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II. Dünya SavaĢı‟nın sona ermesiyle birlikte dünyada egemen olan değiĢim rüzgârları ve oluĢan yeni dengeler,
Türkiye‟yi de etkilemiĢtir. OluĢan yeni sürece entegrasyon bağlamında siyasî, ekonomik ve kültürel anlamda bir
paradigma değiĢimi yaĢayan ülkede, 1946‟da geçilen çok partili siyasi ortamda; muhalefet kurumu resmi olarak
yerleĢirken siyasi, ekonomik ve toplumsal yapıda değiĢim ve dönüĢümleri de beraberinde getirmiĢtir. Çok partili
siyasi ortama geçilmesi, Demokrat Parti‟nin (DP) süreçte yerini alması, siyasi ortamı çeĢitlendirdiği gibi basın
üzerinde de olumlu bir hava yaratmıĢtır. Bu çalıĢmanın konusu, 14 Mayıs 1950 seçimlerinde yurt genelinde ezici bir
çoğunlukla iktidara gelen DP‟nin, 27 Mayıs 1960‟a kadar olan iktidarlığı süresince basın-siyaset iliĢkilerini, Erzincan
yerel basını özelinde ortaya koymaktadır. DP kuruluĢ aĢaması ile muhalefet yılları ve iktidarının ilk yıllarında basın
ile olumlu, iyi iliĢkiler kurarak basına özgürlükler vaat ettiğinden, basının büyük bölümünce desteklenmiĢtir. Ancak
iktidarının ilerleyen yıllarında basın politikalarında değiĢimler görülmüĢ ve gerek bunun sonucunda, gerekse
yönetimsel bazı icraatlarına iliĢkin, basında eleĢtiriler yükselmiĢtir. Bu durum dönemin gazetelerinin yayın
politikalarına da yansımıĢtır. Bu çalıĢmanın temel amacı, DP‟nin basın politikalarının Erzincan basınına
yansımalarını, bu ilin o dönemde yayınlanan yerel gazetelerinin yayın politikaları bağlamında anlamaya çalıĢarak, DP
döneminin Erzincan basını hakkında durum tespiti/tespitleri yapmaktır. Literatür tarama ve gazete nüsha (belge)
incelemesine dayanan bu nitel betimleyici araĢtırma tasarımında, dönemin Erzincan yerel gazeteleri içerik analizi
yöntemiyle incelenmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre DP döneminde Erzincan‟da yayınlanan 9 gazeteden -biri bir
süreliğine- sadece 2‟sinin muhalif çizgide, 7‟sinin iktidarı destekleyici bir yayın politikası izlediği sonucuna
varılmıĢtır. Yine aynı bulgulara göre bu ilin yerel gazetelerinin yayın politikalarının belirlenmesi ve seyrinde,
dönemin siyasi iktidarı ile ekonomik ve politik ortamının yanı sıra, sahiplik ve ekonomi politik yapılarının önemli rol
oynadığı değerlendirilmektedir. ÇalıĢma, DP dönemini inceleyen birçok çalıĢma olmasına karĢın, yerel basın ve yayın
politikaları açısından ele alan çalıĢmaların sayıca az olması ve bundan kaynaklanan boĢluğu doldurmaya katkı
sağlamayı hedeflemesi bakımından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, siyaset, basın, yerel basın, gazete, yayın politikası, Erzincan.

ABSTRACT
With the end of World War II, the prevailing winds of change and new balances in the world also affected Turkey. In the
context of integration into the new process, the country has experienced a paradigm shift in a political, economic, and cultural
sense, and with the multi-party system adopted in 1946, the opposition institution was officially settled which brought
changes and transformations in the political, economic, and social structures. The transition to a multi-party political
environment and the participation of the Democratic Party (DP) in the process not only diversified the political environment
but also created a positive atmosphere for the press. The focus of this study is to reveal the press-politics relations of the DP,
which came to power with an overwhelming majority throughout the country in the elections held on May 14, 1950, and
stayed in power until May 27, 1960, in the local press of Erzincan. Since the DP established positive and good relations with
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the press during its establishment phase, opposition years, and the first years of its rule, and promised freedom of the press, it
was supported by most of the press. However, in the following years of its rule, changes were seen in the press policies, and
as a result, criticisms increased in the press regarding some of its administrative actions. This was also reflected in the
publishing policies of the newspapers of the period. The main purpose of this study is to assess and determine the situation of
the Erzincan press of the DP period by trying to understand the reflections of the DP‟s press policies on the Erzincan press in
the context of the publishing policies of the local newspapers of this city at that time. In this qualitative study with a
descriptive research design based on literature review and newspaper copy (document) analysis, the local newspapers of
Erzincan during that period were analyzed by using a content analysis method. According to the findings, it is concluded that
only two of the nine newspapers -one for a while- published in Erzincan during the DP period followed an oppositional
policy and seven of them followed a publishing policy that was supportive of the government. Additionally, according to the
same findings, it is evaluated that the political power and economic and political environment of the period, as well as the
ownership and political economy structures, played an important role in the determination and course of the publishing
policies of the local newspapers of this city. Although there are many studies examining the DP period, the number of studies
focusing on local press and publishing policies is very limited which constitutes a gap. This study is significant as it aims to
contribute to the body of knowledge by addressing this gap.
Keywords: Democratic Party, politics, press, local press, newspaper, publishing policy, Erzincan.

1.

GİRİŞ

HaberleĢmenin en eski, en etkili ve yaygın aracı, yazının icadından günümüze çeĢitli aĢamalar geçiren
ve kısaca haberleri toplama ve yayma aracı olarak tanımlanan basındır. Toplumun ihtiyaçlarını
karĢılamaya yönelik ortaya çıkan, belirli bir bütçesi, mülkiyeti ve zihniyeti olan basın, belirli
zamanlarda basılan ve her türlü haber ve fikirleri topluma ulaĢtıran yayın ürünleridir. Bunlardan
günlük olanlara gazete; haftalık, aylık vb. olanlara ise dergi denilmektedir (Görgülü, 2020: 80; Ġnuğur,
2005: 19-26).
Gazetecilikte olaylara haber değeri atfedilirken hedef kitleye coğrafi yakınlık, önemli bir unsurdur.
Yerel gazeteler, haber değeri atfedilen olayların bir Ģehir veya yakın Ģehirlerde yaĢayan insanları
ilgilendiren bölümünü haber olarak yansıtan kuruluĢlardır. Yerel basın daha “dar” anlamda belirli bir
bölgenin gündemini belirleyen ve yansıtan basındır. Yayımlandığı bölgede özgün bir dünya
oluĢturmaktadır. Yerel basın ortaya çıkıĢ ve ilerleme yönünden ulusal basına benzer bir seyir izlemiĢtir
(Dınçer, 2017: 259; ġeker, 2007: 11).
Osmanlı Devleti‟nde günümüz Türkiye toprakları üzerinde yayınlanan Türkçe ilk gazete Takvim-i
Vekayi‟dir. ÇıkıĢ tarihi 1 Kasım 1831 olan gazete devlet tarafından çıkarılmıĢ, II. Mahmut ıslahatlarını
anlatmak, propaganda gücünü artırmak için gazetenin yayını ile bizzat ilgilenmiĢtir (IĢık, 2019: 425;
Özkaya Duman, 2013: 1036). 19. yüzyıl baĢlarında basının gücünü fark eden Osmanlı, gerek çıkardığı
çeĢitli kanunlarla yönetimi koruma güdüsüyle hareket ederek, gerekse çeĢitli vilayetlerde valilikler
aracılığıyla gazeteler yayınlatmak suretiyle bu gücü kullanmak istemiĢtir. Vilayet gazeteleri bu isteğin
sonucudur (Yıldırım ve Değirmenci, 2019: 5). Türk Basın Tarihinde 19. yüzyıldan itibaren vilayet
gazeteleri ve yerel basın önemli yer tutmaktadır. Yerel gazeteciliğin atası kabul edilen bu gazetelerin
ortaya çıkıĢı Osmanlı topraklarında gerçekleĢtirilmeye çalıĢılan Tanzimat Dönemi reform
hareketleriyle yakından ilgilidir (Çığ, 2007: 46; ġahin, 2018: 1923).
Türkiye‟de gazeteler ilk ortaya çıkıĢlarında resmi, yarı resmi ve çoğunlukla devletten mali destek alan
özel teĢebbüs Ģeklinde örgütlenmiĢtir. Cumhuriyet döneminde de resmi ve gayri resmi olarak devletin
basına desteği sürmüĢtür. Basının örgütsel yapısındaki değiĢim devlet eliyle veya desteğiyle kurulan
gazetelerin bir süre sonra ortadan kalkması ve özel teĢebbüs örgütlenmelerinin yaygınlaĢması yönünde
gerçekleĢmiĢtir. Ancak hangi tip örgütlenme olursa olsun, özellikle yerel gazeteler kuruluĢlarından bu
yana, ayakta kalma sorunuyla da uğraĢmıĢlardır. Bu uğraĢ siyasi iktidarların içeriğe yönelik sansür ve
baskı politikalarıyla daha da zorlaĢmıĢ; bu da kaçınılmaz Ģekilde, devlet düzeni ve hükümetin egemen
pazar çıkarlarını desteklemenin; gazetenin varlığı, durumu ve geleceği açısından daha sağlıklı ve
verimli olacağı kanısını güçlendirmiĢ ve buna göre bir yayın politikası belirlemeyi önemli kılmıştır. Bu
duruma yeni liberal ekonomi politikalarıyla birlikte basın dıĢı sermayenin reklam faktöründen geçen
yoğun baskı da eklenmiĢ, böylece basında; siyasi iktidara yakınlaĢmaktan ve endüstriyel yapıların
çıkarlarını gerçekleĢtirmekten geçerek kendi varlığını sürdürme ve çıkarını gerçekleĢtirme politikası
egemen olmuĢtur (vurgu: y.n) (Erdoğan, 2007: 27).
Basının geniĢ kitleleri etkileme gücü, para kazandırma iĢlevi, iktidarın politikalarını meĢrulaĢtırma ve
rıza üretimi rolü, önemli sorunlarda güç odaklarının isteklerine göre zemin hazırlama iĢlevi, onu
öteden beri her dönemde iktidarlarla, gerek uyum ve gerekse çatıĢmacı bir iklimin içine çekmiĢtir.
YaklaĢık son 150 yıllık zaman dilimine bakıldığında, yerel basının
en
azından
niceliksel
geliĢiminde, iktidar ve muhalefette kimlerin olduğundan bağımsız olarak bir iktidar-muhalefet
çekiĢmesinin önemli rol oynadığı görülmektedir. Dolayısıyla basın sadece ticari bir faaliyet olmadığı
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gibi içerik yönünden de tamamen tarafsız değildir. Ġçerikleri yapılandırılmıĢ olabilir ve ideolojik
mesajlar taĢıyabilir. Bu yönleriyle kapitalist sistemin endüstriyel bir parçası ve sermaye birikiminin bir
alanı olarak faaliyet gösteren ticari, egemen ya da ana akım medya; gerek haberleri ve gerekse diğer
metinleri aracılığıyla mevcut egemen sistemin değer ve normlarını meĢrulaĢtırıcı rol üstlenir (Fırat,
1995: 161; Yıldırım, 2020: 250-252).
Anadolu gazeteleri siyasal örgütlenmelerde, zaman zaman siyasi partilerin temel alt yapılarını
oluĢturmaktadırlar. Sahip ve yöneticileri genel olarak yörelerinin toplum liderleri, toplumsal, siyasi ve
ekonomik yönden önemli güç ve nüfuz odaklarıdır. Bu gerçeğin belirgin kanıtlarından birisi, siyasi
tansiyonun yükseldiği, siyasallaĢma sürecinin hızlandığı, seçim dönemlerinde çıkarılan yerel gazete
sayısının artmasıdır. Yerel basının siyasi bir özelliğini ortaya koyan bu durum; Türk toplumunun
siyasallaĢma süreciyle yerel basının sayıca artıĢı arasında doğrudan bir bağlantı olduğunun
göstergesidir (Büyükbaykal Ilgaz, t.y.-b: 285; Girgin, 2009: s.y). Hıfzı Topuz‟a göre (2016: 384) yerel
gazeteleri çıkaranlar bu yayınlardan genelde büyük bir prestij sağlar. Bunların birçoğunun siyasi
partilerle yakın iliĢkileri vardır, onlardan da destek görürler. ġeker‟in (2007: 79) belirttiğine göre
ekonomik gücün siyasi gücü elinde bulundurmak gibi bir gayesi olduğu, iki gücün birbirinden
kaynaklanan, birbirini doğuran ve geliĢtiren özelliklere sahip olduğu belirtilmektedir. Yerel gazete
sahipleri ve dolaylı destekçileri arasında politikacı, milletvekili, siyasi parti il/ilçe temsilcileri, iĢadamı
ya da yereldeki sermaye grupları, çeĢitli dernek, sivil toplum kuruluĢu, dini gruplar vs. görmek
mümkündür. Söz konusu güçlerin siyasi alanda olduğu gibi yerel ekonomide de güç sahibi
olmaları/olmak istemeleri, gazetelerin içeriklerine yansımaktadır
Osmanlı‟da resmi yerel basın Ģeklinde ortaya çıkan yerel nitelikli ilk gazeteleri, II. MeĢrutiyet‟in
(1908) ilanından sonraki özgürlük ikliminde yeĢeren özel giriĢim yerel gazeteler takip etmiĢtir. Gerek
I. Dünya SavaĢı ve iĢgal yılları, gerekse Milli Mücadele yılları, yerel gazetelerin halkı bağımsızlık
hakkında bilinçlendirerek onların mücadeleye katılımlarını sağlamada önemli rol üstlendiği yıllar
olarak öne çıkmaktadır. Yerel gazeteler, Cumhuriyetin ilanı ve akabinde yeni rejimin yerleĢtirilmesi
sürecinde, harf inkılâbından sonra ve tek parti döneminde iniĢli-çıkıĢlı bir geliĢim süreci izlemiĢtir.
Çok partili dönemin baĢlamasıyla birlikte siyasal düzlemde yaĢanan canlanmanın da
etkisiyle hareketlenen basın ortamında, sayıca artan yerel gazetelerin, DP hükümeti döneminde,
iktidara yakın yayın politikası izleyenlerin çeĢitli desteklerle güçlendirildiği belirtilmektedir (ġeker,
2007: 27).
II. Dünya SavaĢı'nın yarattığı tedirginlik ortamında CHP'nin iktidarını sürdürebilmek ve ülkeyi savaĢ
ortamından uzak tutabilmek için kontrolü öne çıkarması, ülkedeki demokratik açılımları zorlaĢtırmıĢ
ve basın normal geliĢimini sürdürememiĢtir. Basın kanunu değiĢtirilmiĢ, milli duyguları inciten ve
tarihi doğru yansıtmayan yayınlar yasaklanmıĢtır. Kâğıt sıkıntısı ve savaĢ gerekçesiyle gazete sayfa
sayıları (Ulus hariç) altı ile sınırlandırılmıĢtır. Gazeteler arasındaki tartıĢmaların kamuoyuna zarar
vereceğini düĢünen hükümet kapatmalara baĢvurmuĢ, Matbuat Umum Müdürlüğünü de BaĢbakanlık
bünyesine alıp basın üzerindeki etkinliğini daha fazla artırarak Müdürlük üzerinden gazeteleri her an
kapatma ve susturma yetkisine sahip olmuĢtur (Duman ve Pekman, 2014: 146-147). Böyle bir ortamda
Ġnönü, Mayıs 1945'te demokratikleĢme adımları atılıp sistemin liberalleĢtirileceğini açıklamıĢ, Kasım
1945'te Meclis açılıĢ konuĢmasında muhalefet partisi eksikliğini vurgulamıĢ ve bir süre sonra da çok
partili demokratik rejime geçilmiĢtir (Atılgan ve diğerleri, 2015: 353-357; Koloğlu, 2015: 121).
1945'ten itibaren siyasi arenadaki canlanma, basın alanında çeĢitlenmeyi beraberinde getirmiĢtir.
Gelinen süreçte (Arabacı, t.y.) kurulan her yeni parti aynı zamanda yeni gazete ve dergi anlamına
geldiğinden, böyle bir ortam farklı düĢüncelerin basın yayın yoluyla kendi sesini kamuoyuna
duyurabilmesini de kolaylaĢtırmıĢtır. 1946'dan itibaren yayın sayısında artıĢ yaĢanması çok partili
yaĢamın doğal bir sonucudur.
Türkiye‟de çok partili siyasi yaĢama geçiĢ süreciyle birlikte 1946‟da yapılan seçimler, ilk çok partili
seçim olması bakımından önemlidir. Çok partili siyasi ortam yurt genelinde politik arenayı
hareketlendirirken basın alanında gazete ve dergi sayılarında önemli bir artıĢ ve canlanma sağlamıĢtır.
Ġktidar ve muhalefet partileri siyasi hedeflerine ulaĢmak için gazetelerden alabildiğince yararlanırken,
kuruluĢunun ilk ve muhalefet yıllarında özgür basının destekçisi olan, iktidara geldiğinde hayata
geçirmek üzere ona özgürlükler vaat eden DP, basınla iliĢkilerindeki bu olumlu hava sayesinde,
basının büyük bölümünce desteklenmiĢtir.
14 Mayıs 1950 genel seçimlerinde DP, yurt genelinde ezici bir çoğunlukla tek baĢına iktidar olma
baĢarısı gösterirken, Erzincan‟da tersi bir durum oluĢmuĢ ve seçimi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
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milletvekili adayları kazanmıĢtır. Bu çalıĢmada 1950‟de DP‟nin yurt genelinde estirdiği tek baĢına
iktidar rüzgârlarıyla birlikte oluĢan yeni siyasi ortamda basın-siyaset iliĢkileri ve Erzincan yerel
basındaki yansımalarından söz edilmektedir.
Gerek iktidara gelmeden önce, gerekse iktidarının ilk yıllarında basınla iliĢkilerinde bahar havası esen
DP‟nin, iktidarının ilerleyen yıllarında, dönemin çeĢitli toplumsal, ekonomik ve siyasi geliĢmelerinin
de etkisiyle, basına yönelik politikalarında değiĢimler görülmüĢ ve bu değiĢim havası, basında
eleĢtirilerin dozajı arttıkça, sertleĢen bir iklime dönüĢmüĢtür. Bazı gazeteler arasında hoĢnutsuzluğa ve
muhalif seslerin yükselmesine yol açan bu durum, gazetelerin yayın politikalarına da yansımıĢ ve
iktidar/muhalefet yanlısı Ģeklinde yorumlanmalarına yol açmıĢtır. Bu çalıĢma ile DP dönemi Erzincan
Basını ve iktidarın basın politikalarının Erzincan basınına yansımaları ve yerel gazete yayın
politikaları hakkında durum tespiti yapılması amaçlanmaktadır.
Yapılan bu nitel betimleyici çalıĢma, ayrıca; DP dönemini farklı açılardan inceleyen birçok çalıĢma
olmasına rağmen, yerel basın, yayın politikası ve ekonomi politiği bağlamında ele alan çalıĢmaların
sayıca az olması ve bundan kaynaklanan boĢluğu doldurmaya katkı sağlamayı hedeflemesi
bakımından önem arz etmektedir. Literatür tarama ve belge (gazete) incelemesine dayanan bu betimsel
çalıĢmada, DP iktidarı döneminde Erzincan‟da yayınlanan yerel gazeteler, içerik analizi yöntemiyle
incelenerek yayın politikalarının belirlenmesine çalıĢılmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre, Erzincan‟da
DP döneminde yayınlanan gazetelerinin yayın politikalarında, dönemin siyasi iktidarı, politik ortamı
ve genel konjonktürü ile gazetelerin sahiplik ve ekonomi politik bağlantılarının önemli rol oynadığı
değerlendirilmektedir.
2.

DP DÖNEMİ ÖNCESİ ERZİNCAN’DA BASIN VE SİYASİ HAYAT

Erzincan 19. yüzyıl baĢlarında Erzurum‟a bağlı bir sancak iken, aynı yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyıl
baĢlarında bağımsız bir mutasarrıflık konumundadır. Bu tarihlerde Erzincan‟a en yakın Ģehirden yayın
yapan gazete, Erzurum‟da haftada iki kez çıkartılan Albayrak gazetesidir. 1863‟ten itibaren Erzurum‟a
bağlı bir sancak konumundaki Erzincan, Cumhuriyet‟in ilanından sonra devletin yeni idari
yapılanmasında vilayet merkezi statüsü kazandırılmasıyla (1924) bir merkez olarak yeni bir idari bölge
haline gelmiĢtir (IĢık, 2019: 427; Yavuz, 2018: 29‟dan aktaran, Keskin ve ġengül, 2020: 309).
Cumhuriyet döneminde gerek tek parti, gerekse çok partili siyasi ortamda, ulusal ve yerel anlamda
çeĢitli badireler atlatarak modernleĢme sürecine giren Türk basınının, bu modernleĢmesinde ulusal
basınla birlikte yerel basının da önemi son derece büyüktür (Yavuz, 2020a: 191). Tarihsel geliĢimine
bakıldığında basının önce yerel olarak doğduğu, bazılarının ekonomik ve teknolojik geliĢmelerden
yararlanınca yerellik özelliklerini aĢarak, ulusal ve ardından uluslararası olma yönünde geliĢim süreci
izlediği görülmektedir. KüreselleĢmeyle birlikte gittikçe küçülen dünyada ulusal ve uluslararası boyut
kazanan basın, yerel haberlerin/sorunların geneli daha fazla ilgilendirmesi, yerel geliĢmelere ilginin
artmasıyla yerel haberciliğe de yönelmiĢ ve bu anlamda yerel basına daha fazla dayanmak zorunda
kalmıĢtır (Erdoğan, 2007: 71; Girgin, 2009: s.y; Öztürk, 1992: 149). Böylelikle, küresel olup aynı
zamanda etki yaratabilmek için yerel değerlerden beslenmek gerektiği fark edilmiĢ ve gittikçe önem
kazanmıĢ (…) ve karĢılıklı etkileĢimin daha çok öne çıktığı küreselleĢen bir dünyada yerel
basının/medyanın önemi daha çok artmıĢtır (Aran, 2013: 43). Yaygın basın artık küresel bir dünyada
yerel sorunların daha fazla ilgi çekmesiyle birlikte yerel haberciliğe de yönelmiĢ ve yerel basından
daha çok beslenmek durumunda kalmıĢ, böylece dünyada ve Türkiye‟de yaygın basın sütunlarında
daha çok yerel haberlere yer vermeye baĢlamıĢtır (Öztürk, 1992, s.149‟dan aktaran: Yavuz, 2016:
110). Yaygın basının tüm kitlelere eriĢimde tam anlamıyla yeterli olamaması ve kitlelerin birçok farklı
(yerel) özellikleri dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de yerel haberlere ve basın
araçlarına daima ihtiyaç duyulmuĢ ve bu bağlamda ülkemizin birçok il ve ilçesiyle birlikte
Erzincan‟da da yerel basın faaliyet göstermiĢtir (Yavuz, 2016: 110). Ancak Erzincan‟da yerel basın
yayın faaliyetlerinin, muhtemelen Ģehrin idari konumu, geçmiĢte yaĢadığı Ģiddetli depremler ve çeĢitli
iĢgallerin de etkisiyle baĢlangıcından 1942 yılına kadar istikrarlı bir görünüm arz ettiğini söylemek
zordur.
Ġngiliz seyyah Barkley, Asia Minor and Armenia (1891) adlı çalıĢmasında, Erzincan‟da konakladıkları
sırada oradaki general komutandan bir Avrupa gazetesi istediklerini, ancak Ģehirde o dönemde hiçbir
türden gazetenin bulunmadığı haberini aldıklarını aktarmaktadır (Barkley, 1980: 43). 1939 Erzincan
Depreminden yaklaĢık 15 gün önce Ģehri gezen dönemin CumhurbaĢkanı Ġsmet Ġnönü de günlüğüne
aldığı notlarında Ģehre ajans-gazete gitmediğini yazmıĢtır (Küçük ve Kazan, 2016: 333-334). Yine
Erzincan basınının duayenlerinden ġefik Aras da Ģehirde 1937‟de kurulduğunu belirttiği ilk özel
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matbaada (Kadri matbaası) matbu evrak basılırken, gazete ve dergi gibi süreli yayınların basılmadığını
aktarmıĢtır (Kaya, 2012a: 419).
Erzincan basın tarihinin baĢlangıcı olarak Rumi 1842 yılında asıl adı Leblebici Baba olarak bilinen
Süleyman Bey tarafından çıkarılan Tuhfetü‟l Uşşak adlı çocuklara yönelik el yazması dergi
gösterilmektedir. Özellikle çocuklar için hazırlanan sayfaları büyük ilgi gören dergi Türkçe ve aylık
(süreli) olarak çıkarılmıĢtır, ancak yayın süresi tespit edilememiĢtir. Erzincan‟da bundan sonra yayın
faaliyetlerine iĢgaller ve depremler nedeniyle uzunca bir süre ara verilmek zorunda kalınmıĢ ve
nihayet 1942‟de Yeni Erzincan vilayet gazetesi ile tekrar baĢlanmıĢtır (ġengül, 2020: 41; Yavuz, 2016:
110, 2020a: 190). Erzincan‟da ilk matbaa 1937 yılında kurulmuĢ ve matbaanın kuruluĢ haberi, 23
Ağustos 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde, “Erzincan‟ın İlk Matbaası Açıldı” baĢlığıyla yer
almıĢtır (1937, gastearsivi.com). Kadri SavaĢ tarafından Kadri Matbaası adıyla kurulan Ģehirdeki bu
ilk matbaa gazete, dergi, kitap vb. basamadan 1939 Erzincan depreminde toprak altıda kalmıĢtır.
Depremden sonra zor da olsa yeniden faaliyete geçen matbaada, teknik donanımı yetersiz kaldığından
herhangi bir matbu evrak vb. basımı dıĢında herhangi bir yayına giriĢilememiĢtir (Erzincan‟90,1990:
55). 1939 depreminin ardından bir yandan depremin yaraları sarılırken, diğer yandan muvakkat1 Ģehir
alanında Ģehrin yeniden imar çalıĢmalarına hız verilmiĢtir. ÇalıĢmalar kapsamında yapılan yatırımlar
arasına, Ģehrin yeniden imarına katkı amacıyla bir vilayet matbaası kurulması ve gazete çıkarılması da
eklenmiĢ ve dönemin Erzincan Valisi ve Belediye BaĢkanı Sükuti Tükel‟in talimatıyla, 1942 yılında
Yeni Erzincan adlı vilayet gazetesi yayın hayatına baĢlamıĢtır (Tükel, 1949: 25; Yavuz, 2020a: 192193).
Vilayet matbaaları ve burada basılan vilayet gazetelerinin bulunduğu Ģehir ve bölgede devlet ile halk
arasında önemli bir iletiĢim köprüsü rolü üstlendiği ve yerel basınının temellerinin atılması ve
geliĢimine altyapı oluĢturduğu bilinmektedir (Zorlu ve Temel, 2016: 454). Erzincan vilayet matbaası
ve burada basılan vilayet gazetesinin ise diğer Ģehirlerdeki emsallerinin gördüğü iĢlev ve misyona ek
olarak, özellikle depremle yıkılan Ģehrin yeniden imarı sürecinde, devlet ve yurttaĢ arasında iletiĢim
köprüsü olmak bakımından önemli iĢlevler üstlendiği, ayrıca kentte yerel basının geliĢimine alt yapı
oluĢturduğu söylenebilir. Nitekim (Yavuz, 2016: 111) Yeni Erzincan vilayet gazetesinin de adı 1939
Erzincan depreminin ardından yeniden kurulan Erzincan‟a izafen Yeni Erzincan olarak belirlenmiĢtir.
Vilayet gazetelerinin, birkaç istisna dıĢında tek parti yönetiminin sona ermesi ile birlikte fiilen yayın
hayatından çekildiğini söylemek de yanlıĢ olmaz. 1950‟lerden sonra yayınına devam eden gazeteler
sembolik düzeyde kalmıĢtır (Varlık, 2015: 457). Yeni Erzincan vilayet gazetesi de bunlardan biridir.
Ancak genel olarak bakıldığında, CHP‟nin tek parti olarak yönettiği dönemden, çok partili döneme
geçiĢ süreci ve DP iktidarının ilk bir buçuk iki yılına kadar, yayında kaldığı yaklaĢık 10 yıllık sürede
boyunca Ģehrin tek gazetesidir.
1946-1950 yılları arasında ülke genelinde yaĢanan genel siyasi hareketlilik çeĢitli seçimler dolayısıyla
Erzincan‟da da siyasi mücadelelere sahne olmuĢ, siyasi parti ve adaylarının bu çabalarında basın
önemli bir propaganda mecrası olarak iĢlev görmüĢtür. Ancak Ģehrin yerel basınında o yıllarda sadece
Yeni Erzincan gazetesi faaliyet göstermektedir ve yayınlarında devletçi yaklaĢımla, mevcut siyasi
iktidarın politikalarını yerelde yansıtıcı bir yayın politikasıyla öne çıkmaktadır.
1946 seçimleri, ilk çok partili seçim denemesi yönünden ülkenin demokrasi serüveninde önemli bir
kavĢaktır. Yavuz‟un tespitlerine göre (2012: 190-193) Seçimler için Erzincan‟da da hummalı bir
hazırlık sürecinin ardından adaylarını belirleyen siyasi partiler ve adayları arasında 21 Temmuz
1946‟da yapılacak seçimlere doğru çeĢitli miting, kampanya, toplantı vb. faaliyetler ortaya çıkmaya
baĢladı. Ancak basına yansıyan haberler ise genelde CHP eksenlidir. Çünkü 1946 yılında Ģehirde
yayınlanan tek gazete Yeni Erzincan‟dır ve daha çok CHP‟yle ilgili seçim haberlerine yer vermektedir.
Aynı yıl DP‟nin ise henüz herhangi bir yayın organı bulunmamaktadır. Basında CHP haberlerinin
müspet, rakip partilerin haberlerininse (çekilme, istifa vb.) menfi olarak yer aldığı gözlenmektedir. 21
Temmuz Pazar günü yapılan seçimleri CHP‟nin adayları ezici çoğunlukla kazanırken, DP‟nin adayları
pek varlık gösterememiĢ (…) ve bazı isimleri de basın yoluyla istifa ettiklerini duyurmuĢlardır.
1950 seçimlerinin öncesiyle-sonrasıyla Erzincan panoramasına bakıldığında (Yavuz, 2012: 201-203),
partiler adaylarını, Yoklama Kurullarınca yapılan seçimler sonucunda belirlemiĢlerdir2. 14 Mayıs 1950
Muvakkat: Geçici.(“„muvakkat‟ TDK Sözlük Anlamı”, t.y., sozluk.gov.tr).
CHP Yoklama Kurulu tarafından 9 Nisan 1950 Pazar günü yapılan seçimde, Mehmet ġemsettin Günaltay, Sabit Sağıroğlu, Ahmet Ziya
Soylu, Osman Nahit Pekcan, Yusuf Cemal Gönenç CHP‟nin Erzincan milletvekili adayı olarak belirlendi. DP Yoklama Kurulu ise, 16 Nisan
1950 Pazar günü yapılan seçim sonunda Turgut Nalcıoğlu, Sait Balioğlu, Sadık Perinçek, Mehmet Yavuz ve Hamdi Arpağ‟ı DP Erzincan
milletvekili adayları olarak göstermiĢtir (Yavuz, 2012: 201-203).
1
2
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Pazar günü yapılan seçimlere, tüm yurtta olduğu gibi Erzincan‟da katılım yüksek olmuĢtur. Seçimler
sonunda ülke genelinde DP kazanırken, Erzincan‟da CHP‟nin adayları kazanmıĢtır. 1946‟da çok
partili siyasi yaĢama geçilmesiyle birlikte, DP‟nin muhalefet yılları, iktidara geliĢ süreci ve iktidardaki
ilk yıllarında basın ile arasındaki olumlu havanın etkisiyle yerel basın açısından yurt geneline yayılan
hareketlilik Erzincan‟a da yansımıĢtır. Ancak Erzincan‟ın dönemin siyasî konjonktürü yönünden farklı
bir konumu vardır. Çünkü her ne kadar (Yavuz, 2020b: 252) yurt genelinde 14 Mayıs 1950 seçimlerini
DP ezici bir çoğunlukla kazanmasına rağmen Erzincan‟da baĢarılı olamamıĢ, seçimi CHP‟nin adayları
kazanmıĢtır. Erdem Yavuz‟a (2020b: 252-253) göre bu sonucun alınmasında en önemli faktör
CHP‟nin aday profillerinin güçlü olması, 1939 Depremi sonrası yeni kurulan Ģehirdeki (yeni kurulan
evler, iplik fabrikası, hidroelektrik santrali, su iĢleri vb. gibi ) iĢ potansiyelini geniĢleten çalıĢmaların
devam etmesi ve Ģehirde öteden beri var olan CHP geleneğinin sürüyor olmasıdır.
Yavuz‟un yukarıdaki tespitlerine, seçimlerin yapıldığı dönemde Ģehirde sadece Yeni Erzincan
gazetesinin yayınlanıyor olması ve bu gazetenin de, CHP ve iktidarını destekleyici bir söylemle
yaptığı yayınların da Ģüphesiz etkileri olduğunu eklemek mümkündür. Yavuz‟a (2012: 77) göre
“üstelik bu dönemde, Erzincan‟da DP‟nin gazete, dergi vb. gibi siyasi faaliyetlerinin anlatıldığı
propaganda amaçlı herhangi bir yayın aracı mevcut değildir. 26 Mart 1942 tarihinden itibaren
çıkarılmaya baĢlanan ve Erzincan‟ın ilk ve tek gazetesi Yeni Erzincan, bir vilayet gazetesi olmasına
rağmen CHP taraftarı yayınlarını sürdürmekte ve DP ile ilgili tek bir habere dahi sütunlarında yer
vermemekteydi. Bu durumun DP‟nin iktidara geldiği 1950 yılına kadar sürdüğü görülmektedir. Ancak
bu tarihten sonra gazetenin sütunlarında DP ile ilgili haberlere rastlanmaktadır. DP iktidarının
baĢlamasıyla birlikte Erzincan‟da basın-yayın alanında önemli bir döneme girilmiĢ, 1952‟den itibaren
yerel gazete sayısı ciddi ölçüde artmıĢtır.”
3.

