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ÖZET 
 

Bu çalışmada, henüz Osmanlı döneminde gazetecilik faaliyetlerine başlayan, 

Cumhuriyet döneminde de uzun yıllar aktif gazetecilik yapan, Türk basının önemli 

kadın gazeteci ve fikir insanlarından biri olan Sabiha Sertel’in, hayatı, görüşleri ve 

gazetecilik faaliyetleri incelenecektir.  

 

Sertel’in gazetecilik faaliyetlerinin incelenmesi İkinci Dünya Savaşı süreci ile 

sınırlı tutulacak ve inceleme, Sabiha Sertel’in döneme ilişkin siyasi, toplumsal-

kültürel ve ekonomik görüşleri üzerinden fikirleri ortaya konulacaktır.   

 

Sertel’in bu döneme ilişkin tavrı, o dönemde çalışmakta olduğu (1937 -1945) 

Tan gazetesinde yayınlanmış makaleleri üzerinde yapılacak içerik analizi 

doğrultusunda ortaya konmaya çalışılacaktır.  

 

Çalışmanın amacı, İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan siyasi, toplumsal-

kültürel ve ekonomi hakkında bilgi vererek, bir kadın gazetecinin penceresinden 

farklı bir ışık tutmak, oldukça karışık bir siyasi döneme denk gelen bu süreçte, 

Türkiye’de konuya ilişkin tavrı da bu doğrultuda genel olarak ortaya koymaktadır. 
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ABSTRACT 
 

In this study, the  woman  who started journalism in the times of Otoman 

Empire and continued actively in the Republician Period, being one of the most 

important woman journalist and intellectual, Sabiha Sertel’s life, point of views and 

journalism studies will be analysed. 

 

Sertel’s journalism studies’  analysis will be narrowed to the period of Second 

World War and this study will put forward notions in the light of Sabiha Sertel’s  

political, socio-cultural and economic thoughts concerning the period. 

 

Sertel’s view about the period will be introduced through the analysis of her 

articles publicated in the journal ‘Tan’.  

 

The aim of the study is giving information about political, socio-cultural and 

economical conditions of the Second World War period, looking from a woman 

journalist’s point of view and generally introducing Turkey’s attitude about the 

subject which befits really chaotic political period of time. 
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ÖNSÖZ 
 
Türk demokrasi tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri de İkinci Dünya 

Savaşı dönemidir. Savaşın hemen ardından Avrupa’daki siyasal düzenin demokratik 
değerler çerçevesinde yeniden yorumlandığı bu dönemde Türkiye’de tek parti yönetiminin 
bu gelişmelere kayıtsız kalmayarak çok partili siyasal düzene geçiş konusunda son derece 
önemli adımlar atılmıştır. Kuşkusuz ki Türkiye’de yeni bir siyasal düzene geçiş isteği siyasal 
iradenin kararlığı kadar, toplumdaki politik, sosyo ve ekonomik sorunlarında bir sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır.  

 
İkinci Dünya Savaşı Türkiye’nin iç politikasını derinden etkilemiştir. Öyle ki 

Türkiye 1939-1945 yılları arasında büyük değişimlere sahne olmuştur. Gazeteler 
yaşanan devri en canlı yansıtan belgeler olma özelliğinden hareket ederek, bu 
çalışma da Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı döneminde karşı karşıya kaldığı iç ve 
dış gelişmeleri ve bu doğrultuda izlenen politikaları Sabiha Sertel’in Tan 
gazetesindeki köşe yazılarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

 
Sabiha Sertel, basın hayatı boyunca Türk basın dünyasının en önemli kişilerinden 

biri olmuştur. Çıkarmış olduğu yayınları ve yazıları her zaman sosyal içerikli ve halkı 
uyarmaya yönelik olmuştur. Sabiha Sertel, çocukların eğitimini ve kadınların sorunlarını 
toplumun en önemli sorunu olarak görmüş, cehaletle ve geri kalmışlıkla yazılarıyla 
savaşmaya devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nda Tan gazetesinde ‘Görüşler’ 
sütununda yazmaya başlayan Sabiha Sertel emperyalizm ve insan hakları konusu üzerinde 
dururken, çok partili hayata geçiş döneminde cumhuriyet, demokrasi ve hürriyet 
konularını ele almıştır. 

 
Sabiha Sertel basın faaliyetlerinde yalnız kalmamıştır. Serteller’i bir basın 

ailesi olarak görmekteyiz. Başta Sabiha Sertel’in eşi Zekeriya Sertel olmak üzere 
çiftin iki kızı da Türk basın dünyasının önemli isimleridir. Sabiha Sertel, gazete ve 
dergilerde Zekeriya Sertel’den daha fazla mesai yapmıştır. Zekeriya Sertel’in 
mahkûmiyetlerinde bütün sorumluluğu Sabiha Sertel almıştır.  

 
Savaş döneminde gazetecilik faaliyetlerinde bulunan Sabiha Sertel Tan 

gazetesindeki köşe yazılarında döneme ilişkin görüşlerini ortaya koymuştur. 1937-
1945 tarihleri arasında Sertel’in Tan gazetesindeki toplam 311 köşe yazısı ‘Dış 
Politika’, ‘İç Politika’, ‘Toplumsal’, ‘Ekonomik’, ‘Hukuk’, ‘Eğitim ve Kültür’  
başlıkları altında grafikleştirilerek içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. 
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Çalışmamızda Sertel’in köşe yazıları rakamsal ve oransal veri olarak iki analiz elde 
edilmiştir. Nedeni ise her yıl için makalelerin sayısının farklı olmasıdır. Sabiha Sertel’in 
Tan gazetesindeki 1937, 1940, 1941, 1943, 1944 ve 1945 yıllarına ait yazılarına 
ulaşabilirken, 1938 ve 1939 yıllarına ait yazılarına ulaşılamamıştır.  

 
Çalışmamızın yazım aşamasında gazeteci Sabiha Sertel’in kızı Yıldız Sertel’le 

söyleşi yapılmış, Sabiha Sertel ve o dönemki siyasi ortam hakkında görüşlerine 
başvurulmuştur. Bu görüşmenin konuyla ilgili bölümü Ekler kısmında aktarılmıştır. 
Ayrıca 1937, 1940, 1941, 1943, 1944 ve 1945 yıllarına ait yılında Tan Gazetesi’nde 
yayınlanan gazeteci Sabiha Sertel’in köşe yazıları, konu başlığı ve yayın tarihleriyle ekler 
bölümünde verilmiştir. 

 
Yoğun bir araştırmanın ve titiz bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkarılan bu tez 

sadece bireysel bir çalışmanın ürünü değildir. Teze emeği geçen kişileri anmadan 
geçemeyeceğim. Bu çalışmamda göstermiş olduğu destek ve yardımlarından ötürü değerli 
hocam ve danışmanın Prof. Dr. Suat GEZGİN’e teşekkürlerimi bir borç bilirim. Çalışmamın 
konusunun belirlenmesinde, tezin yazım aşamasında bana yardımlarından ve bilimsel 
yöntem konusunda kazandırdığı yeni bakış açılarından dolayı, değerli hocam Doç. Dr. 
Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU’na sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca değerli hocam 
Prof. Dr. Murat ÖZGEN’e ve Doç. Dr. Emine YAVAŞGEL’e yardımlarından ve 
ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. 

 
Son olarak ta tez çalışmamda teknik yardımlarını esirgemeyen Süleyman 

TÜRKOĞLU’na, kaynakça bölümünde destek olan Araş. Gör. Adem AYTEN’e, 
çalışmamızda bize kaynak ve bilgi desteği veren Sabiha ve Zekeriya SERTEL’in kızı 
Prof. Dr. Yıldız SERTEL’e çok teşekkür ederim. Bununla birlikte yardım edebilmek 
için türlü fedakârlıklarda bulunan aileme bu çalışmada beni sonuna kadar 
destekledikleri için teşekkür ederim. Anne, baba; sizin hakkınızı ödeyemem... 

 
Bu tez projesi İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

tarafından desteklenmiştir. Proje No: 2664 
 
 

Hülya SEMİZ  
Temmuz 2008, İSTANBUL 
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GİRİŞ 
 

Ülke ekonomilerinin kurumsal yapısını, gelişme sürecini değiştiren 

olgulardan birisi de savaştır. Bölgesel veya topyekün savaşın ortaya çıkışı ile birlikte, 

savaşın içinde yer alsın veya almasın, ülke ekonomilerinin hedefleri, gelişme süreçleri 

doğrudan ve hızla etkilenmektedir. 

 

İkinci Dünya Savaşı yılları, Türkiye için ağır şartlar altında bir ölüm-kalım 

dönemi teşkil etmiştir. Genç Türkiye Cumhuriyeti savaşın fiziki tahribatından 

korunabilmişse de, ekonomik tahribatından kurtulamamıştır. Büyük bir ordunun 

ayakta tutulması çabaları, ekonomik kaynaklar üzerinde ağır baskı yapmıştır. 

İthalat olanaklarının son derece daralması, gelişme için yatırım yapmayı ve hatta 

mevcut makine ve teçhizatın eskidikçe yenilenmesini engellemiştir. Savaştan 

sonra ise, Türkiye’nin kapitalist gelişmesinde yabancı sermayeli, dış yardımlı yeni 

bir dönem başlayacaktır. 

 

Türkiye, savaş başladığında, ekonomik yapılanmasını tamamlamaya çalışan, 

kurumları henüz oturmamış on beş yıllık geçmişi olan yeni bir rejime sahiptir. Devlet 

ekonomisi yürütülmektedir. Bunu gerçekleştirmek için sanayi planları 

hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. Savaş çıktığında Türkiye, ‘Birinci Beş Yıllık 

Sanayi Planı’nı başarı ile tamamlamanın rahatlığı içinde ikincisini yürürlüğe 

koymaya hazırlanmaktadır. Ancak savaşın patlak vermesi, planın uygulanmasını 

engelleyerek farklı bir ekonomi politikasının uygulanmasını zorunlu hale 

getirmiştir. Bu yeni politikanın yönünü, savaşın yarattığı ekonomik ve sosyal 

koşullar belirlemiştir. Bunun sonucunda 1939-1945 yıllarında ülkeye, savaş 

ekonomisinin getirdiği koşullar egemen olmuştur.1 

 

Sözü geçen dönemdeki sosyal ve ekonomik kararlar, geriye bağlantılı olarak, 

devletçilik döneminin izlerini taşıdığı gibi ileriye bağlantılı olarak, ülkenin savaş 

sonrası siyasi ve ekonomik açıdan batı ülkelerinin yanında olmak amacı ile gerekli 

                                                            
1 Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, Cilt II, 6 bs., İstanbul, Remzi Kitabevi, 1991, s.211-212. 
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adımlar atmaya yönelik hazırlığın yapıldığı bir dönemin ürünüdür. İkinci Dünya 

Savaşı’nda ilk defa anılmaya başlanan demokratikleşme süreci 15 yıldır tek parti 

yönetiminin hüküm sürdüğü, savaş koşullarının da gereği olarak, kişi hak ve 

özgürlüklerinin kısıtlandığı Türkiye’de toplumsal ve siyasal hayatta köklü 

değişimleri doğurmuş, ‘Tek Partiden Çok Partili Hayata Geçiş-Demokratikleşme 

Süreci’ olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yerini almıştır.2  

 

1. Konu ve Kapsam 
 

“İkinci Dünya Savaşı Döneminde Gazeteci Sabiha Sertel’in Döneme İlişkin 

Görüşleri” konu olan bu çalışma kapsamında; Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na 

girmemesine karşın, savaşan ülkeler gibi, savaş ekonomisinin yarattığı koşullarda 

yaşadığı, bu nedenle 1939-1945 döneminin Türkiye siyasi, toplumsal ve ekonomik 

açısından oldukça zor bir dönem olduğundan bahsedilmiştir. 

 

Çalışma; gazeteci Sabiha Sertel’in yaşanan döneme ilişkin, hükümet 

politikalarına ve savaşan ülkelerin Türkiye ile alakalı yürüttüğü politikalara ilişkin 

Tan gazetesinde yayınlanan yorum yazıları üzerinde bir incelemeyi içermektedir. Bu 

bağlamda üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde Sabiha Sertel’in hayatı 

ve görüşleri; Sertel’in çocukluğu, eğitimi, aile hayatı, gazetecilik faaliyetlerinden 

bahsedilmiştir. Ayrıca Sertel’in ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel hayata dair 

düşünceleri, düşünsel kaynakları, kadın sorununa bakışı, feminizm ve edebiyat 

konuları hakkındaki fikirlerine de yer verilmiştir. Sabiha Sertel’in kadın sorununa 

bakışı, düşüncesine temel teşkil etmesi açısından dönemin toplumsal cinsiyet 

politikası ve kadın hareketi ele alınmıştır.   

 

Çalışmamızda Sabiha Sertel’in hayatının ve gazetecilik faaliyetlerinin 

anlatıldığı birinci bölümde, düşüncesinde belirlenen değişimlerin farklı dinamikleri 

üzerinde durulmuş, dönemin gelişmelerini nasıl algıladığı ve değerlendirildiği ortaya 

konulmuştur.  
                                                            
2 Osman Akandere, Milli Şef Dönemi Çok partili Hayata Geçişte Rol Oynayan İç ve Dış Tesirler 

1938-1945, İstanbul, İz Yayıncılık, 1998, s.441-442. 
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Bu çalışmada, henüz Osmanlı döneminde gazetecilik faaliyetlerine başlayan, 

Cumhuriyet döneminde de uzun yıllar aktif gazetecilik yapan, Türk basınının önemli 

kadın gazetecisi ve fikir insanlarından biri olan Sabiha Sertel’in hayatı ve gazetecilik 

faaliyetleri çeşitli yönleriyle incelenmiştir.  

 

Tezimizin ikinci bölümünde İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin 

siyasi, toplumsal-ekonomik durumu değerlendirilmiştir. Türkiye’nin dış siyasetinde 

‘Denge’ politikası uygulaması ve savaşa girmesi konusunda siyasi baskılar görmesi 

incelenmiştir. Türkiye’nin savaşan devletlerle ilişkileri, dış politika uygulamaları bu 

çalışmada ayrı bir başlık halinde ele alınmıştır. Ayrıca iç siyasi politikasında 

Türkiye’nin demokrasiye geçiş çabaları ele alınmıştır. Türkiye’nin, İkinci Dünya 

Savaşı döneminde toplumsal-kültürel ve ekonomik yapısı büyük tahribata 

uğramıştır. Çalışmada, “İkinci Dünya Savaşı sırasında çıkarılan ve hala bugün 

dahi tartışılan Milli Korunma Kanunu, Varlık Vergisi, Karne Uygulaması, Toprak 

Mahsulleri Vergisi ve Toprak Reformu gibi kanunların çıkarılmasındaki amaç 

neydi?” “Uygulamaları ne olmuştu? Bu kanunların arka planı var mıydı?” gibi 

sorulara cevap aramaya çalıştık. 

 

Yine bu dönemin eğitim ve kültür politikaları ele alınarak Halkevleri, Köy 

Enstitüleri, Sağlık Politikaları ve Nüfus Durumu hakkında bilgiler verilmiştir. 

 

İkinci Dünya Savaşı sürecinde iktidar basın ilişkileri ve basına ilişkin yasal 

düzenlemeler ve mevcut yayın organlarına değinilerek, gerçekleştirilen yayınların 

kamuoyunun oluşturulması ve iktidarın basını yasal düzenlemelerle yönlendirilmesi 

işinde ne denli etkin bir rol oynadığına açıklık getirilmiştir. Bu dönemde yaşanan 

kaos ortamında basın görevini yerine getirememiş, getirilen başlıca yasaklarla 

susturulmaya çalışılmıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında iktidarın basın üzerinde 

yasal düzenlemeleri; Matbuat Kanunu’nda yapılan değişiklikler, Ceza Kanunu’nda 

basınla ilgili yapılan değişiklikler, Basın Birliği Kanunu ve Örfi İdare Kanunu’dur.  

 

Ayrıca, bu dönemle ilgili gerek tiraj bakımından, gerek etkinlik bakımından, 

gerekse siyasal yelpazenin en sağından en soluna kadar ayrılan gazeteler olması 
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bakımından altı gazete göz önüne alınmıştır. Bu gazeteler: Cumhuriyet; tirajının 

yüksek olması ve Mihveri desteklemesi, Ulus; hükümetin resmi yayın organı olması, 

Tasvir-i Efkar; aşırı milliyetçi ve Mihveri desteklemiş olması, Tan; Sol içerikli 

olması, Tanin; aşırı müttefik yanlısı olması, Akşam; genelde ılımlı haber ve yorum 

yapması, nedeniyle çalışmamıza alınmıştır.3 

 

Tezimizin üçüncü bölümünde ise incelemiş olduğumuz gazeteci Sabiha 

Sertel’in Tan gazetesindeki köşe yazıları takip edilerek, 1937-1945 yıllarını kapsayan 

İkinci Dünya Savaşı dönemindeki mevcut, ekonomi, iç-dış siyaset, toplumsal, 

hukuki, eğitim ve kültür konu başlıkları altında sınıflandırma yapılarak Sertel’in 

dönem hakkındaki görüşleri yorumlanmaya çalışılmıştır. Tez çalışmamıza konu olan 

1937-1945 yılları arasındaki makaleler krolonojik sırayla incelenmiştir. 

 

2. Çalışmanın Amacı 
 

Çalışmanın amacı, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin siyasal, 

toplumsal ve ekonomik durumu üzerine bir kadın gazetecinin penceresinden yaşanan 

gelişmelere farklı bir ışık tutmaktır. Bunun yanı sıra dönemin, siyasi, toplumsal, 

ekonomik ve kültürel durumunu aydınlatmak, oldukça karışık bir siyasi döneme denk 

gelen bu süreçte, Türkiye’nin durum ve tutumunu ortaya koymaktır.  

 

Sabiha Sertel’in 1937-1945 yılları arasında gazetecilik faaliyetlerinde 

bulunduğu Tan gazetesindeki köşe yazıları doğrultusunda değerlendirme yapılarak, 

kadın gazeteci gözüyle dönemin siyasi, ekonomik, toplumsal, hukuki, eğitim ve 

kültürel konularında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. 

 

3. Çalışmamızın Yöntemi  
 

Çalışmamızı hazırlarken basın taraması yöntemi uygulanmış olup, Sabiha 

Sertel’in İkinci Dünya Savaşı yıllarında faaliyet göstermiş olduğu Tan gazetesindeki 
                                                            
3 Raymond Cartier, İkinci Dünya Savaşı, Cilt-1, Haz.. Safa Kılıçlıoğlu, İstanbul, Meydan Gazetecilik 

ve Neşriyat, 1975, s. 45. 
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konuya ilişkin yorum yazıları tespit edilmiş, ‘Görüşler’, ‘Amerika’nın İç Yüzü’, 

‘Sokaktan Gördüğüm Amerika’, ‘Yeni Dünya Yolundan Eski Dünyaya Mektuplar’ 

başlığı altında yazdığı bu yazılar içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmamızda 

makaleleri rakamsal ve oransal veri olarak iki analiz elde edilmiştir. Nedeni her yıl 

için makalelerin sayısının farklı olmasıdır. 

 

4. Çalışmanın Sınırlılığı ve Önemi 
 

İkinci Dünya Savaşı 1937-1945 yıllarını kapsayan dönemde gazeteci Sabiha 

Sertel’in faaliyette bulunduğu Tan gazetesindeki toplam 311 köşe yazısı ‘Dış 

Politika’, ‘İç Politika’, ‘Toplumsal’, ‘Ekonomik’, ‘Hukuk’, ‘Eğitim ve Kültür’  

başlıkları altında ele alınmıştır. Türkiye açısından çok önem arz eden bu dönemdeki 

siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik sahadaki yaşanan gelişmeler Sertel’in görüş 

ve yorumlarıyla ayrıntılarıyla açığa çıkarılmış olacaktır. 

 

Bu çalışmada dönemin zor koşuları altında gazetecilik yapan Sabiha Sertel’in 

gözüyle, günümüz Türkiye’sinin içinde yaşadığı toplumsal ve ekonomik yapılanmayı 

etkileyen ve belki de bugünkü sorunlara kaynaklık eden ara bir dönem incelenmiştir. 

Savaşın ülke üzerinde yarattığı ekonomik ve siyasal etkiler hep tartışıldı, bundan 

sonra da tartışılacak. Bu araştırmanın sonuçları, kendisinden sonra bu konuda 

yapılacak olanlara doğru ipuçları verebilirse amacına ulaşmış sayılacaktır. 
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1. SABİHA SERTEL’İN HAYATI VE GÖRÜŞLERİ 
 

Cumhuriyet döneminin ilk kadın gazetecilerinden olan Sabiha Sertel, hayatı 

ve görüşlerinde belirlenen değişimlerin farklı dinamikleri olmuştur. Sertel’in 

çocukluğunda ve eğitiminde yaşadıkları hayat görüşünü yönlendirmiştir.  

 

Sabiha Sertel, basın hayatına girdiğinde 1919 yılını kapsayan dönemde 

Osmanlı modernleşmesinin ve sonrasında ulusçu hareketin bir parçası olmuştur. 

Sertel’in düşüncesinin ikinci dönemi olarak değerlendirilebilen 1920 sonrasında ise 

Sertel kendini bir sosyalist olarak görmüştür.  

 

1.1. Sabiha Sertel’in Çocukluğu ve Eğitimi 
 

Osmanlı döneminde gazetecilik faaliyetlerine başlayan, Cumhuriyet 

döneminde de uzun yıllar aktif gazetecilik yapan, Türk Basın tarihinin önemli kadın 

gazetecilerinden biri olan Sabiha Sertel, 1895’te Selanik’te doğmuştur.  

 

Sabiha Sertel, orta halliyken yoksul düşmüş bir dönme cemaatinden∗ altı çocuklu 

bir ailenin kızıydı. Dönme Cemaatinin bir üyesi olması Sabiha Sertel için sosyal ve 

kültürel açıdan önemlidir. Bunun nedeni,  bu cemaatin önemli bir kolu bir ticaretle 

meşgul olmuştur. Avrupa ile ticaret yapan dönme tüccarları, Avrupa kültürleriyle temas 

ettikçe, batı uygarlıklarına yakınlık duymuştur, şehirde batılılaşmanın, modernleşmenin 

öncüleri olmuşlardır. Topluluğun aydınları ise ya devlet kuruluşlarında önemli mevki 

sahibi ya da doktor, avukat gibi meslek gruplarında faaliyet göstermişlerdir. Dönme 

cemaatinin önemli bir kısmının yerleşik bulunduğu Selanik’teki okullarda önemli devlet 

kadrolarında cemiyet üyelerinin bulunması bunların ilerici fikirleri özellikle okullarda 
                                                            
∗ ‘Dönme’ sözcüğü dönek gibi olumsuz bir anlam olarak kullanılmamıştır. ‘Dönme’ cemaatinin 

Selanik’in sosyal, kültürel ve siyasal yaşantısında önemli bir yeri vardır. “Dönmeler, XV. Yüzyılda, 
İspanya kraliçesi İsabella tarafından kovulup, Osmanlı imparatorluğu’na göçen Musevilerin bir 
koluydu. Sabetay Sevi adı verilen ve kendisini ‘Mesih’ ilan etmiş olan bir önderin başkanlığındaki 
bu kol, XVII. Yüzyılda İslam dinini kabul edip Türkleşmişlerdir. Bütün topluluklar gibi, dönmelerin 
de kendi okulları, ibadet yerleri (cami; mescit ve tekkeleri) hastaneleri, kulüpleri, sosyal yardım 
merkezleri vardı.” Yıldız Sertel, Annem Sabiha Sertel Kimdi Neler Yazdı,  İstanbul, Yapı Kredi 
Yayınları, 1994, s.24 
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öğrencilere aşılaması sayesinde Sabiha Sertel Osmanlı modernleşmesinin önemli 

aşamalarını Selanik'teki eğitimi sırasında izlemiş ve etkilenmiştir. Sabiha Sertel ailesinde 

de 1908 devrimi hareketine katılan kişiler olmasının da etkisiyle, o yıllarda ülkenin 

geleceğine ilişkin bir bilinç geliştirmiştir.1 

 

Yoksul bir ailenin kızı olan Sabiha Sertel zor günler yaşamıştır. Ailenin para 

sıkıntısına düşmesiyle babası Nazmi Efendi, bir meslektaşının “Sen Yerini 

dolduramıyorsun” sözüne kızıp gümrük başmüdürlüğünden çekilmiş, emekli aylığına 

kalınca ailesini geçindiremeyecek duruma düşmüş, kendini içkiye vermiştir. Eşi 

Atiye hanım mahallede çamaşırcılık yapmış, oğulları da işe girecek yaşa geldikçe 

eve biraz para getirmeye başlamıştır. Sabiha Sertel’in evlerinde tam geleneksel bir 

ataerkil düzen vardır. Aile reisi erkeğin ezici baskısı günlük yaşantıda vurgulanmaya 

çalışılmıştır. Belirli saatlerde kadının su ısıtıp leğende getirmesi, kocasının ayağını 

yıkayıp kurulaması adet olmuştur.2 

 

Sabiha Sertel, küçük yaşta her şeyi izlemiş görmüş babasının annesine karşı 

kötü davranışlarından dolayı üzülmüş ve yaşanan olaylardan nefret etmiştir. Sertel 

annesine bir gün “Sen babamın hizmetçisi misin?” dediğinde, “Her kadın kocasının 

hizmetçisidir” yanıtını alınca çok sinirlenmiştir. “Sabiha ben kimsenin hizmetçisi 

olmayacağım!” diye bağırmıştır.3 

  

Sertel, ev işlerinden de uzak durmuştur. Çeyiz için nakış yapmak ya da ev 

işlerine yardım etmek gibi konularla ilgilenmemesi yüzünden annesi ile aralarında 

tartışmalar çıkmıştır. Sertel, gelenekle ilk büyük çatışmayı ise okula başlarken 

yaşamıştır. Evli ablasının getirdiği bohçayı armağan sanmış, ama içinden çıkan kara 

çarşafı görünce çok şaşırmıştır. Sertel kara çarşafı giymeyeceğim diye direnmişse de 

bir yararı olmamıştır. Boyun eğmedikçe okula başlayamayacağını kesinlikle 

anlayınca yedi yaşında istemese de kara çarşafı giymiştir.4 

 
                                                            
1 Yıldız Sertel, Annem Sabiha Sertel Kimdi Neler Yazdı,  İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1994, s.24.. 
2 Sabiha Sertel, Roman Gibi Demokrasi Mücadelesinde Bir Kadın, İstanbul, Belge Yayınları, 1987, s.20. 
3 Refik Erduran, Sabiha, 2. bs, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2004, s. 13-14. 
4 Erduran, a.g.e., s. 15. 
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Sabiha Sertel, zor günler geçiriyordu annesi ve babası kavga edip 

ayrılmışlardır. Sabiha annesi Atiye Hanım’ın yanında gitmeyi tercih etmiştir. 

Annesiyle birlikte dededen kalma harap bir köşke yerleşmişlerdir. Sabiha’nın 

çocukluğu bu köşkte geçmiştir.5  

 

Dönem fırtınalı ve zor geçmiştir. Abdülhamit’in 1876 Anayasası’nı çiğneyip 

Meclis’i kapattıktan sonra kurduğu otuz yıllık baskı yönetimi çıkmaza girmiştir. 

İmparatorluk içten içe kaynamaktadır. Gelişmelerin en hızlı ve belirgin olduğu bölge 

de Selanik’tir. Yoksulluk ve borçlar artmış, ordu güçsüzleşmiş, Osmanlı 

topraklarında padişahın sözü geçmez olmuş, isyanlar bastırılamamıştır. Düvel-i 

muazzama denilen büyük Avrupa devletlerinin dağılmayı ve çökmeyi hızlandırma 

girişimleri yoğunlaşmıştır. Onların savaş ve ticaret gemileri Selanik limanına pek sık 

uğramaya başlamıştır. 

 

Kentin içinde ise toplumun bütün kesimleri özgürlük uğruna bir başkaldırı için el 

ele vermişlerdir. Üçüncü Ordu’nun subayları, hukukçular, eğitimciler, gazeteciler, 

yazarlar, Batı ile iş yapan tüccarlar, onların Fransa’da okuyup dönmüş oğulları, 

Mevleviler, Bektaşiler, Masonlar, düzenli aylık alamayan bürokratlar, kısacası ortamı 

etkileyen herkes bir an önce anayasal düzene dönülmesini istemişlerdir.6 

 

Selanik, İttihatçıların da en önemli merkezi olmuştur. Onlar Avrupa’daki Jön 

Türk örgütleriyle yakın işbirliği içinde olmuşlardır. Paris’te basılan Meşveret 

gazetesi gibi yasadışı yayınlar el altından getirtilip dağıtılmış, sıkı bir gizlilik 

disiplini gözettikleri için Abdülhamit’in hafiye ağına takılmamışlardır. Cemiyet 

hücrelerinin asker üyeleri arasında sonradan Enver Paşa diye tarihe geçen Enver Bey 

ve Mustafa Kemal de vardır.7 

 

Sabiha’nın ailesindeki erkekler devrim havasına coşkuyla kapılmışlardır. 

Sabiha Sertel’in ağabeylerinin çok genç yaşta İttihatçılarla ilişkiye girdikleri, fırsat 

                                                            
5 Erduran, a.g.e., s. 16. 
6 Kazım Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896-1909, İstanbul, Emre Yayınları, 1970, s.28. 
7 M. Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, İstanbul, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1992, s. 297. 
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çıktıkça onlara küçük hizmetlerde bulundukları sır değildir. Sabiha bile evden eve 

haber taşımak gibi işlere birkaç kere katılmış, tehlike göğüsleyerek toplum için 

gizlice savaşma heyecanını daha ilköğretim yıllarında tatmıştır. Sabiha Sertel’in 

evinde Namık Kemal’in, Ziya Paşa’nın, Tevfık Fikret’in şiirleri her gün okunmakta, 

özgürlük özlemi edebiyat kanalıyla da ateşlenmektedir.8 

 

İngiliz Kralı ile Rus Çarı 1908 Haziran’da buluşunca Rumeli’nin paylaşılması 

inancı yaygınlaşmıştır. İttihatçılar durumun daha fazla beklemeyi kaldırmayacağını 

görerek devrimin düğmesine basmışlardır. Yüzbaşı Niyazi Bey birkaç yüz adamıyla 

Resne’de dağa çıkmış, başka İttihatçı subaylar ona katılmışlardır.9 

 

Ayaklanmayı bastırma göreviyle oraya gönderilen Şemsi Paşa cemiyet fedaisi 

bir teğmen tarafından öldürülmüştür. Onun yerine atanan Fevzi Paşa’yı da Resneli 

Niyazi Bey kaçırıp tutsak etmiştir. İttihatçıların Manastır merkezi bir telgraf 

ültimatomuyla padişahtan Meclis’in derhal açılmasına izin vermesini istemiştir. 

Nitekim 23 Temmuz l908’de Manastır’da ve Selanik’te Meşrutiyet resmen ilân 

edilmiştir. “Bütün bu gelişmeler üzerine, Abdülhamid Kanun-i Esasiye yeniden 

yürürlüğe koyacağını ilan etmek zorunda kalmıştır. 23 Temmuz 1908’de, 1876 tarihli 

Kanun-u Esasi tekrar yürürlüğe konularak, Meclis-i Mebusan toplantıya çağrılmış ve 

böylece 2. meşrutiyet dönemine girilmiştir.”10   

 

Zaferin en coşkulu kutlanması Selanik’te yaşanmıştır. Kentin en büyük 

alanına hemen Hürriyet Meydanı adı verilmiştir. Ayrılıklar, karşıtlıklar unutulmuştur. 

Hocalar, mollalar, dervişler, papazlar, hahamlar sokaklarda kol kola olmuşlardır.  

 

Sabiha idadide okurken öğretim özgürleşmiş, daha rüştiyedeyken 

arkadaşlarıyla gazete çıkarmaya başlamıştır. Okul dergisinde şiirleri yayınlanan 

Sertel’in felsefe ve edebiyata merakı arttıkça artmış, özgürlükçü düşünürlerin 

yazılarında siyasal tezlerin yanı sıra kadın haklarına ilişkin görüşlere de rastladıkça 

                                                            
8 Erduran, a.g.e., s.18. 
9  Zeki Arıkan, İttihat ve Terakki’de On Sene, İstanbul, Kitap Yayınevi, 2006, s.73. 
10 Atilla Girgin, Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 2001. 
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sevinmiştir. Namık Kemal’in çıkarmış olduğu İbret gazetesinde şöyle diyordu: 

“Bizde orta halli birinin evine gidilse, aile babasının tavrına dikkat edilse görülür ki 

eskiden çocukmuş, her türlü ihtiyacını karşılayacak bir dadı ve bir beslemesi varmış, 

her belasını o çekermiş. Biraz büyümüş ve evlendirmişler. Dadı gitmiş, yerine hanım 

gelmiş. Efendinin münasebetli münasebetsiz ne kadar merakı varsa, hanım onları 

yerine getirmedikçe boğazından rahat lokma geçmek ihtimali yoktur.”11 

 

Sabiha, Şinasi’nin o günden yarım yüzyıl önce yazdığı ‘Şair Evlenmesi’ 

oyununun kitabını bulmuş, tezinden çok etkilenmiştir. Modern Türk tiyatrosunun ilk 

metni olan o komedide birbirini görmemiş gençlerin aile kararıyla baş göz edilmesi 

geleneği alaya alınmıştır. Sabiha yakın gelecekte kendinin de benzeri sorunlarla 

karşılaşabileceğini düşünmeye başlamıştır. 

 

Sabiha Sertel, ittihatçıların cemiyet merkezi Selanik’te çıkardıkları Rumeli 

gazetesine Yunus Nadi'yle birlikte makaleler veren Mehmet Zekeriya’nın yazılarını 

beğeniyle takip etmektedir. Mehmet Zekeriya yazılarında; özgürlük, eşitlik, aydınlık 

gibi değerleri savunmakta, yüz yıl sonra bile çözülememiş olacak temel sorunları 

yazılarında tartışmaktadır. Mehmet Zekeriya: “Meşrutiyet ilan edildi, parlamentolu 

bir rejim kuruldu. Fakat din devletten ayrılmadı. Bir din devletiyle sivil devlet bir 

arada yaşayamaz. Okullardan din dersleri kaldırılmalı, laik devlet kurulmalıdır.”12 

Konularını yazılarında işlemiştir.    

 

Zekeriya Sertel, bu görüşünü savunan Yeni Felsefe dergisinin kurucuları 

arasında bulunmakta olup, Ziya Gökalp’in desteklediği dergide, dilin 

Türkçeleştirilmesi, ülkenin yabancı ipoteğinden kurtarılması ve kapitülasyonların 

kaldırılması gibi konular ele alınmaktadır. Zekeriya Sertel, kendi yazılarında 

kadınların durumuna da sık sık değinmekte olup kadının, köle hayatı yaşıyor 

olduğundan, peçe ve çarşafın kadını küçülttüğünden bahsetmekte, halkı geçmişin 

kötü birikiminden kurtarmak gerektiğinden dem vurmaktadır.13 

                                                            
11 Erduran, a.g.e., s.20. 
12 Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, İstanbul, Gözlem Yayınları, 1977, s.36. 
13 Zekeriya Sertel, a.g.e., s.37. 
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Sabiha bunları okudukça heyecanlanarak, yazarı desteklemiştir. Onunla yüz 

yüze konuşmayı çok istemiştir. Ama günün koşulları içinde gerçekleşecek bir şey 

değildir bu. Zaten kişisel hayaller kurmanın sırası da değildir. İstanbul’dan kötü 

haberler geliyordur. İttihatçıların desteklediği hükümet halkın sorunlarına çözüm 

üretmekte yetersiz kalınca coşkunun yerini hoşnutsuzluk almaya, çıkarları bozulan 

eski düzen yanlılarının ‘Din elden gidiyor’ propagandaları etkili olmaya başlamıştır.  

 

Karşı devrim 31 Mart 1909 sabahı patlak vermiştir. Askeri de arkalarına 

aldıklarında inanan şeriatçılar pervasızca hareket etmişlerdir. Kalabalık saraya yürümüş, 

Meclis’i basmış, gazete binalarına saldırmış, sokaklara dağılmıştır. “Tutucu çevreler ve 

basın tarafından kışkırtılan cahil askerlerin eylemi, özgürlükler üzerinde düşünmek 

gereğini ortaya koymuştur. Yine de, hayli liberal içerikli hazırlanmış olmasına rağmen, 

Meclise sunulan Basın Yasası gerek basında, gerekse Meclis tartışmalarında büyük 

eleştirilere uğramıştır. Kimse özgürlüklerden ödün vermek niyetinde değildir.”14 

  

Birçok milletvekillerini ve mektepli genç subaylar öldürmüşlerdir. Padişah 

onların bütün isteklerini yerine getireceğini ilan etmiştir. ‘İrtica’ kolay ve kesin bir 

başarıya ulaşıvermiş, meşrutiyet topu topu dokuz ay sürmüştür. Selanik'te olay derin 

bir hayal kırıklığı yaratmıştır. 

  

Sübyan ve Rüştiye okullarını içeren altı yıllık eğitim, Sabiha’nın 

gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Aslında bu eğitim, okuldaki derslerden ibaret 

değildir. Osmanlı toplumunun çok önemli yıllarıdır. Selanik, Batı’dan esen 

rüzgârlara en açık, fikir hareketlerinin en canlı olduğu şehir olmuştur. Selanik, bu 

yıllarda bir taraftan Bulgar, Yunan, Sırp komiteleri dağlarda isyanlar çıkmış, bir 

yanda da İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gizli hücreleri, 1876 Anayasası’nın geri 

getirilmesi için yoğun bir faaliyet göstermişlerdir. Okullarda günün kahramanları, o 

gün için devrimci sayılan, Meşrutiyet hareketinin öncüleri, Namık Kemal, Ziya Paşa, 

Şinasi, Ahmet Suavi gibi kişiler olmuştur. Yaşları küçük olsa bile, Sabiha Sertel ve 

arkadaşlarının esen bu devrim havasının dışında kalmaları pek de olası değildir.15 

                                                            
14 Orhan Koloğlu, Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi, İstanbul, Pozitif Yayınları, 2006, s.89. 
15 Yıldız Sertel, a.g.e., s. 34. 
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O dönemlerde kent, din ve etnik gruplar bakımından da tam bir karmaşa 

durumundadır. Sokaklarda cübbeli takkeli hahamlar, fesli, sarıklı Müslümanlardan, 

kara cübbeli, yüksek kara şapkalı Ortodoks papazlarından geçilmemiştir. İsyanları 

bastırmak için Üçüncü Ordu da Selanik’e yerleştirilmiştir. Hemen her köşede ya bir 

havra ya bir tekke ya da bir cami vardır. Bazen kilise çanlarıyla, ezan sesleri birbirine 

karışmıştır. Bektaşi ve Mevlevi tekkeleri gibi Mason Locaları da çoğalmıştır. 

Dönmelerin camisi, Sabiha’nın çocukluğunu geçirdiği Pazar Tekkesi Sokağı’nın 

yakınında bulunmaktadır. Dönme cemaatinin cenaze namazları burada kılınmıştır. 

Her şeye rağmen, Selanik bir matem havası içinde olmamıştır.16 

 

Hareketli bir ticaret limanı olması da Selanik’e bir başka renk vermiştir. Selanik 

Avrupa'ya tütün, pamuk, sabun satmış, dışarıdan kumaş, ilaç, makine vb. almıştır. Bu 

yüzden Avrupalı tüccarların sık sık gelip kaldığı bir şehir olmuştur. Buralarda oturanlar 

kültürlü, ileri fikirli, Batı’dan esen rüzgârlara açık kimselerdir. Ya Avrupa’yla ticaret 

yapmışlar ya da aydın kişiler olarak Batı kültürünü benimsemiş, imparatorlukta gelişen 

reform ve hatta devrim fikirlerinin savunucusu olmuşlardır. Avrupa’ya öğrenime 

gidenlerin birçoğu bu zümrenin çocukları olmuştur. 

 

Selanik’te, dönmelerin kurduğu Terakki ve Fevziye Mekteplerinden başka, 

bir de Hukuk Mektebi kurulmuştur. Musevilerin açtığı "Alliance İsraéite" ve 

"Misslon laîque", gibi Fransız okulları o zaman Fransızca öğrenmeye merak saran 

pek çok genci çekmişlerdir. Ayrıca çoğunluk olarak, Musevi, Yunan, Bulgar, Sırp 

okulu vardır. Makedonya'nın her tarafından Türk, Sırp, Bulgar, Yunan gençleri 

okumaya, Selanik’e gelmiştir.17 

 

Şehirdeki ve okuldaki ortam, o günün gençlerini daha küçük yaşta 

olgunlaşmaya, hatta savaşa katılmaya itmiştir. Ne Sabiha'nın ne de arkadaşlarının, 

sadece okuldaki dersleriyle yetinen birer küçük çocuk olmaları mümkün değildir.  

 

                                                            
16 Yıldız Sertel, a.g.e., s. 35. 
17 A.e., s. 36. 
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Sabiha Sertel, annesinin de beklediği gibi Rüştiye’yi (ortaokul) başarıyla 

bitirmiştir. Artık, okulda ve aile içinde yetenekli bir küçük kız olarak tanınmakta, 

okul dergisinde yazılarının, şiirlerinin çıkmasından gurur duymaktadır. Yaşı 

ilerledikçe, arkadaş çevresi de genişlemiş, öğretmenleriyle ilişkileri ilerlemiştir. 

Ancak dışarıyla temasları arttıkça, evden uzaklaşmaya başlamıştır. Atiye Hanım hem 

kızıyla övünüyor, hem de onu bir türlü ev işlerine alıştıramamasına üzülmüştür. 

Sabiha’nın annesi durumu şöyle anlatmıştır: “Her şeyde müfritti Sabiha. Okumaya 

başladı mı 12 saat okur, yemeğe bile inmezdi. Onu ev işine bir türlü alıştıramadım. 

Gergefe oturur, kitabını gergefin altına gizlerdi. Ben odadan çıktım mı, gergefi 

atardı. El işine, ev işine hiç ehemmiyet vermezdi.”18 

 

Sabiha Sertel Selanik’teki İttihat ve Terakki İdadisi’nde (lise) okurken, dersler 

daha zor fakat çok daha ilginç geçmiştir. Çünkü Sabiha idadi’ye başlamıştır. Sabiha 

liseden sonra bilim dünyasına girmiştir. Derslerinin en önemlileri edebiyat ve felsefe 

olmuştur. Bu derslerde, Tanzimat, Birinci Meşrutiyet şairlerinin, fikir adamlarının 

üzerinde durulmuştur. Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi gibi devlerin yanında, tasavvuf 

felsefe ve edebiyata ayrı bir yer verilmiştir. Daha sonraları, Servet-i Fünun edebiyatını 

ve Tevfik Fikret’i okumak Sabiha’nın önünde yeni ufuklar açmıştır. 

 

Terakki İdadisi’nde derslerle yetinilmemiş, Hukuk Fakültesi'nden 

profesörlere, yabancı uzmanlara konferanslar verdirilmiştir. Sabiha, zamanının 

önemli bir kısmını da okulun kütüphanesinde geçirmiş, burada kendini ilgilendiren 

konularda ilginç yazılar bulmuştur.  

 

1872 yılında Ahmet Midhat’ın yönetimindeki İbret gazetesinin başyazarı olan 

Namık Kemal, yazılarıyla Sabiha Sertel’i etkilemiştir. Örneğin, İbret gazetesinin eski 

sayılarını karıştırırken Namık Kemal’in yazılarına rastlamıştır. Şair yazılarında, 

dışarıdan borç alınmasını, içerdeki yolsuzlukları eleştirmiştir, ‘Biz borçsuz da 

yaşayabiliriz,’ demiştir. Yasaklanan ‘Vatan yahut Silistre’ kitabında da bu fikirleri 

savunarak, mutlakıyet idaresine karşı çıkmıştır, ‘Avrupa medeniyetinden ibret 

                                                            
18 Yıldız Sertel, a.g.e.,  s. 35-36. 
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almalıyız’ ifadesini kullanmıştır. Birinci Meşrutiyet'ten (1876) önce İstanbul’da 

arkadaşlarıyla beraber çıkardığı gazeteye de bu nedenle İbret adını vermiştir. 

Gazetede bazı makaleler, evlerin pisliği, gıda eksikliği, kıyafetlerin perişanlığı gibi 

sosyal sorunları ele alınmıştır. Bazen de, medrese eğitimi yoluyla halkın cahil 

bırakıldığı tezi savunularak, cehalete karşı savaş açılmıştır. Ülkemizin Avrupa’dan 

birkaç yüzyıl geri kalmasının sebebi olarak ta basının olmamasından kaynaklandığını 

belirterek, gazetelerin ülkeye ve devlete büyük yarar sağladığını yazılarında 

vurgulamıştır.19 

 

Sabiha gibi o günün gençlerinin birçoğu üzerinde etkiler yapmıştır. Sarayın 

adaletinin batıyla karşılaştırıldığında, sosyal eşitsizlikler görülmüş buna karşı bir 

uyanma olmuştur. Vatan sevgisi içinde yetiştirilen bu gençler, okudukça, vatanın 

içerden ve dışarıdan ne tür tehlikelerle tehdit edildiğini görmüşlerdir.  

  

1.2. Aile Hayatı 
 

Selanik’in Yunan işgaline uğramasıyla birlikte, Yunanlılar Selanik’in 

idaresini ele almak istemişlerdir. Devlet dairelerinden Osmanlı memurlarını 

çıkarmayı planlamışlar, ancak bütün dosyalar Osmanlıca (Arap harfleri ile) 

tutulmuştur. Bütün Osmanlı memurları atıldığı takdirde, her şey karışır düşüncesi 

oluşmuştur. Sıkı yönetim devam ederken, basına da sansür getirilmiştir. Selanik’te, 

Yunanlı nüfusun azınlıkta olmasından rahatsız olan Yunanlı idaresi, bir taraftan 

Türkleri ihraç ederken, bir taraftan da geri kalan nüfusu asimile etme politikası 

gütmüştür. Daha sonra Yunan idaresine düşman sayılan Osmanlı memurlarının ihracı 

başlamıştır. Yunanlılar, Selanik’i Türklerden temizleme kararını Ekim 1913 tarihinde 

yürürlüğe koymuştur. Yunanlılar, Osmanlı memurlarını İzmir ve İstanbul limanlarına 

sevk etmeye başlarken, bir yandan da bazı zengin Müslüman aileleri kendiliklerinden 

Türkiye’ye göç etmeye başlamışlardır. Bunların arasında Osmanlı memuru olan 

Sabiha Sertel’in ağabeyi Celal ve Mecdi Ağabeyleri bulunmaktadır. Mallarını 

mülklerini sattıktan sonra, İstanbul’a göçmüşlerdir. 

                                                            
19 Koloğlu, a.g.e., s.54-55. 
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Sabiha Sertel, Balkan Savaşlarının başlamasıyla ailesi ile birlikte 1912 yılında 

İstanbul’a göç etmiştir. Selanik’in Yunanlıların eline geçmesinden Selanik’ten ayrılan 

Sabiha Sertel ile Annesi Atiye Hanım’ın hayatları da değişmiştir. Sabiha Sertel, 

İstanbul Nişantaşı’nda oturan Ağabey’i Celal’in yanına yerleşmiş, annesi Atiye Hanım 

ise büyük kızı (Fatma abla) ve damadının (Avni enişte) yanına taşınmıştır. 

 

Selanik’ten göçen Dönme Cemaati İstanbul’un Nişantaşı ve Şişli semtlerine 

yerleşmişlerdir. Sabiha burada eski dostları, arkadaşları ve akrabalarıyla karşılaşarak, 

onlardan yeni yeni haberler almıştır. Selanik'ten göçen cemaat, zamanla kendi kültür 

ve sağlık merkezlerini kurmaya başlamıştır. Hepsi için İstanbul’da yeni bir hayat 

başlamıştır. Çoğu bilim kurumlarında çalışmış, avukatlık, doktorluk gibi serbest 

mesleklere girerek ya da ticaret yapmışlardır.  

 
Sabiha, Nişantaşı’ndaki hayatını çok yadırgamamıştır, eski çevresini aşağı 

yukarı bulmuştur. Ancak, arkadaşları birer faaliyet içinde oldukları halde, Sabiha’nın 

çalışmasına izin verilmemiştir. Selanik'te edindiği insancıl fikirlere bağlı kalan 

Sabiha, bütün bunlara isyan etmiştir. Ancak Selanik'te olduğu gibi dergilere yazılar 

yazamamış, fikirlerini dışarıya aktaramamıştır.  

 

Sabiha Sertel’in çevresinde, aile içinde onun yaşındaki kızların çoğu 

evlenmiştir. Annesi Atiye Hanım, “Sen bir genç kızsın, çalışman âdaba aykırıdır.” 

demiş, Ağabeyi Celal ise, “Senin çalışmaya ihtiyacın yok. Otur oturduğun yerde, 

okuyup yazmana bak,” demiştir. Ailesi söylememiştir ama Sabiha’nın çalışması 

evlenmesine engel olur diye korkmuşlardır.20 

 

Görünüşte evlenmesine büyük bir engel yoktur ancak Sabiha kafasına uygun 

bir erkekle evlenmek, evleneceği adamı kendisi seçmek istemiştir.  

 
Liseyi henüz bitirmiş olan Sabiha Sertel, Yeni Felsefe dergisine yazılar 

göndermiş, orada Osmanlı toplumunda kadının utanç verici durumunu eleştirmiştir. 

Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel’in yazılarını çok beğenmiştir.  

                                                            
20 Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, İstanbul, Gözlem Yayınları, 1977, s.42. 
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Zekeriya Sertel, o dönemlerde Selanik’in fikir hayatına da girmiştir. Hem 

kendi başına Yeni Felsefe dergisi çıkarmış, hem de günün önemli fikir adamlarıyla 

temasa girmiştir. Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin vb... ‘Zikri’ ismini beğenmediği için, 

yazılarına Mehmet Zekeriya imzasını atmıştır. Selanik'te olduğu gibi, İstanbul’da da 

basın dünyasında, İttihat ve Terakki çevrelerinde tanınmıştır. Hatta kendisine İyi bir 

isim yapmıştır: “‘Zekeriya’, diyorlardı onu tanıyanlar, ciddi, aklı başında, çalışkan, 

zeki ve çok kabiliyetli bir genç. Doğru bildiğini söylemekten kaçınmaz, bazen 

karşısındakilere karşı çok sert de davranabilir.”21  

 

Birbirlerinin yazılarını çok beğenen Sabiha ve Zekeriya Sertel ne yazık ki, o 

günün koşullarında, görüşmeleri olası değildir. Bir aracı yoluyla evlenmeleri söz 

konusu olmuştur. Ancak her ikisinin de yaşlarının küçük olmasından dolayı 

evlenmeyi düşünecek durumda değildir. M. Zekeriya Sertel, bir süre sonra burs 

alarak Fransa’ya gitmiş, Sorbonne Üniversitesi’nde sosyoloji okumuştur. 1914 

yılında Birinci Dünya Savaşı çıkınca İstanbul’a dönmüştür. Serteller’in evlenmeleri 

1915 yılında İstanbul’da gerçekleşmiştir. Bir Türk’le bir Dönmenin evliliği olması 

bakımından içtimai hayatta büyük yankılara yol açmıştır. Sabiha ve Zekeriya çiftinin 

nikahı Şehzade başı, Suphi Paşa Konağı’nda kıyılmıştır. Sabiha ve Zekeriya çiftinin 

nikâhında, kız tarafının vekili zamanın Başbakanı ve İttihat ve Terakki'nin en nüfuzlu 

adamı, Talat Paşa yapmıştır. Zekeriya Sertel’in vekilliğini de, Atatürk’ün Dışişleri 

Bakanlığını yapan Tevfik Rüştü Aras üstlenmiştir. İttihat ve Terakki’nin belli-başlı 

kodamanları da nikâhta hazır bulunmuştur.22  

 

M. Zekeriya, üçü kız biri erkek dört kardeşine bakmış, Cağaloğlu’nda bir 

evde onlarla beraber yaşamıştır. Çıkardığı gazete pek bir şey getirmediği için parasal 

durumu parlak değildir. Kız kardeşlerin en büyüğü Zehra 20 yaşında Rukiye ve 

Munis 16 yaşlarında bir küçük kız çocuklarıdır. Belkıs 12 yaşlarında, Halim de 10 

yaşlarında sevimli bir erkek çocuğudur. Belkıs ile Halim okula gitmiş, Zehra 

hastabakıcılık yapmış, Rukiye de evin işlerine bakmıştır. Hepsi küçük yaşta anasız, 

babasız kaldıkları için, ağabeyleri Zekeriya’ya baba gözüyle bakmışlardır. Böylece 

                                                            
21 Yıldız Sertel, a.g.e., s.86. 
22 Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, İstanbul, Gözlem Yayınları, 1977, s.37. 
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Sabiha oldukça kalabalık bir eve girmiş, üstelik biraz da üvey anne durumuna 

düşmüştür. 23  

 

O sırada İstanbul savaşın sıkıntılarını yaşamıştır. Zekeriya Sertel, kısa 

zamanda Basın Müdürlüğü’nde bir iş bulmuştur. Sonraları Mustafa Kemal’in İçişleri 

Bakanı olan Şükrü Kaya’nın yanında Aşayir Şubesi Müdürü olarak çalışmaya 

başlamıştır. Maaşı düşüktür, ödevi aşiretler hakkında bilgi toplamaktır. Harp 

koşullarında bu büyük aileyi geçindirmek zor olmuştur. Sabiha Sertel anılarında 

belirttiği gibi, ‘Saman ekmeği, kaynamış ayva ile geçinen zümredendik,’ demiştir.24  

 

Zekeriya Sertel, Basın Müdürlüğü’ndeki çalışmalarına ek olarak, bir de Ayın 

Tarihi dergisini çıkarmış, burada ayın siyasi olaylarını ele almıştır. Sabiha Sertel ise, 

Amerika’dan tanıdığı, o zamanın Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Başkanı, Fuat Bey’in 

teklifini kabul ederek, ‘Çocuk’ sorunu üzerine çalışmaya başlamıştır. İşe, 

Amerika’da öğrendiği metodu uygulayarak, bir ‘Sosyal Araştırma Projesi’ ile 

başlamıştır.25  

 

Birinci Dünya Savaşı bitip müzakere imzalanınca İstanbul düşman işgali 

altına girmiş ve bir direniş eylemi başlamıştır. Sabiha- Zekeriya Sertel çiftinin 

İstanbul’daki evleri günün ileri gelen aydınlarının ilginç tartışmaların yaşandığı 

uğrak yer olmuştur. Aralarında Ömer Seyfettin, Falih Rıfkı (Atay), Ali Canip 

(Yöntem), Yusuf Ziya (Ortaç), Orhan Seyfi (Orhon), Faruk Nafiz (Çamlıbel), 

Köprülüzade Fuat, İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) gibi şairler, yazarlar, bilim adamları, 

politikacılar bu evde toplanmış, günün olaylarını, imparatorluğun çıkış yollarını, 

sosyal, edebi sorunları tartışmışlardır. Bütün bunlarla, Sabiha yeni bir fikir hayatına 

girmiş, önünde yeni ufuklar açılmıştır. Sabiha özlediği canlı düşünce ortamına 

kavuşmuştur.26  

 

                                                            
23 Yıldız Sertel, a.g.e., s. 90. 
24 Erduran, a.g.e., s.39. 
25 Yıldız Sertel, a.g.e., s.110. 
26 Zekeriya Sertel, a.g.e., s.42.  
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 Evlenmekle Sabiha’nın yaşamı tamamen değişmiştir. Kendi seçtiği ve 

sevdiği bir adamla evli olması başlı başına bir olay olmuştur. Sabiha, ikincisi 

Nişantaşı’nda zengin bir muhitten, daha mütevazi bir semte geçmiştir. 1917 yılında 

ilk çocukları Sevim doğmuş ancak maddi sıkıntı çekmişlerdir. Sertel çifti, 

çocuklarının gıdasını sağlamak için şeker, süt gibi ürünleri alamamışlardır. 

 

M. Zekeriya’nın Sedat Simavi ile beraber 1918 yılında Diken bir mizah 

gazetesi çıkarmıştır. Gazetedeki yazısında harp zenginlerini, vurguncuları 

eleştirmiştir. Gazete okunuyor, ne var ki, işe az bir sermaye ile başlamışlardır. Harp 

koşulları içinde kağıt bulmak zor olmuştur. Birkaç ay sonra gazete kağıtsızlıktan 

dolayı kapamak zorunda kalmıştır.27 Bütün bunlar Sabiha Sertel’i yıldırmamış, her 

ne kadar evin içinde bazı olaylar olmuşsa da bunlar mutluluğunu bozamamıştır.  

 

1.3. Gazetecilik Faaliyetleri 
 

Sabiha İdadi’de okurken 1909 yılında, Selanik basını İttihat ve Terakki’nin 

çıkardığı çeşitli gazete ve dergilerle donatılmıştır. Hükümet İstanbul’da kurulmuş, 

ama cemiyetin merkezi Selanik’te kalmıştır. Zekeriya Sertel, 1914 yılında kendi 

gazetesi Turan’ı yayınlamaya başlamıştır. Zekeriya Sertel’in ilk çıkardığı gazeteye 

Turan adını vermesi, dönemin İttihat ve Terakki ideolojisi ile olduğunun bir 

göstergesi olmuştur.28  Zekeriya Sertel, gazeteciliğe Selanik’te yayınlanan İttihat ve 

Terakki’nin yayın organı olan Rumeli adında bir gazete ile başlamışlardır. Gazetede 

Yunus Nadi’nin ve Mehmet Zekeriya’nın yazıları Sabiha’nın dikkatini çekmiştir. Bu 

yazılarda, Türk’ü tembelliğe götüren köhne gelenekler ve kadın sorunu ele alınmıştır. 

M. Zekeriya bir yazısında, “Kadın köle hayatı yaşıyor. Peçe ve çarşaf kadını 

küçültüyor. Toplumsal gelenekler ayaklarımızda ağır bir zincir gibidir. Bu geçmişi 

yıkmak, halkı geçmişin kötü geleneklerinden kurtarnak gerekir”29 demiştir. Kısa bir 

süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1910-1912 yıllarında çıkardığı, Genç 

Kalemler dergisiyle birlikte, çıkardığı Yeni Felsefe dergisi birer bomba gibi patlamış, 

                                                            
27 Erduran, a.g.e., s.39. 
28 Anabritanica, Mehmet Zekeriya Sertel maddesi,  1987, s.45-46. 
29 Yıldız Sertel, a.g.e., s. 54-55. 
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Selanik devriminin merkezi olmaya devam etmiştir. Genç Kalemler’de Ömer 

Seyfettin, Aka Gündüz, Ali Canip gibi günün görkemli yazarları da eski geleneklerin 

yıkılması, dilin Türkçeleştirilmesi, ekonominin yabancı egemenliğinden kurtarılması, 

bir milli burjuvazi geliştirilmesi gibi sorunlar ele alınmıştır. II. Meşrutiyet dönemi 

Türkçülük akımının en önemli yayınlarından biri olmuştur. Aynı zamanda Türk 

Halkçılığı’nın ilk sözcülerindendir. Dergi ekibinin önemli bir kısmı İttihat ve Terakki 

Cemiyeti ile organik bir ilişki içindedir. 30 

 

Selanik Terakki İdadisi’ni bitirmiş olan Sabiha Sertel, toplumun edebi ve siyasi 

hayatına katılmaya başlamıştır. O dönemlerde yayınlanmaya başlayan, Genç Kalemler, 

Yeni Felsefe gibi dergilerde fikir hayatına katkıda bulunmaya devam etmiştir.  

 

Sabiha Sertel ilk gazetecilik deneyimini arkadaşlarıyla birlikte, Tanzimat 

dönemi eğitiminden devrimden aldıkları hızla, yeni fikirleri heyecan ve bilinçle 

izlemişlerdir. Sabiha, ‘Sabiha Nazmi’ imzasıyla yazmaya başlamıştır. Daha ilkokul 

yıllarından beri dergilerde yazılar yazmaya ve yazılarının beğenilmesine alışmıştır. 

Ancak, Genç Kalemler ve Yeni Felsefe gibi dergilerde yazıları çıktıkça, kendine 

güveni artmıştır. Sabiha Sertel’in ‘Osmanlı Cemiyetinde Kadın’ başlıklı yazısı, yılın 

en iyi yazısı ödülünü kazanmıştır. Ödül olarak Sabiha’ya, derginin bir yıllık serisi 

gönderilmiştir.31 

 

Evliliğiyle birlikte Sabiha Sertel basın hayatına gerçek anlamda girmiştir. 

