§UnCe ve prensiplerin giin 
J.§l.g1na 91kmas1dir. Bunlarin en onemlileri milliyet, e§itlik,hUr
riyet adalet ve karde§lik gibi dernokrasinin ana prensip ve hakla
r1d1r. Fransizlar bu prensipleri ihtilAl sava§lari s1ras1nda Av
rupanin oteki milletlerine de af,il1lam1§lard1r.(l) Bu fikirlerin 
yay1lmas1nda Fransiz:lar ba§ta yazili basin olmak iizere bir 9ok a
ra9tan yararlanmi§lardir. 

!htilAl aonu9lar1nin basina etkisine ger;meden once, genel 
olarak bazi konula.ri ii;lernek gere1anektedir. Her §eyden once TUr
kiye ile Fransa arasinda ticari ili§kiler vardir. Siyasi ilii;ki -
lerin belirlenmesinde ekonomik ili§kilerin rolil bUyUktU. 1783 y1..,. 
linda Fransa'nin genel ihracati ir;inde TUrkiye, 3 884 576 sterlin 
ile birinc-i s1ray1 aliyordu. TUrkiye•nin de Avrupa ile tica.reti -
nin % 55'1 Fransa ile ya.piliyordu.(2) Tlirkiye'ye di§aridan gelen 
malla.r arasinda kagi t, i;eke.r, bah.a.rat ve baz1 lUks e§yalar va.rdi. 
K1sacas1 Fransa, 18.asrin sonlarina dogru TUrkiye'de geni§ ticari 
menfaatlere sahipti. !htilAl arifesinde Fransizlarin Osmanl1 .!m
pa.ratorlugu hudutlari ir;erisinde 80 kadar mUessesesi vardi.(3) 

Fra.nsiz ihtilAlinin TUrkiyetdeki fransizca basina etkile
ri ~ok yonlti olmu§tur. Bunlardan en onemlisi,- ornegini "Bulletin 
Des Notivelles'"de gordligiimUz motive edici etkidir. Bulletin Des 
Nouvelles, Fransi.z ihtilAlini tanitmak, ona destek sa.glamak ama
ciyla 91kar1lmisiti. Hatta. ou gazetenin arnar;la.rindan birisi de Os
ma.nli topraklarinda Fransiz iht11a.11ne benzer bir hareket olu~

tunnaya c;ali§makti.(4) !htilAlin bu amac1 yalniz Osmanli toprak-

(1) Emin Oktay, Tarih, !stanbul; Atlas Yayinevi, 1978, sf .220 
(2) 1smail Soysal, Fransiz !htilAli ve Tiirk-Fransiz Diplomasi ,MU
nasebetleri (1789-1802), 2.bsk.Ankara,TTK Basimevi,1987 s.f.43 
(3) !sma.il Soysal, a..g.e. sf .41 
( 4) Ziyad Ebiizziya, "Osmanli !mpara.torlugu' nun TUrk<;;e Di~indaki , 
Basini", Tiirkiye'de Yabanci Dilde Basin sempozyumuna. sunulan bil
diri, !stanbul, 16-17-18 mayis 1984, sf.9 
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larina yonelik degildi: "1791 senesinden itibaren Avrupa hi.ikilm -
·aarlar1 ve bilhassa Avusturya ihtilAlin sirayet tehlikesi ve -mi.i
tecaviz halinden korkrnaya ba9lay1p nazarlar1n1 batiya 9evirmi§ -
ler ve harekete hazirlanmi9lard1r.(l) Bulletin Des Nouvelles'den 
ba9ka bir gok gazete bu amaci giitmi.i§ ve Fransiz ihtilAlinin ya
n.inda yer alarak onu Osmanli !mparatorlugu'nda savunmaya ve des
teklemeye 9al1§rn19lardir. Burada hernen hat1rlatmal1yiz ki;Bulle
tin Des Nouvelles'den once de Fransiz Elgiligi rnatbaasinda bazi 
teknik eserler yay1nlanm19t1. Bunlar: 1787' de Lafitte' in ••!stih
kam Dersleri", ertesi sene Truguet'nin "Deniz Manevralari ve !-
9aretleri" gibi : es~rlerdi. (2) 

Diger yandan Alexandre Blacque gibi gazeteciler de ihti
lAl sebebiyle Fransa'dan ka9m19 ve Ti.irkiye'ye yerle§rni§lerdir. 
Alexandre Blacque kralcidir.(3) Bu nedenle Ti.irkiye'de yari resmi 
ya da ozel olarak 91kard1gi gazeteler Fransa'da hep ihtildl hi.i
ki.irnetlerinin dikkatini ve tepkisini 9ekmi9tir. Hatta. bu ytizden 
A.Blacque'in gazetesi Fransiz El<;iligi'nce kapat1ltn19tir bile. 

Bu iki ornek Ti.irkiye'de fransizca gazetelerin bir yandan 
ihtilAle destek olmak ve onu tanitmak amaciyla , diger yandan da 
Fransa'dan ka<;an kral yanl1la.r1n1n seslerini duyurabilmeleri a
rnaciyla 91kar1ld1g1n1 gostermektedir. 

Frans1:z ihtilAlinin Ttirkiye' de gazeteciligi doguran, yer-. 
le9tiren faktorler arasinda en onemli yeri tuttugunu soyleyebi -
liriz. Qali§rnarnizin giri§ boltimi.inde de belirttigirniz gibi ihti-
. . 

ialden once Fransa'da 41 gazete yayinlanirken ihtilAlden sonra 
bu say1 1400'lere 9ikmi9tir. Buda Fransa'da yeni hi.iki.imetlerin 
basin olayinaverdikleri onemi gostermektedir. !ete bu etkilerle 
Ti.irkiye'de basin daha dogrusu gazetecilik 183l'den c;ok once1eri 
ba§larnif}t1r • . !lk ti.irk<;e gazetemiz say1lan Takvim-1 Vekayi'den 
(1831) yakla91k 36 y1l ·once ilk fransizca g8:zete yayinlanmietir. 

(1) !srnail Soysal, Fransiz 1htil4li ve Ti.irk-Frans1z Diplomas! 
Mi.inasebetleri (1789-1802), 2.bsk.Ankara TTK Basimevi,1987 sf 101 
(2) !smail Soysal, a.g.e. sf 54 
( 3) M .• Nuri !nugur, Basin ve Yayin Tarihi, !stanbul, Qaglayan Ki
tabevi, 1982 sf .170 
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(Bulletin Des Nouvelles 1795) Bu tarih Fransiz ihtilAlinden he
men sonraki yillara rastlamaktadir. 0 yillarda 19eride I. Abdul-.. 
hamid'in oliimil tizerine yerine ge9en III.Selim devri ba§liyordu. 
Birinci Abdtilhamid 1787' de bafillayan sefer esna.sinda C:>zi kalesi""" 
nin zapti haberini ogrenince duydugu acidan olmti§' yerine 28mart 
1789'da !II.Selim ge9mi§ti. III.Selim ba§a ge9er ge9mez Fransiz 
ihtilAlinin Avrupa'da meydana getirdigi kar1§1kl1klar kar§1s1nda 
kaldi. Bu arada Bonaparte 1798'de M1s1r'1 i§gal edince " Eski 
Dost " Fransa ile sava§ haline giri'.!-mi§ti. Daha sonra Misir'in 
fransizlar tarafindan tahliyesinden ve 1802'de bari§ : akdinden 
sonra tekrar Fransa ile dostluk ba§ladi. 

Reformcu padi§ah III. Selim tahta 91kt1ktan sonra "di§a
rida esen riizgarlar" hakkinda kendisini aydi tlatmasi ic;in -o za
manlar reilstil kiittap--denilen- di§i§leri bakani Atif Efendi' yi Pa
ris' e gonderi:r. Biiyiik Fransiz Devrimi'nin ilstiinden bir kag yil 
ge9mi§tir hentiz. (1) 

III. Selim, Tilrkiye tarihinde "Nizam-1 Cedid" devrini a-
9an pa.di§ahtir. Devlet te§kilatina ve orduya Avrupa yontemleri 
onun zamaninda cesaretle sokulmaya bai;lam1§t1r. Bu yeni yontem ve 
dti§tinceler basin dtinyasina aksetmekte gecikmemii;tir. !htilAlden 
sonraki yi.llarda, bizde Takvim-i Vekayi'nin ortaya 91k1§1na dek 
olan stire i9inde "Bulletin Des Nouvelles" ile birlikte "Gazette 
Fran9aise .de Constantinople", "Le Spectateur Oriental", "Le Smyr
nien" ve "Le Moniteur Ottoman" gibi bir 9ok fransizca gazete ya.
y1nlanm111t1r. 

Bir bakima bize gazeteciligi fransizlar ogretmi§tir. Ga.-
zetelerin bas1m1n1 milmktin kilan matbaanin yurdumuza 
sinde , !brahim Milteferrika'yi destekleyen Yirmisekiz 

getirilme
Qele biza-

de Sait Efendi'nin Fransa'daki incelemeleri herkesc;e bilinmekte
dir. Sai t Efendi 1720' de babasinin Fransa krali XV .Louis nezdin
de elgi tayin edilmesi tizerine , onunla birlikte Paris'e gitmi11, 
ba.ti medeniyetinin ilerleyi§ini ve bu arada basimin yararlarim 

(1) Server Tanilli, Uygarlik Tarihi Qagda§ Dtinyaya Giri~, !stan
bul, Say Kitap Paza.rlama, eyltil 1981 sf .9 
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bizzat yerinde gorrnek ve incelemek o,lanagini bulmu§tur. Sait E
fendi Fransa Ida. kald1g1 4 yil sure i<;erisinde' Fransa• nin bilim
sel, teknik ve kiiltiirel miiesseselerini yakindan izlemi§, ayrica 
kitap yay1nc1l1g1n1n teknigiyle yakindan ilgilenmi§tir.(l) 

1724'te !stanbul'a doniince de matbaayi kurrnak i<;in <;a.ba
la.ra giri§mi§tir. Ger<;i gazetecilik yurdumuzda bfuldan yiiz yil 
kadar bir siire sonra. orta.ya. 91kacakt1r ama Fransa.' nin ve fran
s1zcan1n etkisi kendini yine gosterecektir. daha sonralari tiirk
<;e ga.zete <;ikaran gazetecilerimizin hemen hepsi iyi derece fran
sizca biliyorlardi. Buna ornek olarak Terciiman-1 Ahval gazetesi
ni <;ika.ran Aga.h Efendi'yi verebiliriz. Matbuat Umum miidiirlerin
den Server !skit, Anka.ra' da. 1937 y1l1nda basilan "Husus1· ilk 
Tiirk<;e Gazetemiz Terci.iman-1 AhvAl ve AgAh Efendi" a.dli ese.rinde 
Agfill Efendi'nin frans1zca.s1 iizerine §Unlari yazma.ktaydi : 

" ••• Efendi frans1zcay1 fevkAlade iyi biliyordu. ( ••• )Agfill 
Efendi benim fikrt terbiyem iizerine de miiessir oluyordu.Gramerde 
"0" zamirinin kim oldugunu bana "Halk" diye §ah1sland1rm1§ ve 
halki tarif etmi§ti. Fransiz ihtilAl-1 kebirini bana mufassalan 
0 ogretmi§ti.( ••• ) Ustada t:fransiz gazeteleri ve bilhassa Figaro 
gazetesi munt~zaman gelirdi. Figaro'nun ne demek oldugunu da ba
na kendisi ogretmi§ti •••• " (2) 

Gazetecilik bize Fransiz ihtilaliyle gelmi§ltir diyebili-~ 
riz.Geli§mesini de ozellikle 1860' la.rdan sonra h1zland1rmJ.EJt1r. 
1860 1 la.rdan s.onra cikan gazetelerin sayisinda onemli bir artl.§ 
vardir. 

(1) M.Nuri !nugur, Basin ve Ya.yin Tarihi, !stanbul, Qaglayan Ki
tabevi, 1982 sf .154 
(2) Server !skit, Hususi ilk Tiirk<;e Gazetemiz Terciiman-1 AhvAl 
veAgAh Efendi, Ankara Ulus Basimevi, 1937 sf.47 
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C- OSMANLI iMPARATORLU('.}U'NUN SON YILLARINDA 
TtiRK!YE'DE FRANSIZCA BASININ YAYGINLIOININ NEDENLER! .. ~ . 

Ttirkiye'de gazetecilik olay:Lnin fransizca ola.rak ba§lad1-
g1n1, yurdumuzda. yayinla.nan ilk ga.zetelerin hep fransizca oldugu
nu belirtrnif}tik. Osmanli !mparatorlugu •nun a.on yillarinda , bizde 
fransizca bas1n1n yayg1nliginin sebebleri bir <;ok farkl1 dtizeyde 
incelenebilir. Bunlarin ba§J.nda Fra.nsiz ihtilAli gelmektedir.Fran
siz ihtil~li btiytik bir harekettir ve bundan btittin devletler do
layli ya da dolaysiz olarak etkilenmi§lerd-ir. Fransizlar ihtilAl:.. 
lerini yaymaya <;al1§Ml.§lar, bunda fransiz dilinin ttim dtinyadaki 
yayginligindan ve basin olayindan yara.rlanmas1n1 bilmi§lerdir.Ge~ 
<;ektede o yillarda fransizca bir haberle11me dilidir, bir ktiltiir 
edebiyat dilidir. K1sacas1 evrensel bir dildir. Yine o yillarda 
Osmanli topraklarinda bir almanca veya bir ingilizceden s5z edi
le bilir ama bu:t diller fransizca kadar yaygin degildir. Mesela 
ingilizcenin bugtinkti durumuna gelmesi i<;in Amerika Birle§ik Dev
letleri 'nin kurulma.s1n1 ve bir stiper gti<; haline gelmesini bekle
mek gerekecektir. 