DP DÖNEMİ ERZİNCAN BASINI ve YAYIN POLİTİKALARI

DP Dönemi Erzincan Basını ve bu ilde yayınlanan yerel gazetelere geçmeden önce yayın politikasının
ne olduğu, belirlenmesinde etkili bileĢenler, yönünün tayini ve seyrinde etkili olabilecek unsurlara
genel hatlarıyla değinmek yerinde olacaktır.
3.1.

Yayın Politikası

Yayın politikası, yayın kuruluĢunun kimliği ya da kiĢiliği, habere bakıĢ açısı anlamına gelmektedir.
Yayın politikasında, yayın kuruluĢunun (radyo, TV, gazete, dergi, haber ajansı, internet haber sitesi
vb.) habere bakıĢ açısı, siyasi duruĢu, haber yazım kural ve tarzlarından dikkat edilmesi gereken
kelimeler, dünya görüĢü, ulusal ve uluslararası politikası ortaya konularak bir yayın çizgisi belirlenir.
Örneğin bir gazetenin yayın politikası, okuyucularına sunacağı haberlerin genel hatlarıyla
belirlenmesidir. Genel yayın politikası gazete sahibi tarafından ya da görevlendirildiğinde genel yayın
yönetmeni tarafından belirlenerek onun gözetiminde uygulanır. Genel yayın yönetmeninin
yönlendirmelerine göre içinde bulunulan dönemin sosyal, siyasi, ekonomik ve gazetenin çıkarları
doğrultusunda değiĢen Ģartlara göre yayın politikası uygulanabilir (Yüksel ve Gürcan, 2005: 52-53).
Siyasal İletişim adlı kitabında sahiplik biçimi ile izlenen yayın politikası arasındaki bağlantıya Aysel
Aziz de iĢaret eder. Aziz‟e göre (2017: 126), “kitle iletiĢim araçlarının özel mülkiyette olması,
hükümet ve devletin egemenliği dıĢında bir yayın politikası izlendiği görüntüsü verse de, özel
mülkiyetin kendi ekonomi politiği de, kendi çıkarları çerçevesinde, özellikle iktidar yanlısı bir yayın
politikası ve tutum izlendiği tüm ülkelerde gözlemlenen bir husustur. Özellikle günümüzde medya
patronlarının aynı zamanda büyük holdinglerin de sahibi olmaları nedeniyle toplumda, patronların
ellerinde bulunan medyanın, kamu hizmeti anlayıĢı ile yayın yapmaktan çok, asıl uğraĢ alanlarındaki
iĢlerinin yürütülmesi, desteklenmesi, baĢka bir deyiĢle kendi çıkarları için kullanıldığı izlenimi
uyandırmaktadır. Bunun için de medyanın yayınlarında, toplum adına siyasal yaĢamı; yönetenleri
(yönetilenler adına) gözlemlemesi ve toplumda yer alan olayları tarafsız, olduğu gibi kamuoyuna
yansıtması beklenirken; çoğu kez iktidara karĢı eleĢtirel değil, iktidar yanlısı yayınlar yaptıkları ya da
en azından iktidara yönelik eleĢtirileri çok yumuĢatarak verdikleri gözlemlenmektedir.”
3.2.