Zekeriya Sertel’le birlikte 1919 yılında da haftalık bir dergi olan ve sadece on yedi 

sayı yayınlanabilen Büyük Mecmua’yı çıkarmaya başlamışlardır. Dergi, ulusal 

kimliğin öncü yayın organlarından biri olmuştur. Derginin amacı şu şekilde 

anlatılmaktadır. “… Eğer bu topraklarda yaşayan bir millet varsa kötümserliğe gerek 

yok. Millet var değilse, o zaman herkese düşen görev bir millet olmaya çalışmak ve 

milletin hars itibariyle yükselmesini ve hakiki bir millet olmasını temine gayret 

etmektedir.”32  

                                                            
30 Genç Kalemler, (çevirimiçi): www.wikipedia.org, 22 Şubat 2008. 
31 Yıldız Sertel, a.g.e., s. 60 
32 Zafer Toprak, ‘Sabiha Sertel ve Türk Feminizmi’, Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı.51. 1998, s.7.  
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Derginin hedefi, çağdaşlaşmadır. Laik bir çizgiyi savunan Büyük Mecmua’da 

toplumun din, dil, ahlak, hukuk, eğitim, bilim, sanat ve müzik gibi alanlarda 

yozlaştığı, bütün bu unsurların devletin ve milletin ayakta kalması için yetersiz 

kaldığı vurgulanmakta, derginin gündemini ise bu anlamda yeni bir Türkiye 

oluşturmaktadır. Derginin ana temalarından biri kadın sorunu ve Türk feminizmidir. 

Bu konuları işleyen kişi ise Sabiha Sertel’dir.33 

 

Büyük Mecmua’da Kurtuluş Savaşı başlarında mütareke yıllarının yarattığı 

umutsuzluk ve yılgınlık giderilmeye çalışılmıştır. Sevr Antlaşmasının sonuçları 

üzerine incelemelere gidilmiştir. Dergide sürekli yazıları çıkan Halide Edip 

Adıvar’ın yanı sıra Falih Rıfkı Atay, Mehmed Fuad Köprülü, Salih Zeki, Reşat Nuri 

Güntekin, Ahmet Rasim, Ömer Seyfettin gibi tanınmış edebiyatçıların yazılarına da 

yer verilmiştir. Derginin ana temalarından biri kadın sorunu ve Türk feminizmidir. 

Bu konuları işleyen kişi ise Sabiha Sertel’dir. Bu dönemde Sertel, Halide Edip’le 

birlikte işgallere karşı mitinglerde yer almış, işgale karşı başlayan direniş hareketine, 

kocasının tutuklanmasından sonra Büyük Mecmua’yı yayınlamaya devam ederek 

katılmıştır. Sertel anılarında bu dönemde Halide Edip ve İstanbul’daki milli 

mücadeleciler arasında gizli haberleşmeye yardımcı olduğunu anlatmıştır.34  

  

Sabiha Sertel’in Büyük Mecmua’da kadın sorunu üzerine yazdığı yazılar, 

Sertel’in birinci dönem yazıları olarak belirlenmelidir. Sertel, 1919’daki yazılarında Türk 

feminizminin gelişimini vurgulayan, kadınların sosyal, siyasi ve iktisadi hayatta yer 

almaları gerektiğini, kadın hakları çerçevesinde temellendiren bir anlayışla karşımıza 

çıkmaktadır. Gerçekten de anılarında, bu dönemki yazılarıyla ilişkili olarak, sufrajet 

(Kadınlara Oy Hakkı Sağlanması) hareketlerini yakından takip ettiğini, kadınların sosyal 

baskılardan özellikle dinin baskısından kurtarmak için savaştığını belirtir.35  

 

1919 yılında İstanbul’da işgal kuvvetlerinin yaptığı baskıyla Büyük Mecmua 

kapanmıştır. Sertel, bu tarihlerde Halide Edip vasıtasıyla kendisi ve eşi için burs 
                                                            
33 Toprak, a.g.m., s.8. 
34 Sabiha Sertel, Roman Gibi, Demokrasi Mücadelesinde Bir Kadın, İstanbul, Belge Yayınları, 

1987, s. 33. 
35 A.e. s.19. 
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sağlayarak Amerika’ya, eğitim görmeye gitmiştir.36 Sabiha Sertel, Amerika’da 

Columbia Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Çalışmalar Okulu’nda sosyoloji ve sosyal 

hizmetler eğitimi görmüştür. Sosyalizmle tanışması bu döneme rastlamaktadır. Bu 

dönemde sınıf çelişkisinin toplumsal değişmenin anahtarı olduğunu öğrendiğini ifade 

eden Sertel, özellikle kadın sorununu gerçek anlamda Engels ve Bebel okuduktan 

sonra anladığını ve ufkunun değiştiğini ifade etmektedir.  

 

Sabiha Sertel’in kadın sorunu ve feminizm üzerine yazılarına bakıldığında, 

bahsettiği bakış açısı değişikliğini görmek mümkündür. Bu nedenle Sertel’in 1919 

sonrasında kadın konusundaki yazılarının Sertel’in ikinci dönem razıları olarak 

değerlendirilmesi gereklidir. 

 

Sertel, Amerika’da eğitim gördüğü sırada özellikle Türk işçilerinin 

sorunlarına eğilmiş. ‘Türk Teavün Cemiyeti’ adlı bir dernek kurarak, Anadolu'da 

sürmekte olan Kurtuluş Savaşı’na maddi destek sağlanmasına çalışmıştır. 

 

1919 yılında Sabiha-Zekeriya Sertel çifti ABD’de üç yıl kalmışlardır. 

Zekeriya Sertel, Columbia Üniversitesi Gazetecilik Üniversitesi Yüksek Okulu’nu 

bitirmiştir. “Amerika’da kaldığım üç yıl hayatımın en önemli yıllarıdır…” dediği bu 

üç yıl onun yaşamında ve düşüncelerinde önemli değişikliklerin olduğu bir 

dönemdir.37  

 

1923 Temmuz’unda Sabiha Sertel ve eşi, kızları Yıldız ve Sevim ile birlikte 

Ankara’ya dönmüştür. Sabiha Sertel, 1923 yılında çocuk sorunu üzerine çalışmaya 

başlamıştır. Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde bir sosyal araştırma planı 

hazırlamaktadır. Sertel, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun projeyi kabul etmesine karşın, 

kurumun fahri başkanı olan Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın projenin Amerika’da 

uygulanabileceğini ancak Türkiye’ye uygun olmadığını söylenmiştir.38 Bundan sonra 

proje bürokratik engellere takılmış ve uygulanamamıştır. 1924 yılında basına sansür 
                                                            
36 Yıldız Sertel, a.g.e., s.100. 
37 Anabritanica, Mehmet Zekeriya Sertel maddesi,  1987, s.96. 
38 Sabiha Sertel, Roman Gibi, Demokrasi Mücadelesinde Bir Kadın, İstanbul, Belge Yayınları, 

1987, s. 79-80. 
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getirilince, meşrutiyet döneminden beri demokrasi, insan hakları ve düşünce 

özgürlüğü için mücadele vermiş olan Sabiha Sertel ve eşi, hükümetin reform 

faaliyetleri içinde istedikleri gibi yer alamadıklarından İstanbul’a dönerek, basın 

hayatına girmişlerdir.39 

 

Serteller, 1 Şubat 1924'ten itibaren Resimli Ay dergisini çıkarmaya 

başlamışlardır. Cumhuriyet’in ilanından sonra Zekeriya Sertel tarafından yayımlanmaya 

başlanan kültür-magazin dergisi Resimli Ay dergisi halka yönelik bir dergi olma özelliği 

taşımıştır. “Gerçekçi bir halk dergisi savıyla yayın hayatına başlamıştır.”40 Sabiha ve 

Zekeriya Sertel tarafından İstanbul’da yayınlanmaya başlayan aylık popüler kültür ve 

magazin dergisi olan Resimli Ay, kısa süre önce kaldırılan saltanatın miras bıraktığı 

ekonomik toplumsal ve kültürel yapıları eleştiren Cumhuriyet yanlısı bir çizgi izlemiştir. 

1928’den sonra edebiyat konularının ağırlık kazandığı dergi, giderek sola kayarak 

edebiyat alanında ve siyasette muhalefete başlamıştır. 

 

Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkmış, ekonomik yönden oldukça ağır koşullar 

altında yaşayan bir ülkenin basınında Batı’daki teknolojik yenilikler izlenmesi elbette 

beklenememiştir. Ülkenin içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik koşullar buna 

engel olmuştur. Bu nedenle bu söz konusu yayınlar son derece zor ve ilkel koşullarda 

basılmıştır. Fakat tüm bu olumsuz koşullara karşın, Zekeriya Sertel yönetimindeki 

Resimli Ay içerikte yenilikler getirmek amacı güttüğü gibi, özenli, Amerikan 

dergilerini andıran baskısıyla tüm dikkatleri üzerinde toplamıştır.41 

 

Sabiha ve Zekeriya Sertel çifti, derginin bu dönem dergilerinden farklı 

olacağı iddiasıyla yola çıkmıştır. Derginin yayın hayatı boyunca da bu iddialarını 

devam ettirmeye çalışmışlardır. Resimli Ay, renkli, resimli bir kapak içinde, toplumu 

ilgilendiren toplumu ilgilendiren çok farklı konulardan bahseden, eğiticiliği 

amaçlayan, kadının problemlerini dile getiren bir dergi olmuştur.  

                                                            
39 Sertel Gazetecilik Vakfı, (çevirimiçi): www.sertelvakfi.org., 5 Şubat 2008. 
40 Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923-1940, Cilt 1, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2002, s.43. 
41 Erol Çankaya, Atatürk Döneminde Edebiyat Dergilerinin Genel Görünümü ve Resimli Ay, 

Ankara, Yılık: SBF Basın ve Yayın Yüksekokulu, 1982, s.161. 
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Zekeriya Sertel, Resimli Ay Dergisi’nin amacını şöyle açıklamaktadır; 

“...Bizim amacımız okuyucuların okuma ihtiyaçlarını doyurmak ve memleketimizde 

gerçekçi bir halk dergisi kurmaktadır. Bizce bir makalenin değeri, altındaki imzadan 

ziyade çok okunmasındadır. Özellikle Resimli Ay’da yayınlanacak makaleler, 

hikayeler, genel olarak yazılar yalnız dar bir zümrenin edebi zevkine cevap veren 

yazılar değil fakat insanların hissi, fikri, dimağı, bedii ihtiyaçlarını doyuran genel 

nitelikte yazılar olacaktır. Bu şekil, dergicilik aleminde yeni bir yoldur.”42 

 

Resimli Ay basın hayatına halkın kültür seviyesini yükseltmek için atılmıştır. 

Derginin hedefi, halkın yüzde sekseninin okuma bilmediği memlekette, halka 

demokrasinin ne olduğunu anlatmaktır. Resimli Ay milli kurtuluş savaşından sonra, 

kurulması tasarlanan yeni Türkiye’de sosyal problemleri ele alarak, saltanat devrinin 

cumhuriyete miras bıraktığı ekonomik, sosyal, kültürel bozuklukları su yüzüne 

çıkarmak, bunlara çare aramak amacıyla ortaya çıkmıştır.  

 

O dönemde 13,5 milyon nüfuslu Türkiye’de beş büyük gazetenin toplam tirajı 

bile ancak 40 bine ulaşabilmektedir. Resim Ay’ın rekabet edeceği dönemin başlıca 

dergileri ise; 1922 yılından beri yayınlanan mizah dergisi Akbaba, 1904 yılından beri 

yayınlanan haftalık fikir dergisi İçtimat, yayın hayatına Resimli Ay’dan sonra 1925 

yılında atılan, bir başka magazin dergisi olarak atılan Haftalık Mecmua, 1923 yılında 

yayın hayatına fikir ve edebiyat dergisi olarak atılan Milli Mecmua, tüm bu dergilere 

ek olarak, dönemin Milli Eğitim Bakanlığı’nca fikir ve sanat dergisi olarak 1926 

yılında çıkartılan Hayat dergileridir.43 

 

Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan çıkmış, yüzde seksenin okuma-yazma bilmediği 

bir Türkiye’de Sabiha-Zekeriya Sertel çifti, İstanbul’un Ankara Caddesi’nde 

kitapçılık yapan Suudi Bey’le anlaşarak bir şirket kurup, bu şirketin kendilerine 

sağladığı maddi imkânlarla da Cağaloğlu’nda Koca Bıçağın Evi olarak tanınan bir 

paşa konağında, o güne dek ülkede basın tekniği yönünden ilk kez Amerikan 

                                                            
42 M. Nuri İnuğur, Türk Basın Tarihi, İstanbul, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1992, s.61. 
43 Hıfzı Topuz, II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, İstanbul, Remzi Kitapevi, 2003, 

s.390-391. 
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dergileri örnek alınarak hazırlanan, biçim ve içerik yönünden oldukça değişik 

nitelikte aylık bir dergiyi okuyucularına sunmuşlardır.44 

 
Sabiha Sertel, Resimli Ay dergisinin iki dönemde ele alınması gerektiğini 

belirtir. Birinci dönem 1924’ten 1928’e kadar olan dönem arasında, gerçek bir 
demokrasinin kurulması için savaş ve toplumsal sorunların incelenmesi dönemidir. 
Bu süreçte derginin yazar kadrosu arasında Mehmet Rauf, Reşat Nuri, Yusuf Ziya, 
Hakkı Süha, Ercüment Ekrem, Mahmut Yesari, Yakup Kadri gibi yazarlar 
bulunmaktadır. İkinci dönem ise 1928 ile 1930 yılları arasındadır. Sertel bu dönemde 
yeni bir edebiyat hareketinin dergi bünyesinde ortaya çıktığını, ilerici sosyalist 
fikirlerin dergide hakim olduğunu anlatır. Bu dönem yazarları arasında Nazım 
Hikmet, Sabahattin Ali, Suat Derviş, Vala Nurettin, Sadri Ertem gibi isimlerin sol bir 
edebiyatın temsilcisi olarak ortaya çıktıkları belirtilir.45 Edebi ve fikir yazılarının 
yanında halkın genel bilgisini geliştirmeye yönelik yazılara da yer verilmiştir.  

 
Sabiha Sertel bu dönemde, özellikle sosyal sorunlar üzerinde yazılar 

yazmıştır. Temel konularını kadın sorunları, çocuklar, eğitim, sosyal güvenlik olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde Sertel’in katıldığı tek Kadınlar Birliği faaliyeti 

olan aile hukuku toplantısı yapılmıştır. Sertel, Medeni Kanun hakkında bir rapor 

hazırlayacak olan komisyona Halide Edip’ten sonra ikinci üye olarak seçilmiştir.46  

 
Resimli Ay dergisinin Aralık 1929 tarihli 10. sayısında yayımlanan iki yazı da 

dava konusu olmuştur. Bunlardan biri ‘Savulun Geliyorum’ başlığı taşımaktadır. 

‘Lider psikolojisini’ konu alan yazı Sabiha ve Zekeriya Sertel tarafından bir 

Amerikan psikoloji dergisinden çevrilmiştir. Sabiha Zekeriya Sertel çifti tutuksuz 

yargılanmış, Şubat 1930 yılı içerisindeki duruşmalarda savcı, yirmi yıla kadar ceza 

isteminde bulunmuştur. Mahkeme Sabiha Zekeriya Sertel çiftinin ikişer ay hapis ve 

otuzar lira para cezasına çaptırılmıştır.47 

                                                            
44 İnuğur, a.g.e., s.61. 
45 Yard. Doç. Dr. Necdet Ekinci, Yard. Doç. Dr. Bengi Kümbül, Yard. Doç. Dr. Serap Sarıhan, 

Zekeriya Sertel Amerikan Kültür Emperyalizmin ve Magazin Dergiciliğinin Öncüsü, Antalya, 
Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, 2006, s.27.  

46 Ayşegül Baykan, Belma Ötüş-Baskett, Nezihe Muhiddin ve Türk Kadını, İstanbul, İletişim 
Yayınları, 1999, s.162. 

47 Alpay Kabacalı, Başlangıçtan Günümüze Türkiye’de Basın Sansürü, İstanbul, Gazeteciler 
Cemiyeti Yayınları, 1990, s.125. 
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Sabiha Sertel, 1924 yılından itibaren Cumhuriyet gazetesinde de bir sütun 

yazmaya başlamıştır. Burada yazdığı ‘Bir Tabak Sofrayı Dağ Gibi Ezdi'’ yazısı 

nedeniyle savcılık tarafından hakkında dava açılmıştır. Yazı fakirlik yüzünden 

çocuğunu satmak isteyen bir annenin durumunu anlatmaktadır, bir annenin bu 

duruma gelmesi Sertel’e göre toplumun görevlerini yapmamasından ve sosyal 

teşkilat yokluğundan kaynaklanmaktadır. Savcılık Sabiha Sertel’i cumhuriyet 

rejimini tenkit etmek ve sınıflar arasına nifak sokmakla suçlamıştır. Sertel şu 

açıklamayı yapar. “Bu olaylar cumhuriyet rejiminden önce de vardı. Fakat 

cumhuriyet döneminde bir tabağın sofrayı dağ gibi ezmemesi gerektiğini belirtmek 

için bu yazıyı yazdım.”48 Sertel, savunmasının savcı tarafından kabul edilmediğini ve 

rejimini tenkitten hakkında dava açıldığını anlatır. Sertel, yazıları nedeniyle ilerleyen 

yıllarda daha birçok kez daha dava edilmiştir. 

 

Sertel, Medeni Kanun hakkında yazdığı olumlu bir yazıda Türkiye’deki 

gelişmeleri Sovyetler Birliği’ndeki gelişmelere bağladığı için Hükümet tarafından 

uyarılmıştır. Sertel bu konuda yaptığı açıklamada, sosyalist rejime bakış açısını 

ortaya koymaktadır. “Sosyalizm benim isteğimle kurulmaz. Bir toplumun sosyalist 

rejime geçebilmesi için, objektif, sübjektif şartların olgunlaşması lazımdır. Bugün 

Türkiye’de böyle bir durum yoktur. Ben burjuva demokratik devrimin 

gerçekleşmesini istiyorum. Demokrasinin bir şekil olarak alınmamasını, bütün 

sınıflara daha eşit haklar tanıyan bir sistem olarak kurulmasını savunuyorum.”49  

 

1925 sonrasında Mehmet Zekeriya Sertel, Takrir-i Sükun Yasası kapsamında 

tutuklanmış, Sabiha Sertel, eşinin adı olan ‘Zekeriya’ ismini alarak, çıkarılan 

dergilerin imtiyazlarını üzerlerine geçirmiştir. Bunu yapana kadar geçen sürede 

Resimli Ay dergisi, Sevimli Ay ve Resimli Perşembe isimleri ile çıkarılmıştır. 

Zekeriya Sertel'in Sinop'ta kalebentliğe mahkûm edildiği üç yıl boyunca Sabiha 

Sertel, Resimli Ay dergisini tek başına çıkarmıştır.50 

 
                                                            
48 Sabiha Sertel, Roman Gibi, Demokrasi Mücadelesinde Bir Kadın, İstanbul, Belge Yayınları, 

1987, s. 85. 
49 A.e., s. 89. 
50 Sertel Gazetecilik Vakfı, (çevirimiçi): www.sertelvakfi.org., 5 Şubat 2008. 
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1928 yılında Resimli Ay dergisinde çıkan ‘Doğu İle Olan Son Rabıtamızı da 

Kestik’ başlıklı yazısı, Sertel’in rejime ilişkin görüşünü yansıtması açısından 

önemlidir. Sertel, yazısında gericilere, şeriatçılara karşı, cumhuriyet devrimini 

desteklemekte, gösterilen ilerlemeyi alkışlamaktadır.51 

 

Sabiha Sertel, bu dönemde kadın sorunu ve feminizm üzerine yazılarını 

yoğunlaştırmıştır. Özellikle ‘Cici Anne’ sütununda kadın konusuna eğilmekte, 

okuyucu mektuplarını cevaplayarak, tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu sütun, Sertel 

için toplumsal sorunlar hakkında bilgi edinmesini sağlayan doğrudan bilgi bir 

kaynağı olmuştur. Sertel, 12 Ocak 1929’dan itibaren Cumhuriyet gazetesinde ‘Bana 

Sorarsanız’ köşesinde ‘Cici Anne’ takma adıyla okuyucu mektuplarını 

cevaplandırmıştır.52  

 

Sabiha Sertel, 1930 yılında kadınların belediye seçimlerine katılma hakları 

tanındığında, İstanbul’dan bağımsız aday olarak seçime katılmıştır. Adaylığını ve 

programını Resimli Ay dergisinde yayınlayan Sertel, belediyeciliğin bilimsel 

yaklaşılması gereken bir mesele olduğunu belirtmiş, bu yaklaşımla ayrıntılı bir 

program hazırlamıştır. Sertel, seçimlerde başarılı olamamıştır. Bu başarısızlığı ise 

seçim sisteminin bozukluğu ve uygulamanın adaletsizliği ile açıklamıştır.53 

 

Sabiha ve Zekeriya Sertel çifti Resimli Ay’a paralel olarak Resimli Hafta 

adında bir dergi daha çıkarırlar. Bu dergi Zekeriya Sertel’in ifadesiyle Resimli Ay’ın 

yavrusu gibidir. Bu mecmuada da hemen hemen aynı konular farklı imzalarla kaleme 

alınmıştır. 54 

 

Sertel ailesinin yaptığı dikkate değer bir başka çalışma da Sevimli 

Mecmua’dır. Bu bir çocuk mecmuasıdır. 1 Aralık 1925 ile 25 Haziran 1925 tarihleri 

arasında 13 sayı çıkmış bir çocuk mecmuasıdır. Başmuharrirliğini Sabiha Sertel’in 

                                                            
51 Yıldız Sertel, Annem Sabiha Sertel Kimdi Neler Yazdı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1994, 

s.141-143. 
52 Sabiha Sertel, ‘Bana Sorarsanız’, Cumhuriyet Gazetesi,  12 Ocak 1929. 
53 Erduran, a.g.e., 42-43. 
54 Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, İstanbul, Gözlem Yayınları, 1977, s.119-120. 
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yaptığı dergide çocukları bilgilendirici yayınlar yayınlanmıştır. Dergide çocuklar için 

boyama bölümleri, bulmacalar, fıkralar, hikâyeler ve masallar yer almıştır.  

 

Gerek işlediği konular, gerekse bu konuların dağılımındaki ağırlık ve işleniş 

biçimi Sevimli Mecmua’ya diğer dergilerden çok farklı olma özeliğini kazandırmıştır. 

Gene aynı özelliğinden ötürü, Sevimli Mecmua günümüz çocuk dergilerinin 

konularını 1925’te saptayan dergi olmuştur. “Devrindeki dergilerin özellikleri olan, 

haber, öğretici ve öğüt verici yazı türlerine hiç yer vermeyen Sevimli Mecmua, bugün 

de geçerli olan şu unsurları ilk kez kullanmıştır: Bilmece-bulmaca (ödüllü labirent, 

kare, resmin yazısını yaz, vb.) fotoğraf, biyografi, seri karikatür, resimli öykü, 

armağanlı resim boyama, oyun, oyuncak (sigara kutusundan keman, kâğıt yel 

değirmeni, telefon, vb.”55 

 

Sertel, 1931 yılları başlarında son sayısını yayınlayan Resimli Ay dergisinin 

hem baskılardan hem de şirket içindeki maddi çıkar çatışmalarından dolayı 

kapatılmasından sonra sosyalist eserlerin çevirilerini yapmaya başlamıştır.  

 

Sabiha Sertel, çeviri etkinliğini sürdürdüğü, çevirdiklerini yayımlatma ve 

okura ulaştırma kavgası verdiği günlerde, Resimli Herşey adlı haftalık bir dergi 

çıkarmaya başlamıştır. İlk sayısı 28 Eylül 1935 tarihini taşıyan bu dergiden, Sabiha 

Sertel söz etmemiştir.  

 

Resimli Ay’da olduğu gibi Resimli Herşey’de de Nazım Hikmet’in yazıları yer 

almaktadır. Resimli Herşey dergisinde Nazım Hikmet, her sayı kendi adı ya da 

Orhan Selim takma adıyla bir yazısı ya da şiiri yayımlanmıştır.  Derginin yazı 

kadrosunu Sabahattin Ali, Suat Derviş, Kerim Sadi, Hüseyin Avni Şanda, Sadri 

Ethem, Naci Sadullah, Nizameddin Nazif, Mahmud Yesari, Nurullah Ataç, Kemal 

Tahir gibi Nazım Hikmet’in arkadaşları oluşturmaktadır.56  

                                                            
55 Şeyma Gencel, Türkiye’de Dergiler Ansiklopediler 1849-1984,  İstanbul, Gelişim Yayınları, 

1984, s. 48. 
56 Yard. Doç. Dr. Necdet Ekinci, Yard. Doç. Dr. Bengi Kümbül, Yard. Doç. Dr. Serap Sarıhan, 

Zekeriya Sertel Amerikan Kültür Emperyalizmin ve Magazin Dergiciliğinin Öncüsü, Antalya, 
Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, 2006, s.28. 



28 
 

Resimli Herşey savaş karşıtı bir yayın izlemiştir. İtalya’nın Habeşistan’a 

yaptığı saldırı üzerinde dikkatle durmuştur. Bir yandan gelişmeleri aktarırken, diğer 

yandan da saldırının içyüzünü sergilemeye çalışmıştır. Türkiye’de, doğrudan ya da 

dolaylı, işgalden yana tutum takınanları eleştiri konusu yapmıştır.57  

 

Gerek tutumu, gerekse de okurdan gördüğü ilgi nedeniyle Resimli Herşey 

dergisinin ömrü uzun olmamıştır. Derginin yazar kadrosundan Kemal Tahir’in Fatma 

İrfan’a yazdığı mektuptan, kapatıldığı anlaşılmaktadır: 

“Bizim ustayla geçen akşam karşı karşıya oturduk. Bir neşeli idim, bir neşeli 

idim ki, sorma gitsin. Oğlan yüzüme baktı baktı da: 

–Haberin var mı canım, dedi, bizim mecmua sizlere ömür. 

Beni dahi duymamış sanmış, neş’emi görmüş de. Sırıttım: 

–Malûm bayım, dedim, iyi havadis değil ki, duyulmasın. Bursa’daki sağır 

sultan işitti bunu.”58  

 

Sabiha Sertel, Resimli Herşey kapatıldıktan sonra 1936 yılında Projektör adlı 

bir dergi yayınlamaya başlamıştır. Derginin amacını şöyle açıklamaktadır: 

“Memleketimizde Resimli Ay ve Resimli Perşembe ile başlayan popüler neşriyat, on 

senelik hayatı içinde eğitici olmak mahiyetinden çıkmış, çıplak bacak ve güzel kadın 

neşreden bir mahiyet almıştır. Popüler ismi altında çıka mecmuaların, gazetelerin, 

neşriyatların çoğu bütün dünya mikyasında böyle yozlaşmış bir mahiyettedir. 

Okuyan kari zümrelerin hayvani hislerini okşayarak hayatın içinde kaynaşan 

hadiselerin üzerine yalancı etiketler yapıştırarak, hakikatleri kitlelerin gözünden 

saklamak, kazanç için çıkan mecmualara pek uygun bir gidiştir... Hayat, hadiseler, 

insan cemiyetlerinin tarihi tekâmüllerini meydana getiren çarpışmalar, son asrın 

iktisadi, içtimai, siyasi buhranları ile çok had bir devreye gelmiştir. Projektör işte bu 

karanlık âlemde yaşayanlara, elindeki mumun ışığı kadar ışık vermek istiyor.”59 

 

                                                            
57 Mehmet Ergün, Resimli Ay Sonrasında Sabiha Sertel, 23 Kasım 2005. (Çevrimiçi) 
http://www.yeniedebiyat.blogcu.com, 5 Şubat 2008. 
58 Kemal Tahir, Kemal Tahir’den Fatma İrfan’a Mektuplar, İstanbul, Sander Yayınları, 1979, 

s.110. 
59 Sabiha Sertel, “Projektör Niçin Çıkıyor?”, Projektör, İstanbul, 1936, s.1-2. 
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Kurumsal ağırlıklı bir dergi olan Projektör ‘ün tutumunu anlamak için 

dergide yer alan yazıların bazılarının başlıklarına bakmak yeterlidir. “Habeşistan’a 

Tankla Medeniyet Götüren Kardinal” (Sabiha Zekeriya), “Son Çin Meselesi” (Fırat), 

“Emperyalizm Kolonicilik ve Medeniyet” (Fırat), “Fransa’daki Halkçı Cephe ve 

Programı” (A. Kartal)... Çoğu takma adlı yazarların telif ve tercüme katkılarından 

oluşan, Projektör’ün Resimli Herşey’in çizgisini izleyeceği yazılan yazılardan 

anlaşılmaktadır.60 

 

Projektör dergisi Sabiha Sertel’in, ‘Mebus Hanımlar, Niçin Susuyorsunuz?’ 

başlıklı, çalışan kadınlardan yol vergisi alınmasını öngören bir yasa önerisiyle ilgili 

yazısından dolayı toplatılmıştır; bir daha da yayımlanmamıştır. İçişleri Bakanı Şükrü 

Kaya, Sabiha Sertel’e şöyle demiştir: “Bu komünizm propagandası değil de nedir? 

(...) Sen hem işçi kadınları tahrik ediyor, hem de mebus bayanları vazifelerini 

yapmamakla suçlandırıyorsun, işte halk bu yazıya kulak asar. Onun için toplattım.”61 

Projektör dergisi tek sayı yayınlanabilmiş ve kapatılmıştır. 

 

  Sertel’in 1936 sonrasındaki yazıları Tan gazetesinde ‘Görüşler’ sütununda 

yer almaktadır. Bu tarihten itibaren Sertel için sosyal sorunlar geride kalmış, ikinci 

dünya savaşı arifesindeki dünyanın siyasi gelişmeleri temel konusu olmuştur. Sertel 

bu noktadan sonra, ülke içinde ve ülke dışında emperyalizm ve faşizm hareketlerinin 

ve savunucularının karşısında yer almıştır. Sertel, Tan gazetesindeki yazıları 

nedeniyle 1940 sonrası üç kez yazı yazmaktan men edilmiştir. Sabiha Sertel, şair 

Tevfik Fikret hakkında yazdığı yazılarda, Yeni Sabah gazetesine ve Sebil-ül Reşat 

dergisi sahibi Eşref Edip Hoca’ya hakaret etmek suçundan yargılanmıştır. Sertel, 

kendisini şöyle savunmuştur: “Tevfik Fikret’in ideolojisini ele alıyor, bu ideolojinin 

zaman zaman tartışmalara sebep olduğunu, ateist bir şairin, dindar kimselerin 

hislerini rencide ettiğini, bu sebeple buna karşı koymalarının bir suç olmadığını iddia 

ediyor... Fakat Tevfik Fikret’in yaşadığı devirde bile bu inançlar serbestçe 

savunulmuştur. Fikret hiçbir mahkemede hesap vermek zorunda kalmamıştır. 

Ölümünden 28 yıl sonra, Cumhuriyet devrinde bu inançların hakarete uğraması 

                                                            
60 Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar – II (1925-1936),  İstanbul, BDS Yayınları, 1992, s.126. 
61 Kabacalı, a.g.e., s.132.  
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memleketimiz için utanç vericidir. Öteden beri ilerici, insaniyetçi şairlerle gericiler, 

softalar arasında bir ideoloji tartışması olan bu konunun, zamanımızda ele alınması 

politik amaçlara dayanıyor. Tevfik Fikret’in insaniyetçi ideolojisine vurmak 

amacının arkasında ırkçı, nazi fikirler gizleniyor.”62 Mahkeme sonunda, yazılarında 

hakaret unsuru bulunmadığından Sabiha Sertel beraat etmiştir.  

 

Sertel parti adına bağımsız bir dergi çıkarmak istemiştir. Dergi, Sabiha ve 

Zekeriya Sertel için tek parti yönetimine karşı bir cephe oluşturma yolu olmuştur. 

Görüşler Dergisi bu şekilde yayınlanmış, ancak derginin ilk sayısının 

yayınlanmasından sonra muhalefet hareketi içinde yer alan ve derginin çıkarılmasını 

isteyen isimler desteklerini çekmiş, dergi de tek sayı yayınlanarak kapanmıştır.63 

 

Görüşler dergisinin yayınlanmasından sonra Sabiha Sertel Tan gazetesinde 

tek parti yönetimine ve muhalefet hareketine karşı yazılarını sürdürmüştür. 4 Aralık 

1945’te ‘Tan Olayı’ olarak anılan, Tan gazetesi üniversite öğrencileri tarafından 

saldırıya uğramış ve tamamen yıkılmıştır.64 

 

1.4. Sabiha Sertel’in Fikirleri 
 

Sabiha Sertel’in Tan Gazetesindeki ‘Görüşler’, ‘Amerika’nın İç Yüzü’, 

‘Sokaktan Gördüğüm Amerika’, ‘Yeni Dünya Yolundan Eski Dünyaya Mektuplar’ 

başlığı altında yazdığı yazılarında siyasi ve ekonomiye ilişkin fikirlerine ulaşmak 

mümkündür.  

 

1.4.1. Siyasi Hayata Dair İlişkin 
 

Sabiha ve Zekeriya Sertel çifti” basın faaliyetleri için (1923-1930) Türkiye’ye 

döndüklerinde, Ankara’da yeni kurulmakta olan devlet içerisinde, nasıl bir hizmet 

                                                            
62 Sabiha Sertel, İlericilik ve Gericilik Kavgasında Tevfik Fikret, Hür Yayınevi, 1969, s.78. 
63 Fuat Süreyya Oral, Türk Basın Tarihi II: 1919-1965 Cumhuriyet Dönemi, Ankara, Doğuş 

Matbaacılık, 1968, s.122. 
64 Tekin Erer, Basında Kavgalar, İstanbul, Yeni Matbaa, 1965, s.172. 
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yapabileceğini araştırmışlardır. Lozan Konferansı henüz bitmiş, İsmet Paşa heyetiyle 

beraber Ankara’ya henüz yeni dönmüştür. Mecliste Lozan Konferansı hakkında bilgi 

vereceği bildirilmiştir. Zekeriya Sertel, meclise gidip, Lozan Konferansı’nı anlatmıştır.  

 

Basın Yayın Genel Müdürü olan Zekeriya Sertel, Ankara da, hummalı bir 

faaliyet içindedir. Bu faaliyetin içinde Sabiha Sertel henüz yerini bulamamıştır. 

Amerika’da öğrendiklerini Türkiye’nin koşullarında uygulamak hemen hemen 

imkânsız olmuştur. Sabiha Sertel, kendine bir yol ararken, etrafındaki ilginç olayları 

büyük bir ilgiyle izlemiştir. 

 

Yeni bir anayasa olan Kanun-i Esasiye hazırlanmıştır. Anayasa Komisyonunun 

başında Yunus Nadi, Ağaoğlu Ahmet de komisyonda bulunmuştur. Toplanılacak yer 

olmadığı için Mustafa Kemal toplantıları Türk Ocağı’nda yapmıştır. Basın Yayın 

Genel Müdürü olan Zekeriya Sertel, Komisyon’daki dostları yoluyla Komisyon’daki 

tartışmalardan günü gününe haber almıştır. Millet Meclisi Hükümeti fikri tartışılmıştır. 

Bazıları, ‘hükümeti seçimi kazanan parti seçer, meclis seçmez,’ demişlerdir. Sabiha 

Sertel’in görüşüne göre, Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın tehlikeli günlerinde, 

davaya hizmet edenler arasında fikir beraberliği aramıştır. Sultana, emperyalistlere 

karşı olan herkesle birleşmekte sakınca görmemiştir. Bu anti-emperyalist cephede 

tutucu paşalar, müfrit sağcılar, yeni kuruluş hakkında belirli bir fikri olmayan aydınlar, 

yüksek memurlar, eşraf, köy ağaları yer almıştır.65  

 

Sabiha Sertel sadece Türk basınının ‘en cesur kalemi’ olmakla kalmayıp, fiilen 

politika alanına da yazılarıyla girmiştir. Sertel, o dönemde yaşanan olaylara kayıtsız 

kalamamış, faaliyette bulunduğu gazetelerdeki sütunlarında görüşlerine yer vermiştir.  

  

1924 yılından itibaren Cumhuriyet gazetesinde de bir sütun yazmaya başlayan 

Sabiha Sertel, burada yazdığı ‘Bir Tabak Sofrayı Dağ Gibi Ezdi’ yazısı nedeniyle 

savcılık tarafından hakkında dava açılmıştır. Savcılık Sertel’i cumhuriyet rejimini 

tenkit etmek ve sınıflar arasına nifak sokmakla suçlamıştır. Sertel şu açıklamayı 

                                                            
65 Yıldız Sertel, Annem Sabiha Sertel Kimdi Neler Yazdı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1994, 

s.109-110. 
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yapmıştır: “Bu olaylar cumhuriyet rejiminden önce de vardı... Fakat cumhuriyet 

döneminde bir tabağın sofrayı dağ gibi ezmemesi gerektiğini belirtmek için bu yazıyı 

yazdım.”66 Sertel, savunmasının savcı tarafından kabul edilmediğini ve rejimini 

tenkitten hakkında dava açıldığını anlatır. Sertel, yazıları nedeniyle ilerleyen yıllarda 

daha birçok kez daha dava edilmiştir. 

 

Sertel, sosyal kuruluştaki eksikliği tenkit ederek, demokratik bir rejim halkın 

hakim olduğu, halkın menfaatlerini koruduğunu yazılarında ifade etmiştir.  

 

Sertel, Medeni Kanun hakkında yazdığı olumlu bir yazıda Türkiye’deki 

gelişmeleri Sovyetler Birliğindeki gelişmelere bağladığı için Hükümet tarafından 

uyarılmıştır. Sertel bu konuda yaptığı açıklamada, sosyalist rejime bakış açısını 

ortaya koymuştur. “Sosyalizm benim isteğimle kurulmaz. Bir toplumun sosyalist 

rejime geçebilmesi için, objektif, sübjektif şartların olgunlaşması lazımdır. Bugün 

Türkiye’de böyle bir durum yoktur. Ben burjuva demokratik devrimin 

gerçekleşmesini istiyorum. Demokrasinin bir şekil olarak alınmamasını, bütün 

sınıflara daha eşit haklar tanıyan bir sistem olarak kurulmasını savunuyorum. Sosyal, 

kültürel konularda gençlerin de söz sahibi olmasını, teşkilatlanmasını istiyorum. Bu 

demokrasinin şartlarından biridir.”67 

 

Sabiha Sertel, yazı hayatının ileriki dönemlerinde de bu anlayışı korumuş, 

mücadele ettiği amacı öncelikle ülkede demokrasinin yerleşmesi olarak belirlemiştir. 

Bu anlamda Resimli Ay dergisinde çıkan birçok yazısı nedeniyle hükümetten uyarılar 

almış, bir kısmı nedeniyle de yargılanmıştır. 

 

1925 sonrasında Mehmet Zekeriya Sertel, Takrir-i Sükûn Yasası kapsamında 

tutuklanmış, Sabiha Sertel, eşinin adı olan ‘Zekeriya’ ismini alarak, çıkarılan dergilerin 

imtiyazlarını üzerlerine geçirmiştir. 1928 yılında Resimli Ay dergisinde çıkan ‘Doğu İle 

Olan Son Rabıtamızı da Kestik’ başlıklı yazısı, Sertel’in rejime ilişkin görüşünü 

                                                            
66 Sabiha Sertel, Roman Gibi, Demokrasi Mücadelesinde Bir Kadın, İstanbul, Belge Yayınları, 

1987, s.85. 
67 A.e., s.89. 
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yansıtması açısından önemlidir. Sertel, yazısında gericilere, şeriatçılara karşı, 

cumhuriyet devrimini desteklemekte, gösterilen ilerlemeyi alkışlamaktadır.68  

  

Sertel’in 1936 sonrasındaki yazıları Tan gazetesinde, Görüşler sütununda yer 

almaktadır. Bu tarihten itibaren Sertel için sosyal sorunlar geride kalmış, ikinci 

dünya savaşı arifesindeki dünyanın siyasi gelişmeleri temel konusu olmuştur. Sertel 

bu noktadan sonra, ülke içinde ve ülke dışında emperyalizm ve faşizm hareketlerinin 

ve savunucularının karşısında yer almıştır.69  

  

Sabiha Sertel, 1943 ile 1946 yılları arasında Tan gazetesindeki, Görüşler 

sütununda iki ana konu üzerinde durmuştur: ‘Demokrasi’ ve ‘milliyetçilik’. Nazi 

orduları, Stalingrad önlerinde karlara saplanmış, siperlerinden çıkamaz hale gelmiş 

oldukları günlerde dahi Türk basınının büyük bir bölümü Nazi zaferine inanmaktan 

vazgeçmemiştir. Sabiha Sertel, yazılarında şöyle belirtmiştir: 

 

“Bugünlerde ırkçılar bir milliyetçilik savaşı açmışlardır. Bu maske altında 

nazizmin ideolojisini savunuyor, varlık vergisini övüyor, azınlık düşmanlığını her 

tarafa yayılmıştır. Ben Tan’da yazdığım yazılarda Yahudi düşmanlığının, anti-

semitizmin Türkiye’de hiçbir zaman yer bulmadığını, genel olarak ırk düşmanlığı 

bulunmadığını yazdım... Bunun hem kanunlara, hem de Anayasa’ya aykırı olduğunu 

belirttim. Türk milliyetçiliğinin ancak memleketi sömüren yabancı sermayeye karşı, 

milli varlığı koruma niteliği taşıdığını, anti-emperyalist bir milliyetçilik olduğunu 

anlattım... Atatürk, emperyalist nitelik taşıyan Türkçülüğü tasfiye etmiş, bu fikri 

yürüten Ziya Gökalp’i ve diğerlerini kenara atmıştı. Atatürk, Türk ırklarını 

birleştirmek, idaresi altına almak gibi emperyalist bir amaç gütmüyordu.”70  

 

1945 yılında Tan gazetesinde çıkan, ‘Milliyetçilik Ne Demektir?’ başlıklı 

yazı dizisinde, Sabiha Sertel, şöyle demiştir: “İktisadi milliyetçilik büyük sanayi 

                                                            
68 Yıldız Sertel, Annem Sabiha Sertel Kimdi Neler Yazdı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1994, 

s.141,143. 
69 Yıldız Sertel, A.e., s.182,191. 
70 Sabiha Sertel, “Yahudi Düşmanlığı Kavgası Amerika Sokaklarında Faşizme Karşı Yumruklar 

Sıkılıyor”, Tan Gazetesi Görüşler Sütunu, 11 Temmuz Pazar 1937, s.5. 
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devletlerini inhisarcılığa götürmüştür. Serbest rekabetin tam zıddı olan bu 

tekelciliktir ki, 19. yüzyılda bu büyük sanayi devletlerini sömürgeleri paylaşmaya 

sürüklemiştir (...) Liberal iktisatta milliyetçilik bu manayı ifade eder: Tekelcidir, 

emperyalisttir, harpçidir. Faşistlere göre milliyetçiliğin anlamı, liberal iktisatçıların 

anladıkları manada milliyetçilikten farklıdır. İktisadi cephesinde o da tekelcidir, 

emperyalisttir ve harpçidir. Fazla olarak ırkçıdır ve bütün dünyayı kendi egemenliği 

altına almak ister.”71  

 

Sosyalist düşünce tarzında, ‘milliyetçiliğin’ yerini ise Sabiha Sertel şöyle 

ifade etmiştir: “Sosyalizmde amaç, bir sermayedar sınıfını diğer bir sermayedar 

sınıfa karşı koruma olmadığı için, milliyetçilik bütün halk kitlelerinin sömürücü bir 

sınıfa ve sömürücü milletlere karşı müdafaasını öngörür. Bu nedenle anti-

emperyalisttir, saldırgan harplerin, mali tekellerin, sömürgeciliğin aleyhtarıdır. 

Irkçılığa, nefret ve ayrılıklar sokan gerici, şoven milliyetçiliğe karşıdır.”72  

 

Türk milliyetçiliğini ele alan bir yazısında da şöyle diyor: “Türkiye, büyük 

sanayi ülkeleri gibi, dış memleketlerde ne pazar, ne sömürge arar. Ancak 

emperyalizme karşı kendi varlığını savunma kaygısındadır... Türk halkını mihver 

devletlerine kazanmak için büyük propagandalar yapıldı. Turancılık iddialarıyla 

başlayan bu ırkçı milliyetçilik, Türk unsurları arasında bir kan milliyetçiliği aradı. 

Faşist milliyetçiliğin savunduğu mazi perestlik, ananecilik fikirleri kuvvet buldu, 

Anayasa’nın laiklik prensiplerine karşı cephe aldı. Almanya’dan ithal malı olarak 

giren bu faşist milliyetçilik, Türk milliyetçiliğinin ifadesi değildir... Türk 

milliyetçiliği, Atatürk’ün dediği gibi imtiyazlı bir sınıfın geniş halk kitlelerini 

istismarı esasına dayanan bir milliyetçilik değildir ve olmamalıdır. Türk milliyetçiliği 

ırklar arasına, bu memleketin ve bu toprağın çıkarları hesabına çalışan yurttaşlar 

arasına ayrılıklar ve kin sokan milliyetçilik değildir ve olmamalıdır. Türk 

milliyetçiliği halkçıdır, imtiyazlı sınıfların değil, halk yığınlarının çıkarlarını 

savunur; laiktir, gericilikle bağdaşmaz; inkılapçıdır, Türk milletini en ileri gelişme 
                                                            
71 Sabiha Sertel, “Milliyetçilik Ne Demektir? I.”, Tan Gazetesi Görüşler Sütunu, 5 Temmuz 

Perşembe 1945, s.5 
72 Sabiha Sertel, “Milliyetçilik Ne Demektir? II.”, Tan Gazetesi Görüşler Sütunu, 6 Temmuz Cuma, 

1945, s.5. 
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aşamasına ulaştırmak ister. Türk milliyetçiliği barışçıdır. Ancak milli bağımsızlığını 

savunmak ve korumak için harb eder. Bunun dışında, ırkçı, tefrikçi, istismara bir 

faşist milliyetçiliğini savunanlar, milli menfaatleri değil, ancak böyle dar bir 

zihniyeti müdafaa edenlerdir ve bu memleket için zararlıdırlar ve zararlı 

olmuşlardır.”73  

 

Genel olarak Tan gazetesi ve özel olarak Sabiha Sertel, açtıkları bu 

kampanyayla ırkçı milliyetçilerin düşmanlığını kazanmışlardır. Saraçoğlu Hükümeti 

Turancıları tuttuğu için, bu yazılar yüzünden 1942’de Sabiha Sertel tekrar yazı 

yazmaktan men edilmiştir. Irkçıların açtığı davalar yüzünden mahkemelere 

düşmüştür. Anılarında, yazı yazması yasaklanınca, düşündüklerini bir deftere 

yazmaya başladığını yazmıştır. 74 

 

Sabiha Sertel’in ikinci savaş alanı ‘demokrasi’ olmuştur. 1945 baharında, 

Kızılordu Doğu Prusya’yı, Silezya’yı işgal etmiş, Avusturya’ya, Macaristan ve 

Çekoslovakya’ya girip, Berlin üzerine yürümeye başlayınca, artık Türkiye’de de 

hava değişmiştir. Almanya savunuculuğu bırakılmıştır. İsmet İnönü iç politikada 

değişiklik olduğunu göstermek amacıyla, Turancılara karşı baskı hareketine 

geçmiştir. Bu ortamda Sabiha Sertel’in yazı yazmasına engel kalmamıştır. 

 

Bu ortamdan cesaret alarak, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki muhalefet de 

açığa çıkmıştır. Bayar grubu Parti Tüzüğü’nün değiştirilmesini isteyen bir önerge 

vermiş, bu önerge meclis grubu tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine Bayar, o 

günlerde demokrasi savaşını yürüten Tan gazetesi ile ilişki kurmuştur. Tan gazetesi 

yazı kadrosunu genişletmiş, Aziz Nesin, Benice Boran, Sabahattin Ali ve diğer ilerici 

aydınları içeren ekibiyle, faşizme, diktatörlüğe karşı savaşı hızlandırmış, çok partili 

bir demokrasi kavgasına başlamıştır. Tevfik Rüştü Aras da Tan’a yazılar 

göndermiştir. 

 
                                                            
73 Sabiha Sertel, “Milliyetçilik Ne Demektir? I.”, Tan Gazetesi Görüşler Sütunu, 5 Temmuz 

Perşembe 1945, s.5. 
74 Sabiha Sertel, Roman Gibi, Demokrasi Mücadelesinde Bir Kadın, İstanbul, Belge Yayınları, 

1987, s.240-241. 
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Celal Bayar Sabiha ve Zekeriya Sertel’i evlerinde ziyaret etmiş ve şöyle 

konuşmuştur: “Biz, kanunlarda bir değişiklik yapmak, daha geniş bir demokrasi 

kurabilmek için iktidara gelmeliyiz. Bugün bir seçim yapılsa, halkın bütün 

muhalefetine rağmen oyları İnönü toplayacaktır. İnönü ise durmadan memleketin 

geniş bir demokrasiye gideceğini vaad ediyor, demokrasiye aykırı kanunların 

yeniden gözden geçirileceğini ileri sürmüştür. Buna bakmayarak, ikinci bir partinin 

kurulmasını önlemek için, Bayar-Menderes grubunun meclisteki konuşmaları 

kapaklar vurularak susturulmuş, CHP tek parti rejiminden ayrılmak istememiştir. 

Nihayet Celal Bayar istifa etmiş ve önerge veren mebuslar CHP ile bütün ilişkilerini 

kesmişlerdir. İnönü de 1 Kasım 1945’te Meclis’in açılması münasebetiyle verdiği 

demeçte, memleketin hürriyet ve demokrasiye doğru gittiğini, mecliste murakabeye 

ikinci bir partiye ihtiyaç olduğunu söylemiştir.”75  

 

Sertel, 1945 tarihinde ‘İlericilik ve gericilik kavgasında Tevfik Fikret’ adlı 

çalışmasın da, dönemin pan Türkist hareketlerince farklı bağlamlarda değerlendirilen 

Tevfik Fikret’in aslında insancıl ideolojisinin, düşüncesindeki sosyalist etkilerini 

incelemiştir.76  

 

1945 sonrasında Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçiş işaretleri ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Celal Bayar’ın başını çektiği C.H.P. içindeki muhalefet, basında 

kendilerine destek aramışlardır. Sabiha Sertel, bu dönemde tek parti rejiminin artık 

ortadan kalkması gerektiğini savunmaktadır. Bu anlamda Celal Bayar’la ve Tevfik 

Rüştü Aras’la yapılan görüşmelerde, Mehmet Zekeriya Sertel’in parti adına bağımsız 

bir dergi çıkarması istenmiştir. Dergi, Sabiha ve Zekeriya Sertel için tek parti 

yönetimine karşı bir cephe oluşturma yolu olmuştur. Görüşler Dergisi bu şekilde 

yayınlanmış, ancak derginin ilk sayısının yayınlanmasından sonra muhalefet hareketi 

içinde yer alan ve derginin çıkarılmasını isteyen isimler desteklerini çekmiş, dergi de 

tek sayı yayınlanarak kapanmıştır.77 

                                                            
75 Yıldız Sertel, Annem Sabiha Sertel Kimdi Neler Yazdı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1994, 

s.200-201. 
76 Sabiha Sertel, İlericilik ve Gericilik Kavgasında Tevfik Fikret, Hür Yayınevi, 1969, s.78. 
77 Sabiha Sertel, Roman Gibi, Demokrasi Mücadelesinde Bir Kadın, İstanbul, Belge Yayınları, 

1987, s.288-302. 
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Cumhuriyet rejimi ve sosyalizmi nasıl değerlendirdiği üzerinde durmak Sertel 

düşüncesinin kaynakları bakımından aydınlatıcıdır. Sertel, yeni Türkiye’nin kuruluş 

aşamasında, yeni rejimi desteklemiş ve benimsemiştir. Sertel, 1919’da yeni bir 

toplumun kuruluşuna etki etmeye çalışmaktadır. Büyük Mecmua dergisi kendini 

Osmanlı’nın yıkılış sürecinde bir ulus devlet, bir ulus bilinci yaratma hareketinin bir 

parçası olarak görmüştür.78 Sertel yeni kurulan rejimin cumhuriyet rejimini 

benimsemektedir. Demokrasi ve antiemperyalizm Sertel’in en çok vurguladığı 

konular olmuştur. Sertel’in Atatürk’e ve dönemin rejimine ilişkin düşünceleri 

anılarında yer almaktadır.  

  

“Atatürk, Birinci Dünya Savaşı’nın enkazı üzerine yeni bir Türkiye kurdu. 

Emperyalist devletlere karşı, bin bir güçlük içinde milli bir kurtuluş savaşı verdi. 

Bağımsız bir Türkiye’nin temellerini attı. Şeriat Kanunu yerine Medeni Kanunu 

getirdi. Eski Müslümanlık akidelerine bağlı Türkiye’yi şeriatın hükmünden kurtardı.”79 

 

Sabiha Sertel, Kemalist dönemin özelikle, sınıfsız toplum anlayışını eleştirmiştir. 

Bu anlayış nedeniyle işçi sınıfının gelişemediğini belirtmiştir. Sertel’e göre Atatürk, 

gerici kesimlere karşı vermek zorunda kaldığı mücadele nedeniyle baskıcı bir rejim 

kurmak zorunda kalmıştır: “Gerçek demokrasi isteyen ilericilere, daha ilk günden baskı 

tedbirlerine başvuruldu.” Sertel Atatürk’ün milliyetçiliğini şu şekilde anlatır:  

 

“Onun milliyetçiliği, 1908 devriminde ortaya çıkan milliyetçiler gibi ırk esasına 

dayanmıyordu. Türkçülüğü (Pan Türkizm’e) karşı idi. O’nun Türkiye dışındaki Türkleri 

kurtarmak gibi bir derdi yoktu. Ancak yabancı sermayeye karşı Türk burjuvazisini 

geliştirmek istiyordu. Devletçilik esasında bu milliyetçi görüş hakimdi.”80 

 

Sertel, devletçiliğin emperyalist baskıyı kırmak için kullanılmış olduğunu 

belirtir. Ancak Sertel’e göre gelişmekte olan burjuvazinin baskısı bu prensibin halk 

yararına kullanılmasını engellemiştir. Sertel, Kemalist projeyi bir burjuva demokratik 
                                                            
78 Zafer Toprak, ‘Sabiha Sertel ve Türk Feminizmi’, Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı:51, 1998, s. 7. 
79 Sabiha Sertel, a.g.e., s.190-191. 
80 Sabiha Sertel, Roman Gibi, Demokrasi Mücadelesinde Bir Kadın, İstanbul, Belge Yayınları, 

1987, s.192. 
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devrimi olarak nitelendirmektedir. Ancak Ona göre bu devrim tamamlanmamıştır: 

“Atatürk devrimci idi. Fransız inkılâbının, bir dereceye kadar Sovyet Octobre 

sosyalist devriminin etkisinde idi. Ancak Türkiye'de yapılacak değişimlerde sosyal 

yapı değişmelerini ikinci planda bıraktı. Yapılan değişmeler üst yapıda bazı 

reformlardan ibaret kaldı. Burjuva demokratik devrimi gerçekleştirilemedi.”81  

 

Sertel, Kemalizm’in antiemperyalizm yönüne destek vermiştir. Sertel, kendini 

demokrasi mücadelesi veren bir aydın olarak görmüştür. Sosyalist olmasına karşın 

anılarında kendi çabalarının Türkiye’de burjuva demokratik devriminin tamamlanmasına 

ve demokrasinin yerleşmesine yönelik olduğunu anlatır.  

 

1936 sonrasında Sabiha Sertel, mücadelesini faşizm ve emperyalizme 

yöneltmiştir.82 Türkiye İkinci Dünya Savaşı’nın arifesinde bir baskı rejiminde 

yaşamıştır. Sabiha Sertel de tam bu dönemde Türkiye’nin hayatını, bağımsızlığını, 

ilerici devrimleri tehlikede gördüğü için güçlü bir siyasi kavgaya atılmıştır. Sertel 

için sosyal konular ikinci planla kalmıştır. Bu bağlamda Sertel, Cumhuriyet rejimini 

benimsemekle birlikte, ülkede demokrasinin yerleşmesi için mücadele vermiştir. 

 

1.4.2. Ekonomiye İlişkin 
 

Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na girmediği halde, harp yıllarında harbe girmiş 

gibi bir ekonomik buhran içinde kalmıştır. Harp yüzünden doğan kıtlıktan, dar 

gelirliler büyük bir sefalete sürüklenmişlerdir. Varlıklı sınıflar lüks bir hayat 

yaşarken, orta sınıfın ekonomik durumu iyice düşmüştür. Devlet bütçesinin açığı 

artmış, hükümet bütçe açığını kapatmak, halk kitleleri arasında doğan hoşnutsuzluğu 

gidermek amacıyla birçok yeni vergi ve kanunlar getirmiştir: Milli Korunma 

Kanunu, Tüketim Kontrolü ve Karne Uygulaması, Varlık Vergisi Kanunu. 

  

Sabiha Sertel konuya tarihsel süreç açısından bakmakta, Varlık Vergisini 

‘Ekonomiyi Türkleştirme Politikası’ olarak değerlendirmektedir. Sertel’e göre Varlık 
                                                            
81 Sabiha Sertel, a.g.e., s.192. 
82 Yıldız Sertel, Annem Sabiha Sertel Kimdi Neler Yazdı,  İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1994, s.189. 
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Vergisi Kanunu, “İttihat ve Terakki döneminden beri sürdürülmeye çalışılan 

millileştirme siyaseti’nin bir parçasıdır.” Sabiha Sertel bu konuyla ilgili düşüncelerini 

şu cümlelerle ifade etmektedir: “Atatürk, yabancı sermayeye, memleketin ekonomisini 

elinde tutan azınlık sermayesine karşı, Türk burjuvazisinin geliştirilmesini istiyordu. 

Devletçiliğin amacı yabancı sermayeye karşı, Türk burjuvazisini korumak, 

emperyalistlerin ekonomik, politik nüfuzlarını kırmaktı. Birçok yabancı şirketlerin 

kaldırılması, yabancı sermayeye karşı sınırlar konması bu amaca dayanıyordu.”83 

 

Sabiha Sertel sosyoloji eğitimi almasının da etkisiyle, bu dönemdeki 

yazılarında yaşanan gelişmeleri ekonomik alanda değil, sosyal ve siyasal alanda 

değerlendirmiştir. Yürürlüğe giren vergi ve kanunların halka nasıl yansıdığı, 

hükümetin amacını üzerinde durmuştur. Sertel’in o yıllardaki yazısında Tan 

gazetesindeki Görüşler sütunundaki ‘Halk için Türkiye’ başlığı altında Toprak 

Kanunu hakkındaki düşüncelerini şu şekilde yer vermiştir: Halk Türkiye ruhu hakim 

olursa, köylüyü iktisaden bu büyük çiftlik sahiplerine karşı korumak mümkün olur. 

İlk önce bunları sosyal bakımdan teşkilatlandırmak ve kurtarmak davası gelir. 

