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TAKDIM 

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Şanlıurfa, bu yönüy
le bir tarih ve kültür şehridir. Topraklarında barındırdığı Göbeklitepe, 
dünyanın ilk yerleşim alanı olup günümüzden12.000 yıl öncesine daya
nıyor. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın kent tarihi de 12 bin yıllık bir geçmişe 
sahip. Bu süreç içersinde bu topraklara çeşitli kavimler gelmiş, yerleşmiş, 
arkalarmda onlarca eser ve iz bırakarak bu topraklardan ayrılmış. Asır
lar boyu bu topraklarda yaşayan çeşitli kavimlerin izlerini bu şehrin her 
noktasında günümüzde görmek mümkündür. 

Hz. İbrahim' den Hz. Eyyub' a onlarca peygamber bu topraklarda 
doğmuş, yaşamış ve ebediyete intikal etmiş. Şanlıurfa, tarihi süreç içer
sinde birçok peygambere ev sahipliği yaptığından dolayı, "Peygamberler 
Şehri" olarak anılmaktadır. Ayrıca ilk yerleşim alanını topraklarında 
barındırdığı için; "Tarihin başlangıç noktası" olarak nitelendirilmektedir. 

ŞURKA V, kurulduğu 1990 yılından günümüze, bu kentin tarih ve 
kültür zenginliklerini gün yüzüne çıkarmayı, onları günümüz insanları
na sunmayı ve gelecek nesillere intikal ettirmeyi vazgeçilmez bir görev 
olarak kabul etmiştir. Ve bu nedenledir ki, ŞURKA V, ülkemizde tüm 
vakıflar içersinde müstesna bir yere sahiptir. 

Bilindiği gibi kitaplar, nesiller arasında duyguları, düşünceleri ve en 
önemlisi bilgileri aktaran bir köprü konumundadır. Bilimin, sanatın ve 
kültürün gelişmesini sağlayan en önemli araç kitaptır. Uygarlıkların ya
şamasında ve o uygarlıklarm farklı zaman dilimine taşınmasında kitap 
önemli rol oynamaktadır. 

Gerek kitabın bu ifade edilen önemi nedeniyle ve gerekse kuruluş 
gayesi olarak, Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel ve sosyal değerlerini araştırıp 
gün yüzüne çıkarma amacını sağlamak için ŞURKA V, bugüne kadar 
birçok yazarın önemli araştırmalarını kitap haline getirdi. "Urfa Basın 
Tarihi ve Yerel Gazetecilik" kitabını yayınlamakla ŞURKA V, amacı doğ
rultusunda bir hizmeti daha yerine getirmiş oldu. 

Sayın Dr. Kemal Kapaklı'nın kaleme aldığı "Urfa Basın Tarihi ve Ye
rel Gazetecilik" içerik olarak bugüne kadar hiç ele almmamış konuları 
kapsamaktadır. Bu kitapta Urfa Basın Tarihi'nin neredeyse Türk Basın 
Tarihi'yle yaşıi: olduğu görülmektedir. 1867' den günümüze kadar Urfa 
Basını ile ilgili araştırmaya dayanan bilgileri içeren bu kitapta aynı za-
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manda yerel gazetecilik de ele alınmış; yerel gazeteciliğin sorunları, nite
likleri ve özellikleri bilimsel bir şekilde ortaya konulmuştur. 

Urfa Basın Tarihi ve Yerel Gazetecilik kitabı, yaklaşık ıso yıllık bir 
sürece ışık tutmaktadır. Farklı bir ifadeyle Urfa Basınının ıso yıllık geç
mişi araştırılmıştır. Araştırma, zaman isteyen, sorumluluk, sabır isteyen 
ve zahmetli bir çalışmayı gerektirir. Sayın Dr. Kemal Kapaklı'yı araştır
maya dayanan bu çalışmasından dolayı kutluyor, Şanlıurfa kültürüne 
yapacağı katkı nedeniyle bu kitabın yayımlanmasında emeği geçen her
kese teşekkür ediyorum. 
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Ramazan SEÇİLMİŞ 

Şanlıurfa Vali Vekili 
ŞURKA V II. Başkanı 



ÖNSÖZ 

En ilkel toplumlardan en ileri toplurnlara kadar, her zaman ve her 
yerde insanların ilişkileri daima bir biçimde düzenlene gelmiştir. Bu 
nedenle, toplurnun bireyi olan insan daima çevresinde olup bitenleri 
öğrenmek, kendi başına gelenleri başkalarına duyurmak, bunlar üzerin
de düşünrnek ve düşündüklerini de başkalarına iletmek ihtiyacını duy
rnuştur. İşte bu ihtiyaç yani yaşanan anda olup bitenleri öğrenmek rne
rakı haberleşme eylemini yaratmıştır. 

Haberleşme eylemenin en eski, en etkin ve en yaygın aracı, özellikle 
yazının icadından günümüze kadar çeşitli aşamalar geçiren ve yirminci 
yüzyıl dünyasmda "dördüncü kuvvet" olarak nitelendirilen BASlN' dır. 

Çağdaş, demokratik rejirnlerde, yasama, yürütme ve yargıdan sonra 
dördüncü kuvvet haline gelen basın, her dönernde vatandaşla devlet 
arasındaki ilişkileri düzenleyerek bir kamu görevi yapmakta, demokrasi 
ve diğer özgürlüklerin korunrnasmda, bunları sağlamakla yükümlü olan 
devlet organlarının en büyük destekçisi olmaktadır. 

İnsan haklarının evrensel bir ideoloji haline geldiği günümüzde ka
bul edilen bir gerçek de, kitle iletişim araçları alanındaki ileri teknoloji
nin bir ürünü olarak "Bilgi Çağı"nın da yaşanmakta olduğudur. Günü
müzde bilgiyi etkin olarak ve geniş kitlelere ileten en önemli araçta hiç 
şüphe yok ki, basındır. 

Hür ve çok sesli basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Aksi 
taktirde sağlıklı işleyen bir demokrasiden söz etmek mümkün değildir. 
Demokrasilerde ; halkın düşüncesi, halkın beklentisi esastır. Çünkü; yö
netim halk adına karar vermekte, halk için hizmet üretmektedir. O ne
denle halkın istekleri, kamuoyunun düşüncesi, yönetenler için önemli
dir. Basın, yönetenlerle yönetilenler arasında köprü işlevi görmektedir. 
Bu özellikleri niteliğiyle basın, 1 7. yüzyıldan günümüze iletişim alanın
daki teknikleri de en iyi biçimde kullanarak etkinliğini arttırarak sür
dürmüştür. 

Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nde iletişim faaliyetleri modernleşme
nin bir vasıtası olarak başlar. Devletin sınırlarının genişlernesinden sonra 
Osmanlı merkez yönetimi, bu yetersiz iletişim ağı nedeniyle büyük bir 
sıkıntı içine girer. Bu nedenle batılılaşma hareketleri içinde yönetim ağır
lıklı olarak modern iletişim sistemiyle ilgilenir. Ve bu dönernde basın ile 
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taruşır. 1831 yılında ilk resmi gazete İstanbul' da yayınlanır. 1840 yılında 
yeni bir posta teşkilatı kurulur ve 1854'te telgraf servisi hizmete girer. 

Ülkemizin basın-yayın tarihi incelenirken, Türkçe olarak 1 Kasım 
1831 'de yayınlanan Takvim-i Vekayi, basın tarihimizin başlangıcı olarak 
ele alınmaktadır. Takvim-i Vekayi ile başlayan gazetecilik kısa sürede 
gelişerek, imparatorluğun her alanına yayılmış, 1860 sonrası İstanbul 
dışında "Vilayet Gazeteleri" görülmeye başlanmıştır. 

Vilayet gazeteleri, bugünkü anlamda yerel gazeteciliğin temellerini 
atmıştır. Bu gazetelerin ortaya çıkışı da, 19. yüzyılda Osmanlı'da gerçek
leştirilmeye çalışılan ve Tanzimat dönemi adı altında nitelendirilen, pek 
çok alandaki reform hareketleriyle doğrudan ilgilidir. Osmanlı mahalli 
idarelerinde ilk büyük düzenleme, eyalet sisteminin kaldırılarak, vilayet 
sistemine geçişiyle ilgili 7 Kasım 1864'te çıkarılan nizamnameyle yapıl
mıştır. Bu nizamnameyle vilayetler oluşturulmuş ve aynı dönemlerde 
neredeyse her vilayet, bir "Vilayet Gazetesi" ne sahip olmuştur. 

Urfa, Osmanlıların eline geçtikten sonra Diyarbakır Eyaletine bağ
lanmıştı. XVI. yy' da nüfus yoğunluğu bakımından eyaletin dördüncü 
büyük kenti haline gelen Urfa, Halep Vilayetine bağlandı. 1867 Vilayet 
Nizamnamesi, Urfa Sancağı'nın Halep Vilayeti'ne bağlı olduğunu kay
detmektedir. 1892 Devlet salnamesi, Halep Vilayeti'nin 1877'deki yönet
sel bölümünü koruduğunu göstermektedir. Urfa, H. 1284 tarihinden 
Cumhuriyet'e kadar Halep Vilayetine bağlıdır. Urfa Sancağı'nın bağlı 
olduğu Halep Vilayeti'nde ilk Vilayet gazetesi 1867 yılında Türkçe
Arapça dille yayımlanan"Fırat" gazetesidir. 

Bu çalışmada Urfa Basın tarihini işlemeye çalıştım. Bu tarihi gerçek
ler ışığında da, Urfa Basın tarihini Cumhuriyet döneminden değil, 1867 
yılından başlatmak mecburiyetini hissettim. Çünkü; özellikle Fırat Gaze
tesi ve onun ilavesi olarak yayımlanan "Gadirü'l-Fırat" gazetesi Halep 
Vilayetine bağlı olan Urfa ve Maraş Sancaklarına kadar gönderilmiş ve 
bu Sancaklar bu tarihlerde gazete ile buluşmuşlardır. Fırat gazetesinin 
pek çok sayısında Urfa Sancağı ve Sancağa bağlı kazalada ilgili haberler 
yer almıştır. Bu itibarla Urfa Basın tarihinin başlangıcı "Fırat" tır diyebili
yoruz. 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde resmi ve özel gazetelerin ortaya çık
tığı Urfa' da özellikle çok partili dönemde etkin bir basın olgusunu göre
bilmekteyiz. Dönemsel olarak iniş ve çıkışlar sergileyen Urfa Basını, gü
nümüzde "Basın" niteliğinden bir hayli uzaklaşmış, yerel gazetecilik 
niteliğini kaybetmiş bir görüntü sergilemektedir. Bu çalışmada, Urfa 
Basın Tarihi ile birlikte; "Yerel Gazete" ve "Yerel Gazetecilik" kavramını 
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da ele almak gereğini duydum. Yerel gazeteciliğin kavramı, özellikleri ve 
sorunlarını da gözler önüne serıneye çalıştım. 

Bugüne kadar yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip olan Urfa Basını ile 
ilgili bir-iki makale dışında yazılı bir belgenin olmayışı bu kitabın hazır
lanmasının çıkış noktasıdır. Mutlaka eksikleri vardır. Çünkü; yeterli ya
zılı kaynağın olmadığı bir alanda yapılan çalışmanın zorluğu bu kitabın 
hazırlanmasında da yaşanmıştır. Buna rağmen, bu noktadan sonra araş
tırma yapacaklara ve Urfa Basını'nı merak edenlere bir nebze de olsa ışık 
tutacağı inancını taşıyorum. 

Bu kitabı hazırlarken, transkripsiyon çalışmasında yardımlarını esir
gemeyen Harran Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nden Uzman sayın Kadri 
Önernli'ye, özellikle Cumhuriyet dönemi ilk gazetelerin arşivi ile çalış
maya destek olan ve görsel estetik katan Avukat Müslüm Akalın' a içten 
teşekkürlerimi sunuyorum .  

Ve bir yılı aşkın süren çalışma döneminde ihmal ettiğim, kendilerine 
ait olan zamanı çalışmaya ayırınama sabır gösteren ailerne, özellikle eşim 
Sereivan Zilan ve Berzan' a sevgi borçlu yum. Bu nedenle de bu çalışmayı 
ailerne ithaf ediyorum. 