Frans1zca'n1n dolay1s1yla fransiz bas1n1n1n yayg1nl1gJ.n1n 
nedenlerinden birini de Osmanl1 topra.klar1n1n i<;inde, Osmanl1 ay
d1n1n1n kafa yapisinda aramak gerekecektir. Toplumun sosyolojik 

_yap1s1 itibariyla, batiya ozellikle Fransa'ya bir egilim vardir. 
Osrnanli a:yd1n1- i9ih Paris vazge<;ilmez, btiytilti hir kenttir. Fransa 
o zamanki Osmanli !mparatorlugu yonetimine nazaran bir ozgtiE'liik -
ler diyar1d1r. Ayd1nlar1miz1n hemen hepsi iyi derecede fransizca 
bilmektedirler. Htikiimetin kararlariyla en ufak bir uyumsuzlukta 
kolayca Paris'e gidip oraya yerle§ebilmektedirler. Mesela §inasi 
kendi gazetesi Tasvir-1 EfkAr• 1 27 haziran 1862'de yay1nlad1g1 za
ma.n gazetenin .amac1n1n "Halka, kendi yararlar1n1 dti§iinmeyi ve so
runlari :Usttinde durmayi_ gostermek" oldugunu belirtmi~ti. Ancak 
yeni dti§tinceleriyle Osmanli yonetiminintepkisiri.e yol a9an ~inasi 
1865 ilkbaharinda Paris' e ka<;mak zorunda kalinca Tasvir-i EfkA.r'
da bayragi. gen~ Nami.k Kemal alca.ktir.(l) Fransizlar da zaten ote-

(1) Ali Gevgilili, Ttirkiye'de Yenile§me Dti§tincesi,Basin ve - Ata -
turk, !st.tln.tktisat Fak.Mecrnuasi c.39, no:l-4 s.f. 14 -



27 

den beri i.ilkemizde kill ti.ir ni.ifuzu kurmak istemi§ler, bu yo1da. da. 
toplumumuzun bu ozelliginden yara:rlanmasini bilmi§lerdir. Bu du
rumun yalniz Turkiye•ye ozgti olmadigi.ni hemen burada belirtmek
te yarar vardir. Fransa somilrgecilik amaciyla uzak dogu i.ilkele• 
rine veya Afrika kaynaklarina yoneldigi zaman da bu ktilttir em
peryalizmini uygulami§tir. Kuzey Afrika i.ilkelerinde frans1zcan1n 
etkisi bugtine dek silregelmi9tir. Yine toplumumuzun sosyolojik 
yap1s1na donecek olursak, Ti.irkiye'nin cografi konumu itibariyla 
dogu ve bati kiiltilrlerinin arasinda yer almi§ oldugunu gorilrilz. 
Bu nedenle bizde silrekli bir dogu-bati 9at J.f}mas1n1n yai:;anmi§ ol
mas1 dikkatimizi geker. Osmanl1 ayd1n1, doguyla bat1 arasinda bir 
segimin, bir kimlik aray191nin sanc1lar1ni ya§atnJ.l}tir gogu kez. 
Dil§ilnilrlerimiz bizi milletler camiasi iginde bir yerlere yerle§
tirmeye galJ.§IDJ.§, kimisi bat1y1 Ornek almam1z gerektigine l§aret 
ederken kimisi de esasen dogulu bir toplum oldugumuzu,bat1ya yo
nelmemizin yaln1§ oldugunu belirtmi§lerdir. M~sela Namik Kemal, 
bati. devletlerinden sadece Fransa'n1n ornek al1nma:s1 gerektigi:
ni savunmu§tur. (1) 

Bu kirnlik <;at1§malar1 silrerken fransiz kiiltilri.i etkisini 
gostermeye devam etmil}tir. Osmanli devlet dilzeninde yenile§me ha-
reketleri ba§layinca, d19ar1ya, ozellikle Fransa'ya ogrenciler 
gonderilmi§ oradan uzmanlar getirtilmi§tir. Bu uzmanlar oncelik
le orduda degi§ikliklerle i§e ba§lam19lar, bunun yank1lar1n1 ki.il
ti.irel alana, toplumsal ya§ama bi<;imine aksettinnekte · gecilonemi§
lerdir. Bat1lila9ma hareketine · ba§ta.kilerin de katk1s1 vard.ir. 
Ornegµi II. Mahmud, ihtil~l s1ras1nda Fransa'dan ka<;ml.§ olan A. 
Blacque'i desteklemi§, para yard1m1nda bulunmui;1 !stanbul'a. ge
lerek bir gazete 91karmas1ni istemi9tir. II •. Mahmud batiya en gok 
yonelik bir padi§ahtir. II.Mahmud ilk kez ntifus say1m1 yapan ve 
kendi resimlerini devlet dairelerine astiran hiiki.imdardir.II .Mahl9 
mud onemli reform hareketlerine gi!'if}mek istediginden bir destek 
olarak bas1n1 ke§fetmi§tir. Boylece fransizca olayi baekentin ya-

(1) M.Nuri 1nugur, 8.03.1988 Marmara tlniv.BYYO !atanbul 
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9am1na girmi§tir. 0 y1llarda fransizca. di~a ac;ilma dili olarak 
kabul edilmi9tir. Her ttir resmi gorti9melerde, die ili§kilerde . 
fransizca gittik9e yayg1nla9m19t1r. HattA basin mevzuat1m1zda bir 
9ok madde Fransiz ya.sa1arindan a11nm19t1r. · Ornegin Osmanli Devle
ti 'nde 1864'te yayinlanan basin ttizilgilnde Fransa'da Napoleon• un 
benzeri bir yasal s1n1rlamasl.ndan esinlenilmi9tir~ Osmanli Dev
leti' nde ayd1nla.r1n muhalefet yapabilmek ir;in Fransa.'yi se9me
lerinin nedeni Fransa'da. basin ile ilgilenenlerden destek gonne
leridir• Bunun yan1 sira, Osmanl1 toplumsal yap1s1 ozellikle 19., 
yiizyJ)lJ.n ikinci yarilarindan itibaren siyasal alanda birbirini 
izleyen dti9ilnce kisi tlamalariyla karip.la9m19tir. Dtir}iince ve o
zellikle basina dontik yasal kia1tlamalar1n ilki 1858 y1l1nda 91-
karilan ceza kanunu sirasinda gortililr. Ulkede yayinlanan gazete 
say1s1nin ancak ikiden ibaret oldugu bir dC5nemde Fransa•dan ali
narak 91kar1lan ceza yasasi basini da kapsamina alini9 bulunmak - . 
taydi. 

Sonu<; olarak, Osmanli !mparatorlugu' nun son y1llar1nda, ka
pi tillasyonla.rin da varl1g1yla, Frans a ve J: fransi ,z kill tilrtiyle ara
mizda gilnlil~ ba.sin i<;in ekonomik, politik, sosyal ktiltilrel alan - · 
larda 9ok geni9 bir etkile9im dogmu9 ve bunun sonu~lari fransizca. 
ga,zete say1s1na yans1m19tir. Bizde ilk fransizca ga.zete ttirk9e ga
zeteden 9ok once yayinlanmaya. ba9lam19 ve fransizca gazete.lerin 
say1s1 hizla artarak ·l940'lara dek gelinmi9tir. Anca.k yeni cumhu-

. riyet rejimiyledir ki, yukarida soztinti ettigimiz bir takim aosyo
lo jik kimlik ara.yi§larindan vazgegilmi9, Osmanli ayd1n1nin icine 
dti§ttigil killttirel bo§luklar doldurulabilmi§ ve fransizca, diger 
faktorlerin de etkisiyle onemini yitirmeye ba§lam1§t1r. 
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II. Bt>LtlM 

. 
CUMHUR!YET DONEM!NDE TtiRK!YE'DE FRANSIZCA BASIN 

A- 1923-1950 ARASINDA FRANSIZCA BASIN 

Osmanli !tnparatorlugunun sava§ onces~ ic;inde bulundugu ya
ri somtirge durumuna ve Fransa'nin ekonomik ve ktilttirel ag1nlig1na 
bagli olarak, Ttirkiye'de fransizca basin artik Mustafa Kemal'in 
yeni Ttirkiye Cumhuriyeti'ni kurmasiyla hizli bir ~ekilde yok ol
maya c;agr1lm1§ gortinmektedir, Bu h1zl1 gidi§e ra.gmen fransizca ba
s1n1n · 1919 .~ 1939 yillari arasinda yine de parlak bir devir ya
§adigi soylenebilir. 

Bu devirde basin, Osmanli devrinde oldugu gibi bi.Wilk bir 
9e§itlilik gosterir. Genellikle kisa omtirlti, teknik veya magazin 
19erikli .dergilerin yani sira, btiytik gtinltik gazetelerden soz et
mek gerekir ki, bunlarin ba§inda daha once soztinti etmi§ oldugumuz 
"Stamboul"(Istanbul) gelir. Bu basin ac;1klad1g1 dii§tincelerle ol
dugu kadar savundugu c;ikarlarla da. c;e§i tlilik gosterir. Frans1zca 
bas1norga.nlar1 bu devj.rde bazen yabanci gtic;lerin politika.lar1n1 
destekler, bazen de okurlarina Ttirkiye'nin baki§ a91larin1 sunar-
lar. :Burada hemen kaydetmemiz gereken bir nokta. vardir. Bu 
·tamamen Fransiz yanlisi bir basin degildir. Bu yillarda 

basin 
ortaya 

c;1kan fransizca. gazete1erin ba§inda, mtita.reke yillarinin maga:zin 
gazetesi olan "Tout Pera"' yi, "L' Economiste d 'Orient .. 1 sayabili
riz. Bunlara. Curnhuriyet gazetesinin 1925' ten sonra. yayinlanmaya 
ba.§layan fransizca baskisini da katmal1y1z. "Republique" (Cumhu
riyet' in frarisizca. baskisi) ile "Sta.mboul" aras1nda veya " Tout 
Pera" ile "L'Economiste d 'Orient'' arasinda. ortak olan §ey; bir i
leti§im, bir anla§ma dili ola.rak fra.nsizcaya ba§vurmu§ olmalar1y
d1. Cumhuriyetin ilk y1llar1nda, bir ileti§im dili olarak hep 
fransizcayi sec;en bir c;ok basin organ1n1n varl1g1 §U bir ka:c; so
ruyu gtindeme getirmi§tir:(l) Bu fransizca basin Ttirkiye'nin ger-

(1) Franc;ois Georgeon, "Aperc;u Sur La Presse de Langue Franc;aise 
en Turquie Pendant La Periode Kemaliste (1919-.1938)", La Turquie 
et La France a l'Epoque d'Atatiirk. Coll.Turcica Vol.I .sf. 200 
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9eklerine nasil uyum saglami§tir? KtiltUrel rolU ne olmu§tur? Bu 
donemde fransizca ba.sinin Tilrkiye.ile Fransa arasindaki ili§ki
lerde i§levi ne olmu§_tur? 

!ki dUnya sava§l. arasinda fra.nsizca bas1n1n geli§imini · 
izleyebilmenin yolu, bu devirde ortaya 91kan gUnlUk gazetelerin 
incelenmesidir. MUtarekeyi izleyen yillarda 12 ka.dar tUrkc;e ve 
9ok say id a yunanca, ermenice gaze tenin yani sira :· 1stanbul' da 
ya.klaeik 6 gUnltik gazete yayinlaniyordu~(l) Matbuat Umum MUdUr
lUgti. ta.rafindan temmuz 1925'te yayinlanan bir istatistik o de
virde, !zmir'deki fransizca gazetenin (Le Levant) d1§1nda . ls
tanbul'da 12 gazetenin yay1nland1gin1 ortaya koymaktadir.Bunlar
dan 7' si "La Republique", "L' Akcham" (Ak§am gazetesinin fransiz
ca ba.sk1s1),"Le Stambbul", "La Gazette", "La Volente", "Le Jour
nal D'Orient" ve "BUyUk Yol" gibi onemli gazetelerdir. Bu tarih
ten 10 yil sonra ise tilrkge 7 gazetenin yani sira 5 :f'ransizca 
gazetenin g1kt1g1n1 gorilrUz. Bunlar "LaRepublique", "Le Beyog
lu", "La Turquie", "Le Journal D'Orient" ve 11!sta.nbul" gazete
leridir. 