Mecliste hakim olacak ruh, şahısların menfaati değil, halkın menfaati ruhudur. Bu 

münakaşaların sonunda bu ruhun galip geldiğini görmek isteriz.”84  

 

Türk ekonomisi ve köylünün ekonomik durumu hakkında, köylünün israf 

etmesi düşüncelerinin masallardan öteye geçmediğini ifade ederek şunları yazmıştır: 

“Çünkü köylünün servet içinde yüzdüğü, kendilerinden memleketin en yüksek 

zümresi sayanlar arasına katıldığı efsanesi, bu hikâye gibi hakikatin karikatüründen 

başka bir şey değildir. Hakikatte zenginleşen köylünün esasa tabakaları değil, 40 bin 

köye dağılmış 2,5 milyona yakın köy işletmesi etrafında toplanan, 13 milyonluk bir 

köylü nüfusu içinde, toplam 150 bini bulmayan, büyük ziraat işletmelerini ellerinde 

tutan, fakir köylüleri insafsızca soyan çiftlik sahipleri ve köy ağalarıdır. İsraf 

ediyorsa yine 100 lira biriktiren değil, bu zümredir.”85 

 
                                                            
83 Sabiha Sertel, Roman Gibi, Demokrasi Mücadelesinde Bir Kadın, İstanbul, Belge Yayınları, 

1987, s.232-234. 
84 Sabiha Sertel, “Halk için Türkiye”, Tan Gazetesi Görüşler Sütunu, 17 Mayıs Perşembe 1945, s.5. 
85 Sabiha Sertel, , “Silindir Şapkalı”, Tan Gazetesi Görüşler Sütunu 24 İlkkanun Cuma 1943, s.5. 
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1.4.3. Sosyo- Kültürel Hayata Dair 
 

Sabiha Sertel, kadın sorununu tarihsel ve toplumsal bir sorun olarak 

gördüğünden, topluma ve devlete bakışı hakkında da düşüncelerini yazılarında 

açıkça ortaya koymaktadır. Osmanlı imparatorluğunun sıkıntılı günlerinde, Selanik 

Terakki İdadisi’ni bitirmiş olan Sabiha Sertel, toplumun edebi ve siyasi hayatına 

katılmaya başlamıştır. O dönemlerde yayınlanmaya başlayan, Genç Kalemler, Yeni 

Felsefeler gibi dergiler fikir hayatına katkıda bulunmaya devam etmiştir.  

 

Sertel özellikle İkinci Dünya Savaşı yılları öncesinde sosyal ve kültürel 

alanlarda yazılar yazmıştır. Sertel 1939-1945 yılları arasında ise sosyo-kültürel 

alanda yazıları azalmış, ancak kadın, çocuk ve eğitim sorunları üzerinde durmuştur. 

Temel konuları kadın sorunları, çocuklar, eğitim ve sosyal güvenlik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tan gazetesinde; ‘Gözlerine İlişenler’, ‘Çocuklarımız ne yapacak’, ‘13 

Çocuklu Bir Aile’, ‘Köylünün Taş Abidesi’, gibi toplumsal konular üzerinde 

durmuştur. Ayrıca, Sabiha Sertel eşi Zekeriya Sertel ile 1924 yılında beraber 

çıkardıkları Resimli Ay dergisi, 1928 yılında Nazım Hikmet’in dergide şiirlerini ve 

yazıları yayınlamasıyla fikir ve edebiyat dergisi haline gelmiştir. 

 

1.4.3.1. Edebiyat 
 

Sabiha Sertel, idadi’de (lise) okurken en önemli dersleri edebiyat ve felsefe 

olmuştur. Sertel, bilim dünyasına edebiyat ve felsefe dersleriyle girmiştir. Bu derslerde, 

Tanzimat, Birinci Meşrutiyet şairlerinin, fikir adamlarının üzerinde durulmuştur. Namık 

Kemal, Ziya Paşa, Şinasi gibi devlerin yanında, tasavvuf felsefe ve edebiyata ayrı bir yer 

verilmiştir. Daha sonraları, Servet-i Fünun edebiyatını ve Tevfik Fikret’i okumak Sertel’in 

önünde yeni ufuklar açmıştır. “Çocukluğundan beri annesinden, ağabeylerinden duyduğu 

şiirler, evde yapılan tartışmalar, örneğin, defalarca duyduğu, Namık Kemal’in şu şiiri: 

 

Serilip hâk-i hakarette vatan can veriyor. 

Yetişin son nefesidir gelin imdada diyor, 
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Sevgili validemiz âkibet elden gidiyor. 

Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini,  

Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini.” yeni bir anlam kazanmıştır.86  

 

Sabiha Sertel, 1860’lara kadar giden eski yayın organlarından Tercüman-ı 

Ahval, İbret olduğu gibi, İttihat ve Terakki hareketinin yayımladığı gazete ve 

mecmualarda da, eski aile düzeninde çocuğun yetiştirilme tarzını eleştiren, modern 

Batı ailesinin üstünlüğünü savunan yazıları okumuştur. 

 

Devrimden sonra edebiyat dersleri de çok canlı ve renkli olmaya başlamıştır. 

II. Abdülhamit, 1878’de meclisi dağıtıp, Birinci Meşrutiyet’e son verdikten sonra, 

imparatorlukta o meşrutiyeti hazırlayan fikirler üzerine de bir perde çekilmiştir. Her 

ne kadar Selanik’te görece bir özgürlükten yararlanılarak Namık Kemal’in şiirleri 

okunuyor, devrim, meşrutiyet, özgürlük fikirleri yayılmışsa da, Tanzimat edebiyatı 

gereğince okutulamamıştır.  

 

1908 devriminden sonra gelen özgürlük havası içinde şimdi Terakki 

Mektebi’nde, Tanzimat döneminin ideolojisi toplumdaki ilerici gericilik kavgası 

gereğince ele alınmıştır. Namık Kemal’den sonra, o dönemin önemli yazarları Suavi, 

Şinasi gibi kişiler olmuştur. 

 

Şinasi’den Batıcılık akımı hakkında: “Avrupa mucizesi: Akıl, kanun, adalet, 

hak ve hükümettir... İslamiyet nasıl, ‘cahiliye’ devrini kapadıysa, Tanzimat da bir 

zulüm ve cehalet devrini kapıyor, akıl ve adalet devrini açıyor. Mithat Paşa kanunu 

(Tanzimat) bizi, kanun üstü hükümdarlardan zulümden, kölelikten kurtardı.” 

Buradan İslam hukuku sorununa da geçilmiş, adalet ve akılcılık ile islam arasında 

bağlantılar kurulmuştur. Yeni Medeniyet, islamiyetin ana ilkelerine uygundur, ama 

ona yeni bir içeriklik getirmiştir” demiştir.87  

 

                                                            
86 Yıldız Sertel, Annem Sabiha Sertel Kimdi Neler Yazdı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1994, s.49-50 
87 Yıldız Sertel, a.g.e., s.53. 
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Bir süre gizli kalan bu yazılar, artık okullarda okunmuş, 1876 Anayasası ele 

alınmış, II. Meşrutiyet’e ve Cumhuriyet’e doğru atılmış bir adım olarak bakılmıştır. 

Ali Suavi ve diğer yazarlardan dini yasalara karşı laikliği mutlak idareye karşı 

Cumhuriyeti ve hatta Osmanlılığa karşı Türkçülüğü savunan yazılar okunmuştur.   

‘Türkçülük’ o gün için yeni bir fikir olmuş, Sabiha Sertel ve çevresindeki aydınlar, 

arkadaşlar bu fikri pek desteklememişlerdir. 

 

Osmanlı imparatorluğunun sıkıntılı günlerinde, Selanik Terakki İdadisi’ni 

bitirmiş olan Sabiha Sertel, toplumun edebi ve siyasi hayatına katılmaya başlamıştır. 

O dönemlerde yayınlanmaya başlayan, Genç Kalemler, Yeni Felsefeler gibi dergiler 

fikir hayatına katkıda bulunmaya devam etmiştir.  

 

Sabiha Sertel ve arkadaşları, Tanzimat dönemi eğitiminden devrimden aldıkları 

hızla, yeni fikirleri heyecan ve bilinçle izlemişlerdir. Sabiha Sertel, ‘Sabiha Nazmi’ 

imzasıyla yazmaya başlamıştır. Daha ilkokul yıllarında dergilerde yazılar yazmaya 

başlamış ve yazıları beğenilmiştir. Genç Kalemler ve Yeni Felsefe gibi dergilerde 

yazıları çıktıkça, kendine güveni artmıştır. Bu yazılarda, Osmanlı toplumunda 

ilericilik, gericilik; eğitim, kadın hakları, şeriatçılık ve devrim gibi günün konularını 

işlemiştir. Şeriatçılar, devrimin kadının hayatına getirdiği görece serbestliklere karşı 

çıkmıştır. Oysa Selanik'te dönme kızları, gördükleri eğitim sonucu artık, pozitivist, 

hatta laik bir görüş tarzını kabul etmeye başlamışlardır. Günlük hayatta da, bir 

modernleşme süreci içine girmişlerdir. Günün modasına uyarak, yırtmaçlı etekler, 

tülden yaşmaklar giyerek, kara çarşaftan sıyrılmışlardır.88 Her ne kadar, koşullardan 

dolayı, devrimde yozlaşma eğilimleri görülmeye başladıysa da, o günlerde Selanik’te 

idadi ve yüksek eğitim seviyesindeki gençlik, devrimci heyecanını kaybetmemiştir. 

 

O dönemlerde günün en canlı sorunlarından biri de ‘milliyetçilik’ ve ‘insancıllık’ 

sorunu olmuştur. “İmparatorluk nereye gidiyordu? İlericilik, hürriyet ve insancıllık 

esaslarına dayanan. Batı tipi bir düzen kurulabilecek miydi? Türk milliyetçiliği, Osmanlı 

toplumunun sorunlarına bir çare miydi?”89 Bir gün, toplantıdaki tartışmada Türkçülük 

                                                            
88 Yıldız Sertel, Annem Sabiha Sertel Kimdi Neler Yazdı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1994, s.59. 
89 A.e., s.60 
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fikrine karşı çıktığı, İttihat ve Terakki’nin kurduğu yeni düzeni yerdiği için Tevfik Fikret 

eleştirilmiştir. Fikret’i savunanlar ise şu görüşleri ileri sürmüştür: Tevfik Fikret, istibdad 

döneminde özgürlük mücadelesine katılmıştır, dilin Türkçeleştirilmesi hareketine 

öncülük etmiş, Servet-i Fünun’da çıkan yazılarında insancıl fikirleri; eşitliği, özgürlüğü 

savunmuştur. Fikirleri İttihatçılarınkinden çok uzak değildir. Ancak, devrimden sonra o 

güzel ilkelerin çiğnenmeye başlandığını görünce isyan etmiştir. Bu sırada Sabiha Nazmi 

ayağa kalkıp, Fikret’in şu şiirini okumaya başlamıştır: 

 

“Haksızlığın envamı gördük, 

Bu mu kanun? 

En gamlı sefaletlere düştük, bu mu devlet? 

Devletse de, kanunsa da artık yeter olsun. 

Artık yeter olsun bu deni zulmü cehalet. 

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol...”90 

  

Sabiha Sertel, arkadaşlarıyla beraber, Fransız edebiyatından Türkçe’ye 

çevrilen kitapları, romanları da okumuşlardır; Victor Hugo, Moliere, La Martine, 

Emile Zola, Rousseau sevdikleri yazarlar arasındadır. Bu edebiyattan sadece, sosyal 

haksızlıklar, özgürlük ve eşitlik fikirlerini almakla kalmamışlardır. Batı dünyasında 

aşk, romantizm, kadın erkek ilişkileri, evlenme sorunları ile çok ilgilenmişlerdir. 

Kendi aralarında birtakım tartışmalar yapmışlar ve bu onları, İslam toplumunun 

kapalı görüşlerinin dışına çıkaran bir pencere açmıştır.91  

 

Sabiha Sertel eşi Zekeriya Sertel ile 1924 yılında beraber çıkardıkları Resimli 

Ay dergisi, 1928 yılında Nazım Hikmet’in dergide şiirlerini ve yazıları 

yayınlamasıyla fikir ve edebiyat dergisi haline gelmiştir. Nazım’ın Bahri Hazer, 

Salkım Söğüt gibi pek çok şiiri ilk defa Resimli Ay’da çıkmıştır. İşçi hakları, köylü 

sorunları, misyonerler, sosyalizm gibi sorunlar ele alınmıştır. Sabahattin Ali’nin 

hikayelerinin çıkmasıyla da tiraj büsbütün artmıştır.92  

                                                            
90 Yıldız Sertel, a.g.e., s.60. 
91 A.e.,, s.54. 
92Sertel Gazetecilik Vakfı, (çevirimiçi): www.sertelvakfi.org., 5 Şubat 2008. 
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Nazım Hikmet’in dergiye katılmasından sonra Sabiha Zekeriya Sertel çiftinin 

yaşamında da önemli bir değişiklik olmuştur. Nazım Hikmet, Vala Nureddin, Peyami 

Safa gibi günün önemli yazarları evlerinde toplanarak; şiirler okunmuş, edebiyat 

tartışmaları yapılmış, günün siyasal konuları ele alınarak, devrimler tartışılmıştır.   

  

Resimli Ay dergisi edebiyata nitelikli bir boyut kazandırmıştır. 1930’larda 

Nazım Hikmeti’in Bahri Hazer ve Salkım Söğütlü şiirleri ‘The Viva Tonal 

Lolombiya’ firması tarafından plağa alınmıştır.  Bu plaklar da, kahvehane, lokanta 

gibi kamusal mekânlarda halka dinletilmiştir. Dolayısıyla Nazım Hikmet, Türk 

şiirine sadece serbest nazımım değil, aynı zamanda modern tekniği de getirmiştir. 

 

Resimli Ay’ın edebi yönü de Türk Edebiyatında dönüm noktası sayılabilecek 

tartışmaları içinde barındırmıştır. Nazım Hikmet’in ‘Putları Yıkıyoruz’ yazı dizisi, 

tartışmalara neden olmuştur. Bu yazılarda Nazım Hikmet, Abdülhak Hamit’in büyük 

sanatkâr olmadığını, Mehmet Emin’in milli şair olmadığını, hatta Mehmet Emin’e 

şair denemeyeceğini iddia etmiştir. Bu da Türk edebiyatı içinde yapılması gereken 

bir öz eleştiri olması bakımından Resimli Ay yayın tarihi için önemlidir. 

  

Bununla Nazım Hikmet ve Zekeriya Sertel, hak ederek ya da etmeyerek ün 

kazanan edebiyatçıları tahttan indirmeyi amaçlanmıştır. Yeniliklerin önünü 

kapadıklarını düşündükleri bu kişilerin başında Namık Kemal, Tevfik Fikret, 

Abdülhak Hamit, Hamdullah Suphi, Ahmet Haşim gelmektedir. Burjuva ediplerinin 

yazılarını burjuva aydınlarının anlayabileceğini, halkın anlayamayacağını savunan 

Nazım Hikmet’e göre edebiyatta realizm çok önemlidir. Nazım Hikmet, ‘Sanat, sanat 

içindir’ anlayışına karşı çıkarak, sanatçının gerçekleri aktaran, halkı rüya aleminde 

değil de gerçekler içinde yaşatan kişi, sanatın da toplumun genel yararı için olduğunu 

savunmuştur.93  

  

Sabiha Sertel, Resimli Ay dergisinin hem baskılardan hem de şirket içindeki 

maddi çıkar çatışmalarından dolayı kapatılmasından sonra sosyalist eserlerin çevirilerini 

                                                            
93 Sabiha Sertel, Roman Gibi, Demokrasi Mücadelesinde Bir Kadın, İstanbul, Belge Yayınları, 

1987, s.153-154. 
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yapmaya başlamıştır. Sertel’in bu yıllarda çevirdiği kitaplar arasında Kautsky’nin ‘Sınıf 

Kavgası’, Adoratski’nin ‘Diyalektik Materyalizm’, ‘1936 Sovyet Anayasası’, Lenin’in 

‘Harp ve Sosyalizm’, August Bebel’in ‘Kadın ve Sosyalizm’ bulunmaktadır.94 

  

Sertel, sonraki yılların zorunlu molalarında da bu yolu kullanmış ve yayınlama 

olanağı olsun olmasın, çeviri etkinliğini sürdürmüştür. Nitekim İkinci Dünya Savaşı 

yıllarında yazma olanağından yoksun kalınca yeniden çeviriye girişmiştir: “...Harbe, 

faşizme karşı savaşacağımız en önemli bir zamanda hürriyetimi kaybetmiştim. 

Zamanımı boş geçirmemek için (...) Marksist eserlerin tercümesine devam ettim. 

Lenin’in ‘Emperyalizm, Kapitalizmin Son Safhasıdır’ adlı eserini, Stalin’in ‘Leninizmin 

Problemleri’ adlı eserini Türkçe’ye çevirdim. Bu tercümeler de neşredilemezdi.”95 

 

1934 yılında Mehmet Zekeriya Sertel, iki ortakla birlikte Tan gazetesini 

çıkarmıştır. Bu süre içinde Sabiha Sertel, Tan gazetesinin cep kitapları serisini 

yayınlamıştır. Bu kitaplar Amerika’da ‘Senede Yüz Kitap’ başlığı altında çıkarmış, 

çeşitli konuları ele almıştır. Sertel bu kitapları Türkçe’ye çevirmiştir. Kitaplarda her 

devirde meydana gelen devrimler, çeşitli memleketlerin edebiyatına ait eserler, 

ekonomik ve sosyal konulara ait yazılar yayınlanmıştır. Cep kitapları dizisi, farklı 

ülkelerden edebiyat eserlerinin tercümelerinden oluşmuştur. 

 

Sertel, ilk romanını 1936 yılında yazmıştır. Akılcı bir üslupla yazdığı ‘Çitra 

Roy ve Babası’ adlı romanda Sertel, Hindistan’da yaşayan bir baba ve kızın 

öyküsünü anlatmaktadır. Hintli Profesör Roy ile kızı Çitra arasında geçen dramda 

Çitra adlı kızın idealist düşünceye sahip olan babasıyla ilişkisine değinir. Çitra 

üniversiteye giderek materyalist bir adamla sevgili olur. Bu dönemde Hindistan’da 

önemli toplumsal hareketler yaşanmaktadır. Çitra, materyalist düşünceyi 

benimseyerek babasının karşısında yer almıştır. Roman Çitra’nın hem düşünsel hem 

de insan ilişkilerinde yaşadığı çelişkileri vurgulamaktadır.96  

 

                                                            
94 Sabiha Sertel, a.g.e., s.168. 
95 A.e., s.245. 
96 Sabiha Sertel, Çitra Roy ve Babası, İstanbul, Tan Basımevi, 1936, s.24. 
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Bu roman bütün başarısına, canlı güçlü üslubu ve ilginç öyküsüne rağmen, 

ikinci defa basılamamıştır. Bunun da nedeni, ilk baskının savaş arifesinde yapılmış 

olmasıdır. Nitekim bu romandan sonra, Sabiha Sertel de kendini siyasi savaşa 

vermiştir. 

  

Sertel, Tan gazetesindeki yazıları nedeniyle 1940 sonrası üç kez yazı 

yazmaktan men edilmiştir. Bu süreçte 1940-1941 yılları arasında ‘İkinci Dünya 

Harbi Tarihi’ başlıklı kitabını yazmıştır. Kitap, faşizm ve nazizmin Almanya ve 

İtalya’da nasıl doğduğunu ve bu ideolojinin yol açtığı savaşı anlatmaktadır. Belgelere 

dayanarak hazırlanmış bu bilimsel ve aynı zamanda da öğretici yapıt, o günün 

koşullarında basılamamıştır.  

 

1945 tarihinde ‘İlericilik ve Gericilik Kavgasında Tevfik Fikret’ adlı 

çalışmasını yayınlamıştır. Çalışmanın konusu, dönemin pan Türkist hareketlerince 

farklı bağlamlarda değerlendirilen Tevfik Fikret’in aslında insancıl ideolojisinin, 

düşüncesindeki sosyalist etkilerin incelenmesidir.97  

 

Sabiha Sertel’in ‘Tevfik Fikret İdeolojisi ve Felsefesi’ adlı kitabında, yüzyıl 

sonları ve yüzyıl başları Türk şiirinde, toplum ve insan anlayışının sancılı gelişme 

süreçlerinde Tevfik Fikret devrim değerinde büyük bir aşama olmuştur. Fikret, şiirin 

yenilenmesi, modernleşmesi, çağdaş anlatım olanakları kazanması yönünde büyük bir 

yenileştirici olmuş, skolastik düşünceye, metafiziğe karşı, aklın, toplumsal gelişmelerin 

verdiği kavganın Türkiye’deki ilk en büyük çapta ve en etkili olmuş temsilcisidir. 

Sertel’e göre, Tevfik Fikret’in, ırkçılığın, dinsel gericiliğin ve faşizmin bu ülkede yol 

açtığı ve açabileceği yıkımları somut olgularla göstermiş, yakın tarih konusunda 

bilinçlendirerek, yaşanan günleri daha bilinçle değerlendirmemize olanak vermiştir.98  

  

Sabiha ve Zekeriya Sertel çifti Mart 1950’de üzerlerindeki baskılara 

dayanamayarak yurt dışına çıkmışlardır. Sertel’in 1987 yılında anılarını yazdığı ‘Roman 

                                                            
97 Yıldız Sertel, Annem Sabiha Sertel Kimdi Neler Yazdı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1994, 

s.283-297. 
98 Sabiha Sertel, Tevfik Fikret, İdeolojisi ve Felsefesi, İstanbul, Yurt ve Dünya Yayınları, 1946, s.48. 
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Gibi’ kitabı yurtdışına çıkışları ile sona ermiştir. Sabiha Sertel anılarında kendi 

hayatından çok ülkede gelişen olayları bir aydının yaşamı çerçevesinde anlatmıştır. 

 

Yurtdışında geçirdiği yıllar Sabiha Sertel için oldukça sıkıntılıdır. Sağlığı 

bozulmaya başlamıştır. Bulunduğu ülkeler arasında Fransa, Bulgaristan, Macaristan ve 

Rusya vardır. Vala Nurettin’in eşi Müzehher Va-Nu anılarında Sabiha Sertel’in 

kendisine yurtdışından yazdığı mektuplara yer vermiştir. Sertel, bir mektubunda şöyle 

demektedir: “Mektubunuza uzun zamandır cevap yazamadım. Bunun hiçbir mazereti 

yoktur. Buraya geleli beri bana bir mektup yazmamak illeti arız oldu. Elime kalemi 

alınca yürümüyor. Ben bunu kalemin gücenmesine ya da isyanına atfediyorum. Beni 

sadece bu işlerde mi kullanacaktın diye bana kafa tutuyor, yürümüyor.”99  

 
Bu dönemde Sabiha Sertel için en önemli sıkıntı, ülkesinden uzak olmasıdır. 

Müzehher Va-Nu’nun yer verdiği mektuplarda, memleketten haber alamamaktan, 

ülke içindeki gelişmeleri takip edememekten yakınmıştır.100 Sertel, bozulan 

sağlığının etkisiyle yaşamasının zorlaştığı Viyana’dan kızı Yıldız Sertel’in 

Azerbaycan Bilimler Akademisinde aldığı iş teklifiyle ayrılır. Sertel, ‘Roman Gibi’ 

adını verdiği anılarını 1966 yılında Azerbaycan’da tamamlamıştır. Bu süreçte, 

Sertel’in hastalığına teşhis konulmuştur. Sertel, 1968 yılında akciğer kanserine 

yenilerek Azerbaycan’da ölmüştür. Mezarı, Bakü’de bulunmaktadır.101 

  

1.4.3.2. Feminizm 

 
1919 Büyük Mecmua’da Sabiha Sertel’in yazısında ‘Türk Kadınlığının 

Terakkisi’ adını taşımaktadır. Derginin ilk sayısında yazdığı bu yazıda Sertel, Türk 

kadınının savaşta ve barış yıllarında gösterdiği gayret ve fedakarlıkla toplumsal 

yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ve her konuda erkeklerle eşit haklara 

sahip olması gerektiğini vurgulamıştır.102  

                                                            
99 Müzehher Va-nu, Bir Dönemin Tanıklığı, İstanbul, Cem Yayınları, 1987, s.115. 
100 A.e., s.110 
101 Yıldız Sertel, Annem Sabiha Sertel Kimdi Neler Yazdı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1994, s.260. 
102 Sabiha Sertel, Roman Gibi, Demokrasi Mücadelesinde Bir Kadın, İstanbul, Belge Yayınları, 

1987, s.18-19. 
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1919 yılında yazdığı yazılar, temel olarak birinci dalga feminist hareketin 

ideallerini yansıtmaktadır. Sertel, bu dönem yazılarına ilişkin açıklamalarında, 

süfrajet (oy hakkı) hareketlerini yakından takip ettiğini, dünyada kadın hakları 

hareketini anlamaya çalıştığını ifade etmiştir.  

 
Sabiha Sertel, süfrajet hareketlerinden etkilense de, Türkiye’de kadınların 

vereceği mücadeleyi yerel koşullar etrafında değerlendirmiştir. Sertel’e göre dünya 

kadınlarının Birinci Dünya Savaşı’na katılarak verdikleri mücadeleyi Türk kadınları 

Kurtuluş Savaşı’nda vermiştir. Sertel bu noktadan hareketle kadınların erkeklerle eşit 

olduğunu ifade ederek, kadınların haklarının tanınmasını talep etmiştir. Bunun 

yanında ülkede feminist bir hareketin uyanması için öncelikle kadınların eğitim 

koşullarının düzeltilmesi gerektiğini, bu şekilde kadınların kamusal alana girerek 

feminist bir hareket oluşturabileceklerini ortaya koymuştur.103  

 

1908’de hürriyetin ilanı ile gündeme gelen tam eşitlik anlayışı toplumda yer 

etmeye başlamıştır, savaşla birlikte kadın hakkı, kadın görevleri tam olarak hayata 

geçmiştir. Kadınlar çalışma hayatına girmiş, derneklerde çalışarak ne kadar yararlı 

olduklarını göstermiş, fikir hayatında dahi önemli isimler olmuşlardır: “Kadınlık 

âleminde elli seneden beri vücuda gelemeyecek olan bir tekamül oluştu, seri bir 

tebeddüd görüldü. Denebilir ki, harpten en ziyade müstefit olan kadınlık alemidir.”104  

 

Sertel, savaşla birlikte feminizmin yükseldiğini, kadınların toplumsal 

konumlarının güçlendiğini, haklarını elde ettiklerini vurgularken, kadın hakları 

sorununun Türkiye’de Batı’daki gibi bir duruma hemen gelmeyeceğini, ‘Yeni 

Türkiye’ adını verdiği bu hedefe Türkiye’nin de kendine uygun yolardan 

geçerek ulaşabileceğini fakat bunun en önemli yolu olan eğitimin kadına kapalı 

olduğunu belirterek, kadının eğitim hakkını savunmuştur. Kadının eğitimde eşitlik 

hakkını Sertel, sadece kadınların değil sağlıklı bir toplum oluşması için erkeklerin ve 

gençlerin de meselesi olduğunu belirtmektedir. 105 

                                                            
103 Zafer Toprak, ‘Sabiha Sertel ve Türk Feminizmi’, Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı 51, 1998, s.8-9. 
104 A.m., s.9. 
105 Sabiha Sertel, Roman Gibi, Demokrasi Mücadelesinde Bir Kadın, İstanbul, Belge Yayınları, 

1987, s.17-18. 
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Sabiha Sertel için ikinci dönem olarak belirlenebilen 1920 yılından sonraki 

yazılarında Amerika’da aldığı eğitimle beraber, Sertel’in kadın sorununa bir sosyalist 

bir bakış açısı belirginlik kazanmaktadır. Sertel’in kadın sorununa bakışında 

Marksizm belirleyici olmuştur. Sertel, Amerika’da aldığı sosyoloji ve sosyal hizmet 

eğitiminden sonra kadın sorununu kavrayışında temel olarak August Bebel etkili 

olmuştur. Sertel, 1935 yılında Türkçeye çevirdiği Bebel’in Kadın ve Sosyalizm 

kitabında, düşüncesinde Bebel’in etkisini şu şekilde anlatır: “Bebel, benim düşünce 

hayatımı büyük ölçüde etkiledi, Bebel sanki beni kafamdan yakaladı, bir top gibi 

yeni ve bilinmeyen evrenin içinde fırlattı. Gözlerimi açtığım zaman kendimi 

bambaşka bir dünyada buldum. Memleketimdeki kadının neden acı çektiğini, 

olaylarıyla kanıtlarıyla ve tanıklarıyla gözümün önünde buldum.”106 

 

Sertel gerçekten 1919’dan sonraki yazılarında Bebel’in etkisi altındadır. 

Kadın sorunu artık toplumsal bir sorundur. Çözümü ise toplumsal mücadeledir; 

ancak bu mücadele kadınların erkeklere karşı vereceği bir mücadele değil, kadınlarla 

erkeklerin topluma karşı vereceği mücadeledir. 

 

Sertel’in feminizme ilişkin düşüncelerini ortaya koymak için dönemin 

tartışmalarına bakmak önemlidir. 1928 Ekim’de Resimli Ay’da çıkan “Bizde 

Feminizm Bir İlim Olarak Var mıdır?” başlıklı yazısı, dergicilikte ilk özel kadın 

sayısı olan Hayat Dergisi ekine ilişkindir. Sertel, Türk kadınının günlük ihtiyaçlarıyla 

ilgilenmek gerektiğini, değişen toplumda, kadının yerinin de değişeceğini ileri 

sürmüştür. Sertel, feminizm tartışmalarına katılmıştır: “Türk kadını hayata girince 

bizde de feminizm münakaşaları başladı. Fakat mateessüf bu münakaşalar hep nazari 

olmaktan, indi mütalaalardan öteye geçmedi. Bir memlekette fikir hayatında 

münakaşaların çok önemli bir yeri vardır. Hatta feminizmin ameli bir ilim olarak 

teessüsüne, şüphesiz bu münakaşalar bir başlangıç oluşturacaktır. Hayat dergisinin 

92 numarasını kadınlara hasretmesi de böyle mesut bir neticenin başlangıcı olarak 

kabul edilebilir”107 

 

                                                            
106 August Bebel, Kadın ve Sosyalizm 1935, Çev. Sabiha Sertel, Ankara, Toplum Yayınevi, 1980, s.15-16. 
107 Yıldız Sertel, Annem Sabiha Sertel Kimdi Neler Yazdı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1994, s.144 
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Dergicilikte ilk kadın özel sayısı olan 1928 Hayat dergisi eki, Sertel’in 

feminizm anlayışındaki farklılığı ortaya çıkarması bakımından önemlidir. Derginin o 

nüshasının niçin kadınlara hasredildiğini açıklayan Mehmet Emin şunları 

söylemektedir: “Çok seri bir terakki hamlesi göstermiş olan Türk Kadınlığı, cidden 

tetkike ve üzerinde düşünülmeye muhtaç meseleler ortaya koymuştur. İstiyoruz ki bu 

meseleler tetkik edilsin ve üzerinde düşünülsün”108  

 
Sertel, için aile ve evlilik, kadın sorununu incelemek için temel alan olmuştur. 

Aile içindeki eşitsizlikler Sertel’e göre toplumun yapısından kaynaklanmaktadır. 

Sertel Osmanlı ailesini otokratik aile olarak nitelendirmiştir. Otakratik aile erkeğin 

egemen olduğu bir ailedir. Sertel için aile kurumunun sağlıksızlığı, ailenin dayandığı 

mantıktan kaynaklanmaktadır. Aile kuruluşundan itibaren toplumun yargılarına göre 

şekillenmektedir. Bu mantık ise cinsler arası eşitliğe dayanır. Aile kurulmasında ve 

sürdürülmesinde, her zaman toplumun görünen ve görünmeyen baskısı altındadır.109  

 

Sertel, dünyanın her yerinde kadınların, ‘hayvanatı ehliye misali’; birileri 

tarafından düşünüldüğünü, beslendiğini, büyütüldüğünü ve evlendirildiğini 

söylemiştir. Çok güçlü bir kalemi olan Sertel, bu geleneğe karşı çıkmaları için genç 

kızlara seslenmiştir.110  

 
Sertel, toplumsal kuralların, zamanın koşullarına karşı direndiğini belirtir. 

“Genç Kızlara Niçin Hürriyet Vermiyoruz?” başlıklı bir yazısında toplumun bir kız 

çocuklarını doğduğu andan itibaren esir olarak gördüğünü ifade etmiştir. Kız 

çocukların oyun çağından başlayarak kontrol edilmeleri görevini; anne babaları, 

öğretmenleri, akrabaları, dostları, komşuları üstlenmektedir. Kız çocukların doğuştan 

başlayan kontrolü evlenme yaşına kadar sürer. Evlilik, esirin el değiştirmesi anlamını 

taşımaktadır. Sertel, evlilikten kadının tek çıkış yolunun ise tabutla mezara gitmek 

üzere olduğunu belirtir.111 

                                                            
108 Hülya Balcı, ‘Dergicilikte İ1k Kadın Özel Sayısı: Hayat 1928’, Toplumsal Tarih Dergisi, Mart 

1998, s.37. 
109 A.m. 
110 Yıldız Sertel, a.g.e., s.123-125. 
111 Sabiha Sertel, ‘Bana Sorarsanız: Genç Kızlara Niçin Hürriyet Vermiyoruz?’ Cumhuriyet Gazetesi, 

25 Mart 1930. 
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Sertel yazılarında kadının aile ile kavgasının, bugünün ailesinin yıkılıp, 

kadınla erkek arasında yalnız bir arkadaşlıktan ibaret olan demokratik ailenin tesisi 

için olduğunu belirtmiştir. 

 

Sertel, 1919 yılında Büyük Mecmua’da kadınların çalışma hayatına girişini, 

savaşın zorunlu bir etkisi olduğunu ifade etmiştir. Savaş sonrası kadın işgücünün 

ekonomik alandan çekilmesini ve yerini erkeklere bırakması Sertel’e göre ‘mantıksız 

ve modası geçmiş faraziyelere’ dayanmaktadır. Sertel, feminizmin desteği ile bu 

muhalefetin aşılabileceğini, kadınların ekonomik alanda yer almalarının ülkenin 

geleceği için gerekli olduğunu vurgulamıştır.112  

 

Büyük Mecmua’daki yazılarında Sertel, kadının çalışma hayatına girişinin 

çeşitli sosyal kurumlarla desteklendiğinde, toplum için zarar verici hiçbir yönünün 

olmadığı vurgulanmıştır. Resimli Ay dönemindeki yazılarında ise, kadının çalışma 

hayatına girişinin kadının toplumdaki eşitsizliği kırmasının tek yolu olduğunun 

üzerinde durmuştur.  

 

Sabiha Sertel, okuyucusunun “Kadınlar Niçin Mebus Oluyorlar Da Tayyareci 

Olamıyorlar” sorusuna verdiği yanıtta kadın hareketinin nasıl amacına ulaşacağına 

ilişkin görüşünü de açıklamıştır. Başka ülkelerde pilot olan kadınlara göre Türkiye’deki 

genç kızların kanatlarının henüz kıkırdak olduğunu belirtir: “Fakat pilot olan kadınların 

kanatları kıkırdak değildir diyorum. Motoru kullanan elleri de senin ki gibi yumuşak ve 

manikürlü değildir. Göklerde ejder gibi makinesini kullanırken kafası, başka semalara 

bakıp uçanlara bakın ben de isterim diye bağırmıyor ben de varım diyor”113 

 

Sertel’e göre kadın hareketinin hatası, mücadeleye yanlış yerden başlamaları, 

kadın meselesine yüzeysel yaklaşmalarıdır. Sertel için kadın meselesi toplumsal bir 

meseledir. Toplumsal kurallar ise kadının üretici bir insan olmasıyla, toplumsal, 

iktisadi ve siyasi hayatta kendine verdiği emekle, kendini yükseltmesiyle 

                                                            
112 Zafer Toprak, ‘Sabiha Sertel ve Türk Feminizmi’, Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı 51, 1998, s.12 
113 Sabiha Sertel, ‘Bana Sorarsanız: Kadınlarımız Mebus Oluyorlar da Niçin Teyyareci Olamıyorlar?, 

Cumhuriyet Gazetesi, 8 Mayıs, 1930. 



52 
 

aşılabilecektir. Sertel, kadın hareketinin, feminizmi ilmi bir sorun olarak 

anlamadığını; kadınların toplum içinde yükselmesinin yolunun bir şey yapmaksızın 

hak talep etmekten, miting yapmaktan geçmediğini belirtir. 

 

1935’te İstanbul’da yapılan Uluslararası Kadın Kongresine ilişkin yazısı da kadın 

hareketinin hem ulusal hem de uluslararası bağlamda eksikliğine işaret etmektedir. 

Kongrede tartışılan konular ve kadın hareketinin niteliğine karşı değerlendirmeleri, 

Sertel'in feminizm kavrayışının farklılığını ortaya koyması bakımından oldukça önemlidir. 

 

Sabiha Sertel, 1935 Kadın Kongresinde ele alınan temel konuların üzerinde 

durmuş, kadınların özgürlük isteği bağlamında bu temel konuları tartışmıştır. Bu konular 

ailede, iş hayatında, ahlakta ve eğitimde hürriyettir. Sertel, aile içinde özgürlüğün sadece 

kadının elinden alınmadığını belirtmiştir. Erkek ailede hakim olan taraf olsa da o da bir 

çok özgürlüğünü kaybetmektedir. Ailede kadının ve erkeğin özgürlüğünü zedeleyen şey, 

temeli sarsıldığı halde aile birliğinin ölüme dek sürdürülmesini zorlayan toplumsal 

kurallardır. Boşanma kurumu mevcut olmasına rağmen çağdaş ailenin sona ermesini 

sağlayan boşanma birçok zorlu süreci içermektedir, aile birliğinin bozulması için kanuni 

tasdike ihtiyaç vardır. Sertel, bu anlamda aile içindeki özgürlük kısıtlamasının kadın için 

de erkek için de aynı olduğunu belirtir.114 

 

Sertel, erkeğin aile içinde hakim rol oynamasını kadının ekonomik 

bağımsızlığının olmamasından kaynaklandığını belirtir. Sertel’e göre kadının erkeğe 

olan ekonomik bağımlılığı ortadan kalktığı zaman aile içindeki bu yapı 

çözülmektedir. Sertel, aileyi ailenin her iki taraf sürmesini istediği müddetçe 

yaşaması gerektiğini belirterek, ailede kadın ve erkeği baskı altına alan şeyin 

boşanmanın zorluğu olduğunu belirtmektedir. Sertel’e göre aile ancak kanunun 

müdahalesinden kurtulursa kadın ve erkek için özgür bir kurum olmalıdır. 

 

Eğitimde kadınların istediği özgürlük ise Sertel’e göre ülke koşulları ile 

ilişkilidir. Birçok uygar ülkede kadınlara eğitim kurumlan açılmıştır. Sertel’e göre 

                                                            
114 Sabiha Sertel, ‘Yanlış Yolda Giden Bir Feminizm’ Cumhuriyet Gazetesi, 23 Nisan 1935. 
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her kadının eşit eğitim görememesi, kanuni engellerden değil, eğitimin maddi 

yükündendir. Bu anlamda fakir bir erkek de kadınla aynı durumdadır. Sertel, okumak 

imkânının ancak belli bir sınıf için mümkün olduğunu belirtir. 

 

Sertel, bir çok medeni ülkenin kadınların istediği siyasi ve sosyal hakları 

tanıdığını belirterek, kadınların hala şikâyet ettiğini söyler. Bu yüzden baskının 

kökenine inmek gerekmektedir. Sertel’e göre aynı davayı güdenlerin bir araya 

gelmesi gerekmektedir. 

 

Sertel’e göre kadınların kurtuluşu toplumun kurtuluşuna bağlıdır. Kadın hareketi, 

kadınlara yönelik örgütlenme anlayışı ile sadece üst yapıya ilişkin değişiklikler 

yapabilecektir. Kadınların gerçekten kurtulması için altyapıda değişiklikler yapılmalıdır, 

bu da kadınların sadece kadınlarla değil, baskı altında olan erkeklerle de birleşmesi 

gerektiğini gösterir. Baskı altında olan erkek ve kadın Sertel’e göre baskının gerçek 

kaynağı olan toplumla mücadele ederek baskıyı ortadan kaldırabilir. Sertel’e göre 

kadınların kurtulması, ancak ekonomik ve toplumsal bir devrime bağlıdır. 

 

Sertel kadınlar üzerine yazılarında, kadın sorununu tarihsel ve toplumsal bir sorun 

olarak gördüğünden, topluma ve devlete bakışı hakkında da bilgi edinmek mümkündür. 

 

Büyük Mecmua’daki yazılarında Sertel kadınları; ev kadını, meslek kadını ve 

dünya kadını olarak ayırmıştır. Ev kadınları ailede, meslek kadınları kamusal alanda yer 

almaktadır. Sertel dünya kadınını karşısına almıştır. Dünya kadını, modern batıyı 

yüzeysel taklidi ile toplumun yarası olmuştur. Bu kadın türü, Sertel’e göre, eğlencelerini 

çocuğuna tercih ederek bilinçsiz bireyler yetişmesine, hamileyken kötü beslenerek 

hastalıklı nesillerin ortaya çıkmasına, ‘şıklık ve dekolteden’ vazgeçemeyerek ‘maddi, 

manevi dimağı bozuk insan kuklalarının’ yetişmesine neden olur.115 

 

Sertel, kadının ‘Bana Sorarsanız: Kadın İptidai ve Dişi Bir Mahluk Mudur?’ 

sorusuna cevap verdiği yazısında, konuya bilimsel yaklaşacağını ifade eder ve 

                                                            
115 Zafer Toprak, ‘Sabiha Sertel ve Türk Feminizmi’, Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı.51, 1998, s.11. 
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kadınlığın geçirdiği üç tarihsel dönemi anlatır: “Cemiyetin ilk şekli, iptidai bir 

komünizm şeklinde idi. Bu devirde kadınla erkek arasında fark yoktu hatta kadın 

erkek kadar hakimdi. İkinci devir derebeylik devri idi. Bu devirde erkek kadar 

müstahsil olan kadın da, müstahsil erkekle beraber derebeylik esareti altına girdi. 

Tarladan eve girdi, erkeğin hizmetçisi oldu. Üçüncü devirde burjuvazinin hakimiyeti 

altına girdi. Bu devirde kadın tarladaki müstahsil rolünden, evdeki hizmetçi rolünden 

ziyade erkeğin süsü ve oyuncağı oldu. Bu şekilde tamamen dişi ve yalnız kadınlığı 

dişilikten ibaret olan salon süsü mahiyetine indi. Esarette fahirli çelengi ile erkeğe ve 

cemiyete esir oldu.”116 

 

Sertel kadınlığın erkeğe karşı açtığı savaşa dişilerin katılmadığını, onların 

toplumun süsü olmaya devam etmek istediklerini belirtir. Sertel’e göre esirliği kabul 

eden her insan iptidaidir. Sertel, kadınların da erkekler gibi farklı rollere sahip olması 

gerektiğini anlatarak, kadının sadece cinsellikten ibaret varlıklar olarak yaşamaması 

gerektiğini vurgulamıştır. “Kadının dişilikten çıkması, kadınlıktan çıkması demek 

değildir. Kadın her şeyden evvel insandır. Erkek bir insan olarak nasıl muhtelif 

cepheleri, mesela babalık, kocalık, aşıklık ve iş adamı, fikir adamı diye muhtelif 

cepheleri varsa, kadının da her insan gibi muhtelif cepheleri olmalıdır. Bu cepheler 

erkeğe erkekliğinden hiçbir şey kaybettirmez. Kadının da analık, zevcelik, gibi 

cephelerle beraber iş kadını, fikir kadını olması, onu yalnız dişi oyuncak ve süs 

olmaktan kurtaran insan yapan bir gidiştir. Dişi ise iptidai ve şuursuz bir esirdir”117  

 

Sertel ‘Bana Sorarsanız: Hangi Kadın Evlenmeli’ başlıklı bir yazısında, 

evlilik kurumu içinde kadınları üçe ayırmaktadır. Sertel’e göre, evliliğe ve eşliğe 

bakışına göre üç türlü kadın vardır: ‘dişi, kan ve kadın’ 

 

Sertel, bir erkeğin bağlanacağı kadın türü olarak nitelediği dişi kadının evliliğe 

ve eşine bakışını şu şekilde anlatır: “Dişi güzeldir. Vücudunun her uzvu bu güzellikte 

mağrurdur. Fakat kalbi ve kafası boştur. Aşk onun için bir meslektir. Ev, izdivaç, ona 
                                                            
116 Sabiha Sertel, ‘Bana Sorarsanız: Kadın İptidai ve Dişi Bir Mahluk Mudur?’ Cumhuriyet Gazetesi, 

9 Nisan 1930. 
117 Sabiha Sertel, ‘Bana Sorarsanız: Kadın İptidai ve Dişi Bir Mahluk Mudur?’ Cumhuriyet Gazetesi, 

9 Nisan 1930. 
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güzelliğini ve dişiliğini göstermeye, cinsi cazibesini muayyen bir zaman için bir 

adama, mütebaki zamanlarda her adama satmaya vasıta olan tek siperdir.”118 

 

Sertel’in kadınlar arasında yaptığı sınıflandırma, aslında onun kadın 

sorununa ve feminizme hangi bağlamlarda yaklaştığının da işareti olarak anlaşılabilir. 

Bu simgeleştirmeler, aynı zamanda düşünce akımları ile özdeşleştirdiği kadın 

kimliklerinin de bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir. 

 

Sertel’in kadınlar arasında yaptığı ayrımlar, kadın sorununu ele alışında temel 

kategoriler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sertel, yazılarında, tufeyli salon kadını 

olarak burjuva kadınlarını yermiş, asri kadın olarak çalışan kadınları ön plana 

çıkarmıştır. Sertel için mağdur olan kadın; geleneğin baskısı altında yetişmiş, tüm 

emeğini ev içinde harcayan, hayatını erkeğin ve çocuklarının kölesi olarak geçiren 

kadındır. Sertel bu türdeki kadınları ise yazılarında isyan etmeye ve tepki göstermeye 

çağırmıştır. Sertel’in kadın sorunu üzerinde değişen bakış açısı, kadınlar arasında 

yaptığı ayrımlarla da karşımıza çıkmaktadır. 

 

Sertel, okuyucu mektuplarına yanıt olarak yazdığı ‘Kadınlar Siyasete Girerse’ 

başlıklı yazısında, kadınların siyasete girişi hakkındaki olumsuz fikirleri alaycı bir dille 

anlatır. Kadınların siyasete girdiğinde siyasetin bozulacağından, ‘bir elmas yüzüğe 

kanun çıkarılacağından’ endişe edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir.119  

 

Sertel için kadınların siyasi alanda yer alması ve milletvekili olması, olgusal olarak 

önemlidir. Nitekim ilk kadın milletvekillerinden kadın haklarını savunmalarını beklemiş 

olan Sertel, bu beklentisinde hayal kırıklığına uğramış, ilk kadın milletvekillerini kadınları 

temsil etmemekle itham eden tek çıkışı, kendisi gerçekleştirmiştir. 

 

Sertel, milletvekili olarak kadınlardan beklentileri vardır. Nitekim belirtildiği 

gibi ilk kadın milletvekillerine kadınlara ilişkin tek çağrıyı yapan, döneminde Sabiha 

Sertel olmuştur. Kadınların kadınları temsil etmesi gerektiği düşüncesi Sertel’in 

                                                            
118 Sabiha Sertel, ‘Bana Sorarsanız: Hangi Kadın Evlenmeli’ Cumhuriyet Gazetesi, 25 Şubat 1930. 
119 Sabiha Sertel, ‘Bana Sorarsanız: Kadın Siyasete Girerse?’ Cumhuriyet Gazetesi, 7 Eylül 1930. 
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1936’da çıkardığı Projektör dergisinde yer alan ‘Mebus Bayanlar Neye 

Bağırmıyorsunuz?’120 yazısında yer almaktadır. İşçi kadınlardan yol vergisi alınmasına 

dair kanun taslağı hakkında bir kadın milletvekili ile görüşen Sertel, yol vergisi 

yükümlülüklerinin genişletilmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda, çalışan kadınların bu 

yükümlülük içinde tutulacağını öğrenmiştir.  

 

Sertel, Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınların durumunda yaşanan değişimleri 

kadınların mücadelesini yalnızca Osmanlı dönemi için vurgularken, cumhuriyet 

döneminde kadının konumundaki değişikliklerin başlangıcı olarak 1918 yılını 

göstermiştir. Bu kurtuluş savaşının ve işgalcilere karşı antiemperyalist mücadelenin 

başladığı dönemdir. Sertel’in 1918 yılına yaptığı vurgu Selanik’teki ulusçu direniş 

uyanışına tanık olmuş olması ile açıklanabilir.  

 

                                                            
120 Sabiha Zekeriya, ‘Mebus Bayanlar Neye Bağırmıyorsunuz?’ Projektör Aylık Fikir Mecmuası, 

1936, s.19. 
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2. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILARINDA TÜRKİYE’NİN 

SİYASİ, EKONOMİK VE SOSYO-KÜLTÜREL DURUMU  
 

23 Ağustos 1939 tarihli Rus-Alman Saldırmazlık Paktı’nın imzalanmasının 

ardından yaşanan olaylar savaşın hızla yaklaştığını göstermiştir. Savaşın önlenmesi 

için çeşitli diplomatik faaliyetler olmuşsa da Danzing Sorunu’nun öne süren Nazi 

Almanyası giderek daha da sertleşmiştir.  

 

1 Eylül 1939 sabahı, Almanya, Polonya’yı, savaş ilan etmeye bile gerek 

duymadan işgal etmeye başlamıştır. Bu durum karşısında İngiltere ve Fransa, Polonya ile 

yaptıkları antlaşma dolayısıyla Almanya’ya Leh topraklarına düzenlenen harekatı 

durdurması istemiyle bir ültimatom vermiştir. Bu ültimatom ile Müttefikler, Polonya’nın 

yanında olduklarını kanıtlamışlardır. Oysa Almanya, İngiltere ve Fransa’nın gösterdiği 

tepkiye aldırmaksızın işgale devam etmişlerdir. Böylece 3 Eylül 1939’da İngiltere ve 

Fransa’nın Almanya’ya savaş ilan etmesiyle İkinci Dünya Savaşı başlamıştır.1   

  

2.1. İkinci Dünya Savaşı Yılarında Türkiye’nin Siyasi Durumu 
 

Birinci Dünya Savaşı’nın çözümsüz bıraktığı sorunlar ve bunların yol açtığı 

gelişmeler İkinci Dünya Savaşı’nın başlıca nedenini oluşturmuştur. İki savaş 

arasındaki dönemde gerçek bir barış kurulamamış, Versailles Barışı ile kurulan 

statükoya daha ilk andan tepkiler doğmuştur. Galipler, mağlupları fazlasıyla 

ezmişler, aşırı savaş tazminatı Alman ekonomisini çöküntüye uğratmıştır. Buna 

dünya ekonomik krizi de eklenince enflasyon ve işsizlik sosyal dengeyi bozmuş, orta 

sınıfın serveti eriyip yok olmuştur.2  

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan ve özellikle 1929-1930 yıllarındaki 

büyük ekonomik bunalımdan sonra Türk Hükümeti, siyasal ve ekonomik bakımdan 

yalnız bırakılmıştır. Bu durum Türkiye’nin Nazi Almanya’sı ile ticaret yapmaya 

                                                            
1 Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1990, Ankara, İmge Yayınları, 1991, s.91. 
2 Rıfat Uçaraol, Siyasi Tarih, 4. bs, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1995, s.487. 
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girişmesiyle 1930’dan sonra düzelmeye başlamıştır. 1939 yılında Almanya, 

Türkiye’nin en önemli ticaret odağı haline gelmiştir. 

 

Savaş yıllarında Fransa’nın düşmesi, Sovyet Birliği’nin (SSCB) düşmanca 

tutumu ve Avrupa üzerindeki Alman nüfuzunun artması ve 1941 Haziran’ında 

Alman ordularının İstanbul’a 100 kilometre yaklaşması üzerine Türkiye, Almanya ile 

bir Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması yapmaya çalışmıştır. 1941 yılından sonra 

Almanya’nın, SSCB’ye saldırmasının hemen ardından, Türkiye’nin Almanya’ya olan 

sempatisi daha da artmıştır.3 Ancak Sovyetlerin Alman ordularını Stalingrad 

önlerinde durdurmaları, savaşı müttefiklerin lehine çevirmiş, müttefikler Almanya’ya 

karşı Türkiye’yi savaşa sokmaya çalışmıştır. Kahire görüşmelerinde Türkiye’yi 

savaşa sokmayı başaramamış olan İngiltere Başkanı Churchill, Türkiye’nin 

katılımıyla Balkanlarda yeni bir cephenin açılmasını sağlayabilmek için çok 

geçmeden Adana’ya kadar gelmiş, ancak bir sonuç alamamıştır. Son olarak 

Tahran’da ABD başkanı ile İngiltere başbakanı, İsmet İnönü ile yaptıkları 

görüşmeden de bir sonuç alamamışlardır.4  

 

Fakat 1944 yılında, Almanya’nın savaşı kaybedeceği belli olunca, 

Türkiye’nin durumu da güçleşmiştir. Bununla birlikte İsmet İnönü’nün, Türkiye’nin 

savaşa girmesini önlemesi ve İngiltere, Fransa gibi ülkeler ile ilişkilerini sürdürmesi 

büyük bir şans olmuştur. Zira Ankara’daki politik çevreler, Almanya’nın yenilgiye 

mahkum olduğunu anlamaya başlamışlardır. Bundan sonra Türkiye, Batı ile daha sıkı 

ilişkiler içine girmiş ve müttefik güçlere çeşitli yollardan yardımcı olmaya 

başlamıştır. 1944 yılının Ağustosunda Almanya ile diplomatik ilişkileri kesmişler ve 

San Francisco’da Birleşmiş Milletler Konferansına katılmak için 23 Şubat 1945 

tarihinde Almanya’ya savaş ilan etmişlerdir.5  

 

Böylece yenilgiyi bekleyen Almanya’nın karşısında Türkiye yüzünü günden 

güne ABD anlamına gelen Batıya çevirmiştir. Türkiye’nin Batıyla yakınlaşmak 

                                                            
3 Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, 6 bs, Ankara, T.T.K., 1996, s.294-295. 
4 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt IV, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1999, s. 136-137. 
5 Lewis, a.g.e, s.295. 
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istemesinin bir nedeni de savaş sonrası Sovyetler Birliği’nin saldırgan tutumu 

olmuştur. Sovyetlerin yayılmacılık esasına dayalı dış politika anlayışı, Türkiye’yi 

Batı yanlısı dış politika uygulamaya yöneltmiştir. Bu politika değişikliği, Türkiye’nin 

iç siyasetine bir çok yenilik getirmiştir. Türkiye için tek partili devlet yapısını 

çözmek ve yerine çok partili bir sistem getirmek zorunlu olmuştur.6  

 

2.1.1. Türkiye’nin Dış Siyasi Politikası 
 
İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde ve savaş döneminde yaşanan iç siyasi 

gelişmeler genellikle Atatürk’ün; O’nun ölümünden sonra ise İnönü’nün kontrolünde 

gelişmiştir. Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de vefatı üzerine, İsmet İnönü, 348 

milletvekilinin oyu ile Cumhurbaşkanı seçilmiştir. İnönü Cumhurbaşkanı seçildikten 

sonra hükümeti kurma görevini Celal Bayar’a vermiştir.7 Savaş yıllarında iç 

politikaya yön veren en önemli etken dış politik gelişmeler olduğu için, hükümette 

yapılan değişimler de buna göre şekillenmiştir.  

 

Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı öncesinde büyük devletler arasında dost 

olduğu iki ülke İngiltere ve Sovyetler Birliği olmuştur. Diğer taraftan Atatürk’ün 

bıraktığı Türkiye’nin hiçbir devletle düşmanca ilişkileri de bulunmamıştır. Bununla 

beraber Türkiye, Almanya’nın büyümesi ve güçlenmesi, İtalya’nın da Akdeniz’de 

işgalci bir siyaset izlemesi karşısında İngiltere ve Fransa’ya yaklaşmıştır. Bunun 

yanında İkinci Dünya Savaşı’nın başlarında Sovyetler Birliği’yle Almanya arasında 

doğan geçici yakınlaşma Türkiye’yi güç bir durumda bırakmıştır. 

 

Türkiye İkinci Dünya Savaşı’nda kendi toprak bütünlüğünü korumayı ve 

savaşın dışında kalmayı amaçlayan bir tarafsızlık politikası izlemiştir. Bu politikanın 

uygulanması pek kolay olmamıştır. Gerek Müttefikler, gerekse Mihver devletleri 

Türkiye’yi kendi safhalarında savaşa sokmak için büyük çaba harcamışlar, çeşitli 

baskılar yapmışlardır. Bu baskılara karşı Türkiye, çelişkilerle dolu bir dış politika 

                                                            
6 Ahmad, Feroz, Bedia Turgay, Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945-

1971, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1976, s.l 1. 
7 Şerafettin Pektaş, Milli Şef Döneminde (1938-1950) Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, Fırat 

Yayınları, 2003, s.195. 
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izlemiştir. Bu politikanın temel amacı Türkiye’yi savaş dışı tutmak, toprak 

bütünlüğünü ve bağımsızlığını hiç bir taviz vermeden muhafaza etmek olmuştur. Bu 

nedenle Türkiye’nin izlediği tarafsızlık politikası hem devamlı tetikte olmayı, hem de 

esnekliği gerektirmiştir.8  

 

İkinci Dünya Savaşı sırasındaki dönemde Türk dış politikasının temel eğilimi, Lozan 

Antlaşması ile oluşan statükonun devam ettirilmesi yönünde olmuş ve böylece Türkiye, 

Avrupa’da savaş sonrası oluşan dengeyi sürdürmeye çalışan devletlerin çabalarına katkıda 

bulunmuştur. Bu, Türkiye’nin izlediği bölgesel dış politikada görülmüştür. Lozan 

Antlaşması’ndan sonra, Türkiye’nin gerek komşu devletler, gerekse Balkan ve Ortadoğu 

devletleri ile kurmaya çalıştığı yakın ilişkilerin sürdürülmesini amaçlamışlardır. 

 

Lozan sonrası Türk dış politikasının temel amacı, bir yandan, Türkiye’ye 

yönelebilecek olası bir askeri müdahaleye karşı Türkiye’nin etrafında ortak bir 

güvenlik sistemi oluşturmak, diğer yandan da, uluslararası ilişkilerde mevcut 

sorunları barışçı yollardan çözmek olmuştur. Bu amaçla, Yunanistan ile 30 Ekim 

1930’da Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakem Antlaşması, 14 Eylül 1933’de de 

Samimi Antlaşma Misaki imzalanmıştır.9 

 

Türkiye savaş yılları boyunca bir ‘denge’ politikası izlemiştir. Takip edilen 

denge politikası; Mihver devletleri olan Almanya ve İtalya ile müttefik devletleri 

oluşturan İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 

güç ilişkilerini ve çatışmalarını kullanarak savaş dışı kalmayı gerçekleştirmeye çalışmak 

olmuştur.10 Savaş yıllarında takip edilen bu politika Türkiye’yi savaş dışında tutmuş ve 

istenilen hedefe ulaşılmıştır. Ancak savaşın sonunda Türkiye’nin dış politikada 

karşılaştığı güçlüklerin savaş yıllarındaki dış politikayla doğrudan alakalı olmuştur. 

 

İtalya, 7 Nisan 1939’da Arnavutluğu işgal etmeye başlamıştır. Güvenlik 

bölgesi olan Arnavutluk’a saldırılmasını, karşı girişilen bir tecavüz olarak 
                                                            
8 Ali İhsan Gencer, Sabahattin Özel, Türk İnkılap Tarihi, 8. bs. Der Yayınevi, İstanbul, 2001, s.288. 
9 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945)  Cilt-1, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996, s. 229 
10 Necdet Ekinci, İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’de Çok Partili Düzene Geçişte Dış 

Etkiler, İstanbul, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1997, s. 180. 
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değerlendiren Türkiye, henüz İkinci Dünya Savaşı başlamadan İngiltere ile olan 

görüşmelerini hızlandırmış ve bu görüşmeler bir deklarasyonla neticelenmiştir. 12 

Mayıs 1939 tarihinde yayınlanan Türk-İngiliz ortak deklarasyonunun 3’üncü 

maddesi uyarınca, Akdeniz’de bir savaş durumunda iki devlet karşılıklı olarak 

yardımlaşacaklardır. 6’ıncı maddede ise, Balkanların güvenliğinden söz edilmiştir. 

Ancak bu konuda bir yükümlülük altına girilmemiştir.11  

 

Türk-İngiliz ittifak antlaşması için görüşmeler sürerken, Türk-Fransız 

görüşmelerinde de önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Ne var ki İngiltere’de olduğu gibi, 

Fransa ile de bir deklarasyon yayınlanması, ancak ‘Hatay Meselesi’ çözümüne bağlı 

olmuştur. ‘Hatay Meselesi’ halledilmeden önce Türkiye, Fransa ile ortak bir deklarasyon 

yayınlamayı reddetmiştir. ‘Hatay Meselesi’nin kesin olarak halledilmesinden sonra, 23 

Haziran 1939’da Türkiye-Fransa deklarasyonu imzalanmıştır.12 Türk-Fransız 

deklarasyonu, Türk-İngiliz deklarasyonunda yer alan hükümlerin aynını tekrar etmiştir. 