Tüm okurlara şükran duygularımla. 15. Ol. 2014 

Dr. Kemal KAP AKLI 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

OSM ANLI GAZETECİLİGİ 
VE YEREL BASlN 
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Anadolu Basınını Başlatan Faktörler 

Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nde iletişim faaliyetleri modernleşme
nin bir vasıtası olarak başlar. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat'tan önce 
merkezi yönetim tarafından verilen resmi bir bildiri, yerel yönetimlere 
"ulak" veya "tatar" adı verilen görevliler tarafından iletilirdi. Bunlar at 
sırtında bir yerden başka bir yere posta malzemesi taşırdı. Yerel yönetim 
gelen haberleri halka duyurmak için geleneksel iki aracı kullanırdı ki 
bunlar; tellallar ve imamlardı. 

"Okuyucu" veya "haberci" diye bilinen tellallar çoğu zaman at sır
tında kalabalık yerlere, kavşak noktalarına veya pazar mahallerille gele
rek yüksek sesle dinleyicilerin dikkatini çeker ve haberleri duyururlardı. 
Yine camilerde din görevlisi olarak çalışan imamlarda, müslüman halka 
haberleri iletirdi. Bunun dışında halk, köy odaları, kahveler, hanlardaki 
sohbetler sırasında veya gezgin aşık ve çerçi adı verilen esnaflar kanalıy
la haberleri resmi olmayan yollardan da öğrenirlerdi. 

Devletin sınırlarının genişlemesinden sonra Osmanlı merkez yöne
timi, bu yetersiz iletişim ağı nedeniyle büyük bir sıkıntı içine girer. Bu 
nedenle batılılaşma hareketleri içinde yönetim ağırlıklı olarak modern 
iletişim sistemiyle ilgilenir. 1831 yılında ilk resmi gazete İstanbul' da ya
yınlanır. 1840 yılında yeni bir posta teşkilatı kurulur ve 1854'te telgraf 
servisi hizmete girer. 1 

Basım sanatının 1729 yılında Osmanlı ülkesine girmiş olmasına ve 
İbrahim Müteferrika ta;afından kitaplar basılıp satılmasına rağmen, ül
kede egemen olan aşırı taassup nedeniyle Türkçe gazetelerin ortaya çık
ması yüz yıl daha gecikmiş, ilk gazeteler tıpkı kitaplarda olduğu gibi 
yabancı dilde ve genellikle Fransızca olarak yayınlanmıştır. Türkiye' de 
ilk gazeteyi Fransız devrimini izleyen yıllarda Fransızlar çıkarmışlardır. 2 

Osmanlı döneminde ilk gazete, Fransız Büyükelçiliği tarafından ya
yınlanmıştır. "Bulletin des Nouvelles" ismiyle 1 795'te haber bülteni şek
linde yayınlanmıştır. Yine Büyükelçilik tarafından 1796' da Gazette 
Française de Constantinopole ismiyle yayınlanan gazete, imparatorluk 
topraklarında yayınlanan ilk gazeteler olarak, basın tarihimizde yerini 

1 Haluk Harun Duman, Anadolu'da Türkçe Basın 1867-1922, (Basılmamış Ders 
Notları) M. Ü. İletişim Fakültesi, İSTANBUL, 1997 

2 M. Nuri İNUGUR, Basın-Yayın Tarihi, Der Yayınları, İST, 1993 S. 165. 
ıs 



almıştır. Bu gazeteler, Fransız Devrimi'nin düşüncelerini yaymayı amaç
lamışlardır. 

İstanbul dışında, Osmanlı topraklarında ilk gazete İzmir' de yayın
lanmıştır. 24 Mart ı82ı  tarihinde Alexsandre Balcque tarafından 
"Gazette Spectatur Oriental" ismiyle bir gazete yayınlanmaya başlamış
tır. Haftalık olan bu gazetenin başlığının altında; "Edebiyat-Eleştiri ve 
Ticaret Yaprağı" ibaresi yer alıyordu. 

Osmanlı İmparatorluğunun çıkarlarını her şeyin üstünde tutan bu 
gazetenin özellikle siyasal alanda yaptığı yayınlar, basın tarihimizde 
önemli olaylara neden olmuştur. O tarihlerde Osmanlı Hükümeti lehin
de, Rusya ve İngiltere aleyhine yazılar yayınlamıştır. Gazetenin bu ya
yınlarından sonra, her iki devletin baskısı ve isteği üzerine Hükümet, 
gazeteyi bir ay süreyle kapatmak zorunda kalmıştır. Bu; basın tarihimiz
de ilk gazete kapatma olayıdır. Gazete, yeniden yayma başladığında; 
Fransa'nın doğu siyasetini eleştiren yazılardan dolayı Fransız Konsolosu 
yetkilileri, gazete idarehanesine giderek, matbaa makmalarına el koy
muştur. Bu gerçekleşen eylem de, basın tarihimizde "ilk gazete baskını" 
olayı olarak yer almıştır. 

Padişah IL Mahmut, Babıali'nin görüşlerini ve politikasını Avrupa'ya 
yansıtacak nitelikte Fransızca bir gazete çıkartınayı düşünmüş, İzmir' de 
uzun süreden beri devletin görüşlerini ve yararlarını savunan Blacque' ı 
bu amaçla İstanbul'a davet etmiş ve gazete çıkartınakla görevlendirmiş
tir. Blacque, Hükümet'ten aldığı destekle ı83ı yılında "Le Moniteur 
Ottoman" (Osmanlı Gazetesi) isimli gazeteyi Fransızca olarak yayınla
maya başlamıştır. Bu gazete ı Kasım ı83ı de yayınlanan Takvim-i 
Vekayi'nin hazırlayıcısı olmuştur. 

Ülkemizin basın-yayın tarihi incelenirken Türkçe olarak ı Kasım 
ı 83ı'de yayınlanan Takvim-i Vekayi, basın tarihimizin başlangıcı olarak 
ele alınmaktadır. İmparatorluğun en karışık bir döneminde padişah olan 
ve batıdaki atılımları, her alandaki iledeyişi yakından izleyen II. Mah
mut, ı808' de ilk defa karşılıklı bir anlaşma niteliğinde olan sened-i itti
fak' ı imzaladı. Bu suretle padişah ve te b' anın karşılıklı hak ve veeibeleri 
ilk defa dile getirilmiş oldu . 