Bu bas1n1n onemi hakkinda bir f'ikir edinebilmek i9in 
tirajlara bakmak yeterli olacaktir. Ancak ne yazik ki bu konu
dQ eldeki bilgiler kesin olmamakla. birlikte, tirajlarin 6-7 bin 
ile 4 bin arasinda . degi§tigi tahmin edilmektedir. ~( Mesela . TUr
kiye 'deki fransizca. gazeteler arasinda en uzun omtirltisti olan " 
!stanbul"'un o yillarda 6 ya da 7 bin , njournal d'Orient 11 • in 
4 bin, ·Tanin gazetesinin f'ransizca. ba.sk1s1n1n da yine 4 bin ci
varinda bast1g1 tahmin edilmektedir. ( 2.) Ayni 9agda Tiirk gazete
lerinin toplam tirajinin 66 bin dolaylarinda oldugu gozonUne a
l1nmaktad1r. Buyillarda patlak veren 9eyh Sait isyanindan son
ra, .. bas.in kontroli,ine yonelik onlemler .al1n1r. Takrir-1 Sukun ka
nunundan sonra frans,izca gazetelerin tiraji:r:ida, diger tUrk<;;e ga
zetelerde oldugu gibi hassas bir dU§ii§ gorUlilr. Bu dU~U~ sonun-

(1) 
Nos 
('2) 

G.Groc.,1.Qaglar, La Presae Fran9aise de Turquie de 1795 
Jours,(Hist. et Catalogue), Ed.Isis 1985 , Istanbul, sf. 
G.Groc, !.Qaglar, a.g.e. sf'. 28 

,, 
a 
28 



31 

da artik Ttirkiye'deki fransizca gazetelerin toplam tiraji 10.800 
civar1ndad1r. "Republique" 1800,"Milliyet" 1750, "Journal d'Ori
ent" 2250, "Stamboul" 2500 ve "Akcham" 2500 civarinda bir ti
rajla ya9amlar1n1 stirdtirmektedirler. Bu donemde toplam tiraj a
<;.1s1ndan fransizca basin, Tti.rkiye 'de be9inci s1ray1 almaktadir. 

Bu bas1n1n en onemli ozelligi eskiden oldugu gibibu do
nemde de !stanbul'da var olmas1d1r. Yani ·11 1stanbul' lu" olma.si·-··' 
dir. Sava§tan once Tra.bzon ve Aydin'da ortaya <;ikan gazeteler, 
buradaki az1nl1klar1n go9ti tizerine kapanmifi!lardir • .Ancak !zmir'
de fransizca gazeteler bir sure. dab.a var olmu9lard1r. Mtitareke
nin ertesinde kurulan "Le Levant" ve "Echo de France•tt in yan1s1-
ra 1929'da kurulan "Anadolu" ve "Journal de Commerce" yay1nlar1-
n1 fransizca olarak stirdtirmti9lerdir. Temel olarak !sta.nbul •aa yo
gunla9ma.sina. ragmen, fransizca. basin o yillarda. ba9kentte de ge
li9me olanag1 bulmu9tur. Ger<;i fransizca konu9anlar1n sayisi An
kara' da. old uk9a azdir fakat yine de ilk ;fransizca dergi olan L' -
Echo de Turquie 1925'te yayinlanmaya ba9lar. Bunu, 1930'lara dek 
daha bir 9ok ya.yin izler. 

Bu donemin ba9l1ca ozelliklerinden biri de, iki dilnya sa
va91 arasinda Ttirkiye'de fransizca bas1n1n yabanci dil olarak 
bir tekel o1u9tunnas1d1r. Yabanc1 dildeki basin i<;in bir tek 
fransizca soz konusudur. "Osma.nicher Lloyd" gibi al.manca ve "Le

vent-Herald gibi ingilizce gazeteler kaybolmu9lard1r artik."Tur
kishe :Post" d191nda btiytik ya da kti<;tik onemdeki almanca,ingilizce 
gazeteler tek tek silinmi9lerdir. !9gal ordularindan ingilizler 
tarafindan 91kar1lan fakat daha sonra ka.panmadan, once yunanlilar 
tara:findan satin. alinan · "L'Orient News"• ti bu arada saymak ge:r:e
kir. Burada onemle l>elirtilmesi gereken bir nokta da Fransa di
§J.nda bir 9ok Avrupa devletinin 91karlar1n1n savunulmasinin yine 
fransizca arac1l1giyla olmu§ olmas1d1r. Buna orn.ek olarak Kork-
ma.z Alemdar'1n, eserinde soztini.i 
sini verebiliriz. Alemdar, §unu 
!talyan anla9mazl1g1 s1ras1nda 

etmi9 oldugu "Stamboult' gazete
kaydetmektedir :( 1) u ••• Osma.nl1-
!talyanlarin tilke d191na 

(1) Korkmaz Alemdar, !stanbul (1875-1964) Ttirkiye'de Yayinlanan 
Fransizca Bir Gazetenin Tarihi, Ankara AiT!A, 1980, sf 116 
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· rilmasi fikri dogd ugunda 11Stamboul" kesinlikle karei 91kt1. ( •• ) 
"Stamboul"'un Fransa'dan ba§ka tiT~elerin 91karlar1n1 savunmas1-
n1n nedeni gittik9e a<:;iktan a<:;iga ele§tirilen yabanci 91karlar1-
n1n dogasinda sakl1yd1. Onun i<:;in "Stamboul" yabancilarin hakla
r1n1 sinirlamaya yonelik tilm girii;imleri ele§tirdi." Bu olguya 
bir bai;ka ornek olarak ta ingilizlerin "L'Aurore" gazetesini kont
rol girii;imlerini verebiliriz. 11L'Aurore 11 , 1908 me§rutiyet hare
ketinin hemen ertesinde kurulmu§ !sra.il yanl181 fransizca b1r ga
zeteydi. !ngilizler 1921 y1l1nda, !ngiltere'nin dogudaki c;1kar
lar1ni sa.vunmaya yonelik bir gazete qikarma giri9imlerinden son
ra (Gazette Bri tanique) ''L'_Aurore" gazetesine ekonomik agidan 
hakim olmayi ba9ard1lar. 1921 eyltiltinden itibaren de "L ' Aurore 
bir "Hafta.lik Siya.si ve Edebi ingiliz Ga.zetesi" haline geldi.Ga
zetenin ingilizler ta.rafindan ele ge9irilmesi sirasinda Fran
sa' nin dogudaki ytikaek komiseri General Pelle, memnuniyetle i;unu 
belirtiyordu.(l): "Sadece bir tek olay, dilimizin etkisinin do
guda ne kadar gti9lti kald1g1n1n belirtisi olmaya yetmektedir. Bu 
olay, !stanbul'da 91kan bir ingiliz gazetesinin fransizca. yayin
lanmak zorunda kal1§1dlr." Fransizcanin etkisinin bir diger l:)r
negi de kendi haber ve propaganda organlarini olu§turmak isteyen 
almanlar tarafindan verilmi§tir. 1925 yilinda bir "Alman Bai:31n 
Komitesi"'nde bir a.rs.ya gelmi§ bir gurup Alman tticcar ve _sanayi
ci, Alman dernek ve i§letmelerine bir genelge gonderirler.Bu ge
nelgenin ama.ci Alma.nya.•ya ve almanlara. sempatisini kimseden sak
lamayan Muzaffer Bey tarafindan l924'ten beri 91kar1lan fransiz
ca gazete "La Volonte"'nin kontroltil).iin saglanmasinda yardim is
temekti. Bu genelge §C>yle bitiyordu:(2) " ••• Gazetemiz "La Volon
te", fra.nsizca bura.da yaygin oldugundan bu dille yayinlanmakta -
dir. Tilrk bi1.a1n1n1 etkilemek iQin bunu goz oniine almamiz gerek
mektedir." 

(1) G. Groc, !. Qaglar, La Presse Franc;a.ise de Turquie de 1795 a. 
Nos Jours,(Hist. et Catalogue),Ed.Isis 1985, · !stanbul, sf. 30 
(2) Orha.n Duru, Amera.kan Gizli Belgeleriyle Ttirkiye'nin Kurtulue 
Y1llar1, Milliyet Yay. !stanbul, Divan Ma.tba.acilik, temmuz 1978, 
BS 201,210,212. 

/ 
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Bunun yan1sira, bas1n1n genelinde e.le alinsalar dlf,,fran
sizca ekonomi bas1n1n1n konusunu oluf}tursalar da o donemde ic;in- · 
de bulunulan ekonomik sorurilarin tinemine deginrnek gerekir. 1ki 
diinya · sav~§J. arasindaki _donemde, fransi.zcani.n Tiirkiye'de bir ti
cari dil halinegelmesine yardi.mci olan ve ekonomi konusunda uz
manlaf}mJ.§ olan 20 kadar fransizca gazetenin var oldugu tahmin e
dilmektedir. Bu g~zetelerin ,' bazi.si dogru.dan Fransa'ni.n Tiirkiye·•
deki ekonomik faaliyetlerini ilerletmesi i<;in 9aba gostermek
teydiler. Ornegin; 1920-1921 yi.llari arasinda c;1kan haftalik "L' 
Office Commercial Franc;a1a· du Levant" adli gazete orta dogunun 
ekonomik durumu hakki.nda "Fransa'nin ihracat1 i9in gereken somut 
ve h1zl1 bilgi alma gereksinimi"'ne cevap vermektedir • .Bu gazete 
ile birlikte yine Fransa'nin ekonomik c;ikarlarinin hizmetinde o
lan "L'Information d'Orient 111 1 ve Tiirkiye'deki Fransiz ticaret 
odalar1n1n ( !stanbul, !zmir} bill tenlerini say2.biliriz. 13unla.rin 
dinda Mehmed Zeki Bey tarafindan yayinlanan "Le Petit Journal Il
lustre" ve Re§it Saffet (Atabinen) tarafindan yayinla.nan "L'Eco
nomiste d'Orient" adli gaieteler vardir ki, bunlar fransiz yan
l1s1 degildi. "Le Petit Journal i:Illustre'' fransiz etkisine ka.r-
f}l. c;1k1yor ve Almanya'nin ekonomik 91karlar1n1_ savunuyordu."L'E
conomiste d'Orient"'a gelince, bu gazete Tiirkiye'nin c;1karlar1-
n1 savunuyordu. Tari.meal ve sinai bir c;ok verisunan, ticaret diin
yasi, fia tlar, ·pazarlarin du~umU. ve i§letmelerin gelif}imiyle 11-
gili bilgi veren bu fransizca basin Kemalist Tiirkiye'nin ekono- · 
mik ya§aml. hakk1nda bilgi edinmek isteyenlere birinci dereceden 
bir ka.ynak olu§turmaktadir. 

Cumhuriyetin ilk y1llar1nda fransizca. basini karakteri~ 
ze etmek ic;in §U iki onemli ozelliginibelirtmek gerekir: O dCS
nemde bir yandan geleneksel fransizca basin vardir. Bu basin Os
manli !mparatorlugu doneminde oldugu gibi yabanci ya da az1nl1k-

-

lar1n91karlar1n1 temsil etmektedir ve Turk olmayan bir kitleye 
seslenmektedir:. C>te yancian da Tiirkiye'deki yabancilara ve fran.;. 
sizca okurlarina seslenen bir "Ti.irk fransizca bas1n1" vardir. 
Geleneksel fransizca basin iki diinya sava§J. arasinda yok olmaya 
yilz tutarken, fransizca bilen Tiirklere ve Tiirkiye'deki yabanc1-
lara yonelik ikinci basin bu donemde hissedilir bir geli§me kay-
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detmi§t~r. 

Geleneksel fransizca basin konusunda,1919'dan 1939'a .dek 
bu basinin iki farkli donem ya§adigi soylenebilir. Osmanli yone
.timinin sansti~tin kalkmasindan, mtitarekeden ve !stanbul'un mtit
tefiklerce if}gal edilmesinden sonra, yani 1918-1923 arasinda "bu 
basin, Ttirkiye'deki bas1n1n genel geli§imine paralel bir geli§me 
gostenni§tir. Mtitarekenin imzalanmasindan sonraki aylarda fran
sizca gazetelerin sayisinda bir arti§ gortiltir. Bu gazetelerin c;;o
gu, hie;; bir · onemi olmayan, bir-iki sayfadan ibaret '· reklamla do-
lu gazetelerdir Ve omtirleri <;;Ok k1sad1r. "Bosphore", "La Frease 
du Soir" gibi bir kac;; tanesinin de yay1nlar1 . uzun stinnti§'t:iir. "!s
tanbul" gazetesine gelince, sava§ y1llar1ndaki kesintiden sonra 
aralik 1919'da yeniden yay1n1na ba§lar ve bunu yillarcastird'Urtir.. 

"L'Entente" ve "Le Courrier de Turquie" d1§1nda bu donem
de geli§en fransizca basin azinl1klar1n ($l.k91,rlar1ni. te.msil etmek-

. tedir ve !stanbul. un if}ga'.lini gerc;;ekle§tiren mtittefik devletleri 
sa.yesinde geni§ . olanakla.rdan yara.rlanma.ktad1r. ~tiphesiz mtittefik 
ordularinca. basina uygulanan bir sanstir vardir fakat bu sanstir 
Ttirk bas1n1 ic;;indir. Fransizca basin !stanbul htikUmetine gliven 
d uymaktad1r ve Mustafa Kemal' in onderligini ya.pt1g1 Anadolu ha
reketine dti§manlik beslemektedir. Bu da ~vrupa emperyalizmini ve 
Ti.irk olma.yan azinliklarin haklarini sav1:1hanlar ic;;in bulunmaz bir 
c;;e§it basin olu§turmaktaydi~ Hatta bu bas1nda bazeri §iddetli Ttirk 
du§mani dti§tinceler dile getirilrnekteydi. Milli mtica.deleye dti§man 
gazeteler arasinda ermenileri savunan ;'Renaissance"• 1, Yunanis
t;an yanl1s1 "Spectateur Oriental" veya eski "Moniteur Oriental"i 
Michel Paillares' in c;;1kardig1, Yunan sermayes'iyle •· ~· · desteklenen 
"Bosphore"'u sayabiliriz. Bunlarin yani ,sira 11 Natiorl 11 ,"L'Aurore" 
ve "Le Journal d 'Orient" gibi fransizca yayinlanan !srail ya.nl1-
si gazeteleri de sayabiliriz. 