Türkiye, İngiltere ve Fransa ile imzaladığı bu deklarasyonlarla Almanya’ya ve İtalya’ya 

karşı bir askeri ittifaka doğru giderken Sovyetler Birliği’ni de bu ittifakın içinde 

düşünmüştür. Ancak, batılı devletlerle Sovyetler arasındaki görüşmeler kesilmiş ve hemen 

akabinde Almanya ile Sovyetlerin arasında bir ‘Saldırmazlık Paktı’nın imzalandığı 

açıklanmıştır. Bu durum, Türkiye’de derin bir hayret ve darbe tesiri yaratmıştır. Bu 

durumda Türkiye, ya batılı devletlerden kopacak ve mihver devletlerine yanaşacak, ya da 

imzaladığı deklarasyonlara sadık kalarak temkinli hareket edecek, veya hem batılı 

devletler hem de Sovyetlerle anlaşarak her ikisiyle iyi ilişkiler içerisine girecektir.13 

 

2.1.1.1. Türkiye’nin Batı İttifakı: Üçlü İttifak Antlaşması 
 

Türkiye Mihver devletlerine karşı, İngiltere ve Fransa ile askeri bir ittifaka doğru 

yol alırken, Sovyet Birliği’ni hiçbir zaman bu ortaklığın dışında düşünmemiştir. Bu 

nedenle başlayan Türk-Sovyet görüşmeleri, Sovyetlerin; boğazların ortaklaşa 

                                                            
11 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945)  Cilt-1, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996, 

s. 242-251. 
12 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), 3. bs, Ankara, Türkiye İş Bankası 

Yayınları, 1985, s.356 
13 Armaoğlu, a.g.e., s. 356. 
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savunulması, Bulgaristan ve Romanya’ya yönelik Sovyet talepleri karşısında 

Türkiye’nin tarafsız kalması, Karadeniz’de kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemilerine 

boğazların kapatılması gibi talepleri karşısında olumsuz neticelenmiştir.14 Aslında Türk-

Sovyet görüşmelerinin kesilmesinde Sovyet-Alman görüşmelerinin etkisi olmuştur. 

 

Türk-Sovyet görüşmelerinin sonuçsuz kalması Türkiye’nin önünde tek bir 

seçenek bırakmıştır. Türkiye, Mihver güçlerine karşı Batılı devletlerle hemen bir 

ittifak antlaşması imzalamıştır. Sovyetlerin bu taleplerini kabul etmeyen Türkiye, bir 

süredir devam eden Türk-İngiliz ve Fransız görüşmelerini bir anlaşma ile 

sonuçlandırmıştır. 19 Ekim 1939 tarihinde Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında Üçlü 

İttifak Antlaşması imzalanmıştır.15  

 

Antlaşmaya göre; Türkiye bir Avrupa devleti tarafından saldırıya uğradığı 

takdirde, Fransa ve İngiltere Türkiye’ye her türlü yardımı yapacak, İngiltere ve 

Fransa, Akdeniz’de savaşa yol açacak şekilde bir Avrupa devletinin saldırısına 

uğrarsa, Türkiye, Fransa ve İngiltere’ye yardım edecektir. Türkiye bir Avrupa 

devletinin saldırısı ile Akdeniz’de savaşa girmek zorunda kalırsa, İngiltere ve Fransa 

Türkiye’ye yardım edeceklerdir. Fransa ve İngiltere, Yunanistan ve Romanya’ya 

verdikleri güvencelerden dolayı savaşa girerlerse, Türkiye yardımda bulunacaktır. Bu 

şartlar çerçevesinde gelişmeyen İngiltere ve Fransa’ya yönelik bir saldırıda Türkiye 

tarafsız kalacaktır. Antlaşmaya ek 2. protokole göre ‘Sovyet Çekincesi’, bu anlaşma 

hükümleri ile kabul edilen yükümlülükler Türkiye’yi Sovyetler Birliği ile bir çatışma 

anlaşmazlığa asla sürüklemeyecektir. 16  

 

Türkiye’nin Batı ittifakı, Türk dış politikasının geleneksel tarafsızlık 

politikasının da sonu olmuştur. Bu tarihten sonra Türkiye artık tarafsız olmaktan 

çıkıp, Batı askeri ittifakı içinde bazı askeri yükümlülükler altına girmiştir. 

 

                                                            
14 Osman Akandere, Milli Şef Dönem, Çok Partili Hayata Geçişte Rol Oynayan İç ve Dış Tesirler 

(1938-1945), İstanbul, İz Yayıncılık, 1998, s. 273-274. 
15 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945)  Cilt-1, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996 s. 271. 
16  İsmail Soysal, Tarihçileri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Anlaşmaları (1920-

1945), Ankara TTK Yayınları, 1983, s. 603- 609. 
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Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile imzaladığı İttifak antlaşmasına Sovyetler 

Birliği’nin tepkisi oldukça sert olmuş, Sovyetler bir süre sonra  Türkiye’ye yaptığı 

petrol sevkıyatını durdurmuştur. Sovyetlere göre Türkiye bu antlaşma ile 

tarafsızlığını terk etmiş ve savaşan devletler arasına katılmıştır. 

 

İnönü, 1 Kasım 1939’da TBMM’nin yeni yasama yılının açılış konuşmasında 

bu antlaşmanın “hiçbir devletin aleyhine olmayarak, hiç olmazsa tesirimizin yetiştiği 

sahada beynelmilel sulh ve emniyete hizmet etmek sureti ile kendi emniyetimizi 

masum tutmak gayretine matuftur.” diyerek değerlendirmiştir. Üçlü İttifak 

Antlaşması TBMM tarafından da görüşülmüş ve 8 Kasım 1939’da onaylanmıştır.17  

 

İktisadi, ticari ve mali ilişkiler yeterince gelişmeden, siyasi ve askeri 

ilişkilerde de gereken yakınlaşma sağlanamamıştır. Türkiye’nin İngiltere ve Fransa 

ile olan ekonomik ilişkileri, her zaman siyasal ilişkilerinin gelişmesine paralel 

gitmiştir.  

 

Türkiye’nin öncülük ederek 1934 yılında kurulmasını sağladığı Balkan 

Atlantı, 1930’lu yılların sonunda, Mihver devletlerinin yoğun ekonomik, siyasal, 

askeri ve kültürel-ideolojik baskısı altına girmeye başlamıştır. Oysa, Türkiye Balkan 

Atlantı’nı, Mihver güçlerinin Balkanlar’daki yayılma amaçlarına karşı, ortak bir 

güvenlik sistemi olarak görmek istemiştir. 

 

Türkiye’nin mihver devletlerinin Balkanlara yapacakları bir saldırı tehlikesi 

karşısında 1934 yılında öncülük ederek kurulmasını sağladığı Balkan Antantı’na 

dahil devletler arasında ortak bir tutum sağlamak konusunda yoğun çabalara 

girmiştir. Balkan Atlantı Konseyi’nin 2 Şubat 1940 tarihinde yapılan toplantısında, 

Balkanlar’a yapılabilecek olası her türlü saldırıya karşı, ortak bir savunma planı 

yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ancak Türkiye’nin; Yunanistan ve 

Bulgaristan'ın katılacağı ABD’nin destekleyeceği ve Sovyetler Birliği ile İngiltere ve 

                                                            
17 A. Suat Bilge, Güç Komşuluk, Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri 1920-1964, Ankara, Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, 1992, s. 145-146. 
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Türkiye’den oluşacak bir Balkan Paktı yapılmasını sağlama teşebbüsleri neticeye 

ulaşmamış ve başarısız olmuştur.18 

 

Türkiye 13 Haziran 1940’da müttefik taleplerine resmen cevap vermiştir. 

Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu, İngiltere ve Fransa Büyükelçilerine İtalya’nın 

savaşa girmesi ile ortaya çıkan durumun Türkiye’yi Sovyetler Birliği ile çatışmaya 

sevk edebileceğini belirtmiş, bu nedenle ittifak antlaşmasının 2. protokol 

hükümlerine Türkiye’nin uymayacağını ve müttefik taleplerinin kabul 

edilmeyeceğini bildirmiştir.19 Ayrıca 14 Haziran 1940’da da yaptığı açıklama ile 

Türkiye savaş dışı durumunu resmen açıklamıştır. Türkiye’nin almış olduğu bu 

kararda, Sovyetler Birliğinin savaşta hala belirsiz olan durumu ve Almanya’nın 

Fransa’yı kısa sürede mağlup ederek kesin bir zafer kazanmasının rolü büyüktür.20  

 

İkinci Dünya Savaşı’nın bu noktasında Türkiye’nin dış politikasında bir 

değişiklik olmuştur. Türkiye, Almanya ile savaş halinde olan İngiltere ve Fransa ile 

bir ittifak antlaşması yapmış ve hukuken tarafsız bir devlet olmaktan çıkmıştır. 

Ancak ittifak antlaşması hükümlerini ileri süren Türk yetkilileri, Türkiye’nin savaşa 

girmesini gerektirecek şartlar tahakkuk etmediği için, savaşan bir devlet olmadığını, 

‘harp harici’ bir devlet olduğunu savunmuşlardır. Türkiye, Üçlü İttifak Antlaşması 

ile dış politikasında geleneksel tarafsızlık politikasına son vermiş, ancak savaşa 

girmediği sürece de bir müttefik olarak harp harici politikasını sürdürmüştür. 

 

Türkiye’nin savaşa girmesini gerektirecek diğer bir hadise İtalya’nın 28 Ekim 

1940’da Yunanistan’a saldırması olmuştur. Türkiye, Yunanistan’a askeri bir 

yardımda bulunmamakla birlikte, Alman işgal yıllarında Yunanistan’a sivil amaçlı 

yardımlar yapmıştır.21  

 

                                                            
18 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945)  Cilt-1, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996 

s. 298-299. 
19 Taner Timur, Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, İstanbul, İletişim Yayınevi, 1991, s.38 
20 Mahmut Goloğlu, Milli Şef Dönemi, (1938-1945),  Ankara, Goloğlu Yayınları, 1974, s. 93. 
21 Cemil Koçak, Türk-Alman İlişkileri (1923-1939), Ankara, TTK Yayınları, 1991, s. 106. 
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Alman-Sovyet münasebetlerinin bir çatışma ortamına sürüklenmesi, 

Sovyetler’in Türkiye’ye karşı izlediği politikanın değişmesine yol açmıştır. 

Türkiye’yi Balkanlar’a yerleşen Almanya karşısında mukavemete teşvik için daha 

dostça bir tavır almıştır. Bir süre sonra İngiltere’nin de çabalarıyla Türk-Sovyet 

görüşmeleri başlamış, arada bir yumuşama olmuştur. 25 Mart 1941’de Türk-Sovyet 

ortak deklarasyonu yayınlanmıştır. Bu deklarasyona göre, her iki ülkeden biri 

saldırıya uğradığı takdirde, diğerinin tarafsız kalacağı kararlaştırılmıştır.22  

 

Türkiye, antlaşma gereğince Almanya ile birlikte Bulgaristan’ın yani bir 

Balkan devletinin saldırısına uğrayan Yugoslavya’ya yardım etmek zorunda 

kalmıştır. Antlaşmanın hükmü son derece açıktır ve Türkiye’nin herhangi bir gerekçe 

ile savaşın dışında kalması engellenmiştir. Türkiye yine savaşa girmeye yanaşmamış 

ve müttefikler lehine de herhangi açıklama yapmamıştır. Türkiye’nin bu tutumu 

İngiltere ve ABD tarafından da onaylanmıştır.23  

 

Türkiye, Balkanlarda devam eden savaş günlerinde, savaşa katılmamış ve 

savaşa girmek için müttefiklerin kendisine yaptıkları baskılara da karşı koymuştur. 

Türkiye devam eden bu savaşta savaş dışı politikasını devam ettirebilmesinin, iki 

büyük gücü yani İngiltere ve Almanya'yı birbirine karşı oyalayabilmesine bağlı 

olduğunu anlamıştır.24  

 

2.1.1.2. Türkiye’nin ‘Denge’ Politikası 
 

Türkiye dış politika konusunda oldukça sıkıntılı bu konuma gelmiştir. 

İngiltere, son zamanlardaki Türk-Alman yakınlaşmasını protesto etmiş ve Türkiye 

ise, Almanya ile iyi ilişkiler kurmak ve bu konudaki İngiliz endişelerini önlemek 

istemiştir. Türk Hükümeti, Almanya ile yapılacak bir anlaşmanın Türk-İngiliz 

ilişkilerinin sonu demek olmayacağını ve ittifaka sadık kalınacağını müttefik 

devletlere anlatmaya çalışmıştır. 
                                                            
22 Cemil Koçak, Türk-Alman İlişkileri (1923-1939), Ankara, TTK Yayınları, 1991, s. 151. 
23 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945)  Cilt-1, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996 

s. 295-298. 
24 Cemil Koçak,  Türk-Alman İlişkileri (1923-1939), Ankara, TTK Yayınları, 1991, s. 156. 
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Türkiye’nin dış politikasında kararsızlığın hakim olduğu günlerde Türk 

Hükümeti bir karar vermek durumunda kalmıştır. Çünkü Türkiye, bir taraftan 

müttefiklerle olan ilişkisini sürdürmeyi ve ittifaka bağlı kalmayı, diğer taraftan da 

Almanya ile iyi ilişkiler içinde bulunmayı, hatta bir antlaşma yapmayı istemiştir. Bu 

durum, Türkiye’nin savaş yılları boyunca uygulayacağı dış politikasının temel 

esasını oluşturmuştur.  

 

Savaşın başında Türkiye’nin savaşa girmesi müttefikler tarafından istenilmiş, 

ama aynı müttefikler Almanya’nın Balkanlar’a, Akdeniz’e ve Ege’deki Yunan 

adalarına hakim olduğu bir dönemde Türkiye’nin savaş dışı kalmasını uygun 

görmüştür. Aynı şekilde Almanya, savaşın başında Türkiye’nin tarafsız kalmasını 

onaylamış, ancak kendisinin güçlenmesinden sonra Türkiye’nin kendi yanında 

savaşa girmesini istemiştir. 

 

Türk- Alman görüşmeleri bir süre daha devam etmiş ve nihayet bir uzlaşma 

sağlanmıştır. Bu esaslar, 17 Haziran 1941’de Almanya tarafından kabul edilmiş ve 

18 Haziran 1941’de Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık antlaşması imzalanmıştır. 

Antlaşma’nın, “1’inci maddesine göre; Her iki devlet mevcut yükümlülüklerini saklı 

tutmaktadır. Karşılıklı olarak her iki devlet birbirlerinin toprak bütünlüğünü kabul 

etmekte ve doğrudan veya dolaylı olarak tarafların birbirlerine karşı her türlü 

hareketten kaçınacağını belirtilmektedir. 2’inci maddede; Ortak çıkarları ilgilendiren 

konular ve sorunlarda, uzlaşma ve ortak görüş temini için, dostça görüşmeler tercih 

edilmektedir. 3’üncü maddeye göre de; İmzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olan 

antlaşma, on yıl süre ile geçerli olacaktır.”25  

 

Türk- Alman Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması 25 Haziran 1941’de 

TBMM’de görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Dışişleri Bakanı Saraçoğlu mecliste 

yaptığı konuşmada antlaşmayı ‘Türk ve Alman milletleri, için hatta bütün insanlık 

için güzel ve mutlu bir barış’ olarak gördüğünü söylemiştir.26  

                                                            
25 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945)  Cilt-1, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996, 

s. 587-588. 
26 A.e. s. 594. 
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Almanya, esasında yapacağı bir dostluk ve saldırmazlık antlaşmasıyla 

Türkiye’yi İngiliz ittifakından kopararak kendi yanına çekmeyi amaçlamıştır. Ancak 

Türkiye’nin kararlı tutumu sonunda, yalnızca bir saldırmazlık antlaşması yapmak 

durumunda kalmıştır. Almanya bu aşamada Türkiye’nin savaş dışı kalmasını bir 

anlamda yeterli görmüştür. Uzun vadede, kazanacağı başarılar ve mihverin baskısıyla 

Türkiye’nin takındığı bu tarafsızlık politikasının kendi lehine döneceğini 

hesaplamamıştır.. Türkiye ise Almanya ile yaptığı bu antlaşmayla dış politikasındaki 

hareket serbestliğini rahatlatmıştır.27  

 

Türk-Alman ilişkilerinde olağanüstü bir yakınlaşma dönemi başlarken, 

Türkiye, İngiltere’ye karşı, Üçlü İttifak Antlaşması’ndan kendisine düşen görevin, 

Mihver devletlerine karşı savaşa katılmadan, savaş dışı tutumunu sürdürerek ve 

sadece kendisine saldırıldığı takdirde savaşa katılmayı söz konusu ederek, Orta ve 

Yakın Doğu’ya inen en kısa yolun Mihver güçlerine kapatmak olduğunu belirtmiştir. 

Londra, Ankara’nın savunma gerekçesini hoş karşılamak zorunda kalmıştır. Çünkü 

İngiltere, tamamen yalnız kaldığı bir sırada, Türkiye’yi askeri ve siyasi olarak 

savunmak, Türkiye’nin Mihver devletlerine karşı gücünü azaltmamak ve ona destek 

olmak sureti ile, Ankara’nın tamamen Mihver güçlerinin etkisi altına girmesini ancak 

önleyebilmiştir. Bu durumda Ankara’nın Üçlü İttifak Antlaşması’ndan tamamen 

kopmamasını sağlamak ve Türkiye’nin Almanya ile ilişkilerini denetleyebilmek, 

Londra’nın bu aşamadaki çıkarlarına denk düşmüştür.28  

 

Türkiye ile yaptığı ‘Dostluk ve Saldırmazlık’ antlaşması ile Türkiye’nin 

kendisi karşısında tarafsızlığını sağlayan Almanya, 22 Haziran 1941’de Sovyetler 

Birliği’ne savaş ilan etmiştir. Türkiye ise, bu savaşla üzerinden hem Alman baskısını 

hem de Rus baskısını kaldırmış ve böylece rahatlamıştır. Böylece Türkiye, Alman-

Sovyet savaşında tarafsızlığını ilân etmiştir.29  

 
                                                            
27 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945)  Cilt-1, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996, 

s. 595-597. 
28 Selim Deringil, Denge Oyunu : İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası, İstanbul, 

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1994 s. 141-145. 
29 Suat Bilge, Güç Komşuluk, Türkiye Sovyetler Birliği İlişkileri 1920-1964, Ankara, Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, 1992, s. 161. 
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Alman-Sovyet savaşı başladıktan sonra Alman Hükümeti, Türkiye’nin kendi 

yanında savaşa girmesini sağlamaya çalışmıştır. Türkiye üzerindeki Alman propaganda 

faaliyetleri artırılmış, Türkiye’nin önereceği toprak taleplerinin kabul edileceği belirtilmiştir.  

 

Almanya’nın Türkiye üzerindeki bu baskı ve savaşa sokma girişimleri 1942 yılı 

boyunca devam etmiştir. Devam eden Alman-Sovyet savaşında Türkiye’nin beklentileri 

şunlar olmuştur; Türkiye, Akdeniz’deki güçler dengesinin sağlanmasını ve korunmasını 

istemiştir. Çünkü İtalya’nın Akdeniz’de sınırsız olarak güçlenmesi Türk çıkarlarıyla 

çatışacaktır. Diğer taraftan İngiltere ve ABD’nin yardımlarıyla Sovyetler’in bu savaştan 

galip çıkması da Türkiye için tehlikeli bir durum olacaktır. Bu savaştan güçlenmiş bir 

şekilde çıkacak Sovyetler, Türkiye için potansiyel bir tehdit oluşturacaktır.30  

 

Bu dönemde Almanya, Türkiye üzerinde yoğun bir baskı uygulamış, ancak 

Türkiye elindeki bütün koz ve imkânları kullanarak dış politikasındaki ‘denge’yi 

bozmamak konusunda elden gelen bütün gayreti ve dikkati göstermiştir. 

 

Türkiye, hem İngiliz ittifakına sadık kalmayı sürdürmüş ve hem de Almanya 

ile bir dostluk ve saldırmazlık paktı imzalamıştır. Türkiye’nin dış politikasındaki 

temel çelişki de buradan kaynaklanmaktadır. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nın 

başından beri savaşa girmemeye değil, girmeye yönelik antlaşmalar imzalamış ve bu 

antlaşmalara uyma zorunluluğu ortaya çıkınca da, bu sefer savaşması gereken 

ülkelere yaklaşmış ve onlarla antlaşmalar yapmıştır. Bu durum savaş halindeki 

ülkelerin Türkiye üzerinde çeşitli baskı ve tehditlerine yol açmıştır.  

 

Türkiye’nin Almanya ile imzaladığı dostluk ve saldırmazlık paktı müttefik 

devletlerde tepkilere yol açmıştır. İngiltere o zamana kadar Türkiye’ye yapılan askeri 

malzeme sevkinin anlamsız hale geleceğini belirtmiş, ABD ise, ‘Ödünç Verme ve 

Kiralama Kanunu’ gereğince İngiltere üzerinden Türkiye’ye yaptığı yardımı kesmek 

suretiyle tepkisini göstermiştir.31  

                                                            
30 Deringil, a.g.e., s. 148. 
31 Hamza Eroğlu, Türk Devrim Tarihi, Ankara, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını, 1977, 

s.252-253. 
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Türkiye üzerinde müttefik baskısı giderek artmıştır, İngiltere, Türkiye’nin 

Almanya’nın yanında savaşa katılması için çaba sarfetmiştir. Diğer taraftan 

Almanya’nın yanında savaşa katılma ihtimalini düşünen İngiltere, Türkiye’ye yaptığı 

silah yardımını azaltmaya çalışmıştır.  

 

Türkiye üzerinde müttefiklerin ciddi olarak baskıları 1942 sonlarında 

olmuştur. Alman ordularının 1942 yılı sonundan itibaren Sovyetler karşısında 

yengiliye uğraması ve 1943’de teslim olmaları, yine Alman ordularının Kuzey Afrika 

cephelerinde ABD ve İngiliz orduları karşısındaki mağlubiyetleri, müttefiklerin 

Türkiye’nin savaşa girmesi konusundaki baskılarının artmasına yol açmıştır. 1943 

yılının başından itibaren, müttefikler Türkiye’nin savaşa girmesini sağlamaya 

çalışırken, bu defa mihver devletleri Türkiye’nin savaş dışı kalması için çaba 

göstermeye başlamışlardır.32  

 

Avrupa’daki ikinci bir cephe açılması fikri, Türkiye’nin savaşa girmesi 

konusunu gündeme getirmiştir. Churchill ve Roosvelt Türkiye’nin savaşa girmesini 

sağlamayı planlamakta, Stalin ise bu planlara katıldığı gibi gerekirse zorla ve 

baskıyla Türkiye’den boğazların açılmasının sağlanmasını istemektedir. Bu konudaki 

ilk ciddi teşebbüs 14-26 Ocak tarihleri arasında Kazablanka’da yapılan ve Churchill 

ile Roosevelt’in katıldığı ‘Kazablanka Konferansı’dır.33 Bu konferansta Churchill, 

Balkanlar’da yeni bir cephenin açılmasını ve Türkiye’nin savaşa girmesi konusunu 

gündeme getirmiş ve bu fikrinde ısrar etmiştir. Ancak, Roosvelt, bu fikre katılmamış 

ve alınan kararla İngiltere’nin Türkiye ile ilgilenmesi kabul edilmiştir. 

 

Kazablanka Konferansı’nda kararlaştırıldığı şekilde Churchill Türkiye’ye 

gelerek İnönü ile görüşmek istemiş ve bu görüşme 30-31 Ocak 1943 tarihinde 

Adana’da gerçekleşmiştir. Bu görüşmede Türkiye’nin savaşa girme konusu gündeme 

gelmiştir.34  

 
                                                            
32 Saime Yüceer, Milli Mücadele Yıllarında Ankara-Moskova İlişkileri, Bursa, Ekin Yayınları, 

1997, s.296. 
33 Bilge, a.g.e., s. 167. 
34 A.e., s. 168-179. 
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Churchill, Almanya’nın kesin bir yenilgisi için Türk topraklarından ve 

üslerinden faydalanılmasının gerekli olduğunu ileri sürmüş ve Türkiye’nin muhtemel 

bir Sovyet tehdidine karşı korunabilmesi için en güvenli yolun savaşa katılması 

olduğunu söylemiştir. Churchill savaş sonrasında Türkiye’nin güvenliğinin Birleşmiş 

Milletler tarafından sağlanacağını, İngiltere ve ABD’nin bu konuda Türkiye’ye 

güvence vereceklerini belirtmiştir. 

 

Türkiye ise, Sovyet tehdidine karşı bir güvence istediği gibi, Türk ordusunun 

modernize edilmesinin gerekli olduğunu ileri sürmüş ve istekler Churchill tarafından kabul 

edilmiştir. Churchill, Türkiye’ye yapılan askeri yardımın artarak süreceğini belirtmiştir.35 

 

Diğer taraftan Türkiye’nin dış ilişkilerii konusunda Sovyet lideri Stalin, 

Türkiye’nin Sovyetler ile Tarafsızlık ve Dostluk Antlaşmasının, İngiltere ile ittifakının 

ve Almanya ile Saldırmazlık ve Dostluk antlaşmasının bulunduğunu belirterek, 

Türkiye’nin böyle bir durumda bir taraftan Sovyetler ve İngiltere’ye diğer taraftan 

Almanya’ya karşı üstlendiği yükümlülükleri nasıl gerçekleştireceğinin anlaşılmadığını 

belirtmiştir. Türkiye ile Sovyetler arasındaki gergin olan ilişkilerin İngilizler’in 

aracılığıyla yumuşatılmaya çalışıldığı günlerde, Türk Hükümeti yaptığı bir 

açıklamayla, Adana görüşmelerinde ortaya atılan müttefiklerin Türk topraklarından ve 

üslerinden yararlandırılması önerilerini reddetmiştir.36  

 

Türkiye’nin bu kararı, müttefiklerin Türkiye üzerinde baskılarının artmasına 

yol açmıştır. Türkiye, savaşa girmeyi düşünmemiştir. Türk dış politikasının temel 

hedefi, kendisine yapılacak bir saldırı ihtimaline karşı ordusunu modernleştirmeye 

çalışmak ve kendisine bir saldırı olmadığı sürece savaşa girmemek olmuştur.  

 

Türkiye’nin temel esaslara dayanan bu dış politikası artık müttefikler 

tarafından da ciddi şekilde eleştirilmiştir. Müttefiklerin gözünde, Türkiye savaşın 

başından beri tarafsızlık politikası izlemiştir. Ancak bu politika 1943 yılı başından 

                                                            
35 Feridun Cemal Erkin, Dışişlerinde 34 yıl, Cilt-1, 2. Bs., Ankara, TTK Yayınları, 1987,  s. 135-138 
36 Saime Yüceer, Milli Mücadele Yıllarında Ankara-Moskova İlişkileri, Bursa, Ekin Yayınları, 

1997, s. 300-305. 
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itibaren müttefiklere zarar veren, Almanya’nın menfaatlerine yarayan bir politika 

olmuştur. Türkiye, Balkanlar üzerinden Avrupa’ya girecek müttefik orduların 

önünde bir engel teşkil etmiştir ve bu durum Alman ordularının işine yaramıştır. 

Müttefiklere göre, Türkiye’nin 1943’ten itibaren müttefik davasına bir yararı 

olmadığı gibi, aksine zararı olmuştur.37  

 

Savaşın bu döneminde Türk dış politikası, müttefiklerin Türkiye ile olan 

ilişkilerinin soğumasına ve gerginleşmesine yol açmıştır. Özellikle İngiliz Hükümeti, 

Türkiye üzerindeki baskılarını artırmakta ve Türkiye’nin savaştan sonra her şeyin 

Birleşmiş Milletler kanalıyla düzenleneceğini ve bu cemiyete ise sadece Almanya’ya 

savaş açan devletlerin katılabileceği unutmaması gerektiği, yolundaki tehditvari 

uyanlarla Türkiye’yi savaşa bir an önce girmesi için zorlamıştır. 

 

2.1.1.3. Türkiye’nin Savaşa Girmesi Konusunda Siyasal Baskılar 
 

19-30 Ekim 1943 tarihleri arasında Moskova’da, Sovyet, İngiliz ve ABD 

Dışişleri Bakanlarının katıldığı bir Moskova Konferansı toplanmıştır. Konferansta 

Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov, Türkiye’nin hemen savaşa girmesini istemiştir. 

Molotov, Türkiye’nin şu anda savaşa girmesinin faydalı olacağını, daha sonraki bir 

dönemde savaşa girmesinin bir anlam ifade etmeyeceğini belirtmiştir. Sovyet 

Dışişleri Bakanı’nın görüşleri İngiliz Dışişleri Bakanınca da desteklenmiştir.38  

 

Moskova Konferansı Türkiye’nin savaş dışı politikasını sürdürmesini 

zorlaştırmıştır. Artık, Türkiye müttefiklerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları 

birbirlerine karşı kullanmak suretiyle tarafsızlık politikasını sürdürememiştir. Çünkü 

İngiltere, ABD ve Sovyetler, Türkiye’nin savaşa girmesi konusunda anlaşmışlardır. 

 

İngiliz Dışişleri Bakanı Moskova Konferansı sırasında Türk Dışişleri Bakanı 

Numan Menemencioğlu ile görüşmeyi istemiş ve bu görüşme Moskova 

Konferansından hemen sonra Kahire’de gerçekleşmiştir. Türk ve İngiliz Dışişleri 
                                                            
37 Cemil Koçak,  Türk-Alman İlişkileri (1923-1939), Ankara, TTK Yayınları, 1991, s. 270-271. 
38 Kamuran Gürün, Türk Sovyet İlişkileri (1920-1953), Ankara, TTK Yayınları, 1991, s. 255-256. 
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Bakanları 5-8 Kasım 1943 tarihleri arasında Kahire’de bir araya gelmişlerdir. İngiliz 

Dışişleri Bakanı Eden ile görüşmelerde Moskova Konferansı kararları gereğince 

müttefik talepleri ele alınmıştır. Eden, Türkiye’nin bir ay içerisinde savaşa girmesini 

istemiş, fakat bu talep Dışişleri Bakanı Menemencioğlu tarafından derhal 

reddedilmiştir. Türkiye’nin hemen savaşa katılmasının yanında; Ege’deki hava 

alanından yararlanma izninin verilmesi istenmiştir.39 Uzun süren görüşmelerin 

neticesinde Dışişleri Bakanı Menemencioğlu, müttefiklere üs verme talebini 

reddetmiş, Türkiye’nin savaşa girmesi konusunu ise hükümetine götüreceğini 

belirtmiştir. I. Kahire görüşmeleri olarak da bilinen bu görüşmeler olumlu bir sonuca 

ulaşmadan sonuçlanmıştır.40 

 

 

Türkiye’nin savaşa girmesi konusundaki İngiliz baskıları karşısında, ABD ve 

Sovyetlerin artık bu konuya sıcak bakmayışları nedeniyle Türkiye bir hareket 

serbestliği kazanmış ve denge sağlayabilmiştir.41 Türkiye, müttefiklerin kendi 

aralarındaki çelişkiler ve fikir ayrılıklarından faydalanarak, savaş dışı kalma 

politikası 1943 yılının sonlarında da başarmıştır.  

 

Kahire Konferansı’nda alınan karar gereği, İngilizlerle Türkler arasında 

yapılacak ikili görüşmeler için 1944 Ocak başlarında bir İngiliz askeri heyeti 

Türkiye’ye gelmiştir, İngiliz Hava Generali Linnell başkanlığındaki heyetin öne 

sürdüğü ilk konu, hava savunma ve üs hazırlıklarının görüşülmesi olmuştur. 

İngilizlerin Türkiye’yi açıkça sıkıştırması ve hatta ABD’nin Türkiye’nin savaşa 

girmesini yeniden istemesi, Türk tarafının görüşlerini değiştirmeye yetmemiştir. Bu 

şartlar altında görüşmeler fazla devam etmemiş ve 3 Şubat günü Linnell 

başkanlığındaki İngiliz heyeti Ankara’dan ayrılmıştır.42 Türk kamuoyu ve basınında 

da İngiltere aleyhtarı bir hava oluşmuştur 

 

                                                            
39 Bilge, a.g.e., s.192-193. 
40 Gürün, a.g.e., s. 258-259. 
41 Feridun Cemal Erkin, Türk - Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi,  Ankara, Başnur Matbaası, 

1968, s. 218-219. 
42 Mahmut Goloğlu, Milli Şef Dönemi (1939-1945), Ankara, Goloğlu Yayınları, 1974,  s.234. 
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Türkiye ile müttefikler arasındaki gergin ilişkiler ve siyasî bunalım 

neticesinde 2 Martta İngiltere Türkiye’ye yaptığı silah yardımını durdurmuş, 1 

Nisan’da ise ABD Türkiye’ye yapılan ‘Lend and Lease (Ödünç Verme ve Kiralama)’ 

yardımını sona erdirmiştir.43  

 
Savaşın başından beri, Sovyetler’i bir tehdit olarak görmüş olan Türkiye, savaşın 

sonunun gözüktüğü 1944 yılı ortalarından itibaren savaş sonu Sovyet tehdidinin 

kaygılarını duymaya başlamıştır. Bu nedenle müttefiklerle yeniden yakınlaşmak ihtiyacı 

hissedilmiş ve bu yöndeki müttefik talepleri ciddi olarak ele alınmaya başlanmıştır.  

 
Türkiye’nin müttefiklerle olan ilişkilerini yeniden düzeltme konusundaki 

tutumu, müttefiklerin Türkiye üzerindeki baskılarının yeniden artmasına ve yeni 

taleplerin ileri sürülmesine yol açmıştır. İngiltere ve ABD, Türkiye’den Almanya ile 

ekonomik ve diplomatik ilişkilerini kesmesini istemişlerdir.44 

 

Türkiye 1944 yılının Aralık ayında müttefiklerin yeni bir talebiyle karşılaşmıştır. 

28 Aralık 1944’te önce ABD ve daha sonra İngiltere ve Sovyetler Birliği Türk 

Dışişlerine başvurarak Türkiye’den Japonya ile ilişkilerini kesmesini resmen 

istemişlerdir. 1945 yılının hemen başında Türkiye, müttefiklerin isteği doğrultusunda 

Japonya ile diplomatik ve ekonomik münasebetlerini kesmiştir. Böylece Türkiye, bütün 

mihver devletleriyle ilişkilerini kesmiştir. Hatta Türkiye müttefikler lehine aldığı bir 

kararla Boğazlardan müttefik gemilerinin geçmesine izin dahi vermiştir.45  

 

Türkiye açısından savaşın son günlerinde oldukça önemli bir gelişme de 1945 

yılında Kırım’ın Yalta şehrinde toplanan ve ‘Yalta veya Kırım Konferansı’ olarak 

adlandırılan toplantı olmuştur. İngiltere adına Başbakan Churchill, ABD adına 

Başkan Roosevelt ve Sovyetler adına Devlet Başkanı Stalin’in katıldığı bu 

konferansta genel olarak savaşın son durumu ve bundan sonra takip edilecek 

tutumlar üzerinde durulmuştur.46  

                                                            
43 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt IV, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1999, s. 142. 
44 Sander Oral, Türk Dış Politikası (1919-1980),  Cilt-1, 4. bs., İstanbul, İletişim Yayınları, 2002, s.523. 
45 Oğuz Ünal, Türkiye’de Demokrasinin Doğuşu, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1994, s.120. 
46 Feridun Cemal Erkin, Türk - Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi,  Ankara, Başnur Matbaası, 

1968, s. 266-267. 
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Konferansta Türkiye’nin de 1 Mart 1945’e kadar Almanya ve Japonya’ya 

savaş ilân ettiği takdirde San Fransisko Konferansı’na katılabileceği 

kararlaştırılmıştır. Üç büyüklerce alınan bu karar, 20 Şubat 1945’te İngiltere’nin 

Ankara Büyükelçisi tarafından, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e ortak olarak 

girebilmesi için 1 Mart’tan önce Almanya ve Japonya’ya savaş ilân etmesi gerektiği 

şeklinde verilen bir nota ile resmen talep edilmiştir.47  

 

Türkiye’ye verilen bu nota üzerine, TBMM 21 Şubat 1945’te olağanüstü 

toplantıya çağırılmıştır. 23 Şubat 1945’te CHP Meclis Grubu, Müstakil Grup ve 

Hükümet ayrı ayrı toplanmıştır.48  

 

Türkiye, savaş sonrası dünya düzenini yeniden kuracak olan San Fransisko 

Konferansı’na katılabilmek için, Kırım Konferansı’nın tespit ettiği şartları hukuken 

uymuştur. Savaşın artık tamamen denecek düzeyde sona erdiği günlerde Türkiye’nin 

aldığı savaş ilanı kararı, sembolik bir karar niteliği taşımıştır. Türk devlet adamları, 

savaş sonrası dönemde, Türkiye üzerinde bir Sovyet tehdidinin olacağını bilmiş ve 

bu nedenle Türkiye’nin güvenliğini, savaş yılları boyunca sürdürdükleri tarafsızlık 

politikasıyla artık sağlayamayacaklarını anlamışlardır. Türkiye üzerindeki Sovyet 

isteklerinin önlenmesini ve ülke güvenliğinin sağlanmasını Batı demokrasileri içinde 

görmekte ve bu nedenle ABD’ye yakınlaşma politikası takip edilerek, San Fransisko 

Konferansı’na katılmaya büyük önem verilmiştir. İşte bunun sonucu olarak İngiltere 

tarafından mihver devletlerine savaş açılması talebi olumlu karşılanmış ve çok kısa 

süren görüşmeler neticesinde Almanya ve Japonya’ya savaş ilân edilmiştir.49  

 

Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya savaş ilânı, bütün müttefik devletlere 

resmen bildirilmiştir. Türk Hükümeti’nin savaş ilânı bildiren notası Almanya ve 

Japonya’ya iletilmek üzere, İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği’ne verilmiştir. Diğer 

taraftan Türkiye’nin Washington Büyükelçisi 24 Şubat 1945’te Türkiye’nin Birleşmiş 

Milletler Beyannamesi’ne katıldığını belirten belgeyi imzalamıştır. 5 Mart 1945’te ise 
                                                            
47 Gürün, a.g.e., s .275-276. 
48 Mahmut a.g.e., s.300. 
49 Rıfkı Salim Burçak, Demokrat Parti’nin Politika Hayatına Yeniden Girisi, Ankara, Demokratlar 

Kulübü Yayınları, 1997, s. 45. 
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müttefik devletler Türkiye’yi San Fransisko Konferansı’na resmen davet etmişlerdir.50 

Böylece Türkiye Birleşmiş Milletlerin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. 

 

2.1.2. Türkiye’nin İç Siyasi Politikası ve Demokrasiye Geçiş 

Çabaları 
 

Atatürk’ün ölümünden sonra, 26 Aralık 1938 günü toplanan CHP I. 

Olağanüstü Kurultayında gerçekleştirilen tüzük değişikliği ile İsmet İnönü, CHP’nin 

‘değişmez genel başkanı’ seçilmiş ve Türkiye’nin Milli Şef’i olmuştur. Siyasi 

görüşleri ilkeler halinde birleştirip olgunlaştırmak ve onları zihinlere aşılamak, ülke 

siyasetine yön vermek, milleti siyasi ortamda yetiştirmek amaçlarına yönelik 

oluşturulan Şeflik kurumu, değişmezlik zırhıyla da donatılarak fiili duruma uygun bir 

gerekçe yaratılmıştır.51 Milli Şeflik kurumunun ortaya atılmasında, o dönemde 

Almanya, İtalya ve İspanya’daki tek partili şeflik sistemlerinin başarısının önemli bir 

rolü olmuştur. Bunun yanı sıra, Atatürk’ün ölümünden sonra oluşacak siyasal 

boşluğun, kontrol altına alınmış muhalefet cephesinde tekrar bir hareketlenmeye yol 

açacağı endişesi, birinci derecede bir neden olarak üzerinde durulmuştur.52 

Muhalefete karşı sistemin devamlılığını sağlamak ve kendi düşündüklerini 

uygulamak için Milli Şeflik, İnönü için uygun bir araç olmuştur. 

 

Milli Şef’in otoritesini güçlendirmek yönünde, iki ayrı eğilim oluşmuştur. 

Atatürk döneminde partiden ve meclisten uzaklaştırılan Kazım Karabekir, Hüseyin 

Cahit Yalçın, Fethi Okyar, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele gibi isimler, yeni 

yönetime muhalefet edebilecekleri endişesi ile, barışçıl ve uzlaşmacı bir yaklaşımla, 

tekrar siyasi hayata çekilmiştir. Diğer yandan İnönü, Atatürk’ün isteğiyle iktidardan 

ayrıldığı dönemdeki Bayar Hükümeti’ne karşı, birinci tutumunun aksine, saldırgan 

ve suçlayıcı bir yaklaşım izleyerek hesap sorma yoluna başvurmuştur.53 İnönü’nün 

kurdurduğu II. Bayar Hükümeti döneminde, I. Bayar Hükümeti dönemindeki 

                                                            
50 Gencer, Özel, a.g.e., s. 290. 
51 Akandere, a.g.e., s.439. 
52 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi 1938-1945,  Cilt-2, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996, s.21-22.  
53 Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, Cilt II, 6 bs., İstanbul, Remzi Kitabevi, 1991, s.44-45.   
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yolsuzlukların üzerine gidilmiş, İktisat, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlarının 

istifaları olayların kapanmasına yetmemiştir. Sonuçta, T.B.M.M. seçimlerinin 

yenilenmesi kararı ile, Bayar istifa etmek zorunda kalmıştır. Seçimler sonrasında 

oluşturulan yeni mecliste artık, İnönü’ye zamanında karşı olan Fuat Bulca ve Kılıç 

Ali gibi isimler bulunmamaktadır.54 Milli Şef unvanını aldığı 1938 sonlarından, II. 

Bayar Hükümeti’nin son bulduğu ve yeni meclis oluşturulduğu 1939’un ilk aylarına 

kadar olan geçiş döneminde İnönü, hükümet ve parti üzerinde sağladığı otoriteyi meclis 

içerisinde de sağlamlaştırmış ve 1939-1945 yılları, İnönü’nün mutlak otoritesiyle 

özdeştirilen ‘Milli Şef Dönemi’ olarak Cumhuriyet tarihinde yerini almıştır. 

 

Türkiye’de demokratik rejime geçileceği yönündeki gelişmeler, iç ve dış 

politikada müttefiklerle bozulan ilişkilerin düzeltilmesi yönünde eleştirilere neden 

olan uygulamalara son verildiği dönemde, 1944 yılında hız kazanmıştır. Çok partili 

döneme geçiş kararı 1945 yılı başında verilmiş, aynı yıl sonunda ikinci bir partinin 

kurulması için rejimin hazır olduğunun İnönü tarafından açıklanmasıyla, 

demokratikleşme süreci başlatılmıştır. 

 

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı yıllarını, bir Cumhurbaşkanı değişikliği ile 

karşılamıştır. Atatürk’ün ölümünün ardından İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesi ile 

Türkiye’de rejimin genel hatlarıyla devam edeceği anlaşılmakla beraber, yine de bir 

üslup farkının ortaya çıkacağı kısa zamanda belli olmuştur. İnönü, Cumhurbaşkanı 

olduğu gün, istifa eden Celal Bayar’ı hükümeti yeniden kurmakla görevlendirmiştir.55 

11 Kasım 1938’den 25 Ocak 1939’a kadar devam edecek olan bu hükümet bir geçiş 

dönemini simgelemiştir. İnönü, iktidara kendi damgasını vururken çıkabilecek çatlak 

sesleri bu hükümetin kompozisyonu ile sakinleştirmeyi ummuştur. Ancak bu 

hükümette vekillerin hemen hepsi yerlerini korurken, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının 

değişmiş olması dikkat çekmiştir. İçişleri Bakanlığında Şükrü Kaya’nın yerini Dr. 

Refik Saydam, Dışişleri Bakanlığında da Tevfik Rüştü Aras’ın yerini Şükrü Saraçoğlu 

almıştır.56 Yaklaşan savaş tehlikesi ortamında Dışişleri Bakanlığı, aynı zamanda CHP 

                                                            
54 Kazım Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve Programları, İstanbul, Ak Yayınları, 1968, s.227. 
55 Nurşen Mazıcı, Celal Bayar, İstanbul, Der Yayınları, 1996, s.1-2. 
56 Bilal N. Şimşir, Bizim Diplomatları, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1996, s.296-297. 
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Genel Sekreteri olması dolayısıyla İçişleri Bakanlığını elinde tutacak şahısların, 

İnönü’nün tam anlamıyla güvendiği şahıslardan seçilmesi doğaldır. İnönü’nün, 

Cumhurbaşkanlığı makamına seçildiği yıl, iç ve dış gelişmeler hakkındaki 

değerlendirmesi bu iki makama verdiği önemi ve yaptığı değişikliğin sebeplerini 

açıklayacak niteliktedir. İnönü’ye göre, 1938’de “dış münasebetlerimiz kararsız ve 

temelsizdi. İç politikada da bir huzur nizamına ihtiyacımız vardı. Ve bu mesele benim 

gözümde acele idi. Devletin iç dışişlerini inanılır bir zemine oturtmak ilk görevdi.”57 

 
Demokratik bir idare tarzına ilişkin olarak, 6 Mart 1939’da İstanbul 

Üniversitesi’ndeki nutkunda İnönü şunları demiştir: “Halkçı bir idarenin bütün 

yüksek ve ileri gelişmeleri siyasi hayatımızda sürekli olarak gerçekleştirilecektir. 

Milletin denetimi idare üzerinde gerçek ve eylemsel olmadıkça ve böyle olduğu 

milletçe kabul edilmedikçe halk idaresi vardır denilemez.”58  

 
29 Mayıs 1939 günü toplanan 5. Kurultayda yapılan tüzük değişiklikleriyle, 

meclis içinde bir Müstakil Grup kurulması ve 1936’da birleştirilen parti ile hükümetin 

ayrılması doğrultusunda karar alınmıştır. İnönü bu nutkunda şöyle demektedir: 

“Siyaset hayatında tecrübe geçirmiş adamlar olarak, memleketimizin ihtiyacına ve 

bünyesine en uygun olan halk idaresi usulünü kemale erdirmek idealindeyiz.”59 

 

6 Mart 1939’daki konuşmalarında da İnönü’nün üzerinde durduğu “halk 

idaresini kemale erdirme” sözleriyle, İnönü çok partili hayata geçiş için ilk ışıklarını 

yakmıştır. 5. Kurultay’da, CHP Genel Sekreteri’nin hükümetin dışında bırakılması 

ve parti-devlet özdeşliğinin bir ölçüde çözülmesinin, çok partili demokrasiye geçiş 

hazırlığı olarak yorumlanmasının doğru olmadığı savunulmuştur. Alınan kararlar, 

İnönü’nün, tek partinin kağıt üzerinde kalan varlığını canlandırmak ve halkla 

ilişkilendirmek amacına yöneliktir ve Milli Şef’in ‘zora dayanmayan bir disiplin, 

anarşiye varmayan bir hürriyet ortamı’ yaratmak isteğine dayanmaktadır.60  

                                                            
57 Aydemir, a.g.e., C.II., s.333. 
58 Metin Toker, Tek Partiden Çok Partiye 1944-1950, Ankara, Bilgi Yayınları, 1990, s.17. 
59 İsmet İnönü Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşiler 1961-1965, Haz. İlhan Turan, 

Ankara, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu, 2004, s.336. 
60 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi 1938-1945,  Cilt-2, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996, 

s. 53-54. 
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5. Kurultay’da alınan diğer önemli bir karar, hükümeti eleştirmek ve 

denetlemek amacıyla oluşturulan Müstakil Grup’tur. Tek partili sistem içinde 

muhalefet yapmak gibi bir işlevi yerine getirmesi beklenilen, meclis içindeki bu 21 

kişilik muhalefet grubunun uyarıları yalnızca meclis tutanaklarına geçmiş ve kısmen 

de basında yer almıştır.61 Bağımsız olmaktan çok CHP’li olduğundan dolayı 

eleştirilen İnönü’nün başkanlığındaki Müstakil Grup, ne parti, ne hükümet, ne de 

meclis üzerinde etkin bir denetim sağlayamamıştır. O dönemde, çok partili sisteme 

sıcak bakılmış Müstakil Grup’un varlığının fiilen olmasa da şeklen korunmasını, 

Avrupa’da tek parti, tek şef sistemlerinin pek canlı olduğu ve bunun Türk siyasal 

sistemine çok uygun düştüğü bir arada, Türkiye’de yine de örgütlü bir muhalefet 

düşüncesinin terkedilmemesi şeklinde yorumlanmaktadır. 62 

 
Demokrasiye geçiş kararının savaş öncesinde, İnönü’nün belleğinde var olup 

olmadığı yönünde ipuçları aranılan, 6 Mart ve 29 Mayıs 1939 nutukları arasındaki 

dönemde, Dünya Savaşı’ndan sonra zaten köşesine çekilmiş olan A.B.D. ile 1923’ten 

beri bir bağlantı kurulmamış olduğu halde, 1 Nisan 1939’da iki devlet arasında bir 

ticaret anlaşması imzalanmış ve 5 Mayıs’ta yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma ile 

Amerika’ya gerek ithalat ve ihracatta ve gerek diğer bütün konularda çok erişmiş 

millet statüsü tanınmıştır.63 Dünyanın büyük bir bunalıma düştüğü ve 

kutuplaşmaların oluşmaya başladığı günlerde bu girişim, Türkiye’nin Batının 

yanında yerini almasının ilk işareti olması açısından, önemli bir anlaşmadır. Bir 

tarafta totaliter rejimlerin parti-devlet yapısına son verilirken, diğer yandan 

İnönü’nün Milli Şef Değişmez Başkanlığının resmileştirilmesi arasındaki çelişki, 29 

Mayıs 1939’daki Kurultayın demokrasi yönünde bir adım olarak değerlendirilmesini 

zorlaştırmaktadır. Daha sonra görüleceği gibi, parti içindeki Müstakil Grup da 

çoğulculuk belirtisi göstermeyen sözde muhalefet olarak kalmıştır. Kurultay’da 

alınan fiilen belirleyiciliği olmayan Müstakil Grup’un oluşturulması ve parti-devlet 

                                                            
61 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi 1938-1945,  Cilt-2, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996, 

s. 48-50. 
62 Timur, a.g.e., s.11. 
63 Fahir Armaoğlu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri Açıklamalı, Ankara, Türk Tarih Kurumu 

Yayını, 1991, s. 140.   
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yapısının bozulması yönündeki kararlar, sadece Batı ile sağlanan ittifakın siyasal 

alandaki yansımaları açısından iyi bir örnek oluşturmuştur. 

Tek Parti yönetiminde, rejimin demokratikleşmesi yönünde değişimlerin 

gözle görülebilir şekilde varlık kazanması, 1944 yılında gerçekleşmiştir. Basın 

Yasası’nın dair 50. maddesi yürürlükte olduğu halde -hükümetin politikası doğrudan 

doğruya eleştirilmediği takdirde- uygulama yoluna gidilmemiş ve cevapları iktidar 

adına Ulus başyazarı Falih Rıfkı Atay vermiştir.64  

 

1944 yılında muhalif basının ‘rejimin daha fazla hürriyete cevap vermesi 

isteği ihtiyatlı bir şekilde, adeta el yordamıyla’ ileri sürülmüştür. Tan ve Vatan 

gazetelerinde, savaştan demokrasilerin zaferle çıkacakları, dünyanın alacağı yeni 

nizamın ne olacağı ve buna uymak gayretlerine şimdiden başlamamız gerektiği, 

nazikçe hatırlatılmıştır.65   

 

A.B.D.’nin demokrasiyi yayma ve demokrasi ile yönetilen ülkeleri 

destekleme siyasasının Türkiye’deki en coşkulu yandaşlarının sesini yükseltmekte 

olan muhalefet olmuştur. C.H.P. ise bu dış baskı altında, “Türkiye’nin daha ileri ve 

daha geniş demokrasi hareketine hükümet ve meclisin ön ayak olacak durumda 

olmadığını” ileri süren muhalefetin suçlamalarını yanıtlamak zorunda kalmıştır.66 

C.H.P. demokrasi yanlısı bir hükümet olduğunu içeride kanıtlamak ve dışarıya 

duyurmak için bu yönde yasal düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştır. 

 

1945’te savaş sona erdiğinde İnönü, ülkesini ateşe atmadan zaferi 

kutlayanların yanında yer alabilmiştir. Bu başarının kendisine verdiği gücün, 

demokrasiye geçişe hız kazandırmıştır. 19 Mayıs 1945 tarihinde yaptığı bir 

konuşmada İnönü, “Siyaset ve fikir hayatımızda demokrasi prensiplerinin daha geniş 

ölçüde memleketimizde hüküm süreceğini müjdelerim” demiştir.67 İsmet İnönü’nün 

demokrasiye geçilmesine yönelik olumlu açıklamasını sadece dış gelişmelerin iç 
                                                            
64 Toker, a.g.e,. s.27 
65 A.e. 
66 Çetin Yetkin, “II. Dünya Savaşı Bitiminde Çok Partili Düzene Geçişte Temeldeki Bozukluk, Atatürkçü 

Bilinç”, Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Arş. ve Uyg. Merk. Dergisi, Sayı:2, 
Haziran 1994, s.9 

67 Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, 2. bs., İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1998, s.339. 
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siyasete yansıması olarak değerlendirmemek gerekir. Zira çok partili siyasal yaşama 

geçişin hazırlıkları CHP’nin tek parti döneminde izlediği genel siyasetin bir sonucu 

olarak başlamıştır. Tek parti yönetiminden çok partili demokratik hayata geçileceği, 

Türkiye’den önce dış dünyaya duyurulmuştur.68  

 

6 Haziran 1945’te Halk Partisi serbest ve gerçek seçime küçük bir adım 

atmış, 10 yerde yapılan ara seçimlerde, parti bizzat aday göstererek, herkesin 

adaylığını koymasının serbest bırakılmasıyla, seçimin daha önce olduğu gibi 'tayin" 

görüntüsü taşımasına son verilmiştir.69 İnönü’nün 19 Mayıs nutkunda söylediği gibi 

savaş koşullarının ağır şartları ortadan kalkmıştır. 

 

1 Kasım 1945’te meclis açılış konuşmasında İnönü, tek parti yönetimindeki 

rejimin özünde demokrasinin hep korunduğunu vurgulamış, uygulanan 

antidemokratik ve baskıcı yönetim biçimini, zorunlulukların gerektirdiğini belirterek 

rejimi savunma yoluna gitmiştir. Bunun ötesinde, 1 Kasım 1945 nutkunun önemi, 

çok partili döneme geçişin İnönü’nün ağzından açık ve kesin ifadesi oluşundandır. 

“.... Bizim tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısında bir parti bulunmamasıdır. 

....memleketin ihtiyaçları sonucunda hürriyet ve demokrasi havasının doğal olarak 

işlemesi sayesinde başka siyasi partinin de kurulması mümkün olacaktır...”70  

 

2.2. İkinci Dünya Savaşı Yılarında Türkiye’nin Ekonomik 

Durumu 
 

1938 yılında Atatürk’ün ölümü ve Avrupa’da savaş rüzgarlarının esmeye 

başlaması Türkiye’nin sanayileşme hamlesini sürdürmesine imkan vermemiştir. Her 

şeye rağmen, 1933-1937 yılları arasında uygulanan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 

(BBYSP) kapsamında olup da henüz tamamlanmamış olan sanayi projeleri savaş 

yıllarında tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Fakat İkinci Dünya Savaşı’nın patlak 

                                                            
68 Timur, a.g.e., s.12. 
69 Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim 1945-1971, Cilt.4, İstanbul, 

Yenilik Basımevi, 1970, s.28.    
70 Yetkin, a.g.m., s.5. 
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vermesi Türkiye’nin bu yıllarda amaçladığı gibi kökleşmiş bir sanayinin kurulmasına 

fırsat vermemiştir.71  

İkinci Dünya Savaşı’nın içinde doğrudan yer almadığı halde oldukça 

yakınında yaşayan ve çeşitli yönleriyle savaş ekonomisi deneyimi geçiren Türkiye 

üzerinde bu dönemin etkileri çok farklı olmuştur. Savaş boyunca yarı seferberlik 

havası devam ettirilmiş ve yetişkin nüfusun askere alınması, üretim hacminde 

düşmelere neden olmuştur. Savaş öncesinde başlayan planlama çalışmaları ve sınai 

yatırım programları, savunma harcamalarının bütçeye hakim olması nedeniyle 

ertelenmiş ve bu yıllarda yeni yatırımlara girişmek yerine mevcut yatırımların 

korunup işletilmesi temel politika olarak benimsenmiştir.  

 

Uygulanan gelen devletçilik politikası Türkiye’nin savaş şartlarına daha kolay 

intibakında etkili olmuştur.72 

 

Avrupa’da savaş başladığı zaman, Türkiye’deki yetkiler savaşın yayılacağını 

ve uzayacağını tahmin etmiştir. Bu nedenle de hükümet uluslararası alanlarda dostluk 

antlaşmaları yaparak savaştan uzak kalmayı istemiştir. Ancak yöneticiler, savaşa 

girilmese dahi ülke ekonomisinin, savaş ekonomisi koşulları içerisine hızla gireceğini 

düşünmemişlerdir. Türkiye İkinci Dünya Savaşı’nda izlediği politika ile savaşa 

girmemeyi başararak sıcak savaşın yıkımından kendini korumasını bilmiştir. Ancak 

alınan tüm tedbirlere karşın Türkiye Cumhuriyeti savaşa dahil olmadığı halde 

ekonomik açıdan oldukça yıpranarak çıkmıştır. Özellikle ekonomik abluka, 

seferberlik, askeri harcamalar ülke ekonomisini temelinden sarsmış ve Atatürk dönemi 

ekonomik kazanımları silinip yok olmuştur. Ordunun güçlendirilmesi için silah altına 

alınan asker sayısının arttırılması ve savaşa hazır tutulması, savunma harcamalarını hiç 

olmadığı kadar yükseltmiştir. Daha önceki dönemlerde ülke bütçe gelirlerinin yaklaşık 

yüzde 40’ı savunma harcamalarına ayrılırken savaşın başlaması ile birlikte savunma 

harcamaları bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 60’ına yükselmiştir.73  

 
                                                            
71 Hüseyin Şahin, Türkiye Ekonomisi, Bursa, Ezgi Kitabevi, 1998, s.72. 
72 Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, Cilt. II, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1993, s.70. 
73 Yahya Sezai Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisat Tarihi 1923-1950, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, 1994, s. 404. 
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Savaş ekonomisi şartları sadece devlet harcamalarını artırmakla kalmamıştır. 

Büyük bir ordunun beslenmesi tüketim mallarına talebi arttırmıştır. Devlet ordunun 

iaşesini sağlamak için daha fazla tüketim malını piyasadan veya doğrudan 

üreticilerden çekmek zorunda kalmıştır. Bu durum milli hasılanın yeniden 

bölüşümüne yol açmış, mevcut dengeleri değiştirmiştir. 

 

Çalışma çağındaki büyük bir insan gücünün üretim alanından çekilerek silah 

altına alınması üretimde düşmelere neden olmuştur. Üretimde azalma bir yandan 

devlet gelirlerinde azalma yaratırken, devlet harcamalarının artması enflasyonist 

baskıyı bir kat daha arttırmıştır. Savaş ekonomisi dış ticaretin büyük ölçüde 

aksamasına, hatta tıkanmasına neden olmuştur.  

 

Ülkedeki bu olumsuz şartlar, başarılı olan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın 

ardından gelen İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanmasını engellemiştir. 1940 

sonrası yaşanan ekonomik daralma buna neden olmuştur. Bu dönemde gelir 

dağılımında önemli değişiklikler olmuştur. Bu dönüşümler savaş sonunun ekonomik, 

sosyal ve siyasal gelişmelerini büyük ölçüde biçimlendirmiştir.74 

 

Türkiye, tarafsız kalmasına karşın, savaşı büyük bir ordu ile izlemek zorunda 

kalmış ve sonuçta İsmet İnönü’nün önderliğindeki hükümet Türkiye’yi sıcak savaşın 

tahribatından koruduysa da, ülkeyi savaş ekonomisinin dışında tutamamıştır. Böylece 

Türkiye İkinci Dünya Savaşına fiilen girmemekle birlikte, 1940-1945 yılları arasında 

ülke, savaş ekonomisi şartları içinde yaşamıştır. Nitekim, Sanayi Tetkik Heyeti 

Reisliğinde görevli bulunan Şevket Süreyya Aydemir’in başkanlığında bir grup 

hükümete ‘Müdafaa Ekonomisi’ adı ile bir inceleme hazırlamış ve savaş döneminde 

izlenebilecek iktisat politikasına ilişkin önerilerini sunmuşlardır. 75 

 

2.2.1. Milli Korunma Kanunu 
 

                                                            
74 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1998, s.60. 
75 Aydemir, a.g.e., s.211-212. 
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İkinci Dünya Savaşı korkunç bir vurgunculuğu da beraberinde getirmiştir. 