DP Döneminde Erzincan’da Yayınlanan Yerel Gazeteler

DP her ne kadar 1950 seçimlerinde Erzincan‟da milletvekili çıkaramasa da, yurt genelinde ezici
çoğunlukla seçimi kazanmasının rüzgârları, kentte basın alanında etkisini, hemen olmasa da yaklaĢık
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bir buçuk iki yıl sonra ilk özel yerel gazete Demokrat Erzincan‟ın yayına girmesi ve ardından DP‟yi
destekleyici3 baĢka gazetelerin de açılmasıyla görülmeye baĢlamıĢtır.
DP dönemi (1950-1960) Erzincan yerel basınına yakından bakıldığında, “Demokrat Erzincan (1951),
Yeşil Eğin (1952), Öz Erzincan (1953), Halkın Sesi (1953), Demokrat Ilıç (1954), Öz Demokrat
(1955), Kazankaya (1955) ve Fırat (1958)” adlı gazetelerin yayın hayatına baĢladığı görülmektedir.
Bu gazetelerin dıĢında, yukarıda incelediğimiz Yeni Erzincan (1942) vilayet gazetesi de 1951
sonlarına kadar yayınlarını sürdürmüĢtür.
3.2.1. Yeni Erzincan Vilayet Gazetesi
DP iktidara geldiğinde 1950 yılında Erzincan‟da sadece Yeni Erzincan adlı vilayet gazetesi
yayınlanmaktadır. 1939 Depremiyle yıkılan Ģehrin, yeniden kurulması sürecinde atılması gereken
adımlar arasına alınan Yeni Erzincan gazetesi, dönemin valisi ve belediye baĢkanı Sükuti Tükel‟in
direktif ve giriĢimleriyle 1942 yılında yayın hayatına baĢlamıĢtır (“Ġdare Amirleri”, 1942: sy 30, Yeni
Erzincan; KurĢuncuoğlu, 1942: sy 2, Yeni Erzincan).
Vilayet matbaasında basılan, Ģehrin bu ilk yerel gazetesinin ilk sayısı 26 Mart 1942 PerĢembe günü
okuyucuyla buluĢmuĢtur. Devam sayıları da PerĢembe günleri haftada bir yayınlanan gazetenin ilk ve
izleyen sayıları yakından incelendiğinde “nüshası 100 para, senelik aboneliği 130 kuruş, günü geçmiş
nüshalar 10 kuruş” olarak belirlendiği, kliĢesindeki “haftalık vilayet gazetesi” ibaresiyle resmî niteliği
ve periyodik özelliği görülmektedir [(“Yeni Erzincan”, 1942: sy 1); (Yeni Erzincan, (YordamBT
s.18.6),t.y., aDemirbas=1220-G)]. KuruluĢundan itibaren Hâl yakınındaki bir binada yayınlarına
devam eden gazete Eylül 1951‟de Özel Ġdareye devredilen Halkevi binasına taĢınarak buradan
yayınlarını sürdürmüĢtür (“Matbaamız Yeni Binasına TaĢındı”, 1951: sy 468, Yeni Erzincan).
Yeni Erzincan‟ın bir vilayet gazetesi olması, vilayet matbaasında basılması, yönetim ve yazar
kadrosunun ağırlıklı olarak Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli yönetici, öğretmen ve diğer kamu
görevlilerinden oluĢması, içeriğinde önemli belirleyici etkenlerdir. Ġlk sayısının ön sayfasında “Niçin
çıkıyoruz?” baĢlıklı yazıda Vazife4 ve Hedefimiz ara baĢlıkları altında, gazetenin yayınlanma
gerekçesi, temel görevi ve hedefleri anlatılırken, ana hatlarıyla yayın politikası ortaya konmaktadır.
Arka sayfasında ise basıldığı matbaa ve idare yerinin “Erzincan Vilayet Matbaası” olduğu ifade
edilmektedir (1942: sy 1, Yeni Erzincan). Gazetenin yayın anlayıĢı, içerik üretimi ve sayfa
kalıplarında zaman zaman değiĢikliklere gidildiği görülmektedir. Özellikle kuruluĢ yıldönümlerine
rastlayan nüshalarında, vilayet gazetelerinin iĢlevlerine atıfta bulunularak, yerel haberlere ağırlık
verilmesi, ilçe haberlerinin de gazetede yer alması gerektiğine iliĢkin talepler, yönetici veya
yazarlarınca dile getirilmekte, bunun etkileri ise ileriki sayılarına yansımaktadır (“Gazetemiz”, 1946:
sy 198, Yeni Erzincan; “Gazetemiz altı yaĢında”, 1947: sy 245, Yeni Erzincan). Gazetenin
yayınlandığı 10 yıllık süredeki nüshaları detaylıca incelendiğinde, (Zorlu ve Temel, 2016: 457) içerik
ve sayfa yapısı yönünden düzenli seyir izlediğini söylemek zordur. Valilerin ve gazeteyle ilgilenen
yönetici, öğretmen ve diğer kamu görevlilerinin değiĢimi, içeriğinde ve sayfa yapısında değiĢimlere
neden olmuĢtur.
Gazetenin sahibinin devlete ait (vilayet gazetesi) olmasının yanı sıra, yönetici ve yazar kadrosunun
devlet (öğretmen, kamu) görevlilerinden oluĢması, içeriğinde de devletçi ve dönemin iktidar
politikalarını yereldekilerle bütünleĢtirerek tanıtıcı, destekleyici, pekiĢtirici, övücü ve yüceltici bir
içerik üretimini de beraberinde getirmektedir. Yeni Erzincan‟ın bu niteliği Herman ve Chomsky‟nin
propaganda modelinde öne sürdüğü haber süzgeçlerinden sahiplik (mülkiyet) ve kaynak görüşleri
filtrelerine ait yaklaĢımıyla örtüĢür niteliktedir. Modele göre (ġeker, 2017: 110) sahiplik yapısı,
DP‟yi destekleyici yönlerine dair iĢaretler, söz konusu gazetelerin sahibi, yazı iĢleri müdürü veya diğer yönetici ya da çalıĢanlarının Parti il
idare kurulunda çeĢitli kademelerde görev aldıkları, sütunlarında yer verdikleri çeĢitli haberlerden açıkça anlaĢılmaktadır. Örneğin Ģehirde
özel, günlük ve yerel formatta ilk yayına giren Demokrat Erzincan‟ın sahibi Eyüp Bezirci ile Yazı ĠĢleri Müdürü Sadullah Erim; yine Öz
Erzincan‟ın ilk sahibi Suphi Özdemir ile bu gazetenin el değiĢtirdikten sonraki sahibi Hüseyin Tiryaki ve Yazı ĠĢleri Müdürü Refik
Kurdoğlu, 21 Haziran 1953‟te yapılan kongrede Partinin il idare kuruluna; yapılan görev dağılımında Eyüp Bezirci il baĢkanlığına, Hüseyin
Tiryaki ikinci baĢkanlığa, Sadullah Erim katip üyeliğine seçilmiĢlerdir (“DP Ġl Ġdare Kurulu Vazife Taksimi Yaptı”, 1953: sy 486, Demokrat
Erzincan; “Ġl Kongremiz Bugün Yapılıyor”, 1953: sy 484, Demokrat Erzincan; “Ġl Kongremiz Çok Heyecanlı Geçti”, 1953: sy 485,
Demokrat Erzincan).
4
“Vazife: Bu çıkıĢla Ģarkta mamureler kurmak düsturunu fikirlere ve vicdanlara bir refah tohumu gibi serperek çalıĢma direktifleri veren
Sayın Milli ġefimiz Ġnönü‟nün idarelerinin arkasından koĢtuğumuzu göstermiĢ olacağız. (…) Hedefimiz: (…) Kızılay, Halkevi, Hava ve
Çocuk Esirgeme Kurumları ve sevgili Yardım Sevenler Cemiyeti büyük afetten sonra Yeni Erzincan‟da çalıĢmalarına yeniden hız veren milli
teĢkillerdendir. Biz sahifelerimizi bu teĢkillerin emirlerine amade bulundurmakla bu milli teĢkillerin gayelerinin yapılmasına en bucaktaki
köylere kadar girmesine hizmet edeceğiz. Bu teĢkillerin gayeleri bütün Vilayet halkının yüreklerinde ve fikirlerinde yer buldu mu, artık
içtimai bünye sağlamlığını kazandı demektir. Bu gibi kazançlar yurdu çelikleĢtirir. Allah‟tan muvaffakiyet, Cumhuriyet‟ten yardım! Yeni
Erzincan”(1942: sy 1, Yeni Erzincan).
3
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haberlerin seçiminde ve yansıtılma biçiminde temel belirleyici faktörlerden biridir ve iletilecek
haberler bu yapının temel ekonomi politik ilke ve amaçlarına göre seçilmekte ve Ģekillenmektedir.
Modelin öne sürdüğü diğer haber filtresi ise haber kaynaklarıdır ve bunlar arasında hükümet ve
sermaye sahibi çevreler ilk sırada yer alır. Bu yaklaĢıma göre haber üreten güçlü kaynaklar, medyada
yer alarak kendi ilke, amaç ve ekonomi politik bağlantılarının çıkarlarına göre filtreledikleri haber ve
tanımladıkları olayları halka ulaĢtırma (böylece rıza üretme) Ģansı elde ederken; medya da haber
ihtiyacını karĢılamaktadır. Yeni Erzincan‟ın sahiplik yapısı, yönetim ve yazı iĢleri kadrosu göz önüne
alındığında, yayın politikasının iktidar lehine olacağı açıktır. Nitekim gazetenin bu yayın politikasının
ilk sayısının yayınlandığı 1942‟den, iktidar değiĢiminin yaĢandığı Mayıs 1950, hatta 1950‟nin Ekim
ayına kadar sürdüğünü söylemek mümkündür. Çünkü Yeni Erzincan (Yavuz, 2016: 110, 2020a: 192)
yayınlarında CHP‟yi destekleyici yönde bir yayın çizgi izlemiĢ, bir vilayet gazetesi olmasına karĢın
1950‟ye kadar DP ile ilgili haberlere sayfalarında yer vermemiĢtir. Hatta 14 Mayıs 1950‟de yapılan
seçimleri DP‟nin ülke çapında ezici çoğunlukla kazanmasına rağmen, seçimden sonraki (“Seçimler
Vilayetimizde Vakar Sükûnetle Sona Erdi”, 1950: sy 399, Yeni Erzincan) nüshasının manĢet
haberinde bile ağırlığı Erzincan‟a ve burada CHP‟nin kazanmasına vermiĢtir. Gazetede seçimi DP‟nin
kazandığına iliĢkin habere ise ancak 25 Mayıs 1950‟de yayınlanan 400. sayısında yer verilerek yeni
hükümet üyeleri açıklanmıĢtır (“Demokrat Parti Çoğunluğunun TeĢkil Ettiği 9 BMM 22 Mayıs 950
Pazartesi Toplandı”, 1950: sy 400, Yeni Erzincan).
Yeni Erzincan, ilk sayısındaki “Niçin çıkıyoruz” baĢlıklı yazısında ifade edilen görev tanımlaması
doğrultusunda, yazılarında “Milli Şef” olarak takdim ettiği Ġnönü‟nün idare ve yönetim politikalarını
destekleyici, yüceltici ve iktidar partisi yanlısı bir yayın politikası izlemiĢtir (“Niçin Çıkıyoruz?”,
1942: sy 1, Yeni Erzincan). Gazetenin vilayet gazetesi niteliğine sahip olması, görev tanımında
vurguladığı yayın politikası doğrultusunda, (Yavuz, 2016: 111, 2020a: 193; Zorlu ve Temel, 2016:
459) iktidar ve iktidar partisinin ilke ve politikalarının yansıtıldığı, haberlerin bu perspektiften
aktarıldığı (y.n) bir mecraya dönüĢmesine neden olmuĢtur. Ġlk sayısından itibaren gazetenin içeriği
etraflıca incelendiğinde, yayın politikasının siyasi irade adına toplumsal hedeflere odaklı hizmet eder
bir nitelik taĢıdığı görülmektedir. Gazete ilk sayısında da görüldüğü üzere “Milli ġef Ġnönü”, CHP ve
ilgili kuruluĢları hakkında destekleyici yayınlarıyla tek parti döneminin isteklerini sayfalarından
yansıtan bir yayın organı olarak öne çıkmaktadır.
Yeni Erzincan‟ın yerel gazetelerden beklenen, yakın çevresinin aynası olma iĢlevinden farklı olarak
aynı zamanda, hatta daha çok iktidar ve icraatları ile yurt ve dünya gündeminden haberlere de sıklıkla
yer verdiği dikkat çekici bir diğer yönüdür. Bu durum gazetede (“Gazetemiz”, 1946: sy 198, Yeni
Erzincan) zaman zaman eleĢtirilmiĢ ve yerel haberlere ağırlık verilmesi istenmiĢ, bunun için yapılması
gerekenler dile getirilmiĢtir. Ancak bu eleĢtirilere rağmen yine de gazete yereldeki vatandaĢın gören
gözü, iĢiten kulağı ve ayna iĢleviyle, aynı zamanda (Zorlu ve Temel, 2016: 460) yerelden genele ileti
aktaran köprü iĢlevinden ziyade, genelden yerele mesaj aktaran köprü konumunun ötesine
geçememiĢtir.
II. Dünya SavaĢı ile baĢlayan Soğuk SavaĢ Dönemi, ardından patlak veren Kore SavaĢı ve böylesine
çok boyutlu bir konjonktürde; gerek dünya devletlerinin, gerekse Türkiye‟nin izlediği dıĢ politikalar,
gerek ulusal gerekse yerel gazete sayfalarında geniĢ yer tutmuĢtur. Aynı dönemlerde Amerika Sefareti
Basın AteĢesi Darrel Manning Price‟ın 1951‟de Türk gazeteleriyle verimli iĢbirliği sağlamak amacıyla
çıktığı yurt gezisinde il gazetelerini de ele alması ve bu kapsamda Yeni Erzincan gazetesini de ziyaret
etmesi (29 Eylül 1951), yukarıda zikredilen haber kaynakları süzgeci ve içerik etkisi yönünden dikkat
çekici bir geliĢmedir. Ziyaretinde Yeni Erzincan‟ı beğendiğini belirten Price, “bundan böyle Yeni
Erzincan‟ın okuyucularına dünya gündemini daha yakından takip edebilmeleri için gazeteye fotoğraf
ve haber temin edeceğini vaat etmiĢtir.” (“Amerika Sefareti basın ateĢesi Ģehrimizde”, 1951: sy 469,
Yeni Erzincan). Gazetenin, AteĢe‟nin ziyaretinden sonraki nüshaları yakından incelendiğinde dünya
gündemine iliĢkin ve de özellikle Amerika ve Marshall Planı (y.n) ile ilgili haberlerin öne çıktığı
(Yavuz, 2016: 111, 2020a: 194) görülmektedir. Özellikle birinci sayfanın sağ alt köĢesinde -dizi haber
paketi Ģeklinde- Marshall Planı kapsamında ülkeye gelen çeĢitli alet ve makinelerle bunların
kullanımıyla ilgili haberler, fotoğraflı ve fotoğraf altı yazılarıyla birlikte yer almıĢtır (“Bulgaristan‟dan
gelen Türkler için 30 Milyon Türk lirası”, 1951: sy 473, Yeni Erzincan; “Ġlk sayfa fotoğrafaltı”, 1951:
sy 470, Yeni Erzincan; “Makineli ziraat ve Türk köylüsü”, 1951: sy 469, Yeni Erzincan; “Türk balığı
yakında ihraç edilecek”, 1951: sy 474, Yeni Erzincan; “Türkiye‟de petrol araĢtırmaları için Marshall
planı yardımı”, 1951: sy 478, Yeni Erzincan).
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Mevcut düzenin ideolojik hegemonyayı tesis ederken baĢvurduğu en önemli aygıtlardan biri medyadır
(Adaklı, 2014: 82). 1950‟lerin önemli medya araçlarından birinin gazeteler olduğu düĢünüldüğünde
yukarıda zikredilen AteĢe ziyaretinin sürpriz olmadığı ileri sürülebilir. Çünkü söz konusu ziyaret, bir
yönüyle de araçsalcı ekonomi-politik yaklaĢım ve önde gelen temsilcilerinden Herbert Schiller‟in
kültür emperyalizmi yaklaĢımı ile yine Herman ve Chomsky‟nin propaganda modelinde öne sürdüğü
haber süzgeçlerinden “haber kaynakları” filtresine atıf gibidir. Kitle İletişim ve Amerikan
İmparatorluğu (1969) adlı kitabında, ABD‟nin II. Dünya SavaĢı‟ndan sonra iletiĢim ve enformasyon
politikasını, kendi toplumsal ve ideolojik değerlerini dünyanın diğer ülkelerine yaymak üzerine
kurduğunu savunan Schiller‟e göre iletiĢim, küresel, siyasal, ekonomik ve kültürel/ideolojik bağlamlar
içerisinde zararsız ve yansız bir güç değildir. Amerikan politikası, uluslararası iletiĢim sistemlerinin
geliĢimini, kendi değerlerini yaymak için teĢvik etmektedir. Bu kültür emperyalizmi çabasıdır
(Erdoğan ve Alemdar, 2005: 396-397; ġeker, 2017: 104). Herman ve Chomsky‟nin propaganda
modelinde ise öne sürdüğü haber eleme filtrelerinden biri de yukarıda haber kaynakları ve onların
görüşleri olarak ifade edilen süzgeçtir. Bunlar arasında hükümetler ve sermaye sahibi çevreler en baĢta
gelmektedir. Buna göre ekonomik ve politik seçkinler haberleri belirleyebilirler. Bunu yaparken de
haberleri kendi ekonomi politik çıkar ve amaçları doğrultusunda önce kendi haber süzgecinden
geçirdikten sonra medyada yer almasını sağlayarak rıza üretimini gerçekleĢtirebilirler (ġeker, 2017:
11-112). Amerikan Sefareti Basın AteĢesi‟nin aralarında Yeni Erzincan‟ın da bulunduğu Türk
gazeteleriyle iĢbirliği ziyareti ve onlara fotoğraf ve haber desteği, Schiller‟in kültür emperyalizmi ve
Herman ve Chomsky‟nin propaganda yaklaĢımı ekseninde değerlendirildiğinde, Yavuz‟un da (2016:
111, 2020a: 194) belirttiği gibi Amerika‟nın yerel gazeteler aracılığıyla tek kuruĢ harcamadan
propaganda yaptığı söylenebilir.
Yeni Erzincan gazetesinin DP iktidarına rastlayan yaklaĢık bir buçuk yıllık sürede de önceki yayın
politikasını, gerek iktidar haberlerini daha az öne çıkarmak, birkaç sayı sonradan vermek veya gerekse
bu haberleri fotoğrafsız yayınlamak gibi bir tutumla, sürdürmeye çalıĢtığı gözlenmiĢtir. Ancak
gazetenin 19 Ekim 1950 PerĢembe günü yayınlanan nüshasında (“Yeni Erzincan Gazetesi”, 1950: sy
420, Yeni Erzincan; Zorlu ve Temel, 2016: 461) bunun pek de uzun sürmeyeceği yapılan duyuruyla
anlaĢılmıĢtır. KliĢenin solundaki kutuda yer alan duyuruda, gazetenin bundan sonra daha zengin
içerikli ve halkı daha yakından ilgilendiren konulara yer verilerek halk gazetesi haline getirileceği
bildirilmektedir. Gazetenin alınan bu karar gereği, takip eden sayılarında, halkın sorunlarına daha
geniĢ yer veren haber ve konularıyla yayın politikasında bir değiĢim ve dönüĢüm çabasına girdiği,
yapılan içerik nüsha taramalarından anlaĢılmaktadır.
Kasım 1950‟den itibaren gazetenin ilk sayfasında birkaç yazarın imzası görünmektedir. Bu durum
gazete yayına girdiğinden beri memur ve kamu görevlisi ağırlıklı ve CHP politikaları doğrultusunda
içerik üreten yazar kadrosunun, DP iktidarının politikalarına olumsuz bakmaları (Zorlu ve Temel,
2016: 457) veya iktidar değiĢimiyle olası eksen/görüĢ farklılıklarını alıĢılagelmiĢ yayın yaklaĢımı ve
içeriğine bir anda yansıtabilmenin zorluğundan kaynaklanmıĢ olabileceğini akla getirmektedir.
Çok partili siyasi ortama geçiĢ ile birlikte yurt çapında yerel basında bir çeĢitlilik ve sayıca bir
canlanma yaĢanırken, bunun Erzincan‟daki yansımaları ise DP‟nin iktidara geldiği 1950 yılından
itibaren görülmeye baĢlamıĢ, 1951 sonlarından itibaren Erzincan‟da da yerel gazete sayısında patlama
yaĢanmıĢtır. Siyasi iktidarın DP lehine dönmesiyle yerel basın daha çok DP‟ye yakın bir yayın
politikası izlemiĢtir. “Devletçi” bir tavır ekseninde CHP‟ye yakın bir yayın politikası izleyen Yeni
Erzincan ise bu Ģartlar altında, bazı değişim ve dönüşüm çabalarına girişmişse de (y.n) oluĢan yeni
siyasi gücün karĢısında daha fazla tutunamamıĢ ve 1952‟de kapanmıĢtır (ġengül, 2020: 42; Yavuz,
2016: 111, 2020a: 194). Vilayet matbaası ise Erzincan basınının duayenlerinden ġefik Aras ve Kazım
Özsoy‟un aktardığı bilgilere göre özel giriĢime kiralanmıĢtır.
3.2.2. Demokrat Erzincan Gazetesi
Demokrat Erzincan gazetesinin Milli Kütüphane‟deki sayı-cilt kayıtlarında ilk cildinin (1951 ARA.
C.1, S.1-18) olarak kaydedilen verilerine göre, gazetenin 1951 yılı sonlarında yayına baĢladığı
sanılmaktadır. Ayrıca gazetenin yine Milli Kütüphane kayıtlarının “Açık Gösterim” tablosunda ilk
sayı belirteci olarak “1. cilt, 1. sayı, (Aralık 1951)” ibaresinin yer alması gazetenin 1951 Aralık
ayında yayına baĢladığı tezini güçlendirmektedir5 (Demokrat Erzincan,1951, kasif.mkutup.gov.tr).
Bu tezi güçlendiren bir diğer kaynak da Beyazıt Devlet Kütüphanesi kayıtlarında gazetenin 1951 yılı Aralık ayından itibaren, 1959 yılı
Aralık (dahil) ayına kadar listelenebildiğidir (Demokrat Erzincan, (YordamBT s.18.6),t.y., aDemirbas=373-G). Bazı kaynaklarda ise
gazetenin 1952‟de yayına baĢladığı belirtilmektedir (IĢık, 2019; Yavuz, 2020a).
5
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Gazete, vilayet matbaasını kiralayan Sadullah Erim6 ve Eyüp Bezirci ortaklığında yayın hayatına
girmiĢtir.
Erzincan basınının duayenlerinden ġefik Aras‟ın (1980: 7) aktardığına göre “1950‟de yaĢanan iktidar
değiĢikliğinden sonra Özel Ġdareye ait olan Vilayet Matbaası, alınan kararla kiraya verilmiĢtir7.
Matbaayı kiralayan Sadullah Erim, Manisalı bir gazeteci, kendisine ortak yaptığı Eyüp Bezirci ile
birlikte Demokrat Erzincan adlı ilk günlük gazeteyi çıkarmaya baĢlamıĢtır.” ġehirde basınının bir diğer
duayeni Kazım Özsoy da Vilayet (Ġl Özel Ġdare) Matbaasını Sadullah Erim‟in iĢlettiğini, Erim‟in o
zamanlar DP‟li olduğunu, daha sonra o matbaanın onlardan alınıp kiraya verildiğini ve nihayetinde
satıldığını aktarmaktadır (Özsoy‟dan aktaran: Kaya, 2012a: 585-586).
Gazetenin künyesine yakından bakıldığında sahibinin Eyüp Bezirci-Sadullah Erim, NeĢriyatı Fiilen
Ġdare eden NeĢriyat Müdürünün (Yazı ĠĢleri Müdürü) ise Eyüp Bezirci olduğu ve “Günlük siyasi
gazete” niteliği taĢıdığı görülmektedir. 5 kuruĢtan satılan gazete, vilayetten kiralanan ve “Demokrat
Erzincan” adı verilen matbaada basılmıĢtır (IĢık, 2019: 428; “Künye-Demokrat Erzincan”, 1953a: sy
334, Demokrat Erzincan; Yavuz, 2020a: 194). Yeni Erzincan vilayet gazetesi kapandıktan sonra,
yayına hayatına baĢlayan Demokrat Erzincan aynı zamanda Ģehrin ilk günlük gazetesidir. Nitekim
gazete bu özelliğini 24 Aralık 1953 tarihli, 661. sayısının ilk sayfasında kullandığı bir baĢlıkta yer
verdiği “Kahraman Erzincanlıların İlk Günlük Gazetesi” ibaresiyle pekiĢtirmektedir (“Gazetemizin
Yeni Hamlesi”, 1953: sy 661 Demokrat Erzincan).
Sahiplik ve ekonomi politik yapısına yakından bakıldığında, gazetenin kurucu, sahip ve yöneticilerinin
DP‟nin il idare kurulunun çeĢitli kademelerinde görev yaptıkları, sütunlarında yer verdiği çeĢitli
haberlerinden anlaĢılmaktadır. Bu yönüyle DP‟nin bir yayın organı gibi faaliyet gösteren Demokrat
Erzincan gazetesinde, partinin il, ilçe, kongre haberleri gazete kliĢesinde DP logosu ile birlikte
verilmektedir. 454. ve 456. nüshasında verilen “Kaza kongresi” haberleri yakından incelendiğinde
kliĢesi DP logosuyla basılan gazetenin Sahibi ve Yazı ĠĢleri Müdürü Eyüp Bezirci‟nin kongre
baĢkanlığına; bazen Sahibi, bazen Yazı ĠĢleri Müdürü gözüken Sadullah Erim‟in de kongre ikinci
baĢkanlığına seçildiği belirtilmekte ve haber ilgili kiĢilerin fotoğraflarıyla desteklenmektedir. 484.
nüshasında ise bu kez “DP il kongresi” haberi gazetenin kliĢe grubunda DP logosu ile basılarak
duyurulurken, devam eden (485, 486 ve 495.) nüshaları yakından incelendiğinde, Ġl Ġdare Kuruluna
seçilenler arasında Demokrat Erzincan gazetesi ve Öz Erzincan8 gazetesi sahip ve yöneticilerinin yer
aldığı görülmektedir. Demokrat Erzincan‟ın 486. ve 495. nüshalarında verilen DP İl İdare Kurulunun
vazife taksimine dair haber yakından incelendiğinde, Sahibi ve Yazı ĠĢleri Müdürü Eyüp Bezirci‟nin Ġl
BaĢkanlığına, basıldığı matbaanın sahibi Sadullah Erim‟in kâtip üyeliğine seçildiği, ayrıca haberin
ilgili kiĢilerin vesikalık fotoğrafları ve fotoğraf altı yazılarla desteklendiği görülmektedir (“DP Genel
Kurulu, ġehrimiz Ġl Ġdare Kurulunun vazife taksimini tasvip etti”, 1953: sy 495, Demokrat Erzincan;
“DP Ġl Ġdare Kurulu Vazife Taksimi Yaptı”, 1953: sy 486, Demokrat Erzincan; “Ġl Kongremiz Bugün
Yapılıyor”, 1953: sy 484, Demokrat Erzincan; “Ġl Kongremiz Çok Heyecanlı Geçti”, 1953: sy 485,
Demokrat Erzincan; “Kaza Kongremiz Bugün Yapılıyor”, 1953: sy 454, Demokrat Erzincan; “Merkez
ve itibari Kaza kongrelerimiz”, 1953: sy 456, Demokrat Erzincan).
Gazetenin 8 Ekim 1953 tarihli ve 586 sayılı nüshasında “S. Erim” imzalı yazıda, vilayet matbaasının
valilikçe satıĢa çıkarılma kararı alındığı belirtilip, alınan bu karar eleĢtirilirken kullanılan ve
“Erzincan‟da iki seneden beri „şerefli partimizin‟ organlığını yapan gazetemizi kapatmak için bu
işe….” Ģeklinde devam eden tanımlamadan, gazetenin 1951 yılından bu yana DP‟nin yayın organlığını
yaptığı açıkça beyan edilmektedir (“Vali Ġsmail Hakkı Baykaldan soruyor ve bu sütunlarda Cevap
Bekliyoruz”, 1953: sy 586, Demokrat Erzincan).
Ortaklardan Sadullah Erim‟in Manisa‟da Suhulet adlı bir matbaa kurduğu ve bu ilde yayınlanan Yeni Doğuş dergisinin (1935, sy 14) bu
matbaada basıldığı (Bilgi, 2001: 150), sonraki yıllarda Erzurum‟da İnkılâp gazetesini çıkardığı belirtilmektedir (“Erzurum Ġnkılâp, Sadullah
Erim (Gazete Ġlk Sayfa Ġmajı)”, 1956, gittigidiyor.com). Ġmtiyaz sahibinin Sadullah Erim olduğu sanılan bu gazete, Duman‟a göre (2000: 42,
45-45) DP‟ye muhalif bir yayın izlemiĢtir. 1954‟te yayına baĢlayan ve Erzurum basınında önemli yere sahip olan İnkılâp, Hürriyet Partisini
desteklemiĢtir (aktaran: IĢık ve EĢitti, 2014: 57). Sadullah Erim‟in yine Erzurum‟da yayınlanan Demokrat Erzurum adlı gazetenin de bir
dönem Mesul Müdürlüğünü yaptığı görülmektedir (1955: sy 594, Demokrat Erzurum). GörünüĢe göre, Erim‟in o dönemlerde Manisa,
Erzincan ve Erzurum‟da, çeĢitli gazete veya matbaaya ortaklık ya da idarecilik vb. yoluyla, bölge basınında öne çıktığı söylenebilir.
7
Vilayet matbaasının akıbeti ve Demokrat Erzincan‟ın yayın hayatına baĢlamasıyla ilgili olarak Aras (1935-2018) ayrıca, Ģu bilgileri
aktarmaktadır: “…Ondan sonra elli birde (1951) Vilayet matbaası da vardı. Perşembe günleri haftalık Yeni Erzincan adlı vilayet gazetesi
çıkardı. (…) Hülasa Vilayet matbaasını Demokrat Parti (DP) iktidara gelince orayı kiraya verdi, yani bıraktı, (…) Manisalı Sadullah Erim
diye bir adam geldi burayı aldı. (…) DP de faal, iktidarda o zaman. DP il başkanını da ortak etti kendisine „Eyüp Bezirci‟ diye. (…)
Erzincan‟da ilk günlük gazete „Demokrat Erzincan‟ işte o zaman çıktı.” (aktaran: Kaya, 2012a: 419).
8
Öz Erzincan gazetesinin ilk sahibi ve kurucusu Suphi Özdemir‟dir. Ancak daha sonra, gazeteyi dönemin DP Ġl ikinci BaĢkanı Hüseyin
Tiryaki‟nin satın aldığı, Yazı ĠĢleri Müdürlüğünü de dönemin DP‟li Belediye Reisi Refik Kurdoğlu‟nun üstlendiği görülmektedir (“KünyeÖz Erzincan”, 1953: sy 67, Öz Erzincan; “Refik KURDOĞLU - Görev Yılları”, t.y., erzincan.bel.tr).
6
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Demokrat Erzincan, DP‟nin yayın mecrası olmakla birlikte zaman zaman parti içi hizipleĢmelerden
dolayı Vali, Belediye BaĢkanı ve DP il yönetimini eleĢtiren, Ģahsi hırs ve hesaplaĢmaları sayfalarına
taĢıyan bir yayın anlayıĢı ortaya koymuĢtur (Yavuz, 2016: 112, 2020a: 194). Yayın organı olduğu
siyasi yelpaze, gazetenin haberlerini aktarma biçimine de yansımaktadır. Örneğin DP iktidarının
icraatlarına iliĢkin haberleri ve haber aktörlerini aktarırken (Sayın Reisi Cumhurumuz, Başvekilimiz,
Dışişleri Vekilimiz, Genel başkanımız, vb. gibi) olumlayıcı, sahiplenici, yüceltici bir dil
kullanmaktadır. CHP haberlerinde de ise daha çok olumsuzlayıcı (örneğin istifa haberini “CHP‟de
çöküntü” vb. gibi) bir dil kullandığı görülmektedir (“Adana‟da CHP teĢkilatı tamamen çöktü”, 1953:
sy 349, Demokrat Erzincan; “CH Partisinde Çöküntü BaĢladı”, 1953: sy 346, Demokrat Erzincan;
“Sayın Reisi Cumhurumuz Ġstanbul‟a gittiler”, 1953: sy 373, Demokrat Erzincan). Sayfalarında yerel
ve ulusal haberlerin yanı sıra, dıĢ haberlere de yer veren gazete, arka sayfasında ise kendi matbaasının
reklamı baĢta olmak üzere çeĢitli ilan ve reklamlara yer vermektedir.
1950 yılı ve seçimleri Türkiye için, 27 yıllık tek parti iktidarının yerini DP iktidarına bırakmıĢ olması
açısından bir dönüm noktasıdır. Ancak ülke genelinde DP seçimleri kazanmasına karĢın Erzincan‟da
milletvekili çıkaramamıĢ, mevcut beĢ milletvekilliğini de CHP kazanmıĢtır. Yurt genelinde anlamlı bir
oy desteğine karĢın Erzincan ilinde DP çizgisinde bir gazetenin yayına girmesi seçimlerden ancak iki
yıl sonra gerçekleĢmiĢtir (IĢık, 2019: 427). Çünkü aynı zamanda basın alanında da Yeni Erzincan
vilayet gazetesinin habercilikte tekel ya da tek kanal misali CHP ve iktidar yanlısı yayınlarıyla
yaklaĢık on yıl boyunca yayın hayatını sürdürdüğüne değinmiĢtik. Ancak DP‟nin yurt genelinde
seçimi kazanması ve iktidara geliĢiyle birlikte basın alanında da Erzincan‟da rüzgârın bu parti lehine
dönmesi, IĢık‟ın (2019) da vurguladığı gibi, seçimlerden yaklaĢık iki yıl sonra mümkün olabilmiĢ ve
Demokrat Erzincan ile bunun somut adımı atılmıĢtır. Yukarıda da söz edildiği üzere adı Demokrat
Erzincan olan Erzincan‟ın ilk günlük gazetesinin, DP‟nin il teĢkilatında çeĢitli kademelerde görev
aldığı anlaĢılan Eyüp Bezirci ile Sadullah Erim tarafından, yine DP‟nin yayın organı olarak çıkarıldığı;
gerek yansıttığı haberlerinden, gerekse yöneticilerinin DP‟li il idare kurullarında yer almalarından
anlaĢılmaktadır.
Demokrat Erzincan‟ın künyesinde bazen Eyüp Bezirci ile birlikte sahibi, bazen yazı iĢleri müdürü,
bazen de kurucu olarak görünen; bazen ise künyede görünmeyip gazetedeki ilgili bazı haberlerde,
gazeteyi basan matbaanın sahibi olarak tanıtılan Sadullah Erim‟in Manisalı, matbaa ve yayın sahibi
olduğunu aktarmıĢtık. Gazetenin diğer sahibi ve yazı iĢleri müdürü olarak künyede yer alan Eyüp
Bezirci‟nin ise (“Ġller ve Belediyeler Dergisi”, 1947: 858; Süleyman Eğinlioğlu ve Muammer Ekti‟den
aktaran: Kaya, 2012a: 96-399, 2012a: 624; Özdemir, 1953d: sy 40, Öz Erzincan; Yavuz, 2020b: 259)
çiftçi, sinemacı, taksi ve kamyon sahibi olduğu, aynı zamanda gerek DP il idare kurullarında, gerekse
il genel ve belediye meclisinde yer aldığı belirtilmektedir (“DP Ġl merkezinde önemli toplantı”, 1950:
sy 417, Yeni Erzincan; “Erzincan Valiliğinden”, 1950: sy 416, Yeni Erzincan). Eyüp Bezirci ayrıca
1954 seçimlerinde Erzincan‟da DP‟nin milletvekili adaylık yoklamasına katılan 27 kiĢiden biri olarak
görünmektedir (Yavuz, 2012: 210).
Demokrat Erzincan‟ın, DP‟ye yakın olmakla birlikte, yayın politikasının zaman zaman birebir
örtüĢtüğü söylenemez. Zira gazetenin DP iktidarına yönelik eleĢtirileri, özellikle vali, belediye baĢkanı
ve parti il yönetimini eleĢtirdiği görülmekte (IĢık, 2019: 428), hatta 2 Nisan 1953 PerĢembe günü
yayın hayatına baĢlayan ve sahipliğini ve yazı iĢleri müdürlüğünü Suphi Özdemir‟in9 üstlendiği Öz
Erzincan gazetesi ile birlikte DP çizgisinde görünmesine rağmen (“Ġbret levhası”, 1953: sy 34, Öz
Erzincan; Özdemir, 1953d: sy 40, Öz Erzincan), bu gazete ile sütunlarında çeĢitli (parti içi hizip,
vilayet matbaası kira Ģartları vb.) konularda polemiğe girdiği görülmektedir. Erzincan‟da DP içinde
yaĢanan soğuk savaĢ, Öz Erzincan ve Demokrat Erzincan gazetelerinde net bir Ģekilde anlaĢılmaktadır.
Aynı zamanda sahip ve yöneticilerinin, parti yönetim kademelerinde adı geçen (y.n) her iki gazetenin
de DP yanlısı olmasına karĢın, manĢetlerinde sürekli karĢılıklı ithamlara ve bu ithamlara yönelik
verilen yanıtlara yer verildiği görülmektedir (Erim, 1953: sy 421, Demokrat Erzincan; Yavuz, 2012:
83-84). Demokrat Erzincan‟ın sahiplik yapısı ve yazı iĢleri müdürlüğü süreçleri yakından
incelendiğinde istikrarsızlık dikkat çekicidir. IĢık‟a göre (2019: 428) istikrarsızlığın nedenlerinden biri
de belki de iktidara hem yakın hem de uzak duran çizgisinden kaynaklanan çeliĢkilerle ilgilidir. Çünkü
Suphi Özdemir, Sahibi ve Yazı ĠĢleri Müdürü olarak yayınladığı Öz Erzincan gazetesi sütunlarından bir süre Demokrat Erzincan gazetesi ve
baĢyazarları ile (parti içi hizipçilik vb.) çeĢitli konularda polemik ve eleĢtirel yazılar kaleme almıĢtır. Ancak aynı Suphi Özdemir‟in bir süre
sonra, Demokrat Erzincan gazetesi ailesine katıldığı ve bu gazetenin NeĢriyat Müdürlüğünü üstlendiği görülmektedir (“Künye-NeĢriyat
Müdürü Suphi Özdemir”, 1953: sy 582, Demokrat Erzincan; “Suphi Özdemir arkadaĢımız, gazetemiz yazı ailesine katıldı”, 1953: sy 581,
Demokrat Erzincan).
9
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DP‟nin ulusal çaptaki icraatlarından övgüyle söz eden haberlere yer veren gazete, Erzincan‟da ise
zaman zaman eleĢtirel bir tutum sergilemiĢtir.
Gazetenin künyesinde sahibi, kurucusu, yazı iĢleri müdürü, gazetedeki bazı haberlerinde ise basıldığı
matbaanın sahibi olarak tanıtılan Sadullah Erim‟in, birkaç kez ayrıldığı (bu süre zarfında görevi Eyüp
Bezirci‟nin üstlendiği), bir süre sonra ise döndüğü gazete künyesinden anlaĢılmaktadır. Muhtemelen
söz konusu değiĢim ve bu gelgitlerden dolayıdır ki (IĢık, 2019: 428), Gazetenin 1 Nisan 1953 tarihli,
410. nüshasının künyesinde, eski kurucusu ve sahiplerinden Sadullah Erim‟in yer almadığı ve
ortaklıktan ayrıldığı anlaĢılmaktadır (1953b: sy 410, Demokrat Erzincan). Erim‟in ayrılmasının
ardından, gazetenin diğer sahibi Eyüp Bezirci sahibi ve yazı iĢleri müdürü olarak gazetede görevine
devam etmiĢtir (Yavuz, 2016: 112). Demokrat Erzincan‟ın 3 Ekim 1953 tarihli 581. sayısında, daha
önce çeĢitli konularda karĢılıklı sert ve eleĢtirel yazılarla polemiğe girdikleri Öz Erzincan gazetesi eski
sahibi ve baĢyazarı Suphi Özdemir‟in Demokrat Erzincan‟a katıldığı duyurulmuĢ, bir gün sonra da
Özdemir yazı iĢleri müdürlüğüne getirilmiĢtir. Ancak Suphi Özdemir yaklaĢık iki hafta sonra
gazeteden ayrılmıĢ (“Künye-NeĢriyat Müdürü Suphi Özdemir”, 1953: sy 582, Demokrat Erzincan;
Yavuz, 2016: 112) ve yazı iĢleri müdürlüğünü yeniden gazetenin sahibi olan Eyüp Bezirci üstlenmiĢtir
(“Künye-NeĢriyat Müdürü Eyüp Bezirci”, 1953: sy 599, Demokrat Erzincan). 1953 yılı Aralık ayı
sonlarında Bezirci-Erim ortaklığının noter ibranamesi ile karĢılıklı feshedildiği, 1954‟te gazetenin eski
sahip ve kurucularından Sadullah Erim‟in gazeteyi yeniden devralıp yazı iĢleri müdürlüğünü de
üstlendiği görülmektedir (“Erzincan Noterliğinden Ġbraname”, 1953: sy 662, Demokrat Erzincan;
Yavuz, 2016: 112, 2020a: 195). Ancak 1955‟ten itibaren Eyüp Bezirci‟nin yazı iĢleri müdürü,
Sadullah Erim‟in ise baĢ muhabir olarak gazetede görevlerini sürdürdüğü anlaĢılmaktadır. 1957‟de
gazetenin yazı iĢleri müdürlüğüne Sıtkı ErtaĢ getirilmiĢtir (Yavuz, 2016: 112, 2020a: 195). 1960‟lı
yıllara Sadullah Erim‟in sahipliği ve Recai Eraslan‟ın yazı iĢleri müdürlüğü yönetiminde giren gazete,
görüldüğü üzere gerek sahiplik, gerekse yazı iĢleri yönetimi yönünden sürekli el değiĢtirmiĢtir
(“Künye-Yazı ĠĢleri Müdürü Recai Eraslan”, 1960: sy 2597, Demokrat Erzincan). 1960‟lı yılların
baĢında 4 sayfa (A3 ebadında tek yaprak) olarak, yine Demokrat Erzincan matbaasında basılan
gazete, 10 kuruĢtan satılmaktadır. Gazetenin sayfalarında fazla özel reklam alamadığı, hatta son
sayfasının “Erzincan Telefon Rehberi” ve “Resimle Amerika Gezileri” olarak düzenlediği
görülmektedir. Gazeteye 6 Ocak 1960‟tan itibaren Hüseyin Ercan ortak olmuĢ, sahipliğini Hüseyin
Ercan-Sadullah Erim ortaklığı adına Sadullah Erim‟in üstlenmiĢtir (“Künye-Sadullah Erim-Hüseyin
Ercan Ortaklığı”, 1960: sy 2601, Demokrat Erzincan). Ancak yaklaĢık üç ay sonra Sadullah Erim‟in
ayrıldığı, gazetenin Hüseyin Ercan (Sahibi) ve Recai Eraslan (Yazı ĠĢleri Müdürü) yönetiminde,
Demokrat Erzincan matbaasında basılmak suretiyle yayınlarını sürdürdüğü anlaĢılmaktadır (“KünyeSahibi Hüseyin Ercan”, 1960: sy 2680, Demokrat Erzincan).
Gerek sahibi gerekse yazı iĢleri müdürü sürekli değiĢen Demokrat Erzincan 1960 darbesinden sonra
da yayınlarına, aynı adla yaklaĢık bir ay daha devam etmiĢtir. Hatta gazetenin darbeden sonra bir hafta
boyunca çıkan nüshalarının son sayfasında, zaman dururcasına tarih “27 Mayıs 1960” olarak aynı
kalmıĢtır. BaĢlangıçta DP yayın organı olarak ortaya çıkan ve yayınlarını bu çizgide sürdüren
gazetenin, gelinen süreçte bir paradigma değiĢimi yaĢadığı, artık eski iktidarla ilgili bazı haberleri
verirken “sabık” sözcüğünü kullandığı dikkat çekmekte ve ona muhalif bir yayın politikası yaklaĢımı
sergilediği anlaĢılmaktadır (“Sabık Ġktidarın Yarıda Kalan Tertibi”, 1960: sy 2726, Demokrat
Erzincan). 9 Haziran 1960 (Sayı 2729) tarihli nüshasının ilk sayfasında “Pek yakında Gazetemizde
büyük yenilikler yapılacak” anonsunu yapan gazetenin Demokrat Erzincan adıyla son sayısı, 25
Haziran 1960 Cumartesi günü, 2743 sayılı nüsha olarak yayınlanmıĢ ve kapanmıĢtır. Ertesi gün gazete,
27 Haziran 1960 Pazartesi itibarıyla basıldığı matbaa ve kendi adını “Hür Erzincan” olarak
değiĢtirerek çıkmıĢtır (“Demokrat Erzincan”, 1960: sy 2743). Bu değiĢiklikte gazetenin genel olarak
sayfa kalıplarında gözle görülür bir değiĢiklik yapılmamıĢ, kliĢesine yeni adı Hür Erzincan, sahibi ve
idare yeri ve matbaa adresi ile bir meĢale görseli eklenmiĢ, künyesinde de basıldığı matbaa adı “Hür
Erzincan” olarak değiĢtirilerek yayınlanmıĢtır (“Hür Erzincan”, 1960: sy 2747).
3.2.3. Yeşil Eğin Gazetesi
DP‟nin iktidara gelmesiyle birlikte, ilk merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de gazeteler çıkarılmıĢtır.
Bunlardan biri Kemaliye‟de yayınlanan Yeşil Eğin‟dir. Gazete yayın hayatına 8 Eylül 1952 Pazartesi
günü “müstakil siyasi gazete” olarak baĢlamıĢ ve haftada bir pazartesi günleri çıkarılmıĢtır.
Kemaliye‟de matbaa olmadığı için Erzincan‟da, Demokrat Erzincan Matbaasında basılan ve 10
kuruĢtan satılan gazetenin idare yeri, Kemaliye‟de Cumhuriyet Caddesi‟ndedir. Beyazıt Devlet
Kütüphanesi kayıtlarına göre sahibi Mustafa Güven olarak kaydedilen gazetenin, aynı Kütüphanedeki
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mevcut sayılarının 1952‟nin 9. ayından, 1966‟nın 12. ayına kadar listelenebildiği görülmektedir (IĢık,
2019: 431; Yavuz, 2016: 112, 2020a: 195; Yeşil Eğin, (YordamBT s.18.6),t.y., aDemirbas=1238-G).
Gazetenin çıkarılış gayesi10 ve amacı Kemaliye‟nin ihtiyaçlarını dile getirerek ilçede ve ilde kamuoyu
oluĢturup siyasilerin dikkatini çekmek ve bu ilçe dıĢındaki hemĢerilerin memleket özlemine bir katkı
sağlamaktır. Ayrıca yerel basının bir diğer iĢlevi olarak sosyo-kültürel açıdan yöre halkının
bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde rol oynamaktadır (Yavuz, 2016: 112). Bu iĢlevini yerine
getirmesi yanında gazete Erzincan‟da Yeşil Eğin adıyla yayınlandığı süre boyunca yörenin sosyal ve
kültürel tarihi açısından önemli bilgiler içermektedir (Arıkan, 2001: 1).
Gazetenin sahiplik yapısı dört kiĢiden oluĢan ortaklık statüsündedir. Gazetenin sahipleri Dr. Necati
Öztan ve Mustafa Kemal Güven‟in11 yanı sıra Celalettin Karaosman ve Ahmet Temiz; Yazı ĠĢleri
Müdürü ise Mustafa Kemal Güven‟dir (IĢık, 2019: 431; Yavuz, 2016: 112, 2020a: 195). Erzincan‟daki
Demokrat Erzincan Matbaasında basılan gazetenin sahiplik yapısının DP ilçe yönetimiyle bağlantısı
içeriğini de etkilemiĢ ve Yeşil Eğin (IĢık, 2019: 431; Yavuz, 2016: 112) DP iktidarını destekleyen bir
gazete olmuĢtur. Ortaklardan Necati Öztan ve Mustafa Güven (aynı zamanda Yazı ĠĢleri Müdürü) DP
ilçe baĢkanlığı ve aynı partiden Ġlçe Belediye BaĢkanlığı da yapmıĢlardır. Aralık 1952‟den itibaren
gazetenin imtiyaz sahipliği ve Yazı ĠĢleri Müdürlüğünü üstlenmiĢtir. Yayına baĢladıktan yaklaĢık üç
ay sonra, 22 Aralık 1952‟den itibaren, gazetenin basım iĢlerini kendi matbaası olarak açılan Kemaliye
YeĢil Eğin Matbaası yapmaya baĢlamıĢtır. 1960‟a kadar gazete yayınlarını bu Ģekliyle sürdürmüĢtür.
1960‟ta gazeteye Çetin Bitlis‟in ortak olduğu ve matbaa ve yönetim yerinin Erzincan‟a taĢındığı
görülmektedir. Yeşil Eğin, 27 Mayıs 1960 ihtilâlından iki gün önce 25 Mayıs 1960‟tan itibaren günlük
olarak yayınlanmaya baĢlamıĢtır.
Yeşil Eğin aynı zamanda Kemaliye‟nin ilk gazetesidir. Sonradan Gurbet adını almıĢtır (KarakaĢ, 2004:
33). Gazetenin (Yeşil Eğin,1952, kasif.mkutup.gov.tr) ciltlenen Milli Kütüphane kayıtları 1952‟den
1967 yılı ġubat ayına kadar listelenebilmektedir.
3.2.4. Öz Erzincan Gazetesi
Ġlk sayısı 2 Nisan 1953 PerĢembe günü okuyucuyla buluĢan Öz Erzincan, siyasi bir gazete olup 5
kuruĢtan satıĢa sunulmuĢtur. Bu yönüyle diğerlerine göre daha ucuz olan gazetenin, üç aylık aboneliği
4, altı aylık aboneliği 8, yıllık aboneliği ise 16 lira olarak belirlenmiĢtir (IĢık, 2019: 428; Yavuz, 2016:
113, 2020a: 196). Kendisiyle aynı adı taĢıyan Öz Erzincan Matbaasında basılan gazete Resmi ilanın
santimini 150 kuruĢ olarak belirlerken hususi ilanın fazla neĢrinde indirim sunmaktadır.
Yayınlarına günlük olarak baĢlayan Öz Erzincan‟ın Sahibi ve Yazı ĠĢleri Müdürü Kemahlı Suphi
Özdemir‟dir12 (Aras, 1980: 7; IĢık, 2019: 428). Yerel haberlerin yanı sıra ulusal haberlere de yer