Osmanli devletinin az1nl1klar1n1n elinde bulunan gazete
. lerle birlikte, bazJ. gazeteler de. dogrudan Fransa' ya ba~hdirlar. 
Miltarekeden sonra fransiz propagandasi ya:pacak, 11.Balkanlarda JJ;

ans1z· QikaJ:'larin.in Organi" olacak ( 1) bir gazete kurma fikri bi- ·. 

(1) G.Groc, 1. Qaglar, a.g.e. sf.33 
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le, bu donemde ortaya. c;;1km1~ fakat uygulanamami§tir. Bu projenin · 
gerc;;ekle§memesi tizerine· Fransa' n1J;l c;;1karlar1 ic;;in Fransiz · hiikil
meti "Stamboul" veya "Echo de France" gibi gazetelere mali yar
dim ve . cesaretlendirme poli tikasiyla yetinmi§tir. 11L•Echo delii:'an
ce" 1919 y1l1nda . !zmir' deyayinlanmaya ba§lam1§t1r. Fr9!.ns1z El
c;;isi' nin ifadesiyle, bu gazete "o zor donemde !zmir' deki fransi.z . 

. kolonisi ic;;in onemli bir yayi.n organi"' ydi. ( 1) 
Fransizca. basin ic;;in Mustafa Kemal' in ordula.rinin zafer

leriyle yeni bir donem ba§lar. Hatt4' Lozan antla§masinin imza
lamnasindan once bile bir c;;ok fransizca gazetenin . yayi.ni sona .... 
rer~ Bunlar "La Turquie Nouvelle", 11Le Reveil" ve "La Presse du 
Soir" gibi gazetelerdir. Btiytik ga.zeteler arasinda. sadece "Stam -
boul" ve "Le Journal d'Orient'in yay1n1 devam eder."Stamooul" bu 
andan itibaren dti§ma.ncatutumunu birakarak, Lozari gorti§meleri si
rasinda daha ilimli, olc;;tilti bir tutum ta.kinir. Mtittefiklerin ya-

. ninda yer alan "Le Journal d 'Orient" da. Kemalist ordulari.n Yu
.. nanlilar kar§isinda zaferinden sonra milli mticadele fikirlerini 
· desteklemeye koyulur. Fakat Lozan'da Ttirk tezlerinin yani.nda yer 
ald1g1ndan Fransizlar ta.ra.findan suc;;lanir. 

1918-1923 yi.llari arasinda bir ho§gorti rejiminden yarar
landi.kta.n. sonra, fransizca basin artik Ttirk bas1n1n1 dtizenleyen 
htiktimlere tabidir. !stikl~l mahkemelerinin kurtilu§una kadar Tur• 
kiye'de basin, 1909 (1913'te degi§ik hali) kanunuyla dtizenieni -

. . 

yorciu. Bu kanun siyasi nedenden dolayi gazetelerin yayinimn dur- · 
durulabileceginiongortiyordu. 1923'ten· itibaren !stanbul l;>as1n1, 
Ankara htiktimetin-in isteklerine cevap vermeye ba§ladi. Cumhuriye
tin savunulmasiyla illkenin birlik ve beraberliginin, dtizeninin 
saglaninasina katkida bulunmaya ba§ladi. 1925 Takrir-i Stikun ka.
nunu, hUkUmete bas1n1 .yakindan kontrol edebilme olanag1n1 .sagla
d1. Bu durum 193l'de<;1kar1lan (1938'de degi§tirilmi~ olan) ve 

. . 
gazeteler i<;in onceden bir izin ile bir teminati gerektiren ka
nuna dek stirdti. • 

.Bu §artlarda fran.sizca gazeteler yeni cuinhuriyet ve Anka-

(1) G.Groc, !. Qaglar, a.g.e. sf. 34 
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ra hiikiimeti konusunda sayg1l1 bir ·davrta.nJ.§ ic;erisine girdiler~ 

••stamboul" gazetesinin bu yillardaki geli§imi bu a91dan durumu 

ac;1klay1c1 bir nitelik ta§ir. Once muhalif, daha sonra da Anado~ 

lu hare.ketinin yamnda yer alan bu gazete, halifeligin kald1r1l

mas1nda.n sonra bir destekleme poli tika.s1n1 izlemeye ba§lar.1925 • 

te "Doguda Fransiz Q1karlar1n1n Organi" ibaresini gazeten1n · 

ba~l1g1ndan kald1r1r. Yeni Tiirkiye'de yapilan §apka devrimi,latin 

alfabesinin kabulii . gibi reformlar, gazetenin siltunlarinda sicak 

bir ilgi goriir. Ancak burilar1n yanihda "Stamboul" gazetesinde 

1929 krizinden sonra Tiirk hiikiimetinin ekonomid,e uygulamaya ba§

la.d1g1 devletc;i ilkeler konusunda iistii kapali ele§!tirilere de 

rastlanabilir. Bir biitiln halinde fransi.zca basin, Kemalist reform

lar1n ger9ekle§tirilmesinden yana oldu, onlarin yaninda yer aldi. 

Geleneksel fransizca bQ.Sl.lll. karakterize eden ozellikler

den birisi de · cumhuriyet doneminde iQinde bulunulan .mali zorluk-

_lardi. Sava§tan sonra bu bas1n1n ali§ilml.§ okuru, az1nl1klar,le

vantenler, Tiirkiye'deoturan fransizlar ve yabanc1lar olduk9a a

zaldi. Ayrica bu basin birer fransizca gazete yayinlayan Tiirk ga-- . 

zetelerinin rek4betine._de- kar§1 kaymak zorundayd1. Kag1 t krizine 

ticari faaliyetlerin azaimas1 dolay1s1yla. reklam gelirlerinin dii~ 

mesi de eklendi. "Stamboul" gazetesi 1925 senesini 36.000 TL'lik 

ve,· ..:_. ondan sonraki ·seneyi 33.000 TL' lik bir biit9e aQ1g1yla tamam

lad1g1n1 belirtiyordu bu zor donemde. (1) Ba.§ya.zari Pierre Le Go:ff 

Frans1z ElQisi' ne 1927' de .yazdigl. yazida §unlari diyordu: "Tiirki..; 

ye ve Ortadoguda tek frans1zca haberlefi!me organi olan 11Stamboul", 

eger Frans1z hiikiimet:J,. ona yardim iQin miidahelede bulunmazsa ka

panma: tehlikesiyle kar§l. karfi11yad1r. ( 2) Fransiz hiikiimeti bu ga.- · 

zetenin ka:panmas1yla. doga.cak zararlar1, gazetenin o ana kadarki 

fransiz . Q1karlar1 i9in hizmetini ve '.L'iirkiye'de fra:risiz etkisinin 

a:zalacag1n1 goz oniinde bulundurarak Pierre Le Goff'un yardim iste

gine cevap verdi. 

Osm~nl1 !mparatorlugu'nda 19. yiizy1ldageleneksel frans1l!

ca bas1n1n yan1nda yine fransizca olan fakat Ttirkler taraf1ndan 1-

(1), (2) G. Groc, !. Qaglar, ,a.g.e. ss.35 
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dare edilen, i'ikirleriyle, elemaniyla., serrnayesiyle k1sacas1 her 
i;eyiyle Ttirk olan bir i'ransizca b,asin d.a geli~mi§ti. Burada he
men 1831' de yayimi. ba§la.yan ilk · resmi ga.zete "Takvim-1 Vekayi' -
nin i'ransizca b,ask1s1n1n "Le Moniteur Ottoman" olarak 91kt1g1n1 
hatirlatmakta yarar vardir. Bundan bir sure sonra bir kac; Tiirk 
gazetesi i'ransizca bask1larin1 yapmakta. gecikmezler. Ornegin !k
dam gazetesi hem ·tiirkc;e hem i'ransizca yay1nlan1rken Cel~l Nuri 

. ve Ahmet Aga.oglu tarafindan 91ka.r1lan ''Jeune Turc" ga.zetesi ta
ma:men .fransizca baskiya ge9er. Fransiz diliyle bir Tiirk basini
nin en sistemli bi.r §ekilde Mustaf'a Kemal doneminde gelii.;;tigine 
tanik olmak mtimktindtir. 

Mustafa Kem~l, !zmir'de 1924 §Uba.tinda, !stanbul bas1n1-
nin temsilcileriyle yapt1g1 ii.nlii. goril§mede, onlara cumhuriyetin 
gereklerini savunma ve d1§ar1da iyi tanitilmami§, yalnJ.§ anla-
§J.lrnJ.§ Tiirkiye'nin tan1t1lmas1na ya.rd1mc1 olma gorevini vermi§
tir. Bundan bir kac; ay sonra da di§ dilnyayi Tilrkiye hakk1nda 

. ' , 

bilgilendirmeyeytinelik yabanci dilde bir ga,zete oluf}turma fikir-
leri ortaya at1lm1§tJ.r. Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Siirt mil
letvekiii Mahmud Esad Bey• in ·11 Ankara hi.ikilmetinin i'ikirlerin). or;.;. 
ta.ya koyacak reami bir fransizca gazete <;1kar1lmas1" teklifi yer 
alir. Bu gazete ayni.zamanda Tilrkiye'ye kar§i yoneltilen dii.§man
ca propaganda i<;in de iyi bir savunma araci olacaktir.(l) Fran-

. sizca baskisi bulunan Tanin gazetesinde ise, Hii.seyin Ca.hit, daha 
9ok iktidardan bag1ms1z, boylelikle de ele§tirileriyle yaba.nc1-
lar1n goziinde daha inand1r1c1 olacak ve Tilrkiye'de var olan ba
sinin ozgtirlilgilne taniklik edecek bir fransizca basin i.izerinde 
duruyordu. 

1923 11~ 1925 arasinda, bas1n1n hal4 bir takim goreceli 
o.z@ra.Uk~erden yararlandigi bu donemde fransizca yayinlanan Tilrk . 
gazetelerinin sayisinda bir artJ.§ gorillmektedir • .. Bu dl)nemde or
taya 91kan fransizca gazeteler ozetle §unlard1r: 11 Tanine"; t1BUyii.k 
Yol", "L' Akcham", "L'Echo de Turquie", "La Republique" ve 11Milli- . 
y-et"• Bunlarin ~ogu Tilrk gazetelerinin i'ransizca bask1lar1d1r. 

(I) G.Groc, !. Caglar, a.g. e. sf. 36 
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Tanin'in 1925 · mayisinda kapa.nmasiyla, 11Tanine"•1n de yay1n1 sona 
erer. Akeam gazetesi 1924 mayisl.ndan itibaren fransizca niishasi 
olan "L'Akcham111 1 yayinlamaya ba§lar. Re§at Nuri Drago tarafin -

_dan yayinlarian ve yayini .1927 nisanina dek stirecek olanyeni bai;
kentin ilk ~i:-ansizca. gtinltik gazetesi "L'Echo de Turquie"l925 ha.
ziraninda ortaya c;ikar. 1925 temmuzunda Yunus Nadi, en tan1nm1~ 

olan "La Republique"'in yay1n1n1 ba§latir. Bu gazete Cumhuriyet!. 
in fransizcasidir. 1927'de Milliyet kapa.ndiktan sonra 1933 -1935 
y1llar1 arasinda "La Turquie" a.diyla yeniden ort~ya c;;ikaca.ktir. 