Dar gelirliler artan fiyatlar karşısında açlıkla karşı karşıya kalmış, tacir ve 

sanayicilerin piyasadaki malları çekip depolara doldurmaları, bir başka deyişle 

stokçuluğa başlamaları yaşanan krizi daha da derinleştirmiştir. Hükümet bütün bu 

sorunlarla baş edebilmek amacıyla şiddetli tedbirlere yönelmek zorunluluğunu 

hissetmeye başlamıştır. 

 

Bu tedbirlerin en önemlisi ‘Milli Korunma Kanunu’ olmuştur.  İkinci Dünya 

Savaşının yarattığı savaş ekonomisi nedeniyle dönemin iktidar partisi CHP’nin; mal 

kıtlığının doğurduğu sıkıntıları hafifletmek, birtakım kişilerin (büyük kentlerde 

yoğunlaşmış bulunan ticaret burjuvazisi ile büyük toprak sahipleri) bu durumdan 

faydalanarak aşırı kazançlar sağlamalarını önlemeye yönelik benimsediği iktisat 

politikası devletin denetim ve müdahalesini artıran pek çok yasanın doğmasına neden 

olmuştur.76 

 

Ağır cezaî müeyyidelerle dolu ve sert kontroller (üretim, tüketim, fiyat vb.) 

içeren sanayi, madencilik, ulaştırma hatta çok sınırlı da olsa tarım gibi sektörlerde 

devleştirmeye imkan tanıyan Millî Korunma Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan 

kararnameler hükümetin ekonomiyi yönetmek için kullandığı denetim ve müdahale 

araçları olmuştur.77 

 

Milli Korunma Kanunu, sorunları, katı fiyat denetimleri ve tarım ürünlerine 

düşük fiyatla el koyma yöntemleri ile çözme yaklaşımının ana aracı olmuştur.78 Milli 

Korunma Kanunu, birkaç aşamalı ön hazırlıklar içerisinde eski Kadroculardan∗ 

bazıları tarafından hazırlanmıştır. Peker’in başkanlığındaki bir komisyon tarafından 

                                                            
76 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi 1938-1945,  Cilt-2, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996, 

s.371-378. 
77 Hikmet Bila, Sosyal Demokrat Düzen İçinde CHP ve Sonrası, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1987, 

s. 130. 
78 Boratav, a.g.e., s.65. 
∗ 1932-1934 yılları arasında üç yıl yayın yapan Kadro Dergisi’ne katkıda bulunan ve Kadrocular 

olarak anılan aydınların arasında Burhan Asaf Belge, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vedat Nedim 
Tör, İsmail Hüsrev Tökin ve Şevket Süreyya Aydemir gibi o dönemin en önde gelen isimleri yer 
almaktaydı (Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı Görüntüdeki Dinamizmin 
Gölgedeki Tıkanıklığı, İstanbul,  İletişim Yayınları, 2000, s.87. 
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son şekli verilen Milli Korunma Kanunu, 18 Ocak 1940 tarihinde, Meclis 

toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.79 Milli Korunma 

Kanunu’nun asıl amacı, ülkenin savaş içerisinde doğrudan yer almasa dahi savaş 

koşullarının neden olması beklenen ekonomik sorunları çözmeye yönelik olmuştur. 

 

Milli Korunma Kanunu, savaş ekonomisinde hükümete en geniş yetkiyi veren 

esas kanun olma özelliğini bütün savaş boyunca sürdürmüştür.  

 

Bunun yanında, iç ve dış ticarette devletin fiilen yer almasını sağlamak 

amacını güden Ticaret Ofisi kurulmuş; ayrıca dış ticaretle uğraşan özel şahısları, 

ihracatçı ve ithalatçı birliklerinde örgütlemeye teşebbüs edilmiştir. Ticaret 

Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan İaşe Müsteşarlığı, özel ticaret üzerinde devlet 

denetimini fiilen kurmayı hedeflemiş ve üstelik müsteşar muavinliğine, eski 

Kadro’cu Şevket Süreyya getirilmiştir.80 

 

Ancak bu güdümlü tedbirlerle gelen, ekonomik kontroller karaborsa, vurgun 

ve spekülasyon ortamını yaratmıştır.81  

 

1940-1945 yıllarının en önemli iktisadi kanunu olan Milli Korunma Kanunu, 

bürokrasiye olağanüstü bir savaş ekonomisi yürütme imkanı vermiş; devleti, 

ekonomik sahada tam bir serbestlik içinde hareket edecek araçlarla donatmıştır. 

Bakanlar Kurulu’na, olağanüstü hallerde ekonomik ve ulusal güvenliği desteklemek 

için kanunda gösterilen şekil ve şartlarda yetkiler verilmiştir. Kanunda belirtilen 

olağanüstü haller: “Genel ya da bölgesel seferberlik, devletin bir savaşa girme 

olasılığı, Türkiye’yi ilgilendiren devletler arasındaki savaş”tır.82  

 

Hükümet, üretimi denetlemek ve düzenlemek, çalışma yükümlülüğü koymak, 

üretim mallarına belli bir kâr haddi koyarak satın alabilmek, gerekli görülen malları 

stoklamak, mallara değer karşılığı el koymak, çalışma saatlerini üç saate kadar 
                                                            
79 Taner Timur, Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, İstanbul, İletişim Yayınları, 1994, s. 18-19. 
80 Boratav, a.g.e., s.221. 
81 A.e., s.218. 
82 Çetin, Yetkin, Türkiye’de Tek Parti Yönetimi 1930-1945, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınları, 1983, s.93. 
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artırmak, tüketim malları üzerinde sınırlama yapmak, tarımsal malların alımını 

gerçekleştirmek, fiyatlarını denetlemek, kira bedelini dondurmak gibi yetkilerle 

donatılmıştır. Milli Korunma Kanunu’na uyulmaması halinde çeşitli hapis cezaları 

öngörülmüştür. Bu cezaların ertelenmesi de engellenmiştir. 83 

  

Milli Korunma Kanunu’na bakılarak koyu bir devletçiliğe yöneldiğine 

hükmedilebilir. Kanun, devlet müdahalelerini geniş ölçüde arttıracak, fakat bu 

müdahalelerini, özel teşebbüsü ciddiyetle sarsacak biçimde yürütmekten 

kaçınılmasına çalışacaktır. Üstelik, yokluk şartları, enflasyon ve geniş devlet satın 

alımları, özel sermaye birikimini arttırmıştır.84 Kanun gerçekten de toplumun tüm 

kesimlerini etkileyen önemli bir düzenlemedir ve savaş yıllarındaki sınıfsal 

şekillenmede etkisi son derece büyük olmuştur. 

 

Hükümetin özel teşebbüse karşı çeşitli teşvik uygulamalarını izlemesi için 

gerekli kanuni çerçeve çizilmiştir. Bu alanda bürokrasiye çok geniş yetkiler 

verilmesi, idari kadro içinde suistimal, rüşvet ve nüfuz ticaretinin artması için de 

uygun bir zemin hazırlayacak nitelikte olmuştur.85 

 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında uygulanılan ve çok partili hayata geçiş süreci 

olan 1940-1950 yılları arasında da üzerinde yapılan bazı değişikliklerle uygulanması 

sürdürülen bu kanun, Demokrat Parti iktidarında da yürürlükte kalmıştır. Milli 

Korunma Kanunu 27 Mayıs 1960 ihtilalinden hemen sonra 15 Haziran 1960 

tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.86 

 

2.2.2. Tüketim Kontrolü ve Karne Uygulaması  
 

Türkiye’nin, ekonomik ve siyasal alanda tamamen farklı ve çelişkili ilişkileri 

nedeniyle, hem dış politikada, hem de ekonomik konularda ayrı ayrı ve birbirine 

                                                            
83 Yetkin, a.g.e., s.186. 
84 Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, Dün, Bugün, Yarın, İstanbul, Tekin Yayınevi, 1982, s. 464. 
85 Boratav, a.g.e., s.247-248. 
86 Akandere, a.g.e., s.208. 
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bağlı olarak güçlüklerle karşı karşıya kalınmıştır. Tüm savaş yılları boyunca, ülke, bu 

çelişkinin getirdiği zorluklarla karşılaşmıştır. 

 

Türkiye’de savaş ekonomisinin uygulamaya konulması ile tüketimin 

kontrolüne yönelik girişimler arasında bir yıllık bir süre vardır. Çünkü, iaşe 

problemlerinin çözümünün iki aşamada gerçekleşebilecek olması (yani ilk olarak 

ürüne el koymak, daha sonra bu ürünü dağıtmak), kurumsal düzenlemeler 

yapılmasını gerekli kılmıştır.87 

 
Ancak, savaş ekonomisine ilişkin politikaların sınırlarını ve işlevlerini 

belirleyen Milli Korunma Kanunun 21. maddesi; “Hükümetçe bazı maddelerin 

tüketim miktarları saptanabilecek ve sınırlanabilecektir” demişse de bu maddenin 

doğrudan tüketimi sınırlayıcı uygulamasına 1941 yılında geçilmiştir. 88  

 

Savaş ekonomisinin yürütücüsü durumundaki Koordinasyon Kurulu 

14.2.1941’de aldığı 102 sayılı karar ile İaşe Müsteşarlığının kurulmasını öngörmüş ve 

Müsteşarlığa “memleketin ihtiyaçlarının icap ettirdiği şekilde ithal, ihraç, stok ve tavzi 

işler ile istihlaki tanzim ve tedbir” görevi verilmiştir.89 İaşe müsteşarlığının üstlendiği bu 

işlevi desteklemek için hükümet aynı tarihte 103 sayılı karar ile Petrol Ofisi ve 104 sayılı 

karar ile de Ticaret Ofisi’ni kurmuştur. Petrol Ofisinin işlevi petrol ürünlerini satın almak 

ve satmak, bu ürünleri ithal etmek ve fiyatlarını belirlemek ile bu ürünlerin dağıtımını 

üstlenmek olarak belirlenmiştir. Ticaret Ofisinin ise; her türlü iaşe madde ve 

malzemesini satın almak, satmak ve bu hususta icabeden ithalat ve ihracatı yapmak ve 

memleketin muhtelif mahallerinde stoklar vücuda getirmek veya bu işleri mevcut 

veyahut kuracağı teşekküller vasıtası ile gördürmek olarak görmüştür.90  

 

Ancak, 1942 yılında örgütlerin karne uygulamasında yetersiz kalacağı 

düşüncesi ile 16.3.1942 tarih, 295 sayılı karar ile Dağıtma Ofisi kurulmuş ve bu yeni 

örgüte her türlü ürünü, ordu ve halk için satın alma ve dağıtma görevi verilmiştir.  
                                                            
87 Şevket Pamuk, “II. Dünya Savaşı Yıllarında İaşe Sorunu ve Köylülük”, Tarih ve Toplum,  Sayı:35, 

İstanbul, 1986, s. 281. 
88 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi 1938-1945,  Cilt-2, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996, s.375. 
89 Hüsnü Bengi, Milli Korunma Kanunu ve Kararları, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1943, s.126. 
90 Bengi, a.g.e., s.l29,132. 
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Halk Dağıtma Birliği (HDB) karne uygulamasında, karnelerin dağıtımı ve 

ürünlerin paylaştırılmasındaki yasal işlevleri büyük ölçüde ABD'deki yerel dağıtma 

birlikleri ile benzerlik gösterir. Zira bu ülkedeki karne uygulaması sürecinde bölgesel 

kupon bankaları oluşturulmuş ve bunların yönetimi yerel yöneticilere bırakılmıştır. 

Hükümet tüketimi kontrol etmeye yönelik kurumsal yapılanmayı oluşturmasının ardından, 

bu kurumları kullanarak çeşitli ürünlerin tüketimlerini kontrol etmeye yönelmiştir.91  

 

Karne uygulamasına geçiş birden bire olmamış, tedrici bir geçiş politikası 

izlenmiştir. Önce ülkenin ekonomik yapısı ve kişi başına gelirin bir sonucu olarak 

temel gıda niteliğinde olan ekmeğin üretim ve satış koşullarına denetim getirilmiştir. 

Hükümetin tüketim kontrolü genel iktisat politikasının bir parçası olmuştur.  

 

2.2.3. Varlık Vergisi 
 

II. Dünya Savaşının devam ettiği yıllarda, bütün ısrarlara rağmen savaşa 

katılmayan Türkiye, sınırlarını korumada başarılı olurken, ekonomik yapıyı korumakta 

zorlanmıştır. Bir milyona yakın bir ordunun beslenmesi ve silah altına alınan aktif 

nüfusun üretim dışında kalması, bu yıllarda Türkiye ekonomisini felce uğratmıştır. 

Savaş başlayıp da bir milyona yakın asker silah altına alınınca, iktidarın çözmek 

zorunda kaldığı bir numaralı mesele artan askeri masrafları karşılamak olmuştur.92  

 

1938’den 1942 yılına kadar piyasada dolaşan para miktarı, hükümetin cari 

harcamaları için açıktan para basması sonucu üç kat artarak, toplumsal temelleri 

sarsacak biçimde bir enflasyona neden olmuştur. 1942 yılından başlayarak, hükümetin 

kira artışlarını sınırlamasına karşın, İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde toptan 

eşya fiyatları üç kat artmıştır. Ertesi yıl ise, yaşam koşulları daha da zorlaşmış, 

özellikle gıda maddelerindeki artış altı katına ulaşmıştır. Karne uygulamasının, alıcı ve 

satıcıların tüm denetimine karşın etkisiz kalması, “Tezgah altından ödeme” nin 

                                                            
91 Bengi, a.g.e.,  s.328. 
92 Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, Ankara, İmge Yayınevi, 1997, s.209. 
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yaygınlaşmasına koşut olarak, birçok ithalatçı, ihraççı ve komisyoncunun karaborsa 

faaliyetleri, aşırı kârların gerçekleşmesi sonucunu getirmiştir. 93 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında tek-parti yönetimince takip edilen ve 

uygulanan vergi politikaları, Türk toplumunun her kesimi üzerine bindirilen ağır bir 

yük olmuştur. Geniş halk kesimlerinin CHP’den ve ona dayanan tek-parti 

yönetiminden uzaklaşmasında ve tepki duymasında vergi politikalarının büyük rolü 

olmuştur. Savaşın başlamasıyla birlikte hükümet, köylü, üretici, memur ve işçi gibi 

çalışanlar ağır vergiler yükleyecek gelirlerini bu yolla artırma yolunu seçmiştir.  

 

Savaş boyunca yaşanan ekonomik bunalım, bütçe açıkları, enflasyon ve 

vurgunculuk, ‘Varlık Vergisi’ adı altında olağanüstü bir uygulamanın gerekli 

koşullarının oluşmasına yol açmıştır.94 Türkiye’de savaş döneminde uygulamaya 

konan ve bir servet vergisi olan Varlık Vergisi, siyasal ve toplumsal hayatımızda 

olumsuz izler bırakan bir vergi olmuştur.  

 

Varlık Vergisi Kanunu, ilk olarak Başbakan Şükrü Saraçoğlu tarafından 

hazırlanmış, hazırlık çalışmalarına Maliye Bakanı Fuat Ağralı, Müsteşarı Esat Tekeli ve 

Teftiş Kurulu Başkanı Şevket Adalı katılmıştır.95 Önceleri ekonomik konularda liberal 

uygulamaları benimseyen Saraçoğlu Hükümetinin, daha sonraları Varlık Vergisi Kanunu, 

Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu ve el koyma yöntemleri gibi daha önce başvurulmayan 

radikal önlemlere yönelmesi, üzerinde durulması gereken önemli bir noktadır.96  

 

Varlık Vergisi Kanun tasarısının daha Mecliste görüşülmediği günlerde, 

gazeteciler bu yasayla daha çok azınlıkların vergilendireceğini düşünmeye başlamışlardır. 

Başbakan Şükrü Saraçoğlu, kanun tasarısı Mecliste görüşülmeden önce, bir basın 

toplantısı için gazetelerin başyazarlarını Ankara’ya davet etmiş, başyazarlar toplantıya 

katılmak için Ankara’ya giderken konuyu trende tartışmışlardır. Trende Akşam gazetesi 

başyazarı Necmeddin Sadak, Vakit gazetesi sahiplerinden ve yazarlarından Hakkı Tank Us 
                                                            
93 Necdet Ekinci, İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’de Çok Partili Düzene Geçişte Dış 

Etkiler, İstanbul, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1997, s. 180. 
94 Goloğlu, a.g.e., s.175. 
95 Cemil Koçak, Siyasal Tarih (1923-1950) Türkiye Tarihi 4, Çağdaş Türkiye 1908-1980, Cilt: II; 
İstanbul, Cem Yayınevi, 1995, s.369. 

96 Ekinci, a.g.e., s.180. 
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ve Tan gazetesinden Sabiha Sertel yer almaktadır. Sabiha Sertel’in aktardığına göre Akşam 

gazetesinden Necmeddin Sadak, “Milli burjuvazinin gelişmesini istediğimiz bu devirde, 

bunların kazançları, servetleri üzerine böyle ağır bir vergi koymak bu sınıfın gelişmesini 

durduracaktır.” sözleriyle tasarı hakkındaki endişesini belirtirken, Vakit gazetesi 

sahiplerinden Hakkı Tarık Us ise verginin daha ziyade ‘azınlık sermayedarlarını’ 

zayıflatacağını ileri sürmüştür.97 Tasarı henüz yasallaşmadan gazeteciler yasa ile 

hedeflenen amacı kendi aralarında tartışmaya başlamışlardır. 

 
Bu tartışmanın yapıldığı günün ertesinde, Başbakan Saraçoğlu’nun basın 

toplantısında Hakkı Tarık Us Başbakan’a, “Memleketimizde en büyük servetler, 

azınlık sermayedarlarının elinde toplanmıştır. Türk sermayedarları henüz palazlanma 

halindedir. Bunlara eşit vergi koymak, millî ekonomimiz için zararlı değil midir?” 

sorusunu yöneltmiş, Saraçoğlu bu soruya şu politik yanıtı vermiştir: “Kanun önünde 

vatandaşları birbirinden ayıramayız. Büyük servetler en çok kimin elinde ise, onlar 

daha çok vereceklerdir. Bu vergi 15 gün içinde ödenecektir. Vergiyi ödemeyenlerin 

veya kısmen ödeyenlerin mallarına el konacaktır.”98 Saraçoğlu’nun sözleri, gerçeği 

tam vurgulamamakla birlikte verginin baskı yolu ile alınacağını sezdirmektedir. 

 
Varlık Vergisi Kanunu 9 Kasım 1942 tarihinde Başvekalet tarafından 

TBMM’ye sunulmuş, 11 Kasım 1942’de kanunlaşarak uygulamaya konulmuştur.99 

Tek Parti yönetimi altında Türkiye’de Varlık Vergisinin yasallaştırıldığı 1942 yılı 

Dünya Savaşının ülkede oluşturduğu sıkıntı ve darlıklardan yararlanan kişi ve 

çevrelerin vurgunculuğunun, karaborsacılığının, her türlü haksız kazanç sağlamanın 

doruğa ulaştığı bir dönem olmuştur.  

 
Varlık Vergisi, uygulamada birçok karışıklıklara ve güçlüklere yol açmış, 

milletin geniş bir kesiminin huzurunu kaçırmıştır. Bu vergi, savaş yılları içinde 

edinilen servet ve kazançlara hükümetçe el konulmasına imkân vermiştir. Hatta bu el 

koyma zaman zaman müsadere görümü bile göstermiştir.100 Gerçekten de verginin 

                                                            
97 Sabiha Sertel, Roman Gibi, Demokrasi Mücadelesinde Bir Kadın, İstanbul, Belge Yayınları, 

1987, s.236-237. 
98 A.e. 
99 Akandere, a.g.e., s.173. 
100 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi 1938-1945,  Cilt-2, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996, s. 506. 
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belirlenmesinde bir ölçü olmamıştır. Mükelleflerin verecekleri vergi miktarı, mahalli 

makamlar tarafından belirlenmiştir. Bu vergiyi belirlemekle görevli komisyonlar 

geniş yetkilere sahip olmuştur.  

Varlık Vergisi, bir kazanç ve sermaye vergisi olarak düşünülmesine rağmen 

uygulamada bu vergi; gayri Müslimlere, dönme olan Türk vatandaşlarına ve Türkiye’de 

oturan ecnebilere yönelik olmuştur. Bu verginin uygulanmasında gayri Müslim 

azınlıklar, Müslüman Türk’lere göre 4 misli daha ağır oranda vergilendirilmiştir.101 

 

Kanunun uygulanmasına ilişkin asıl gerçeği Başbakan Şükrü Saraçoğlu CHP 

Meclis Grubunun gizli oturumunda ifade etmiştir. Saraçoğlu’nun CHP Grubunda 

yaptığı konuşmada, “Varlık Vergisi Kanunu bir devrim kanunudur ve bize ekonomik 

bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsattır.” Saraçoğlu ekonomik bağımsızlığın nasıl 

kazanılacağı konusuna ise, “Piyasamıza egemen olan yabancıları böylece ortadan 

kaldırarak Türk piyasasını Türklerin eline vereceğiz” sözleriyle açıklık getirmiştir.102  

 

Varlık Vergisi ile, gayri Müslim olan iş ve ticaret çevreleri büyük bir sarsıntı 

geçirmiş, İstanbul gibi iş ve ticaret merkezi olan bir şehirde ticaret hayatı baltalanmış ve 

yüzlerce iş adamının ticarethaneleri satılarak kendileri işsiz bırakılmıştır. Bu durum orta 

tabakayı çaresiz bıraktığı gibi, Müslüman ticaret çevrelerinin işlerini de olumsuz 

etkilemiştir.103 Diğer taraftan iş ve ticaret merkezlerini kaybeden bir çok tüccar; kayıplarını 

gidermek ve yaşamak için ayak işi yapmaya ve karaborsacılığa başlamışlardır.  

 

Varlık Vergisi, 15 Mart 1944’de 16 ay yürürlükte kaldıktan sonra, 4350 sayılı 

“Varlık Vergisinin bakayasının terhinine dair kanun” ile kaldırılmıştır. Bu kanunla 

tarh edildiği halde henüz tahsil edilmemiş Varlık Vergisi borç bakayaları silinmiş ve 

yeni müracaat kabul edilmemiştir. Dolayısıyla Varlık Vergisini ödemeyenler 

ödeyenlere göre sonuçta kârlı çıkmışlardır.104  

 

                                                            
101 Boratav, a.g.e., s. 262. 
102 Pektaş, a.g.e., s.275. 
103 Akandere, a.g.e.,  s. 179. 
104 Pektaş, a.g.e, s. 284. 
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Varlık Vergisi uygulaması ile Türkiye’nin dış politikada tepki görmesi ve 

eleştiriye uğraması çok partili hayata geçilirken ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere 

katılmak istemesi aşamasında olumsuz eleştirilere neden olmuştur. 

 

2.2.4. Toprak Vergisi Kanunu 
 

Türk köylüsü ve üreticisi için savaş yıllarında hükümetler tarafından konulan 

en ağır vergi “Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu” olmuştur. Bu konulan en ağır 

vergi ilk olarak 15 Mayıs 1943’de kanunlaştırmıştır.105  Ancak bu verginin tam 

olarak uygulanması 19 Nisan 1944’de TBMM’de görüşülerek kanunlaşan Toprak 

Vergisi Kanunu’yla olmuştur.  

 

 Savaş dönemindeki kıtlığı ve açlığı önlemek için devletin almış olduğu 

önlemler, uygulamış olduğu ekonomik politikaları köylünün yoksullaşmasına neden 

olmuştur. Özellikle hükümetin Milli Koruma Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanarak 

tarım ürünleri fiyatlarını çok düşük düzeyde, tutması köylü yığınlarında geniş 

hoşnutsuzluk yaratmıştır.106  

 

Buna rağmen Varlık Vergisi uygulamasının hemen ardından Saraçoğlu 

Hükümeti’nin eski aşarı andıran, toprak ürünleri üzerinden hesaplanarak ayni veya 

parasal olarak tahsil edilecek Toprak Vergisi Kanunu köylüyü büsbütün yıpratmıştır.107  

 

Aşar’ın kaldırılmasından sonra milli gelirin yarısına yakınını oluşturan tarım 

kesiminden vergi alınmaması ile birlikte bu kesimin savaş yıllarında büyük gelir elde 

ettikleri yönündeki düşünce, çiftçiyi olağanüstü vergiye tabi kılan böyle bir kanunun 

doğmasına neden olmuştur. 1943 Haziran’ında Mecliste kabul edilen kanun bu 

yönüyle Varlık Vergisi’nin tamamlayıcısı olarak görülebilir. Nasıl ki, Varlık 

Vergisi’nin hedefi fiyat artışlarından yararlanan ticaret burjuvazisi olmuşsa, Toprak 

                                                            
105 Akandere, a.g.e., s.168. 
106 İsmail Cem, Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, İstanbul, Bahar Matbaası, 1973, s. 290-291. 
107 Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, Ankara, Savaş Yayınları, 1982, s.265. 
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Mahsulleri Vergisinin de hedefi tarım ürünlerindeki artışlardan yararlanan kesim 

olmuştur.108  

 

Nitekim bu noktaya, kanunun gerekçesinde: “Zirai mahsullerin maliyet 

fiyatlarının çok üstünde bir kıymet iktisabı köylümüzün kalkınması noktasında 

memnunlukla karşılanmakla beraber, alınması lazım gelen savunma tedbirlerimizin 

yüklediği büyük külfetlerin bütün millet arasında ahenkli bir tersi düşünüldüğü için 

maliyet fiyatlarının birkaç misli derecesinde artan toprak mahsullerinden bir vergi 

alınmasına zorunlu görülmüştür”109  şeklinde değinilmiştir. 

 

Tarım ürünlerinin tümünün vergiye tabi tutulduğu kanuna göre verginin 

vergiye tabi ürünün olgunlaşma döneminde sahibinden alınması tespit edilmiştir. 

Kanun fındık, fıstık, incir, üzüm, zeytin gibi hububat ve bazı bakliyat ürünlerinin 

aynı olarak, afyon, kendir, keten, pancar gibi sınai bitkilerin ise nakdi olarak 

vergilendirilmesini öngörmüştür. 110  

 

Esas itibariyle bu vergi, savaş şartlarından yararlanarak büyük kazançlara 

sahip olan büyük çiftçilere yönelik bir vergi olarak düşünülmüş ve konulmuştur. 

Devlet bu vergi ile, büyük çiftçilerin toprak mahsullerinden elde ettikleri aşırı 

kazançların bir kısmını bütçeye kazandırmayı amaçlamıştır.111 Dış görünüşü 

itibariyle Toprak Mahsulleri Vergisi, savaş zenginlerine yönelik olarak konulan 

Varlık Vergisi’nin tamamlayıcısı durumunda olmuştur. Ancak bu vergi kendi 

geçimini sağlayabilecek düzeyde üretim yapan küçük köylü için çok ağır bir yük 

getirmiş ve bu kesimlerin yaşama şartlarını olumsuz yönde etkilemiştir. 

 

Hiç kuşkusuz bu vergi, daha sonra kabul edilecek olan Çiftçiyi 

Topraklandırma Kanunu, ile birlikte büyük toprak sahiplerini CHP’den soğutan ve 

DP’nin gelişimini hazırlayan nedenlerden biri olmuştur.112 Ayrıca bu vergi, aşar’ın 

                                                            
108 Tevfık Çavdar Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1950, Ankara, İmge Yayınları, 1995, s. 295. 
109 Timur, a.g.e., s.190. 
110 Boratav, a.g.e., s. 265. 
111 Akandere, a.g.e., s.168. 
112 Timur, a.g.e., s.190. 
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kaldırılmasından sonra tarıma yönelik büyük çaptaki ilk dolaysız vergi olması 

nedeniyle iktisat politikasında önem taşımıştır. Toprak Vergisi Kanunu, köylü ve 

üreticilerin büyük tepkilerine yol açmıştır. Bu vergi, çok partili hayata geçtikten 

hemen sonra 23 Ocak 1946’da kaldırılmıştır.113 

 

2.3. İkinci Dünya Savaşı Yılarında Türkiye’nin Sosyo-Kültürel 

Durumu 
 

Eğitim ve kültür oluşumlarının değerlendirilmesini yaparken, Cumhuriyetin 

ilk yıllarının siyasal, düşünsel ve sosyal niteliğini dikkate almak gerekmektedir. 

Türkiye Cumhuriyetinin ilk çeyrek yüzyılı, Mustafa Kemal ve İsmet İnönü’den ayrı 

olarak düşünülemez. Türkiye’nin o dönemde ulaşmaya çalıştığı hedeflere uygun 

olarak oluşturmaya çalıştığı değerler sisteminin altında bu iki bu iki insanın imzası 

vardır. Bu süreçte eğitim ve kültür alanında yapamaya çalışılan, bazen başarılı ama 

bazen başarısız kalan bütün çalışmaların altında Türkiye’nin gelecek yüzyıllarına da 

yön vermiştir. Cumhuriyeti kuran kadrolar, zorunlu eğitimi sadece yeni kuşaklara 

eğitim öğretim verme değil, aynı zamanda Türk Devriminin yeni değerlerini genç 

kuşaklara benimsetme aracı olarak görmüşlerdir. Eğitim ve kültür alanlarında 

İlköğretim Seferberliği, Köy Enstitüleri, Üniversite Reformu ve Halkevleri ile ilgili 

uygulamalar bu reformların en etkili olanlarına örnek olarak gösterilebilir.  

 

2.3.1. Eğitim ve Kültür Politikaları 
 

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren ilk on yıl içinde eğitim alanında 

pek çok devrim gerçekleştirmiştir. Cumhuriyeti kuran kadro, eski rejimin tüm 

kalıntılarını eğitim sisteminden temizlemeyi ve yerine, çağdaş, laik eğitim ilkeleri 

koymayı başarmıştır. Öğretim Birliği Yasası (Tevhidi Tedrisat) çıkarılarak tüm 

eğitim kurumları tek bir çatı altında birleştirilmiş; laiklik tüm eğitim sisteminin 

temeline oturtulmuştur. Yeni Türk Alfabesinin kabulü ve onu izleyen okuma yazma 

savaşımı; Millet Mektepleri, Türk Ocakları, daha sonra Halkevleri kanalıyla oldukça 

                                                            
113 Boratav, a.g.e., s.266. 
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büyük bir başarı kazanmış, genç Türkiye Cumhuriyeti okuma yazma savaşımında 

azımsanamayacak bir mesafe kaydetmiştir. 

 

Devrim Hükümeti; toplumsal yenileşme, toplumsal kalkınma, topluma ulus 

kimliği kazandırma ve yeni rejimin istediği insan tipini yetiştirmenin, eğitim kanalıyla 

gerçekleşeceği düşüncesinden hareketle bu konunun üzerinde önemle durmuştur. Ancak 

yapılan tüm çalışmalara rağmen, eğitim sorunu, ülke genelinde, istenen ölçüde 

çözülememiştir. Bu çözümsüzlük özellikle kırsal alanda kendini göstermiştir.114 

 

İkinci Dünya Savaşı süreci, eğitim ve kültür politikalarının Atatürk dönemine 

kıyasla hem içerik, hem şekil olarak önemli değişikliklere sahne olduğu bir dönem 

olmuştur. Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği ilköğretimin yaygınlaştırılması yolunda 

İkinci Dünya Savaşı yılları arasında büyük basarılar elde etmiştir.  

 
Orta öğretimi yurdun bütününe yayma yönündeki faaliyet, İkinci Dünya Savaşı 

sürecinde bütün hızıyla devam etmiş, bununla beraber okul ve öğrenci sayılarının ülke 

ihtiyaçları doğrultusunda belirlenerek yönlendirilmesi önemli bir problem olmuştur. 

1939 yılında Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel bu konuya dikkat çekmiştir. 17-19 

Temmuz 1939 tarihinde toplanan I. Maarif Şurası’nın açılış konuşmasında liselerin 

müsbet ilim zihniyetinin, milli kültürün ve milli kültür tekevvünü içinde hümanizm 

ruhunun hal ve istikbalini tayin edecek müesseseler olduğunu belirterek, pek çok 

ülkede ikinci yabancı dil olarak Latince ve Yunanca’nın öğretildiğini ifade etmiştir. 

1939’da Maarif Şurası’nda gündeme getirilen bu görüşler neticesinde 1940-41 öğretim 

yılı başından itibaren üç lisenin birinci sınıflarında klasik şube açılmıştır. Bu şubelerde 

Latince ve daha ileri sınıflarda ise Yunanca okutulmuştur.115  

 
Bu dönemin orta öğretim açısından dikkat çeken bir başka özelliği de, okul 

sayılarında görülen artışa rağmen, öğrenci sayısında çok önemli düşüşlerin meydana 

                                                            
114 İsmail Hakkı Tonguç, Kitaplaşmamış Yazıları, Cilt.1, Ankara, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim 

Vakfı Yayınları, 1997, s.115. 
115 Hasan Cicioğlu, Türkiye Cumhuriyetinde İlk ve Ortaöğretim, Ankara, Ankara Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Yayınları, 1985,  s.139-140. 
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gelmesidir. İkinci Dünya Savaşı’nın sebep olduğu ekonomik problemler neticesinde, 

1942-1948 yılları arasında, özellikle ortaokul öğrenci sayısı büyük ölçüde azalmıştır.   

 
Yüksek Öğretimde 1939-1950 yılları arasında, öğrenci, öğretim üyesi ve okul 

sayıları bakımından gözle görülür bir büyüme ve gelişme sağlanmıştır. 1939 yılında 

19 olan okul ve fakülte sayısı 1950’li yıllara gelindiğinde 34’e, 837 olan öğretim 

üyesi sayısı 1852’ye, 9384 olan öğrenci sayısı 25.091’e yükselmiştir.116 

 

Yine bu dönemde eğitim alanını kökleştirmeye çalışan Hasan Ali Yücel’in 

ikinci büyük girişimi ise kendi bakanlığı içinde Tercüme Bürosu’nu kurarak, Dünya 

Klasiklerinin Türkçe’ye çevrilmesine yönelik çalışmalar olmuştur. Yücel’e göre, batı 

uygarlığının kültürel temellerini oluşturan ve aynı zamanda da tüm insanlığın ortak 

malı olarak görülmesi gereken klasik eserlerin, 500’e yakını Türk diline çevrilerek 

Türk kültür dünyasına kazandırılmıştır.117  Yine aynı dönemde klasiklerin yanı sıra, 

İslam Ansiklopedisi (1940), İnönü-Türk Ansiklopedisi (1943), Sanat Ansiklopedisi 

(1943), Hukuk Sözlüğü (1944), Türkçe-Fransız Sözlük (1944), Osmanlı Deyimleri ve 

Terimleri Sözlüğü (1946) yayınlanmış ve bakanlıkça; İlköğretim Dergisi (1939), Güzel 

Sanatlar Dergisi (1939), Tercüme Dergisi (1940), Kültür Bakanlığı Dergisi (1940), 

Mesleki ve Teknik Öğretim Dergisi (1940), Tarih Belgeleri Dergisi (1941), Kadın ve 

Ev Dergisi (1943), Köy Enstitüleri Dergisi (1945) gibi yayınlar başlatılmıştır.118  

 

Eğitim ve Kültür oluşumlarının değerlendirmesini yaparken, Cumhuriyetin 

ilk yıllarının siyasal ve sosyal niteliğini dikkate almak gerekmektedir. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ilk çeyrek yüzyılı, Mustafa Kemal ve İsmet İnönü’den ayrı 

düşünülemez. Türkiye’nin o dönemde ulaşmaya çalıştığı hedeflere uygun olarak 

oluşturmaya çalıştığı değerler sisteminin altında bu iki önemli isim bulunmaktadır. 

Türkiye’nin, yaşadığı bu dönemde, eğitim ve kültür alanında yapılmaya çalışılan, 

                                                            
116 Cicioğlu, a.g.e. s.139-140 
117 Erdoğan Başar, “Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitiminde Hasan Ali Yücel’in Yeri,” Öğretmen Dünyası, 

Sayı 196, Ankara, 1996, s. 19. 
118 Feyzullah Ertuğrul, Yücel-Öner Davası", Hasan Ali Yücel’e Armağan, Ankara, Birleşmiş Milletler 

Türk Derneği Yayınları, 1997, s.12. 
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bazen başarılı bazen başarısız kalan bütün çalışmaların altında Türkiye’nin gelecek 

yüzyıllarına da yön verme çabası görülmüştür.119  

 

Ülkenin eğitim politikasını, Atatürk döneminin koyu milliyetçi havasından 

farklı, bir çizgiye çekme çabasının sürdürüldüğü bu dönemde, köylerdeki durum 

şehirlerdeki ile paralel bir gelişme gösterememiştir. İktidarda olanlar, köylü 

kalkınmadıkça ülkenin kalkınmış sayılmayacağını, kalkınmanın ise eğitimin 

yaygınlaşmadan mümkün olmayacağını sık sık vurgulamışlardır.120 

Fakat okullu köylerde yaşayanlarla, okulsuz köylerde yaşayanların hayat 

seviyeleri birbirinden pek farklı olmamıştır. Her ikisinde de tarımsal üretim ilkel 

tekniklerle yapılmıştır. Okullu ve okulsuz köyler arasında bir farkın olmaması, bir başka 

deyişle, okulun köye ekonomik, toplumsal ve kültürel yönden bir katkısının olmaması 

yüzünden okul köylülerce istenen bir toplumsal birim olarak görülmemiştir.121 

 

2.3.1.1. Halkevleri 
 

1930 yılında, dünya ekonomik bunalımının sürdüğü ve radikal inkılapların 

henüz tamamlandığı bir sırada, Atatürk’ün iradesiyle Serbest Cumhuriyet Fırkası 

kurulmuştur. Ancak, bu partinin beklenmedik tarzda büyümesi, çok kısa bir sürede 

halkın desteğini kazanması, duyulan hoşnutsuzluğun işaretleri olarak ortaya 

çıkmıştır. Neticede Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılmış ve inkılapların halka 

anlatılmasına, aktarılmasına yönelik bir dizi tedbir alınmıştır. Türk Ocaklarından 

Halkevlerine geçiş, söz konusu tedbirler arasında en önemli olanıdır. 

 

Halkevleri, Cumhuriyet yönetiminin dünya görüşünü aydınlar ve mahallî 

önderler aracılığıyla halka götürme, yaygınlaştırma, tanıtma ve toplumun kültür 

                                                            
119 Şerafettin Pektaş, Milli Şef Döneminde (1938-1950) Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, Fırat Yayınları, 

2003, s.323. 
120 Aydemir, a.g.e., s.376. 
121 A.e. 
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yapısını canlandırma denemesidir. Tarihi misyonunu tamamlamış olan Türk Ocakları 

19 Şubat 1932’de kaldırılmış, halkevleri kurulmuştur.122 

 

19 Şubat 1932’de resmen açılan halkevleri, Atatürk’ün direktifleriyle 

kurulmuş ve kısa zamanda Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış çok önemli bir kültür 

kurumudur. Halkevleri çalışmaları, Cumhuriyet Halk Partisi’nin programındaki 

ilkeler doğrultusunda yürütülmüştür. Bu kurumlar 1932-1951 yılları arasında 

Türkiye’nin toplumsal ve kültürel tarihinde önemli roller oynamıştır. Başta Atatürk 

olmak üzere, dönemin önde gelen devlet adamları zaman zaman halkevleri 

çalışmalarına bizzat katılmak suretiyle bu kurumları desteklemişler, böylece geniş 

halk kitlelerinin halkevlerinde yapılan faaliyetlere katılımını sağlamışlardır. 

Halkevleri her şeyden önce, halka yeni Türkiye’nin hedeflediği çağdaş medeniyet 

seviyesine ulaşma amacına uygun bir eğitim vermeyi hedefleyen yaygın eğitim 

kurumlarından biri olmuştur. 

 

Atatürk, Halkevlerine büyük önem vermiştir. Kuruluş çalışmalarından, ülke 

çapında teşkilatlanmaya kadar bütün gelişmeleri yakından izlemiştir.  

 

Halkevlerinin açılma nedenlerinden biri de toplumun halkçılık anlayışına 

uygun şekillenmesine katkıda bulunmak amacı olmuştur. 1930’a kadar uygulanan 

liberal ekonomik program başarısız olmuş, bu nedenle devletle halk arasında ciddi 

bir kopukluk oluşmuştur. Bu bağı yeniden kurmak isteyen yönetici kesim, 

halkevlerinin kuruluşunu gündeme getirmiştir.123  

 

Halkevleri, dönemin halkçılık anlayışına uygun olarak, toplumu sınıfsız ve 

kaynaşmış bir kitle kabul eden bir yaklaşımla faaliyet göstermişlerdir. Halkevlerinin 

kuruluş amaçları genel olarak, ulusal bilinci oluşturmak, toplumda kültür, ülkü, amaç 

ve düşünce birliğini sağlamak, köycülük çalışmalarını hızlandırmak, CHP İlkelerinin 

öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamak biçiminde sıralanabilir. Halkevlerinin 

                                                            
122 Nurhan Karadağ, Halkevleri Tiyatro Çalışmaları 1932-1951, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 

1998. s. 58. 
123 Anıl Çeçen, Halkevleri Atatürk’ün Kültür Kurumu, Ankara, Gündoğan Yayınları, 1990, s.106-107. 
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yayın organlarındaki yazılara ve halkevlerinin açılışlarında yapılan konuşmalara 

bakıldığında genellikle toplumsal sınıfları yok saymaya yönelik mesajlar verilmeye 

çalışıldığı görülür.124 

 

Halkevlerinin çalışmaları dokuz kolda toplanmıştır. Çoğunlukla 

öğretmenlerin görev yaptığı halkevlerinde; Dil, Edebiyat, Tarih, Güzel Sanatlar, 

Temsil, Spor, İçtimai Yardım, Halk Dershane ve Kursları, Kütüphane ve Neşriyat, 

Köycülük, Müze ve Sergi olarak dokuz çalışma şubesi vardır: Halkevleri belirtilen 

alanlarda çok önemli etkinlikler gösterdiği gibi, Cumhuriyet ilkeleri İle CHP’nin 

görüşlerini de yaymayı amaç edinmişlerdir.125 

 

Halkevlerinin kendi yayınları da önemli bir faaliyet alanı olarak göze 

çarpmaktadır. Bu yayın faaliyetinin ağırlık noktasını dergiler oluşturmuştur. Bu 

dergilerin en önemlisi ve Türk düşünce hayatında büyük izler bırakan, halkevleri 

merkez yayın organı Ülkü dergisidir. Bu dergide çıkan yazılar, parti ideolojisini 

açıklama ve yorumlama yönünden önemlidir, Ülkü dergisinde köy, halk bilgisi ve 

antropoloji sürekli biçimde odak konuları olmuştur. 126 

 

Halkevlerinin gelirleri, bulundukları yörenin parti örgütünce karşılanmıştır. 

Halkevleri hiçbir şekilde kendilerine gelir bulmak için çalışmamışlardır. Yalnız 

yapılacak bağışlar, balo ve müsamere gelirleri, çıkan dergilerin satışlarından elde 

edilen paralar bunun dışında tutulmuştur. Her halkevi yıllık faaliyetlerine göre bir 

bütçe yapmış ve bunu bağlı bulunduğu yörenin parti örgütüne onaylatmıştır. Halkevi 

başkanları, yöre parti örgütünün yönetim kurulu tarafından seçilmiştir. Bunun tek 

istisnası Ankara Halkevi başkanlığı olmuştur.127   

 

1942 yılında 19-24 Şubat tarihleri arasında halkevlerinin 10. Kuruluş Yıldönümü 

kutlamaları yapılmıştır. Bu yıl içinde Londra Halkevi de açılmış, böylece halkevlerinin 

sayısı 389’a, halkodalarının sayısı ise 217’ye yükselmiştir. Bu tarihe kadar 50 milyon 
                                                            
124 Timur, a.g.e., s.160-161. 
125 Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi, Ankara, İmaj Yayıncılık, 1996, s. 182. 
126 Çeçen, a.g.e., s.173. 
127 A.e., s.123-124. 
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kişi halkevlerine gelmiş ve bu kurumlardan yararlanmıştır. On yıl içinde halkevlerinde 

25 bin konferans, 15 bin temsil ve 10 bin konser gerçekleştirilmiştir.128 

 

Tek partili dönemden çok partili döneme geçildiğinde ülkedeki değişimlerden 

halkevleri de etkilenmiştir. CHP, halkevlerinin yapısında ve işleyişinde, değişiklikler 

getirmiştir. Özellikle muhalefet partisi tarafından getirilen eleştiriler, bütçeden 

ayrılan ödenek ekseninde yoğunlaşınca, halkevlerinin gelir kaynakları açısından 

kendine yeten kurumlar haline getirilmesine çalışılmıştır.129  

 

Halkevleri, etkin olarak varlık gösterdiği 1932-1951 yılları arasında önemli 

çalışmalar yapmıştır. Pek çok yayın ve eser ortaya koymuş, pek çok insanın topluma 

kazandırılmasını sağlamıştır. Halkın külfetsizce toplandığı, eğlendiği, çeşitli 

etkinlikler içinde yer aldığı ya da izlediği halkevi ve halk odalarının en önemli 

özelliklerinden birisi; yaygın “halk okulu” hizmeti görmeleridir. Halkevleri, köyde 

ve şehirde yaşayanlar arasındaki uçurumu da asgariye indirmiş ve bu noktada 

oldukça önemli bir görevi başarı ile yerine getirmiştir.  

 

1932’de 14 ilde açılan, 1947’de 463’e ulaşan Halkevleri; 1950 yılında 63 ilde 

478 Halkevi ve 4322 Halkodasına ulaşmıştır. Halkevleri bu süreç içerisinde 9 kolda 

faaliyet göstermişlerdir. 130  

 

Türkiye genelinde faydalı çalışmalar yapmasına rağmen, tipik bir tek parti 
dönemi kuruluşu olan halkevlerinin durumu İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle 
birlikte sarsılmaya başlamıştır. 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’nin faaliyete 
başlaması, halkevi çalışmalarında önemli bir gerilemeye yol açmıştır. Çünkü daha 
önce CHP saflarında ve halkevlerinde çalışan bir çok bilim ve siyaset adamı, 
Demokrat Partiye geçmiştir. Her ne kadar CHP yöneticileri, halkevlerinin siyaset dışı 
bir kurum olduğunu söyleseler de bu kurumların daha çok CHP ve CHP’ye yakın 
teşekküllerin toplantılarına sahne olması ve belli bir partinin yan kuruluşu 

                                                            
128 Çeçen, a.g.e., s.196-198. 
129 Karadağ, a.g.e., s. 63. 
130 Şevket Gedikoğlu, Türkiye’de Yaygın Eğitimden Çağdaş Halk Eğitimine, Ankara, Kadıoğlu 

Matbaası, 1991, s.307-308. 
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görüntüsünden kurtulamaması yüzünden halk, zamanla halkevlerinden uzaklaşmaya 
başlamıştır. CHP’nin 17 Kasım 1947’de toplanan 7. Büyük Kurultayı’nda halkevleri 
meselesi ele alınmış, Prof. Fahrettin Kerim Gökay başkanlığında bir komisyon 
kurulmuş, ancak bu kurultayda halkevlerinin bağımsız bir kurum haline getirilmesi 
yolunda bir adım atılamamıştır.131 

 

Öte yandan Halkevleri ilk açıldığında, faaliyetlerine Türk Ocakları 
binalarında başlamıştır. 1932’de Halkevlerinin açılmasıyla kapatılan Türk Ocakları 
10 Mayıs 1949’da yeniden açılmış, kendi binalarına halkevlerinin kanun dışı yollarla 
el koyduğunu ileri sürerek bu binaları geri istemiştir. 14 Mayıs 1950’de Demokrat 
Parti’nin ezici bir çoğunlukla iktidara gelmesiyle, halkevlerinin durumu tamamen 
sarsılmış, Demokrat Parti ödenek yokluğu gerekçesiyle 18 Haziran 1950’de ilk 
olarak Londra Halkevi’nin faaliyetlerini durdurmuştur. Bu tarihten sonra 
kamuoyunda halkevleriyle ilgili tartışmalar daha da artmıştır.132  

 

Nitekim Demokrat Parti milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulan “Halkevlerinin ve Bazı Halk Partisi Gayri Menkullerinin Hazineye 
İadesi Hakkındaki Kanun Lâyihası” 9 Ağustos 1951 tarihinde açık oylamaya sunulmuş 
ve lâyiha, mecliste bulunan 365 milletvekilinden 362’sinin olumlu oyuyla geçmiştir. 
Yasa 11 Ağustos 1951 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
yasa sonucunda halkevleri binalarına ve binalardaki mallara resmen el konulduğu ve 
bunlar hazineye iade edildiği için halkevleri de fiilen çalışamaz hale gelmiş, başka 
deyişle kapanmıştır. Halkevlerinin kapanmasına yol açan önemli etkenlerden birisi de 
o devirdeki parti çekişmeleri, daha açık bir ifadeyle CHP yetkililerinin bu kurumları 
partinin bir yan kuruluşu gibi görerek elden çıkarmak istememeleri veya bağımsız bir 
kuruluş haline getirmede isteksiz davranmış olmalarıdır. 

 

2.3.1.2. Köy Enstitüleri 
 

Şehir ilk öğretmen okulları olarak da adlandırılan klasik öğretmen 

okullarından mezun olanların genellikle köylerde görev almak istememeleri, görev 
                                                            
131 Serap Taşdemir, Türkiye’de Tarih Bilincinin Oluşmasında Halkevlerinin Rolü, İzmir, Dokuz Eylül 

Üniversitesi AİİTE Yayınları, 2000, s.XVI. 
132 Karadağ, a.g.e., s.63. 
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alanların ise, hayatından çok farklı olan köy şartlarına pek ayak uyduramamaları, 

Osmanlı döneminde binlerce köyün öğretmenden mahrum kalmasına sebep olmuştur. 

Bu gerçek, özellikle II. Meşrutiyet devrinden itibaren, bazı kimseleri köye göre 

öğretmen yetiştirme konusu üzerinde düşünmeye yöneltmiştir.133  

 

Kırsal alandaki eğitim sorununun çözümünün ne denli önemli ve gerekli 

olduğu daha Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan itibaren dile getirilmeye 

başlanmıştır. 1926 yılında TBMM’de Maarif Bütçesi müzakereleri sırasında “İsyan 

sahası olan 13 doğu ilindeki bütün okulların sayısı 215’dir. Okul çağındaki 382.182 

öğrenciden 8.376’sı okumaktadır. Efendiler! Bu zavallı halkı okutmak lazımdır. 

Yoksa falan beyin, filan şeyhin peşine gider.”134 diyalogu geçmiştir. 

 

Bir taraftan İlköğretimin köye yaygınlaştırılmasının gerekliliği, öte yandan 

gelişen yeni pedagojik görüşler, Türkiye’nin eğitim tarihinde özgün bir deney olan 

Köy Enstitüleri’nin doğmasına sebep olmuştur. Aslında, köy okullarının programına 

tarım derslerinin alınması konusu üzerinde ilk defa CHP’nin 1931 yılı kongresinde 

durulmuştur. Konu, 1935 yılında Saffet Arıkan’ın Kültür Bakanlığı’na, İsmail Hakkı 

Tonguç’un da İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne getirilmesiyle yeni bir şekil almış, 

belli bir alanda, yani ‘köy eğitmeni yetiştirme’ politikası üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Köy eğitmeni yetiştirme projesi, ilk defa Kültür Bakanı Saffet Arıkan tarafından 26 

Mayıs 1936’da TBMM’de Bakanlığın bütçesi görüşülürken açıklanmıştır.135  

 

Atatürk bu dava ile yakından ilgilenmiş, hatta Köy Enstitüsü teşkilinden önce 

köye acilen eğitmenler bulunmasını tavsiye etmiştir. Köyde eğitmenlik sistemi, 

Atatürk’ün bu tavsiyesine uyularak başlatılmıştır. Tonguç, ilk eğitmenleri, Kayseri 

köylerinden dolaşarak, o köylerdeki onbaşı ve çavuşlar arasından seçmiştir.136  

 

                                                            
133 Cemil Öztürk, Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme: 75 Yılda Eğitim, İstanbul, İş Bankası 

Yayınları, 1999, s.125. 
134 İlhan Başgöz, Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1995, 

s. 148,   
135 Öztürk, a.g.e., s.142-125. 
136 Aydemir, a.g.e., s.379. 
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Eğitmenlik projesinin başarısı Köy Enstitülerine geçişi hazırlamıştır. İsmet 

İnönü’nün Cumhurbaşkanı olmasından sonra, savaş şartlarına rağmen büyük bir 

ilköğretim kampanyası başlatılmıştır. Bu dönemde Tonguç, İnönü ve Milli Eğitim 

Bakanı Hasan Ali Yücel’den aldığı destekle Köy Enstitüleri denemesini yürütmüştür. 

17 Nisan 1940’da 3083 sayılı yasayla Köy Enstitülerine yasal temel kazandırılmıştır. 

Bu, 1942 yılında çıkarılan 4242 sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat 

Kanunuyla tamamlanmıştır.137 

 

Yeni eğitim merkezlerine yalnızca köylerden öğrenci alınmıştır. Çünkü o 

zamana kadar kentlerdeki öğretmen okullarından yetişmiş olan kent kökenli gençler 

köy şartlarına uyum sağlayamadıkları için köylerde kalmak istememişlerdir. Bu 

nedenle öğrenciler yalnızca köyden alınmıştır. Öğrenciler, kırsal kesimin şartları ve 

meseleleri göz önüne alınarak ve pratik hayatın gereklerine de önem verilerek 

yetiştirilmişlerdir.138  

 

Köy öğretmenleri ile diğer köy meslekleri erbabını yetiştirmek üzere tarıma 

elverişli arazilerde kurulacak olan Köy Enstitülerine, tam devreli yani beş sınıflı köy 

ilkokullarını bitiren sağlıklı ve yetenekli öğrenciler seçilerek alınmıştır. Enstitü 

mezunu öğretmenler, köylerde her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgilenmiş 

ve köylüye rehberlik etmiştir. Enstitüler, öğretmenlere, öğretmenliğin ötesinde 

misyonlar yüklemiştir. Öğrenim süresi, öğretmen olacaklar için beş yıl olmuştur.139 

Yetiştirilen öğretmenler, yalnız okuyup yazma öğreten ve müfredat programlarındaki 

dersleri okutan pasif bir insan değil, Cumhuriyetin ve İnkılabın adamı olarak köyde 

önder olma vasfında, köy hayatında işe yarar öğretmen olmuştur.  

 

1940 yılında açılan Köy Enstitüsü sayısı giderek artmıştır. 1944 yılı Köy 

Enstitülerinin başarılarının dorukta olduğu ve kendilerini ispatladıkları yıl olmuştur. 20 

Köy Enstitüsünde, kız ve erkek öğrenci sayısı 16.400’dür. Bunlardan 2 bini daha 1944’te 

                                                            
137 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi 1938-1945,  Cilt-2, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996, s. 116. 
138 A.e., s. 116-118 
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okullarını bitirmiş, köylere dağılmışlardır. Bununla beraber köye, sanat ve alet de girmiştir. 

Köye giden her öğretmene, bazen 150 parçaya kadar varan aletler verilmiştir.140 

 

Enstitülerde 306 bina bizzat öğrenciler tarafından yapılmıştır. 15 bin dönüm 

arazi işlenip ekilmiştir. Enstitü topraklarına meyveli-meyvesiz 250 bin ağaç 

dikilmiştir. 1.500 dönümlük orman meydana getirilmiştir. 1.200 dönüm bağ 

dikilmiştir. Enstitülerde 9.000 baş hayvan bakılmıştır. Enstitü imalathaneleri, 

enstitülerin giyecek ihtiyaçları ile yapı, demircilik vs. alanlarda faal kuruluşlar haline 

gelmiş ve ayrıca köylere el atmışlardır. Gene bu arada 16 Enstitü, öğrencilerin 

emekleriyle elektriğe kavuşmuştur.141 

 

İkinci Dünya Savaşından sonra, Türkiye, yeni dünya düzeni içinde, doğu ya 

da batı bloku içinde yer almaya zorlanmıştır. Bunun sonucu olarak çok partili 

döneme geçilmiş ama demokratik kültür oluşturmaya başlayan köy enstitülerinin 

yıkılış süreci de aynı zamanda ortaya çıkmıştır.142    

 

14 Mayıs 1950’de yapılan genel seçimleri CHP kaybetmiş, yeni hükümet 

Adnan Menderes tarafından kurulmuştur. Yeni hükümetin Milli Eğitim Bakanı Avni 

Başman, Köy Enstitülerinin yeni şartlara göre ıslah edilmesi için bir program 

hazırlandığını, bu programa göre, enstitülerin artık yalnız köy öğretmeni yetiştiren 

birer meslek okulu olacağını belirtmiştir. Adları da 27 Ocak 1954’de çıkarılan 6234 

sayılı yasa ile değiştirilerek, topraklar dağıtılmıştır.143 

 

2.3.2. Nüfus Durumu 
 

Kurtuluş Savaşı sonrası en önemli sorunlardan biri de azalan nüfus 

sorunudur. Savaş sonrası ekonomik-sosyal ve askeri sorunlara eğilebilmek için 

Türkiye nüfusunun tespit edilmesi, Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı ihtiyacını 

                                                            
140 Aydemir, a.g.e., s. 380. 
141 A.e. s.381. 
142 Pınar Türkoğlu, Tonguç ve Enstitüleri, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1997, s.74. 
143 Pektaş, a.g.e., s. 344. 
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belirlemiştir. 1927 yılında yapılan genel nüfus sayımını, 1935 ve daha sonra her beş 

yılda bir yapılan genel nüfus sayımları izlemiştir.144  

 

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Türkiye’nin insan kaynakları açısından ele 

alınması gereken birinci derecede önemli konusu, Türkiye nüfusunun 1913-1927 

yıllan arasında önemli ölçüde azalması, şehirleşme oranının gerilemesi ve nüfusun 

etnik yapısının büyük ölçüde değişmesiyle ilgilidir. 

 

Türkiye’nin 1923 sınırları içindeki nüfusu 1914 yılında 16.3 milyondan 1927 

yılında 13.6 milyona düşmüştür. Azalma oranı yüzde 17’dir.145 Azalmanın bir nedeni, 

1913’ü izleyen on yıllık sürekli savaş döneminde İstanbul ve Anadolu’nun Türk ve 

Müslüman nüfusunun Osmanlı ordularının asker kaynağı olmasıdır. Birinci Dünya 

Savaşı’nda Osmanlı kuvvetlerinin cephede verdiği ölü sayısının 400.000, hasta, kaçak, 

kayıp asker sayısının ise 1.600.000 civarında olduğu sanılmaktadır. Öte yandan, savaş 

yıllarında sivil nüfus arasında, beslenme, sağlık koşullarındaki bozulmalar, işgal ve 

etnik çatışma alanlarındaki karışıklıklar nedeniyle ölüm oranları artarken, erkek 

nüfusun önemli bir kısmının askerde olmasından ötürü doğum oranlarındaki düşmenin 

Türk ve Müslüman nüfusu azaltıcı etkisi de dikkatten kaçılmamalıdır. İç isyanlar ve 

bunların bastırılması sırasındaki ölümler de nüfusunun azalmasında etkili olmuştur. 