Gazetenin çıkarılıĢ gayesi ilk nüshasında Dr. Necati Öztan imzasıyla yayınlanan yazıda Ģöyle belirtilmektedir (YeĢil Eğin, 8 Eylül 1952):
“Bugün ilk sayısını muhterem okuyucularımıza arz etmiş olduğumuz Yeşil Eğin Gazetesi'nin hemşeri ve okurlarımız için faideli bir neşir
vasıtası olmasına bütün kuvvetimizle çalışmayı en mukaddes bir emel addetmekteyiz. Gazetenin asıl hedefi, bilhassa memleket ihtiyaçlarını
ve arada hariçte bulunan ve her an sıla hasretiyle yanan kıymetli hemşerimize memleket havasını, vereceği aktüalite haberleriyle teneffüs
ettirmektir. ...Bundan başka muhtelif hatıralar, mahalli örf ve adetlerimize ait yazılar, bilhassa zengin folklörümüzden örnekler, memleket
dertleri, siyasi ve ilmi yazılar ve röportajlar ile münderacatının zenginleştirilmesine ve okuyucunun alakasının çekilmesine gayret
edilecektir.”(aktaran: Yavuz, 2016: 112, 2020a: 195).
11
Dr. Necati Öztan ve Mustafa Kemal Güven Kemaliye DP ilçe yönetiminde çeĢitli görevler üstlenirken, aynı zamanda, farklı dönemlerde
aynı partiden Ġlçe Belediye baĢkanı olarak da görev yapmıĢlardır. Örneğin, ilki 23 Kasım 1952‟de yapılan Ġlçe Kongresinde kongre
baĢkanlığına, görev dağılımında ise ikinci baĢkanlığa Kemaliye Belediye BaĢkanı Necati Öztan seçilmiĢtir. Daha önce Ankara‟da DP Genel
Kongresinde (1951) Ġlçeyi temsil eden Öztan, 1954 seçimlerinde DP‟den Erzincan milletvekilliği için adaylık yoklamasına katılmıĢtır
(Yavuz, 2012: 95, 2020b: 259). Gazetenin diğer sahiplerinden Mustafa Kemal Güven de DP‟nin 17 Nisan 1955‟te yapılan ilçe kongresinde
BaĢkanlığa, 1958‟deki yönetim değiĢikliğinde ise idare heyeti üyeliğine seçilmiĢtir (Yavuz, 2012: 96). Mustafa Güven ayrıca, Kemaliye
Belediye BaĢkanı Sabri NakkaĢ‟ın sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesi ardından 14 Eylül 1956‟da Belediye Meclisi azalarından mevcut
15 üyenin kullandığı oylarla (14‟e 1 oy çokluğu) Belediye BaĢkanlığına seçilmiĢtir. Güven, BaĢkanlığa seçildiğinde kardeĢi Necdet Güven
ile Erzincan‟da Kazankaya gazetesini yayınlamıĢlardır. DP‟nin 1958‟de yapılan çeĢitli köy ve ocak kongrelerine Mustafa Kemal Güven, Ġlçe
Belediye BaĢkanı olarak katılmıĢtır (“Kemaliye Belediye Reisliğine gazetemiz Mes‟ul Md seçildi”, 1956: sy 301; Yavuz, 2012: sy 95).
12
Suphi Özdemir sahibi olduğu ve yazı iĢleri yönetimini fiilen üstlendiği Öz Erzincan‟ın yayınlanma amacı ve gerekçesini ilk sayıdaki
yazısında Ģöyle ifade etmektedir: “Bugün ve devamı olacak günler, memleketimize ve hemşerilerimize hizmet maksadı ile intişar eden
gazetemizde iyiyi tasvip, kötüyü tenkit şiarımız olacaktır. (…) Devlet eşine ender tesadüf edilecek kadar vatanın her köşesinde olduğu gibi
Erzincan'a da cömert ve davayı benimsemiş olarak ele almış bulunmaktadır. Ancak sarf yerinde olursa! Bu maksatladır ki, şahsi iğbirarların
tesirinden uzak kalan ve memlekete hizmet maksadı ile yazmasını bilenler için gazetenin sütunları açıktır. Bu hizmeti külfet kabul
etmeyeceklere müteşekkir olduğumuzu peşinen arz etmeyi bir borç biliriz.”(Özdemir, 1953a: sy 1, Öz Erzincan). Gazetenin politik yönüyle
de dikkat çeken ilk sahibi Suphi Özdemir, 21 Haziran 1953‟te yapılan DP il kongresinde idare heyeti üyeliğine seçilenler arasındadır.
Özdemir yönetimindeki Öz Erzincan yayına baĢladıktan yaklaĢık beĢ ay sonra (24 Ağustos 1953‟te) el değiĢtirmiĢ, bir diğer DP il yöneticisi
Hüseyin Tiryaki gazetenin yeni sahibi olmuĢtur. 1955‟te DP‟nin Büyük Kongresine Erzincan‟dan gitmek üzere seçilen (Necati Öztan,
Mustafa Güven, Sabri OdabaĢı, Sadullah Erim gibi aynı zamanda matbaa ya da gazete sahibi veya ortağı olan) delegeler arasında yer alan
Suphi Özdemir ayrıca (1953-1957 arasında) DP Kemah Ġlçe BaĢkanlığı yapmıĢtır (IĢık, 2019: 428; “Künye-Öz Erzincan”, 1953: sy 67;
Yavuz, 2012: 82-86-118). Öz Erzincan‟ın ilk sahibi Suphi Özdemir‟in daha sonra Kayseri Ġplik Fabrikasında Ģef olarak çalıĢma hayatına
10
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verilen gazetenin arka sayfasında, Öz Erzincan Matbaası‟nın kendi reklamı ile özel reklam ve ilanlara
rastlanılmaktadır (Yavuz, 2016: 112). Ġlk sayıda Türkiye‟ye ve Erzincan‟a hizmet etmeyi
amaçladıklarını ve bu maksatla yazmayı bilenler için gazetenin sütunlarının açık olduğunu
açıklamıĢlardır. Gazetenin kuruluĢundan itibaren sahiplik ve yönetim yapısında özellikle 1960‟a kadar
olan süreçte yaĢanan değiĢiklikler dikkat çekicidir (Özdemir, 1953a: sy 1, Öz Erzincan; ġengül, 2020:
44; Yavuz, 2020a: 196).
Öz Erzincan yayın hayatına baĢladıktan yaklaĢık beĢ ay sonra 25 Ağustos 1953‟te el değiĢtirmiĢ ve
yeni sahibi Hüseyin Tiryaki olmuĢtur. Yazı ĠĢleri Müdürlüğünü de Refik Kurdoğlu üstlenmiĢtir. Hem
gazeteyi devreden Suphi Özdemir, hem de devralan, aynı zamanda çiftçi Hüseyin Tiryaki ve Yazı
ĠĢleri Müdürlüğünü üstlenen Refik Kurdoğlu, farklı dönemlerde DP Ġl TeĢkilatının çeĢitli
kademelerinde görev almıĢlardır. Bu isimlerden Refik Kurdoğlu, iki dönem (1953-1954/1957-1960)
DP‟den Erzincan Belediye BaĢkanı olarak görev yapmıĢtır. Kurdoğlu ilk dönem Belediye BaĢkanlığı
yanında gazetenin Yazı ĠĢleri Müdürlüğü görevini de sürdürmüĢ görünmektedir (“Erzincan‟da
kurulacak olan Ģeker fabrikası dolayısıyla Sayın büyüklerimize yazılan minnet ve tazim telgrafları”,
1953: sy 89, Öz Erzincan; “Refik KURDOĞLU - Görev Yılları”, t.y., erzincan.bel.tr; IĢık, 2019: 428;
Yavuz, 2012: 89, 2016: 113).
Gazetenin sahiplik yapısı ve ekonomi politiği bakımından bir diğer dikkat çekici yönü ise yeni sahibi
ve aynı zamanda DP il yöneticisi Hüseyin Tiryaki‟nin siyasi arenada yaptığı kulvar değiĢimidir.
Tiryaki‟nin ileriki yıllarda CHP Erzincan Ġl BaĢkanı olarak siyaset sahnesindeki konumunu
sürdürdüğü anlaĢılmaktadır (“Bir AP‟linin Yönettiği CHP Ġl Kongresi Yapıldı”, 1974: sy 238,
Erzincan‟ın Sesi ; “CHP Yönetim Kurulu görev taksimi yaptı”, 1968: sy 4754, Öz Erzincan; Karsu,
2012, nurettinkarsu.com; ġefik Aras‟tan aktaran, Kaya, 2012b: sy 426). Refik Kurdoğlu‟nun dört yıl
sürdürdüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü görevine 23 Mayıs 1957 tarihinde, 1. Dönem Erzincan Milletvekili
Hüseyin Aksu‟nun oğlu olan Avukat Ahmet Cemal Aksu getirilmiĢtir. Aksu‟nun yaklaĢık bir buçuk
yıl sürdürdüğü bu görevi 1958 yılı Ekim ayında emekli BinbaĢı Yusuf Evliyaoğlu üstlenmiĢ, ancak üç
ay sonra yine değiĢiklik olmuĢ ve Ocak 1959‟da bu kez de Mecit Aslan bu göreve gelmiĢtir (IĢık,
2019: 428-429; Yavuz, 2016: 113, 2020a: 196). Ülkede yaĢanan genel ekonomik ve politik geliĢmeler,
genel olarak yerel basına ve haliyle Erzincan yerel basınına da yansımıĢtır. Öz Erzincan‟ın yayın
hayatına girdiği 2 Nisan 1953‟ten, 27 Mayıs 1960‟a kadar olan süre içerisinde gazetede sürekli görev
değiĢimleri yaĢanmıĢ, bu değiĢimler ülkedeki ekonomik ve politik geliĢmelere koĢut gerçekleĢmiĢtir
(IĢık, 2019: 429). Gazetenin sahiplik yapısı ve yönetiminde yukarıda adı geçen kiĢiler farklı
dönemlerde DP Erzincan TeĢkilatının çeĢitli kademelerinde görev yapmıĢlardır. Gazetenin sahiplik ve
ekonomi politik yapısının DP ile yöneticilik bağlamında bağlantılı oluĢu, DP yanlısı yayın politikası
izleyen bir gazete olmasını da beraberinde getirmiĢtir. Gazete DP‟ye yakın olmakla birlikte zaman
zaman partinin il yöneticileri ve valiye karĢı eleĢtirel bir tutum sergilemiĢtir. Parti içindeki hizipleĢme
ve siyasi hesaplaĢmalar belirli aralıklarla hem Öz Erzincan‟ın sayfalarına (Yavuz, 2020a: 196-197)
hem de belirtilen konularda polemik yaĢadığı DP yanlısı diğer bir yerel gazete olan Demokrat
Erzincan‟ın sayfalarına da yansımıĢtır.
Dönemin iktidar partisine yakın bir yayın politikası izlemelerine karĢın, iki gazetenin gerek manĢet
haberlerinde gerekse başyazılarında (y.n) karĢılıklı ithamlar ve bu ithamlara yönelik yanıtlara yer
verildiği görülmektedir. Bu durum parti içinde iki farklı grubun varlığını gözler önüne sererken,
(Yavuz, 2012: 84) basın ve siyasetin karĢılıklı birbirini etkilediği anlaĢılmaktadır. DP‟nin il
yönetiminde aynı zamanda o ilde yayınlanan yerel gazete yöneticilerinin de yer alması, o gazete
sütunlarının aynı zamanda bir siyasi propaganda aracı olarak kullanılması yanında, ekonomi politik
mücadelelerinin yansıdığı platformlara dönüĢmesine yol açmıĢtır.
1950‟de iktidara gelen DP, Erzincan‟da il yönetimi bağlamında istediği istikrarı bir türlü
yakalayamamıĢ, 1950-1960 arasında yönetim fesihleri, görevden el çektirmeler ve çeĢitli istifalar
nedeniyle sık sık kongrelere sahne olmuĢtur. Her kongre sonucu oluĢturulan yönetim kurulu
üyeliklerine seçilenler arasında da aynı zamanda ildeki yerel gazetelerden yöneticilerin de genellikle
yer aldıkları görülmektedir (Yavuz, 2012). Bu durum ise parti yönetimindeki gazeteci, gazete sahibi
veya yöneticisinin, gazetesinin sunduğu haberlerinde kendi partisi lehine, muhalefet partisi aleyhine
bir yayın yaklaĢımını da beraberinde getirmiĢtir. Söz konusu dönemde kentte çıkarılan gazeteler
ağırlıklı olarak DP‟yi destekleyici içerikleriyle öne çıksalar da özellikle bazılarının sayfalarında yerel
devam ettiği ve 27 Ekim 1957‟de yapılan seçimler öncesinde DP Erzincan milletvekilliği için adaylık baĢvurusunda bulunduğu ancak yapılan
yoklama sonucunda aday gösterilmediği anlaĢılmaktadır (IĢık, 2019: 428; Yavuz, 2012: 217).

830

Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)