Fransiz diliyle _yayinlanan bu Tiirk g2zetelerinin bollu
gu, yeni Turk devletinin kuruldugu bir donemde ga.ripsenebilir.Oy
sa, frans1zc•.y1 ·aec;mi§ olmakla, bu ga..zetelerin iki amaci va.rdi. 
Her (;leyden once bat1y1 Ttirkiye hakkinda bilgilendirmek,var olan 
on yargilarla mticadele etmek gerekiyordu. Ornegin Yunus Na.di '/Re
publique.:::''i yayinlarken , Tili:-klerin Asya' 11 fanatikler olmad1g1-
n1 hatirlatmak ve Avrupa'lilarl.n hac;li seferleri zihniyetiyle d0>-
1.u dil§tincelerini degietirmek istiyordu. ttRepublique"'in ilk say1-
s1nda "Biz Ttirkler Avrupa camiasina aitiz, bu bir ger9ektir. Bu
nu, tarihin bu hatas1n1 dtizeltmeyi ba§aracag1m1z gtine dek btittin 
gtictimtizle hayk1racag1z 11 diyordu.(l) Diger ya.ndan Milliyet' in 
fransizca bask1s1, Ttirkiye'nin ekonomik, sosyal ve dtii;tince haya
t1n1 d1§ar1da dogru bir §ekilde tanitmak arz~sunu yan1tl£yordu. 
Bu devirde, . c;;ogu kez . basin, tilkenin gogilslemek zorunda kald1g1 
suc;;lamalari, on yargill. ·fikirleri yayinlayarak, onlarla miicadele 
etmek ic;;ia kururn ve kurulu§lari harekete gec;;iriyordu. !smet Pa§a 
basinin, die dtinyayi ,' Ttirklerin .. ya§aml., ama9lar1 ve egilimleri 
konusunda bilgilendirme c;;abas1n1 takdirle kar§1lam1~t1r.(2) 

:Su bas1n1n gtitttigti ikinci onemli amac; ta, yeni cumhuri
yetin ttirkc;.e bilmeyen ya da gazete okuyamayacak · kada.r az cbilen 
vatanda§lara seslenmekti. Boylece, geleneksel basinda yer alan 
ermeni, yunanli, yahudi veya l :evantenle·re seslenen haber veya dii
i;tinceler dengelenmie olacakti. Bu konuda 31 mayis 1934'te fran-

(1) G.Groc, !.Qaglar, a.g.e. ef .37 
(2) L'Akcham, 31 mayis 1934 
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sizca "L'Akcham" gazetesinde yay1nla.nan bir metinden aktannakta 

yarar vardir. ". ·.. Ttirk alfabesinin ka.buli.inden . sonra. artik bu iil

kenin vatanda9lar1 arasinda ileti§imi saglamak i<;;in ba§ka dille

re ba:§vurmaya gerek kalmami§tir. Ancak, ''Vatanda.§lar tiirk9e ~onu-

9un" da demiyoruz. Zaten hepsi bu giizel ve uyumlu dili konui;maya 

ve tUrkc;e "Ak§am" 'in stitunlarinda okumaya ba9lam11~l ardir. cl Oy

leyse ulusa1 ve kill tiirel planda rransizca "L' Akcham" gorevini ta.

mamlam111t1r. • •• " ( 1) 

Fransizca "L-~Akcham" gazetesin~n yay1n1n1n sona erdigi se

ne, Ankara'da gerc;ek anlamda bir resmi fransizca bas1n ·o1u9mu§tu. 

- Bu olu9um· Kemalist hareketin onderlerinin Tiirkiye' yi d19ar1da ta . ..: 
. . . ' 

ni.tma c;abalarini.n bir devami, bir sonucu olmu§tur. Di§ politika-

nin son ba9a.rilar1, ekonomik politikada ali.nmi§ etkili onlemler, 

1933' te 10. y1lin1 kutlaya.cak clan rejimin istikrarl1l1g1 ve bu 

ana dek ~ en onemli refmrmlarin ger9ekle11tirllmiQ olmas.1, Ttirk ay

d1nin1 d;L1~ar1da "Kemalist Model"' 1 yayrnaya ve Ttirkiye' yi olumlu 

tanitmaya te9vik etmi§tir. 

Fra.nsizca basin btittin bu giri§imlerin ayr1cal1kl1 bir a
raci olarak gortilmti§tiir. Ank~ra'da 1934 y1l1nda "La Turquie Ke
ma.liste" adli bir dergi ile "L' Ankara" adli haftalik bir gazete 

de bu arada yayinlanirlar. Bunlar da artik bogaz k1y1lar1ndan a-
. ' . 

§&.gilara inmi§ .eski ba9kentin sesini degil, yeni bir iilkenin o-

lu9tugu merkezin, Ankara'n1n sesini .. duyurmaktaydilar. 

!9i9leri bakanligina bagli "Basin Genel Mtidiirliigii" tara -

fi.ndan yayinlanan "La Turquie Kemaliste", iki ayda bir c;i:kiyordu 

ve ekonomik, tilristik faaliyetlerle, Ttirk kill ttirti · ile ilgili c;o:
gunlukla fransizca, bazende almanca, ingilizce yazilara ve yeni 

Tiirkiye'nin ilkelerini, gerc;ekle9tirdiklerini ifade eden fotog -

. raflara yer~ veriyordu. Dag1_tim1n_1n ve tani t1m.1n1n iyi yap1lm19 , -
. ._ . . , . ' 

olmasi nedeniyle, "La Turquie Kema.list~n, resim ve fotograf yo-

. luyla iyi bir propaganda araciydi. Qtinkti bu yeni bir §eyd~ ve o 

zamanlar hentiz fotografll. gazetecilik tam geli9memi§ti. 

"L'Ankara" gazetesi, kurtulu9 saval}indan beri Falih R1fk1 

(1) L'Akcham, 31 mayis 1934 
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Atay ve Re§ad Nuri Drago tarafindan yay1nlanan,Ankara'n1n ba9l1-

ca gazetesi "Hakimiyet-1 Milliye" ~,nin ha.ftalik fransizca bask1s1 

idi. "Hakimiyet-i Milliye" gazetesinin adi daha- sorira "Ulus" ola

rak degi9tirilmi§tir. 22 mart 1934 ta.rihli ba§ yazi bu yeni gaze ... 

tenin ama.c;lar1n1 net bir §ekilde ac;1kl1yordu. "Ankara yalniz Ttir

kiye' nin ba§kentinde yayinla.nan ilk yabanci dildeki gazete degil 

fakat ayni · zamanda yabancilara yurdumuzun . gerc;ek,sosyal, dti§ilnsel 

politik gortintimtinti tan1tmay1. amac;layan, Ttirkiye'nin savundugu dti

i;?tinceler hakkinda di§ dtinyayi bilgilendiren ve nihayet Ttirk u

lusuyla diger uluslar arasinda s1k1 ktilttirel baglar olu§turmay1 

amac;layan bir gazetedir. Bizi memnun edee.ek §ey, Ttirklere ve Ttir- , 

kiye Cµmhuriyeti' ne dil}arida d uygusal bir sempatiyle ya.kla§il -

masindan c;ok yabancilarin davam1z1 gerc;ekte oldu,gu gibi anlama.la.

ri, tan1malar1d1r. Ttirkiye .artik edebi egzotizmin yararina· bir 11-

ham kaynagi degildir • . ( ••• ) !nsanll;gJ.n sosyal, politik ve dti9i.in -

· sel geli§imini, gtincel dtinya olaylar1n1 izleyenler, Kemalizmen 

, sundugu ulusal ve uluslararasi de·gerleri gormezden gelemezler.Ke

malizmin dilnya.ya sunduklar1n1n ba.91nda da gerQekle9tirilen eser . 
ve bu curnhuriyetin temel ilkeleri gelir. Ttirkc;e uluslara.ras1 bir 

dil olmad1g1ndan, Kemalizm §imdiye dek diinyaya ytizeysel olarak ve 

ikinci elden haberlerle tan1t1ld1. "Ankara" gazetesi dar dti§tinCe-

.li bir propaganda gaze.tesi olmayacaktir. Abartma.siz bir bilgilen

dirmeyi amac;lam1§t1r. "Gerr;;ek a§kJ." her zama,n onun belirleyici i-

9areti olacakt1r. "Ankara", uluslararas1 i§birligi fikrine ba.gli .. 

kalacakt1r •••• " (1) 
13Q.t1l1 · aydinlara · Ttirkiye' yi tani tmak amaciyla yayinlanan 

Ankara gazetesi onemli arac;lara s2h.ipti. 8 · sa.yfa, bolca resimli, ·. 

seyrek bir dizgi ile ba.silan bu gazete, (genelde ·son sayfasinin 

. ttimtinti bir onceki haftan1n · onemli olayla.riyla ilgili resimli bir 
roportaja ay1r1yordu · ) resmi ve pasif bir propaganda organi ola-. ·· 

rak gori.inmekten c;ok gene;, canl1, aktif _ pir ideale in;a.nmi§ ve 

tamamlanmasi gereken bir odevi oldugu kan,is1ndayd1. Boylelikle 

ilk Ttirk f'ransizca gazeteler, Av~pa'da Ttirkler hakkindaki onyar..,. • 

(1) G.Groc, !. Qaglar, a.g.e. sf .39 , (22 mart 1934 tarihli 
ha.ftalik fransizca "Ankara" gazetesi.) 
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g1larla mticadele ettikleri halde "Ankara", Kemalizmi aktif bir 

propaganda araciyla dtinyaya bir m<?,del . olarak tani t!ll;iYa <;al1f}l.yor

du. Her sayi "Ulus" gazetesinin en iyi makalelerinden olU§mui;itu. 

Her sayida birbirinden ilgin<; iki sayfa "Ekonomik Ttirkiye" ve 

ttKUlttirel Ttirkiye" konularina ayr1lm1§tl.. Ayrica gazete, . 9agda11 

Ttirk edebiyatindan oldugu kadar Osmanl1 yazar ve i;airlerinden de 

par9alar, §iirler ozetler yayinliyordu. Kamuoyunu Ortadogu• da. ya

pilan arkeolojik kazilardan da haberdar ediyordu • 

. Bu htikilmetyanlisi basina, "Les Anna.lea de Turquie" gibi 

Kemalizmin f ikirlerini yaymtilyi amlil<;1ayan bir ka9 girii;imi daha 

eklersek, ikinci dtinya sava§indan once Ttirkiye'nin yeni reform

ltil.rl. tanitma ac;1s1ndan bir hayli iyi ftil.aliyetlerde bulunan bir 

fransizca bas1ntil. sahip old ugunu gorlirtiz. ( 1) 

Yeni cumhuriyet doneminin ilk yirroi y1l1 genel olarak e

le alinactilk olursa, fransizca bas1n1n, genel Ttirk biii.Bl.nl. ic;eri -

sinde onemli bir yer tuttugu fakat yine bu yirmi yil i9erisinde 

. egilimlerinde, yoneldigi §eylerde temel bir degi§ime maruz kal -

d1g1 gortilebilir-. Bu degi§im geleneksel, yabancilarin 91karlar1~ 

ni ve a.z1nl1klar1n dti§tincelerini a~iklamaya adanmii; bir ba.s1ndan 

dolfil.yli ya da · dogrudan Mustafa Kemal' in yeni rejimine hizmet .e

den, boylece kendi ornegini d1§ar1ya yaymfil.ya 9.alii;an bir basina 

ge<;i§tir. . ! 
Boyle bir basinin varl1gl: ne onemde olursa olsun .bir ktil_. 

ttirel olgunun olu§masina yol lii<;mi§tir. Bu durum bizi, fr~sizca · 

bas1n1n ozellikle ikinci dtinya sava§i s1ras1nda, Tiirkiye ile . . 

Fransa. arasindaki ili§kilerde nasil bir ~tkide bulundugu sorusu

nu sormaya yonel tmektedir. Bu . basin iki .tilke . aras.lnda ileti§imin 

saglanmasina yard1mc1 oldu mu? On yarg1lar1 ve ya.lni:;i anla.§1lma

yl. gidermeyi . ba§a.rabildi mi? Hi<; ku§ku yok ki bu so.rulari yani t

iamak ger9ekten zordur. Ancak her §eyden once §UllU soyleyebili -

riz : 1ki tilke arasindaki kiilttirel ili§kiler a91s1ndan, daha on-

. Ce soztinti etmi§ 'oldugumuz birinci ttirden bir geleneksel frans1z• 

ca basinin ktilttirel onem taf}1mtil.d1g1 . belirtilmelidir. Genel ola -

(I) "Les Annales de Turquie" 193l'den itibaren A.Longas-Sezen 
tarafindan yayinlal1an "aylik, siyasi,edebi ve mali bir dergiydi. 
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rak , leva.nten kokenli i§ adamlari veya tticearlarin elinde bulu

nan bu gelenksel fransizca basin, ... kamuyu Frans a poli tikasindan a

na ha tlariyla haberda.r ederken, ozellikle Fransa• nin ekonomik 91-

karlar1n1n ternsilciligini yaprni§tir. Fransa'nin ktiltiirel etkisi

nin iki sava§ arasinda devarn etmi§ olmas1 basindan ba.§ka etken

lere, ba§ka kanallar2. bagli olrnu§tur. Bunlar, okullar, burslar, 

geviriler ve gelenegin ag1rl1g1d1r. Hig §tiphesiz, degi§im halin

deki Ttirk ktiltiirUnti tanitmak arnaciyla hareket eden Ttirk fransiz

ca basJ.nJ. kill ttirel gorevini yerine getirrnekte otekinden daha. ba

§ar1l1 olrnu§tur. Bu konuda "Ankara" gazetesi, net ve egitici bir 

tarzda bilgilendirrne istegiyle ozellikle ornek bir gazete olarak 

ortaya~ 91krn1§t1r. Fakat bu tani tirn ve propaganda bas1n1 ama9la.r1-

na ula§abilrni§ midir? Bu, yani tlamas1 hemen heme.n olanaksiz bir 

sorudur. Bu fransizca basin orneklerinin yani gazete koleksiyon

lar1n1n kotti korunrnu§ olrniii.BJ., ayrica ntishalarin ozellikle Fransiz 

ktittiphanelerinde bulunrnas1 ve hie bir koleksiyonun tam olmamasi 

bu soruyu daha da gtigle§tiren etkenlerden birkagidir. 
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B- 1950'DEN SONRA TURK!YE'DE FRANSIZCA BASIN 

Tiirkiye' de fransizca basinin gerilemesine hat ta yolt: olmta.

si.na ikinci dti.nyQ. savae1 yillari.ndQll <;.ok 1950' li y1llar1n bai:;la

ri taniklik eder. F.ransizca gazeteler azala azala 1940' tan gti.nti.

milze sadece 26 gazeteyle gelinmi§tir. Bunlardan 12 tanesi zaten 

onceki 35 yilin g~zeteleridir. BugUn ise i9inde fransizcta.ya rta:st .... 

lliyabilecegimiz sadece 4 ytayin vardir. Bunlar sir~si.yla 1973 yi-
.. / . 

li.nda yay1:na baelay;in "Action-L' Echo du Bosphore" ·• adli ekonomi 

dergisi, 1981' de ~1kar1lan, devletin resmi gazetea1 · nitellgindeki 

"New-Spot", 1985'te <;ikari.1Ql1 "Presencen adl1 dini dergi ve son 

olarak 15 k<ii.sJ.m 1986' da yayina ba.i;layan · "L' Orient-Express" adli 
gaze te lerdir. · Arti.k 20. yti.zyilin sonuna yakla§irken frQllsiz.ca bir 

haqerlefime dili degildir. "L' Orient-Express" adli. gazetenin ya
yi.ninda bile 9e§i tli ingilizce haber bti.ltenlerinden yara.rlan1lma.

s1 ·bunu gostermeye· yetmektedir. 