 

1927 yılındaki ilk nüfus sayımında tespit edilen 13.648 milyon nüfus, gerçek 

sayıdan daha azdır. Askerlik, vergi gibi faktörlerin tesiri altında 1927 nüfus sayımında 

250 bin ile 400 bin arasında bir nüfusun beyan edilmediği tahmin edilmektedir. Eksik 

beyan miktarı da göz önüne alındığında 1927 nüfus sayımında nüfusun 14 milyona çok 

yakın olduğu söylenebilir. 1935 yılında bu miktar 16 milyona ulaşmıştır. Bu hızlı 

artışın gerek birinci nüfus sayımında sayılamayanlardan, gerekse hakiki artışlardan 

meydana geldiği söylenebilir.146 1940 yılındaki nüfus artışının nedeni ise 1939 yılında 

Hatay’ın Anavatana katılmasına bağlanabilir. Türkiye’de doğum ve ölümlerle ilgili 

                                                            
144 Koray Başol, Demografi Genel ve Türkiye, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, 1984, s.39. 
145 Tezel, a.g.e, s. 97. 
146 Halil Dirimtekin, Türkiye Ekonomisi, Eskişehir, Sevinç Matbaası, 1987, s.28. 
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kayıtlar muntazam tutulmadığı için sayımlardan çıkan neticeleri bunlara göre kontrol 

etmek ve müstakil tahminler yapma imkânı olmamıştır.147  

 

1940’tan sonra nüfusun artış hızında bir yavaşlama baş göstermiştir. İkinci 

Dünya Savaşı, artış hızındaki yavaşlamanın ana etkeni olmuştur. Çünkü, evlilik 

çağına gelmiş gençlerin silah altına alınmış bulunması, evlenmelerin azalmasına ve 

dolayısıyla doğum oranının düşmesine neden olmuş ve böylece de nüfusun artış 

miktarı yavaşlamıştır. Doğum oranının azalması ve diğer yandan da ölüm oranlarının 

artması, 1940-1945 yılları arasında nüfusun artış hızının yavaşlaması sonucunu 

doğurmuştur. 1945 yılından sonra nüfusun tekrar hızla artmaya başladığı ve bu 

artışın 1960 yıllarına doğru rekor düzeye ulaştığı görülür148 

Cumhuriyet’in kuruluşundan 1950’li yıllara kadar kırsal ve kentsel kesimin 

toplam nüfus içerindeki oranı değişmemiştir. Kırsal kesimin toplam içerisindeki 

oranı yüzde 75’ler civarında gerçekleşmiş bu da bize Türkiye’nin tarıma dayalı bir 

ekonomisi olduğunu açıkça göstermektedir. Sanayileşme hareketlerinin ise 1950’li 

yıllara kadar pek de başarılı olmadığı, buradan çıkartılabilecek bir başka sonuçtur. 

 

1946 sonrası Türkiye’nin demokratik söylem içerisine girişi, kırsal kesimlerin 

çözülüşünün bir gereklilik olarak ortaya çıkması, aynı zamanlarda kırsal kesimlerden 

gelen nüfus baskısı, kent ağırlıklı politikalara doğru geçme gerekliliğini doğurmuştur. 

Karayollarının gündeme gelişi, aslında bunda önemli rol oynamıştır. Çünkü o güne 

kadar daha çok kırsal alandaki pazarı entegre etme çabası vardır. Oysa karayollarının 

1950’lerde gündeme gelişiyle birlikte, göç olayı çok daha etkin bir şekilde ortaya 

çıkmış ve kent nüfusunda önemli bir artış gündeme gelmiştir. Yirmi yılda katedilen bir 

nüfus artışı, 50’li yıllardan sonra beş yılda ikilenebilmiş, üçlenebilmiştir.149 

 

Uzun harp yıllarından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde, erkek nüfusun 

başlangıçta kadınlara göre daha az olduğu görülmüştür. Uzun yıllar yapılan 
                                                            
147 Nevzad Yalçıntaş, Türkiye’nin Sosyal Bünyesi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 

Yayınları, 1972, s.9. 
148 Vural Savaş, Türk Ekonomisi ve Türk İlmi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Türkiye Ekonomisi 

Araştırma Merkezi, 1985, s. 15. 
149 Fatma Türe, İstanbul Dört Çağı, İstanbul Panelleri, İstanbul, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 

1999, s.78. 
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sayımlarda bu böyle devam etmiştir. Ancak İkinci Dünya Savaşı’na girmeyişimiz 

nedeniyle 1945’den sonra erkek sayısı, kadın sayısını yakalamış ve geçmiştir.  

 

İkinci Dünya Savaşı’na katılan hemen her ülkede, savaştan sonra hızlı nüfus 

artışları görülmüştür. Türkiye’de Avrupa ülkelerinde görülen bebek patlaması 

yaşanmamakla birlikte, nüfus artışında daha küçük boyutlarda da olsa bir hızlanma 

görülmüştür. 1950’li yıllarda Cumhuriyet döneminin en büyük artış hızları 

kaydedilmiştir.150 

 

İkinci Dünya Savaşı öncesinde ortalama yaşam umudu 35 yıla ulaşmıştır. 

Ancak savaş yıllarında, salgın hastalıklar, sağlık sisteminin henüz iyi 

örgütlenememiş olması, modern tıbbi teknolojinin eksikliği ve özellikle kentlerde 

gıda sıkıntısı çekilmesi gibi nedenlerle ölüm hızlan artmış ve ortalama yaşam umudu 

1940’lı yılların başlarında 31 yıla inmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllar, 

Türkiye’de ölüm hızlarının en hızlı azaldığı yıllardır. Ortalama yaşam umudu 1950'li 

yılların sonuna gelindiğinde 46 yıla çıkmıştır. Bu dönemde bulaşıcı hastalıklarla 

mücadelenin daha yaygın ve etkili bir şekilde yapılması, verem ve sıtma gibi 

hastalıkların kontrol altına alınması ve antibiyotiklerin ithali, özellikle 5 yaşından 

sonraki yaşam umudunun hızla artmasına neden olmuştur.  

 

2.3.3. Sağlık Politikaları 
 

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı’na bağlı merkez ve 

taşra örgütleri geliştirilmeye çalışırken, hekim gereksinimini karşılamak amacıyla 

Tıp Fakültesi mezunlarına mecburi hizmet getiren yasa yürürlüğe konmuştur. Sağlık 

Bakanı Refik Saydam döneminde, 1925’te hazırlanan ilk çalışma programında devlet 

sağlık örgütlerinin genişletilmesi, sağlık elemanı yetiştirilmesi, Numune Hastaneleri, 

                                                            
150 Akile Gürsoy, Üç Kuşak Cumhuriyet, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1998, 

s. 120. 
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doğumevi ve çocuk bakımevi açılması gibi görevlerin yanında sıtma, verem, trahom 

vb. hastalıklarla mücadele konularının da ağırlık kazandığı görülmüştür.151  

 

1930’da çıkarılan Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 1936’da çıkarılan Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât Kanunu ile özel girişim reddedilmekle birlikte 

bireylerin sağlığına yönelik tüm faaliyetlerin denetimi devlete bırakılmıştır. Dar bütçe 

olanaklarına rağmen 1923-1950 yılları arasında koruyucu hekimlik alanında, kuduz, 

frengi, lepra, sıtma, verem, çiçek vb. bulaşıcı hastalıklarla zamanın koşulları oranında 

etkili bir mücadele yürütülmüştür. 1923-1925 yıllarında Anadolu’nun bazı bölgelerinde 

yüzde 70’e varan sıtma oranı 1940’larda yüzde 10-11’e kadar düşürülmüştür.152  

 

Savaş sonrası yıllarda gerek kişi başına düşen harcamada, gerek Sağlık 

Bakanlığına genel bütçeden ayrılan payda belirli bir yükselme olmuştur. Cumhuriyetin 

ilk yıllarında eczacılık eğitimi yapan tek kurum, İstanbul Üniversitesi Eczacılık 

Okuludur. Bu okul 1933 yılına kadar Tıp Fakültesine bağlı iken, 1944 yılına kadar Fen 

Fakültesine bağlı olarak öğretimini sürdürmüştür. Okul 1944 yılında yeniden İstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlanmıştır. Eczaneler, Cumhuriyet döneminin 

başlangıcından 1950 yıllarına kadar ülkemizin hazır ilaç gereksinimini doğrudan 

karşılayan kurumlar olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu dönemde belirgin bir ilaç 

sanayinin olmaması, Avrupa’dan ithal edilen kısıtlı sayıda hazır ilaçların yanı sıra, 

kimyasal madde ve droglardan yararlanılarak eczanelerde hazırlanan ilaçların 

kullanıldığı dönemdir. Havan eczacılığı olarak adlandırılan bu dönem, eczacılığın 

doğrudan üretim fonksiyonunu üstlendiği 1950’li yıllara kadar devam etmiştir.153 

 

Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda bebek ölümleri oldukça yüksek olmuştur. 

Bu yıllarda doğan her dört bebekten biri, bir yaşına ulaşamadan ölmüştür. İkinci 

Dünya Savaşı yıllarında bebek ölümleri hızla daha da yükselmiştir. İkinci Dünya 

Savaşı’nı izleyen yıllarda düşme eğilimine giren bebek ölüm hızlarındaki azalma 

                                                            
151 Gencal Gürsoy, “Sağlık”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt VI-VII, İstanbul, İletişim 

Yayınları, 1983, s. 1720. 
152 Gürsoy, a.g.m., s. 1721. 
153 Mehmet Başaran, “Köy Esititüleri: Kurtuluş Savaşı Temeli Üstünde Tam Bağımsız Çağdaş Bir 

Toplum”, İstanbul, İş Bankası Yayınları, 1999, s.345-358. 
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eğilimi, günümüze kadar hızını yitirmeden devam etmiştir.154 Savaş yıllarında birçok 

ilaç, özellikle antibiyotiklerin ithalinin kısıtlı oluşu dolayısıyla tedavi yetersizliğinin 

bebek ölümlerinde artışa yol açmıştır. 

 

İkinci Dünya Savaşı sırasında sıtma mücadelesinde kullanılan ilaçların dış 

alımında ortaya çıkan güçlükler ve genel sağlık koşullarının kötüleşmesi sonucu, sıtma 

oranı 1942-1943 yıllarında yeniden yüzde 32’ye çıkmıştır. 1946’da çıkarılan Sıtma 

Savaş Kanunu ve yaygın DDT kullanımı sonunda sıtma oranı 1956’da yüzde 0.8’e 

gerilemiştir.155 Savaş yıllarında yayılan bulaşıcı hastalıklardan en önemlilerinden biri de 

verem hastalığı olmuştur. 1943 ve 1944 yıllarında verem hastalığına yakalananların ve 

dispanserlere müracaat edenlerin sayısında önemli bir artış olmuştur. İkinci Dünya 

Savaşı yıllarında Türkiye’de veremle mücadelede diğer hastalıklara kıyasla yetersiz 

kalınmıştır. Tifüs ve sıtma ile savaş yıllarında etkili bir mücadele yürütülerek sonuç 

alınırken, veremle mücadelede aynı başarı gösterilememiştir. 

 

2.4. Basının Durumu 
 

1931 tarihli Matbuat Kanunu, 1935 yılında Basın Kongresi’nin toplanması ve 

1938’de Basın Birliği’nin kurulması ile basın denetim altına alınmıştır. 1939’da 

İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması da hükümetin basın üzerine uyguladığı sıkı 

denetimi kolaylaştırıcı önemli bir siyasi etken olmuştur.  

 

1939 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle bütün dünyada 

gerginlik artmış, olağanüstü önlemler alınmıştır. Türkiye savaşın dışında kalmıştır 

ama 1940’da sıkıyönetim ilan edilmiştir. Hükümet artık savaş bitene kadar basın 

üzerinde sınırsız yetkiler kullanmıştır.  

 

İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan kaos ortamından basın oldukça 

etkilenmiştir. Bakanlar Kurulu’nun bir kararıyla gazetelerin kapatılabilmesi, basın 

                                                            
154 Akile Gürsoy, Üç Kuşak Cumhuriyet, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1998, 

s. 119. 
155 Gencal Gürsoy, a.g.m., s. 1721. 
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özgürlüğünün hükümet tarafından istenildiği zaman kısıtlandığını göstermektedir. 

Böyle bir ortamda basın görevini yerine getirememiş, susturulmuştur. Bu dönemde 

çıkarılan gazetelerin sayısında da azalma görülmüştür.  

 

Gazetelerin yoğun biçimde kapatılmalarına, yazarların koşulsuz denetimine 

olanak tanımıştır. Basın, iç ve dış politika konularında, ancak belirli sınırlar içinde 

yazabilmiş, haber yayınlayabilmiştir. 

 

2.4.1. İktidar Basın İlişkileri ve Basına İlişkin Yasal 

Düzenlemeler 
 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de basın hareket serbestliğine sahip 

olamamıştır. İktidar basını sıkı denetim altında tutmuş ve istediği şekilde 

yönlendirmiştir. Toplumun okur-yazar kesimine ideolojik fikirlerini aktarmış, politikada 

vermek istediği mesajları basın aracılığı ile vermiştir. Her ülkede hükümet çizgisinde 

yayın yaparak hükümetin görüşlerini yansıtan yayın organları olmakla birlikte, 

ülkemizde yapılan veya ülkemize yönelik olarak yapılan araştırmalarda, Türkiye’de tek 

parti iktidarı döneminde, özellikle de İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde ülkedeki 

basının neredeyse tümünün benzer çizgide yayın yapması istenmiştir. 

 
Savaş yıllarının iktidar çevreleri, basının özgür olduğu yolunda sık sık 

beyanlarda bulunmuşlardır. Keza, basın organlarında da özgürce davrandıkları, 
istedikleri görüşleri dile getirdikleri yönünde yazılar çok sıktır. Aradan zaman geçip 
de çok partili dönemde iktidar değişikliği gerçekleştirildikten sonra açıklanan anılar, 
tek parti iktidarı basın temsilcilerinin iktidar ile ilişkilerinde o kadar da serbest 
olmadıklarını ortaya koymuştur.  

 
İkinci Dünya Savaşı yıllarında basının özgür olduğu yolunda yapılan vurgu iki 

temel sebeple yapılmıştır. Bunlardan biri; “basın özgürlüğünü vurgulamak hükümete 
Avrupa devletleriyle olan ilişkilerinde esneklik kazandırmıştır. Böylece resmi tavırları 
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olan tarafsızlık ilkesini korurken, basın aracılığıyla gerçek düşüncelerini sezdirmiştir.”156 
İkinci ve asıl sebebi ise, Türkiye’de tek parti iktidarının kurumsallaşmasında 
aranmalıdır. Türkiye, özellikle 1923-1931 yılları arasında Osmanlı Devleti’nden Türkiye 
Cumhuriyeti’ne geçiş sancıları yaşamıştır. İktidar mücadelesinin bazen açık bazen kapalı 
olarak sürdüğü bu dönemde, mücadelenin araçlarından biri de basın olmuştur. İktidar 
çevreleri, toplumu Kemalist ideoloji doğrultusunda şekillendirmek, Osmanlı zihniyetini 
silmek ve muhalefeti kontrol edebilmek için basın organlarını da bir araç olarak 
kullanmıştır. Dolayısıyla, basının kurumsal durumu ve İkinci Dünya Savaşı’nın pratik 
zorunlulukları basını yönlendirmiştir. 

 
İkinci Dünya Savaşı yıllarında basın üzerindeki denetimin sıkılığının bir diğer 

sebebi dönemin zihniyetinde olmuştur. Kazım Karabekir 12 Eylül 1939 tarihli CHP 

Grup Toplantısında basının durumuna değinmiştir. Kazım Karabekir’e göre, savaşla 

ilgili tebliğleri askeri ve siyasi uzmanların ortaklaşa yorumlaması gerekir. Savaşan 

ülkeler aleyhine çirkin ifadeler kullanılmamalı, hudut haricinde emellerimizin 

bulunduğu gibi fikirler, özellikle milletvekili gazetecilerin kaleminden 

çıkmamalıdır.157 

  

Basın Birliği İstanbul bölgesi başkanı Hakkı Tarık Us’un, Başbakan Şükrü 

Saraçoğlu’nun şerefine verilen ziyafette yaptığı konuşmada basının iktidar ile 

ilişkilerini ve kendisine yüklediği misyonu açıklayıcı özelliktedir. “Cumhuriyet 

basınında bugüne kadar ne mıntıkamızda, ne mıntıkamızın dışında milli birlik dilinin 

ahengini bozacak hatta zayıf bir ses duyulmamıştır, duyulmayacaktır da. Basın her 

zaman irşatlarınızdan faydalandı ve bu istifade ile her zaman yurt hizmetine sadık 

kaldı. Devletin kurduğu başarı binasına bir taş taşıyıp koyabildi ise kafi mükafat 

görmüş sayılır.”158 Hakkı Tarık Us’un bu sözleri savaşın ilerleyen aşamalarında da 

basına yüklenen fonksiyonun değişmediğini göstermektedir. 

 

                                                            
156 Selim Deringil, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası, İstanbul Tarih 

Vakfı Yurt Yayınları, 1994, s.10.   
157 Kazım Karabekir, Ankara'da Savaş Rüzgarları: II. Dünya Savaşı-CHP Grup Tartışmaları, 

Haz. Faruk Özerengin, 2. bs., İstanbul, Emre Yayınları, 1995, s. 78-80. 
158 Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Çev. Yasemin Saner Gönen, 19. bs., İstanbul, 

İletişim Yayınları, 2005, s. 510. 
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İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan kaos ortamında basın görevini yerine 

getirememiş, susturulmuştur. Bu dönemde birçok gazete kapanmış, çıkarılan 

gazetelerin sayısında da azalma görülmüştür. İkinci Dünya Savaşı yıllarında gazete 

kapatmanın yanında, basının bazı haberlere yer vermemesi konusunda baskılar 

yapılmıştır. Bu dönemde getirilen başlıca yasaklar; “Türkiye’den bahseden radyo 

haberlerinin, Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nün izni olmadıkça yayını yasaktır (19 

Eylül 1939). Rusya yazılmayacak, Rusya kelimesi yalnız başına kullanılmayacak, 

Sovyet Rusya diye yazılacaktır (23 Aralık 1939). Anadolu Ajansı’nın haberlerinden 

başka haber yazılamayacaktır; başmakale yazılmayacaktır; ikinci baskı ve ilave 

yapılmayacaktır (10 Haziran 1940). Hatay’da 15 haydut 3 otomobil soymuş, bir 

polisi öldürmüş, 2 kişiyi yaralamış ve 15000 lira gasp ederek kaçmışlardır. Bu haber 

yazılmayacaktır (29 Ağustos 1943).” 159 

 

Savaş yıllarında bir devlet organı olan Anadolu Ajansı’nın haberlerinden 

başka haberin yazılmasının yasaklanması, basın özgürlüğünü kısıtladığı gibi, 

demokrasinin de yara almasına neden olmuştur. 

 

2.4.1.1. Matbuat Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 
 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında İnönü Hükümetinin çıkardığı bir takım kanun 

ve tüzüklerle yayınlanan yazıları basını sıkı bir denetim altına almıştır. Bu kanun ve 

tüzüklerle hükümete geniş yetkiler vermiş ve basını istediği şekilde yönlendirmiştir. 

İktidarın basını yönlendirme araçlarının en başında Matbuat Kanunu gelmektedir. 

Siyasal iktidara, gazete ve dergileri keyfi olarak toplama ve kapatma yetkisi veren ve 

basın özgürlüğünü sınırlayan “1931 tarihli Matbuat Kanunu” na, 1938 yılında yeni 

maddeler eklenmiştir. Bu maddeler, Kanun’un basın özgürlüğünü kısıtlama niteliğini 

daha da arttırmış, basını, iktidarın mutlak hâkimiyeti altında resmi görüşü yayan ve 

kamuoyunu bu yönde oluşturan bir kurum durumuna getirmiştir.160 

                                                            
159 Hıfzı Topuz, 2. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2003, s. 

167-168    
160 Murat Güvenir, 2. Dünya Savaşında Türk Basını, Siyasal iktidarın Basını Denetlemesi ve 

Yönlendirmesi, İstanbul, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1991, s.43. 
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1931 Tarihli Matbuat Kanunun 9. maddesiyle göre; gazete ve dergi 

yayınlamak için, gazete ve derginin çıkacağı yerin en büyük mülki idare amirinden 

ruhsatname alma zorunluluğu getirilmiştir.161 Ayrıca Kanun’un 12. maddesine 

eklenen bir paragraf ile  “Şut Şöhret”li yani toplumda kötü şöhret yapmış kişilerin, 

gazete ve dergi yayınlamaları ya da sorumlu mevkilerde bulunmaları 

yasaklanmıştır.162 Bu hüküm iktidara keyfi bir tutum ile istemediği kişilere yayın 

organı çıkarma izni vermeme yetkisi sağlamıştır.  

 

Kanun’un 21. maddesinde, yine 1938’de yapılan düzenleme her yayın 

organının çalıştıracağı muhabir, yazar vb. nin gerçek kimliğini idareye bildirme 

zorunluluğu getirilmiştir. Kanunun 38. maddesinde yapılan değişiklikle de orta ve 

yüksek öğretim kurumlarında disiplini bozacak mahiyetteki olayların idareden izin 

alınmadan yayınlanması yasaklanmıştır. 163 

 

Diğer bir kısıtlayıcı hüküm olan Matbuat Kanun’un 50. maddesi İkinci Dünya 

Savaşı yıllarında basın üzerindeki denetimin aracı olmuştur. Bu maddeye göre; 

“memleketin umumi siyasetine dokunacak neşriyattan dolayı, İcra Vekilleri Heyeti 

kararı ile, gazete veya mecmualar, muvakkaten tatil olunabilir. (...) Bu suretle 

kapatılan bir gazetenin mesulleri, tatil müddetime, başka bir isimle gazete 

çıkaramaz”164 denilmiştir. Bu madde Bakanlar Kurulu’na, bir gerekçe göstermeden 

yayın organlarını kapatma yetkisi vermiştir.  

 

Siyasal İktidara, keyfi bir gerekçeyle yayın organlarını toplama ve kapatma 

yetkisi veren 1931 tarihli Matbuat Kanunu’na 1938 yılında eklenen bu maddeler ile, 

Türk basını hükümetin çok sıkı denetimi altına sokulmuş, iyice güdümlü bir konuma 

getirilmiştir. Hükümet kanun ile basını istediği gibi denetleyebilecek hukuki 

dayanaklara kavuşmuştur.  

 

                                                            
161 Nilgün Gürkan, Türkiye’de Demokrasiye Geçişte Basın 1945-1950, 1 bs., İstanbul, 1998, s. 88. 
162 Güvenir, a.g.e., s. 46. 
163 Alpay Kabacalı, Başlangıçtan Günümüze Türkiye’de Basın Sansürü, İstanbul, Gazeteciler 

Cemiyeti Yayınları, 1990, s.133-134. 
164 Güvenir, a.g.e., s. 40. 
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1939 yılının Eylül ayında savaşın başlamasından sonra, ülkede ulusal birliği 

sağlamak ve Türkiye’nin içişleri gibi konular hakkında iç ve dış kamuoyunun fazla 

bilgi sahibi olmasını önlemek amacıyla, 29 Nisan 1940’da Matbuat Kanununun 30. 

ve 35. maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 30. maddede yapılan değişikliğe göre, 

“Milli hisleri inciten veya bu maksatla milli tarihi yanlış gösteren yazıları neşredenler 

elli liradan beşyüz liraya kadar para cezasıyla denilirken” 35. madde değişikliğine 

göre ise, “Devlet emniyeti ile alakadar meseleler hakkında yapılmakta olan 

tahkikattan ve yine Devlet emniyeti bakımından alınan tedbirlerden bahseden yazılar 

memnudur. Ancak bu tahkikatı yapmaya veya bu tedbirleri almaya salahiyetiyle 

makam tarafından bu hususta müsaade verebilir”165 hükmü getirilmiştir. Bu 

değişiklikler ile, Türklerin ulusal duygularını inciten ve tarihini yanlış gösteren 

yazılar ile güvenliğiyle ilgili meseleler hakkında yapılmakta olan soruşturmalardan 

ve yine güvenlik bakımından alınan önlemlerden söz eden yazıların yayınlanması 

yasaklanmıştır.  

 

2.4.1.2. Ceza Kanunu’nda Basınla İlgili Yapılan Değişiklikler 
 

Yalnızca Matbuat Kanunu’nda değil, Ceza Kanunu’nda da değişikliğe 

gidilmiştir. 1936 yılında Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılırken, “Devlet'in Şahsiyeti 

Aleyhinde Cürümler” bölümü, baştan başa ve 1930 İtalyan Ceza Kanunu örnek 

alınmak suretiyle yeniden yazılmıştır.166  

 

Böylece 141. ve 142. maddelerdeki hükümler başka maddelere kaydırılarak 

şu hükümler getirilmiştir: “Memleket dahilinde içtimai bir zümrenin, diğerleri 

üzerinde tahakkümünü şiddet kullanmak suretiyle tesis etmek veya içtimai bir 

zümreyi şiddet kullanarak ortadan kaldırmak veya memleket dahilinde teşekkül etmiş 

iktisadi veya içtimai nizamları şiddet kullanarak devirmek, yahut memleketin siyasi 

ve hukuki herhangi bir nizamını yıkmak için propaganda, cemiyetleri tesis eden, 

tanzim eden veya sevk ve idare eden kimse cezalandırılır.”167   

                                                            
165 Kabacalı, a.g.e., s. 138. 
166 Girgin, a.g.e., s.125. 
167 Topuz, a.g.e., s. 160 
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Maddenin öteki fıkralarında bu tür topluluklara katılmak, ‘milli hissiyatı’ 

sarsıcı propaganda yapmak ve dernek kurmak, dağılmış örgütleri değişik adlarla 

kurmak, propaganda fiilini işleyenleri övmek suçları da cezalandırılmıştır.   

 

2.4.1.3. Basın Birliği Kanunu 
 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında siyasal iktidarın basın üzerindeki denetimini 

ve güdümünü sağlayan yasal düzenlemelerden biri de 14 Temmuz 1938 tarihinde 

yürürlüğe giren Basın Birliği Kanunu ile oluşturulan ‘Türk Basın Birliği’dir.168  

 

Gazetecilik mesleğinin sorunlarına çözüm bulmak, basında otokontrolü 

sağlamak ve hükümet-basın ilişkilerini düzenlemek amacı ile, meslek mensuplarından 

oluşacak bir birlik kurulması, 25 Mayıs 1935 tarihinde toplanan Birinci Basın 

Kongresinde karara bağlanmıştır.169 Alınan bu karar, üç yıl sonra uygulamaya konulmuş 

ve 27 Haziran 1938’de Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Basın Birliği Kanunu, 14 

Temmuz 1938 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 

yürürlüğe girmesinden sonra, 25 Haziran 1917’den beri faaliyette olan bulunan İstanbul 

Matbuat Cemiyeti, Türk Basın Birliği’ne katılmıştır.170 

  

Basın Birliği’nin 19 Temmuz 1938’de yapılan kongresinde başkanlığa Ankara 

Milletvekili, CHP’nin sözcüsü niteliğindeki Ulus gazetesi’nin başyazarı Falih Rıfkı Atay, 

Merkez İdare Kurulu’na Asım Us, Ahmet Şükrü Esmer, Abidin Daver, Sadri Ertem, 

İbrahim Alaettin Kerami Kurtbay, Selim Ragıp Emeç, Sedat Simavi seçilmişlerdir.171  

 

Buradan da görüleceği gibi, Basın Birliği’nin üst yönetim kadrosu, hükümetin 

ileri gelen yöneticilerinden oluşmaktadır. Bu da, Basın Birliği’nin kuruluş amacına 

ne ölçüde katkı sağlayacağını eleştiriye açmaktadır. 

                                                            
168 Fuat Süreyya Oral, Türk Basın Tarihi 1919-1965 Cumhuriyet Dönemi, Ankara, Sanayi Nefise 

Matbaası, 1973, s.122. 
169 Murat Özgen, Gazetecinin Etik Kimliği, İstanbul, Türkiye Gazetecilik Cemiyeti Yayınları, 1998, s.160. 
170 Server İskit, Türkiye’de Matbuat İdareleri ve Politikaları, Ankara, Başvekalet Basın ve Yayın 

Umum Müdürlüğü Yayını, 1943, s. 301-303. 
171 Murat Özgen, Türkiye’de Basının Gelişimi ve Sorunları, İstanbul, Ozan Yayıncılık, 1998, s. 24-25 
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Basın Birliği’nin kuruluş amacı; basında otokontrolü sağlamak, meslek 

mensuplarının sosyal haklarını korumaktır. Ancak, basında “inzibat ve intizamı” 

sürdürmek, basını ulusal amaçlar uğrunda “uyanık ve toplu halde bulundurmak” da 

yasa ile (madde 5), birliğe verilen görevler arasındadır. Ayrıca, hükümet ile basın 

arasında işbirliğini düzenlemek ve bu amaç ile “birlik azalarına direktifler vermek” 

(madde 12), Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun ana görevleri arasında yer 

almıştır.172  

  

Basın Birliği Kanunu’nun 2. maddesine hükmünce, Birliğe üye olmayanlar, 

“gazetecilik mesleğini icra edemezler.” Yeni bir gazete ya da dergi yayınlamaya 

başlayanlar, aynı maddeye göre, bir ay içinde Birliğe üye olmak zorundadırlar. Bu 

gerekleri yerine getirmeyenler gazete ya da derginin yayınlandığı yerin en büyük 

mülki amirinin emri ile mesleklerini yürütmekten men edilirler.173 Gazetecilerin ve 

yayın organı sahiplerinin, Birliğe üye olmadan basın alanında faaliyette 

bulunamayacaklarını hükme bağlayan bu madde, Türk Basın Birliği’nin basın 

camiasındaki gücünü ve etkisini göstermektedir. 

 

2.4.1.4. Örfi İdare Kanunu 
 

İkinci Dünya Savaşı yıllarının basınla ilgili bir diğer gelişmesi de 1940 

Mayısı’nda Matbuat Umum Müdürlüğü’nün Başkanlığa bağlanması olmuştur. 

Matbuat Umum Müdürlüğü, o dönemde basını yönlendirici bir konumdadır. 

 

Matbuat Umum Müdürlüğü yanında, 1940’dan itibaren İstanbul’da ilan 

edilen Sıkıyönetim de basının kontrolünü sağlamıştır.174 Örfi İdare Kanunu’nun 3. 

maddesinin 4. fıkrası, “gazete, kitap ve sair yayınların tab ve neşrini veya 

hariçten ithalini menetmek ve matbaaları kapatmak ve matbuat ve telgraf ve 

mektup üzerine sansür koymak” hakkını Sıkıyönetim Komutanlığı’na vermiştir.175 

Basın organlarının büyük çoğunluğunun zaten İstanbul’da bulunduğu 
                                                            
172 Pektaş, a.g.e., s.33. 
173 Güvenir,a.g.e., s.50. 
174 Atilla Girgin, Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 2001, s. 126. 
175 Akandere, a.g.e., s. 213. 
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düşünülünce Sıkıyönetim uygulamasıyla iktidarın basın üzerindeki denetiminin 

geniş boyutlara ulaştığı ortaya çıkmıştır. 

 

1938-1950 yılları arasında doğrudan sansür getiren yasalar yoktur. Ancak, 

yasaların verdiği yetkiyi kullanan idari ve mülki yöneticiler, gazete ve dergileri 

yayınladıktan sonra cezalandırarak örtülü sansür uygulamışlardır. İkinci Dünya 

Savaşı dolayısıyla 1940 Kasım’ında sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından, varolan 

basın yasalarına ek olarak sıkıyönetim komutanları da basın üzerinde baskı 

kurmaktan geri durmamışlardır.176 

 

2.4.1.5. Basın Üzerindeki Ekonomik Denetim 
 
İkinci Dünya savaşı döneminde basının denetim araçlarından bir diğeri ekonomik 

baskılar olmuştur. Gazete kâğıdının ithal edilmesi ve savaşta ithalat zorluklarıyla 

karşılaşılması, gazeteler üzerinde olumsuz etki yapmıştır. Gazete kâğıdının tüketiminin 

sınırlandırılması, birçok kez gazetelerin dört sayfaya kadar inmesine neden olmuştur.177  

 
Dönemin önde gelen gazetelerinin sahip ve yazarlarının aynı zamanda CHP 

mebusları olmaları, basın organları ile iktidar çevrelerinin ilişkilerinin açıklanması 

bakımından önemlidir. Böylece iktidar, birçok basın organım doğrudan denetleme ve 

gayri resmi açıklamalarda bulunmak için fırsat bulmuştur.178 1939 CHP 

Nizamnamesinin 160. maddesi, “partili gazetecilerin riayet edecekleri noktaları" 

açıklamıştır. Buna göre; “sahibi partili olan gazete ve mecmuaların yazıları ile parti 

azalarının neşriyatı, parti prensipleri bakımından göz önünde tutulur. Partili gazeteciler, 

dergi sahipleri ve yazarlarla bu yolda görüş birliğine yarayacak temas ve toplantılar 

yapılır. Partililer, sermayesiyle alakalı, idaresinde müessir bulundukları gazete, mecmua 

ve matbualarda parti program ve nizamnamesine, iç ve dış siyasetin ana hatları ile 

yüksek devlet menfaatlerine aykırı düşen yayınları yayınlatamazlar.”179 

 

                                                            
176 Kabacalı, a.g.e., s. 138. 
177 İskit, a.g.e., s. 332-334. 
178 Deringil, a.g.e., s. 10-12. 
179 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi 1938-1945,  Cilt-2, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996, s. 136. 
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İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’deki kamuoyunun bilinçlendirilmesinde 

ve yönlendirilmesinde basının etkisinin sınırları olmuştur. Basın, tüm topluma 

ulaşamamıştır. Basın üzerinde o dönemde yapılan tartışmaların özünde onun etki 

alanı değil, etkilediği kişiler (toplum katmanları) önem taşımıştır. Türkiye’de siyaset, 

o dönem, günümüzdekine göre, daha dar bir çevrede yapılmış, yönlendirilmiştir. 

Basın üzerinde denetim kurmak isteyenlerin hedefi de siyaseti yönlendiren bu dar 

çevreyi etki altına almak ve kendi düşünceleri doğrultusunda kullanmaktır. İktidar, 

bu dar çevreyi kontrol ederken, iktidar dışı çevrelerin kontrolüne karşı da önlem 

almıştır. Basın dışında radyo alıcılarının da sayıca sınırlı olduğu Türkiye’de, iktidar 

mücadelesi, nüfusun belli bir kesimi üzerinde yapılmıştır.180  

 

İkinci Dünya Savaşı Türk basınının yayın organları arasındaki farkı küçük 

noktalarda aramak gerekmektedir. İstisnalar haricinde, özellikle, gazetelerin iç ve dış 

politik olaylara yaklaşımı iktidar çizgisinin dışında değildir. Dönemin dergileri ise bu 

konuda biraz daha fazla denetime tâbi gibi gözükmektedirler. Savaşın gidişine bağlı 

olmasına rağmen, belki de İkinci Dünya Savaşı yıllarında askeri üstünlük süresi daha 

çok Almanlar lehine olduğundan dolayı, sol dergi ve gazetelerin yayınlarında daha 

dikkatli bir dil kullanıldığı, ‘Türkçü’ dergilerde ve gazetelerde ise nispeten daha açık 

ifadeler kullanıldığı dikkat çeker.181  

 

Dönemin basınının başyazıları genellikle dış politika konularına ayrılmıştır. 

Başyazarlar, politik konuları yorumlarken özenli bir dil ve üslup kullanmaya dikkat 

etmişlerdir. Savaşın genel gidisinin Almanya veya Müttefikler lehine geliştiği dönemlerde 

meydana gelen görüş farklılıkları da çoğunlukla ince ayrıntılarla ortaya konmuştur. Ancak 

çok keskin dönüşümlerin yaşandığı dönemlerde, Örneğin Almanya’nın kesin yenilgiye 

uğradığının anlaşıldığı dönemde fikirler açıkça ifade edilebilmiştir. 

 

1946’ya kadar olan süreçte geçmiş dönemin kapatmalarıyla karşı karşıya 

kalan gazeteler yeniden canlanma arayışı içerisine girmiştir. Ancak, dönemin 

olumsuz ekonomik koşulları bu arayışların büyük bir bölümünün olumsuz 

                                                            
180 Orhan Koloğlu, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Basın, İstanbul, İletişim Yayınları, 1994, s.66. 
181 Akandere, a.g.e., s. 217. 
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sonuçlanmasına yol açmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası, çok partili yaşama geçiş 

yönünde yayınların yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Bu anlamda 1946 yılında kurulan 

yeni partilerle seçime giden Türkiye siyasal yaşamının ve basının yeni bir 

döneminin, sürecinin başlangıcına da tanıklık etmeye başlamıştır. 

 

2.4.2. Mevcut Yayın Organları 
 

Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı yıllarında izlediği, dış siyasette uyguladığı 

denge politikası, iktidarın basın üzerindeki denetimini ve güdümünü artırıcı bir etki 

yaratmıştır. Savaş dönemi olması nedeniyle dış politika olağan dönemlere oranla iç 

politika üzerinde daha fazla etkileyici ve belirleyici olmuştur. 

 

İktidarın dış politikada izlediği dengeli tutum, iç politikaya ve basına tavrında 

ve müdahalelerinde temel belirleyici etken olmuştur. İktidar basının tavrının, izlediği 

dış politikaya uygun olmasına büyük özen göstermiş, bu uyumun sağlanması için, 

basın üzerine siyasal rejimin yapısından kaynaklanan baskısını daha da arttırmıştır. O 

dönemde basının olumsuz yönde etkilenmesinin sebebi,  ülkenin savaş ekonomisi 

içinde olması basına zor bir süreç yaşatmıştır. Kağıt darlığı, gazete sayfalarının 

sınırlandırılmasını zorunlu kılmıştır. 1942’den başlayarak İstanbul’un büyük 

gazeteleri haftada bir ya da iki gün 6 sayfa yayınlanmıştır. Öte yandan, ekonomik 

yaşamda durgunluk, gazeteleri ilan gelirlerinden de yoksun bırakmıştır. 182 

  

Savaşın devam ettiği yıllarda, yeni bir gazetenin çıkarılmadığı, önceki 

yıllarda yayımlanan ancak, kapatılan gazeteler tekrar basılmaya başlamıştır. Tek parti 

yönetimi içinde ve özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarında basına konulan 

yasaklama ve getirilen kısıtlamalarla, Türk basını kabuğuna çekilmiş, yönetimin 

müsaade ettiği ölçüde siyasal, sosyal ve ekonomik konulara ve sıkıntılara yönelik 

yayınlar yapan güdümlü bir hal almıştır.  

 

                                                            
182 Alpay Kabacalı, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayi, İstanbul, Cem Ofset, 1998, 

s.197. 



  119

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de faaliyet gösteren basın organları 

genel olarak; İktidar yanlıları ve ılımlılar, müttefik yanlıları, mihver yanlıları 

şeklinde üç bölüme ayrılarak değerlendirilmiştir. Savaşın genel gidişi, basının tavrını 

da etkilediğinden, ayrımın genel olduğunun göz önünde tutulması gerek. 

 

Bu dönemde sağ, sol merkez akımları olmamıştır. Her gazetede zıt fikirli 

kişiler birlikte çalışmış ve aynı gün bir sağ görüş bir sol görüş ayrı ayrı sütunlarda 

görülebilmiştir. Fakat Mihver devletlerinin ilerleyişi sırasında, Cumhuriyet’te taraf 

olmak üzere basında gruplaşmalar meydana gelmiştir. Cumhuriyet, Tasviri Efkar, 

Mihver yanlısı, Tan sol içerikli, Akşam ılımlı, Tanin ise aşırı Müttefik yanlısı bir 

yayın politikası izlemiştir. Falih Rıfkı Atay’ın yönetiminde olan Ulus gazetesi de, 

hükümetin uyguladığı politikayı yansıtmıştır.183  

 

Türkiye’de iktidarın doğrudan denetim altında tuttuğu basın organları 

Anadolu Ajansı ve radyo, gazetelerden de Ulus ve Akşam gazeteleridir. Anadolu 

Ajansı, doğrudan devletin denetimindedir ve basının neredeyse tek haber kaynağıdır. 

Haber kaynağını denetim altında tutma avantajı ile hükümet istediği bilgileri basına 

geçmiş veya sansür koyabilmiştir. Alman ve İngiliz kaynaklı ve propagandaya 

yönelik önyargılı haberler Anadolu Ajansı’nın denetiminden geçtikten sonra, kalan 

haberleri, resmi basın ve radyo, genelde dengeli bir biçimde kamuoyuna 

sunmuşlardır.184 

 

Ulus gazetesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmi yayın organı durumundadır. 

İnönü’ye yakın olan Falih Rıfkı Atay yönetiminde, “Müttefiklerle dost, ama Mihver 

devletler aleyhinde bulunmamaya da dikkatli” bir şekilde hükümetin görüşlerini 

yansıtmıştır.185 Ulus’un dış politika yazarı Ahmet Şükrü Esmer’in aynı zamanda 

hükümetin danışmanları arasında yer alması dikkat çekmiştir. Falih Rıfkı Atay, Ulus 

gazetesinde yazdığı yazılarda, ülkede uyanmakta olan demokrasi havasını 

istemediğini göstermiştir. Ulus’un, CHP’nin resmi yayın organı olması, Falih Rıfkı 
                                                            
183 Cartier, a.g.e., s.45. 
184 Deringil, a.g.e., s.9. 
185 Raymond Cartier, İkinci Dünya Savaşı, Cilt-1, İstanbul, Haz.. Safa Kılıçlıoğlu, Meydan Gazetecilik ve 

Neşriyet, 1975, s. 45. 
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Atay’ın ise hem CHP milletvekili hem de İnönü’yle yakın arkadaşlığı dolayısıyla 

yazılarına diğer gazeteler tarafından cevap verilememiştir.186  

 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de Müttefik Devletler (İngiltere, 

Fransa, Sovyet Rusya, Amerika Birleşik Devletleri) yanlısı yayınları kendi içinde iki 

gruba ayırmak mümkündür. Sovyet Rusya’nın savaşta olmadığı dönemlerde, 

Türkiye’deki sol çevrelerin gazetesi Tan, Müttefik yanlısı olmaktan çok Mihver 

karşıtı olmakla bu gruba dahil edilebilir. Tan, Sovyet Rusya savaşa girdikten sonra, 

tamamen Müttefikler lehine yayına başlamıştır. Müttefik yanlısı diğer yayın 

organları; Vatan, Yeni Sabah, Tanin, Son Posta, Son Telgraf ve Vakit gibi 

gazetelerdir.187 

 

Aşırı uçlar arasında orta yeri Akşam gazetesi doldurmuştur. 1918’de, Kazım 

Şinasi Dersan, Ali Naci Karacan ve Necmeddin Sadak’ın kurduğu Akşam gazetesi, 

baş yazı konusunda Ulus gazetesine çok yakın olmuştur. Hatta Falih Rıfkı Atay da 

yazı işlerine yardım etmiştir. Büyük Millet Meclisi’nde bulunan Necmeddin Sadak 

savaş döneminde hükümet politikasından ayrı düşmemiş, genelde ölçülü bir Müttefik 

yanlısı politika izlemiştir. Fakat yeri geldikçe, Müttefik politikasını da eleştirmekten 

geri kalmamıştır. 188 

 

Savaş sırasında ideolojik tutumunu koruyan, o zamanki kanunların sınırları 

içerisinde, hükümete en etkili muhalefeti yapan tek gazete sol içerikli Tan gazetesidir. 

Halil Lütfü Dördüncü, Ahmet Emin Yalman, Zekeriya Sertel, Rıfat Yalman tarafından 

kurulan gazete, Ahmet Emin Yalman’ın kendi gazetesi Vatan’ı kurmak için Tan’daki 

ortaklığından ayrılmasıyla, 1943’te tamamen Zekeriya Sertel ve Sabiha Sertel’in 

denetimine geçmiştir.189 Sistemli bir biçimde, sol düşüncenin ülkeye hakim olmasına 

gayret eden Tan gazetesi, tek parti sisteminin devleti yönetmesine de karşı çıkmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yanında bir muhalif parti kurulması ve demokratik 

yönetimin ülke yönetimine hakim olması için çaba sarfetmiştir.  
                                                            
186 Deringil, a.g.e., s. 10. 
187 Cartier, a.g.e., s. 45. 
188 Emin Karaca, Cumhuriyet Olayı, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi, 1994, s.16. 
189 Fahir Armaoğlu, 20. yy. Siyasi Tarihi, Ankara, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1983, s.147. 
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Tan gazetesinden ayrıldıktan sonra yazarlığını Vatan gazetesinde sürdüren 

Ahmet Emin Yalman, hükümet tarafından sevilmemiş olayları eleştirmekten 

kaçınmamıştır. Bu nedenle çalıştığı gazete onun yazıları yüzünden sık sık 

kapatılmıştır. Yeni Sabah gazetesinin etkili yazarı Hüseyin Cahit Yalçın da, 

“Müttefiklerden yana, ateşli bir İngiliz taraftarı, Sovyetler Birliği’nin o günkü ve 

gelecekteki niyetlerinden daima kuşkulu” şekilde yazılar yazmıştır.190 Yalçın, 

savaşın başından beri Türkiye’nin Müttefikler’den yana olmasını savunmuştur. Savaş 

başlamadan önce Yeni Sabah gazetesinde yazmış olan Yalçın, 1943 yılında Tanin’i 

çıkarmış ve burada yazılarını sürdürmüştür. Bir diğer tanınmış başyazardan birisi de 

Asım Us’dur. Genelde ılımlı yazılar yazan, Us, kendisinin çıkardığı Vakit 

gazetesinde yazmıştır. 

 

Türk basınında yönetime karşı başlayan muhalefetin desteklenmesi ve çok 

partili hayata geçiş konusunda Vatan gazetesi sahibi ve başyazarı Ahmet Emin 

Yalman ile Tan gazetesi başyazarı Mehmet Zekeriya Sertel ve eşi Sabiha Sertel’in 

yazıları öncülük yapmıştır. Tan gazetesinde Zekeriya Sertel ve Sabiha Sertel 

imzalarıyla çıkan yazılarda basın hürriyetinin sağlanması, Cemiyetler Kanunu ile 

Ceza Kanunlarının değiştirilmesi gibi konulara yer verilmiştir. 191 

 

CHP içinde ve TBMM’de başlayan muhalefet hareketi ve muhaliflerin görüş 

ve istekleri bu gazeteler tarafından desteklenmiştir. Bu destekte Tan ve Vatan 

gazetelerinin ülkede başlayan muhalefet hareketinin ve demokrasi çabalarının 

varacağı sonuçtan pek de emin olmamış Cumhuriyet ve 2 Mayıs 1940 tarihinden 

itibaren Ziyad Ebuziya tarafından yeniden yayın hayatına başlayan Tasviri Efkar 

isteksizce izlemiştir. Bu gazeteler muhaliflerce savunulan ‘iç idaremizde 

demokratikleşme ve anayasamızın ruhuna uygun düzenlemelerin yapılması, ülkede 

çok partili rejime geçişi sağlayacak tedbirlerin alınması, Anayasamızın kişilere 

verdiği hak ve hürriyetler üzerindeki kısıtlama ve yasakların kaldırılması’ gibi 

konulardaki yazılara sütunlarında yer vermişlerdir. 192 

                                                            
190 Temuçin Faik Ertan, Kadrocular ve Kadro Harekatı, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994, s.187. 
191 Akandere, a.g.e., s. 386. 
192 A.e., s. 385. 
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Türkiye’de Mihver yanlısı yayın yapan gazetelerin başında Cumhuriyet ve 

Tasviri Efkar gelmektedir. Özellikle Cumhuriyet, 16.000 baskısıyla dönemin en 

yüksek tirajlı, en etkili gazetesidir. Yunus Nadi, Peyami Safa, H. Hüsnü Emir Erkilet 

etkili ve açıkça Mihver yanlısı olarak tanınmışlardır. Tasviri Efkar gazetesinde de Ali 

İhsan Sabis yine Mihver yanlısı yazılar yazmıştır.193 

  

İkinci Dünya Savaşı yıllarında dış Türkler tartışmasında gazetelerden daha 

çok dergiler dikkat çekicidir. Dergiler gazetelere göre daha istikrarsız yayınlanmışlar, 

iktidarın kapatma kararlarından da çokça etkilenmişlerdir. Dergilerin fikirlerini 

açıklamada, gazetelere göre daha rahat davrandıkları, birbirleriyle daha çok polemiğe 

giriştikleri göze çarpmaktadır. 

 

Bu yıllarda gazeteleri sol ve sağ şeklinde ayırmayıp, ‘iktidar yanlısı’ ve 

‘ılımlılar’, ‘Müttefik yanlıları’, ‘Mihver yanlıları’ olarak sınıflamak mümkünse de 

dergilerde tam olarak böyle bir ayrıma gidilememektedir. Dönemin dergileri, 

gazetelere göre, içerik açısından daha zengindir. İdeolojik tartışmalar daha çok 

mecmualara yansımıştır. Bu açıdan dönemin mecmualarını ‘sol-sağ’ şeklinde 

sınıflandırmak mümkün olmaktadır. 

  

Gazeteler arasında Ulus gazetesinin konumu ne ise, mecmualar üzerinde de 

Ülkü’nün konumu aynıdır. Hüseyin Cahit Yalçın tarafından çıkarılan Halk evlerinin 

yayın organı olan Ülkü, CHP’nin dergileri arasındaki sözcüsü durumundadır. 194  
 

Türkiye’de demokratikleşme ve çok partili rejime geçme çabalarında basın 

öncü bir rol oynamıştır. CHP içinde başlayan muhalefet hareketi, yönetim yanlısı 

gazetelerin dışında desteklenmiş ve hatta belli düzeylerde bir işbirliği yapılmıştır. 

1945 yılı ortalarından itibaren Türk basını da, savaş sonrası pek çok ülkede başlayan 

demokrasi akımlarını, tek parti yönetiminin hakim olduğu ve bazı anayasal hakların 

kısıtlandığı ve kullandırılmadığı ülkemizde de hakim olması için çaba sarf edilmiştir.

                                                            
193 Karaca, a.g.e., s.16. 
194 Aslı Yapar Gönenç, Türkiye’de ve Fransa’da Dergicilik ve Kadın Dergileri, 2 bs., İstanbul 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 2006, s.33. 
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3. SAVAŞ YILLARINDA GAZETECİ SABİHA SERTEL’İN 

DÖNEME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
 

Sabiha Sertel İkinci Dünya Savaşı yıllarında da aktif olarak gazetecilik yapmıştır. 

Tan gazetesinde ‘Görüşler sütununda yazan Sertel İkinci Dünya Savaşı dönemindeki 

dünyanın siyasi gelişmeleri temel konusu olmuştur. Sertel ayrıca bu dönemde baskı 

rejimine karşı Türkiye’nin hayatını, bağımsızlığını, ilerici devrimleri tehlikeli gördüğü 

için yazılarıyla siyasi bir kavgaya atılmıştır. 

 

3.1. Tan Gazetesi’nin Yayın Hayatına Kısa Bir Bakış 
 

Tan gazetesinin temeli, kuruluş sermayesi İş Bankası’nca sağlanan ve 

Atatürk’ün direktifi ile Siirt Milletvekili Mahmut Soydan yönetiminde 11 Şubat  

1926  günü yayınlanmaya başlanan Milliyet gazetesine dayanmaktadır.   

 

1935 yılının ilk aylarında gazeteyi yine Mahmut Soydan yönetmekte, satışlar 

düşük olduğundan tirajı artıracak usta bir yönetici aranmaktadır. O günlerde Bükreşte’ki 

görevinden İstanbul’a dönen Ali Naci Karacan İş Bankası yöneticilerinin önerilerini 

kabul etmiş ve gazetenin başına geçerek satışları artırma çabalarına girişmiştir. 

 

İlk işi olarak gazetenin adını Tan olarak değiştirmiş ve bu başlığın hemen alt 

kısmına büyük puntolarla ‘Hakimiyet Milletindir’ ibaresini koyarak, TBMM’nin 

açılış yıldönümü olan 23 Nisan 1935 günü gazetenin yeni bir hüviyetle 

yayınlanmasını sağlamıştır.1  

  

Zekeriya Sertel’in adıyla adeta özdeşleşen Tan gazetesinin kuruluşunu kızı 

Yıldız Sertel ise şöyle anlatmaktadır: “İş Bankası’nın kurmuş olduğu Tan gazetesi 

iflas edince, 1934’te Zekeriya Sertel’le Halil Lütfü Dördüncü gazeteyi satın alırlar. 

Ahmet Emin Yalman da ortak olarak katılır. İlk yıllar, başyazar Ahmet Emin’dir. 

Eski gazeteden miras kalan Osmanlı tipi yazarlar, Ahmet Emin’in getirdiği 

                                                            
1 Celalettin Çetin, İşte Babıali, İstanbul, Cem Yayınevi, 1991, s.121. 
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hilafetçilerle, gazete bir babil kulesidir. Bu dönemde Serteller yazı yazmazlar. 

Zekeriya Sertel yazı işleri müdürlüğü yapar.”2  

 

Tan gazetesinin etkinliği ile Türk basın tarihindeki yerini alması Ahmet Emin 

Yalman, Zekeriya Sertel ve Halil Lütfü Dördüncü’nün ortaklığında gerçekleşmiştir. 

Ahmet Emin Yalman, Zekeriya Sertel ve Halil Lütfü Dördüncü’nün yaptıkları 

anlaşma sonucunda; Ahmet Emin, Zekeriya Sertel, Halil Lütfü Dördüncü onbeşer lira 

sermaye koymuşlar, diğer onbeş bin lirayı da Ahmet Emin’in kardeşi Mehmet Rıfat ve 

diğer bir kaç kişi komanditer ortak olarak sağlamışlardır. Zekeriya Sertel gazetenin yazı 

işlerinin yönetimini üstlenmiştir. Genellikle başyazıları Ahmet Emin yazmaktadır.3  

 

Tan gazetesinin yazar kadrosunu ilk dönemlerinde; Peyami Safa, Ahmet 

Ağaoğlu, Burhan Felek, Nizamettin Nazif, Orhan Selim daha sonraları Falih Rıfkı 

Atay, Fikret Adil, Eşref Şefik gibi ünlü kalemler oluşturmaktadır.       

 

Gazetenin ikinci sayfasında, Peyami Safa ve Orhan Selim’in fıkraları, üçüncü 

sayfada Ahmet Ağaoğlu’nun makalesi ve Burhan Felek’in fıkrası yer almaktadır. 

Ayrıca ekonomi ve spor haberleri, Avrupa ve Balkan gazetelerinin özetleri, Ankara 

ve Balkan muhabirlerinin mektup ve telefonları, kadın ve moda köşesi, sinema, 

tiyatro ve güzel sanatlar haberleri ile, Mahmut Yesari’nin romanı, Nizamettin Nazif 

in tarihi tefrikası gazeteye renk katmaktadır.4  

 

Gazete Ahmet Emin Yalman’ın yönetimine geçtiğinde, Mümtaz Faik Fenik, 

Ömer Rıza Doğrul, Raif Meto ve Suat Derviş de gazetenin yazarlar kadrosuna katıldılar. 

Bir süre sonra Yalman’ın isteği üzerine Refik Halit Karay ve Refii Cevat Ulunay da 

gazeteye alındılar. Böylece değişik görüşlerin savunulduğu bir yazar kadrosu 

oluşmuştur. 

 

                                                            
2 Yıldız Sertel, “Çok Satan, Ciddi, Günlük, Sol Gazete Tan”, Cumhuriyet Dergi, Sayı.514, 28 Ocak 

1996, s.4. 
3 M. Nuri İnuğur, Türk Basın Tarihi, İstanbul, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1992, s. 124. 
4 İnuğur, a.g.e., s.124. 
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Tan gazetesinin 17 Ağustos 1938 günlü ve 1176 sayılı nüshasında yayınlanan 

yazı yüzünden Tan, üç ay süreyle kapatılınca ortaklar arasındaki görüş ayrılıkları 

birbirlerine girmelerine neden olmuş ve Ahmet Emin Yalman gazeteden ayrılmıştır. 

Zekeriya Sertel anılarında bu ayrılışı, şu satırlarla dile getirmekte; “Ahmet Emin 

çekildikten sonra gazetenin fikir yönünü ve başyazarlığını ben üzerime aldım. Halil 

Lütfü yönetim işleriyle uğraşıyordu. Bağımsızlığımıza kavuşmuş gibiydik. İlk işim 

gazeteyi bu anarşiden kurtarıp ona gerçek kişiliğini vermek ve onu benim fikirlerime 

uygun bir duruma getirmekti. Başyazıları benim yazmış olmam yetmezdi. Gazetede, 

fikirleri arasında az çok benzerlik bulunan bir yazı kurulu kurmak gerekti. Bu da 

gazeteden Osmanlı dönemi artıklarını uzaklaştırmak ve onların yerine devrimci genç 

insanlar getirmekle sağlanabilirdi.”5 

 

Gazetenin düşünce yönü ve savunulan fikirler, Zekeriya Sertel yönetiminde 

belirli ölçüde değişikliğe uğradığından Burhan Felek, Fikret Adil, Refik Halit, Eşref 

Şefik, Refii Cevat Ulunay gazeteden ayrılmışlardır. O günlere kadar ara sıra yazı 

yazan Sabiha Sertel ayrılan yazarların boşluğunu doldurmak amacı ile daha sık ve 

sürekli yazı vermeye başlamıştır.6  

 

1939 sonbaharında gazete yeni bir ekiple çıkmaya başlamıştır. Başyazar 

Zekeriya Sertel’dir. Sabiha Sertel, Görüşler köşesinde her gün yazmakta Naci Sadullah, 

Esat Adil daha sonraları Aziz Nesin, Kemal Sülker ve Sabahattin Ali gazeteye yeni bir 

renk vermektedirler. Bilgili ve deneyimli bir gazeteci olan Zekeriya Sertel, gazeteye yeni 

bir biçim vermekle kalmayıp, yeni gelen elemanları da yetiştirmektedir. 

 

1911’den beri gazetecilik hayatında olan ve Kolombiya Üniversitesi’nde 

gazetecilik okumuş olan Zekeriya Sertel, Tan gazetesinde şu ilkeleri uygular: Bir 

fikir gazetesi sadece fikir yaymak için çıkamaz. Satmalı, en azından masrafını 

çıkarmalıdır. Gazete okuyucusunu bilmeli, kendisini onun istek ve düzeyine 

uydurmalı, bir avuç aydın için değil, geniş kitle için çıkmalı, halkın sorunlarına 

eğilmelidir. Bunun için seks ticaretine, ucuz gazeteciliğe düşmek gerekmez. 

                                                            
5  Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, İstanbul, Gözlem Yayınları, 1977, s. 235. 
6 İnuğur, a.g.e., s. 289. 
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Gazetenin kişiliği olmalı, demokratik düzen içinde basına düşen denetim rolünü 

oynamalı, vatandaşın haklarını savunmalıdır. Gazete olayları doğru ve tarafsız 

vermeli, siyasal eylemlere, çıkar çevrelerine alet olmamalıdır. Tekniğe, kaliteye, 

sayma düzenlemelerine önem vermelidir.7  

 

Bu dönemde Tan gazetesinin yazılarında Sovyet dostluğuna fazlasıyla önem 

verildiği, karşıt politikaların ise faşistlik olarak nitelendirildiği anlaşılmaktadır. Ülke 

basını üzerinde ağır bir baskı mevcuttur. Hükümet henüz basında muhalefete 

alışamamıştır. Gazeteler Bakanlar Kurulu Kararı ile sık sık kapatılmaktadır. Özellikle 

Tan gazetesi en çok kapatılan gazeteler arasında birinci sırayı almaktadır.8  

 

1941 Mart’ında Beyoğlu'nda bir İngiliz diplomatına bomba atılmıştır. Ertesi 

gün gazeteler bu olayla ilgili resim bastıkları için; Akşam, Vakit, Son Posta, Yeni 

Sabah, Tasvir-i Efkar, Halk, Vatan ve Tan gazeteleri kapatılır.  

 

1944 yılında da Tan gazetesi, Vatan ve Tasvir-i Efkar ile birlikte ‘Varlık 

Vergisi’ni eleştiren yazılar yazdığı için süresiz kapatılacaktır.9  

 

Türk Basın tarihinde ‘Tan Gazetesi Olayı’ diye anılan, Sabiha Sertel ve Zekeriya 

Sertel’in başyazarlıklarını yaptıkları Tan gazetesinin tahrip edilmesiyle sonuçlanan bir dizi 

olay Türk-Sovyet ilişkilerinin oldukça gergin olduğu bu dönemde meydan gelmiştir.10  

 

Tan gazetesinin savaş yılları boyunca sol eğilimli bir muhalefet gazetesi 

olduğu bilinmektedir. Daha doğrusu Türkiye’nin savaştan sonraki yeni dünya 

düzeninde Sovyetler Birliği ile işbirliği yapmasına taraftardır. Gazetede sıklıkla ABD 

karşısında Sovyetler Birliği’ni öven yazılar çıkmaktadır.  