editor.jshsr@gmail.com

ölçekte parti içi hizipçilik ve siyasi çekiĢmeler nedeniyle birbirlerine karĢı oldukça sert eleĢtirel haber
ve yazılara yer verdikleri görülmektedir.
Öz Erzincan gazetesinin kurucusu ve ilk sahibi Suphi Özdemir, gazetenin yayına baĢladığı ilk
dönemlerinden itibaren bu tarz eleĢtirel yazılarının dozunu iyice artırmıĢtır. Gerek dönemin valisi
gerekse Demokrat Erzincan‟ın sahiplik yapısı ve yöneticilerini sert bir dille eleĢtirdiği, farklı tarihlerde
yazdığı köĢe yazılarında, dönemin valisinin parti hizipçiliğinin önünü açtığını, partinin il ve ilçe idare
kurullarına müdahale ettiğini, böylece partinin Erzincan‟da çöküĢüne yol açtığını öne sürmüĢtür.
Partiye yaranmak için valinin sık sık Ankara‟ya gittiğini savunan Özdemir, bir baĢka yazısında da iki
yıl önce bir makam aracı alınmasına rağmen, 1953‟te valiliğe ikinci bir makam aracı alınmasını sert
biçimde eleĢtirmiĢtir (Özdemir, 1953b: sy 8, Öz Erzincan, 1953c: sy 21, Öz Erzincan; Yavuz, 2012:
84). Gazete, DP yanlısı olduğunu “Ġbret levhası” baĢlıklı; DP‟ye muhalefetteyken katıldığını ise “El
cevap” baĢlıklı baĢyazılarında belirtmekte, parti içi hizipçilikten yakınarak bunda dönem valisinin
etkisi olduğunu iddia etmektedir. Bu ve benzeri konularla aynı içerikte yazılarla kendilerine Demokrat
Erzincan‟dan yöneltilen eleĢtirel içerikli yazılara da yanıt vermektedir (“Ġbret levhası”, 1953: sy 34,
Öz Erzincan; Özdemir, 1953d: sy 40, Öz Erzincan).
Görünen o ki geçmiĢten günümüze her dönemde olduğu gibi, DP döneminde de Erzincan‟da siyasi
yapılanma dönemin popüler kitle iletiĢim aracı gazeteyi, gerek yayınlarını çeĢitli biçimlerde
destekleyerek veya teĢvik ederek, gerekse gazete sahibi, ortağı ya da yöneticisinin parti yönetiminde
siyaset yapmasını sağlamak suretiyle bir propaganda aracı olarak kullanmıĢtır. Hepsi olmasa da
genellikle bazı gazeteler de ait oldukları sahiplik yapısı ya da yöneticilerinin çeĢitli ekonomi politik
bağlantıları ve siyasi görüĢleri nedeniyle, zaman zaman farklı sesler çıksa da siyasi yapılanmanın
yukarıda sözü edilen propaganda aracı olarak kullanılmak durumunda kalmıĢtır. Aynı dönemlerde
gazetelerin sahiplik ve ekonomik politik yapısı ve siyasi tarafı nedeniyle resmî ilanların dağıtımında
adil olunmadığına iliĢkin sorunlar yaĢandığı Öz Erzincan‟da, kurucusu Suphi Özdemir13(1953b: sy 8,
Öz Erzincan, 1953d: sy 40, Öz Erzincan, 1953e: sy 49, Öz Erzincan) tarafından muhtelif tarihlerde
kaleme alınan köĢe yazılarında öne sürülmektedir.
Öz Erzincan gazetesinin, 24 Ağustos 1953‟teki sahiplik yapısı değiĢiminin ardından da [Hüseyin
Tiryaki (gazetenin sahibi, aynı zamanda DP il ikinci baĢkanı, çiftçi), Refik Kurdoğlu (Belediye Reisi,
aynı zamanda gazetenin yazı iĢleri müdürü) yönetiminde] haber ve yayınlarında DP‟yi destekleyici
yayın politikasını sürdürdüğü anlaĢılmaktadır. Bu durumun, benzerini daha önce örneklendirdiğimiz,
Herman ve Chomsky‟nin propaganda modelinde (ġeker, 2017) sıraladığı haber süzgeçlerinden
“medya sahiplik ve mülkiyet yapısı, kar amaçlı oluşu” ile “haber kaynakları” süzgeçleriyle örtüĢtüğü
söylenebilir. Zira gazete sahiplik yapısının DP ile bağlantılarının, haberlerinin veriliĢ biçiminde
önemli bir etken olduğu görülmektedir. Haber kaynakları yönünden de benzer durumun varlığı, DP ile
ilgili haberlerin olumlanıcı, yüceltici, övücü ve destekleyici bir dil kullanılması, muhalefet partisi
haberlerinde ise tersi bir yaklaĢım sergilenmesinden anlaĢılmaktadır. DP ile ilgili haberinin
aktarımında daha olumlayıcı, yapıcı ve övücü bir yaklaĢım benimsenirken (“DP iktidarın 1953 Yılında
Vilayetimizde BaĢardığı ĠĢler”, 1954: sy 197, Öz Erzincan; Tiryaki, 1953: sy 92, Öz Erzincan), CHP
ile ilgili haberlerde ise daha çok eleĢtirel, hesap sorucu tarzda, istifalar çözülme ve çöküntü
baĢlıklarıyla verilmektedir (“CHP‟de çöküntüler artıyor”, 1953: sy 134, Öz Erzincan).
DP döneminde yayına baĢlayan ve yukarıda değinilen diğer gazeteler gibi Öz Erzincan‟ın da ilk
sayısından itibaren izlediği DP‟ye yakın yayın politikası, 27 Mayıs 1960 darbesi ardından tersine
dönmüĢ, DP iktidarı ve aleyhine esmeye baĢlamıĢtır. 27 Mayıs‟tan sonra oluĢan yeni konjonktürde
yayın politikasında değiĢim gözlenen gazetelerden biri de Öz Erzincan‟dır (ÂĢık, 2019: 1900; “Dün
Gece Yarısından Sonra Yurtta Türk Silahlı Kuvvetleri Ġdareyi Eline Aldı”, 1960: sy 2418, Öz
Erzincan; Yavuz, 2016: 118, 2020a: 204). Siyasî konjonktür gereği mevcut idare lehinde yayınlara
baĢlanıp yeni yönetimi övücü sözler kullanılması dikkat çekicidir. Süleyman ÂĢık‟ın (2019)
aktardığına göre, örneğin Ģu ifadeler Öz Erzincan‟a aittir: “Kahraman Türk ordusunun başardığı
hürriyet hareketi münasebetiyle gençlik teşekkülleri Türk Silahlı Kuvvetleri Kumandanlığına telgraflar
çekerek, bağlılıklarını, güvenlerini bildirmişlerdir.” Ayrıca yeni yönetimin özgürlükleri tamamen
kısıtlamadığını ima eden ifadelere yer verilmiĢtir: “Dün sinemalar 21.30‟a kadar normal matinelerini
yaptı. Kulüpler ve kahvehaneler 19.30‟a kadar açık bırakıldı.” (“Yurtta Olduğu Gibi ġehrimiz de Tam
Bir Huzur ve Sükûn Ġçinde”, Öz Erzincan, 31 Mayıs 1960, s.1‟den aktaran: ÂĢık, 2019: 1900).
Suphi Özdemir, örneğin Öz Erzincan‟ın 10 Haziran 1953 tarihli dönemin valisine yakın yayınları sayesinde Demokrat Erzincan‟ın yüksek
ilanlar alırken, kendi gazetesinin aynı yayın anlayıĢından uzak durduğu için ilan alamadığını ileri sürmektedir (1953e: sy 49, Öz Erzincan).
13
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Öz Erzincan 1960‟lı yıllara Hüseyin Tiryaki sahipliğinde girmiĢtir. Yazı ĠĢleri Müdürlüğü görevini
Mecit Arslan‟ın üstlendiği gazete, Öz Erzincan matbaasında basılmıĢtır. Pazar hariç günlük (dört
sayfa) yayınlanan gazete 10 kuruĢtan satıĢa sunulmuĢtur. Nitekim Beyazıt Devlet Kütüphanesi
kayıtlarında da sahibi Hüseyin Tiryaki olarak kaydedilen gazetenin, aynı kütüphanedeki mevcut
sayılarının 1966 Ocak ayından, 1979 Aralık ayına kadar listelenebildiği görülmektedir (“Künye"Sahibi Hüseyin Tiryaki"”, 1960: sy 2293, Öz Erzincan; Öz Erzincan, (YordamBT s.18.6),t.y.,
aDemirbas=1803-G). Gazete 1960‟lardan itibaren zaman zaman diğer gazetelerle birleĢik, zaman
zaman ortaklı bir sahiplik yapısında, ağırlıklı olarak ġefik Aras sahipliğinde uzun yıllar yayınlarını
sürdürmüĢtür.
3.2.5. Halkın Sesi Gazetesi
Halkın Sesi yayın hayatına aslen Erzincanlı olan ve Ġstanbul‟dan memleketi Erzincan‟a gelen Cahit
ġenol‟un giriĢimleriyle çıkarılmıĢtır (Aras, 1980: 7). 11 Eylül 1953 tarihinden itibaren yayın hayatına
baĢlayan gazete, günlük çıkartılan siyasî bir gazete hüviyetindedir. “Her şeyden önce VATAN” sloganı
ile yayınlanan gazetenin ilk sahibi Emrullah ġara, Yazı ĠĢleri Müdürü Avukat Mustafa Yıldırım‟dır.
Halkın Sesi Matbaasında standart boy14 dört sayfa olarak basılan gazetenin günlük nüshası 10
kuruĢtan satıĢa sunulurken; abonelik fiyatları senelik 30 lira, altı aylık 15 lira, üç aylık ise 8 lira olarak
belirlenmiĢtir. (“Künye-Sahibi Emrullah ġara, Yazı ĠĢlerini Fiilen Ġdare eden Mustafa Yıldırım”, 1953:
sy 1, Halkın Sesi ).
Gazetenin yayın çizgisi CHP‟ye yakın bir politika izlerken, DP iktidarına muhalif bir gazete olmuĢtur
(Yavuz, 2020a: 197). Bu yönüyle Halkın Sesi yayın hayatına girdiği günden itibaren, kapanan Yeni
Erzincan adlı vilayet gazetesinden sonra, muhalif bir yayın olarak o dönemde kentte önemli bir
boĢluğu doldurmuĢtur. Çünkü daha önce de ifade edildiği üzere, (Yavuz, 2012: 77-78) DP iktidarı
döneminde Erzincan‟da yayınlanan yerel gazetelerden sadece Halkın Sesi CHP yanlısı bir gazete
olmuĢ ve DP iktidarına muhalefet etmiĢtir. Diğer gazeteler ise yukarıda belirtildiği üzere, bazıları
DP‟nin yayın organı olmakla birlikte, zaman zaman parti içi hizipleĢmeler sırasında Vali, Belediye
BaĢkanı ve DP il yönetimini eleĢtiren, Ģahsi hırs ve hesaplaĢmaların sayfalara yansıtıldığı bir yayın
yaklaĢımı ortaya koymuĢlardır.
Gazetenin çıkarılış gayesi15 ilk nüshasında “Halkın Sesi Hizmet Yolunda” baĢlıklı yazıda ifade
edilmekte, “Mahalli bir muhalefet gazetesi” olarak hizmetlerini sürdüreceğine dikkat çekilmektedir.
Ġlk sayfasında yer verilen yazıda, yayın politikası ve temel amacıyla ilgili olarak, demokratik rejimden
uzaklaĢan siyasi iradeyle mücadele etmek ve demokrasiyi yerleĢtirmek vurgusunun öne çıkarıldığı
görülmektedir (“Halkın Sesi Hizmet Yolunda”, 1953: sy 1, Halkın Sesi; Yavuz, 2016: 114). Nitekim
aynı nüshadaki “Basın Hürriyeti” baĢlıklı yazıda da demokrasinin temel Ģartlarından biri olarak basın
hürriyeti gösterilmekte, demokrasiyi geliĢtirmenin önemi Ģöyle ifade edilmektedir: “Dünyada gerçek
demokrasiyi kavramış hiçbir memleket, basını soysuzlaştırmak suretiyle onu mevcut iktidarın
dalkavuğu yapmamıştır. Biz yeni rejimin temellerini kurmak devri içindeyiz. Yarın aksayacak
taraflarımızdan bugün ona bir veçhe verenler mesul olacaklardır (1953: sy 1, Halkın Sesi). Halkın
Sesi gazetesi Erzincan‟da basın hayatına, diğerlerinin aksine muhalif bir ses olarak iddialı bir giriĢ
yapsa da yaklaĢık bir ay sonra sahiplik yapısında el değiĢikliğine gidildiği görülmektedir. Ġmtiyaz
sahibi Emrullah ġara yayına baĢladıktan yaklaĢık bir ay sonra gazeteyi, CHP saflarından Erzincan‟da
milletvekilliği, belediye reisliği ve parti il baĢkanlığı gibi çeĢitli görevlerde de bulunmuĢ olan Rauf
Bayındır‟a16 devretmiĢtir (“Künye-Sahibi Rauf Bayındır”, 1953: sy 26, Halkın Sesi, “Rauf
BAYINDIR - Görev Yılları”, t.y., erzincan.bel.tr). Yerel haberlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası
haberlere de yer verilen Halkın Sesi gazetesinin, iç sayfalarında “Kızılay‟a yardımlarını esirgeme”,
Standart boy gazete ebat ölçüleri için genellikle (52,5x35,4) değerleri kullanılmaktadır (MEGEP, 2013: 19; ġeker, 2004: 101).
Gazetenin çıkarılış gayesi Ģöyle belirtilmektedir: “Halkın Sesi hizmete başlarken, bütün hemşerilerini ve okuyucularını hürmetle selamlar.
Hissedilen mühim bir ihtiyacı karşılamak üzere çıkan bu gazete gaye ve yolunu çizerken (Her şeyden önce bu vatan!) düsturunu esas
bilecektir. Mahalli bir muhalefet gazetesi olarak devam edecek olan hizmetinde: Yalandan, iftiradan daima sakınacaktır. Bütün neşriyatını
hakikatler üzerine bina edecek, kati mecburiyet olmadıkça asla şahsiyet yapmayacaktır. Mahalli dert ve davaların yılmaz müdafii olacak,
şikâyet ve ızdıraplar bu sütunlarda makesini bulacaktır. (…) Türlü badireler geçirmiş olan bu güzel ülkemizde Demokratik rejimin tam
olarak yerleşip devam etmesi, bu günkü dünya nizamı muvacehesinde hayat ve memat davamızdır. Bu rejimi soysuzlaştırmak isteyenlerle
mücadele etmek, bir memleket evladı olarak boynumuzun borcudur. Biz bu borcu bütün enerjimizle, maddi ve manevi imkânlarımızı
kullanarak ödemeye azmetmiş bulunuyoruz.”(“Halkın Sesi Hizmet Yolunda”, 1953: sy 1, Halkın Sesi).
16
Rauf Bayındır 1318 yılında Erzincan‟da doğmuĢtur. Ġkinci Cumhuriyetin Temel Kurucu Meclisine büyük bir çoğunlukla Erzincan
temsilcisi seçilen Bayındır, 1923‟te Halkalı Ziraat Okulunu bitirmiĢ, sonra bütün mesai hayatında Milli Eğitim Bakanlığı emrinde çalıĢmıĢ,
muhtelif liselerde, son olarak da Gazi Lisesi Müdürlüğü görevinde bulunmuĢtur. Erzincan‟da Belediye Reisliği yapmıĢ, 1948‟te
Erzincan‟dan CHP milletvekili seçilmiĢtir. 1950-1957 yılları arasında CHP Ġl BaĢkanlığı yapmıĢ ve 1957‟de CHP milletvekili olarak
TBMM‟de vazife görmüĢtür (1960: sy 2915, Hür Erzincan).
14
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“Kızılay kara gün dostu” gibi kamu spotları ile özel ilan ve reklamlara; son sayfasında ise basıldığı
matbaanın reklamı ile yine özel ilan ve reklamlara yer verildiği görülmektedir.
Yazı ĠĢleri Müdür Avukat Mustafa Yıldırım17 ile sahibi Rauf Bayındır‟ın yanı sıra Adil Sağıroğlu ve
Ragıp ġefik Çalkavur gazetenin öne çıkan yazarları arasındadır. Yazarlarının ortak özelliği
Cumhuriyet‟i tahkim etmek amacıyla kurulmuĢ çeĢitli sivil toplum örgütlerinde aktif olmalarıdır.
Diğer bir ifadeyle bu kiĢiler il bazında CHP ve partinin yan kuruluĢları olan halkevi ve diğer
derneklerde görev yapan kiĢilerdir (IĢık, 2019: 429; Yavuz, 2016: 113-114, 2020b: 259, 2020c: 488).
Dolayısıyla Halkın Sesi gazetesi ile yazarlarının, CHP‟nin rakibi olan DP ve iktidarının Türkiye ve
Erzincan‟daki icraatlarını eleĢtirme ve CHP lehine yazılar yayınlama olanağı buldukları söylenebilir
(Yavuz, 2016: 114).
ÇıkarılıĢ gayesinde de belirtildiği gibi, gazetenin içeriğinde CHP‟ye yakın ve onu destekleyici bir
yayın politikası yaklaĢımı öne çıkmakta, bu bağlamda kendilerine yönelik çeĢitli eleĢtirel yazı ve
haberlere yer veren diğer iktidara yakın gazetelere yanıtlar verildiği görülmektedir. DP‟ye muhalif
baĢyazılarıyla öne çıkan gazetede bu minvalde çeĢitli eleĢtirel yazılar yer almaktadır. Örneğin 20 Eylül
1953 tarihli “ĠĢin Çıkar Tarafı” baĢlıklı yazıda DP rozetiyle resmi dairelerde iĢ yapıldığı iddia
edilmekte ve iddia konusu eleĢtirilmektedir (Rumuz: E.O, 1953: sy 10, Halkın Sesi,). DP‟de yaĢanan
istifalara da yer veren Halkın Sesi, CHP‟den istifa haberlerini yazan diğer gazeteleri bu haberleri veriĢ
tarzları nedeniyle eleĢtirmekten de geri durmamaktadır. Nitekim 2 Ekim 1953 tarihli nüshada, Öz
Erzincan‟ın Çağlayan‟da CHP‟den istifa eden bir kiĢinin haberini “Halk Partisinde Çöküntü”
baĢlığıyla vermesine; “O Çöküntü Olursa” baĢlığıyla, “KiĢtim‟te 125 kiĢi DP‟den Ġstifa etmiĢti”
vurgusuyla yanıt vermektedir (1953: sy 21, Halkın Sesi).
Yayın hayatı boyunca CHP yanlısı bir söylem geliĢtiren, DP iktidara gelinceye kadar, hatta geldikten
sonra da bir süre DP haberlerine yer vermemeyi tercih eden Yeni Erzincan adlı vilayet gazetesi
kapandıktan sonra, Erzincan‟da DP muhalifi gazete kalmamıĢtır. Dolayısıyla yayınlandığı dönemde
Erzincan yerel basınındaki diğer gazetelerin iktidar ve DP yanlısı oldukları göz önüne alındığında,
Halkın Sesi‟nin izlediği muhalif tutum, Yeni Erzincan‟dan sonra bu alanda oluĢan boĢluğu doldurmada
önemli bir iĢlev üstlenmiĢtir. Yazarlarından kitapçı ve Kızılay Derneği Erzincan ġube BaĢkanı Ragıp
ġefik Çalkavur (1953: sy 1, Halkın Sesi), yazılarında gazetelerin önemi ve tarihi geliĢimine iliĢkin
konulara da değinmiĢ, Erzincan‟ın son 50 yıldır maddi ve manevi zararlarının telafi edilemediğini,
felaketlere sahne olan Ģehirde Halkın Sesi gibi bir gazeteye ihtiyaç duyulduğunu dile getirmiĢtir. Bu
yönüyle (Yavuz, 2020a: 197-198) Halkın Sesi sütunlarında siyasiler ve yerel olaylar üzerinden muhalif
makale, haber vb. içeriklere ağırlık vererek farklı bir bakıĢ açısıyla Ģehirde baskı ve kontrol
mekanizması geliĢtirmiĢ ve bunu kendine vazife addetmiĢtir. Gazetede ayrıca yukarıda da değinildiği
ve bir nüshasından da örneklendirildiği üzere basın özgürlüğüne (“Basın Hürriyeti”, 1953: sy 1,
Halkın Sesi) yönelik birçok yazıya da yer verilmiĢtir.
Basın tarihinde birçok örneğine rastlandığı üzere muhalif bir yayın olmak birtakım (yeterince ilan ve
reklam alamamak, teĢviklerden tam yararlanamamak gibi) zorlukları da beraberinde getirmektedir.
Halkın Sesi bulunduğu kentte yayınlanan diğer gazetelerin iktidara ve DP‟ye yakın durdukları bir
ortamda, muhalif çizgide bir gazete olmanın zorluklarını önemli oranda hissetmiĢtir. Günlük olarak
yayına baĢlayan gazetenin daha ilk yılını dolduramadan, 1953 yılı Ekim ayı sonlarına doğru bir süre
(iki hafta) çıkmadığı ve ancak 9 Kasım 1953‟te yayınlanabildiği görülmektedir. Gazetenin 9 Kasım
1953 tarihli nüshasında yer verilen “Kıymetli Okuyucularımıza18” baĢlıklı yazıda, bir süre
çıkartılamama sebebi olarak “Bazı imkânsızlıklar” gösterilirken, muhalefeti susturmak için onun bazı
kaynak ve imkânlardan mahrum bırakılıp Ģartlarının ağırlaĢtırıldığı iddia edilmekte, bütün nimetlerin
iktidar yanlılarına verildiği ileri sürülmektedir. Fakat Ģartlar ne olursa olsun gazetenin yayınlarını
sürdüreceği, ancak haftada iki kez çıkacağı aktarılmaktadır (“Kıymetli Okuyucularımıza”, 1953: sy 43,
Halkın Sesi). Bu tarihten sonraki nüshaları incelendiğinde kliĢe ve kliĢe (logo) grubunda yer alan
Mustafa Yıldırım (Gazetenin Yazı ĠĢleri Müdürü) ile Rauf Bayındır (Gazetenin Sahibi) 2 Mayıs 1954 seçimlerinde CHP‟den
milletvekilliğine aday olmuĢlar ancak seçilememiĢlerdir (Yavuz, 2020b: 259).
18
Aynı yazıda gazetenin bazı imkânsızlıklar nedeniyle yayınlarına ara vermek zorunda kaldığı belirtilmekte ve Ģu görüĢlere yer verilmektedir:
“Maalesef bir hürriyet rejiminin memlekette hükümferma* olduğu iddia edilen bir devirde muhalefeti susturmak için her türlü tertiplere
tevessül etmekten çekinilmemektedir. Bu günün „sultanları‟ muhalefeti öldürmek için evvela onu bütün kaynak ve imkânlardan mahrum
bırakmak ve bundan sonra her kayıttan vareste** saltanatlarını kurmak sevdasındadırlar. Bu sebeple muhalefet için bütün şartlar
ağırlaştırılmaktadır. Bütün nimetler, bütün imkânlar iktidara dalkavukluk edenlere verilmektedir. Fakat şartlar ne olursa olsun sesimizi
duyurmakta, onların kusurlarını ve maksatlarını milletin gözü önüne sermekte devam edeceğiz...” (“Kıymetli Okuyucularımıza”, 1953: sy
43, Halkın Sesi). *Hükümferma: Hüküm süren. **Vareste: KurtulmuĢ, uzak (“„hükümferma‟ TDK Sözlük Anlamı”, t.y., sozluk.gov.tr;
“„vareste‟ TDK Sözlük Anlamı”, t.y., sozluk.gov.tr).
17
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bilgilerin önceki sayılarında olduğu gibi bütünsel bir tasarımla basılamadığı, bazı sayfalarında
yazıların silik çıktığı görülen gazetenin, yukarıda da belirtildiği üzere çeĢitli nedenlerle maddi
imkansızlıklar yaĢadığı ve bu yüzden yüzünden fiyatında da indirime gidildiği ve 5 kuruĢtan satıĢı
sunulduğu görülmektedir (“Halkın Sesi”, 1953: sy 45).
1958-1959 yılları arasında Türkiye‟de yayınlanan gazeteler listesinde Erzincan‟da yayınlanan
gazeteler (Parmaksızoğlu, 1959: 41)19arasında Halkın Sesi gazetesinin olmaması, 1958‟den önce
kapandığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ancak denilebilir ki, CHP‟yi destekleyici bir
yayın politikasıyla Halkın Sesi gazetesi (IĢık, 2019: 429) kapanan Yeni Erzincan‟dan sonra, 1950‟li
yıllarda DP iktidarında, iktidara muhalif Erzincan yerelinde ilk ve tek muhalif gazete olmuĢtur.
Halkın Sesi, Erzincan yerel basın tarihinde, 1950‟de yurt genelinde ezici bir çoğunlukla seçimi
kazanan DP iktidarında, tüm gazetelerin iktidar yanlısı ve hatta aynı partiden olmalarına karĢın
birbirleriyle mücadele ettikleri bir dönemde, alternatif bir ses olarak, muhalefet yönünden eksikliği
hissedilen önemli bir boĢluğu doldurmuĢ ve Erzincan basın tarihindeki yerini almıĢtır.
Aynı dönemde (hatta tek parti döneminden itibaren gerek CHP, gerekse DP iktidarı döneminde)
Erzincan‟ın iktidar ve muhalefet partilerinin kısır çekiĢmeler arasında sıkıĢıp kaldığı da bir gerçektir.
Yavuz‟un (2012: 122) belirttiğine göre iki partinin yöneticileri, mensubu oldukları partileri adeta
kendi tekelleri altına alarak kendi akraba, dost ve tanıdıklarını partinin kollarına yerleĢtirmiĢlerdir. Bu
kısır döngü içerisinde her iki partide de yeni bir “elit” zümre ortaya çıkmıĢtır. Bu zümre, Ģehrin siyasi,
sosyal ve ekonomik yapısına sahip olduğu ya da yönetiminde yer aldığı yerel gazeteleri de
propaganda aracı olarak kullanmak suretiyle (y.n) yön vererek, değiĢen güç dengeleri içerisinde her
dönem kendine yer bulmuĢtur
Seçim dönemleri baĢta olmak üzere gerek parti içi ve gerekse partiler arası güç dengelerinin
mücadelelerinde, yerel basının zaman zaman (birkaç istisna dıĢında) asıl iĢlevlerinden uzaklaĢarak
yerel siyaset kurumu ve aktörlerinin güdümünde bir propaganda aracı durumuna geldiği ve kitleleri bu
niteliğiyle etkilemeye çalıĢtığı görülmektedir. Gerek tek partili, gerekse çok partili dönemde, yukarıda
incelenen gazetelerin sahiplik yapıları, yayın çizgileri ve içeriklerinde de görüldüğü üzere (y.n),
Erzincan‟da siyasi yapılanma miting yoluyla etkilediğini düĢündüğü halkı daha fazla tarafına
çekebilmek için yerel basından yararlanmıĢtır (Yavuz, 2016: 118-119). Yavuz‟un bahsettiği elit zümre
kavramını yerel basının ekonomi-politiği açısından daha anlamlı kılan, bu zümredeki siyasi
aktörlerden bazılarının aynı zamanda yerel bir gazetenin sahibi, ortağı veya yöneticisi sıfatıyla
basından yararlanması ve bu sayede yerelde kitleyi yönlendirebilme ya da Chomsky‟nin yaklaĢımıyla
yerel halkta rıza üretebilme olanağına az/çok sahip olmasıdır. Basından etkin yararlanabilmek için ise
genellikle ya mevcut bir gazete satın alınması, ortak olunması veya yönetiminde yer alınması ya da
yeni bir gazete çıkartılması Ģeklinde bir yol izlendiği görülmektedir. Dolayısıyla burada altı çizilmesi
gereken önemli ayrıntılardan biri de yerelde bazı gazete sahipleri veya yazı iĢleri müdürü gibi
yöneticilerinin aynı zamanda bir siyasi partinin il veya ilçe yönetiminin çeĢitli kademelerinde hatta
bazılarının bir kamu (belediye baĢkanlığı, il genel veya belediye meclis üyeliği vb.) kurumunun
yönetiminde yer almasıdır. Siyaset ve basın ortamında böylesi bir yapılanma ise benimsedikleri yayın
politikasına göre gazetelerin içeriğini de etkilemektedir. Dolayısıyla bir gazetenin sahiplik yapısı ve
ekonomi politik bağlantıları, benimsediği yayın politikasına göre haber seçimi, çerçevelemesi ve
yayınlanıĢ biçimini belirleyen önemli etkenlerin baĢında gelmektedir. Herhangi bir gazete sahip ya da
yöneticilerinin aynı zamanda bir siyasi parti idare kurulunda yer almalarının içeriğe olası etkileri;
toplumsal sistemin belli güçlerce nasıl yönetildiğini ileri süren Mills‟in “iktidar seçkinleri” kavramı
ile Mosco ve Herman‟ın “medya seçkinleri” 20 -ve Yavuz‟un altını çizdiği “elit zümre” kavramlarıbirlikte düĢünüldüğünde daha net anlaĢılabilir. Mosco ve Herman‟a (1983) göre seçkinlerin basını ya
da genel bir ifadeyle medyayı kullanma biçimleri ise Ģöyle açıklanabilir:
“Medya kurumlarının sahipliğini yapan ya da günümüzün holding tarzı medya işletmelerinde
en üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan bu seçkin medya profesyonelleri, medyadaki
yöneticilik görevlerini, içerisinde yer aldıkları iktidar ilişkilerini dikkate alarak sürdürürler.”
(Aktaran: Güngör, 2013: 126).

Parmaksızoğlu‟nun (1959: 41) verdiği listeye göre 1958-1959 yılları arasında Erzincan‟da yayınlanan gazeteler ve sahipleri: Demokrat
Erzincan (Eyüp Bezirci), Kazankaya (M. Necdet Güven), Öz Demokrat (Nahide Erim), Öz Erzincan (Hüseyin Tiryaki).
20
Medya seçkinleri: Medya seçkinleri iyi eğitim almıĢ, toplumun üst sosyoekonomik kesiminden gelen, dolayısıyla devlet bürokrasi ve
siyasetin üst düzeyinde bulunanlarla yakın iliĢkiler içerisinde yer alan kiĢilerdir (Güngör, 2013: 126).
19
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Althusser‟in devletin ideolojik aygıtları arasında yer verdiği medyanın siyasal iktidarlarla bütünleĢik
olması, bu anlamda ĢaĢırtıcı değildir. Ġktidarlara yakın olmak, hem iktidarların hem de medyanın
çıkarları yönünden önemli bir duru
mdur. Medyanın haber kaynakları arasında devlet bürokrasisi
ya da siyasal iktidar çevreleri önemli yer tutmaktadır (2013: 126).
3.2.6. Demokrat Ilıç Gazetesi
Gazetenin Milli Kütüphane kayıtlarında ilk sayı belirteci, “1. yıl, 41. sayı (8 Mart 1955)” olarak
kayıtlıdır (Demokrat Ilıç,1955, kasif.mkutup.gov.tr). Bu ilk sayı belirteci yapılan zamansal
hesaplamaya göre gazetenin yayına baĢlama tarihi olarak Haziran 1954‟ü iĢaret etmektedir. Nitekim
yapılan araĢtırmalara (IĢık, 2019: 431; Yavuz, 2016: 114) ve nüsha incelemelerine (y.n) göre ilk sayısı
1 Haziran 1954 Salı günü basılan Demokrat Ilıç haftalık olarak yayına baĢlayan siyasî bir gazetedir.
Okurlarına haftada bir Salı günleri ulaĢan gazete, Ilıç ilçesinin yanı sıra çevre ilçe ve köylere ait haber
ve sorunlara da sütunlarında yer vermiĢtir. Kemaliye‟deki YeĢil Eğin Matbaasında basılan ve nüshası
10 kuruĢtan satıĢa sunulan gazetenin “yıllık aboneliği 5 lira, 6 aylığı 3 lira, 3 aylığı ise 2 lira” olarak
belirlenmiĢtir. Yönetim yeri Ilıç‟ta bulunan gazetenin sahibi M. Necdet Güven, Yazı ĠĢleri Müdürü
Sabri OdabaĢı‟dır (“Künye-Demokrat Ilıç”, 1955: sy 41, Demokrat Ilıç). Yayınlarını 1956 yılına kadar
bu Ģekilde sürdüren gazetenin, yakından incelenen nüsha serilerinden 1956‟dan itibaren yayınlarının
yaklaĢık iki yıl, maddi yetersizlikler nedeniyle kesintiye uğradığı anlaĢılmaktadır (IĢık, 2019: 431;
Yavuz, 2016: 114, 2020a: 198). 1958‟e kadar ekonomik nedenler baĢta olmak üzere bazı sebepler
yüzünden yayınlanamayan (Yavuz, 2020a: 198) Demokrat Ilıç, 10 Mart 1958 Pazartesi günü tekrar
yayınlanmaya baĢlamıĢtır. Gazetenin yönetim yeri Ilıç ilçesi, Ġstasyon Caddesi No 12‟dedir. Ancak
verilen ara ardından bu kez Öz Erzincan matbaasında basılan ve bu burada çıkarılan ilk nüshasında
sayı belirteci tekrar 1‟den baĢlatılan gazetenin, bu kez imtiyaz sahibi Sabri OdabaĢı, Yazı ĠĢleri
Müdürü Avukat Ahmet Cemal Aksu‟dur (1958: sy 1, Demokrat Ilıç). Gazetenin zamanla, daha sonraki
sayılarının, Erzincan‟daki YeĢil Eğin Matbaasında basıldığı görülmektedir (1960: sy 86, Demokrat
Ilıç). Yine haftalık ancak Pazartesi günleri çıkartılan Demokrat Ilıç‟ın okuyucuyla ikinci kez buluĢtuğu
ilk sayısında yer alan “ÇIKARKEN21” baĢlıklı yazıda, gazetenin yaklaĢık iki yıldır çeĢitli nedenlerle
yayınlanamadığı, ancak okuyuculardan gördükleri teĢvik ve alâkanın verdiği cesaretle bütün külfetlere
katlanarak yeniden intiĢarına karar verildiği aktarılmaktadır. Yine aynı yazıda gazetenin tekrar yayın
hayatına baĢlamakla, Ilıç‟ın öz duygularını ifade ederek ilçe ve memleket haberlerinin yanı sıra DP
iktidarının hizmetlerini okuyucuya duyurmayı amaçladığı ifade edilmektedir (1958: sy 1, Demokrat
Ilıç).
Demokrat Ilıç‟ın ilk sahibi Necdet Güven, Yeşil Eğin‟in çıkarılmasında görev alması yanında,
Kazankaya gazetesinin de sahipliğini yapmıĢtır (IĢık, 2019: 431). Necdet Güven, ayrıca yine bu iki
gazetenin yönetiminde (sahiplik, ortaklık ve yazı iĢleri müdürlüğü vb.) yer alan Mustafa Güven‟in
kardeĢidir (Özsoy, 2011: 265). Mustafa Güven DP ilçe yönetiminin çeĢitli kademelerinde görev
alırken, aynı partiden Kemaliye ilçe belediye baĢkanlığı görevinde de bulunmuĢtur.
Demokrat Ilıç‟ın ilk yayın aralığında (1954-1956) Yazı ĠĢleri Müdürü, aradan sonra ikinci kez yayına
baĢladığında (1958) ise sahibi olan Sabri OdabaĢı‟nın, gazetenin bazı nüshalarının sütunlarından
yansıyan haberlerde, aynı zamanda DP Ilıç Ġlçe BaĢkanı olarak görev yaptığı görülmektedir22
(“Demokrat Parti Ġlçe BaĢkanımız Sabri OdabaĢı yakında ocak, bucak teĢkilatlarıyla görüĢmek üzere
Ilıç‟ın bütün köylerine gidecek”, 1958: sy 5, Demokrat Ilıç). Gerek gazetenin, gerekse basıldığı
matbaanın sahip ve yöneticilerinin aynı zamanda DP‟nin Ilıç ve Kemaliye ilçe yönetimlerinin çeĢitli
kademelerinde siyasetin içinde olmaları, ayrıca basıldığı matbaada basılan diğer (Yeşil Eğin,
Kazankaya gibi) gazetelerin de DP‟yi destekleyici bir yayın politikası izlemeleri, Demokrat Ilıç‟ta da
benzer bir yayın politikası izlenmesinde etkili olduğu söylenebilir. Gazete adından ve de ikinci kez
okuyucusuyla buluĢtuğu ilk nüshasında yer alan “ÇIKARKEN” baĢlıklı yazıda ifade edilen çıkıĢ
amacından da anlaĢılacağı üzere DP iktidarını destekleyici, icraatlarını halka duyurmayı amaçlayan bir
yayın politikası izlemiĢtir. Söz konusu yazıda geçen “….ayrıca da çalışkan iktidarımızın hizmetlerini
ÇIKARKEN:“Demokrat İliç Gazetesi, bazı sebeplerle, iki seneye yakın bir müddetten beri intişar etmemekte idi. Aziz hemşehrilerimizden
gördüğümüz teşvik ve alakanın bize verdiği cesaretle, bütün külfetlere katlanarak haftada bir gün intişarına karar verdik. Anadolu'muzun
mütevazı ve şirin kazası İliç'in öz duygularını ifade ederek muhitimizin ve memleketimizin havadislerini şumali ile hemşehrilerimize
ulaştırmayı şiar edinen gazetemizin beka ve başarısının, hemşehrilerimizin yakın ve sıcak alakaları ile mümkün olacağı tabidir. ...Ayrıca da
çalışkan iktidarımızın hizmetlerini bu sütunlarında sayın okuyucularına duyurmayı bir vazife bilir.”(“Demokrat Ilıç, ÇIKARKEN”, 1958: sy
1, Demokrat Ilıç).
22
Dönemin DP Ilıç Ġlçe BaĢkanı Sabri OdabaĢı‟nın hatta o dönemde ilçede CHP‟li bir esnafa “(CHP‟yi kastederek) o iktidar paraları
heykellere sarf etti bak bu hükümet bir heykel yaptırıyor mu?” dediği ve CHP‟ye hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye verildiği
görülmektedir (“Öz Erzincan Gazetesi Yazı ĠĢleri Md.lüğüne”, 1953: sy 22, Öz Erzincan).
21
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bu sütunlarında okuyucularına duyurmayı bir vazife bilir” ifadesi gazetenin yayın politikasını ortaya
koymaktadır (“Demokrat Ilıç, Çıkarken”, 1958: 1, Demokrat Ilıç). Farklı tarihlere ait çeĢitli
nüshalarının sütunlarında yer verdiği haberleri yakından incelendiğinde Demokrat Ilıç‟ın DP‟yi
destekleyici, haberlerini olumlayıcı, sahiplenici (-miz iyelik ekli) ve öven bir söylem dikkat çekerken,
muhalefet partisiyle ilgili haberlerde ise tersi bir tutum öne çıkmaktadır (“„Marif Vekilimiz Erzincan‟a
Geldi‟, „Kazamızda CHP Çöküyor‟”, 1958: sy 30, Demokrat Ilıç). Gazetede DP‟den kongre, ziyaret,
yönetim değiĢikliği vb. haberler öne çıkarken, CHP‟nin ise daha çok istifa haberleriyle öne çıktığı,
bunların da “CHP çöküyor”, CHP çöküntü içinde” vb. gibi baĢlıklarla yansıtıldığı görülmektedir (“„DP
ocak kongreleri‟, „CHP çöküyor‟, „Yakuplu köyünde CHP‟den istifalar‟”, 1955: sy 45, Demokrat Ilıç).
Hem Ilıç ilçesi ve köyleri, hem de civar ilçe ve köylerinden haberlerin yanı sıra Erzincan ve yurt
genelinden haberlere de yer veren gazetenin arka sayfası genellikle kendi tanıtımı ile reklam ve
ilanlara ayrılmıĢtır. Ara vermeden önceki yayın döneminde (1954-1956) gazetenin “Ġlan
Müdürlüğünden” gelenler dıĢında pek fazla özel ilan ve reklam alamadığı, son sayfasında ise daha çok
“okunması ve okutulması, yazılarla desteklenmesi” yönündeki çağrılara (kendi reklamı) yer verdiği
görülmektedir. Ancak iki yıllık aradan sonra (1958‟den itibaren) az ve küçük boyutlu da olsa özel ilan
ve reklamlar aldığı anlaĢılan gazetede, düzenli bir Ģekilde “Ormanları yangından koruyalım”, “Türk
Hava Kurumuna Yardım Ediniz”, vb. kamu spotlarına yer verildiği, ayrıca yine arka sayfasının daha
çok kendi reklam ve tanıtımına ayrıldığı görülmektedir.
Demokrat Ilıç‟ın dikkat çekici bir diğer özelliği de Erzincan‟ın çeĢitli nedenlerle göç vermesi, nüfusun
büyük çoğunluğunun il dıĢında yaĢamasıyla oluĢan toplumsal yerellik23 karakteristiği dolayısıyla, ilçe
dıĢından okuyucuların gazeteye eriĢebilmeleri için Türkiye‟nin büyük Ģehirlerinden abonelik adresleri
göstermesidir (“Gazetemize Abone Olacaklara Adres”, 1958: sy 9, Demokrat Ilıç). Erzincanlı nüfusun
Türkiye‟de büyük iller baĢta olmak üzere diğer illere, hatta yurt dıĢına dağılımı, bu tür yayınlar,
yayınlandığı dönemlerde, adeta “sıladan gurbete bir mektup” niteliği katmaktadır. Dolayısıyla
toplumsal yerellik yönünden Ģehrin geniĢ diasporal karakteristiğinin, yerel gazetelerin (dar bölgeden
çok uzak yerlere) yayınını, memleketinden uzakta yaĢayan Erzincanlılar için değerli kıldığı
söylenebilir24.
ÇıkarılıĢ gayesinde belirtildiği üzere DP iktidarına yakın bir yayın politikası izleyen Demokrat Ilıç
gazetesi, 1962 yılına kadar yayın hayatını sürdürmüĢtür (Erzincan Ġl Yıllığı, 1967: 182‟den aktaran:
Yavuz, 2016: 114). Ancak gazete 27 Mayıs darbesi sonrasında Demokrat Ilıç adıyla iki sayı daha
çıktıktan sonra, isim değiĢikliğine gitmiĢ ve 27 Haziran 1960 tarihinde (109. Sayısı) “Ilıcın Sesi”
adıyla yayınlanmıĢ ve bu isimle yayınlarını sürdürmüĢtür. Gazetenin isim değiĢikliği, Ilıcın Sesi olarak
çıktığı sayısının ilk sayfasında, “Muhterem hemĢehri ve okuyucularımızın teklifi” baĢlığıyla
yayınlanan yazı ile okuyucuya duyurulmuĢtur. Söz konusu yazıda, isim değiĢikliği talebine iliĢkin
okuyucularından birçok mektup almalarına üzerine, isim değiĢikliği kararı alındığı belirtilmektedir
(1960: sy 109, Ilıcın Sesi). Ġsim değiĢikliğinden sonra da gazetenin sahibi yine Sabri OdabaĢı, Yazı
ĠĢleri Müdürü Av. Ahmet Cemal Aksu‟dur. YeĢil Eğin Matbaasında haftada bir yayınlanmaktadır. Adı
Demokrat Ilıç iken logosunun hemen altındaki “Haftalık Siyasi Gazete” ibaresine, isim değiĢikliği
sonrasında “Müstakil” sözcüğü eklenerek “Haftalık Müstakil ve Siyasi Gazete” yazılması, gazetenin
isim değiĢikliği ardından yayın politikasında da değiĢim vaadi vurgusunun bir göstergesi olarak öne
çıkmaktadır (“Künye-Ilıcın Sesi”, 1960: sy 109).
3.2.7. Öz Demokrat Gazetesi
Erzincan yerel basın açısından 1950‟li yıllardan itibaren oldukça zengin bir tarihe sahiptir. DP‟nin
1950‟de iktidara gelmesinin yankıları yurt genelinde olduğu gibi Erzincan ve yerel basınında da
görülmeye başlanmış ve şehirde 1952 yılından itibaren (y.n) haftalık ya da günlük olarak peĢ peĢe