İdari alanda yapılan önemli reform hareketlerini yürütmek, gereken 
tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, devlete yeni bir düzen vermek 
amacıyla Isiahat Meclisi'nin toplanmasına karar verilmiştir. Hükümetçe 
bir gazete çıkarılması fikri ilk defa bu Meclis toplantılarında ortaya atıl
mış ve IL Mahmut tarafından bu fikir olumlu karşılanmıştır. Komisyon 
üyeleri tarafından çıkarılacak gazete için birçok isim yazılarak Padişah' a 
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verilmiş, ancak bunların hiçbirini beğenmeyerek, gazeteye Takvim-i 
Vekayi ismini bizzat Padişah II. Mahmut vermiştir. 3 

Fransa' da ilk gazete olan "La Gazette" 1631 yılında çıkarılmıştır. Ül
kemizde ilk Türkçe gazete, bundan 200 yıl sonra yayma başlayabilmiştir. 

1 Kasım 1831 tarihinde yayınlanan Takvim-i Vekayi 40x27 boyutun
da, başlangıçta haftalık olarak çıkarılmış, ilk sayısı beş bin adet olarak 
basılmıştır. İlk sayısı; devlet büyüklerine, ulemaya, elçiliklere ve taşra
daki eşrafa gönderilmiştir. Gazete, resmi ilan ve tebliğierin yanı sıra çok 
çeşitlilik gösteren bir içeriğe sahipti. Yapılan yol ve binalardan, Avru
pa' daki siyasi olaylara, kültür ve sanata ait pek çok türde haber gazete 
sayfalarında yer almıştır. 4 Gazetenin ilk sayısı 8 sayfa metin, ayrıca iki 
sayfa da önsöz olarak çıkmış, yazılar genellikle altı ayrı bölümde top
lanmıştır. Bunlar; iç haberler, dış haberler, askeri işler, bilim, din adamla
rının atamaları, ticaret ve fiyatlardır. Yıllık abone ücreti 120 kuruş olan 
Takvim-i Vekayi, Süleymaniye Camii ile şimdiki Üniversite bahçesi ara
sında bulunan ve adına ; "Takvimhane-i Amire" denilen Kapucubaşı 
Musa Ağa'nın konağında çıkarılmıştır. Gazeteyi yönetınek ve yayınla
mak üzere "Takvimhane Nezareti" kurulmuş, nazırlığa ise eski 
vak'anüvislerden Mekke kadılığı da yapmış olan Seyyit Mehmet Esat 
Efendi getirilmiştir. 5 

Takvim-i Vekayi, ilk dönemlerde verdiği haberler ve içeriğiyle gerçek 
bir gazete hüviyetindeydi. Zamanla bu özelliğinden uzaklaşmış, özellik
le 1860' dan sonra tümüyle tarihi ve Hükümet kararlarını yayıniayan 
resmi gazete niteliğine bürünmüştür. Gazete, 24 Kasım 1922'de yayın 
hayatını noktalamıştır. 

Özel girişimle yayınlanan ilk Türkçe gazete ise, 21 Ekim 1860 tarihli 
Tecüman-ı Ahval' dir. Kurucuları; Şinasi ve Agah Efendi' dir. Dilinin sade 
olması, dolgun içeriği, resmi görüş dışında fikirler ileri sürmesi ve top
lumun sorunlarını dile getirmesi nedeniyle gazete büyük ilgi görmüştür. 
İstanbul Bahçekapı'da bulunan matbaasında el tezgahında körüklü ma
kineyle basılan gazete, gerek imzalı başyazı usulünü ilk olarak kullan
ması, gerek mizanpajı ve gerekse yazı zenginliği bakımından ayrı bir 
değere sahiptir. Sayfalarında siyasi makalelere yer vererek, fikir gazeteci
liğini başlatan ilk gazetedir. 740 sayıya kadar haftanın üç günü yayımla-

3 İNUGUR, a. g. e. s. 1 80 
4 İNUGUR, a. g. e. s. 1 82 
5 Atilla GİRGİN, Türk Basın Tarihinde Yerel Gazetecilik, İnkilap yayınları, İS

TANBUL, 2001,  s. 63 
1 7  



nan gazete, bu sayıdan itibaren Cuma günleri dışmda hergün yayınlan
mıştır. Tecüman-ı Ahval 1866 yılına kadar yayın hayatını sürdürdü. 6 
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Takvim-i Vekayi 

6Suat GEZGİN, Yerel Basın ve Değerlendirme Ölçütleri, i. Ü. İletişim Fakültesi 
Dergisi, Sayı. 7 İSTANBUL, 1998, s. 15 
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Bunların dışında Mehmet Ali Paşa'nın Mısır' da 1828 yılmda yayım
ladığı Vakayi Mısriyye ile birlikte aynı dönemde Rumca, Ermenice, 
Arapça, Bulgarca, Farsça, İngilizce, Sırpça, Arnavutça, Kürtçe, Romence, 
İtalyanca ve Almanca dillerinin de içinde yer aldığı 20'yi aşkın dilde, 
belli bölgelerde yayın yapan bir Osmanlı Gazeteciliği olgusu söz konu
sudur. 7 Bu nedenle Osmanlı' da ilk gazeteciliğin "yerel gazete" olarak 
başladığını söyleyebiliriz. 

Tanzimat döneminde, Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar' dan sonra, 
basında bir canlanma olmuş hepsi uzun ömürlü olmasalar da çok sayıda 
gazete yayınlanmıştır. Özellikleri bakımından o dönemin öne çıkan ga
zeteleri şunlardır: 

*1861 yılında, Münif Paşa tarafından çıkartılan "Mecmua-i Münif" 
Türkçe olarak çıkan ilk dergidir. 

*1863 yılında, Ahmet Midhat Efendi'nin yardımıyla çıkan ilk askeri 
gazete "Ceride-i Askeriye" dir. 

*1865 yılında, Hasan Fehmi Paşa tarafından ilk ticaret gazetesi, "Tak
vim-i Ticaret" neşr olunmuştur. 

*1866 yılında, Ali Suavi'nin çıkardığı "Muhbir" gazetesi farklı bir 
özellik taşır. Bu gazete yayınlarmda "inkilap" fikirlerine geniş yer ver
mekle şöhret kazanmıştır. 