 

Tan gazetesi, Türk basın tarihine kara bir gün olarak geçen 4 Aralık 1945'te 

yıkılmıştır. Yıldız Sertel, Tan gazetesini anlattığı makalesinde, yıkıma neden olan 
                                                            
7 Yıldız Sertel, a.g.m., s. 4. 
8 İnuğur, a.g.e., s. 126. 
9 Topuz, a.g.e., s.165. 
10 Armaoğlu, a.g.e., s.427. 
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olayları ve dönemin siyasal yapışım şöyle özetliyor: “CHP bunalım geçiriyor, bir 

grup milletvekili, tek parti, tek şef rejimine son verilmesinde, liberal devletçiliğe 

geçilmesinde ısrar ediyorlardı. Sonunda Celal Boyar, Adnan Menderes, Tevfik Rüştü 

Araş ve Fuat Köprülü, ayrılıp ikinci bir parti kurmaya karar verdiler. Demokrasi 

savaşını beraber yürütmek için Tan gazetesine yanaştılar. Tan ekibiyle, bu grup 

Sabiha Sertel’in çıkarmaya başladığı Görüşler dergisinde birleştiler.” 11 

  

Zekeriya Sertel, Tan gazetesinin yıkılışını ve Görüşler dergisinin yayın 

politikasını şöyle ele alıyor: “1945 yılı sonunda Görüşler dergisinin ilk sayısı çıktı. 

Görüşler’in çıkışı bomba gibi patladı. İlk sayısı kapışıldı. Bir gün içinde elimizde tek 

dergi kalmadı. Dergide ‘Zincirli Hürriyet’ başlığı altında tek şef ve tek parti 

sisteminin demokratik hak ve özgürlüklerimizi nasıl zincire vurduğu, kuvvetli yazılar 

ve resimlerle ortaya dökülüyordu. Birinci sayfada da Celal Bayar, Adnan Menderes 

ve Fuat Köprülü’nün yazılarını sağladığımızı ilan ediyorduk.” 

 

Görüşler halkın yıllardan beri baskı altında boğulan özgürlük ihtiyacına cevap 

verdiği için çok geniş bir ilgi uyandırdı. Halk, bu dergide söylemek isteyip de 

söyleyemediklerini bulmuştu. Fakat derginin çıkışı hükümeti, özellikle İnönü ile 

Saraçoğlu’nu kızdırmıştı. Ertesi gün bazı üniversiteli gençlerin matbaa önünde gösteri 

yapacaklarını haber verdi. Bazı taşkınlıklar olması ihtimaline karşı tedbirli bulunmamızı 

salık verdi. Demek, iktidar kanun yoluyla yapamadığı işi, gençleri kışkırtarak yapmak 

istiyordu. Ertesi gün sabah gazetelerini açtım. Tanin gazetesinde Hüseyin Cahit 

Yalçın’ın ‘Kalkın Ey Ehli Vatan’ başlığı ile halkı bize karşı kışkırtan bir yazısı vardı. 

Tan gazetesini ve Tancıları komünistlikle suçluyor ve halkı matbaamızı yıkmaya 

çağırıyordu.  Demek ki,  bu sabah yapılacak gösteri önceden hükümet tarafından 

hazırlanmıştı ve Hüseyin Cahit’e de böyle bir yazı yazılması için emir verilmişti.  

 

4 Aralık 1945 gününün sabahı üniversiteli faşist gençler ellerinde önceden 

hazırladıkları baltalar, balyozlar ve kırmızı mürekkep şişeleriyle matbaaya 

                                                            
11 Yıldız Sertel, a.g.m., s. 5. 
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saldırdılar. Makinaleri balyozlarla kırdılar. Binanın camlarını indirdiler. İçindeki 

eşyayı kırıp döktüler.” 12 

 

Kısa bir süre sonra Sabiha, Zekeriya Sertel ve gazete yazarlarından Cami 

Baykut tutuklanıp mahkemeye sevk edileceklerdi. Altı ay tutuklu kaldıktan sonra 

beraat edip, serbest bırakıldılar. Ama artık Tan gazetesi susturulmuştur.  

 

Tan gazetesi 1948 yılında Ali Naci Karacan ve Halil Lütfü Dördüncü 

ortaklığında yeniden çıkarılmıştır. Ancak Ali Naci-Halil Lütfü ortaklığı uzun 

sürmemiş ve Ali Naci ortaklıktan ayrılmıştır.13 Tan gazetesinin yıkılması olayı, fikir 

gazetelerinin karşılaştığı zorlukların, baskıların somut göstergelerinden biridir. 

 

3.2. Sabiha Sertel’in İkinci Dünya Savaşı Döneminde Tan 

Gazatesinde yayınlanan yazılarını incelenmesi  
 

Sabiha Sertel 1936 yılından sonra Tan Gazetesi’nde Görüşler başlığı altında 

yazılar yazmaya başlamıştır. Döneme ilişkin görüşlerini yazılarında açıkça ortaya 

koyan Sertel’in yazıları ‘Dış Politika’, ‘İç Politika’, ‘Toplumsal’, ‘Ekonomi’, 

‘Hukuk’ ve ‘Eğitim&Kültür’ başlıkları altında sınıflandırılarak incelenmiştir.  

 

Aşağıda incelenen tablolarda konular grafiksel olarak yıllara göre dağılımı 

gösterilerek içerik analizi yöntemiyle Sabiha Sertel’in döneme ilişkin görüşleri 

değerlendirilmiştir. 

   

                                                            
12 Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, İstanbul, Gözlem Yayınları, 1977, s.258. 
13 İnuğur, a.g.e., s.229. 
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3.2.1. Sabiha Sertel’in 1937-1945 yılları arasında Tan 

Gazatesinde ‘Dış Politika’ üzerine yayınlanan yazılarının 

grafiksel dağılımı ve incelenmesi 
 

 

Tablo 1. 1937-1945 tarihleri arasında Sabiha Sertel’in Tan Gazetesindeki ‘Dış Politika’ 
üzerine yazmış olduğu köşe yazılarının yıllara göre dağılımı 

 

Tablo 1’e bakıldığında, Sertel’in Dış Politika üzerine yazmış olduğu köşe 

yazılarının rakamsal ve oransal verileri, 1937 yılında 8 köşe yazısı yüzde 5, 1940 

yılında 11 köşe yazısı yüzde 7, 1941 yılında 17 köşe yazısı yüzde 11, 1943 yılında 32 

köşe yazısı yüzde 20, 1944 yılında 21 köşe yazısı yüzde 13, 1945 yılında ise 71 köşe 

yazısı yüzde 44 olarak gözlenmektedir. 

 

Sabiha Sertel, en fazla yazıyı Dış Politika konusunda yazmasının nedeni 

1937 yılından itibaren dünyada büyük güçler arasında yeni bir gerilim ortaya 

çıkmıştır ve dünya çatışmaya doğru sürüklenmiştir. 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı 

başlamış ve savaş 1945 yılında sona ermiştir. Her ne kadar Türkiye savaşa girmese 
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de, savaş dönemi politikası tüm savaş dönemi boyunca iktidarca izlenmektedir. 

Dolayısıyla iktidarın izlediği savaş dönemi politikası basın alanına da yansımıştır.  

 
Sabiha Sertel’in yazıları rakamsal olarak yıllara göre farklılık gösterdiği için 

yüzde dilimlerinde önemli fark göze çarpmaktadır.  Yıllara göre artış en fazla dış 

politika, özellikle savaşın en yoğun yaşandığı 1943 yılında toplam 32 yazısı, savaş 

sonrası dünya düzenin belirlendiği 1945 yılında toplam 71 yazısı vardır. 1943 ile 

1945 yılları arasında Tan Gazetesindeki Görüşler sütununda beş ana konu üzerinde 

durmuştur: ‘Demokrasi’, ‘Faşizm’, ‘Emperyalizm’ ‘İnsan Hakları’ ve ‘Hürriyet’.  

 
Sabiha Sertel’in Tan gazetesindeki ‘Görüşler’, ‘Amerika’nın İç Yüzü’, 

‘Sokaktan Gördüğüm Amerika’, ‘Yeni Dünya Yolundan Eski Dünyaya Mektuplar’ 

başlığı altında yazdığı yazılarında politikaya ilişkin fikirlerine ulaşmak mümkündür. 

 
3.2.2. Sabiha Sertel’in 1937-1945 yılları arasında Tan 

Gazatesinde ‘İç Politika’ üzerine yayınlanan yazılarının 
grafiksel dağılımı ve incelenmesi 

 

 

Tablo 2. 1937-1945 tarihleri arasında Sabiha Sertel’in Tan Gazetesindeki ‘İç Politika’ 

 üzerine yazmış olduğu köşe yazılarının yıllara göre dağılımı 
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Tablo 2’ye bakıldığında Sertel’in İç Politika üzerine yazmış olduğu köşe 

yazılarının rakamsal ve oransal verileri, 1937 yılında yazısına rastlanmazken, 1940 

yılında 8 köşe yazısı yüzde 18, 1941 yılında 6 köşe yazısı yüzde 13, 1943 yılında 6 

köşe yazısı yüzde 13, 1944 yılında 1 köşe yazısı yüzde 2, 1945 yılında ise 24 köşe 

yazısı yüzde 53 olarak gözlenmektedir. 

 

Sertel’in İkinci Dünya Savaşı döneminde İç Politika üzerine yazdığı yazıların 
büyük çoğunluğu toplumsal yönde ele almıştır. ‘Cumhuriyet’, ‘Atatürk’, 
‘Demokrasi’ ve ‘Milliyetçilik’ konuları üzerinde durmuştur. Demokratik bir rejimde 
halkın hakim olduğu, halkın menfaatlerinin korunduğunu yazılarında ifade etmiştir. 
Ayrıca Sertel iç politika konusunda Tan gazetesinde tek parti yönetimine ve 
muhalefet hareketine karşı yazılar yazmıştır. 

 

3.2.3. Sabiha Sertel’in 1937-1945 yılları arasında Tan 
Gazatesinde ‘Toplumsal’ konular üzerine yayınlanan 
yazılarının grafiksel dağılımı ve incelenmesi 

 

 

 Tablo 3. 1937-1945 tarihleri arasında Sabiha Sertel’in Tan Gazetesindeki ‘Toplumsal’ 
konusu üzerine yazmış olduğu köşe yazılarının yıllara göre dağılımı 
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Tablo 3’e bakıldığında Sertel’in Toplumsal konular üzerine yazmış olduğu 

köşe yazılarının rakamsal ve oransal verileri, 1937 yılında 17 köşe yazısı yüzde 31, 

1940 yılında 9 köşe yazısı yüzde 17, 1941 yılında 3 köşe yazısı yüzde 6, 1943 yılında 

8 köşe yazısı yüzde 15, 1944 yılında 12 köşe yazısı yüzde 22, 1945 yılında ise 5 köşe 

yazısı yüzde 9 olarak gözlenmektedir. 

 

Sertel, 1937-1945 yılları arasında toplumsal konularda kadın sorununu 

tarihsel ve toplumsal bir sorun olarak gördüğünden, topluma ve devlete bakışı 

hakkında da düşüncelerini yazılarında açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca Sertel, 

yazılarında İstiklal mücadelesinde ve İnkılâp karşısında Türk kadınını ele almıştır. 

 

Sertel’in Toplumsal konulardaki yazılarını iç toplumsal ve dış toplumsal 

olarak ikiye ayırırsak, dış toplumsal konular daha ağır basmaktadır. Nedeni ise; 

İkinci Dünya Savaşı’nın politik hayata etkisi ve kötü gidişin toplumsal olaylara da 

yansımasıdır. Özellikle savaşa katılan ülkelerin karşılaştığı toplumsal sorunları ve 

yaşanan olaylara tepkileri Sertel’in yazılarının çoğunluğu oluşturmaktadır. 

  

Sabiha Sertel İkinci Dünya Savaşı hakkında Tan Gazetesindeki Görüşler köşesinde 

Türkiye’nin savaşa katılmasının toplumsal olarak tam bir yıkım olacağı tezini savunmuştur. 

Sertel, gazetesindeki yazısında sürekli olarak halkın temel sorunlarını ele almıştır: ‘Kadın’, 

‘çocuk’, ‘yoksulluk’, ‘pahalılık’, ‘yolsuzluk’ ve ‘irtica’ gibi. Bunların yanında özellikle savaş 

sonlarında, demokratik anayasa, düşünce özgürlüğü, düşünce suçlarının affı, özgür basın, 

basın yasasında değişiklikler, insan haklarına saygı, çok partili demokrasiye geçişin hızla 

gerçekleştirilmesi, bunun için gerekli yasaların çıkarılması, yolsuzlukların üstüne gidilmesi 

ve karaborsacıların cezalandırılması konuları üzerinde durmuştur. 

 

Dönem içinde toplumsal cinsiyet politikası ve kadın hareketi karşısında Sertel’in 

düşünceleri, alternatif bir yaklaşımı temsil eder. Sertel, dönemin toplumuna hem cinsiyetler 

arası eşitsizliğin kaynağı bağlamında hem de uygulanan toplumsal cinsiyet politikaları 

bağlamında eleştiriler getirmiştir.  
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Sabiha Sertel, aile ve evlilik kurumuna, nüfus politikasına, kadınlara atfedilen 

rollere, yasaların cinsiyetçi yapısına, kadınların çalışma hayatındaki koşullarına ve kadın 

hareketine yönelttiği eleştirilerle yaşadığı dönemi yazılarında aktarmıştır. 

 

3.2.4. Sabiha Sertel’in 1937-1945 yılları arasında Tan 
Gazatesinde ‘Ekonomi’ üzerine yayınlanan yazılarının 
grafiksel dağılımı ve incelenmesi 

 

 

Tablo 4. 1937-1945 tarihleri arasında Sabiha Sertel’in Tan Gazetesindeki ‘Ekonomi’ 
 üzerine yazmış olduğu köşe yazılarının yıllara göre dağılımı 

 

Tablo 4’e bakıldığında Sertel’in Ekonomik konular üzerine yazmış olduğu 

köşe yazılarının rakamsal ve oransal verileri, 1937 yılında 4 köşe yazısı yüzde 13, 

1940 yılında 2 köşe yazısı yüzde 6, 1941 yılında 2 köşe yazısı yüzde 6, 1943 yılında 

7 köşe yazısı yüzde 22, 1944 yılında 4 köşe yazısı yüzde 13, 1945 yılında ise 13 köşe 

yazısı yüzde 41 olarak gözlenmektedir. 

 

Sertel’in sosyoloji eğitimi almasının da etkisiyle, bu dönemdeki yazılarında 
yaşanan gelişmeleri ekonomik alanda değil, sosyal ve siyasal alanda 
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değerlendirmiştir. Toplumsal konularda olduğu gibi dış ekonomi üzerine yazıları 
çoğunluktadır. Ayrıca Sertel, yazılarında İkinci Dünya Savaşı sırasında çıkarılan 
kanunlar ekonomik ve toplumsal yönleriyle ele almıştır.  

 

3.2.5. Sabiha Sertel’in 1937-1945 yılları arasında Tan 
Gazatesinde ‘Hukuk’ üzerine yayınlanan yazılarının 
grafiksel dağılımı ve incelenmesi 

 

 

Tablo 5. 1937-1945 tarihleri arasında Sabiha Sertel’in Tan Gazetesindeki ‘Hukuk’  
üzerine yazmış olduğu köşe yazılarının yıllara göre dağılımı 

 

Tablo 4’e bakıldığında Sertel’in Hukuk konular üzerine yazmış olduğu köşe 
yazılarının rakamsal ve oransal verileri, 1937 yılında 4 köşe yazısı yüzde 25, 1940 yılında 3 
köşe yazısı yüzde 19, 1943 yılında 2 köşe yazısı yüzde 13, 1945 yılında 7 köşe yazısı yüzde 44 
olarak gözlenmektedir. 1941 ile 1944 yıllarında ise hukuk alanında yazısı bulunmamaktadır.  

 

Sertel, İkinci Dünya Savaşı döneminde yürürlüğe giren kanunlar, inkılâplar 
ve seçimler üzerine yazmıştır. Sertel, özelikle savaşa giren ülkelerin Hukuk 
politikasını ele alırken, ekonomideki yazılarında olduğu gibi hukuk alanındaki 
yazılarında da konuyu sosyal ve siyasal olarak değerlendirmiştir.  
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3.2.6. Sabiha Sertel’in 1937-1945 yılları arasında Tan 
Gazatesinde ‘Eğitim&Kültür’ üzerine yayınlanan 
yazılarının grafiksel dağılımı ve incelenmesi 

 

 

Tablo 6. 1937-1945 tarihleri arasında Sabiha Sertel’in Tan Gazetesindeki ‘Eğitim&Kültür’ 
 üzerine yazmış olduğu köşe yazılarının yıllara göre dağılımı 

 

Tablo 6’a bakıldığında Sertel’in Eğitim & Kültür üzerine yazmış olduğu köşe 

yazılarının rakamsal ve oransal verileri, 1937 yılında 2 köşe yazısı yüzde 50, 1940 

yılında 25 köşe yazısı yüzde 1, 1943 yılında 1 köşe yazısı yüzde 25 olarak 

gözlenmektedir. 1941, 1944 ve 1945 yıllarında ise Eğitim & Kültür üzerine yazmış 

olduğu köşe yazısı bulunmamaktadır.  

 

Sertel Eğitim & Kültür yazılarında ele aldığı konular şunlardır: ‘Gözlerinize 

İlişenler’, Çocuklarımız Ne Yapacaklar’, ‘Siyam Mabedinin Önünde’, ‘Türkiye 

Asya’nın Ortasında Bir Köy müdür?’ Sertel’in Eğitim & Kültür üzerine yazdığı 

yazıların az olmasının nedeni olarak İkinci Dünya Savaşı’nın gündemde olup 

toplumu daha çok ilgilendirmiş olmasıdır. 
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3.2.7. Sabiha Sertel’in 1937-1945 yılları arasında Tan Gazatesinde ‘Dış Politika’, ‘İç Politika’, ‘Toplumsal’, 
‘Ekonomi’, ‘Hukuk’ ve ‘Eğitim&Kültür’,  üzerine yayınlanan yazılarının grafiksel dağılımı ve incelenmesi 
 

 

Tablo 7. 1937-1945 tarihleri arasında Sabiha Sertel’in Tan Gazetesindeki ‘Dış Politika’, ‘İç Politika’, ‘Toplumsal’, ‘Ekonomik’, ‘Hukuk’ ve ‘Eğitim&Kültür’ üzerine 
yazmış olduğu köşe yazılarının yıllara göre dağılım 

 
   

1937 1940 1941 1943 1944 1945

Dış Politika 8 11 17 32 21 71

İç Politika 0 8 6 6 1 24

Toplumsal 17 9 3 8 12 5

Ekonomik 4 2 2 7 4 13

Hukuk 4 3 0 2 0 7

Eğitim &Kültür 2 1 0 1 0 0
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Tablo 7’ye bakıldığında 1937-1945 tarihleri arasında Sabiha Sertel’in Tan 

gazetesindeki Dış Politika, İç Politika, Toplumsal, Ekonomik, Hukuk ve 

Eğitim&Kültür üzerine yazmış olduğu köşe yazılarının yıllara göre dağılımını 

incelediğimizde rakamsal olarak farklılık göstermektedir. Bu nedenle yüzdelik 

dilimlerde önemli fark göze çarpmaktadır.  

 

1937 yılında 35 köşe yazısı, 1940 yılında 34 köşe yazısı, 1941 yılında 28, 

1943 yılında 56 köşe yazısı, 1944 yılında 38 köşe yazısı, 1945 yılında 120 köşe 

yazısı ortaya çıkmaktadır. 

 

En az yazıyı 1937-41 yılları arasında yazmıştır. Bunun nedeni olarak 

Sertel’in, Tan gazetesindeki yazıları nedeniyle 1940 sonrası 3 kez yazı yazmaktan 

men edilmiş olmasıdır. Bu süreçte 1940-41 yılları arasında ‘İkinci Dünya Harbi 

Tarihi’ başlıklı kitabını yazmış olmasıdır. 

 

Yıllara göre artış en fazla dış politika, özellikle savaşın en yoğun yaşandığı 

1943 yılında toplam 32 yazısı, savaş sonrası dünya düzenin belirlendiği 1945 yılında 

toplam 71 yazısı vardır. 

 

Dış politikadan sonra en fazla toplumsal konularda yazmıştır. Yazılarında 

İkinci Dünya Savaşı arifesindeki dünyanın siyasi gelişmeleri temel konu olarak 

almıştır. Toplumsal konularda en fazla yazıyı 1937 yılında yazmıştır. Sabiha 

Sertel’in 1938 ve 1939 yıllarında herhangi bir yazısına rastlanmamaktadır.  

 

En az yazdığı konular Eğitim&Kültür alanına aittir. 1941, 1944 ve 1945 

yıllarında bu alana girebilecek özelliklere sahip hiçbir yazısına rastlanmamaktadır.  

 

Sabiha Sertel’in 1942 yılında hiçbir yazısına rastlanmamaktadır. Nedeni; 

Tasvir-i Efkar gazetesi, milliyetçilik konusundaki yazılarına saldırınca, Sertel “Bir 

Mugalataya Müsait değildir” başlıklı yazısında onlara cevap vermiştir. “Tasvir 

gazetesi tamamen objektif ve ilmi olan nitelikte olan yazılarımı yeni bir saldırıya 

vesile yapıyor. Tabi yarası olan gocunur…” Sabiha Sertel bu yazısında karşı 
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saldırıya geçmiş, tasvir gazetesinin ileri sürdüğü ‘milliyetçiliğin’, Nazi Almanya’nın 

savunduğu ırkçı, emperyalist, harpçı milliyetçilik, ‘yüzde yüz faşist milliyetçilik’ 

olduğunu ileri sürmüştür. Genel olarak Tan gazetesi ve özel olarak Sabiha Sertel’e, 

açtıkları bu kampanyayla ırkçı milliyetçiliğin düşmanlığını kazanmışlardır. 

Saraçoğlu Hükümeti Turancıları tuttuğu için bu yazılar yüzünden 1942 yılında 

Sabiha Sertel yazı yazmaktan men edilmiş, ırkçıların açtığı davalar nedeniyle 

mahkemelere düşmüştür. ‘Roma Gibi’ kitabında yazı yazması yasaklanınca, 

düşündüklerini bir deftere yazmaya başladığını yazmıştır. 

 

Hukuk en az yazı yazdığı diğer bir alandır. Bu alana ilişkin 1941 ve 1944 

yılında hiçbir yazısına rastlanmamıştır.  

 

En fazla yazıyı dış politika konusunda yazmasının nedeni 1936 yılından 

itibaren dünyada büyük güçler arasında yeni bir gerilim ortaya çıkmış ve dünya 

çatışmaya doğru sürüklenmiştir. 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı başlamış ve savaş 

1945 yılında sona ermiştir. Her ne kadar Türkiye savaşa girmese de, savaş dönemi 

politikası tüm savaş dönemi boyunca iktidarca izlenmiştir. Dolayısıyla iktidarın 

izlediği savaş dönemi politikası basın alanına da yansımıştır. Bunun bir etkisi olarak 

en fazla dış politika konusunda yazdığını görüyoruz.  

 

Sabiha Sertel, 1943 ile 1945 yılları arasında Tan gazetesindeki, Görüşler 

sütununda iki ana konu üzerinde durmuştur: ‘Demokrasi’ ve ‘milliyetçilik’. Nazi 

orduları, Stalingrad önlerinde karlara saplanmış, siperlerinden çıkamaz hale gelmiş 

oldukları günlerde dahi Türk basınının büyük bir bölümü Nazi zaferine inanmaktan 

vazgeçmemiştir. Sabiha Sertel, yazılarında şöyle belirtmiştir: 

 

“Bugünlerde ırkçılar bir milliyetçilik savaşı açmışlardır. Bu maske altında 

nazizmin ideolojisini savunuyor, varlık vergisini övüyor, azınlık düşmanlığını her 

tarafa yayılmıştır. Ben Tan’da yazdığım yazılarda Yahudi düşmanlığının, anti-

semitizmin Türkiye’de hiçbir zaman yer bulmadığını, genel olarak ırk düşmanlığı 

bulunmadığını yazdım... Bunun hem kanunlara, hem de Anayasa’ya aykırı olduğunu 

belirttim. Türk milliyetçiliğinin ancak memleketi sömüren yabancı sermayeye karşı, 
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milli varlığı koruma niteliği taşıdığını, anti-emperyalist bir milliyetçilik olduğunu 

anlattım... Atatürk, emperyalist nitelik taşıyan Türkçülüğü tasfiye etmiş, bu fikri 

yürüten Ziya Gökalp’i ve diğerlerini kenara atmıştı. Atatürk, Türk ırklarını 

birleştirmek, idaresi altına almak gibi emperyalist bir amaç gütmüyordu.”1  

 

1945 yılında Tan gazetesinde çıkan, ‘Milliyetçilik Ne Demektir?’ başlıklı 

yazı dizisinde, Sabiha Sertel, şöyle demiştir: “İktisadi milliyetçilik büyük sanayi 

devletlerini inhisarcılığa götürmüştür. Serbest rekabetin tam zıddı olan bu 

tekelciliktir ki, 19. yüzyılda bu büyük sanayi devletlerini sömürgeleri paylaşmaya 

sürüklemiştir (...) Liberal iktisatta milliyetçilik bu manayı ifade eder: Tekelcidir, 

emperyalisttir, harpçidir. Faşistlere göre milliyetçiliğin anlamı, liberal iktisatçıların 

anladıkları manada milliyetçilikten farklıdır. İktisadi cephesinde o da tekelcidir, 

emperyalisttir ve harpçidir. Fazla olarak ırkçıdır ve bütün dünyayı kendi egemenliği 

altına almak ister.”2  

 

Sosyalist düşünce tarzında, ‘milliyetçiliğin’ yerini ise Sabiha Sertel şöyle 

ifade etmiştir: “Sosyalizmde amaç, bir sermayedar sınıfını diğer bir sermayedar 

sınıfa karşı koruma olmadığı için, milliyetçilik bütün halk kitlelerinin sömürücü bir 

sınıfa ve sömürücü milletlere karşı müdafaasını öngörür. Bu nedenle anti-

emperyalisttir, saldırgan harplerin, mali tekellerin, sömürgeciliğin aleyhtarıdır. 

Irkçılığa, nefret ve ayrılıklar sokan gerici, şoven milliyetçiliğe karşıdır.”3  

 

Türk milliyetçiliğini ele alan bir yazısında da şöyle diyor: “Türkiye, büyük 

sanayi ülkeleri gibi, dış memleketlerde ne pazar, ne sömürge arar. Ancak 

emperyalizme karşı kendi varlığını savunma kaygısındadır... Türk halkını mihver 

devletlerine kazanmak için büyük propagandalar yapıldı. Turancılık iddialarıyla 

başlayan bu ırkçı milliyetçilik, Türk unsurları arasında bir kan milliyetçiliği aradı. 

Faşist milliyetçiliğin savunduğu mazi perestlik, ananecilik fikirleri kuvvet buldu, 
                                                            
1 Sabiha Sertel, “Yahudi Düşmanlığı Kavgası Amerika Sokaklarında Faşizme Karşı Yumruklar Sıkılıyor”, 

Tan Gazetesi Görüşler Sütunu, 11 Temmuz Pazar 1937, s.5. 
2 Sabiha Sertel, “Milliyetçilik Ne Demektir? I.”, Tan Gazetesi Görüşler Sütunu, 5 Temmuz Perşembe 

1945, s.5 
3 Sabiha Sertel, “Milliyetçilik Ne Demektir? II.”, Tan Gazetesi Görüşler Sütunu, 6 Temmuz Cuma, 1945, 

s.5. 
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Anayasa’nın laiklik prensiplerine karşı cephe aldı. Almanya’dan ithal malı olarak 

giren bu faşist milliyetçilik, Türk milliyetçiliğinin ifadesi değildir... Türk 

milliyetçiliği, Atatürk’ün dediği gibi imtiyazlı bir sınıfın geniş halk kitlelerini 

istismarı esasına dayanan bir milliyetçilik değildir ve olmamalıdır. Türk milliyetçiliği 

ırklar arasına, bu memleketin ve bu toprağın çıkarları hesabına çalışan yurttaşlar 

arasına ayrılıklar ve kin sokan milliyetçilik değildir ve olmamalıdır. Türk 

milliyetçiliği halkçıdır, imtiyazlı sınıfların değil, halk yığınlarının çıkarlarını 

savunur; laiktir, gericilikle bağdaşmaz; inkılapçıdır, Türk milletini en ileri gelişme 

aşamasına ulaştırmak ister. Türk milliyetçiliği barışçıdır. Ancak milli bağımsızlığını 

savunmak ve korumak için harb eder. Bunun dışında, ırkçı, tefrikçi, istismara bir 

faşist milliyetçiliğini savunanlar, milli menfaatleri değil, ancak böyle dar bir 

zihniyeti müdafaa edenlerdir ve bu memleket için zararlıdırlar ve zararlı 

olmuşlardır.”4  

 

Genel olarak Tan gazetesi ve özel olarak Sabiha Sertel, açtıkları bu 

kampanyayla ırkçı milliyetçilerin düşmanlığını kazanmışlardır. Saraçoğlu Hükümeti 

Turancıları tuttuğu için, bu yazılar yüzünden 1942’de Sabiha Sertel tekrar yazı 

yazmaktan men edilmiştir. 

                                                            
4 Sabiha Sertel, “Milliyetçilik Ne Demektir? I.”, Tan Gazetesi Görüşler Sütunu, 5 Temmuz Perşembe 

1945, s.5. 
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Tablo 8. 1937-1945 tarihleri arasında Sabiha Sertel’in Tan Gazetesindeki ‘Dış Politika’, ‘İç Politika’, ‘Toplumsal’, ‘Ekonomik’, ‘Hukuk’ ve ‘Eğitim&Kültür’ 
üzerine yazmış olduğu köşe yazılarının yüzde olarak yıllara göre dağılımı

1937 1940 1941 1943 1944 1945

Dış Politika 22,86% 32,35% 60,71% 57,14% 55,26% 59,17%

İç Politika 0,00% 23,53% 21,43% 10,71% 2,63% 20,00%

Toplumsal 48,57% 26,47% 10,71% 14,29% 31,58% 4,17%

Ekonomik 11,43% 5,88% 7,14% 12,50% 10,53% 10,83%

Hukuk 11,43% 8,82% 0,00% 3,57% 0,00% 5,83%

Eğitim &Kültür 5,71% 2,94% 0,00% 1,79% 0,00% 0,00%
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SONUÇ 

 
İkinci Dünya Savaşı döneminde Tan gazetesinde köşe yazıları yazan gazeteci 

Sabiha Sertel’in makaleleri, iç politika, dış politika, toplumsal, ekonomi, hukuk, 

eğitim ve kültür alanlarında kategorilendirilerek değerlendirilmiştir. 

 

1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle başlayan İkinci 

Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılaştığı en büyük tehditlerden birisidir. 

1939-1945 yıllarında yaşanan gelişmeler savaş sonrası dönemde Türkiye’nin izlediği 

iç ve dış politikayı belirleyen etkenler olarak karşımıza çıkacaktır. İkinci Dünya 

Savaşı günlerinde yaşanan gelişmeler, dönemin sol içerikli Tan gazetesi 

sayfalarından takip edilebilmektedir. Dönemin kadın gazetecisi Sabiha Sertel’in Tan 

gazetesinde yayınlanan makaleleri incelendiğinde, Türkiye’nin bu dönem içerinde 

geçirdiği değişim ve döneme ilişkin görüşlerini görmekteyiz.  

 

Gazetelerin yaşanılan devri en canlı yansıtan belgeler olması açısından önemi 

oldukça büyüktür. Bu bakımdan İkinci Dünya Savaşı döneminde gazetecilik yapan 

Sabiha Sertel’in iç ve dış politika değerlendirmeleri, dönemin görüşlerini yansıtmış 

olması dolayısıyla önemlidir. Sertel’in yazıları incelendiğinde gelişmeler karşısında 

tavrı net biçimde anlaşılmaktadır.  

 

İkinci Dünya Savaşı dönemi Türkiye açısından dış politikanın iç politikayı 

etkilediği bir süreç olarak görülmektedir. Yaşanan gelişmelere baktığımızda bu 

gerçeklik açıkça ortaya çıkmaktadır.  

 

1939 yılında Avrupa’da başlayan savaş, Türkiye’yi yalnız dış politika 

alanında zorluklarla karşı karşıya getirmemiş aynı zamanda yurt içinde önemli 

ekonomik güçlüklere yol açmıştır. Almanya’nın savaş öncesi yürüttüğü yayılmacı dış 

politika Türkiye ile olan ekonomik ilişkileri de olumsuz etkilemiştir. Ancak sorun 

sadece ekonomik ilişkilerle sınırlı kalmamıştır. 
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Türkiye, dış politika olarak tercihini Müttefikler tarafına geçerek göstermiştir. 

Böylece, Almanya ile olan ekonomik ilişkilerini kesmiştir. Alınan bu kritik dış 

politik karar, Türkiye’nin ekonomisini çok olumsuz etkilemiştir. Savaş koşulları 

yüzünden ithalat daralmış, zorlu ekonomik koşullar piyasaları etkilemiş ve Türk 

halkı enflasyon ile tanışmıştır. Her ne kadar Müttefikler ile bir ittifak antlaşması 

yapmış olsa da Türkiye’nin amacı savaş dışı kalabilmektir. Ancak olası bir saldırıya 

uğrayabileceğini düşünen Türkiye’nin, ordusunu herhangi bir saldırıya karşı hazır 

halde tutması bile ekonomiyi olumsuz etkilemeye yetmiştir. 

 

18 Ocak 1940 tarihli Milli Korunma Kanunu işte böyle bir ortamda 

çıkartılmıştır. Amaç, savaşın olumsuz etkilerini önlemek ve ekonomiyi korumak 

olarak gösterilmiştir. Milli Korunma Kanunu, İkinci Dünya Savaşı döneminde 

Türkiye'nin ekonomi uygulamalarının temelini oluşturacaktır. 

 

Dış politik gelişmelerin iç politikayı etkilemesinin bir nedeni de Türkiye’nin 

çok partili hayata geçişi aşamasında yaşanmıştır. Daha sonra savaşın ilk yıllarında 

Mihver devletlerinin başarıları Türkiye’nin iç politikasını etkilemiş ve daha otoriter 

bir yönetimin uygulanmasına neden olmuştur.  

 

1945 yılının ilk yarısında Almanya’nın yenilgisinin hemen ardından 

Türkiye’de çok partili hayata geçiş süreci başlamıştır. Bu sürece geçilirken aynı 

günlerde Türkiye’nin dış politika gündeminde Sovyetler Birliği tehdidi yaşanmıştır.  

 

Sovyet tehdidinin doğurduğu koşullar altında Türkiye, kurulacak yeni dünya 

düzeninde Batılıların yanında yer almaktan yana olmuştur. Bundan dolayı Türkiye, iç 

politikada bir rejim değişikliğine gitmek zorunda oluğunu düşünmüştür. Aslında dış 

baskılar Türkiye’nin çok partili bir rejime geçmesi için tek başına yeterli değildir. 

Ancak Türk devlet adamları serbest seçimlere dayanan çok partili rejimin 

bulunmadığı bir ülkenin Batı devletlerinin yanında yer alabilmesinin oldukça zor 

olacağını ve bunun için önlemler alınması gerektiğini düşünmektedirler. 
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İkinci Dünya Savaşı döneminde dış gelişmeler Türkiye’nin iç politikasına 

büyük ölçüde yön vermiştir. Yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılar, Atatürk 

döneminde belli bir istikrara kavuşmuş olan toplumsal düzeni olumsuz yönde 

etkilemiş ve savaş sonlarına doğru CHP içinde bir muhalefet partisinin doğmasına 

sebep olmuştur.  

 

Türkiye’nin savaş dışı kalması hiçbir şekilde savaştan etkilenmediği anlamına 

gelmemektedir. İktisadi gelişme göstergeleri bakımından, bir kesinti ve gerileme 

dönemi olarak değerlendirilebilecek olan 1939-1945 yılları, 1946'da Türkiye'yi hem 

ekonomi politikaları, hem dünya içindeki konumu hem de siyasi yapısı bakımından 

tamamen farklı bir gelişme doğrultusunda yöneltecek yeni güç dengelerinin 

kurulmasına yol açan dönüşümlerin oluştuğu önemli ‘kuluçka’ dönemi olarak ta 

görülebilir. Ancak, savaş yıllarının bazı özelliklerinin önceki ve sonraki dönemler 

arasında bir köprü işlevi gördüğü ve bu bakımdan bir süreklilik gösterdiği de 

söylenebilir. Gerçekten, 1930-1939 yıllarının müdahaleci devletçi politikaları ve bu 

dönemin sonunda gözlenen bazı eğilimler savaş yıllarının ekonomi politikalarını ve 

onların sonuçlarını biçimlendirmiştir. Daha da önemlisi, 1940 sonrasının darlık 

koşullarının bir yandan mevcut sınıf yapısı ile öte yandan siyasi kadrolara ve yüksek 

bürokrasiye çok geniş yetkiler veren ekonomi politikaları ile birleşmesi bu dönemde 

gelir dağılımında fevkalade önemli değişikliklere yol açmış ve bu dönüşümler savaş 

sonunun ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmelerini büyük ölçüde biçimlendirmiştir. 

 

Tek parti rejiminin yönetici kadrolarının bir kanadı, savaş yıllarını, bir yandan 

haksız kazançlara set vuracak etkin devlet müdahalelerini yerleştirmek, öte yandan 

ekonomik ve kültürel alanda bazı kalıcı reformlara yönelmek için bir fırsat olarak 

kullanmaya da teşebbüs etmiştir. Savaş dönemi hükümetlerinin, savaşta uygulamaya 

çalıştığı ekonomik önlemler bazı yönleri ile Milli Korunma Kanunu, Varlık Vergisi, 

Toprak Mahsulleri Vergisi, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Köy Enstitüleri ve 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın liberal hümanist ve aydınlanmacı kültür politikası, belli 

bir küçük burjuva reformizminin etkili olduğu atılımlar olarak yorumlanabilir. Ancak 

bu atılımların her biri belli bir süre sonra ve farklı biçimler içinde, toplumsal yapının 

egemen güçlerinin ya engellemesi ile karşılaşarak son bulmuş; ya da aynı güçlerin 
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denetimine geçerek zararsız, asli amaçları ile karşıt mecralara sürüklenmişlerdir. 

Toprak reformu, eğitim politikası, özellikle Köy Enstitüleri gibi konulardaki çalkantı 

ve çekişmeler, savaş bitiminde CHP içindeki yapı değişmesine ve çok partili rejimin 

doğmasına yol açan önemli olaylar olarak siyasi tarihimizde de yer alırlar. 

 

İthalatın, iki yıl içerisinde yarı yarıya düştüğü, dolayısıyla ham madde, 

aramalı, yatırım malı biçimindeki üretim girdilerinin daralması faal nüfusun önemli 

bir bölümünün silah altına alınması sonunda 1939-1945 dönemi, tüm üretken 

sektörlerin ve Milli Gelirin daraldığı ve korkunç bir enflasyonun yaşandığı ve buna 

bağlı olarak baş döndürücü bir karaborsanın yaşandığı dönemdir.  

 

Çok partili yaşamın temelleri bu süreçte atılmış, burjuvazinin iktidar 

yürüyüşü bu süreçte başlamış, gelir dağılımında emekçiler aleyhine önemli 

değişiklikler bu süreçte yaşanmış, baş döndürücü boyuttaki vurgun dönemi yine bu 

süreçte ticaret burjuvazisinin birikimini artırmıştır. Milli burjuvazi oluşturma özlemi 

yine bu süreçte suya düşmüş, ülke ekonomisinin sarsıldığı iç kaynakların kapitalizme 

geçmeye müsait olmadığı bu dönemde anlaşılmış, yabancı sermayeye bu süreçte 

kucak açılmış, bağımlılık ilişkisi ve işbirlikçilik bu süreçte şekillenmiştir. Geniş halk 

kesimlerinin bürokrasiden uzaklaşması yine bu dönem politikaları sonucunda olmuş, 

burjuvazi ve bürokrasinin birbirinden kopması da yine bu dönemde gerçekleşmiştir. 

Belli atılımlar bu süreçte egemen güçler tarafından engellenmiş ya da zararsız hale 

getirilmiştir. Planlama çalışmaları ve sınai yatırım programları, yine bu süreçte 

tümüyle ertelenmiş Devletçilik ve Laiklik bu süreçte çöpe atılmıştır. Sonuç olarak 

süreç, geniş halk yığınlarına sadece bağımlı ekonomik yapı ve şekli demokrasiyi 

hediye edebilmiştir. 

 

İkinci Dünya Savaşı yıllarının en önemli sol gazetesi Tan, 40-45 bin tirajıyla 

Cumhuriyet gazetesinden sonra en yüksek tirajlı günlü gazetedir. Tan gazetesi bu 

yıllarda ana davası Nazizme, Hitler’in ‘yeni nizam davasına’ karşı çıkmak, 

Türkiye’nin Nazi Almanya’dan yana savaşa girmesini önlemektir. Bu kavgada 

Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ” ilkesine de dayanıyordu. Bu yazılarla çoğu 

Alman yanlısı olan basını karşılarına almışlardır. Sabiha Sertel İkinci Dünya savaşı 
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hakkında Görüşler köşesinde emperyalist savaşa katılmanın Türkiye için tam bir 

yıkım olacağı tezini savunmuştur. Sertel gazetesindeki yazısında sürekli olarak 

halkın temel sorunlarını ele almıştır: yoksulluk, pahalılık, yolsuzluk, irtica gibi. 

Bunların yanında özellikle savaş sonlarında, demokratik anayasa, düşünce özgürlüğü, 

düşünce suçlarının affı, özgür basın, basın yasasında değişiklikler, insan haklarına 

saygı, çok partili demokrasiye geçişin hızla gerçekleştirilmesi, bunun için gerekli 

yasaların çıkarılması ve yolsuzlukların üstüne gidilmesi, aşırı karların 

cezalandırılması. 

 

Sabiha Sertel ve Tan gazetesi geniş bir düşman cephesiyle karşı karşıya 

kalmıştır. Bunların başında tek parti iktidarını tehlikede gören CHP hükümeti vardır. 

Bunu Nazi yanlısı basın ve ülkücüler izlemiş, irticacılar da Tan gazetesini bir düşman 

gibi görmüşlerdir. Bunun sonucu; 4 Aralık 1945’te Babıali’de Sertellere ve Tan 

Gazetesine karşı yapılan binlerle kişilik gösteride, gazete yazıhanesine balta ve 

balyozlarla saldırılması ve gazete idarehanesinin yerle bir edilmiştir. 

 

Bu Tan Olayının asıl nedeni, Tan gazetesinin savaşın son yıllarında 

demokrasi davasını çok sert bir şekilde ele almış olmasıydı. Savaş sonunda totaliter 

rejimler yıkılmış demokrasiler galip çıkmış, Birleşmiş Milletler Örgütü İnsan Hakları 

Beyannamesini yayınlamıştır. CHP’den ayrılan beşli grubun davası da demokrasi 

olmuş ve bu davada birleşmişlerdir. Tan ekibiyle beraber Halk Partili politikacılar, 

Sabiha Sertel’in çıkartmaya başladığı Görüşler dergisinde birleşmişlerdir. Sağ ve sol 

demokratları birleştiren bu cephe kurulmuştur. Bu CHP için büyük bir tehlike 

oluşturmuştur. 4 Aralık 1945 gününün sabahı üniversiteli gençler matbaaya 

saldırmışlardır. 

 

Sabiha Sertel’in görüşlerini, gazeteciliğini incelerken, onun düşüncelerinde ve 

gazetecilikte yalnız olmadığını aslında Sertel ailesinin bir basın ailesi olduğu 

bilgilerine ulaştık. Zekeriya Sertel Selanik’te çıkardığı Yeni Felsefe dergisi dışındaki 

çalışmalarının hepsini eşi Sabiha Sertel ile yapmıştır. Sabiha Zekeriya ve Mehmet 

Zekeriya çifti aslında bir hayat boyu mesai arkadaşı olmuşlardır. Zekeriya Sertel’in 

hapse düştüğü, sürgüne gönderildiği tarihlerde Sabiha Sertel her zaman sorumluluğu 
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üzerine almış dergileri çıkarmaya devam etmiştir. Sertel, Yeni Felsefe, Genç 

Kalemler, Büyük Mecmua, Sevimli Ay, Sevimli Mecmua Resimli Ay, Resimli 

Perşembe, Resimli Herşey, Projektör gibi dergiler ile Cumhuriyet ve Tan gazetelerde 

basın faaliyetlerini hiç bırakmamıştır. Uyarı yada ceza aldığında kitap yazmış ve 

çeviriler yapmıştır.  

 

Sabiha Sertel, yayın politikası çok fazla değişmemiş ancak yazılarında İkinci 

Dünya Savaşı dönemindeki dünyanın siyasi gelişmeler temel konusu olmuştur. 

Türkiye İkinci Dünya Savaşı’nın arifesinde bir baskı rejiminde yaşamıştır. Sabiha 

Sertel de tam bu dönemde Türkiye’nin hayatını, bağımsızlığını, ilerici devrimleri, 

tehlikede gördüğü için bir siyasi kavgaya atılmıştır. Üzerinde durduğu konular, 

‘Demokrasi’, Milliyetçilik, İnsan Hakları, Faşizm, Emperyalizm, Feminizm ve 

Özgürlük olmuştur. 

 

Sertel, ülkede demokrasinin yerleşmesi için mücadele vermiştir. Sertel’in 

kadın sorununa sosyalist açıdan yaklaşmasının, rejimin toplumsal cinsiyet 

politikasının eleştirmesinde temel etken olduğu söylenebilir. Bu şekilde 

değerlendirildiğinde Sabiha Sertel düşüncesi, kadın hareketi ve rejimin toplumsal 

cinsiyet politikası bağlamında farklı bir bakış açısı olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Sertel’in feminizm ve kadın sorununa bakışında Marksizm belirleyici 

olmuştur. Sertel, Amerika’da aldığı sosyoloji ve sosyal hizmet eğitiminden sonra 

kadın sorununu kavrayışında temel olarak August Bebel’in etkili olduğu açıktır. 

Ayrıca Sertel’in sosyoloji eğitimi almasının da etkisiyle, bu dönemdeki yazılarında 

yaşanan gelişmeleri ekonomik alanda değil, sosyal ve siyasal alanda yazılarında 

değerlendirmiştir.  

 

Bu basın ailesinin önemli diğer iki uvzu ise çiftin kızları Sevim ve Yıldız’dır. 

Sevim Sertel Amerikalı bir harp muhabiri olan Frank O’brien ile evlenmiş. Kendisi 

de Amerika’da gazetecilik eğitimi almıştır. Ailenin özellikle ikinci dünya savaşı 

sırasında dış basınla olan ilişkisini sağlamıştır. Küçük kızları ise çiftin 

düşüncelerinin, yaşadıklarının yakın takipçisi olmuştur. Yıldız Sertel de anne ve 
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babasıyla yurt dışına çıkmış, onlarla birlikte Rusya’da, Bakü’de, Moskova’da, 

Paris’te birlikte yaşamış, Avrupa’yı Çin’i dolaşmıştır. Sabiha Sertel Bakü’de, 

Zekeriya Sertel Paris’te ölmüştür.  

 

Sabiha Sertel her türlü koşulda İkinci Dünya Savaşı döneminde kendi üzerine 

düşeni aksatmadan yerine getirmeye çalışmış, bunda da oldukça başarılı olmuştur. 

Sonuç olarak Sabiha Sertel Türk basınında bulunduğu sürece Türk kamuoyunu 

yönlendirmiş, Türk düşünce dünyasına önemli etkileri olmuştur. 
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Ek-1 

 

1937 yılında Tan Gazetesi’nde yayınlanan gazeteci Sabiha 

SERTEL’in köşe yazıları 
 

TAN GAZETESİ DIŞ POLİTİKA 

Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

İspanyollar Niçin Çarpışıyor?  25 Mayıs Salı 1937 

Faşizm, İspanya’yı Niçin Kana Boyuyor?  28 Mayıs Cuma 1937 

Paris Ayakta 30 Bin Kişi Bir Tek Nefes Kesilmiş Onları Dinliyor  31 Mayıs Pazartesi 1937 

Yahudi Düşmanlığı Kavgası Amerika Sokaklarında Faşizme Karşı 
Yumruklar Sıkılıyor 

11 Temmuz Pazar 1937 

Amerika Yazıcıları Faşizme Karşı Nasıl Mücadele Ediyorlar?  18 Temmuz Pazar 1937 

Queen Mary’nin Bin Bir Yolculuğu Arasında  8 Haziran Salı 1937 

Queen Mary’de Hasta Avrupa’nın Hürriyet Arayan Hasta Adamları 11 Haziran Cuma 1937 

Akdeniz’de İtalya Ne istiyor, Ne Yapıyor?  24 Eylül Cuma 1937 

 

 

TAN GAZETESİ TOPLUMSAL 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Paris Ayakta 30 Bin Kişi Bir Tek Nefes Kesilmiş Onları Dinliyor  31 Mayıs Pazartesi 1937 

Queen Mary’de Hasta Avrupa’nın Hürriyet Arayan Hasta 
Adamları 

11 Haziran Cuma 1937 

Yahudi Düşmanlığı Kavgası Amerika Sokaklarında Faşizme 
Karşı Yumruklar Sıkılıyor 

11 Temmuz Pazar 1937 

Gözlerimize İlişenler  11 Temmuz Pazar 1937 
New York’ta Sokaklardan Esir Geçiyor  26 Temmuz Pazartesi 1937 
İki Kocalı Bir Kadın  26 Temmuz Pazartesi 1937 

Amerika Sokaklarında Meşru İspanya Varlık Heyecanı ile 
Nefes Alıyor 

21 Temmuz Çarşamba 1937 

Yazıcılar Kongresinde Konuşulanlar  15 Temmuz Perşembe 1937 

Dolar Memleketinin Felaketle Bunalan Köşeleri  10 Ağustos Salı 1937 

İspanya’da asilere karşı çarpışan Amerikalı Gönüllüler  24 Ağustos Salı 1937 
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Otobüslerle Seyahat Etmek Meseledir  24 Ağustos Salı 1937 

Amerika’nın Milli Kalkınma Planı ve Ruzvelt  1 Eylül Çarşamba 1937 

Amerika’nın En Uzun Sokağı Wall Street  7 Eylül Salı 1937 

34 Milyon İşçinin Grev Harekatı  18 Eylül Cumartesi 1937 

13 Çocuklu Bir Aile  25 Eylül Cumartesi 1937 

Amerika’daki Türkler Ne Yapıyorlar, Nasıl Yaşıyorlar?  25 Eylül Cumartesi 1937 

Köylünün Taş Abidesi  25 Eylül Cumartesi 1937 

 

 

TAN GAZETESİ HUKUK

Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Milli Kalkınma Planı ve Ruzvelt  18 Ağustos Çarşamba 1937 

Amerika’nın Milli Kalkınma Planı ve Ruzvelt  1 Eylül Çarşamba 1937 

34 milyon İşçinin Grev Harekatı  18 Eylül Cumartesi 1937 

İnkılap Zihniyeti  24 Eylül Cuma 1937 

 

 

TAN GAZETESİ EKONOMİ 

Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Dolar Memleketinin Sefaletle Bunalan Köşeleri  10 Ağustos Salı 1937 

Milli Kalkınma Planı ve Ruzvelt  18 Ağustos Çarşamba 1937 

Amerika’nın Milli Kalkınma Planı ve Ruzvelt  1 Eylül Çarşamba 1937 

34 milyon İşçinin Grev Harekatı  18 Eylül Cumartesi 1937 

 

 

TAN GAZETESİ EĞİTİM&KÜLTÜR

Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Gözlerinize İlişenler  11 Temmuz Pazar 1937 

Çocuklarımız Ne Yapacaklar  8 Haziran Salı 1937 
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1940 yılında Tan Gazetesi’nde yayınlanan gazeteci Sabiha 

SERTEL’in köşe yazıları 

 

TAN GAZETESİ DIŞ POLİTİKA

Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Hala O Mektup  3 İlkkanun Salı 1940 

Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olacak  24 Sonteşrin Pazar 1940 

Daha Kaç Kurban İstiyorlar?  9 Sonteşrin Cumartesi 1940 

Tarihe Karşı Kim Mesul?  5 Sonteşrin Salı 1940 

Yeni Sezar  20 İlkteşrin Cumartesi 

Prens  27 İlkteşrin Pazar 1940 

Rüzgar Ektiler, Şimdi Fırtına Topluyorlar  26 İlkteşrin Cumartesi 1940 

Tarihin Garip Cilvesi  17 İlkteşrin Perşembe 1940 

Fransa Niçin Mağlup Oldu?  3 Eylül Salı 1940  

Zakkum Ekilen Yerde, Gül Biter mi?  30 Sonteşrin Cumartesi 1940 

Macek Alet Olabilir mi?  26 Sonteşrin Salı 1940 

 

 

TAN GAZETESİ İÇ POLİTİKA 

Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Otomobiller ve Umumi Menfaatler  7 İlkkanun Cumartesi 1940 

Düyunu Umumiye Meclisinin Lağvi ve Yeni Nizam  24 İlkteşrin Perşembe 1940 

Islahatçı Namık Kemal  21 İlkkanun Cumartesi 1940 

Susuz Değirmen Dönmez  22 İlkkanun Pazar 1940 

Karanlık Şehir  21 Sonteşrin Perşembe 1940 

Debreli Hasan Mektup  7 Sonteşrin Perşembe 1940 

Cumhuriyetimizin Karakteristikleri  29 İlkteşrin Salı 1940 

Rumen Sefiri Uğurlarken  15 İlkteşrin Salı 1940 
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TAN GAZETESİ TOPLUMSAL 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Otomobiller ve Umumi Menfaatler  7 İlkkanun Cumartesi 1940 

Leşe Konan Kuzgun  14 Sonteşrin Perşembe 

Kurtaracak var mı?  22 İlkteşrin Salı 1940 

Bir Kanun Üzerinde Yapılan Kanunsuzluk  28 Sonteşrin Perşembe 1940 

Yolumu Kestiler  23 Sonteşrin Cumartesi 1940 

Panteon’dan Gelen Ses  12 Sonteşrin Salı 1940 

Bob Stil Memnu!  19 İlkkanun Perşembe 1940 

Gölge Etme, Başka İhsan İstemem  20 İlkteşrin Pazar 1940 

Merhamet Kapısını Açamaz mıyız?  19 İlkteşrin Cumartesi 1940 

 

 

TAN GAZETESİ HUKUK 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Leşe Konan Kuzgun  14 Sonteşrin Perşembe 1940 

Bir Kanun Üzerinde Yapılan Kanunsuzluk  28 Sonteşrin Perşembe 1940 

Merhamet Kapısını Açamaz mıyız?  19 İlkteşrin Cumartesi 1940 

 

 

TAN GAZETESİ EKONOMİ

Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Otomobiller ve Umumi Menfaatler  7 İlkkanun Cumartesi 1940 

Cumhuriyetimizin Karakteristikleri  29 İlkteşrin Salı 1940 

 

 

TAN GAZETESİ EĞİTİM&KÜLTÜR 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Siyam Mabedinin Önünde  5 İlkkanun Perşembe 1940 
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1941 yılında Tan Gazetesi’nde yayınlanan gazeteci Sabiha 

SERTEL’in köşe yazıları 
 

TAN GAZETESİ DIŞ POLİTİKA 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Alman ve İtalyanlar Ne Şekilde Çalıştılar?  5 Mayıs Pazartesi1941 

Tecrit Siyaseti  8 Mayıs Perşembe 1941 

Addis‐Abeba’ya Giren Habeş Kralı  9 Mayıs Cuma 1941 

L. George’a Bende Bir İki Söz Söyleyebilir miyim?  12 Mayıs Pazartesi 1941 

Cebelitarık’a Hücum  14 Mayıs Çarşamba 1941 

Asya’nın Taksimi  15 Mayıs Perşembe 1941 

Dava Bu muydu?  16 Mayıs Cuma 1941 

Cameroon – Togoland  18 Mayıs Cumartesi 1941 

Ne Şans? Hem de Ne Şans?  20 Mayıs Salı 1941 

Fransa, Almanya ile Niçin Anlaşıyor?  21 Mayıs Çarşamba 1941 

İbretle Şaşmaya Değer  24 Mayıs Cumartesi 1941 

İçinde Bulunduğumuz Dava I.  25 Mayıs Pazar 1941 

Dünya Meselesi Mütekabil Anlaşmalarla Halledilebilir mi? II.  26 Mayıs Pazartesi 1941 

Bir Devletin Kıtaya Hakimiyeti Realize Edilebilir mi?  28 Mayıs Çarşamba 1941 

Nazizm Milletler arasında Birlik Yapabilir mi?  29 Mayıs Perşembe 1941 

Harp Karşısında Küçük Milletler  30 Mayıs Cuma 1941 

Küçük Milletlerin İstiklali Nasıl Kurtarılabilir?  31 Mayıs Cumartesi 1941 

 

 

TAN GAZETESİ İÇ POLİTİKA 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Müşterek Müdafaa Edeceğimiz Davalar  6 Mayıs Salı 1941 

İki Propaganda Arasında  7 Mayıs Çarşamba 1941 

İç Düşmana Açık Kalan Kapılar  10 Mayıs Cumartesi 1941 

‘İnönü’ Zaferi  12 Mayıs Pazartesi 1941 

Harbe Girersek Bu Bir İstiklal Harbi Olacaktır  13 Mayıs Salı 1941 

Atatürk’ün Sönmeyen Meşalesi  17 Mayıs Cumartesi 1941 
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TAN GAZETESİ TOPLUMSAL 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

İstiklal Mücadelesinde ve İnkılap Karşısında Türk Kadını  11 Mayıs Pazar 1941 

İstiklal Mücadelesinde Türk Kadını  16 Mayıs Cumartesi 1941 

Hayırseverler Cemiyetinin Faaliyeti  23 Mayıs Cuma 1941 

 

 

TAN GAZETESİ EKONOMİ 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Nazizim Zıddiyetleri Nasıl Hallediliyor?  27 Mayıs Salı 1941 

Bir Devletin Bir Kıtaya Hakimiyeti Realize Edilebilir mi?  4 Mayıs Çarşamba 1941 
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1943 yılında Tan Gazetesi’nde yayınlanan gazeteci Sabiha 
SERTEL’in köşe yazıları 
 

TAN GAZETESİ DIŞ POLİTİKA
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Harp Mahiyetini Değiştirmiştir  3 İlkkanun Cuma 1943 

Dünyayı Değiştirecek Bir Mülakat  5 İlkkanun Pazar 1943 

Afrika’dan Yükselen Muhafazakar Bir Ses  7 İlkkanunun Salı 1943 

Realite ve Politika  19 İlkkanun Pazar 1943 

İspanya’nın Tarafsızlığı  21 İlkkanun Salı 1943 

Müttefikler Tito’yu Niçin Tutuyorlar  26 İlkkanun Pazar 1943 

İngiltere, Müttefikleri Bırakıyor Mu?  28 İlk Kanun Salı 1943 

Harbin Sebepleri İktisadi Midir, Yoksa Ruhi Midir? I.  9 Mart Salı 1943 

Harbin Sebepleri İktisadi Midir, Yoksa Ruhi Midir? II.  10 Mart Çarşamba 1943 

Polonya’nın Bu Harpte Oynadığı Rol  14 Mart Pazar 1943 

Gobbels Niçin Sovyetlerle Demokrasiler Arasında Bir Çatışma Bekliyor?  22 Mart Pazartesi 1943 

Milletler Arasında Müşterek Emniyet Nasıl Tesis Edilebilir?  29 Mart Pazartesi 1943 

Emperyalizmin Tasfiyesi Meselesi  1 Nisan Perşembe 1943 

Sulh Meselesinde Fikir Yürüten Devlet Adamları  4 Nisan Pazar 1943 

Kurulması Düşünülen Milletler Cemiyeti ve Cenevre’deki Saray  9 Nisan Cuma 1943 

Propagandada Mantığın Hiç Mi Yeri Yoktur?  12 Nisan Pazartesi 1943 

Mr. Wendel Willkie’nin Bir Dünyası  19 Nisan Pazartesi 1943 

Üçüncü Bir Harbin Çıkmasını Önlemek Mümkün Müdür?  22 Nisan Perşembe 1943 

Almanlar Zehirli Gaz Kullanacaklar Mı?  26 Nisan Pazartesi 1943 

Küçük Milletlerin Mukadderatı Meselesi  10 Mayıs Pazartesi 1943 

Müttefikler Kayıtsız ve Şartsız Sulhte Niçin Israr Ediyorlar?  13 Mayıs Perşembe 1943

Büyük Roma İmparatorluğu Hulyası  21 Mayıs Cuma 1943 

Komünist Enternasyonalinin Lağvı Kararı  24 Mayıs Pazartesi 1943 

Düşmanı Yere Serinceye Kadar Harp  7 Haziran Pazartesi 1943 

Hayattan Aldığım Ders  20 Haziran Pazar 1943 

Milletlerin Hakimiyeti Meselesi  5 Sonteşrin Cuma 1943 

Demokrasi Ne Demektir?  7 Sonteşrin Pazar 1943 

Med ve Cezir  12 Sonteşrin Cuma 1943 

Hürriyet Verilmez Alınır  16 Sonteşrin Salı 1943 

Faşizm Propagandasının Yeni Taktiği  19 Sonteşrin Cuma 1943 

Mareşalın İstifası  21 Sonteşrin Pazar 1943 

Bir Sene Ne Çabuk Geçti?  30 Sonteşrin Salı 1943 
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TAN GAZETESİ İÇ POLİTİKA 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Halkın Seçime İştiraki Tehlikeli Olabilir Mi?  17 İlkkanun Cuma 1943 

Realite ve Politika  19 İlkkanun Pazar 1943 

Mahalle Birliklerini Halk Seçemez Mi?  23 İkinciteşrin Salı 1943 

Demokrasi Ne Demektir?  7 Sonteşrin Pazar 1943 

Atatürk’ün Tarihi Rolü  9 Sonteşrin Salı 1943 

Demokraside Halkın Munakabesi Şarttır  28 Sonteşrin Pazar 1943 

 
 

TAN GAZETESİ TOPLUMSAL 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Klişe Bayramlar  12 İlkkanun Pazar 1943 

Fikir Amelesinin Dilekleri  14 İlkkanun Salı 1943 

Halkın Seçime İştiraki Tehlikeli Olabilir Mi?  17 İlkkanun Cuma 1943 

Türkiye Asya’nın Ortasında Bir Köy Müdür?  31 İlkkanun Cuma 1943 

Tifüse Karşı Yalnız Sıhhi Değil, İçtimai Tedbirler Lazım  31 Mayıs Pazartesi 1943 

Bizimde Bir Beveridge Planına İhtiyacımız Var  28 Haziran Pazartesi 1943 

Ekmek Karnelerini Kaldırmak Hatadır  26 Sonteşrin Cuma 1943 

Demokraside Halkın Munakabesi Şarttır  28 Sonteşrin Pazar 1943 

 
 

TAN GAZETESİ HUKUK 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Fikir Amelesinin Dilekleri  9 Sonteşrin Salı 1943 

Atatürk’ün Tarihi Rolü  9 Sonteşrin Salı 1943 

 
 

TAN GAZETESİ EKONOMİ 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Silindir Şapkalı Köylü  24 İlkkanun Cuma 1943 

Harbin Sebepleri İktisadi Midir, Yoksa Ruhi Midir? I.  9 Mart Salı 1943 

Harbin Sebepleri İktisadi Midir, Yoksa Ruhi Midir? II.  10 Mart Çarşamba 1943 

Ücretlerin Yükselmesi Lazımdır  5 Mayıs Çarşamba 1943 

Dünyanın İçinde Bulunduğu Buhran  10 Haziran Perşembe 1943 

İslim Olmadıktan Sonra Vapur Nasıl Yürür?  17 Mayıs Pazartesi 1943 

Ekmek Karnelerini Kaldırmak Hatadır.  26 Sonteşrin Cuma 1943 
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TAN GAZETESİ EĞİTİM&KÜLTÜR 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Türkiye Asya’nın Ortasında Bir Köy Müdür?  31 İlkkanun Cuma 1943 

 

1944 yılında Tan Gazetesi’nde yayınlanan gazeteci Sabiha 

SERTEL’in köşe yazıları 

 

TAN GAZETESİ DIŞ POLİTİKA 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Hükümet Millet Demek Değildir?  4 Salı İkinci Kanun 1944 

Rüzgar Eken Fırtına Biçer  7 Cuma İkinci Kanun 1944 

Ölme Eşeğim Ölme!  9 İkinci Kanun 1944 

Küçük yada Büyük Milletler Meselesi Yoktur. Emperyalizm 
Meselesi Vardır 

11 Salı İkinci Kanun 1944 

Demokrasinin Kaleleri  16 Pazar İkinci Kanun 1944 

Ya Baran Ne Olacak?  18 Salı İkinci Kanun 1944 

Roosevelt’in Mesajı  23 Pazar İkinci Kanun 1944 

Halk Cephesi ve Milli Birlik 
31  Cumartesi  İkinci  Kanun 
1944 

Acaba Niçin? Hür ve Müstakil Makedonya  5 Mart Pazar 1944 

Bernard Shaw ve Sulh  7 Mart Salı 1944 

Davacı Olmayan Var mı?  15 Nisan Pazar 1944 

Realiteleri Görmek Lazım  25 Mart Pazar 1944 

Hitlerin ve Stalin’in Dünya Görüşü  4 Şubat Cuma 1944 

İngiltere, Polonya Milletini mi, Hükümetini mi Garanti 
 Etmiştir? 