Toplumsal yerellik kavramı: PaylaĢılan tarih, kültürel zevkler, değerler ve çıkarlar açısından ortaklık gösteren toplu ya da dağınık gruplara
yönelen yayımları tanımlamak üzere kullanılmaktadır. Toplumsal yerellikte coğrafi sınırlardan ziyade paylaĢılan ortak değerleri yayın
politikasının merkezine oturtmakta, yayımın yöneldiği hedef izleyici/dinleyici kitlesinin ortak özelliklerini ön plana alınmaktadır (Timisi,
1998: S.y).
24
Dönemin yerel gazetelerinin toplumsal yerellik yönünden gördüğü iĢlevi ve önemi, o zamanlar YeĢil Eğin Matbaasında çalıĢan Kazım
Erdem Özsoy Ģu ifadelerle aktarmaktadır:“…Televizyonu kimse bilmezdi. Hele hele herkeste de radyo yoktu! İnsanlar Halkevlerinin önünde
kuyruk olur, radyodan ajansı dinler, haber alırlardı. Fakat gurbetteki hemşerilerimizin memleketten haberdar olmaları çok zordu. (…)
Havadis almak çok zordu. Bu gazeteler tıpkı bir mektup gibi, memleket havadislerini, haberlerini alıp okuyucularına götürüyordu.
Memleketlerinden, köylerinden haber alabilecekleri bir ses olmuştu bu gazeteler. (…) Hani insan evinden, sevdiklerinden nasıl bir mektup
beklerdi ya gurbetteki Eğinli, Arapgirli de öyle… Memleketten bir mektup gelecekmiş gibi bu gazeteler beklenirdi.” (Özsoy, 2011: 265-266;
Sarıçiçek, 2011: sy 2931, Arapgir Postası).
23
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yayın gazeteler hayatına girmiĢtir. Bunların birçoğu da mevcut iktidara destek vermiĢtir (IĢık, 2019:
429).
Erzincan‟da 1950 yılından sonra yayına hayatına giren ve DP iktidarına destek veren yayınlarıyla öne
çıkan gazetelerden biri de 11 Mart 1955 Cuma günü yayın hayatına baĢlayan Öz Demokrat gazetesidir.
Gazetenin sahibi ve mesul müdürü, daha önce Demokrat Erzincan gazetesinin muhtelif dönemlerde
sahibi, yazı işleri müdürü, basıldığı matbaanın sahibi, başyazarı, vb. olarak bilinen Manisalı Sadullah
Erim‟dir. Ġsimlendirme tercihine bakıldığında, muhtemelen kendisinden önceki gazetelerin DP‟ye
yeterince destek veremediği, sahibinin belki de Demokrat Erzincan‟da gerçekleştirmek istediklerini
tam gerçekleştiremediği için veya görünüĢte “demokrat” olduğunu ima etmek maksadıyla Öz
Demokrat adını aldığı da söylenebilir. Gazetenin bazı sayıları Beyazıt Devlet Kütüphanesi kayıtlarında
1955 yılı Mart‟ından, 1956 yılı Aralık‟ına kadar listelenebilmektedir (“Künye-Öz Demokrat”, 1955:
sy 1, Öz Demokrat; Öz Demokrat, (YordamBT s.18.6),t.y., aDemirbas=1015-G; Yavuz, 2016: 114,
2020a: 198). Demokrat Erzincan gazetesinin basıldığı Demokrat Erzincan Matbaasında basılarak
okura ulaĢan Öz Demokrat gazetesi, 5 kuruĢtan satıĢa sunulmuĢtur. Yıllık aboneliği 36 lira, 6 aylığı 18
lira, 3 aylığı ise 9 lira olarak belirlenen gazetede, resmi ilanların santimi 150 kuruĢtur. (“Künye (iç
sayfa)-Öz Demokrat”, 1955: sy 2; “Künye-Öz Demokrat”, 1955: sy 1).
Tıpkı Demokrat Erzincan gazetesi gibi, Öz Demokrat gazetesi de (Yavuz, 2016: 114) yayın hayatına
günlük olarak baĢlayan, DP taraftarı siyasî bir gazetedir. Gazetenin yayınlanma gerekçesi, ilk
sayısındaki baĢyazıda Ģöyle ifade edilmektedir:
“Bugünden itibaren basınımızın mukaddes mesaisine iştirakimizden dolayı bahtiyarlığımızın
nevine tariften aciz bulunuyoruz. Her bakımdan Demokrasi davasına bağlı bulunan gazetemiz,
kastı mahsusa ile Demokrasi düşmanlığı güden şaşkınlarla mücadeleyi şiar edinenlerin
gazetesidir. Gayemiz alkış toplamak veya meşhur olmak değil, bir amme müessesi olarak her
zaman ve mekânda daima hürmetkâr olduğumuz halk efkârını aydınlatmak ve onun hizmetine
onun istediği şekilde hizmet etmektir. (…) Amme vicdanında işgal edeceğimiz yeri şimdiden
tayin edememekle beraber, hamlemiz şuurlu ve basiretli olacaktır. (…) Allah'ın izniyle
yolumuz aydın alnımız açık olarak mücadele edeceğiz. Tevfik Allah'ın takdir şerefli
milletimizindir.” (“BaĢyazı -Öz Demokrat, „ÇıkarılıĢ gayesi‟”, 1955: sy 1, Öz Demokrat).
Gazetenin yine ilk nüshasında yer alan “Yolumuz” baĢlıklı yazı da ise tahsilli tahsilsiz mesleği ne
olursa olsun önüne gelenin gazete çıkarmaya baĢladığı ileri sürülmekte ve böylesi bir ortamda
gazetecilere düĢen asıl görevin gerçek gazeteciliği yöreye alıĢtırmaktan baĢka bir Ģey olmadığı
savunulmaktadır. Erzincanlıların hizmetine yeni gazete (Öz Demokrat) ile devam edileceğine dikkat
çekilen aynı yazıda, “Gazetemizin yolu, doğruya doğru, eğriye eğri diyecek Demokrasinin inkişafında
kendine düşen her vazifeyi yapacaktır” denilmektedir (1955: sy 1, Öz Demokrat).
Öz Demokrat‟ın sahibi ve mesul müdürü Sadullah Erim‟in, daha önce zaman zaman DP il idare
kurulunda görünmesi, yine daha önce yönetiminde yer aldığı Demokrat Erzincan‟ın DP‟yi
desteklemesi, ayrıca Öz Demokrat‟ın da Demokrat Erzincan ile aynı matbaada basılması, bu gazetenin
yayın politikasına iliĢkin az/çok fikir verebilmektedir. Sütunlarında yer verdiği haberleri ve yansıtma
tarzı incelendiğinde gazetenin, Yavuz (2020a: 198) ve IĢık‟ın (2019: 429) da vurguladığı gibi DP
taraftarı ve iktidarı destekleyici bir söylem yaklaĢımıyla yayınlarını sürdürdüğü görülmektedir.
Gazetenin yapılan nüsha incelemelerine göre DP haberlerinin yazım tarzında “Parti müfettişimiz”,
“Muhterem mebuslarımız”, “Muhterem Delege ve Partili Arkadaşlarımıza”, “Merkez İlçe
Kongremiz”, vb. gibi yayın politikasını ima eden sahiplenici iyelik eklerinin tercih edildiği
görülmektedir (1955: sy 41, Öz Demokrat; 1955: sy 40, Öz Demokrat; 1955: sy 1, Öz Demokrat).
Ayrıca gazetenin 25 Ocak 1955 tarihli nüshasında DP Erzincan milletvekillerinin gazeteye yazı
yazmak vaadinde bulunduklarına iliĢkin haber “Muhterem Mebuslarımızın Gazetemize lütufları”
baĢlığıyla duyurulmaktadır25 (1955: sy 46, Öz Demokrat). Yine gazetenin 28 Mayıs 1955 tarihli
nüshasında yer alan DP il kongresi haberinde aktarılan “Büyük Kongre Delegeleri” listesinde26, aynı
zamanda bir veya birkaç yerel gazete ortağı, sahibi veya mesul müdürü vb. isimler dikkat çekicidir ki,
bu durum dönemin basın-siyaset senkronizasyonu ve etkileĢimini gözler önüne sermektedir (“DP Ġl
kongresi-Büyük kongre Delegeleri”, 1955: sy 76, Öz Demokrat). Politik içerikli haberlerde daha çok
Gazeteye yazı yazma vaadinde bulunduğu belirtilen (1955: sy 46, Öz Demokrat) DP Erzincan Milletvekilleri: Tevfik ġenocak, Rahmi
Sanalan ve Sadık Perinçek (Yavuz, 2012: 85).
26
“Büyük Kongre Delegeleri” listesinde adı geçen isimler: Necati Öztan (YeĢil Eğin), Mustafa Güven (YeĢil Eğin, Kazankaya), Sabri
OdabaĢı (Demokrat Ilıç, Ilıcın Sesi), Suphi Özdemir (Öz Erzincan, Demokrat Erzincan), Sadullah Erim (Demokrat Erzincan, Öz Demokrat)
(“DP Ġl kongresi-Büyük kongre Delegeleri”, 1955: sy 76, Öz Demokrat).
25
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DP‟li vekiller, iktidar icraatları, parti il/ilçe kongre vb. faaliyetlerine iliĢkin haber ve yazıların biraz
daha öne çıktığı görülen gazetede, (Yavuz, 2016: 114) yerel haberler yanında Türkiye ve dünya
gündeminden (bazıları fotoğraflı) haberler de yayınlanmıĢtır. BaĢlıca yazarları Sadullah Erim ve Rıfat
Çakar (Yavuz, 2020a: 199) olan gazetenin, arka sayfasında genellikle kamu spotları27 ile basıldığı
matbaanın reklamı, duyuru ve ilanları; iç sayfalarında ise Erzincan‟ın yanı sıra diğer illerden (Erzurum
ve Ġstanbul) çeĢitli ilan ve reklamlar yayınlanmıĢtır.
Gazetenin yazı ĠĢleri Müdürlüğünü 1955 yılının Ağustos-Ekim ayları arasında yaklaĢık üç ay Arslan
Güven yapmıĢ, ancak daha sonra bu görevi yeniden Sadullah Erim üstlenmiĢtir (Yavuz, 2016: 115).
1957‟den itibaren formalite olsa da el değiĢtirdiği görülen Öz Demokrat‟ın yeni sahibi Nahide Erim
olmuĢ, Yazı ĠĢleri Müdürlüğünü ise Sıtkı ErtaĢ üstlenmiĢtir (IĢık, 2019: 429; “Künye-Mesul Müdür
Sıtkı ErtaĢ”, 1957: sy 748, Öz Demokrat; Yavuz, 2016: 115). Aynı dönemde nüsha fiyatının 10 kuruĢa
yükseldiği görülen gazete, yukarıda belirtilen (IĢık, 2019: 429; Yavuz, 2020a: 199) sahiplik ve
yönetim yapısı Ģekliyle yayınlarını sürdürmüĢ, 27 Mayıs 1960 ihtilalından sonra bir süre daha
çıkarılmıĢ ve ardından yayınlarına son vermiĢtir.
3.2.8. Kazankaya Gazetesi
Günlük ve siyasi bir gazete olarak 9 Kasım 1955 ÇarĢamba günü yayın hayatına baĢlayan Kazankaya
gazetesi, Kemaliye‟den Erzincan‟a taĢınarak YeniĢehir Trabzon Caddesi üzerinde basım faaliyetlerini
sürdüren YeĢil Eğin Matbaasında basılıp nüshası 10 kuruĢtan satıĢa sunulmuĢtur (“KünyeKazankaya”, 1955: sy 1, Kazankaya). Yıllık aboneliği 30 lira, 6 aylık aboneliği 16 lira olarak
belirlenen gazetede, hususi ilanlar pazarlığa tabi iken, resmi ilanların santimi tek sütunda 150
kuruĢ‟tur. Tabloid ebatta dört sayfa basılan Kazankaya‟nın sahibi Necdet Güven, Mesul Müdürü
Mustafa Kemal Güven‟dir. Gazetenin Beyazıt Devlet Kütüphanesi kayıtlarında 1964 yılına kadar
listelenebildiği görülmektedir (Kazankaya, (YordamBT s.18.6),t.y., aDemirbas=1446-G; “KünyeKazankaya”, 1955: sy 1, Kazankaya).
Yayınlarında DP‟yi destekleyici bir yayın politikası benimseyen Kazankaya‟nın (IĢık, 2019: 432;
Yavuz, 2016: 115), sahiplik yapısına bakıldığında Mesul Müdürü Mustafa Güven‟in, DP Kemaliye
Ġlçe yönetiminin -baĢkanlık dahil- çeĢitli kademelerinde görev yaptığı, aynı zamanda DP‟den Ġlçe
Belediye BaĢkanlığı görevinde bulunduğu görülmektedir. Kazankaya‟nın künyesinde adı geçen
Necdet Güven (Sahibi) ve Mustafa Güven (Mesul Müdür) kardeĢler, aynı zamanda Kemaliye Yeşil
Eğin gazetesini de yayınlamıĢlardır. Ġki gazetenin basıldığı matbaada o zamanlar matbaa ustası olarak
çalıĢan Kazım Özsoy‟un söz konusu matbaanın Erzincan‟a taĢınması ve burada Kazankaya gazetesinin
çıkarılmaya baĢlanması sürecine iliĢkin aktardığı kesitler, dönemin matbaa-yerel basın-siyaset üçlüsü
ve ekonomi politik bağlantıları ile gazetenin yayın politikasına iliĢkin önemli ipuçları vermektedir.
Erzincan‟da halen yayınlanmakta olan Özsöz gazetesinin de kurucusu olan Kazım Özsoy, söz konusu
döneme iliĢkin hatıralarında Ģu betimlemeleri yapmaktadır:
“1952‟de Kemaliye‟ye döndüğümde Necdet Güven ve Mustafa Güven Beyler de Yeşil Eğin‟i
çıkarıyorlarmış. Benim matbaa ustası olduğumu öğrenince (…) burada çalışmam için
babamdan rica ettiler ve ben bu matbaada çalışmaya başladım. (…) Yeşil Eğin, Demokrat
Ilıç, Arapgir Postası ve Divriği‟nin Sesi gazetelerini basıyorduk. (…) DP iktidardaydı, ama
partinin zayıf düştüğü yıllardı. (….) 1955‟e kadar devam ettik (…) Patronlarımız matbaayı
Erzincan‟a taşıyınca (…) biz de Erzincan‟da Kazankaya gazetesini çıkarmaya başladık.”
(Özsoy, 2011: 265-266; Sarıçiçek, 2011: sy 2931, Arapgir Postası).
“Şimdi biz bu gazeteyi (Yeşil Eğin) ayda bir çıkartıyorduk. (…) Sadık Perinçek o ara DP
Erzincan milletvekili adayı oluyor. Bizim patronlarla görüşüyor ve onlara „Gelin Erzincan‟a
diyor.‟ Onlar da diyorlar ki„bizim imkânlarımız Erzincan‟a müsait değil‟, „ben size destek
olacağım.‟ Geldiler buraya. Gittik İstanbul‟dan Burla Biraderlerden bir basım makinesi
aldık. Ama nasıl ödediklerini ben bilmiyorum. Ben onların yanında işçi olarak çalışıyorum.
Makineyi getirdik, burada “Kazankaya” diye bir gazete çıkardık. Yeşil Eğin Matbaası
Erzincan‟da…” (Kazım Özsoy‟dan aktaran: Kaya, 2012b: 582).
Görüldüğü üzere gerek gazetenin basıldığı matbaa ve gazete sahiplik yapısında adı geçenlerin aynı
zamanda parti ilçe yönetiminde (hatta aynı partiden belediye baĢkanı olarak) görev almaları, gerekse
Kazım Özsoy‟un yukarıda aktardığı kesitler, gazetenin çıkarılıĢ amacı ve yayın politikasına iliĢkin
önemli ipuçları vermektedir. Yeşil Eğin gazetesi incelenirken de vurgulandığı üzere, Kazankaya‟nın
Kamu spotları: Kızılay, orman, ağaçlandırma, trafik, yardımlaĢma, sağlık, aĢı vb.
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Mesul Müdürü Mustafa Güven, aynı zamanda DP ilçe baĢkanlığının yanı sıra aynı partiden belediye
baĢkanı olarak da görev yapmıĢtır (“Kemaliye Belediye Reisliğine gazetemiz Mes‟ul Md seçildi”,
1956: sy 301, Kazankaya). Nitekim gazetenin ilk sayısında yer verilen “Kazankaya Huzurunuzda”
baĢlıklı yazıda, gazetenin yayına giriĢ amacı açıklanırken, kalemlerinin DP icraatının emrinde
olmasını görev addettikleri, DP iktidarına muhalifliğin ebeveyne asi olmakla aynı olduğu belirtilmekte
ve Ģu ifadelere yer verilmektedir:
“...Gayemiz, gücümüz nispetinde Erzincan'a faydalı olmaktır. (…) Bu tarihi belde tarih
boyunca sonsuz acılara, büyük badirelere maruz kalmış talihsiz bir şehirdir. Yılların ihmaline
uğramıştır. (…) Bir taraftan yılların acı ihmali, bir taraftan beş yılın vaatkar faaliyetinin
muhasebesini yaparak, neşriyatımızı ve kalemimizi DP icraatının feyizli hamlelerinin emrinde
bulundurmayı hem vicdani ve hem de Erzincan için lüzumlu addetmekteyiz. Babaya asi, anaya
muhalif işsiz alil ve fakir bir evladın sonu ne olursa, DP İktidarına muhalif bulunmakta
aynıdır kanaatindeyiz. (…) Erzincan'ın kara kaderi değişmek yolundadır. (…) İşte sayın
okuyucular Kazankaya bu hakikatleri asil nazarlarınıza arz etmekle ve günlük aktüalite
mevzulara azami yer vermekle hizmete devam edecektir.” (1955: sy 1, Kazankaya).
Yazıda da belirtildiği üzere gazetede; babaya asi, anaya muhalif evladın sonu ile DP‟ye muhalif olmak
bir tutulmakta, yılların ihmaline uğradığını belirtilen Erzincan‟a, vaat edilen hizmetlerin DP iktidarıyla
gelmeye baĢladığı öne sürülmektedir. Böylelikle gazetenin “DP icraatının feyizli hamlelerinin
emrinde bulunması” ve bu icraatların okuyucuya duyurması görev kabul edilmektedir.
Yayın hayatını bu düĢünce ekseninde sürdüren Kazankaya gazetesinin 1960 darbesinden sonra da
yayınlarını sürdürdüğü, ancak gelinen süreçte yayın politikasında değiĢikliğe gittiği anlaĢılmaktadır
(IĢık, 2019: 432; Yavuz, 2016: 115). DP‟yi desteklemek için yayın hayatına baĢlayan Kazankaya‟nın
sahibi Necdet Güven ile Yazı ĠĢleri Müdürü Mustafa Kemal Güven, TBMM tutanaklarına göre
yayınladıkları bir içerik nedeniyle tutuksuz olarak yargılanmıĢlar ve beraat etmiĢlerdir (IĢık, 2019:
432; “Tutanaklar”, 1956).
Diğer gazetelerle kıyaslandığında daha az dıĢ haberlerin yer aldığı gazetede, yerel haberlerin yanı sıra
yurttan haberlere de yer verildiği, son sayfasının ise basıldığı matbaanın reklamı, Ġstanbul‟dan bir
firma reklamı ile sinema ve ilan duyurularına ayrıldığı görülmektedir. Gazete ikinci yılına girdiğinde,
“İkinci yıla girerken” (1956: sy 319, Kazankaya) baĢlıklı yazıda, sütunlarında çeĢitli nedenlerle yerel
haberlere ağırlık veremedikleri için yeterince mahallileşemediği özeleĢtirisi yapılmakta ve bundan
sonraki sütunlarında daha çok yerel haberlere yer verileceği ifade edilmekte ve okuyucudan gazeteye
haber desteği vermeleri istenmektedir28. Erzincan Ġl yıllığında (1973) da 1959-1962 yılları arasında
Kazankaya gazetesinin yine YeĢil Eğin Matbaasında basıldığı belirtilmektedir. Gazeteci-yazar ġefik
Aras da Yeşil Eğin ve Kazankaya gazetelerinin Kemaliyeli Necdet Güven ve Mustafa Güven
tarafından çıkarıldığını aktarmaktadır. Gazete yayınına Ağustos 1966‟daki gazetelerin birleĢtirilmesi
hadisesine kadar devam etmiĢtir (Aras, 1980: 7; Erzincan 1973 İl Yıllığı,1973: 99; ġengül, 2020: 46).
3.2.9. Fırat Gazetesi
Türkiye, tarihe ilk erken seçim olarak geçen, DP‟nin oy kaybına uğrasa da yeniden iktidara geldiği,
ancak Erzincan‟da seçimi kaybettiği 27 Ekim 1957 seçiminden henüz çıkmıĢken (IĢık, 2019: 430)
seçimlerden yaklaĢık 6 ay sonra Erzincan “Fırat” adlı yeni bir yerel gazete ile tanıĢmıĢtır.
Erzincan‟da 19 Mayıs 1958 Pazartesi günü yayın hayatına baĢlayan Fırat gazetesini kendisinden
öncekilerden net bir biçimde ayıran temel özelliği ise, bağımsızlık vurgusunu açık bir biçimde
belirtmiĢ olmasıdır. Gazetenin ilk sayfasında logosunun hemen altında “Günlük, Siyasi Müstakil
Gazete” ifadesinin yer alması da bunun bir göstergesidir. Gazetenin logosundaki söz konusu
“Bağımsız” ibaresiyle, hiçbir siyasi iradeye bağlı olmadığını belirtmeyi amaçladığı açıktır (IĢık, 2019:
430; Yavuz, 2016: 115). Erzincan yerel basın hayatında, yayınlarına günlük siyasi bir gazete olarak
baĢlanan Fırat gazetesi, 10 kuruĢtan satılmıĢtır. Gazetenin senelik abone ücreti ise 30 olarak
belirlenmiĢtir. Trabzon Caddesinde, sahiplik yapısı ortak statülü Fırat Matbaasında basılan gazetenin
Yeterince mahallileşememe konusunda gazetede çeĢitli nedenler sıralanırken, yapılan tespitler dönemin yerel gazetelerinin çektiği sıkıntıları
da gözler önüne sermektedir: “… Teknik yoksulluklar bir yana bırakılacak olursa, en büyük zahmeti mahalli olabilmek için çalıştığımız
anlarda çektik. Mahalli bir gazete olabilmek için gayretle çalışmamıza rağmen maalesef bundan çok uzak kaldık. Öteden beri süre gelen
adetleri biz de benimseyerek okuyucularımıza mahalli havadisler verebilmek, Erzincan‟ın hakiki karakterini tebarüz ettirebilmek yolunda
sayısız müşkilatlarla karşılaştık. Buna rağmen mümkün olduğunca yerel olmaya gayret ettik. (…) Mahalli olabilmenin tek şartı, kaza ve
köylerde, şehirlerde müzaheretlerini esirgemeyen hemşerilerimizin verecekleri haber ve havadislerle yerine getirebileceğimize inanıyoruz.”
(“Ġkinci yıla girerken”, 1956: sy 319, Kazankaya).
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imtiyaz sahibi “Hüseyin Ercan-Ali Tanrıverdi Fırat Matbaası Ortaklığı” adına Hüseyin Ercan, Yazı
ĠĢleri Müdürü ise Mustafa Aksoy‟dur (Yavuz, 2020a: 200). Fırat gazetesi yöneticileri gazetenin ilk
sayısında çıkıĢ gerekçesini Ģöyle ifade etmiĢlerdir:
“Bütün memleket menfaatlerini düşünmek ve bu meyanda Erzincan matbuatına yardım etmek,
memleket evladının sesini Fırat‟ın sesine katmak için çıkıyoruz. Gazetenin memleket üzerinde
ne şekilde bir rol oynadığını anlayarak bir haber esnaflığı değil, bir istiyağ gazetesi olarak
çıkaracağız. (…) Asrımız medeniyet asrıdır. Memleket gençleri yazın, çizin. Hepiniz Fırat‟a
teklifsizce girin, çıkın. Fırat sizin, Fırat bizim. Çıkarken Fırat hepinizindir. Sizlere müşfik
ellerini uzatmış, yardımlarınızı bekliyor. (…) Fırat senin, Fırat benim, Fırat bütün
Türklerindir. Onu oku ve okut!” (Fırat, 19 Mayıs 1958‟den aktaran: Yavuz, 2016, s. 115,
2020a, s. 200).
Gazetenin çalıĢanları, her ne kadar gazetenin bağımsız olduğunu ve çıkıĢ gerekçesinde de belirtildiği
üzere herkese açık olduğunu ifade etmiĢ olsalar da Yavuz‟un (2016: 115, 2020a: 200) belirttiğine göre,
yayınlarında DP‟yi destekleyici bir yayın politikası izlemiĢtir. Çok partili hayata geçiĢ sürecinde
dönemin Ģartları gereği olarak tezahür eden bu durum, çok partili ortama geçiĢle birlikte sayıları artan
yerel gazetelerin nitelik sorunu yaĢandığının da bir göstergesidir. Yukarıda da vurgulandığı gibi
dönemin gazete çalıĢanları, siyasi iktidar karĢısında çeĢitli sebeplerden dolayı iddia edildiği gibi
bağımsız bir yaklaĢım sergileyememiĢlerdir.
Döneminin Ģartları gereği DP yanlısı bir politikası izleyen Fırat‟ın Mart 1959‟da Yazı ĠĢleri
Müdürlüğünü Avukat Ahmet Cemal Aksu üstlenmiĢtir. Bu yapısıyla yayınlarını sürdüren gazete 8
Ağustos 1961‟de kapanmıĢtır (ġengül, 2020: 47; Yavuz, 2020a: 200). Gazeteci-yazar ġefik Aras‟ın
aktardığına göre gazetenin basıldığı Fırat Matbaası ortaklarından Hüseyin Ercan, bu gazeteden ayrılıp
1960 yılı baĢlarında ortak olduğu Demokrat Erzincan‟ı, 1960 ihtilalından sonra bir süre Hür Erzincan
olarak basın hayatında tutmuĢtur. Aras ayrıca Fırat gazetesinin 1962‟de el değiĢtirdiğini ve Fehmi
Bilyay29, Ali Tanrıverdi ve Özdemir Bitlis tarafından yayınlandığını, daha sonra bu gazeteye Öztürk
Tokyürek‟in de ortak olduğunu belirtmektedir (1980: 7).
Bu arada Öz Erzincan gazetesinin 14 Haziran 1961 tarihli nüshasında Erzincan‟da BİRLİK gazetesinin
yayına baĢlayacağı bildirilmiĢtir (“Birlik Gazetesi ĠntiĢar Ediyor”, 1961: 2739, Öz Erzincan) ki, bu
durumun devamı Fırat gazetesinin Milli Kütüphane kayıtlarıyla da örtüĢmektedir. Söz konusu
kayıtlara göre Fırat gazetesi 1961 yılından itibaren Birlik adıyla çıkmıĢtır (Fırat,1958,
kasif.mkutup.gov.tr; ġengül, 2020: 47).
4.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Yerel gazeteler yayın hayatları boyunca, yayınlandıkları Ģehir ve yörelerinin sosyal ve kültürel tarihi
açısından önemli bilgiler içermektedir. Bu durum Erzincan basını için de geçerlidir. DP döneminde bu
ilde yayınlanan yerel gazeteler de, Ģehrin siyasi, sosyal ve ekonomik hayatına iliĢkin yansıttığı önemli
bilgilerle, Ģehrin toplumsal belleğinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye‟de çok partili siyasi hayata
geçiĢle (1946) birlikte yurt genelinde, siyasi ortamda görülen hareketlenme ulusal ve yerel basına da
yansımıĢtır. 1946-1950 yılları arasında ülkedeki genel siyasi hareketlilik, çeĢitli seçimler dolayısıyla
Erzincan‟da da siyasi mücadelelere sahne olmuĢ, siyasi parti ve adaylarının bu çabalarında basın
önemli bir propaganda mecrası olarak iĢlev görmüĢtür.
1950 seçimleri ise Türkiye için, 27 yıllık tek parti iktidarının yerini DP iktidarına bırakması
bakımından önemli bir dönüm noktasıdır. DP yurt genelinde seçimleri kazanmasına karĢın,
Erzincan‟da ise mevcut beĢ milletvekilliğini de CHP‟nin adayları kazanmıĢtır. Yine yurt genelinde
DP‟ye anlamlı oy desteğine rağmen, Erzincan‟da DP çizgisinde bir gazetenin yayına girmesi
seçimlerden ancak iki yıl sonra olmuĢtur. Çok partili siyasi ortama geçiĢin yurt genelinde basında
yarattığı canlanma, Erzincan‟da ancak 1950‟de DP‟nin iktidara geliĢiyle birlikte, özellikle de
1952‟den itibaren görülmeye baĢlamıĢ ve arka arkaya yerel gazeteler yayınlanmaya baĢlamıĢtır. Bu
gazetelerden bazılarının isim seçiminde adlarının önüne veya arkasına “demokrat” kavramını eklemesi
dikkat çekicidir. DP dönemi (1950-1960) Erzincan yerel basınına yakından bakıldığında, “Demokrat
Erzincan (1951), Yeşil Eğin (1952), Öz Erzincan (1953), Halkın Sesi (1953), Demokrat Ilıç (1954), Öz
Fırat gazetesi sahiplerinden Fehmi Bilyay‟ın (Emekli Albay, CGP Erzincan Ġl Ġdare Kurulu Üyesi) 1977 Seçimlerinde Cumhuriyetçi
Güven Partisinden (CGP) Erzincan‟dan milletvekilliğine aday gösterilenler arasında yer aldığı görülmektedir (ġengül, 2020: 17; Yüksek
Seçim Kurulu Kararı1977: sy 15936, resmigazete.gov.tr). Bilyay, 1973 seçimlerinde ise aynı Partiden Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine aday
gösterilmiĢtir (Yüksek Seçim Kurulu Kararı,1973: 14, resmigazete.gov.tr). Her ki durum, Bilyay‟ın aynı zamanda politika sahnesinde yer
aldığını göstermektedir.
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Demokrat (1955), Kazankaya (1955) ve Fırat (1958)” adlı gazetelerin yayın hayatına baĢladığı
görülmektedir.
DP‟nin 1950 seçimlerinde estirdiği tek baĢına iktidar rüzgârı, tesirini Erzincan yerel basınında
göstermiĢtir, ancak oluĢan bu yeni siyasi güç karĢısında daha fazla tutunamayan Ģehrin tek gazetesi
Yeni Erzincan ise -her ne kadar daha fazla yerel haberlere ağırlık vererek halk gazetesi olacağını
duyursa da- kapanmaktan kurtulamamıĢtır. Yeni Erzincan kapandıktan sonra (1952), Vilayet matbaası
kiraya verilmiĢtir. Burayı kiraladığı belirtilen Manisalı giriĢimci, matbaacı, gazeteci Sadullah Erim ile
dönemin DP Erzincan il baĢkanı, aynı zamanda giriĢimci, sinema sahibi, çiftçi Eyüp Bezirci
ortaklığında, 1951 sonlarında (Aralık 1951) Demokrat Erzincan adlı ilk günlük
ÇalıĢma kapsamında yapılan gazete nüsha tarama verilerine göre 1942-1952 yılları arasında
Erzincan‟da yayın yapan tek gazete Yeni Erzincan vilayet gazetesidir ve yayınlarında devletçi
yaklaĢımla, mevcut siyasi iktidarın politikalarını yerelde yansıtıcı bir yayın politikasıyla öne
çıkmaktadır. DP döneminde yayın hayatına baĢlayan gazetelere bakıldığında ise Demokrat
Erzincan‟ın yanı sıra, Yeşil Eğin, Öz Erzincan, Demokrat Ilıç, Öz Demokrat, Kazankaya ve Fırat
gazeteleri DP‟ye yakın bir yayın politikası izlerken; sadece Halkın Sesi gazetesi benimsediği CHP‟ye
yakın, iktidar partisi DP‟ye muhalif bir yayın politikasıyla diğerlerinden ayrılmaktadır. Dolayısıyla,
DP iktidarı döneminde Erzincan‟da yerel gazetelerin çoğu, iktidar ve DP‟ye yakın bir yayın politikası
izlerken, Halkın Sesi‟nin iktidar ve DP‟ye muhalif bir ses olarak yayına baĢlaması, bu alandaki
alternatif bir ses boĢluğunu doldurması bakamından dikkat çekici bir adımdır. Bu durum, aynı
zamanda medya-iktidar iliĢkilerinin seyrinde, her dönemin kendi konjonktür gerçeğiyle birlikte, yerel
basınının da dönemin mevcut dinamiklerine göre kendi içerisinde izlediği yayın politikalarına göre
kamplaĢtığını göstermesi bakımından önemlidir.
Gazetelerin yayın politikaları Ģüphesiz sütunlarında yer verdikleri çeĢitli haber, mesaj, baĢyazı, köĢe
yazısı vb. içeriklerine yansımakta ve haberlerindeki söylem, ifade tarzı vb. yönleriyle kendini belli
etmektedir. Yayın politikasının belirlenmesi ve seyrinde kuĢkusuz gazete sahiplik yapıları ve
ekonomik politik bağlantıları ile dönemin siyasi iktidarının yanı sıra, ülkedeki ekonomik ve politik
ortamın mevcut durumu da önemli rol oynamaktadır. Ayrıca gazetenin sahiplik yapısı ve ekonomi
politik bağlantılarıyla birlikte varsa yanında durduğu veya ait olduğu siyasi yelpaze, haber vb. tüm
içeriklerinin üretimi ve aktarma biçimlerinde önemli belirleyici etkenlerden biridir. Nitekim DP
döneminde, Erzincan‟da DP‟ye yakın gazetelerin sahiplik yapısına bakıldığında, bu yapıda yer
alanlarının çoğunun parti il ve ilçe yönetimlerinde, il idare kurullarında ve belediye vb. yerel
yönetimlerde görev yaptıkları, aynı zamanda yörenin sosyal ve ekonomik bakımdan Ģehrin önde
gelenlerinden oluĢtuğu, gazete nüsha, künye ve içerik taramalarından anlaĢılmaktadır. Benzer durum
CHP‟ye yakın duran Halkın Sesi için de söz konusudur.
DP iktidara gelmeden önce ve geldikten sonra yaĢadığı geçiĢ süreci nedeniyle vilayet gazetesi olarak
Yeni Erzincan ile DP iktidarı döneminde çoğu gazetenin DP‟ye yakın durduğu bir yerel basın
düzleminde, doğrudan CHP‟ye yakın ses olarak yayına baĢlayan Halkın Sesi gazeteleri, bu yönleriyle
diğerlerinden farklılaĢmaktadır. Gazete nüsha tarama bulguları göstermektedir ki, Yeni Erzincan bir
vilayet gazetesi olması dolayısıyla kuruluĢ misyonu ve yayın politikası gereği, tek parti iktidarında,
devletçi bir yayın geleneğiyle, iktidarın icraatlarının yereldekilerle bütünleĢtirerek halka
benimsetmeye, daha çok merkezden yerele haber aktaran, tek parti iktidarının önemli yayın mecrası
olarak öne çıkmıĢtır. Dolayısıyla gazetenin sütunlarında daha çok iktidar icraatları ve CHP haberlerine
yer verilirken, çok partili döneme geçildikten sonra, hatta 1950 seçimlerine kadar, DP ile ilgili
haberler gazete de pek fazla, hatta hiç yer bulmamıĢtır. 1950‟deki seçimlerin ardından yaĢanan iktidar
değiĢiminin, hemen olmasa da bir süre sonra gazetede etkileri görülmeye baĢlamıĢ ve gazete, bu yönde
yayın anlayıĢı bağlamında, her ne kadar değiĢime gideceğini duyurup, bunun iĢaretlerini sayfalarında
vermeye baĢlamıĢsa da, oluĢan bu yeni siyasi güç karĢısında daha tutunamamıĢ ve kapanmıĢtır. Halkın
Sesi ise, diğer gazetelerin tamamının iktidar ve DP‟ye yakın durduğu bir ortamda, muhalif bir ses
olarak yayın hayatına girmiĢ ve yayınlarında CHP yanlısı bir yayın politikası izlerken, DP iktidarına
da muhalif bir gazete olmuĢtur. Bu yönüyle, Halkın sesi yayın hayatına baĢlığı günden itibaren, kapanan Yeni Erzincan‟dan sonra- muhalif bir yayın ve alternatif bir ses olarak Ģehirde, önemli bir
boĢluğu doldurmuĢtur. Ancak, basın tarihinde birçok örneğine de rastlandığı üzere muhalif bir yayın
olmak birtakım (yeterince ilan ve reklam alamamak, teĢviklerden tam yararlanamamak gibi) çeĢitli
zorlukları da beraberinde getirmektedir. Halkın Sesi gazetesi de bulunduğu Ģehirde yayınlanan diğer
gazetelerin DP‟ye yakın durdukları bir ortamda, muhalif çizgide bir gazete olmanın zorluklarını
önemli oranda hissetmiĢtir. Zaman zaman zamanında çıkartılamamıĢ, okuyucusuyla geç buluĢtuğu
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sayıları olmuĢ ve nihayetinde gazetenin maddi imkânsızlıklar ve gelir yetersizliği vb. nedenlerle
kapandığı tahmin edilmektedir. 9 Kasım 1953 tarihli nüshasında yer verilen “Kıymetli
Okuyucularımıza” baĢlıklı yazıda, bir süre çıkartılamama sebebi olarak “Bazı imkânsızlıklar”
gösterilirken, muhalefeti susturmak için onun bazı kaynak ve imkânlardan mahrum bırakılıp
Ģartlarının ağırlaĢtırıldığı iddia edilmekte, bütün nimetlerin iktidar yanlılarına verildiği ileri
sürülmüĢtür.
Çok partili sürecin baĢlamasıyla birlikte basın ortamının hareketlenmesi, DP iktidarının ilk
dönemlerinde canlılığın daha da artması, önemli bir kitle iletiĢim aracı olarak gazetenin siyasi
propaganda amaçlı kullanım iĢlevleri yüklenebilmesi; gerek mülkiyet, sahiplik ve ekonomi-politik
bağlamda gerekse okuyucu ilgisi bağlamında yerel gazetelere ilgiyi Erzincan‟da da artmıĢtır. Bu
durumun göstergelerinden biri gazete sayılarında yaĢanan artıĢtır. Öyle ki, aynı yıl (1953, 1955)
içerisinde birden fazla gazetelerin yayına girdiği görülmektedir.
1950-1960 yılları arasında yapılan seçimlerde (1950, 1954, 1957), Erzincan‟da yerel siyaset
aktörlerinin kitleleri etkilemede kullandığı önemli kitle iletiĢim araçları arasında, yerel gazeteler
gittikçe artan bir eğilimle önemli yer tutmuĢtur. ġehirde 1950‟de sadece bir gazete varken, özellikle
1952‟ten sonra sayıları artmıĢtır. DP döneminde Erzincan‟da yeni yayına baĢlayan gazete sayısı 8‟dir
ve 7‟si DP‟ye yakın bir yayın politikası benimsemiĢtir. Bu dönemde yerel gazeteler özellikle seçim
zamanlarında iktidar ve muhalefet partilerinin durumlarını, adaylarını, üye kaydı, istifa vb. haberleri
ve farklı konulardaki görüĢlerini sütunlarından yansıtarak yerelde kamuoyunun oluĢumuna katkı
sağlamıĢlardır. Ġktidar ve muhalefet partileri arasındaki siyasi mücadeleler, özellikle istifa haberleri,
kendi tarafındaki gazetelerden yayınlanması suretiyle, partiler arasında karĢılıklı bir psikolojik
üstünlük kurma gösterisi olarak gazetelerde önemli yer tutmuĢtur. DP iktidarına yakın gazetelerle ilgili
dikkat çekici bir durum da, bazılarının -Demokrat Erzincan, Öz Erzinan gibi- DP‟nin yayın organı
olmalarına karĢın, zaman zaman da parti içi hizipleĢmeler nedeniyle Ģahsi hırs ve hesaplaĢmaların
sayfalara yansıtıldığı bir yayın yaklaĢımı ortaya koymuĢlardır. Bu durum aynı zamanda, parti içinde
iki farklı grubun varlığını gözler önüne sererken, (Yavuz, 2012: 84) basın ve siyasetin karĢılıklı
birbirini etkilediğini ortaya koymaktadır.
DP döneminin önemli bir kırılma, hatta sona erme noktası, 27 Mayıs 1960 darbe sürecidir. Bu
dönemde yayınlanan gazetelerin izledikleri DP‟ye yakın yayın politikaları, darbe süreci sonrasında,
tersine dönmüĢ ve DP aleyhinde bir pozisyona kaymıĢtır. Bu değiĢikliği bazılarının gerek isim
değiĢtirmelerinden (isimlerinden demokrat sözcüğünü çıkarmak gibi) gerekse sayfalarından yansıyan
haberlerinden anlamak mümkündür. Örneğin gazetelerden bazılarının artık eski iktidarla ilgili bazı
haberleri verirken “sabık” sözcüğünü kullanmaları, yayın politikası bağlamında yaĢanan değiĢimi
gözler önüne sermektedir.
GeçmiĢten günümüze her dönemde olduğu gibi o dönemin Erzincan‟ında da siyasi yapılanmanın,
dönemin popüler kitle iletiĢim aracı olan gazeteyi, gerek yayınlarını çeĢitli biçimlerde destekleyerek
veya teĢvik ederek, gerekse gazete sahibi, ortağı ya da yöneticisinin parti yönetiminde siyaset
yapmasını sağlamak suretiyle bir propaganda aracı olarak kullandığı söylenebilir. Hepsi olmasa da
bazı gazeteler de genellikle ait oldukları sahiplik yapısı ya da yöneticilerinin çeĢitli ekonomi politik
bağlantıları ve siyasi görüĢleri nedeniyle, zaman zaman farklı sesler çıksa da siyasi yapılanmanın
propaganda aracı olarak kullanılmak durumunda kalmıĢtır. Dolayısıyla, seçim dönemleri baĢta olmak
üzere gerek parti içi, gerekse partiler arası olası güç dengelerinin siyasi mücadelelerinde, yerel basının
-birkaç istisna dışında- zaman zaman asıl iĢlevinden uzaklaĢıp, yerel siyaset kurumu ve aktörlerinin
güdümünde bir propaganda aracına dönüĢtüğü ve bu niteliğiyle kitleleri etkilemeye çalıĢtığı
görülmektedir. ÇalıĢma kapsamında incelenen gazetelerin sahiplik yapıları, yayın politikaları ve içerik
taramalarında da görüldüğü üzere, hem tek partili, hem de çok partili dönemde, Erzincan ilinde de
siyasi yapılanma ve aktörleri miting aracılığıyla etkilemeye çalıĢtığı kitlelerin daha fazlasını yanına
çekebilmek amacıyla, dönemin popüler kitle iletiĢim aracı olarak yerel gazetelerden de
yararlanmıĢlardır. Ayrıca, yine aynı dönemde bazı gazetelerin sahiplik ve ekonomik politik yapıları ve
siyasi duruĢları nedeniyle resmî ilanların dağıtımında adil olunmadığına iliĢkin sorunlar yaĢadıklarına
dair iddiaların, Erzincan‟da DP döneminde yayınlanan bazı (Öz Erzincan gibi) gazetelerce de dile
getirilmesi, sorunun kronikliğine iliĢkin önemli bir ayrıntıdır.
DP döneminde (hatta tek parti döneminden itibaren gerek CHP, gerekse DP iktidarı döneminde)
Erzincan‟ın iktidar ve muhalefet partilerinin kısır çekiĢmeleri arasında sıkıĢıp kaldığı da bir gerçektir.
Yavuz‟un (2012: 122) da belirttiği gibi, iki partinin yöneticileri, mensubu oldukları partileri adeta
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kendi tekelleri altına alarak kendi akraba, dost ve tanıdıklarını partinin kollarına yerleĢtirmiĢlerdir. Bu
kısır döngü içerisinde her iki partide de yeni bir “elit” zümre ortaya çıkmıĢtır. Bu zümre, Ģehrin siyasi,
sosyal ve ekonomik yapısına sahip olduğu ya da yönetiminde yer aldığı yerel gazeteleri de propaganda
aracı olarak kullanmak suretiyle yön vererek, değiĢen güç dengeleri içerisinde her dönem kendine yer
bulmuĢtur. Elit zümre kavramını yerel basının ekonomi politiği açısından pekiĢtiren ise bu zümrede
sözü edilen siyasilerden bazılarının aynı zamanda yerel bir gazetenin sahibi, ortağı veya yöneticisi
sıfatıyla, basından yararlanması ve bu sayede yerelde kitleyi yönlendirebilme, Chomsky‟nin
yaklaĢımıyla yerel halkta rıza üretebilme olanağına az ya da çok sahip olmasıdır. Basından
yararlanabilmek için ise daha çok mevcut bir gazete satın alınması, ortak olunması ya da yönetiminde
yer alınması veya yeni bir gazete çıkarılması Ģeklinde bir yol izlendiği görülmektedir. Dolayısıyla DP
dönemi Erzincan basını için değerlendirildiğinde, bazı yerel gazete sahibi veya yöneticilerinin (bazı
istisnalar hariç) aynı zamanda bir siyasi partinin il veya ilçe yönetiminin çeĢitli kademelerinde, hatta
bazılarının bir kamu (belediye baĢkanlığı, il genel veya belediye meclis üyeliği vb.) kurumu
yönetiminde yer aldığı, gazete nüsha tarama verilerinden anlaĢılmaktadır. Sonuç olarak DP dönemi
Erzincan yerel basınında, gazete sahiplik yapıları ile ekonomi politik bağlantılarının, gazetenin yayın
politikası, haber seçimi ve çerçevelenmesi ile yayınlanıĢ biçimini belirleyen önemli faktörlerden biri
olduğu söylenebilir.
KAYNAKLAR
Adaklı, G. (2014). Neoliberalizm ve Medya: Dünya‟da ve Türkiye‟de Medya Endüstrisinin
DönüĢümü. Mülkiye Dergisi, 34(269), 67-84.
“Adana‟da CHP teĢkilatı tamamen çöktü”. (1953, 17 Ocak). Demokrat Erzincan, Sayı: 349. Erzincan.
“Amerika Sefareti basın ateĢesi Ģehrimizde”. (1951, 4 Ekim). Yeni Erzincan, Sayı: 469.
Arabacı, C. (t.y.). “Basın Kanunu ve Ġnönü Dönemi Türk Basını”. https://www.erbakan.edu.tr/storage/
images/department/sosyalvebeseribilimler/%C4%B0N%C3%96N%C3%9C%20D%C3%96NE
M%C4%B0%20BASINI.pdf , (EriĢim Tarihi: 06.06.2019).
Aran, E. (2013). Yerel Medyanın Sorunları ve Çalışanlarının Yaklaşımı: Denızlı Alan Araştırması.
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Aras, ġ. (1980). Erzincan‟da Basının Kısa Tarihçesi. Mengüceli Kültür Araştırma ve İnceleme Dergisi,
(7), 7-9.
Arıkan, Z. (2001). Eğın Kasabası‟nın Tarıhsel GelıĢımı. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi
Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Dergisi, (12), 1-64.
ÂĢık, S. (2019). “27 Mayıs 1960 Askerî Darbesı‟nın Erzıncan Basınına Yansımaları”. K. TaĢçı, K.
Altın ve S. Kaymakçı (Ed.), Uluslararas Erzıncan Tarıhı Sempozyumu 26-28 Eylül Erzıncan
Bıldırıler Kıtabı içinde (C. 1-3, C. 3, ss. 1898-1907). Erzincan: Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi.
Atılgan, G., Aytekin, E. A., Ozan, E. D., Saraçoğlu, C., ġener, M., Uslu, A. ve YeĢilbağ, M. (2015).
Osmanlı‟dan Günümüze Türkiye‟de Siyasal Hayat. Yordam kitap (1. Basım.). Ġstanbul:
Yordam.
Aziz, A. (2017). Siyasal İletişim (7. Baskı.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Barkley, H. C. (1980, Eylül). Seyahatnamelerde Erzincan. (M. Selçuk, Çev.) Mengüceli Kültür
Araştırma ve İnceleme Dergisi, (13), 43-43.
“Basın Hürriyeti”. (1953, 11 Eylül). Halkın Sesi, Sayı: 1. Erzincan.
“BaĢyazı -Öz Demokrat, „ÇıkarılıĢ gayesi‟”. (1955, 11 Mart). Öz Demokrat, Sayı: 1. Erzincan.
Bilgi, N. (2001). Yeni DoğuĢ: Manisa Halkevi Dergisi. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVII(49),
131-157.
“Bir AP‟linin Yönettiği CHP Ġl Kongresi Yapıldı”. (1974, Arlık Pazartesi). Erzincan‟ın Sesi Sayı:
238. Erzincan.
“Birlik Gazetesi ĠntiĢar Ediyor”. (1961, 14 Haziran). Öz Erzincan, Sayı: 2739. Erzincan.