*İstanbul'da yayınlanan "Ayine-i Vatan" (1866). Bu gazete dergiye 
benzeyen ilk resimli gazete olmuştur. 

*1868 yılında, Terakki gazetesi yayınlamnıştır. Bu gazetenin özelligi, 
ilk defa kadınlara mahsus haftalık bir gazete ile Letaif-i Asar isimli mi
zah gazetesini neşr etmesidir. 

*1869 yılında, neşr olunan "Mümeyyiz" gazetesi; ilk çocuk gazetesi
dir. 

*1869 yılında, yayınlanan "Diyojen" ilk mizah dergisi olmustur 
*1869 yılında, yayınlanan önemli gazetelerden biri de "Basiret" gaze

tesidir. Bu gazetelerin önemi ileri fikirlere yer vermesi ve tenkitlerde 
bulunmuş olmasıdır. s 

Takvim-i Vekayi' den Vilayet Gazetelerine 
Osmanlı resmi gazetesi niteliğindeki Takvim-i Vekayi ve yerel bası

nın kökenierini atan Vilayet gazeteleri, ihtiyaç duyulan yeni toplumsal 

7 GİRGİN,a. g. e, s. 19  
8Vedat GÜNYOL, "Matbuat", TDVİA, C .  VIII. İSTANBUL,1988 
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örgütlenme biçimine uygun bir iletişim sisteminin parçası olarak tasar
lanmıştır. Bu dönemde Avrupa'ya bakıldığında, gazetecilik oldukça ge
lişmiş durumdadır. Kitle gazeteciliği yerleşmiş, bunun dışında ideolojik 
yayınlar yapan ve içeriğinde uzman yazılarına yer veren gazeteler yer 
almaktadır. 9 

Oysa ki, Osmanlı yönetimine göre gazete özellikle Avrupa kamuo
yuna ve diğer ülke yönetimlerine karşı kullanılabilecek bir silah anlamını 
taşımaktadır. Bu güçlü silahtan faydalanmayı amaçlayan yönetim, 
Alexandre Blacque' den başlamak üzere gazetelere doğrudan veya dalay
lı yardımlarda bulunarak kendi politikalarına taraftar bulmaya çalışmış
tır. 10 

Osmanlı'da ilk gazeteler 19 . yy'da kurulmasına rağmen, içerik ve 
sosyal fonksiyonları açısından Avrupa ve Amerika'daki gazetelerle kar
şılaştırdığımız zaman, arada büyük farkların olduğu görülür. İstanbul ve 
İmparatorluğun çeşitli bölgelerinde yabancı dillerde yayınlar ile Türkçe 
gazetelerin çıkarıldığı dönemde, Avrupa ve Amerika'da bağımsız, sosyal 
hayat,n günlük parçası haline gelen gazeteler, içerik ve şekil olarak bü
yük gelişme kaydetmişlerdir. Osmanlı' da gerçek anlamda gazetecilik 
ancak 1860' dan sonra kurulabilecek ve yönetimin izin verdiği oranda 
yayın hayatına devam edebilecektir. 1 1  

Türk gazeteciliğinin doğuş safhasının ilk dönemi, resmi bir gazete 
olan Takvim-i Vekayi ve yarı resmi nitelikdeki Ceride-i Havadis ile baş
lamıştır. İkinci dönemi ise, Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar'ın yayın
lanması ile tescil edilen ve hakiki anlamda Türk gazeteciliği olarak nite
lendirilen dönemdir. 

Takvim-i Vekayi y;:>.lnız olayları tespit eden, Ceride-i Havadis ise, 
bunlara ek olarak batıdan bazı bilgiler ve olaylarla ilgili haberler aktaran 
gazetelerdir. Bu doğuş ve gelişme döneminde ilk siyasi makaleleri sü
tunlarına koyan, kendinden öncekilere göre bir gazete niteliğine bürünen 
ve fikir gazeteciliği çığrını açan Tercüman-ı Ahval' dir. Açılan bu çığırda 
daha çok emek ve titizlikle yayın hayatına giren ikinci gazete ise; Şina
si'nin çıkardığı Tasvir-i Efkar'dır. Yazılarında "milliyet", "meşrutiyet" ve 
"reisicumhur" dan sık sık söz eden Şinasi; "Halk ancak gazete aracılığı ile 

9 Orhan KOLOGLU, Osmanlıdan Günümüze Türkiye'de Basın, İJetişim Yayınla
rı, İSTANBUL, 1 994, s. 9 

10 Nurettin GÜZ, Osmanlı Basını, Selçuk İJetişim, No:3, KONYA, 2000, s. 44 
11 GÜZ,a. g.  e. s. 42 
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kendini ilgilendiren konularda düşüncelerini belirtebilir. Bunun içinde gazete, 

her kültürlü ulus için gereklidir" diyerek, basının önemine işaret etmiştir. 

Tüm bunlara rağmen, Tanzimat basınının tipik özelliği, siyasal ve 
sosyal konularda yazı yazabilecek bir yazar kadrosundan yoksun oluşu
dur. Gazetelerin içeriğinde dil ve edebiyat sorunlarına ağırlık verilmiştir. 
Bu nedenle Tanzimat döneminin edipleri, ilk gazeteciler olmuşlardır. 

Fransız devriminin etkisiyle özgür düşüneeye ve demokrasi fikrine 
büyük ölçüde değer veren ve batı ile i lişkiler kuran edebiyatçılarımız, 
batılı yazar ve düşünüderi taklitle işe başlamışlar, yazılarında parlamen
ter sistemi savunmuşlardır. Bu dönemde gazeteler daha çok halka haber 
ve ansiklopedik bilgi veren birer organ halinde çıkmışlar, dil ve edebiyat 
sorunlarına geniş yer vermişlerdir. Bu dönem basınının karekteristiğini, 
yabancı gazetelerden dış olaylarla ilgili haberleri çevirmek, olanaklar 
ölçüsünde yurt haberleri vermek, "Tevcihat" başlığı altında padişah tara
fından onaylanan tayin ve terfi işlemlerini sütunlarına geçirmek ve sık 
sık okuyucu mektupları yayınlamak şeklinde özetlemek mümkündür. 1 2  

Vilayet Gazeteleri 

Vilayet gazeteleri, bugünkü anlamda yerel gazeteciliğin temellerini 
atmıştır. Bu gazetelerin ortaya çıkışı da, 19 .  yüzyılda Osmanlı'da gerçek
leştirilmeye çalışılan ve Tanzimat dönemi adı altında nitelendirilen, pek 
çok alandaki reform hareketleriyle doğrudan ilgilidir. Osmanlı mahalli 
idarelerinde ilk büyük düzenleme, eyalet sisteminin kaldırılarak, vilayet 
sistemine geçişiyle ilgili 7 Kasım 1864' te çıkarılan nizamnameyle yapıl
mıştır. 1 864 Nizamnarnesi örnek uygulamasından kısa bir süre sonra, 
1871 ' de "İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizarnnam esi" adı altında daha da 
geliştirilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bu nizarnname ile, yerel yönetim 
birimleri; vilayet, liva, kaza, nahiye ve köy düzeyinde yeniden yapılan
dırılmıştır. 