8 Şubat Salı 1944 

Çemberlayn Öldü Yaşasın Halifaks!  13 Şubat Pazar 1944 

İçtimai Sigorta Ne Demektir?  15 Şubat Salı 1944 

Harbi Yapanlar Sulhu Yapamayacaklar  22 Şubat Salı 1944 

Eden’in Sözlerinden Çıkna Mana  27 Şubat Pazar 1944 

Mihailoviç Niçin İhanet Etti?  28 Şubat Pazartesi 1944 

Bir Medeniyet Çöküyor  29 Şubat Salı 1944 
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TAN GAZETESİ İÇ POLİTİKA 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

* Suiistimalin Kökünü Kurutmak Lazımdır  30 Haziran İkinci Kanun 1944 

 

 

TAN GAZETESİ TOPLUMSAL 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Esrarlı Kitap  2 Pazar İlk Kanun 1944 

Nile Kurban Kabilinden  14 Cuma İkinci Kanun 1944 

İstanbul’dan Evvela Kimleri Göndermek Lazım?  21 Cuma İkinci Kanun 1944 

Bu Vergi İçtimai Sigorta İçinse Evet… Varidat İçinse Hayır…  28 Cuma İkinci Kanun 1944 

Yürekler Acısı Ev  3 Mart Cuma 1944 

Suiistimal Komisyonuna Celeplerin Cevabı  11 Şubat Salı 1944 

Teşkilat, Teşkilat, Teşkilat  6 Şubat Pazar 1944 

İçtimai Sigorta Ne Demektir?  15 Şubat Salı 1944 

Şefkat Satılık Bir Meta Mıdır?  17 Şubat Perşembe 1944 

Cezanın Gayesi Ferden İntikam Almak Mıdır?  20 Şubat Pazar 1944 

Suiistimaller Niçin Artıyor?  25 Şubat Cuma 1944 

Bir Medeniyet Çöküyor  29 Şubat Salı 1944 

 

 

TAN GAZETESİ EKONOMİ 

Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Suiistimalin Kökünü Kurutmak Lazımdır  30 Haziran İkinci Kanun 1944 

Suiistimal Komisyonuna Celeplerin Cevabı  11 Şubat Salı 

İçtimai Sigorta Ne Demektir?  15 Şubat Salı 

Suiistimaller Niçin Artıyor?  25 Şubat Cuma 
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1945 yılında Tan Gazetesi’nde yayınlanan gazeteci Sabiha 

SERTEL’in köşe yazıları 
 

TAN GAZETESİ DIŞ POLİTİKA 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Kuzu postuna saklanan kurtlar  26 Mart Pazartesi 1945 

Propaganda ve realite  29 Mart Perşembe 1945 

Büyük milletler, küçük milletler  27 Mart Salı 1945 

Hürriyet ve devlet otoritesi  30 Mart Cuma 1945 

Boğuluyoruz hava isteriz  28 Mart Çarşamba 1945 

Goebbels’in feryatları  1 Nisan Pazar 1945 

Cehennemden gelenler  12 Nisan Perşembe 1945 

Büyük vatanseverler  13 Nisan Cuma 1945 

Roosevelt  14 Nisan Cumartesi 1945 

Von papen nihayet yakalandı  16 Nisan Pazartesi 1945 

Roosevelt’in dört hürriyeti  1‐ Söz hürriyeti  17 Nisan Salı 1945 

Roosevelt’in dört hürriyeti 2‐ İhtiyaçtan kurtulma hürriyeti  18 Nisan Çarşamba 1945 

Roosevelt’in dört hürriyeti  3‐ Korkudan kurtulma hürriyeti  19 Nisan Perşembe 

Roosevelt’in dört hürriyeti  4‐ Vicdan Hürriyeti  20 Nisan Cuma 1945 

Dünya Değişecek mi? 1‐ 1914‐18 Harbinin Sonu  21 Nisan Cumartesi 1945 

Dünya Değişecek mi? 1‐ 1938‐45 Harbinin Sonu  22 Nisan Pazar 1945 

Değişen şeyler 1‐ büyük milletlerin değişmesi  23 Nisan Pazartesi 1945 

Değişen şeyler 2‐ milli kurtuluş mücadeleleri  24 Nisan Salı 1945 

Değişen şeyler 3‐ müşterek emniyet  25 Nisan Çarşamba 1945 

Değişen şeyler 4‐ milletlerarası tred ünyonlar birliği  26 Nisan Perşembe 1945 

Yeni devir başlamıştır  27 Nisan Cuma  1945 

San‐ fransisko  28 Nisan Cumartesi 1945 

Elbe’de birleşen ordular  29 Nisan Pazar 1945 

Almanya çöküyor, yeni bir devir açılıyor  30 Nisan Pazartesi 1945 

Faşistlerin yeni taktiği  1 Mayıs Salı 1945 

Viva duçe  2 Mayıs Çarşamba 1945 

Yeni führen eski oyunu oynuyor  3 Mayıs Perşembe 1945 

Adolf hitler  4 Mayıs Cuma 1945 

15 vagon ceset  5 Mayıs Cumartesi 1945 

Nihayet dilimi kesemedi  6 Mayıs Pazar 1945 

San Fransisko ve Halk  7 Mayıs Pazartesi 1945 

Zafer günü  8 Mayıs Salı 1945  

Bir devir kapandı  9 Mayıs Çarşamba 1945 
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Faşizmin habis ruhu  10 Mayıs Perşembe 1945 

Beyhude beklemeyiniz  11 Mayıs Cuma 1945 

Sulhun ilk merhalesi  12 Mayıs Cumartesi 1945 

Bir senelik medeniyetin artıkları  13 Mayıs Pazar 1945 

Padişah’ım çok yaşa  14 Mayıs Pazartesi 1945 

Demokrasi’nin gelişmesi  18 Mayıs Cuma 1945 

San fransisko’da sömürgeler meselesi  19 Mayıs Cumartesi 1945 

Hürriyetten korkanlar kimlerdir?  29 Mayıs Salı 1945 

Hitler de Böyle Demişti Abdülhamit de  30 Mayıs Çarşamba 1945 

Vay faşist vay!  31 Perşembe 1945 

Zavallı suriye  5 Haziran Salı 1945 

Avrupa’da bir dönüm noktası  6 Haziran Çarşamba 1945 

San fransisko konferansı niçin yürümüyor?  7 Haziran Perşembe 1945 

Partiler konuşulurken  9 Haziran Cumartesi 1945 

San fransisko’dan sonra  24 Haziran Pazar 1945 

Mevzudan ayrılmayalım  27 Haziran Çarşamba 1945 

Hangisi doğru?  28 Haziran Perşembe 1945 

San Fransisko Beyannamesini İlk imzalayan Devlet Kim?  28 Haziran Cuma 1945 

Efkarı umumiye  30 Haziran Cumartesi 1945 

Dünkü quisling’ler bugünkü quisling’ler  1 Temmuz Pazartesi 1945 

Milliyetçilik ne demektir? II.  6 Temmuz Cuma 1945 

Zavallı haşmetmeablalar  10 Temmuz Salı 1945 

Üçüncü bir harp korkusu  11 Temmuz Çarşamba 1945 
San  Fransisko’da  Halledilemeyen  Dava:  Müstemlekeler  ve 
Geri Memleketler 

13 Temmuz Cuma 1945 

Sömürgeler meselesinde çarpışan farkları ıı.  14 Temmuz Cumartesi 1945 

Müstemlekeler meselesinin hali ııı.  15 Temmuz Pazar 1945 

Doryo Acaba Türkiye’de midir?  16 Temmuz Pazartesi 1945 

Churchill’in çantası  17 Temmuz Salı 1945 
Propaganda rüzgarı 
Eski dünya mı yeni dünya mı? 

19 Temmuz Perşembe 1945 

Zavallı hitler  21 Temmuz Cumartesi 1945 

Üçler konferansının en mühim meselesi  22 Temmuz Pazar 1945 

İki Almanya I.  24 Temmuz Salı 1945 

İki Almanya II.  25 Temmuz Çarşamba 1945 

Verdün kahramanı  26 Temmuz Perşembe 1945 

Tory’ler niçin kaybettiler? I.  28 Temmuz Cumartesi 1945 

Tory’ler niçin kaybettiler? II.  29 Temmuz Pazar 1945 

Tory’ler niçin kaybettiler? III.  30 Temmuz Pazartesi 1945 
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 TAN GAZETESİ İÇ POLİTİKA 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Demokrasinin gelişmesi  18 Mayıs Cuma 1945 

Türkiye’de Demokrasinin Genişlemesi  22 Mayıs Salı 1945 

Karar Zamanı Gelmiştir  23 Mayıs Çarşamba 1945 

Hürriyeti Böyle mi Anlarsınız?  24 Mayıs Perşembe 1945 

Hürriyet Loncası  27 Mayıs Pazar 1945 

Yerli Malı Hürriyet İthal Malı Hürriyet  28 Mayıs Pazartesi 1945 

Hürriyetten Korkanlar Kimlerdir?  29 Mayıs Salı 1945 

Hitler de Böyle Demişti Abdülhamit de  30 Mayıs Çarşamba 1945 

Vay Faşist Vay!...  31 Mayıs Perşembe 1945 

Türk Matbuatındaki İrtica 2  Haziran Cumartesi 1945 

Serbest Seçim  10 Haziran Pazar 1945 

Parti ve Program  11 Haziran Pazartesi 1945 

Demokrasi Oyunu  13 Haziran Çarşamba 1945 

Acaba İdeal Hangisidir?  15 Haziran Cuma 1945 

Kurtuluştan Niçin Korkuyorlar?  16 Haziran Cumartesi 1945 

Hürriyet Düşmanları  17 Haziran Pazar 1945 

Halep Oradaysa Arşın Buradadır  19 Haziran Salı 1945 

Münakaşa ve Tenkit  20 Haziran Çarşamba 1945 

Sağdan Geri  22 Haziran Cuma 1945 

Mevzudan Ayrılmayalım  27 Haziran Çarşamba 1945 

Milliyetçilik Ne Demektir?  5 Temmuz Perşembe 1945 

Türk Milliyetçiliği  8 Temmuz Pazar 1945 

Zavallı Haşmetmeablalar  10 Temmuz Salı 1945 

Bu mevzu Mugalataya Müsait Değildir.  12 Temmuz Perşembe 1945 

 

 

TAN GAZETESİ EKONOMİ 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Topraksız Köylü  15 Mayıs Salı 1945  

Halk için Türkiye  17 Mayıs Salı 1945 

Pahalılığı Önlemek Lazım  12 Haziran Salı 1945 

Fiyatları Düşürmek Niçin Mümkün Olmuyor?  14 Haziran Perşembe 1945 

Halk Düşmanları  18 Haziran Pazartesi 1945 

İçtimai Sigorta Meselesi  25 Haziran Pazartesi 1945 
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İki Vatanperver Tipi I.  3 Temmuz Salı 1945 

İkinci Vatanperver Tipi II.  4 Temmuz Çarşamba 1945  

Milliyetçilik Ne Demektir? I.  5 Temmuz Perşembe 1945 

Milliyetçilik Ne Demektir? III.  7 Temmuz Cumartesi 1945 

Sömürgeler Meselesinde Çarpışan Görüş Farkları II.  14 Temmuz Cumartesi 1945 

Müstemlekeler Meselesinin Hali III.  15 Temmuz Pazar 1945 

İki Almayan I.  24 Temmuz Salı 1945 

 

 

TAN GAZETESİ HUKUK 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Kuzu postuna saklanan kurtlar  26 mart pazartesi 1945  

San‐ Fransisko  28 Nisan Cumartesi 1945 

San  Fransisko’da  Halledilemeyen  Dava:  Müstemlekeler  ve 
Geri Memleketler 

13 Temmuz Cuma 1945 

Hürriyeti Böyle mi Anlarsınız?  24 Mayıs Perşembe 1945 

Serbest Seçim  10 Haziran Pazar 1945 

Topraksız Köylü  15 Mayıs Salı 1945 

Halk için Türkiye  17 Mayıs Salı 1945 

 

 

TAN GAZETESİ TOPLUMSAL 
Konu Başlığı  Yayın Tarihi 

Topraksız Köylü  15 Mayıs Salı 1945 

Halk için Türkiye  17 Mayıs Salı 1945 

Churchill’in Çantası  17 Temmuz Salı 1945 

Eski Dünya mı Yeni Dünya mı?  19 Temmuz Perşembe 1945 

Halep Oradaysa Arşın Buradadır  19 Haziran Salı 1945 

Münakaşa ve Tenkit  20 Haziran Çarşamba  1945 

Zavallı Haşmetmeablalar  10 Temmuz Salı 1945 

İçtimai Sigorta Meselesi  25 Haziran Pazartesi 1945 

İki Vatanperver Tipi I.  3 Temmuz Salı 1945 

Milliyetçilik Ne Demektir? III.  7 Temmuz Cumartesi 1945 
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EK-2 

 

Görüşme Soruları 

 

Tarih:  17 Mayıs Cumartesi 2008  

Saat:  16.00 

Yer:  Birinci Orta Sokak, Yücel Apartmanı, No.10, Kat.6, Daire:21, 

Göztepe Kadıköy/ İstanbul 

Görüşülen Kişi: Gazeteci Sabiha Sertel’in kızı Prof. Dr. Yıldız Sertel 

 

1. Yıldız Sertel Kimdir? 
 

85 yaşındayım. 1922’de New York’ta doğdum. Daha sonra Türkiye’ye 

geldik. Ben kendimi bildiğim vakit Nişantaşı’nda bir apartmanda oturuyorduk. 

Gözlerimi bir anlamda Nazım Hikmet ile açmış sayılırım. Annem ve babam çıkardığı 

Resimli Ay dergisinde çalışıyordu. Nazım Hikmet’le çok sıkı bir dostlukları vardı. 

Bize çok sık gelirdi. Onun şiirleri ile büyüdüm. Ev ayrıca bir okuldu benim için. 

Koleji bitirene kadar bizim ev kalburüstü aydınları, şairleri, yazarları, gazetecileri ile 

dolardı. Evden çok sağlam bir eğitim aldım. Annem ve babam da eğitimimde 

oldukça yardımcı olurlardı. Amerikan Kız Kolejinde okudum 8 yıl. Onu bitirdikten 

sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ne başladım. Bir yıl sonra 1943 yılında İkinci Dünya 

Savaşı’nın ortasında İngiltere’ye gittim. İskenderiye’den bir İngiliz savaş gemisiyle 

İngiltere’ye gittim. Akdeniz’de 3 defa Alman denizaltılarına rastladık. Ben sosyoloji 

okumak istiyordum aslında ancak sosyoloji kürsüleri yeni kurulduğu için eğitim çok 

iyi değildi. İktisat fakültesine yazıldım. Orada Almanya’dan gelen profesörler vardı. 

Onların kafasını karışık bulduk. Bir bakıyorsunuz liberaldirler bir bakıyorsunuz 

devletçidirler. Yani istikrarlı bir eğitim alamayacağım intibasını uyandırdı bende. 

Memnun değildim. İkinci Dünya Savaşı’nda Türk basını ikiye ayrılmıştı. Alman 

Nazilerinin yanında olan gazeteler ve müttefikler olarak adlandırılan İngiltere, Fransa 

Amerika’nın yanında olan gazeteler. Babamın çıkarttığı Tan gazetesi müttefiklerden 
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yana olan gazetelerdendi. İngiliz Amerikan gazetecileri babamın arkadaşıydı. Bizim 

eve gidip gelirlerdi. İngiltere’de okuma fikri aklıma düştü. Ablam bir Amerikalı 

gazeteci ile evliydi. Almanlar Bulgaristan’a girdiler o sıra Türkiye sınırlarına kadar 

geldiler. O sırada Türkiye’de tehlikedeydi. Eniştem ben karımla çocuğumun burada 

kalmasını istemiyorum Almanlar gelirse felaket olur dedi. Onları yurttan çıkarmak 

istedi. Araştırdılar geldiler ve dediler ki gidilecek yer Kahire. Ben de İngiltere’ye 

nasıl giderim diye düşündüm. Dediler ki Kahire’den gidebilirsin. Ablamla benim 

projem birbirini tutuyor. Bir de ablamın küçük çocuğu ile tek başına gideceğine 

benimle beraber gitmesinin daha iyi olacağına karar verdik. Ablamla Kahire’ye 

gittik. Kahire’de British Council var öğrencilerle ilgilenen bölüm vardı. Bana 

İngiltere’ye konvoylarla gelirsin. Ama sana daha önceden söyleyemeyiz ne zaman 

gideceğini bu harp sırrıdır. Sen bavulunu hazır tut biz seni almaya geliriz dediler. 

Öyle de oldu sabah saat 6:30 da beni almaya geldiler. Gençken macera seviyordum. 

3 saatte İskenderiye’ye geldik. Bir İngiliz harp gemisinin yanına geldik. Pasaport 

kontrolü yaptılar. Ellerinde listeler vardı kimin gideceğini biliyorlardı zaten. Gemiye 

girdik. Bir ses bize anons yaptı. Ben amiralim bundan sonra benim komutamdasınız. 

Bahriyeliler size cankurtaran simitlerinizi verecek ve hareket istasyonlarınızı 

gösterecek. Yani filikaları. Birinci gün Akdeniz’de müthiş bir fırtına vardı. Bana bir 

şey olmadı fakat subaylar bile hastalandı. İkinci gün bir anons oldu bu gemi 

operasyonlara katılmak emri almıştır. Hareket istasyonlarınıza gidiniz diye. Gittik 

orda yarım saat durduk. Daha sonra operasyon bitmiştir yerlerinize geri 

dönebilirsiniz dediler. Bu Liverpool’a gidene kadar 3 defa oldu. Sonra öğrendik ki 3 

defa alman denizaltılarına rastlamışız. Gemide 50 sivil vardı. 3 Türk 1 mısırlı. Gerisi 

İngiliz kadınlar yaralanmış subaylar falan vardı. Bizi konvoyun ortasına koydular bir 

şey olmasın diye. 3 yıl İngiltere’de okudum. Londra’da İngilizce iktisat okulunda 

okudum. Harp sonunda Amerika’ya gittim Colombiya üniversitesinde eğitim 

kolejinde okudum. Aslında İngiltere’de de sosyoloji okumak istiyordum ama 

iklimden ötürü gitmek istemedim. İktisat okudum. Uluslar arası ünü olan bir 

profesördü. Çok iyi bir eğitim aldım. Amerika’da da sosyoloji okumak istiyordum. 

Ancak ben gittiğim zaman kayıtlar kapanmıştı. Onun için eğitim fakültesine 

yazıldım. Colombiya’da sosyoloji dersleri alırsın dediler. Öyle oldu. Orda da 

sosyolojiden çok sosyal psikoloji vardı. Orda da onları öğrendim. Orda master 
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yaptım. Dinin topluma etkileri üzerine. Daha sonra Türkiye’ye döndüm. Tan 

olaylarının olduğu vakit Türkiye’ye döndüm. Bizim evi gözlüyorlardı. Arkamızdan 

takip ediliyorduk. Sabahattin Ali öldürüldü. Nazım Hikmet’in hapishaneden çıkması 

için kampanyalar oldu. Nazım Hikmet Fransa’da açlık grevi yaptı. Nazım’ın açlık 

grevinden çıkması için çalışmalar yaptılar. Daha sonra nazım hapisten çıktı. 

Sabahattin Ali öldürüldü. Nazım da tehdit altındaydı. Ayrıca askere almak 

istiyorlardı. 35 yaşındaydı. Kalbinden rahatsız olduğu halde. Herhalde bizimkiler sıra 

bize geliyor diye yurtdışına çıkmaya karar verdiler 1950 yılında önce Paris sonra 

Berlin sonra Budapeşte, Prag gibi bütün Avrupa’yı gezdik. En son Bakü’ye gittik. 

Ben orada üst doktora tezimi yazdım. Azerbaycan Bilimler Akademisine bağlı. Doğu 

Bilimleri Akademisinde araştırmacı olarak çalıştım. İlk doktora tezimi orada 

savundum. ‘İlerici Akımlar ve Kalkınma Davamız’ diye bir tez savundum. İlerici 

akımlar Kemalistler ile başlıyordu. Kemalistler Türkiye’nin kalkınma programı, 27 

Mayıs İşçi Partisi diye gidiyordu. Bütün onları Türkiye’nin kalkınması hakkındaki 

görüşleri ve tezleri hakkında bir doktora tezi idi.  

 

2. Zaman zaman dünyanın birçok ülkesinde yaşamak zorunda 

kaldınız bunun başlıca nedeni nedir? 
 

Paris ilk durak orada iki yıl kaldık. Daha sonra nazım kaçtı. Nazım bizim 

ailenin çok sıkı dostuydu. O bizi o taraflara almak istedi. Ben Berlin’de uluslar arası 

demokratik kadın federasyonunda annem Budapeşte radyosuna gitti. Babam dünya 

barış konseyinde Viyana’da nazım da oradaydı zaten. Ondan sonra annemle babam 

Budapeşte’de oldukları sırada karşı devrim oldu. Sosyalizmi devirdiler. Bende Çin’e 

gitmiştim bir toplantı vardı. Çin dönüşü Moskova’ya geldim nazım ile görüştüm. O 

bana annemle babamın bir motosiklet kazası geçirdiğini söyledi. Derhal 

Budapeşte’ye gideceksin dedi. Moskova’dan Budapeşte’ye gitme yolunu bulamadım. 

Prag’a gideceksin dediler. Prag’a gittim. Budapeşte’ye telefon etmek bile mümkün 

değildi. Budapeşte’ye gidemezsiniz dediler devrim oldu. Bizim misafirimizsiniz 

dediler. Teşekkür ederim ama annem babam orda onlar ne olacak dedim. İsimlerini 

verin biz onları getirtiriz dedi. Nazıma telefon ettim annem babam orda ben 
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gidemiyorum ne olacak dedim. Ben onları getirtirim dedi. Nazım Polonya ve 

Çekoslovakya sefaretlerine telefon ediyor bizimkilerin kurtarılması için iki araba 

dayanıyor bizimkilerin önüne ben Prag da olduğum için Çekoslovakya’yı tercih 

ediyorlar. Çekoslovakya arabası ile Tuna üzerinden Budapeşte’den kaçanlarla 

getiriyorlar. Annem de motosiklet kazasında ayağı kırılıyor o da sedye ile getiriliyor. 

Biz iki yıl Prag’da kaldık. Orası güzeldi. Sonra bizi Türkologlarla tanıştırdı nazım. 

Ben orada Prag üniversitesinde Türkçe ders verdim. Annem ve babam 

Türkologlarına eski Osmanlı yazılarını çözmede yardım ettiler. En son durak 

Azerbaycan Bakü’ye gittik. Babam oraya tedavi için gitti önce daha sonra bana 

oradaki üniversite’den teklif getirdiler. Bilimler Akademisinde. Çok çekici bir 

teklifti. Çünkü bilimsel çalışmayı sevdiğim için reddetmedim oraya gittim. Annem 

orada öldü. Ve orası dayanılmaz bir hal almıştı. Sovyetler birliğinin durumu çekilir 

gibi değildi. Ve karar verdik çıkmaya. Ablamla buluşmak istiyorduk. O buluşma 

Paris’te olacaktı. Ben babama gidelim ve dönmeyelim bir daha buraya dedim. Çıktık 

ve bir daha geri dönmedik. Ben 20 yıl Paris’te kaldım. İkinci doktora tezimi orada 

savundum. Üniversitede Osmanlı Türk tarihi okuttum. Hiç ihtisasım olmayan bir 

şeydi aslında ama orada ona ihtiyaç vardı. İkinci doktora tezimi savundum. Fransa’ya 

Türk işçi göçü ve ekonomik bunalım. Orada babam öldü. Ben de emekliliğimi 

aldıktan sonra İstanbul’a geri döndüm. Olaylar beni itti şunu yapmaya bunu 

yapmaya. Almanya da kaldığımda Almancamı, Fransa da kaldım 20 yıl Fransızcam 

oldu. Zaten asıl eğitimim İngilizce idi. Ama bunlara beni hep olaylar itti.  

 

3. Bir çok kitap yazdınız, ne tür konuları ele aldınız? 
 

Fransa’da emekli olduktan sonra 2 yıl kadar kaldım ve anılarımı yazdım. 

‘Ardımdaki yıllar’, daha sonra ‘Annem Sabiha Sertel Kimdi neler yazdı’ onları 

yazdım. ‘Savaş Rüzgârları’nı yazdım. Bilimsel bir kitaptı. Dünyada silahlanma, 

savaş hakkında. Babam Zekeriya sertel ile ilgili de bir kitap yazdım ‘Susmayan 

Adam’, Aslan Başar Kafaoğlu ile ‘Amerika’nın Ekonomik Bunalımı’ diye bir kitap 

yazdım. Bilgi yayınevinin Atilla İlhan’ın ‘Bir Millet Uyanıyor’ yazı dizisinin 9’uncu 

kitabıdır. ‘Şu Değişen Dünya Türkiye ve Avrasya’ ‘ABD ve Serbest Piyasa Masalı’ 



  179

Şimdi bir de son kitabım var daha yayın evi ile anlaşma yapmadım. O da Nazım 

Hikmet hakkında ‘Çok Yaşa Nazım’ ismi.  

 

Türkiye’ye döndükten birkaç yıl sonra Sertel Vakfı’nı kurdum. 1996 yılında 

kuruldu. 2008 yılında kapandı. Vakıflar idaresi bizden çok para isteyince maddi 

nedenlerden ötürü kapandı. Mümkün değildi o parayı ödemek. Şimdi orayı Sertel 

Gazetecilik Platformuna çevirdik. Vakfı Serteller’i anmak için kurmuştuk. Her yıl 

Sertel Ödülleri verdik. Türkiye’de korunması için en iyi savaşı veren kurum ya da 

gazeteciye ödül veriyorduk. 

 

4. Sabiha Sertel kimdir? 
 

Çok iyi bir anneydi. Annemin en iyi vasıflarından biri de hem çalışan bir 

anneydi aynı zamanda iyi bir ev hanımı ve anneydi. O Türkiye’deki ilk kadın 

gazeteciydi. Çok iyi bir iş kadınıydı. Hem de çok maceralı dönemlerden geçti. 

Babam sürgüne gidiyor. Annem tek başına resimler idaresini çıkartıyor. Aynı 

zamanda benimle ilgileniyor eviyle ilgileniyordu. Hiç ihmal edilmedik ve çok iyi 

eğitildim. Annemin pedagojik bilgisi ve metotları vardı. Dayak kesinlikle yasaktı. 

Çocuğun kötü bir şey yapmaması için ona mutlaka anlatılması gerekiyordu. Çocuk 

bilinçli bir şekilde kötü bir şey yapmamalıydı dayak yiyerek değil. Ve eğitim sevgiye 

dayandırılmalıydı. Annemin en büyük cezası bize darılmasıydı. Çünkü annem bizi o 

kadar çok severdi ki bize darılması en büyük ceza olurdu.  Bazen ufak cezaları da 

vardı. Bir süre çikolata vermezdi. Annem bizi bırakıp gidiyordu. Anneannem vardı 

evde birde ayşe ablam vardı babamın yeğeni onlara da sıkı sıkı tembih ediyordu 

dayak kesinlikle atmayacaksınız diye. Bir tokat bile atmayacaksınız derdi. Çünkü 

onlara kalsa atarlardı. Anne olarak böyle bir anneydi. Annem çevresinde sert olarak 

bilinen biriydi. Kalemi çok sertti. Babıali de onu çok sert biri olarak bilirlerdi ama 

aile hayatında çok yumuşaktı. Yalnız bizi değil gördüğü bütün çocukları çok severdi. 

Çok yumuşak bir kadındı ama yazıları çok sertti. 
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5. Serteller soyadı nereden geliyor? 
 

Serteller soyadı 1938 yılında alındı. Ondan önce soyadı diye bir şey yoktu. 

Ben okula giderken soy ismim Yıldız Zekeriya idi. Annemin de Sabiha Zekeriya idi. 

Baba adı soyadı olarak kullanılıyordu. Sonra soyadı meselesi çıktı 1938’de. Bir gün 

babam geldi bizim soyadı sorunumuz çözüldü dedi. Soyadımız Moğol dedi. Annem 

de ne münasebet, hem sen bana sormadan nasıl soyadı alırsın dedi. Babam dedi biz 

mogol’üz soyumuz oraya dayanıyor. Babamın tarafı biraz çekik gözlüdür. Bizim 

kökenimizde muhakkak bir Moğolluk var dedi. Annem bu çok kötü bir soyadı ben 

bunu kullanmam dedi. Değişme imkanı yok mu dediler. Sonradan başka bir soyadı 

düşünmeye başladılar ve annem dedi ki bizim ikimiz de yazı yazıyoruz. İkimizin de 

yazıları sert. Bizim soyadımız Serteller olsun dedi.   

 

Annem Selanik’te doğdu. Büyük babam bırakmış anneannemi bırakmış boş 

düştün demiş. Anneannem boş düşmüş. Büyükbabam gümrükte müdürmüş. Orta 

halli çok fakir olmayan bir aileymiş bu. Anneannem ayrıldıktan sonra 6 çocuk 

anneannemin başına kalmış ve tek başına tahsili de yok çamaşır yıkayarak dikiş 

dikerek hayatını kazanıp çocuklarını okutmuş. O dönemde Selanik’te büyük bir 

okuma azmi varmış Selanik idadisine girmiş annem. Teyzem de çok kültürlü bir 

kadınmış. Öğretmenlik yapmış. Annem idadiyi bitirdiğinde kadınlar için üniversite 

yok. 5-6 kız bir araya gelip para koymuşlar profesör tutmuşlar eve profesör getirip 

ders almışlar annemin edebiyat ve felsefeyi orada öğrenmiş. 

 

6. Serteller’in Hayatında Halide Edip Adıvar’ın Yeri 
 

Annem ve babam 1915’te İstanbul’da evleniyor. O vakit İstanbul işgal 

altında. İşgale karşı direnme hareketi var. Halide Edip bunun başında. Annem babam 

Halide Edip, Faruk Nafız Çamlıbel gibi aydınlar şairler bizim evde toplanıyor. Ben 

daha doğmamıştım o vakit. İşgale karşı ne yapacaklarını konuşuyorlar. Nihayet bir 

mecmua çıkarmaya karar veriyorlar. Büyük Mecmua. Halide Edip burada yazı 

yazıyor. Babam hapse düşüyor dergiden dolayı. Bekir Ağa Bölüğü’ne düşüyor. 
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Derginin sorumlu müdürü olmasından dolayı babam hapse düşüyor. Daha sonra 

imtiyazını annem alıyor. Hatta Halide Edip anneme sen daha çocuksun diyor. Annem 

18 yaşında o vakit. Annemle babam 16-17 yaşında evlenmişler.   

 

7. Dönme cemaati olduğunuz hakkında düşünceleriniz nedir? 
 

Selanik’ten gelen Musevilerin İslamlaştırılmasıdır. Sabetay’ın hayatını okudum. 

15.yy.da İspanyol kraliçesi Yahudileri kovuyor. Onlar da Afrika üzerinden Ortadoğu’ya 

geliyor. Bir kol da Osmanlı’ya İzmir ve Selanik’e geliyor. Bunlardan bir kolu 15. yy.da 

İslam’ı kabul ediyorlar. Sabetaycılar bunlar. Ama zamanla tabi ki bir kere Yahudi 

diniyle hiçbir ilgileri kalmıyor. Ve üstüne üstlük yüzde yüz Türk oluyor. Annem ben 

Ahmet Emin Yalman İsmail Cem herhangi bir Türk’ten ne farkları var. Bende 500 yıl 

öncesinde Yahudi kanı var deniyor. Bunlar ırkçılığın da ötesinde. Irkçılığın komik tarafı. 

Moğollar gelmiş, Araplar, Farslar, Bulgaristan herkes karışmış. Zaten asıl Türk diye bir 

şey kalmamış. Evlenmeler oluyor tabi ki. Karışmamak mümkün mü? İmkansız bir şey. 

Tamamen Türk kanı aramak gülünç bir şey.  

 

Halide Edip ile beraber büyük mecmua’yı çıkartıyorlar. Ve bir Amerikalı 

milyoner Halide hanımdan bana 5 öğrenci ver Amerika’da okutacağım diyor. Halide 

edip de bu 5 öğrenci içine annemle babamı da koyuyor. Ve böylece beraber 

Amerika’ya gidiyorlar okumaya. Ablam o vakit 3-4 yaşlarında. Orada babam 

gazetecilik annem sosyoloji okuyor. Hatta annem bir araştırma yapıyor Amerika’daki 

Türkler arasında. Para topluyor Kurtuluş Savaşı için Kızılay’a gönderiyor.  

 

8. Sabiha Sertel’in siyasi görüşü 
 

Amerika ilginç çünkü bu 1920’lerin Amerika’sı 1919’da gidiyorlar Amerika’ya. 

Bu günkü Amerika’yla hiç alakası yok. Bir kere Amerikan imparatorluğu ve 

emperyalizmi diye bir şey yok. Amerika bu emperyalizme karşı bir rekabet içinde. 

Dünyayı Fransa İngiltere paylaştı. Sanayiyi geliştirdikten sonra isterse kolonileri olsun. 

Hatta Wilson’un 6 prensibinde her ülke kendi mukadderatını kendi tayin etmelidir diye 
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bir madde var. Sömürgeciliğe karşı çünkü kendi sömürgeleri yok. Öteki sömürgeler 

biraz rakip gibi. Öte yandan 1917 Sovyet Devrimi çok taze. Annem ve babamın 

okuduğu profesörler bu devrimin etkisi altında. O vakit çok taze bir devrim bir düzeni 

yıkıyorlar daha insancıl bir düzen getiriyorlar. Bu çok çekici. Aydınlar biraz daha 

romantik oluyor. Böyle şeylere kolay kapılırlar. Anneme Marks ve August Bebel’i 

okumasını tavsiye ediyorlar. Annemi en çok çeken şey August Bebel’i kadın ve 

sosyalizm kitabı. Çünkü Selanik’te gerek annem gerek babam ve genelde İttihat ve 

Terakki partisi Jön Türkler hareketi kadının Osmanlı toplumunda ezilmesi okumaması 

ezilmesine karşı yazılar var. İttihat ve Terakki partisinde kadın üyeler var. O güne göre 

ilerici bir şey bu. O vakit kadına karşı yapılan muameleye isyan ediyorlar. Ben babam 

hakkında kitap yazarken babam ilk olarak Selanik’te Yeni Felsefe diye bir dergi 

çıkartıyor. Babamın oradaki yazılarını okudum. Kadının ezilmesini anlatıyor. Hatta bir 

kadının hikayesini anlatıyor. Ailesinden gördüğü kötü muameleyi anlatıyor. O hikayeyi 

dinledikten sonra ağladım diyor babam. Yani o hareketin içerisinde kadının ezilmesine 

karşı büyük bir tepki var. Orada başlıyor bu. Ve ondan sonra annem de bir sürekli kadın 

aile çocuk resimli aydaki yazılarının çoğu budur zaten annemin.  

 

İkinci Dünya Savaşıyla ilgili siyasi yazıları var. Annem Resimli Ay’da daha 

çok sosyaldir Tan Gazetesinde politiktir. Politikada dediğiniz gibi Nazi Almanya’ya 

karşı faşizme karşı Türkiye’deki faşistler Alman yanlıları demokrasi Almanya’nın 

yanında savaşa sürüklenmemesine karşı yazdığı yazıları vardı. En çok Resimli Ay ve 

Tan Gazetesinde yazdı. Cumhuriyetteki yazıları azdır 

 

9.  Sabiha Sertel’in Sosyo-kültürel görüşleri nelerdir? 
 

Tevfik Fikret kitabı ve Cep Kitapları var. Dünya edebiyatı vardı orada. Bir de 

İkizler Dizisi var. Eğitimle ilgili çok şeyleri var annemin. İkizler ben küçükken 

okurdum. Çinli ikizler Fransız ikizler gibi ikizlerin etrafında o ülkelerin kültürünü 

verir. Onları İngilizceden çevirmiş olmaları lazım. Cep kitapları dünya edebiyatı 

dünya kültürü ile ilgiliydi. Çevirileri vardı August Bebel’den en mühimi o.  
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10. Sertel’in Feminizm yaklaşımı nasıldı? 
 

Annem yüzde yüz kadın hakları anlatması Selanik’le başlıyor. O tabi devam 

ediyor. Bilhassa şeriat düzeninde kadının durumu annemin derdi. Çünkü ilk darbeyi 

anneannemin boş düşmesiyle yiyorlar. Babasının geliri iyi olması halde ilgilenmiyor. 

Anneannem çamaşır yıkayarak çocuklarına bakıyor. Kadının gördüğü hakaret. Büyük 

babam anneanneme boş düştün dediği vakit anneannem peki o zaman gidiyorum diyor. 

Annem arkasından koşuyor. Beni bırakma diye. Ve mücadele orda başlıyor. Annem 

annesine çok bağlıydı. Sebebi de anneannemin büyük kız kardeşi yeni bir eve taşınmış 

şehrin biraz uzağına anneannem ona yardım etmek için gidiyor. Tramvay bulamıyor ve 

onun için eve geç dönüyor. Eve 8 gibi dönüyor. Hava kararmış. Eve geç geldiği için 

büyükbabam eve geç gelen kadın bu evde kalamaz boş düştün diyor.  

 

Annem ve teyzemin annem konusunda sıkıntılılar. Annem çok fazla kitap 

okuyor yemek yapmayı bilmiyor dikiş yapmıyor diye. Hatta Zekeriya Bey annemi 

isterken anneannem sen bu kızı istiyorsun ama bu kız yemek yapmayı bilmiyor dikiş 

dikemiyor diyor. Zekeriya Bey ben hizmetçi aramıyorum diyor.  

 

Annem feminist değildi. Kadın haklarını savundu. Feministlere karşı yazıları da 

var. Onları realist bulmuyor. Halktan kadınlarla uğraşmıyorsunuz mebus bayanlar diye 

yazısı var. Kadın mebus olmalı. Bu günün sorunu kadının mebus olması değil kadının 

eşit haklara sahip olması kadını çalışması, kendi hayatını kazanması. Hayatın içine 

girmiyorlar tepeden kadın haklarını savunuyorlar diye bir nevi züppelik yapıyorlar 

annemin nazarında. Gerçek sorunlara girmiyorlar. Eğitim sorunu var, dul kadınlar var, 

günlük sorunlara girmiyorlar kadınlar mebus olmalı oy vermeli diyorlar.  

 

11. Sertel’in Ekonomi alanında görüşleri? 
 

Ekonomik yok daha çok sosyal konularda yazıları var. Çocuklarını satan 

baba, dul kadınlar yazıları var. Annemin yazıları daha çok sosyal içeriklidir. 
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12. Sertel’in Atatürk ve demokrasi yazıları? 
 

Tan gazetesinin Atatürk’ün ölüm sayısını görmüşsünüzdür. Bazı kimselerin 

yanlış fikirleri var Bizimkiler muhaliftiler muhalif oldukları için Atatürk’e de 

karşıydılar diye. Bu mümkün değil. Çünkü Atatürk ile annem ve babam aynı 

dönemde Selanik’te yaşamışlar ve Atatürk’ün bu yaptığı devrimin temeli 

Selanik’teki İttihat ve Terakki hareketinden geliyor. Kadın hakları, laiklik… 

Batılaşma bütün bunlar o devrimde var. Mustafa Kemal İttihat ve Terakki döneminde 

Selanik’te ordunun İttihat ve Terakki hücresinde bizimkiler de Felsefe Dergisini 

çıkartıyorlar. Aynı biçim etkiler olmuş aynı biçim tepkiler olmuş. Onun için kadın 

meselesi, laiklik meselesidir. Selanik’ten aldıkları şey Mustafa Kemalinkilerle 

bağdaşıyor. Batılaşma aynı şey, Selanik imparatorluğun en batılaşmış şehri orada 

Fransızların okulu var. İttihat ve Terakki hareketine Fransız konsolosluğu yardım 

ediyor. Babam o hava içerisinde onun için Mustafa Kemal’in kadın hakları 

batılılaşma kurduğu eğitim sistemi genellikle devrimi ana prensiplerini destekledi. 

Devletçiliği de babam sonuna kadar destekledi. Tan olayları olduğu sıralarda ondan 

evvel Bayarlar ile anlaştıkları vakit babam kavga etmiş sizin programınızda liberal 

ekonomi değil devletçilik olmalı diye.  

 

Yani Atatürk’ün aşağı yukarı bütün programını destekledi onlar. Ben evde 

konuşulanlardan da biliyorum büyük bir hayranlık vardı Atatürk’e karşı. Tek sorun 

demokrasi ve özgürlüktü tek parti sistemi ve basına özgürlük vermemeleri. Babam 

Amerika’da iliklerine işlemiş o dönemde orada özgür basın var. Özgür basın 

demokrasinin şartı. Halkı eğitmek için basının özgür olması lazım onların muhalefeti 

bu. Onların dışında Kemalist devrimlerinin hiçbirine karşı değiller. Öldüğü vakit 

hepimiz ağladık. Benim anılarımı okudunuz mu bilmiyorum ben çok ağladım. Zaten 

bizim gördüğümüz terbiye de böyleydi. Okulda gördüğümüz terbiye oydu. Evde de 

aksi bir terbiye görmedim. Sonra babam hapse giriyor ne için şekerci Hayri Bey 

haksız kar yapıyor diye yazı yazdığı için. Şekerci bey hakaret davası açıyor. Bunun 

Mustafa Kemal’e muhalefetle hiçbir alakası yok. Sinop’a sürülüyor Cevat Şakir’in 

bir yazısından ötürü orada yine sorumlu yazı işleri müdürü olduğu için. Onların 
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Mustafa Kemal’e karşı kesin bir muhalefeti yok. Bütün sorun özgürlük demokrasi. 

Orada eleştiri yapıyorlar. Bu da normal bütün rejimi desteklersin de bazı durumları 

eleştirirsin. Öyle bir durum yani. 

 

13. Sabiha Sertel nasıl bir gazeteciydi? 
 

Benim şahitliğim benim tanıklığım kabul edilmiyor yazısı var öncelikle. O çok 

önemli bir savaş kadın hakları üzerine çünkü etkileri oluyor ve sonuç alınıyor. Annem 

ben insan değil miyim diye bir yazı yazıyor. Yazı Cumhuriyet gazetesinde çıkıyor. 

Bunun üzerine hukukçular müdahale ediyor. Çünkü o sıralarda medeni kanunun çıkmış 

ve kadının tanıklık etme hakkı var. Ama yargıç annemin tanıklığını kabul etmiyor. Onun 

üzerine annem yazı yazıyor. Bu yazı tepki topluyor. O zamanın çok önemli avukatları 

annemi savunuyorlar. Bu bir olay haline geliyor. Ve nihayet yargıçlara geçiliyor. 

Kadının tanıklık hakkını tanıyacaksınız diye. Sonra annem tek başına çünkü babam 

sürgüne gitmiş annem tek başına çıkartıyor. Ortak Sudi Bey var. Sudi Bey Resimli 

Ay’da annemin kadın olmasından faydalanarak derginin bütün gelirin üzerine oturuyor. 

Babam sürgünde annem tek başına çıkartıyor. Dergi satılıyor fakat Sudi Bey anneme bu 

dergi satılmadı diyor. ve oradan gelen gelirlerin üzerine oturuyor. Annem kadın olarak 

gazeteciliğe başladığında bunlarla karşılaşıyor. İşyerinde sandviçlerle geçiriyor 

yemeklerini bizi zorla geçindiriyor. Büyük sıkıntılar çekiyor kadın olmasından dolayı. 

Çünkü babam oradayken Sudi Bey böyle bir şey yapmıyordu. Gidince annemi yalnız 

buluyor. Annem kafası işleyen bir kadındı kabul etmek lazım. Tahsili gazetecilik tahsili 

değil ama üstesinden geliyor. Dönem de çok zor. Tek başına bir kadın sadece gazeteci 

olmak değil kocası da sürgünde ona da para gönderiyor falan.  

 

14. Yazılarında da bir sınırlama getirildi mi?  
 

Babam sorumlu müdür o gidince bir hukuki sorun oluyor. Dergi 

çıkaramayacak durumuna geliyor. Sevimli Ay gibi başka adlarda dergiler çıkarmak 

durumunda kalıyor. Resimli Ay kapatılınca tekrar eski adıyla açılamıyor; Sevimli 

Ay, Resimli Her Şey gibi başka isimler altında çıkartılıyor.  
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15. Sabiha Sertel’in en yakın çalışma arkadaşları kimlerdir? 
 

Annemin en yakın arkadaşlarından en başında Nazım Hikmet vardır. 1928’den 

1931’e kadar. Tabi babam. Annemle babamın müşterek dostları vardı. Naci Sadullah,  

Halide Edip var. Halide Edip hakkında ilginç bir olay. Annemle babamı eğitim almaya 

gönderen Halide edip ondan önce de Büyük Mecmua’da beraber çalışıyorlar. Halide Edip 

Türkiye’ye döndükten sonra Türkiye’ye Atatürk’ün ölümünden sonra 1938’de ben kolejde 

okuyordum Halide Hanım İstanbul’da bir yere yerleşmiş. Annemle beraber ziyaretine 

gittik. Kapıyı Halide Hanım açtı. Ve ben bekliyordum kaç zamandır görüşmemişler kapıyı 

açıp görünce Sabiha nasılsın diye boynuna sarılacak fakat öyle olmadı. Sabiha Mustafa 

Kemal haklıymış dedi. Bunu ben hiç unutmam çünkü o kadar yıl Mustafa Kemal ile 

anlaşmazlığı yüzünden yurt dışında yaşamak zorunda kalmış. Ve kaç yıldır görmediği 

Sabiha’yı görüyor ve nasılsın demeden Mustafa Kemal haklıymış diyor. Yaptığı devrimde 

haklıymış. Onların arasındaki anlaşmazlık şu: Halide edip ve eşi Adnan Bey Ankara’da 

meclis kurulduğu sırada Atatürk’ün bir diktatör olmasından korkuyorlar. Onun için bir 

demokratik anayasa kavgası yapıyorlar ama kabul edilmiyor ve ayrılık burada duruyor.  

 

16. Sabiha Sertel’in faaliyette bulunduğu gazete ve dergiler 
 

Tan, Cumhuriyet, Resimli Ay, Büyük Mecmua ve Görüşler dergisi var. 

Projektör’ü daha sonra buldum. Görüşler dergisi tek sayı çıktı ve toplatıldı. Görüşler 

dergisi çıktığı sırada İngiltere’deydim.  

 

17. Sabiha Sertel’in İkinci Dünya Savaşı hakkındaki görüşleri? 
  

Oradaki tezi bu savaşın bir emperyalist savaşı olduğu. Emperyalistler 

arasında bir sömürge savaşında olduğudur. İngiliz silah tüccarları İngilizlere silah 

satıyordu. Aslında son dakikaya kadar İngiliz emperyalizmi Hitlerin saldıracağını 

düşünmüyordu. Ve hatta İngiliz dışişleri bakanı, Hitlerle gitti bir konuşma yaptı 

anlaşma yaptı. Burada mühim olan şeyin silah ticareti ve sömürge kavgası olduğunu 
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anlatıyordu. Almanya Birinci Dünya Savaşından mağlup çıktı. Versay Anlaşması ile 

küçük bir ülke olarak kaldı bütün bunlar neden oluyor savaşa onları anlatıyor. 

 

18. Sabiha Sertel İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’yi 

nasıl anlatıyor? 
 

Ekonomiyi Tan gazetesinde daha çok babam işliyordu. Varlık Vergisi gibi 

konularda yazılar yazmıştır. Annem o konulara biraz az geliyor. Annemin derdi daha 

çok emperyalizm. Bir de basınla kavgası vardır.  

 

19. Tan Gazetesi Olayı nasıl gerçekleşti? 
 

Ben yurtdışındaydım. Ama çok yazı yazdım. Her yıl Tan olaylarını andık. 

Şimdi tan olaylarını ben şöyle izah ediyorum. Tan gazetesi İkinci Dünya Savaşı 

sırasında kesinlikle Nazi Almanya faşist İtalya’ya karşı cephe alıyor. Ve bütün 

gücüyle Türkiye’nin bunların yanında savaşa girmemesi için çalışıyor.  Öte yanda iki 

gazete var tan ve vatan Ahmet Emin Yalman. Onun dışında bütün gazeteler Nazi 

Almanya yanlısı onun propagandasını yapıyorlar. Alman elçisi biraz basını beslemiş. 

Almanya’ya okumaya gidip gelenler Nadir Nadi gibi Almanya yanlısı. Irkçılar var 

Almanya yanlısı. Tan gazetesi bütün bunlarla savaşıyor. Annem mahkemeye düşüyor 

onlarla. Düşman kazanmışlar çok. Alman Naziciler, ırkçı milliyetçiler onların da 

Alman elçiliğiyle ilişkileri var ve şeriatçılar. Hepsi cephe almış. Savaştan sonra ve 

Tan gazetesinin davası artık savaş bitti diktatörlük mağlup oldu demokrasiler kazandı 

artık Türkiye tek partili döneme devam edemez. Uluslar arası insan hakları 

beyannamesini imzaladı Türkiye onun için demokrasi cephesinde olması lazım. Artık 

tek partili döneme devam edemez. Bu basın yasası olamaz ve bu demokrasiyi gidişi, 

ismet paşa da o dönemde cumhurbaşkanı demiş biz de artık demokrasiye gideceğiz. 

Annemin yazısı var vaatle olmaz bir an önce gerçekleştirmesi lazım diye. Babamın 

demokrasi ve tek partili dönem hakkında yazıları vardır. Tek partili döneme 

alışmışlar ondan kopamazlar onun için bu meclisin bozulması tekrar seçime 

gidilmesi gerekiyor diye. Yeni partiler kurulmalı diye. O sırada Bayar, Menderes 
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grubu mecliste 6’lı takrir veriyorlar. Tevfik Rüştü Aras ve daha birkaç kişi onlar 

demokrasiye çok partili rejime geçilmesini istiyorlar. Kabul edilmeyince istifa 

ediyorlar ve yeni bir parti kurmak için. Yeni kurulacak olan partinin bir gazeteye 

ihtiyacı var. Tan gazetesi de demokrasi savaşı yaptığı için birleşelim diyorlar. Bir 

birleşme oluşuyor. Görüşler dergisi bu demokrasi cephesinin dergisi. Çünkü o sırada 

Tan gazetesinin bir sol kadrosu var. Behice Boran, Adnan Cemgil, Mehmet Ali 

Aybar, Sabahattin Ali, Aziz Nesin gibi bir sol kadrosu var. Bu kadro ile Celal Bayar 

Adnan Menderes Tevfik Rüştü Aras birleşiyorlar bir dergi çıkartacaklardı her halde. 

Ve ilk annem Ankara’ya gidiyor onlardan vaat alarak Halide Edip ve eşiyle 

görüşüyor onlar da kabul ediyorlar. Sağ ve sol birleşiyor demokrasi cephesinde ve 

halk partisine karşı. Zaten Tan gazetesi Vatan gazetesi ve halk partisinin içindeki 

muhalefet halk partisini zaten çok rahatsız ediyor. Ama cephe kurulunca bunu büyük 

bir tehlike olarak duyuruyorlar. Çünkü halk partisinin hiç itibarı yok o sırada 

yolsuzluklar diz boyu ve halk bunun farkında. İşsizlik ve geçim sıkıntısı yüksek 

fiyatlar işliyorlar. Yolsuzlukların da üzerine gidiyorlar Tan gazetesinde. Zaten halk 

partisi rahatsız Tan gazetesinden sadece demokrasi meselesi değil. Bütün bu 

ekonomik tenkitler var. Ve halkta bıkmış artık seçimlere gidilse kesinlikle kaybeder. 

Bunu da biliyorlar. Onun için 1 Mayıs’ta yapılanan bir başka türlüsüdür. Bu parti de 

kapatılacak diye ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şimdi o vakitte aşağı yukarı bunun 

gibi bir durum halk partisi tehlikeye giriyor bu cephenin kurulmasıyla onun için 

Görüşler dergisini bir sayı ile bırakıyorlar. Ardından da Tan olayları geliyor. Bu 

Görüşler dergisi bardağı taşıran son damla oluyor. Tan gazetesine saldırı oluyor.  

 

20. Zekeriya Sertel nasıl bir gazeteciydi? 
 

Babam gerçek bir gazeteciydi. Ne demek gerçek gazeteci. Her şeyi doğru ve 

tarafsız vermek onun ana prensibiydi. İkincisi gazete çıkarmanın tekniği ve 

kurallarını çok iyi biliyordu. Babam derdi ki bir gazete okuyucusunu bilmeli kimin 

için çıkıyoruz. Aydınlar için mi, orta tabaka için mi, köylüler için mi, geniş kitle için 

mi işçi için mi kime hitap edeceksen düzeyin yazıların her şeyin ona göre 

ayarlanması gerekir. Sırf fikir için satılmayacak bir gazetenin çıkartılmasının hiçbir 
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anlamı yoktur ki sonunda pek çok kişi bunun yapmıştır. Fikrimizi söyleyeceğiz diye 

böyle dergiler çıkartmışlardır. Öncelikle okuyucusunu tanımalı demiştir. Geniş 

kitleye hitap eden bir gazete olmalı. Nitekim Tan gazetesi o günün en çok satan 

ikinci gazetesi idi ilk Cumhuriyet 40 bin sonra Tan gazetesi 30 bin satıyordu. Birde 

teknik tarafı var. Ucuz kağıt kullanmayacaksın tasarruf olsun diye. İyi mürekkep iyi 

baskı güzel mizanpaj resim. Babam Amerika’da okuduğu için onları oradan öğrendi. 

Gazete seni çekmeli. Prezantabl olmalı, abur cubur olmamalı ve de çok satmalı. 

Satışa önem vereceksin. Reklama para ayıracaksın. Reklam yapmazsan olmaz. 

Reklam kendisini öder. Çünkü satışa yardım eder. Satıştan sen onun payını 

çıkarırsın. Kalitesi önemliydi gazetenin. Babam gerçekten dört dörtlük gazeteciydi.  

 

21. Günümüzün gazeteciliğini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 
 

Günümüzdeki gazetecilik o zamanki sadece gazetelerle sınırlı değil. 

Televizyon gazeteler medya beraber gidiyor şimdi. Şimdi paranın çok rol oynadığı 

yerde gerçek bir medyadan söz edilemez. Bu gazeteler kimin için çıkıyor, neyi 

savunuyor ve halka ne veriyor. Eğitim yönleri var mı, gerçekleri veriyorlar mı? Halkı 

bir hayal aleminde mi yaşatıyorlar. Nail Gürel’inin güzel bir tespiti var medya 

ticaret… Bu günkü basının birkaç dergi gazete hariç ticaret haline gelmiştir. Asıl 

hedef para kazanmaktır. Ne halkı bilgilendirmek ne eğitmek ne de olayları vermektir. 

Aslında gazete demek günün olaylarını vermek halka sadece bilgi değil olayları 

tarafsız ve eksiksiz vermek demektir. Zaten eksik verdiğinde yalan haber vermiş 

oluyorsun ve bunu çok yapıyorlar. Ondan sonra hele televizyon bir yığın abur cubur 

halkı eğitmiyorlar tam tersine bir takım saçma sapan şeylerle oyalıyorlar. 
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