843

Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)

editor.jshsr@gmail.com

“Bulgaristan‟dan gelen Türkler için 30 Milyon Türk lirası”. (1951, 1 Kasım). Yeni Erzincan, Sayı:
473.
Büyükbaykal Ilgaz, C. (t.y.). “Gazetecılık Türlerı”. Ġstanbul Ün. Açık ve Uzaktan Eğt. Fak. (Ders
Notları). http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/gazetecilik_ue/gazetecilikturleri.pdf, (EriĢim
Tarihi: 10.08.2020).
Cakır, H. ve Yavalar, D. E. (2017). Demokrat Parti Ġktidarı ve Basın. MANAS Sosyal Araştırmalar
Dergisi, 6(3), 1-14.
“C.H. Partisinde Çöküntü BaĢladı”. (1953, 14 Ocak). Demokrat Erzincan, Sayı: 346. Erzincan.
“CHP Yönetim Kurulu görev taksimi yaptı”. (1968, 21 Mart). Öz Erzincan, Sayı: 4754. Erzincan.
“CHP‟de Çöküntüler Artıyor”. (1953, 20 Ekim). Öz Erzincan, Sayı: 134. Erzincan.
Çalkavur, R. ġ. (1953, 11 Eylül). “Halkın Sesi ĠntiĢar Ederken”. Halkın Sesi, Sayı: 1. Erzincan.
Çığ, Ü. (2007). “19. Yüzyılda Osmanlı‟da Gazetecilik Hareketleri: Takvim-i Vekayi‟den Vilayet ve
Özel GiriĢim Gazetelerine”. S. Gezgin (Ed.), Türkiye‟de Yerel Basın içinde (ss. 29-75). Ġstanbul:
Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi.
Demokrat Erzincan. (1951). Erzincan. https://kasif.mkutup.gov.tr/SonucDetay.aspx?MakId=1844404,
(EriĢim Tarihi: 19.02.2021).
“Demokrat Erzincan”. (1960, 25 Haziran). Sayı: 2743. Erzincan.
Demokrat Erzincan. (t.y.). Beyazıt Devlet Kütüphanesi (YordamBT s.18.6). Erzincan: Eyüp BezirciSadullah Erim,. aDemirbas=373-G, (EriĢim Tarihi: 13.04.2021).
Demokrat Ilıç,. (1955). Ilıç, Erzincan. https://kasif.mkutup.gov.tr/SonucDetay.aspx?MakId=1840850,
(EriĢim Tarihi: 09.02.2021).
“Demokrat Ilıç, ÇIKARKEN”. (1958, 10 Mart). Demokrat Ilıç, Sayı: 1. Ilıç-Erzincan.
“Demokrat Parti Çoğunluğunun TeĢkil Ettiği 9. B.M.M. 22 Mayıs 950 Pazartesi Toplandı”. (1950, 25
Mayıs). Yeni Erzincan, Sayı: 400.
“Demokrat Parti Ġlçe BaĢkanımız Sabri OdabaĢı yakında ocak, bucak teĢkilatlarıyla görüĢmek üzere
Ilıç‟ın bütün köylerine gidecek”. (1958, 7 Nisan). Demokrat Ilıç, Sayı: 5. Ilıç-Erzincan.
Dınçer, O. (2017). “Yerel Basın‟da Kent YaĢam Gazetes ve Ataköy Gazeteler n n Ġncelenmes ”. Yeni
Medya Elektronik Dergisi, 1(3), 255-264.
“D.P. Genel Kurulu, ġehrimiz Ġl Ġdare Kurulunun vazife taksimini tasvip etti”. (1953, 2 Temmuz).
Demokrat Erzincan, Sayı: 495. Erzincan.
“DP iktidarın 1953 Yılında Vilayetimizde BaĢardığı ĠĢler”. (1954, 1 Ocak). Öz Erzincan, Sayı: 197.
Erzincan.
“D.P. Ġl Ġdare Kurulu Vazife Taksimi Yaptı”. (1953, 23 Haziran). Demokrat Erzincan, Sayı: 486.
Erzincan.
“DP Ġl kongresi-Büyük kongre Delegeleri”. (1955, 25 Mayıs). Öz Demokrat, Sayı: 76. Erzincan.
“D.P. Ġl merkezinde önemli toplantı”. (1950, 21 Eylül). Yeni Erzincan, Sayı: 417. Erzincan.
“„DP ocak kongreleri‟, „CHP çöküyor‟, „Yakuplu köyünde CHP‟den istifalar‟”. (1955, 5 Nisan).
Demokrat Ilıç, Sayı: 45. Erzincan.
Duman, H. H. ve Pekman, C. (2014). Türk Basın Tarihi. (H. H. Duman ve S. Banar, Ed.) Açık
Öğretim Fakültesi Yay. (1. Baskı.). EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi Yay.
“Dün Gece Yarısından Sonra Yurtta Türk Silahlı Kuvvetleri Ġdareyi Eline Aldı”. (1960, 28 Mayıs). Öz
Erzincan, Sayı: 2418. Erzincan.
Erdoğan, Ġ. (2007). Türkiye‟de Gazetecilik ve Bilim İletişimi. Kırkıncı yıl kitaplığı. Ankara: Gazi
Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi.
Erdoğan, Ġ. ve Alemdar, K. (2005). Öteki Kuram: Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel
Bir Değerlendirmesi. Ankara: Erk.
844

Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)

editor.jshsr@gmail.com

Erim, S. (1953, 14 Nisan). “Hakkı Tanımayanlar, Hakikatten Bahsedemez!” Demokrat Erzincan, Sayı:
421. Erzincan.
Erzincan Belediyesi (t.y.). “Rauf Bayındır-Görev Yılları: 1945-1948”. http://www.erzincan.bel.tr/
eskibaskanlar/6/Rauf++BAYINDIR, (EriĢim Tarihi: 04.03.2021).
Erzincan Belediyesi(t.y.).“Refik Kurdoğlu-GörevYılları: 1953-54/1957-60”. http://www.erzincan.bel.tr/
eskibaskanlar/9/Refik++KURDO%C4%9ELU, (EriĢim Tarihi: 19.02.2021).
“Erzincan Noterliğinden Ġbraname”. (1953, 26 Aralık). Demokrat Erzincan, Sayı: 662. Erzincan.
Erzincan Valiliği (1973). Erzincan 1973 İl Yıllığı. Ankara.
Erzincan Valiliği (1990). Her Yönüyle Erzincan 1990 İl Yıllığı, Erzincan‟90. Ankara: Aydoğdu Ofset.
“Erzincan Valiliğinden”. (1950, 14 Eylül). Yeni Erzincan, Sayı: 416. Erzincan.
“Erzincan‟da kurulacak olan Ģeker fabrikası dolayısıyla Sayın büyüklerimize yazılan minnet ve tazim
telgrafları”. (1953, 15 Eylül). Öz Erzincan, Sayı: 89. Erzincan.
“Erzincan‟ın ilk matbaası açıldı”. (1937, 23 Ağustos). Cumhuriyet, Sayı:30,
https://www.gastearsivi.com/gazete/cumhuriyet/1937-08-23/3, (EriĢim Tarihi: 27.01.2021).

3.

“Erzurum Ġnkılâp, Sadullah Erim (Gazete Ġlk Sayfa Ġmajı)”. (1956, 27 Kasım).GittiGidiyor.
https://www.gittigidiyor.com/koleksiyon/erzurum-inkilap-sadullah-erim-27-kasim-1956_pdp_
99130685, (EriĢim Trihi: 03.02.2021).
Fırat. (1958). Erzincan: Fırat Matbaası Ortaklığı. https://kasif.mkutup.gov.tr/SonucDetay.aspx?
MakId=391731, (EriĢim Tarihi: 09.03.2021).
Fırat, O. (1995). “Türkiye‟de Yerel Basının GeliĢmesi Üzerine Notlar”. KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin
Kaynak Araştırmaları Dergisi, (2), 160-164.
“Gazetemiz”. (1946, 28 Mart). Yeni Erzincan, Sayı: 198.
“Gazetemiz altı yaĢında”. (1947, 20 Mart). Yeni Erzincan, Sayı: 245.
“Gazetemize Abone Olacaklara Adres”. (1958, 5 Mayıs). Demokrat Ilıç, Sayı: 9. Ilıç-Erzincan.
“Gazetemizin Yeni Hamlesi”. (1953, 24 Aralık). Demokrat Erzincan, Sayı: 661. Erzincan.
Girgin, A. (2009). Türkiye‟de Yerel Basın. Ġstanbul: Der.
http://atillagirgin.net/s/2170/i/Yerel_Bas%C4%B1n_2009.pdf, (EriĢim Tarihi: 11.02.2019).
Görgülü, Y. (2020). “Yerel Gazetelerın Haber Ġçerıklerıne Yönelık Bır Analız Khabar E- Jonoob
Mornıng (Ģıraz) Bır Ġçerık Analızı”. Asya Studies, 4(11), 79-90.
Güngör, N. (2013). İletişim: Kuramlar Ve Yaklaşımlar (2. Baskı.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
“Halkın Sesi”. (1953, 16 Kasım). Halkın Sesi, Sayı: 45. Erzincan.
“Halkın Sesi Hizmet Yolunda”. (1953, 11 Eylül). Halkın Sesi, Sayı: 1. Erzincan.
Hür Erzincan. (1960, 27 Haziran). Sayı: 2747. Erzincan.
IĢık, M. ve EĢ tt , ġ. (2014). Ocak 2012 Gazete B rleĢmeler n n Erzurum Basınının Gel Ģ m Sürecı
Ġçerısındekı Yerı ve Önemı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (47), 51-74.
IĢık, Y. (2019). “Dünden Bugüne Erzincan Basını”. H. Akın (Ed.), ERZİNCAN 2019 içinde (Uyum
Ajans/Ankara., ss. 425-434). Erzincan: Erzincan Valiliği.
“Ġbret levhası”. (1953, 20 Mayıs). Öz Erzincan, Sayı: 34. Erzincan.
“Ġdare Amirleri”. (1942, 15 Ekim). Yeni Erzincan, Sayı: 30.
“Ġkinci yıla girerken”. (1956, 9 Ekim). Kazankaya, Sayı: 319. Erzincan.
“Ġl Kongremiz Bugün Yapılıyor”. (1953, 21 Haziran). Demokrat Erzincan, Sayı: 484. Erzincan.
“Ġl Kongremiz Çok Heyecanlı Geçti”. (1953, 22 Haziran). Demokrat Erzincan, Sayı: 485. Erzincan.
“Ġlk sayfa fotoğrafaltı”. (1951, 11 Ekim). Yeni Erzincan, Sayı: 470, 1.

845

Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)

editor.jshsr@gmail.com

“Ġller ve Belediyeler Dergisi”. (1947). Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Mayıs-Haziran 1947(20-21),
858. https://baskanlar.tbb.gov.tr/online/dergiler//1947/1947_mayis_haziran/index.html#p=40,
(EriĢim Tarihi: 19.02.2021).
Ġnuğur, M. N. (2005). Basın ve yayın tarihi (5. Basım.). Ġstanbul: Der Yayınları.
KarakaĢ, E. (2004). Kemalıye‟nın KuruluĢu, GelıĢmesı Ve Fonksıyonel Özellıklerı. Fırat Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2),19-48.
Karsu, N. (2012, 11 Mayıs). “ÖzgeçmiĢimden Parçalar”. Nurettin Karsu (15-16. Dönem CHP
Erzincan Milletvekili). http://www.nurettinkarsu.com/?page_id=18, (EriĢim Tarihi: 25.02.2021).
Kaya, E. (2012a). Şehre Tanıklık Edenler Erzincan: Sözlü Tarih Çalışması (C. II.). Ġstanbul: Erzincan
Üniversitesi.
Kaya, E. (2012b). Şehre Tanıklık Edenler Erzincan: Sözlü Tarih Çalışması (C. I.). Ġstanbul: Erzincan
Üniversitesi.
“Kaza Kongremiz Bugün Yapılıyor”. (1953, 18 Mayıs). Demokrat Erzincan, Sayı: 454. Erzincan.
Kazankaya. (t.y.). Beyazıt Devlet Kütüphanesi (YordamBT s.18.6). Erzincan: M. Necdet Güven.
aDemirbas=1446-G, (EriĢim Tarihi: 13.04.2021).
“Kazankaya Huzurunuzda”. (1955, 9 Kasım). Kazankaya, Sayı: 1. Erzincan.
“Kemaliye Belediye Reisliğine gazetemiz Mes‟ul Md. seçildi”. (1956, 18 Eylül). Kazankaya, Sayı:
301. Erzincan.
Kesk n, Y. Z. ve ġengül, M. Y. (2020). “12 Eylül 1980 Darbesı Sürecınde Erzıncan Ġlındekı Sosyo
Ekonomık GelıĢmelerın Yerel Basındaki Yansımaları”. E. Yavuz ve Y. Z. Keskin (Ed.),
Erzincan Tarihi “Son Dönem Erzincan” içinde (C. V, ss. 308-324). Erzincan.
“Kıymetli Okuyucularımıza”. (1953, 9 Kasım). Halkın Sesi, Sayı: 43. Erzincan.
Koloğlu, O. (2015). Osmanlı‟dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi. Sosyal tarih dizisi. Ġstanbul: Pozitif
Yayınları.
KurĢuncuoğlu, N. (1942, 2 Nisan). “Yeni Erzincan”. Yeni Erzincan, Sayı: 2.
Küçük, E. ve Kazan, B. (2016). “Erzıncan Depremı‟nde Sağlık Hızmetlerı ve Dr. Abdullah Ahı
Tuncer”. H. Akın (Ed.), Uluslararası Erzincan Sempozyumu (28 Eylül-1 Ekim 2016, Erzincan),
Bildiriler içinde (C. 1-3, C. 1, ss. 333-344). Erzincan: Erzincan Üniversitesi.
“Künye (iç sayfa)-Öz Demokrat”. (1955, 12 Mart). Öz Demokrat, Sayı: 2. Erzincan.
“Künye-Basıldığı Yer: YeĢil Eğin Matbaası”. (1960, 4 Ocak). Demokrat Ilıç, Sayı: 86. Ilıç-Erzincan.
“Künye-Demokrat Erzincan”. (1953a, 1 Ocak). Demokrat Erzincan, Sayı: 334. Erzincan.
“Künye-Demokrat Erzincan”. (1953b, 1 Nisan). Demokrat Erzincan, Sayı: 410. Erzincan.
“Künye-Demokrat Erzurum: Mesul Müdürü Sadullah Erim”. (1955, 21 Ocak). Demokrat Erzurum,
Sayı: 594. Erzurum.
“Künye-Demokrat Ilıç”. (1955, 8 Mart). Demokrat Ilıç, Sayı: 41. Ilıç-Erzincan.
“Künye-Demokrat Ilıç, Sahibi: Sabri OdabaĢı”. (1958, 10 Mart). Demokrat Ilıç, Sayı: 1. Ilıç-Erzincan.
“Künye-Ilıcın Sesi”. (1960, 27 Haziran). Sayı: 109. Ilıç-Erzincan.
“Künye-Kazankaya”. (1955, 9 Kasım). Kazankaya, Sayı: 1. Erzincan.
“Künye-Mesul Müdür Sıtkı ErtaĢ”. (1957, 8 Haziran). Öz Demokrat, Sayı: 748. Erzincan.
“Künye-NeĢriyat Müdürü Eyüp Bezirci”. (1953, 22 Ekim). Demokrat Erzincan, Sayı: 599. Erzincan.
“Künye-NeĢriyat Müdürü Suphi Özdemir”. (1953, 4 Ekim). Demokrat Erzincan, Sayı: 582. Erzincan.
“Künye-Öz Demokrat”. (1955, 11 Mart). Öz Demokrat, Sayı: 1. Erzincan.
“Künye-Öz Erzincan”. (1953, 24 Ağustos). Öz Erzincan, Sayı: 67. Erzincan.

846

Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)

editor.jshsr@gmail.com

“Künye-Sadullah Erim-Hüseyin Ercan Ortaklığı”. (1960, 6 Ocak). Demokrat Erzincan, Sayı: 2601.
Erzincan.
“Künye-Sahibi Emrullah ġara, Yazı ĠĢlerini Fiilen Ġdare eden Mustafa Yıldırım”. (1953, 11 Eylül).
Halkın Sesi, Sayı: 1. Erzincan.
“Künye-Sahibi Hüseyin Ercan”. (1960, 9 Ekim). Demokrat Erzincan, Sayı: 2680. Erzincan.
“Künye-"Sahibi Hüseyin Tiryaki"”. (1960, 1 Ocak). Öz Erzincan, Sayı: 2293. Erzincan.
“Künye-Sahibi Rauf Bayındır”. (1953, 8 Ekim). Halkın Sesi, Sayı: 26. Erzincan.
“Künye-Yazı ĠĢleri Müdürü Recai Eraslan”. (1960, 1 Ocak). Demokrat Erzincan, Sayı: 2597.
Erzincan.
“Makineli ziraat ve Türk köylüsü”. (1951, 4 Ekim). Yeni Erzincan, Sayı: 469.
“„Marif Vekilimiz Erzincan‟a Geldi‟, „Kazamızda C.H.P. Çöküyor‟”. (1958, 29 Eylül). Demokrat Ilıç,
Sayı: 30. Erzincan.
“Matbaamız Yeni Binasına TaĢındı”. (1951, 28 Eylül). Yeni Erzincan, Sayı: 468.
Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi [MEGEP] (2013). “Gazete Sayfası
Hazırlama-1
(Megep
Eğitim
Modülü)”.
Ankara:
Milli
Eğitim
Bakanlığı.
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Gazete%20Sayfas%C4%B1
%20Haz%C4%B1rlama%20-1.pdf, (EriĢim Tarihi: 04.03.2021).
“„Merkez Ġlçe Kongremiz...‟” (1955, 20 Nisan). Öz Demokrat, Sayı: 41. Erzincan.
“Merkez ve itibari Kaza kongrelerimiz”. (1953, 20 Mayıs). Demokrat Erzincan, Sayı: 456. Erzincan.
“„Muhterem Delege ve Partili ArkadaĢlarımıza‟”. (1955, 19 Nisan). Öz Demokrat, Sayı: 40. Erzincan.
“„Muhterem hemĢehri ve okuyucularımızın teklifi‟”. (1960, 27 Haziran). Ilıcın Sesi, Sayı: 109. IlıçErzincan.
“„Muhterem Mebuslarımızın Gazetemize lütufları‟”. (1955, 25 Nisan). Öz Demokrat, Sayı: 46.
Erzincan.
“Niçin Çıkıyoruz?” (1942, 26 Mart). Yeni Erzincan, Sayı: 1.
“O Çöküntü Olursa”. (1953, 2 Ekim). Halkın Sesi, Sayı: 21. Erzincan.
“Öz Demokrat”. (1955, 11 Mart). Öz Demokrat, Sayı: 1. Erzincan.
Öz Demokrat. (t.y.). Beyazıt Devlet Kütüphanesi (YordamBT s.18.6). Erzincan: Saddullah Erim.
aDemirbas=1015-G, (EriĢim Tarihi: 13.04.2021).
Öz Erzincan. (t.y.).Beyazıt Devlet Kütüphanesi (YordamBT s.18.6). Erzincan: Hüseyin Tiryaki.
aDemirbas=1803-G, (EriĢim Tarihi: 13.04.2021).
“Öz Erzincan Gazetesi Yazı ĠĢleri Md.lüğüne”. (1953, 30 Nisan). Öz Erzincan, Sayı: 22. Erzincan.
Özdemir, S. (1953a, 2 Nisan). “Çıkarken”. Öz Erzincan, Sayı: 1. Erzincan.
Özdemir, S. (1953b, 13 Nisan). “Hakikatı itiraf Meziyettir”. Öz Erzincan, Sayı: 8. Erzincan.
Özdemir, S. (1953c, 29 Nisan). “953 yılı Lüks taksi rekorunu Vilayet kırdı”. Öz Erzincan, Sayı: 21.
Erzincan.
Özdemir, S. (1953d, 28 Mayıs). “El Cevap”. Öz Erzincan, Sayı: 40. Erzincan.
Özdemir, S. (1953e, 10 Haziran). “Olaylar”. Öz Erzincan, Sayı: 49. Erzincan.
Özkaya Duman, O. (2013). “Osmanlı‟dan Cumhuriyet‟e Ulusal‟dan Yerel‟e Basın Ve Yayıncılık
Faaliyetlerinin GeliĢimi Üzerine Bir”. Journal of Turkish Studies, 8(12), 1031-1041.
Özsoy, K. E. (2011). Sözün Özü. Erzincan: Özsoy Matbaası.
Öztürk, Y. (1992). Yerel Anadolu Basını. Yerel Basın Kurultayı Dizisi: 1. Adana: Çukurova
Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.

847

Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)

editor.jshsr@gmail.com

Parmaksızoğlu, A. (1959). Türk Gazetecilik ve Basın Tarihi. Ġstanbul: Dünya Haberler Ajansı
(D.H.A.).
“Rauf Bayındır Kimdir?” (1960, 29 Aralık). Hür Erzincan, Sayı: 2915. Erzincan.
Rumuz: E.O. (1953, 20 Eylül). “ĠĢin çıkar tarafı”. Halkın Sesi, Sayı: 10. Erzincan.
“Sabık Ġktidarın Yarıda Kalan Tertibi”. (1960, 2 Haziran). Demokrat Erzincan, Sayı: 2726. Erzincan.
Sarıçiçek, F. (2011, 25 ġubat). “57 Yıl önceden bugüne ne kaldı?” Arapgir Postası, Sayı: 2931 (Kazım
Özsoy ile Röportaj). Arapgir.
“Sayın Reisi Cumhurumuz Ġstanbul‟a gittiler”. (1953, Ubat Pazartesi). Demokrat Erzincan, Sayı: 373.
Erzincan.
“Seçimler Vilayetimizde Vakar Sükûnetle Sona Erdi”. (1950, 18 Mayıs). Yeni Erzincan, Sayı: 399.
“Suphi Özdemir arkadaĢımız, gazetemiz yazı ailesine katıldı”. (1953, 3 Ekim). Demokrat Erzincan,
Sayı: 581. Erzincan.
ġahin, M. S. (2018). “Atatürk Dönemi Malatya Basını (1923-1938)”. M. Uğur (Ed.), Türk Basın
Tarihi Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler, ( Elazığ, 19-21 Ekim 2016) içinde (C. III, ss. 19231942). Ankara: Atatürk AraĢtırma Merkezi.
ġavkılı, C. ve Akyıldız, A. (2019). Demokrat Parti Dönemi MaraĢ Basını. Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 757-776.
ġeker, M. (2004). Kuramsal Temeller ve Uygulama İlkeleriyle Sayfa Düzeni (1. Basım.). Konya: Çizgi
Kitabevi.
ġeker, M. (2007). Yerel Gazeteler (1. Basım.). Konya: Tablet.
ġeker, M. (2017). “Medyanın EleĢtirel Ekonomi Politiği: ABD‟de EleĢtirel Ekonomi Politik YaklaĢim
(Schiller, Smythe, Herman ve Chomsky)”. B. Kılınç (Ed.), Medyada Eleştirel Yaklaşımlar
içinde (ss. 103-109). EskiĢehir: Anadolu Ün. AOF Yay.
ġengül, M. Y. (2020). 12 Eylül 1980 Askerı Darbe Sürecınde Erzıncan Yerel Basınına Yansıyan
Sıyasal Gelışmeler (Öz Erz ncan, Erz ncan‟ın Ses ve B rl k Gazeteleri Özelinden).
(YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Erzincan.
TBMM (1956, 19 Kasım). “Tutanaklar”. https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/tutanak/TBMM/d11/
c005/b007/tbmm110050070543.pdf, (EriĢim Tarihi: 03.08.2021).
Timisi, N. (1998). “Yayıncılıkta Yerelliğin Tanımlanması”. Birikim Dergisi, (111-112), 210-213.
Tiryaki, H. (1953, 18 Eylül). “Hey gidi”. Öz Erzincan, Sayı: 92. Erzincan.
Topuz, H. (2016). II. Mahmut‟tan Holdinglere Türk Basın Tarihi (7. Basım.). Ġstanbul: Remzi
Kitabevi.
Tükel, S. (1949). Yeni Erzincan Nasıl Kuruldu? Ve Niçin Bitirilemedi? Yok: Piyasa Matbaası.
“Türk balığı yakında ihraç edilecek”. (1951, 8 Kasım). Yeni Erzincan, Sayı: 474.
Türk Dil Kurumu Sözlükleri (t.y.). muvakkat, https://sozluk.gov.tr/?kelime=muvakkat, (EriĢim Tarihi:
11.02.2021).
Türk Dil Kurumu Sözlükleri (t.y.). vareste, https://sozluk.gov.tr/?kelime=vareste, (EriĢim Tarihi:
04.03.2021).
Türk Dil Kurumu Sözlükleri (t.y.). hükümferma, https://sozluk.gov.tr/?kelime=hükümferma, (EriĢim
Tarihi: 04.03.2021).
“Türkiye‟de petrol araĢtırmaları için Marshall planı yardımı”. (1951, 6 Aralık). Yeni Erzincan, Sayı:
478.
“Vali Ġsmail Hakkı Baykaldan soruyor ve bu sütunlarda Cevap Bekliyoruz”. (1953, 8 Ekim).
Demokrat Erzincan, Sayı: 586. Erzincan.

848

Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)

editor.jshsr@gmail.com

Varlık, M. B. (2015). “Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemlerinde Vilayet Gazeteleri (1919-1970)”.
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Uygur KocabaĢoğlu‟na Armağan,
(39), 443-474.
Yavuz, E. (2012). Erzincan‟da İdâri ve Siyâsi Hayat: 1923-1960. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Yavuz, E. (2016). Cumhuriyet Dönemi Erzincan Basını ve Basın-Siyaset ĠliĢkisi (1960‟a Kadar). The
Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), (44), 107-124.
Yavuz, E. (2020a). “Cumhurıyet Dönemı Erzıncan Basını ve Basın-Siyaset ĠliĢkisi (1960‟a Kadar)”.
E. Yavuz ve Y. Z. Keskin (Ed.), Erzincan Tarihi “Son Dönem Erzincan” içinde (C. V, ss. 189211). Erzincan.
Yavuz, E. (2020b). “Erzincan‟da Üç Seçim: 1950-1954-1957 Genel Seçimleri”. E. Yavuz ve Y. Z.
Keskin (Ed.), Erzincan Tarihi “Son Dönem Erzincan” içinde (C. V, ss. 248-273). Erzincan.
Yavuz, E. (2020c). “Sıyası Mücadele Eksenınde Erzıncan‟da Faalıyet Gösteren Dernekler (19411960)”. E. Yavuz ve Y. Z. Keskin (Ed.), Erzincan Tarihi “Son Dönem Erzincan” içinde (C. V,
ss. 476-498). Erzincan.
“Yeni Erzincan”. (1942, 26 Mart). Sayı: 1.
Yeni Erzincan. (t.y.). Beyazıt Devlet Kütüphanesi (YordamBT s.18.6). Erzincan: Vilayet gazetesi,.
aDemirbas=1220-G, (EriĢim Tarihi: 13.04.2021).
“Yeni Erzincan Gazetesi”. (1950, 19 Ekim). Yeni Erzincan, Sayı: 420.
Yeşil Eğin. (1952). Kemaliye, Erzincan. https://kasif.mkutup.gov.tr/SonucDetay.aspx?MakId=1840
733, (EriĢim Tarihi: 09.02.2021).
Yeşil Eğin. (t.y.).Beyazıt Devlet Kütüphanesi (YordamBT s.18.6). Eğin / Erzincan: Mustafa Güven.
aDemirbas=1238-G, (EriĢim Tarihi: 13.04.2021).
Yıldırım, B. (2020). “Neo-liberal DönüĢüm ve Medya”. F. Değirmenci (Ed.), İletişim Tarihi ve
Sosyolojisi içinde (ss. 240-260). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
https://icerik.ataaof.edu.tr/?d=iletisimtarihivesosyolojisi, (EriĢim Tarihi: 10.07.2020).
Yıldırım, B. ve Değirmenci, F. (2019). Envar Şarkıyye Gazetesının İncelenmesı Ve Günümüz
Türkçesıne Kazandırılması (Temel AraĢtırma Projesi No: SBA-2017-6229) (32). Erzurum:
Atatürk Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi.
“Yolumuz”. (1955, 11 Mart). Öz Demokrat, Sayı: 1. Erzincan.
“Yüksek Seçim Kurulu Kararı” (1973). Resmi Gazete, Sayı: 14658. https://www.resmigazete.gov.tr/
arsiv/14658.pdf, (EriĢim Tarihi: 08.03.2021).
“Yüksek Seçim Kurulu Kararı” (1977). Resmi Gazete, Sayı: 15936. https://www.resmigazete.gov.tr/
arsiv/15936.pdf (EriĢim Tarihi: 14.03.2021).
Yüksel, E. ve Gürcan, H. Ġ. (2005). Haber Toplama ve Yazma (1. Basım.). Konya: Tablet.
Zorlu, Y. ve Temel, F. (2016). “Tek Parti Ġktidarında Bir Vilayet Gazetesi: Yeni Erzincan”. H. Akın
(Ed.), Uluslararası Erzincan Sempozyumu (28 Eylül-1 Ekim 2016, Erzincan), Bildiriler içinde
(C. 1-3, C. 1, ss. 453-464). Erzincan: Erzincan Üniversitesi

849

Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)

editor.jshsr@gmail.com

EK: DP DÖNEMĠNDE ERZĠNCAN‟DA YAYINLANAN BAZI YEREL GAZETELER

850