Yine merkezi hükümetin çıkarlarına hizmet edebilmesi için, yerel ga
zeteciliğe önem verilmiştir. Reformlar sonucu eyalet sisteminden vilayet 
sistemine geçilmesi ile, her ilde bir basımevi açma kararı alınmıştır. Bu 
basımevlerinde Türkçe'nin yanında diğer yerel dillerde gazeteler de çı
karılmıştır. Vilayet gazetelerini, bir yandan ayrılıkçı eğilimleri dengele
mek, diğer taraftan Avrupa'da özellikle, Araplara yönelik sayıları artan 
Arapça süreli yayınların etkisini bastırmak isteği ortaya çıkarmıştır. 1 3  

1 2  İNUGUR, a. g. e. s .  1 75 
13 GİRGİN,a. g. e. s. 84 
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Vilayetlerde, temelde valiliklerin kırtasiye işlerinin yürümesi için ku
rulan basım evlerinde, resmi yayınların yanı sıra, özel kişilerinde yayın 
yapmasına izin verilmiştir. Bunun sonucu olarak, bir yandan Vilayet 
Salnameleri (yıllıklar), takvimler, dini, edebi ve bilimsel eserler basılır
ken, diğer taraftan da resmi vilayet gazetelerinin yayını gerçekleştiril
miştir. Bu gazeteler, resmi dil olan Türkçe'nin yanı sıra, bölgenin yaygın 
olan ikinci diliyle birlikte yayınlanmıştır. Resmi bildirileri, hükümetçe 
yapılan yol, köprü v. b. yazıları yayınlayan bu gazeteler, özellikle başka 
rnilletlerle karşılaştırmalı olarak "Türklerin" özeleştirisini yapan yazılar 
da yayınlamaktaydı. Merkezi yönetimi güçlendirrnek için seçilen bu yol, 
dönemin yaygın olan hareketlerinden "ulusçuluk" akunlarıru da besle
rniştir. 

Vilayet gazetesi uygulamasının ilk örneği, Suriye' deki iç kargaşa yı 
bashrrnakla olağanüstü yetkilerle görevlendirilen Fuat Paşa'nın Bey
rut'ta yayınlanan Hakikat al Ahbar Gazetesi'ni kullanmasıyla görülür. 
Fuat Paşa, 1860'da Beyrut'ta çıkmakta olan Hakikat al Ahbar isimli 
Arapça gazeteyi, yerel yönetimin resmi sözcüsü haline getirmiş, böylece 
Türkçe- Arapça olarak ilk vilayet gazetesi yayınlanmıştır. 14 

Vilayet gazeteleri arasında ikinci sırada Mithat Paşa'nın Tuna Vali
siyken 1865'te Rusçuk'ta yayınladığı "TUNA" gazetesi gelmektedir. 
Önemli vilayet gazetelerinden biri de, 1866' da Trablusgarp'ta çıkartılan 
"Trablusgarp" gazetesidir. Türkçe-Arapça olarak yayınlanan bu gazete, 
kendi işlevini şöyle tanımlamaktadır; 

"Bilindiği gibi gazete denilen şey, yararlanılacak haberleri gerek çık
tığı yere, gerekse taşraya duyurmak ve herkesi iyi bilgiye sahip kılarak, 
eğitim hizmetini üstlenmektir. " 1 5  

14 KOLOGLU,a. g. e. s .  20 
15 Hıfzı TOPUZ, II. Mahmut' tan Holdingiere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitapevi, 

3. Basım, İSTANBUL, 201 1, s. 31 
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Trablusgarp Gazetesi, 25 Haziran 1874' deki sayısında da; "Anado
lu' da Açlık" başlığı ile Anadolu' da yaşanan sıkınbyı şöyle işlemiştir. 
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"İstanbul ve ecnebi gazetelerinin tümü Anadolu 'da açlığın arttığından söz edi

yorlar. Adeta feryat ediyorlar. Nasıl feryat etmesinler ki, Anadolu'nun birçok 

yerlerinde ahali açlıktan can veriyor. Ciğerparelerini (evlatlannı) kesip yemek 

derecesine varıyorlar. Böyle müthiş acıları işitip de hüngür hüngür ağlamayan, 

gönlü bin parça olmayan kimdir? Meğer ki, insan gibi görünen bir canavar 

olursa. Anadolu 'da birkaç milyon din ve vatan kardeşlerinin açlıktan can ver

mekte olduğunu bildiği halde sofrasını kurup da keyifle karnını dayuran insana 

insan diyebilir miyiz ?"l6 
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Bursa'da yayınlanan Hüdavendigar'ın ilk sayısında gazetenin karnu
oyunu bilinçlendirrnede önemi açıkça ifade edilmektedir. 

" . . .  vaktiyle basımcılık ilmi ortaya çıktı ve bir kalemden çıkan bir ke
limenin az vakitte yüzbin ele geçmesi mümkün oldu. Artık lisanla halka 
verilecek rnalurnat pek küçük kalarak herkes gözünün önündeki adarnın 
sözüne kanaat etmeyip, kendisinden bin saat uzaktaki adamların söyle
dikleri, bildikleri ve yaptıkları ve yapacakları ve yapmak istedikleri şey
leri işitıneye ve okumaya başladı ki, onları hep haber veren bu misullu 
havadisi ilan ve işaa eden kağıtcağıza gazete denildi. " 17 

Görüldüğü gibi, vilayet gazeteleri resmi bülten türü bir gazetecilik 
değil, gerçekten halkın bilgi almasını ve bilinçlenrnesini hedef alan bir 
anlayışla yayınlanmıştır. 