Bunun ba!}lica nedeni olduk9a yal1nd1r: Tiirkiye ikinci 
dti.nya savae1n1n bitiminden itibaren, Cumhuriyet'in ilanindan be

ri silrdiirdtigil diplomatik denge politikasindan dtaha dogrusu ba

g1ms1zlik poli tikasindan uzakla§m1et1r. -Ki bu nazik ve hassil.s po

li tikanin uygulaninasi tarihte kendisine 9ok f§ey kazand1rm1§, sa

Va§a kat:i:imamasi ytizUnden de bir 9ok devletin hrii.ksiz tepkisini 

tizerine c;;ekmif}tir.- !kinci dtinya savai;1n1n bitiminde "Kuzeydeki 

Btiytik Kom11usu 11 'nun etkisini yeniden hiss.ettirmesiyle .Tiirkiye ba

tiya bilin9le yakla§maya ba§lamie ve ya.Va§ yava~ doguyta. kar§J.. ba

ti i ttifakinda yer almi~t~r. A~ama a§ama . (Truman doktrini ,M~ll 

planJ.' Kore saVa§i.na katilmasi) bati.ya daha .yakla§ml.§ ve eubat 
1952'de NATO'y;i. kati.lmi§tir. Bu. ·da -konumuzla ilgili olarak- in.;.. 

giliz ktilttirtintiheraberinde getirmi§tir. Bundan boyle ba§lica mu

hatap - ingilizce konu§Qlllardl.r. Burada bu durumun sadece Ttirkiye'

ye ozgti olmadi.gi.ni belirtmekte yarar vard1r. Frans1zcan1n etkisi-
. . 

ni kaybetmesi, ingilizcenin onun yerini almasi daha bir 9ok tilke-

de goriilmti§ttir. Bundan sonra in~ilizcenin bas1na yansi.masi dogal 

olarak gecikmemi§tir. 11Daily-Newsti gta.zetesinin yayi.na ba11lamas1 -

ni.n 25-30 yil oncesine uzanmasi., bu tarihlerin de a§agi yukari 
' 
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soziinii-ettigimiz zamana denk gelrnesi bir ornektir. Boylece d&ha 

once frans1zca olarak Ti.irk bas1n1 diyetan1ml:a.d1g1m1z basin yavafi 
' t~ 

yava§ silinmeye , az1nl1klar1n ya.da yabanc1lar1n bas1n1 dedigi-

miz gelenksel fransizca basin da bir ozlem ha.line gelmeye 

la.r. l3iiti.in bunlar ingilizce. olarak e.rtaya c;ikmaya. ba§lay:itn 

Ti.irk bas1n1 kar§isinda olur elbette ki. Bu:tiin bunlara kuzey 

ba§

bir 
At-

la.ntik Pakti' nin fransizca kullan1m1n1 hi<; bir zaman destekleme

mi§ olmasinl. da eklemeliyiz. 

Bu durumda genel olarak ikinci diinya sava§1n1n ba.§lang1-

c1ndan itibaren gilniimiize kadar var olan fransizeatgazetelf!re ve 

yeni ba.§layanlara ragmen frans1zca basl.nl.n ya.Va§ yaVa§ oltimUn.e, 

ortadan kalkmas1na tanik olunmu§tur. 

Aslinda ikine.i diinya savai;1n1n kendisi de karga§ali bir 

donemdi ve 1940'tan once yayina ba§lam1§ bir ~ok gazete dii§man

liklara, saldirilara gogiis geremeyip ka,panm1i;t1. Sava§ yilla.rin

da suskun kalmak ya da belli bir tarafta.n yan:a. sava§a girmek gi

bi ha.seas konularda hep su9lanm1§t1r gazeteler. Benzer sonlar

la kapananlar arasinda G.Primi a.dli bir !talyan' in <;1k;a..rd1g1 Be

yoglu gazetesi, "L'Ankara", "Realite"dergisi, Rusya ile 1tt1-

fak1n yollar1n1 arami§ olmakla su9lanan Vedad Baykurt'un g1kar

d1g1 Alman kar§1t1 "La. Turquie" adli ya.yinlardan hiQ biri yok

tur artik 1946'11 yillarda. 

Bazi yay1nlar biitU.n engelleri aearak sa.vai; sonra.s;t yil
lara ula§m1~dard1r. Bunlarin ba§i.nda 70 kadar yildan beri <;ikan 

. "!stanbul"'u ve 1918'de yayina ba§lami§ olan "Le Journal d' o
rient"' 1 sa.ya.biliriz. "La Turquie K~maliste" ve bir kag banka . 

biilteni de vardir faka.t bunla.r za ten ekonomiyle ilgilendiklerin

den. siyasi olaylarla · pek bir ili§kileri olmam1§lt1r. 11!stanbul "ga

zetesi de siya.si gorti.§lerini tamamen degi§ltirmek suretiyle ya§a

yabilmi§tir. Sava§ s1ras1nda i§birligini ogmii§ ve tavsiye etmie

ti:t'· Ayrica "!stanbul"'a ba§ltan ba§la elden ger;irilmii;,personeli 

yenilenmi§, yat1r1mlar1 ba§ka yerlere_yonelmii; bir gazete ola- · 

rak ta bakabiliriz. Sadece i•Le Journal d' Orient" tutarli ve ek

siksiz bir seyir izlemi§ gorti.nmektedir. BuradQ. 1944-1945 arasin

da yayinlanmi§ olan "Les Nouvelles Hebdoma.daires" 'den de soz et-



45 

mek gerekir. Bu, sava§ sonraeinda ortaya 91kml.§ eiyasi bir gaze

tedir fakat - mevcut olan 9ok kii9tik.-k()leksiyonu onun ve 9aga etki

einin ha.kkinda pek bir fikir vermemektedir. 

Ttirkiye' de sava§ sonra·si donemi, hemert her yerde old ugu 

gibi yeni bir ba.sinin artaya .91kt1g1 bir donemdir. Bu donem bir 

raha.tlQllla, bir nefes alma donemidir. 1940 il~ 1945 arasinda bef} 

- fransizca gazete ya.y1nlanm1§ oldugu halde, bundan sonraki ti9 se

ne i<;er,isinde _9 yeni gazete yay1nlanrn1§t1r. Bunlar ger9ek bir 

9e§i tlilik gosteren basinin temsilcisidirler sa.nki. Yabanci bti- -

rola.rda.n gelen 4 gazetenin yani sira. siyasi, edebi oldugu kadar 

dtinyevi gazetelere yonelik bireysel giri§imler de vardir. Bun

larin arasinda bir "Gtinltik Siyasi Ak§am Gazetesi"'ni, s. Chalom!.. 

un "La Presse"' ini sayabiliriz. "Flambeau 11 (Me§ale), " Illustra

tion d 'Orient" (Dogunun Ayd1nl1g1) ve "Plaisirs 11 ( Zevkler) isim
leri o donemi yansitmakta.dir. Bu gazeteler de _ genellikle levan

ten ya da azinliktan olan yabancilara aittir. 

Aslinda. seyrek Ttirk giri§imleri de artik yikilml.§ bir oz

lemi dile get,irmekteydiler. 1940'11 yillarih bu donemini stisle

yen tic;;. deneme ya tiniversi te ogrencileri ya. da eski liseliler 

tar•.findan gerc;;ekle§tirilmi§.tir. Bunlar artik 9ok eski veya 9ok 

uzak bir hale gelmi§ bir ktilttirtin yeniden gtincellef}mesini arzu

layan -insanlardi. Bu nedenle . '1Dia~ogues", "Naissance 0 , "Amitie 0 

gibi gazeteler geli§melerinin ilk basamaginda kalm1§lard1r. 

Gene l anlamda., d tinyarp.n II anglophone" bi r kul ttire do gru -

ilerledigi bir · zamanda, savae sonrasi 1950'ler doneminde fran

sizca basin konustinda 9ok sayida giri9im beklemek zaten ya.lni§ o

lur. 
Evrensel dil fransizcanin vakti dolmu§tur, birka9 a.ma tor 

say1lmayacak ·o1ursa klasik bir ktilttirtin -kullari1m1 git gide kay

bolmaktadir artik. Fransizca. gazeteleri bir tek fransizlar des

teklemektedirler. Buna en glizel ornek olarak 11!stanbul11 ile "Le 
Journal d'Orient 111 1n, i~ine dti§tilkleri zor ko§ullar altinda, ya

yinl.-rini stirdtirmelerini verebiliriz. Ancak c;ogu z.-man, bu iki 

gazetenin varl1g1, 1949 ile 1968 arasinda., ticaret odalarinin 

bir ka9 bill teni d191nda. hi~ bir fransizca gazetenin 91kmamas1 o-
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lay1n1 gizlemi§tir. 1971 y1l1na dek bu boylece devam etmi§tir. 

Ttirkiye'deki f'ransizca gazeteler ~ra.sinda en uzun orritirliisii olan 
11!stanbul 11 nihayet 1964 y1l1nda yayinina son vermiliJ, bunu 1971 

yilinda "Le Journal d' Orient"' in kapan1i;1 izlemiliJtir. 1971' de 
. . 

tek bir giri§im gortiliir. "Gazette", ·yeni bir denem~dir. 0 yillar-

da Tiirkiye'de tek fransizca siyasi gazetedir. Ancak bu gazetenin

de omrii 9ok kisa olacak ve alti ay sonra kapam1cakti.r. Ondan son

ra yeni bir fransizca gazeteyle karf}1la.§mak i<;in 12 Eyliil 1980 . 
tarihini beklemek gerekcektir. 1981 y1l1nda yurt dJ.~inda Ttirkiye 

hakkinda olu§m olumsuz dii§tinceleri degi§tirmek ve Tiirkiye'yi, 

Tiirkiye 'de olup bi teni tani tmak ~maciyla Ba§baka.nliga bag~i ~asin

Yayin ve Enformasyon Genel Mtidiir1iigtince 4 dilde New-Spot ga.zetesi 

ya.yinlanmaya Qa§lar. Bu diller, fransizca, a1manca, ingilizce ve 

arapgadir • 

. 1971-1980 arasinda Tiirkiye'de hi9 bir fransizca gazetenin 

yayinlanma.ma.sinin nedenleri arasina, bu donemde iki ulke aras.:u.n- . 

daki ilii;kilerin sogurnu§ olmasini da katmak mtimktindtir. 
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III. BtiLtlM 

A- HALEN YAYINLANMAKTA OLA.~ GAZETE VE DERG!LER 

a) NEW-SPOT 

New-Spot gQzetesi Bas1n-YQ.y1n ve EnformQ.syon Genel Mildilr

liigil bilnyesinde gikarilan 8 sayfalik bir gQ.zetedir. Yayini 7 Ha

ziran 1981 tarihinde bQ.§lami§tir. Ayni ad al tinda bu gazetenin 

ingilizce, arap9a ve almanc:iil. baskilari dQ. yap1lmaktQ.d1r. Fransiz

ca bask1sin1n tiraji 4. 500 'd.iir. Gazete hQ.ftaliktir. YayinindQ §U 

ana ' dek 'bir _kesinti olmayan bu gazete devletin resmi gazetesf ni

teligi:ridedir. Tilrkiye' yi d19ar1da tani tmQ.ya yonelik yabanci dil-

de bir gazete 91karma fikri ;ilk kez 1925'te Siirt milletvekili 

Mahmud Esad Bey tarafindan ifade edilmi§tir. MQhmud Esad Bey, An-: 
kara hilkiimetirii temsil edecek, onun fikirlerini a91klayacQ.k ve 
Tiirkiye'ye kar91 silrdilrillen dii9manca propagandalara kar91 savunma 

. araci olacak bir fransi.zca gazetenin 91kar1lmas1n1 teklif etmi9~ 

ti.(l) Amaci kisaca, Ttirkiye'nin l980'dEJ. sonra di§aridaki ima.

jini olurniu gostermek, koruma.k ve dii;ariya. Ttirkiye'ye tanitma.k 

§eklinde ifade edileyibilir. Haber kaynakla.r1nJ.ri en onemlisini A. 