1 872 yılında Kastamonu' da yayınlanan "Kastamonu" gazetesinin 
"Hak söz acıdır" başlıklı yazısı bunun ispah gibidir. 

"Vilayet gazeteleri mahallin hakiki olaylarını okuyucularına bildir
rneyip de yalnız memurlardan gerekli, gereksiz bahsederek onları övrne
leri veya İstanbul' da çıkan gazetelerin makale veya haberlerini aynen 
alıp yayınlarnaları ile şüphe yok ki, kutsal görevlerini ihmal etmiş olur
lar. Hoşa gitsin gitmesin mahallin gerçek olaylarını gizlernek veyahut da 
uzakta olanları kandırmak için başka şekilde göstermeye çalışmak vila
yet gazeteleri için korudukları ülke çıkarlarına karşı aifedilmez bir kaba
hat, tabir caizse büyük bir ihanet değil midir? Öyle ise, gazeterniz eğriye 
eğri, doğruya doğru demekle niçin ayıplansın?" 1 8  

Bunun yanında Vilayet gazetelerinde öz eleştirilere de rastlamak 
mümkündür. Anadolu'nun ilk gazetesi olarak nitelenen ve 1867 yılında 
Erzurum'da yayınlanan Envar-ı Şarkiye'nin 1870 yılına ait bir nüshasın
da; 

"Frenkler çalışıyorlar, geceyi gündüze kalıyorlar, biz gündüzü gece
ye katmak istiyoruz. Vatanseverlik bizde öylesine yerleşmiş ki, Türkçe 
söylediğimiz 'armut piş ağzıma düş' atasözünü hemen hemen gerçek 
yerine koymuş gibi gülüyoruz. Ayıp ayıp. Ülkerniz dünyanın Pazar yeri 
ve ürünleTimize her tarafın gereksinmesi tartışılmaz iken biz niçin ihti
yaçlarımızın büyük kısmını hatta tamarnını Avrupa'dan getirtrneğe 
muhtaç olalım. Ve ülkemize gelen Frenkleri ürünlerirnizi aldıkları ve 

170rhan KOLOGLU, "Osmanlı Dönemi Basmmm İçeriği", TGC Yayınları, 
İST,2010, s. 34 
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taşıdıkları için kendimizi üstün ve yüksek görelim . Bu bizim için alçalma 
değil midir?" 
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Envar-ı Şarkiye (Doğu'nun Nurları), Anadolu'nun ilk gazetesi sayıl
maktadır. 1866' da Erzurum' da yayınlanmaya başlamıştır. Gazeteci Mu
ammer Yaşar, "Anadolu' da ilk Türk Gazetesi" adlı monografisinde 
Envar-ı Şarkiye'nin çıkışını şöyle anlatmaktadır. 

"Sultan Abdülaziz, Nisan 1863'te yaptığı Mısır gezisinden çok olum
lu izlenimlerle dönmüştü. Sultan, Mısır'ın çeşitli vilayetlerinde gazeteler 
çıkarıldığını öğrenmiş ve Anadolu'yu aydınlatacak başka önlemler dü
şünmeye başlamıştı . Envar-ı Şarkiyye bu düşüncenin ürünü oldu. Gaze
tenin kurulmasını Anadolu'nun kalkınması fikrinin bir başlangıcı da 
saymak gerekir. Çünkü, Padişah sadece Erzurum' da değil, çeşitli vilayet
lerde birer matbaa kurulmasını, gazete çıkartılmasını ve birer de "salna
me" yayınıanmasını öngörüyordu. Bu karar İstanbul'un yüzyıllarca 
unuttuğu Anadolu'ya nihayet katılmasının bir işaretiydi. " 19 

O dönemde yayınlanan bazı vilayet gazeteleri, günlük olaylara yer 
verirken bazıları da sadece yasalar, yönetmelikler, kamu görevlilerinin 
ödüllendirilmeleri, tayinler, kolluk kuvvetlerinin başarıları, valilerin 
konuşmaları ve yazılarını haber olarak vermişlerdir. Gerek içerik yeter
sizliğinden gerekse Dahiliye Nezareti'nin 1889 yılında yayınladığı ge
nelge ile gazetelere bazı yasaklar getirmesi sonucu okur oranında düşüş 
görülmüştür. 1903 yılında toplanan Şuray-ı Devlet yayınladığı kararna
mede, vilayetlerde çıkan gazetelerin çoğunlukla o yörenin tarımı ve do
ğal kaynakları ile ilgili sorunları aydınlatmadığı, halkın kültürel ve mes
leki gelişimine katkıda bulunmadığını belirtmiş ve bu durumun düzel
tilmesi için alanlarında söz sahibi kişilerin, bu gazetelerde herkesin anla
yabileceği bir Türkçe ile yazması ve daha geniş kitlelere ulaşması için 
yöre muhtarlarmın bu gazetelere abone edilmeye çalışılması istenmiştir. 
20 

1908 yılında Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle, gerek yerel gerekse İs
tanbul gazetelerinin sayılarında önemli bir artış olmuştur. Bu gazeteler, 
gerçek anlamda toplumun haber ve bilgi ihtiyacını karşılayan yayın or
ganları niteliğini kazanmıştır. 

19 Muammer Yaşar BOSTANCI, Anadolu'da İlk Türk Gazetesi Envar-i Şarkiye, 
Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, ANKARA, 1 971, s. 37 

2°Feyyaz BODUR, Yerel Basında Yönetim ve Örgüt Yapısı, A. Ü. Yayını, ESKİ
ŞEHİR, 1 997, s. 43 
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Osmanlı Vilayet Gazeteleri 21 

1828 "Vaka' yi Mısırriye" gazetesi - Kahire - Arapça 
1860 "Hadika al-Ahbar" gaztesi - Beyrut - Türkçe-Arapça 
1865 "Tuna" gazetesi -Tuna- Türkçe-Bulgarca 

1866 "Bosna" gazetesi - Bosna - Türkçe-Sırpça 
1866 "Gadir el-Fırat" gazetesi - Halep - Türkçe-Arapça22 

1866 "Suriye" gazetesi - Şam - Türkçe-Arapça 
1866 "Trablusgarb" gazetesi - Trablusgarp- Türkçe-Arapça 

1867 "Beyrut" gazetesi - Beyrut - Türkçe-Arapça 
1867 "Envar-ı Sarkiye" gazetesi - Erzurum -Türkçe-Ermenice 

1867 "Girid" gazetesi - Girid - Türkçe-Rumca 
1868 "Edirne" gazetesi - Edirne - Türkçe-Rumca 

1868 "İskodra" gazetesi - İskodra - Türkçe 
1868 "Yan ya" gazetesi - Yanya - Türkçe-Rumca 
1869 "Diyarbekir" gazetesi - Diyarbakır - Türkçe-Ermenice 

21 Bülent V AR LIK, "Yerel Basının Öncüsü Vilayet Gazeteleri", Tanzimattan 
Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c. I, s. 100-101 . 