A. olui;turuyor. Haber temininde g_:ok az da Ak Ajans' tan yararlani- . 

liyor. tlcretsiz dagi tila.n bu gazete , yurt i<;.inde BQ.§bakanl1k, ba:

kanliklar vb. gibi kururnl~ra gonderilirken yurt d1§1nda tilrkolo-

. j ·i enstitu).erine, basin mti~avirliklerine, kiitilph~elere ve elc;i
liklere gonderiliyor. Ayr1ca isteklile~e adreslerine ·. postalan1- · 

yor. Bu gazete, yurt d191ndaki kurum, ·kurulu§ veya ki9ilerle bir..:.: 

likte yurt i9indeki yabanc1lara ya istekleri ilzerine ya. da teklif 

edilmek suretiyle gonderilmektedir. Yapilan gorilf}mede ya.z1 i9le.ri 

mUdiresi Leyla. A9k, gazeteriin Haiti'ye bile gtsnderildigini soyle-
. . . { 

mi9tir. (2) · · I 

SeQ .. ilen haberler bir c;ok kez elden ge~tik:ten · eonra fran-
. . 

sizcaya ~evirilj...yor ve gazetede yayinl~niyor. Bu nedenle kullani-

(1) G.Groc, 1. Qaglar, a.g.e . sf.36 

(2)Leyla A9k,New-Spot,Yaz1 if}l.Sorumlusu,08,9ubat.1988. Ankar~. 
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lan fransizca bir ~eviri fransizcasi olup, metne sadik kalma. ola

Yl. oldugundan serbest yorum ya.z1l'2.r1na pek rastlanmamasi dogal o-

luyor. Ayni haber ya da makale bazen ka.rde§ gazetelerden 

den, siklikla ingilizce baskidan a11nabiliyor. 
birin-

Gazetenin her sayisinda, ilk S;ii.yfada. bir b•§ ma.ka.le yer 

a.liyor ve "Po.int de. Vue" (Baki§ Ac;1s1) b;;1§l1g1yla yay1nlan1yor. 

Ba§ makale herzaman di§li§leri bakanligJ. taraf1ndanhaz1rlan1yor. 

Sayfa dtizerti dart karde§ gazetede ayni. Ancak fransizca ifadele -

rin ingilizceye oranla daha uzun olmaai, ingilizce bask1d;;1. 6. say

faya. daha gok turizm haberi konmasina. neden olurken fra.nsizca baa-. 

kida 6. sayfanin genelde devam sayfasi olmasina. yol ac;iyor. (1) 

Gazetenin toplam dort c;;evirmeni var. Ayrica iki de yaban

ci uyruklu personele, sahip olan ga.zete~in ba.sim ve diger giderle

ri devlet tarafindan kar§J.laniyor. 

!kinci sa.yfada genellikle derleme haberler yer aliyor. Ba

§inda DGPI (Direction Generale de Presse et d' Information= Ba.sin

Ya.yin ve Enformasyon Genel Mtidilrltigti) ibaresi bulunan ha.berlerin 

heps! derlemedir. Sekizinci sayfa ktilttir ag1rl1kl1 bir sayfayi o-

lu§turuyor. 
Gazete, Ankara Kurtulu§ m•.tba.asinda basiliyor. 

(1) Halit Tanrikulu, New-Spot gazeteai fransizca c;evirmeni, 08. 
§Uba t .1988 , Anka.ra 
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b) · L'ORtENT-EXPRESS 

Orient-Express gazetesi, Turkish Daily News'iin bir yay1-

n1dir. ilk sayisi 15 kasim 1986 t d~. c;1km1§tl.r. !lk ya.y1n1ndan on

ce !lhan Qevik, Fransiz Elc;iligi'ne giderek fransizca bir gazete 

·c;ikarmak istedigini, bunun gerekliligini soylemi9tir.(l) 0 zama

na dek, yani neredeyse 1970'lerden itibaren bugtine dek Tti:irkiyeJ. 

de boyle bir g•.zete yoktur. Son yillarda. da Ttirk ve Fransiz hti-
. . 

ktimetleri a.rasindaki buzlarin c;oztilmeye ba§lamasiyla boyle bir 

gazetenin yay1n1 artik gereklilikhaline gelmi9tir. 

!lhan Qevik'in ba§vurusu tizerine elc;ilik gerekli yard1m1 

yapa.cag1n1 belirtir. Ara9-gerec;ten ba§ka, gazeteye stirekli ola

rak bir fransiz personelin sagl'anmasi dii, elcilik tarafind:ari ol

mu9tur~ Orient-Express haftalik bir ga.zetedir ve tiraji 2000 do

laylar1ndad1r. Y~kla91k 1000 kadarabonesi vardir. Bunlardan ya

riya yak1n1 Fransa. ve Belc;ika'dadir.(2) Orient-Express haberle-

rini c;e§itli kaynakla.rdan sagla.maktadir. Bu ka.ynaklarin hepsi 

gazeteye ingilizce ola.rak ula§maktadir. Uluslara.rasi haber1er 1-

c;in ilk olarak en c;ok AFP' den (Agence France Press) yararlanmak

tadir. Ondan sonra gene d19 h!iiberler ic;irt REUTERS ve EPI gelmek

tedir. Orient..;:Expr~ss gerc;i yayinina 1986 yili.nda ba9lam1§t1r a.n

cak yayl!ninda bugtine dek bir kesinti olm~19t1r • . !c; haberler i

c;in 118 O'Clock News", "P and R Agency Publication" ve "SBA"'nin 
haber btiltenlerinden ya.rarlanan Orient-Express en, btiytik destegi 

bagli olqugu Turkish Daily News'tan gortiyor. Bunlairdan ba9ka ha

ber ve yazi temini:r:i.de ki§isel kayn!ii.kla.r denebilecek kayn!iiklari. da 

va.r. Bunlarin ba§inda Ttirkiye'de buluna.n fra.nsizlar ve diplomat

lar geliyor. 

Gazetenin c;ikarilma~~pda en onemli gorevi Stephane Sou
mier tistlenmi§ durumda .• Ayrica Belgin Erdogan ve Laurence Lestel . 

d'e c;e9itli gorevlerle gazetenin c;:Lkar1lmas1na katkida. bulunuyor-

(1) GUl Demir, Orient-Express gazetesi 1stanbul Btirosu 11efi, 12 
ocak 1988, 1stanbul. · 

(2) Stephane Soumier, Directeur de la RedQ.ction, Orient-Express 
08 §Ubat 1988 Arika.ra. 
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lar. !Miurence Lestel sadece ga.zetenin bas1m1::_~_ s1ras1nda dtizel t -

men olarak gorev yapiyor. ,, 

Atattirk' tin "Yurt ta Bari§, Dtinyada B~tr1§" vecizesinin her 

sayida gazetenin ad1n1n hemen tisttinde fransiz?a olarak yer alma

si bu gazetenin ozelliklerindendir. 

Gazetenin amacina ve seslendigi kitleye gelince;Stephane 

Soumier' riin verdigi l}U ilginc; bilgileri kaydetmeliyiz· ( l) : '-' G2.

zetenin amaci once1ikle Ttirk ve Fransiz .halklari arasinda sag

_l1kl1 bir iletif}imin kurulmasini sagla.ma~tir. Tilrk · toplumunun da. 

onun sorunlarina. ye.r vererek sesini duyurmaya c;ali§lan bu ga.zete-

nin ayrica c;ok glic; olan bir ama.ci da var: Ttirk toplumunun gilnltik 

tilrkc;e basinda yer almayan veya 9ok az -yer alQll sorunlarina da 

deginiyor." Gazetenin kime seslendigi konusunda henilz tam .. -'- bir 

belirgi,.nlik yok• Gazetenin bu konuda bir arayi§I ic;inde oldugu 

soylenebilir. Dogrudan Ttirk okuruna mi seslenmeli, yabanc1lar1 

· Tilrkiye hakkinda. bilgilendiren bir gazete mi olmali yoksa Ttirki-
, 

ye'de bulunan yerli ve yabanci fransizca okuruna Fran.ea hakkin-

da haberler mi vermeli. !l}te Orient-Express bu tig sec;enegin he

niiz tam yerle§ememi§liginin ·aikintilarini ya§liyor.(2) 

Bunun yan1 sira; Orient-Express' in konumuna daha bir a

giklik getirmek ic;in Yusuf Kanli'nin makalesine deginmek gere

kir. Yusuf Kanli gazete.nin . 73. say1s1nda "Point de Vue" ( Baki§I 

Ac;isi) ko§esinde §oyle yaziyor: " -Orient~Express yay1n1na ba.§1la

d1g1 andan itibare~ bazi ilkel~re sayg1 gostermeye c;abala.d1k.Bun
·1ardan ilki, gazetemizin, ba.basi Turkii;:ih Daily News gibi bagim-

siz olmas1yd1. Gazete hie; bir_ zaman hie; ·_ bir siyasi partiyi des

teklemedi, bunun aksine, d~mokrasiye bagli kalmak, onun · geli§!i

mini desteklemek istedi. 

Bati Avrupa'da okunan bir ·gazeteyiz. Bu, bize_ sorumlu

iuklar yiiklemektedir'e T.tiTkiye' hin gortintiistinti dtinyaya sumriak ge

:J:'ekirken nasil davranmak icap eder'? 9una. inan1n1z ki, bu bizi 

hep dti§iindtiren, stirekli me§lgul ede~ bir konudur. Fakat bu durum 

~----~----~-------------~ . . 

(1) Stephane Soumier, Directeur de · 1a Redaction, Orient-Express, 
08. i;lilbat 1988. Ankara 

( 2) Belgin Erdogan, Orient-Express, 08. §ubat.1988 ·Ankara. 
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. ' 

bizi, Tiirkiye hQkkinda ger9ekleri ya.zmaktan nien edemez.( ••• ) Tek 

ve ba§lica kayg1m1z demokrasidir • .Avrupa Birligi'ne katilmak 1~ 

9in bunun tek §art oldugunu diili!iiniiyoruz. Bunun i9indir ki, siya
si yasaklarin kalkmas1n1 destekledik, -bunu dogruluyoruz. Fakat 

dar gorti§lii ;insanlar, bu .olaydan Demirel' i destekledigimiz fik- · 

rini 91klil.rd1lar. Ayni yasaklar t>zal i9in olsaydi yine kald1r1l

mas1n1 isteyecektik. Ayni §ey .Erbakan ve Tiirke§ i<;in de gec;erli •. 

Yansiz bir gozle Orient-Express'i okuyanlar, onun Da.ily·News gi

bi, hi<; bir siyasi partinin hizmetinde olmad1g1n1, yabanci y91t1·

r1mlarla beslenen ve Ttirkiye'yi mutlu -bir tablo olarak sunmaya 
9ali§an hie; . bir ticari kurulu§un yB.rarina 9al1§mad1g11u .· anl.-.ya ... 

caklardir. 
:J3a,z1lar1 bizi, Tiirkiye'yi ka.rala.makla, gortintimtinti kotti

lemekle, Ttirk-Fransiz ili~kilerine za.rar vermekle suc;luyor. ~u 

ger9ektir ki, bizim i<;in bu (:Sl<;tiler "ger<;egin "gerekliligine bo

yun egmi§ olmalilar. Hayir Ttirkiye cermet degildir, aci c;ek:me ye

ri, _hatt4 cehennem de degildir. Demokrasiye ve istikrarl1l1ga 

dogru yava§9a ve emin adimlarla ilerle~ektedir, hepsi o kadar. 

Her hafta hat1rlatt1g1m1z budtir i§te." (1) 

Orient-Express 16 sayfadan olui:;uyor.2.sa.yfadan 7 .sayfaya 

dek olan boltimde genellikle . Tiirkiye ile ilgili haberler yer ali

yor. 2 ve 3.sayfa.lar bir onceki haftanin onemli alaylarina, diger 

sayfalar toplumun sorunlarina ayr1lm1i:; durumda.8 ve 9.sayfalarda 

c;e§itli yerlerden se<;ilmi§ en gtizel fotograflar, 10 ·ve 11. sayfa.

larda da uluslara.ras·i haberler y.er a.liyo.r.12,13 ve 14.saygalar~ 
Ttirkiye'daki ktilttirel olaylari ic;;eriyor. 15.sayfa spora ve c;apraz 

bulma~aya ayrilml.§ durumda. 16. sayfada. ise Tiirkiye 1deki. " entel 

barlari"' na gozlem yazilariyla yer vermek artik gelenekselle~. 
Genel olarak g~.zetenin sa.yfaJ.ari bu -§ekilde kullan111yor. Anca.k 

bazi onemli makalelerde bu plan degi§ebiliyor. ' Ornegin bir maka

leye 2 · yerine 3 sayfa ayrilabiliyor. 

Dil olarak Orient-E:Xpress-' te kat1 bir fransizca yerine • 

daha <;ok kil}inin anlayabilecegi, konul}ma diline daha yak1n bir 

dilin kullari1ld1g1n1 gormekteyiz. 

_(l) Orient- Express, 5 mai 1988 no:?} 
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c) ·ACTION - L' ECHO DU BOSPHORE 

"Action", ticari bir dergidir. !stanbul FransizTicaret 

Oda.s1 1 nin bir organidir. Yayina 1973 y1l1nda · ba§lami§tir. Yay1-

n1nda 1980 yili d1§1nda bir kesinti olniami§tir. 

Amaci, kisaca §irket ve kurulu9lar1 tani tmak, onl2.r1n rek- · 

lamlarini alarak Fransa'da Tiirkiye'y~ ve Tiirkiye'de Fransa'ya yo

nelik ticari giri~imleridesteklemek ve · i9birligine katkida bu

lunmak §eklinde ozetlenebilir. · Bu konuda eyliil-ekim 1979 tarihli 

12. sayida yer alan· a<;1klay1c1 bilgiyi akt.i.rmakta yQra.r vardir. n 

Action, Tiirkiye · ile Fransa arasindaki ticari ilii;kileri konu a.lan 

bir ha.be~ bill tenidir ve Tilrk-Fransiz Ekonomik · !lii;kiler Dernegi 

iiyeleriyle, uluslararasi. ticaretle ilgilenenlerin tilmilne hi tap e

der." (1) 

. . "Action" dergisinin §U anda 400'den .fazla abonesi vardir. . . 

(2). Tiraji 15 000 civarindadir. !ki ayda bir ya.yinlanan bir der-

gidir. 80' 11 yillara dek c;;ok az yaprakli bir dergi ola.rak yayin 

ha.ya.tindadir. Ancak bu yillardan sonra teknik . i9eriginde bir dii

zelmeyle birlikte say.fa say1~1 artmi~, kullanilan kagi t ·d&ha ka.-

. li teli ·hale gelmi§ ve daha genii; bir kitleye seslenir olmu§tur.( 3) 
"Action" dergisi en ba§ta abonelere dag1t1ld1ktan sonra 

yurdumuzda Adana, !zmir, : Ankara gibi ' biiyilk kentlerimize ve di.inya.

nin bir <;ok iil tesindeki Fransiz elQiliklerine ula9t1r1lma.ktad1r. 

Derginln biiyiik bir kl.sm1 Fransiz Ticaret Odas1 '.nca, geri kalan 
k1sm1 da. Amadeo Ferrajc;>li tara.findan· haz1rlanmakta.d1r. 

Derginin .dili konusunda ilgin<;; geli§meler hemen dikkati-
. . . 

mizi 9ekmektedir. Yily1n1n1n ilk yilla.rinda .fra.nsizca makalelerin 
. . 

c;;ogunun yan1nda tiirkc;;e c;;evirileri yer alirken (4) son yillarda bu 

uygulama.dan yazge9ilmi9tir. Bunun yo..ni s _ira dergide ingilizce relf-

(1) Action, eyliil-ekim 1979 no:l2 s.f .l 

( 2) Olivier Fourrea.u, Tiirkiye' de Frtill.siz Ticaret OdQ.Sl. Gorevlisi, 
12 mayis 1988, !stanbul •. 

( 3) Bu derginin temmuz-agusto.s 1979 tarihli 11'. sayisi 16 sayfa 
c;;1karken ocak-§ubat 1987 tarihli l. sayisi 64 say.fadir. 

(4) Action, ocak-~ubat 1980 no:l4, s.f.3-4-5 
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lamlara rastlanir olmu9tur. (1) Bu konu biz_e, bir kez daha ingi - . 

lizcenin diinya.daki oneminin na.sil git gide artt1gin1 ve bir za-
"' manlarin frans1zcas1n1n yerini almasim gostermektedir. Giinilmiiz-

de uluslararasi t1car1 ili§kiler oylesine geli§mi§ ve bu ilif}ki
J erde ingilizce oylesine yayginla§ffil.§tl.l'.' ki, •rtik fransizca bir 

dergide ingilizceye rastlanmasi bir gereklilik h•.line gelnii§tir. 
Action, Ttirk-Fransiz ticari ili§!kilerine etkide buluna".'"' 

bilecek politik geli§meleri yak1ndan izlemesi a91s1ndan da onerri

li .bir dergidir. Mayis•haziran 1981 tarihli 19.sayisincia §U sa
tirlara rastliyoruz: "Fransa bir gok kimseyi §a~ir.ta.rak · idareyi 

degi9tirdi ve memleketin ba.§i.mt sosya.listleri segti. Bu,ihtilA,l 

degildir,fakat Tiirkiye ile Fransa arasindaki ekonomik ili§lkileri 

etkileyecek 9ok onemli bir olaydir. Genel a91dan. yeni }liikiimet, 

gelii;mekte olan tilkelerin sorunlari 19in 9ok biiytik endi§e g_oste-

. riyor. F•.kat Ttirkiye artik bu gurubun i9inde degildir.Avrupa gi

karlarina zararli olan Arnerikan ekonomik politikasinin gortiriii§ii-. . 

ne gore, d~a kritik olacagl. sanili.yor. Tiirkiye ile Sl.k ilif}ki-

lel!i "ol.n btiyiik san•.yi guruplar1n1n ul~sa.lla§masi, fiat •.rtma 

.durumlar1nda bazi . k1p1rdanmalara me.ydan verebilir .. fakat Tiirk ii; 

orta.klc.:ri igin btiytik sonu9lar gerektirmez. Fr-..nsiz frang1n1n dii§- · 

mesi, fransiz iiriinlerini rekabet ya.pabilir durums sokabilir.Buna 

ka.r91 Fransa•daki al19 giiciindeki politik hamle, Tiirk ihracatina 

elveri9li net.ice dogurabilir. Tiirkiye'nin ekonomik dogrulm.asi ge

iecek sen~nin bai,;iind.a Fransiz ekonomisinin yeni seyri . ile uygun 

o).abilir." (2} 
"Action'' dergisi . ticari gorev ve am~.c1n1n y~.ni sira kiil

tilrel konulara da egilerek tam bir c;ei.;iitlilik gosterebilmektedir. 

Temmuz-agustos 1986 tarihli 49.s•.y1s1nda K•,padokya _yoreniizi · tan1-

t1c1 bir y~.ziya yer verirken( 3) diger say1lar1nda da yayina ha

~irlaruni Orient~EXpress . gazetesin:lm(4)s()z etmesi buna ornektir. 

(1) Action, kas1m-aral1k 1986, no:51 sf .8 

(2) Marc Bernardin, "La Lettre d' Action Turquie-France ,11 Action, -
may1so..haziran 1981 no:l9 sf.3 .. · 

(3) Action, temmuz•agustos 1986, no:49 ss~ 26-27 

(4) Action, eyliil-ekim 1986, no:50 sf.17 



54 

d) PRESENCE 

"Presence", 1985 y1l1nda 91kar1lmei.ya baE}lanan \ bir dergi

dir. Yay1n1 tam olarak 1985 y1l1 nisan ayinda ba§lamiE}tJ.r. Sahi

bi Erol Fer«h'tir. Yazi ·1§leri mlid~rliigi.inii Fuat <;cn1u•ntin yapt1-

g1 bu dergi dini m~iyetli bir dergidir. Dili tamlimlen fr9lns1zca-

. d1r. !stanbul'da bulunan hiristiyan cemaatine yonelik olan bu 

dergide daha 9ok dini haberler yer almaktadir. Yazi i§leri miidii

rii Fuat Qollii, yapilan gorii§mede, derginin amacinin hiristiyan 

cemaatine hi tap etmek, onu olaylardan, dtinya.da olup bi tenden ha

berdar kilmak oldugunu soylemif}~tir.(l) . 

Presence dergisinin yayim hig kesin tiye ugramam1:; .1985' 
ten i tibaren siirekl.i ola.rak yay1nlanm1E} .Aylik olan bu derginin 

. ·. ......... . . . 
tiraji lOOO'dir. Her ay bin adet basilan bu dergi senede on sa-

yi 91ka.cak §ekilde ayarlanm1§t1r. Yaz aylarinda her · iki ayda. bir . 

ya.yinlanan bu· dergi, di§arida bayilerde satilmiyor. Ancak abone

lere gonderiliyor. Derginin sermayesi Erol Ferah . ta.ra.findan sag

lanmi§tir. ( 2) Abonelere say1s1 250 TL ve y1ll1k 2500 TL iie· sa

tilan bu dergi diger masra.flar1n1 hiri.stiyan cema.a.tiyle ya.rdim

la§ma sonucu sagl9imaktadir.(3) 

Yaymlaimi haber-.e yaziliirise belll bir haber ajansindan fay

dalmilmadan ya'ziliyor.Avrupa'dan gelen 9eE}itli dini dergilerden 

a.l1nt1lar yap1l1yor.Derg1, 9e~i tli kiliselerdeki torenleri ,hiristi

yah cemaatine. Q.it ilanlari duyurma gorevini iistleniyor.Bu torenler 
. . . . 

arasinda vafti~ torenleri de ,yer aliyor. Ama9lar1ndan bir digeri 

de cemaat i<;i haberleliJmeyi saglamak olan bu derginin, kUc;iik 9ap
l1 oldugundan pek muhabiri de yok.o Sahibi Erol Ferah onderligln

de, yazi i§leri m Uliirii Fuat Qollii ve yard1mc1_lar1 tarafindan ~ika-

. ri.J;m bu defgi mpl~ 20say.:fay1 buluyor ve di§arida bast1r1l1yor. (4·) 

( 1) Fuat Qollii, Presence dergisi yazi i§leri Miidiirti, 29 oc/il.k 
1988, istanbul. · . 

(2) Antoine Marovi~, Presence dergisi, 29 ocak 1988, lstanbul 

(3) Presence, nisan 1987 sayi:4 sf.15 

( 4) Antoine Marovi~ ile adi gee; en gorii§me. 

j : 
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S 0 N U C 

" 
"Tiirkiye'de Fransizca Basin" konulu bu lrugiik 9ali§!mam1z-

da iilkemizde franSJ.zc a basinin nasil bir siireg ten gegere k giinii

miize dek ula§tigin1 ortaya koymayi Qma<_;ladik. Fransizca. dil ve 

basin olarak iilkemiz(ie oldugu gibi bir ~ok yerde parlak bir devir 

ya.§am1§t1r. Arna ne ya.zik ki daha sonralari onemini yitirmi§ ve 

yerini ingilizceye birakmak zorunda kalmi§tir. Frans1zca Ulkemiz..;. 

de onemini sonradan kaybetse bile ~ok biiyiik roller oyn.~i.et1r.Os

manl1. doneminde fransizca basin yurdumuzd•. ilk gazeteler olarak 

ortaya 91km1§, Ti.irk bas1n1na ornek olarak ona yolu a9m1et1r. Ba

s1n1n bir giig oldugu frans1z ihtilAliyle birlikte ke§fedilmi~ -

tir. Boylelikle frartsiz ihtilAlinin a.gig•. 91kard1gi ozgiirliik,de

mokr•.si ve e§itlik gibi fikirler basin yoluyla, biraz ge9 te ol

sa, iilkemizde de ifade edilrneye ba§lanmi§tir. 

1795'te "Bulletin Des Nouvelles" ile 11»•.§!layan "frans1zca 

basin sti.reci"'nin en p91.rlak donemini 1850' lerden itibaren yeni 

Tti.rkiye Cumhuriyeti' nin kuruldugu y1.llara. dek ya§adigini soyleye

b1liriz. Olumlu bir gok yonti.nti.n yani s1ra., iilkemizde frans1zca 

b•.s1n1n ozellikle Osmanli !mparatcrlugu' nun son donemlerinde o -

lumsuz sonuglari da olmu§tur. Ka.pittila.syonlar1n verdigi. aYr1c~l

l1klarin da etkisiyle fransizc91. basin .. yalnl.z Fransa'n;i.n degil 

daha bir gok Avrupa iilkesini-il 91karlarJ.n1n savunuculugunu yapmi§~ 
tir. :Frans1zca.n1n o y1llarda yayg1n olmasi nedeniyle, i§gal y1l

lar1nda. ingiliz ve alma.nlar bile. kendi gazetelerini Istanbul' da 

fransizca olarak yay1nlamak zorunda ka.lm1§la.r boylece if}ga:l Q!Ila9-

lar1n1 gergekle§tirebilmek igin bu geleneksel bas1ndan yararlan

m1§lard1r. Geleneksel 41ye nitelendirdigimiz bu basin, bir ka.g 

istisna gazete d1§1nda, ku:rtulu§ sav~§J. hareketimize .de kar§i 91k

m1§ ve kotti.lemi§tir •. Fakat btitiin dti.9manl1klara- ragmen, bu basin 

Cumhuriyet'in kurulmas1yla silinmeye yti.z tutmu§ veyerini bir 

"Tti.rk fransizca bas1n1" • na. b1rakm1§tl.r •. Bu basin yeni Tti.rkiye • yi 

tani tma. ve hakk1m1zda olmiffiU§ on yarg1lar1 silrne gorevini ba§ar1 

ile tamamlami§ ve 1950' lere dogru o da ta.rihin sayfalar1 arasin

da. ye.rini alm1et1r. Giinti.mti.zde ise, transizca ba.sin, 9a.l1§mam1zda 

tani tmi§ oldugumuz iki ga.zete ve iki dergiyle var olmaya devam e1;

mektedir. 
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