22 Osmanlı dönemi Vilayet Gazetelerinin listesi, Tanzimattan Cumhuriyete Tür
kiye Ansiklopeclisinin 1 .  Cilelinin 100 ve 101 .  Sayfalarında yeralan sayın Bülent Var
lık'ın yazısından alınnuşhr. Listede 1866 yılında Hale b' de Fırat-el Gad ir gazetesinin, 
1868 yılında ise yine Hale b' de Fırat gazetesinin yayınlandığı belirtilmektedir. Yine 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2010 yılında yayınlanmış olan sayın Orhan 
Koloğlu'nun "Osmanlı Dönemi Basınmın İçeriği" başlıklı kitabının 34. Sayfasında 
Gadirü'I-Fırat ve Fırat gazeteleri farklı iki gazete olarak i fade edilmiş, Gadirü'I-Fırat'ı 
n İstanbul gazetelerine verdiği cevaplar yer almıştır. Kaynak taramasında pek çok 
kaynakta, aynı şekilde Fırat-el Gadir ve Fırat gazeteleri ayrı gazeteler olarak ifade 
edilmektedir. 

Oysa Haleb'de Vilayet gazetesi olarak sadece Fırat gazetesi yayınlannuşhr. 
Gadirü'I-Fırat daha sonra 20x28 ebadında periyodik olmayan Fırat gazetesinin ilavesi 
olarak yayınlanmışhr. Ve her ikisinin yayın tarihi Hicri 1284 (1867) dir. 

Gadirü'I-Fırat'ın 1 -30 sayılarının orijinalleri halen Millet Kütüphanesinde yer 
almaktadır. Gadirü'l-Fırat her sayısı dört sayfa ve tamamen arapça harflerle Türkçe 
olarak ve gazete geleneğinin dışında devam eden nüshalarda sayfa numaraları bir 
birini takip edecek şekilde yayırnlanmışhr. 

Gadirü'I-Fırat'ın ilk sayısında çıkış amacı belirtilirken, her nüshasında başlık al
tında yer alan ibarede, Gadirü'l-Fırat'ın Fırat Gazetesi abonelerine ücretsiz olarak 
verildiği belirtilmektedir. Yine, Fırat Gazetesinin 20. Nüshasmda, gazetenin ilavesi 
olarak çıkarhlan Gadirü'l-Fırat'ın niçin çıkarıldığı, ilavenin ne zaman çıkarılacağı 
i fade edilmekteclir. Bu konudaki orijinal içerikler, Fırat ve Gaclirü'l-Fırat başlıkları 
alhnda tümüyle yer almaktadır. Dr. Kemal Kapaklı 
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1869 "Hüdavendigar" gazetesi - Bursa - Türkçe-Ermenice 

1869 "Konya" gazetesi - Konya - Türkçe-Rumca 
1869 "Fırat" gazetesi - Halep - Türkçe-Arapça, Türkçe- Ermenice23 

1869 "Selanik" gazetesi - Selanik - Türkçe- Rurnca- Bulgarca, 
Yahudice- Türkçe- Rurnca 

1869 "Trabzon" gazetesi - Trabzon - Türkçe-Rumca 
1869 "Zevra" gazetesi, - Bağdat - Türkçe-Arapça 

1871 "Prizren" gazetesi, Türkçe-Sırpça 
1872 "Kastamonu" gazetesi - Kastamonu - Türkçe 

1872 "Seyhan" gazetesi - Adana - Türkçe-Rurnca 
1872 "Yemen" gazetesi - Yemen - Türkçe-Arapça 
1873 "Rumeli" gazetesi - Manastır - Türkçe 
1874 "Ankara" gazetesi - Ankara - Türkçe 

1874 "Aydın" gazetesi - İzmir - Türkçe 

1876 "Neretva" gazetesi, Türkçe-Sırpça 
1877 "Kosova" gazetesi, - Üsküp -Türkçe-Sırpça 

1877 "San' a" gazetesi, Türkçe-Arapça 
1878 "Sivas" gazetesi - Sivas - Türkçe 
1882 "Cezair-i Bahr-i Sefid" gazetesi, Türkçe-Rumca 
1882 "Musul" gazetesi - Musul -Türkçe-Arapça 
1 884 "Manastır" gazetesi - Kosova -Türkçe 
1 903 "Kudüs" gazetesi - Kudüs -Türkçe-Arapça 

1 908 "Hicaz " gazetesi - Hicaz -Türkçe-Arapça 
191 O "Erciyes" gazetesi - Kayseri -Türkçe 
1913 "Bolu" gazetesi - Bolu - Türkçe 
1914 "Kayseri" gazetesi- Kayseri -Türkçe 

23 Fırat ve Fırat-el Gadir gazetelerinin çıkış tarihleri kaynaklarda 1866 ve 1868 
olarak belirtilmektedir. Oysa Haleb Vilayeti'nin ilk gazetesi olan Fırat Gazetesi H. 
1284 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. Aynı yıl ilk Haleb Vilayet Salnamesi de 
yayınlanmış ve bu tarih Haleb Vilayet Salnamesinde de ifade edilmiştir. Fırat Gaze
tesinin ilavesi olarak yayınlanan Gadirü'l-Fırat ise Fırat" dan 4-5 ay sonra yine Hi eri 
1284 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Bazı kütüphanelerde Sene-i Şemsiye baz 
alınarak Gadirü'l-Fırat 1 283 tarihine kaydedilmiştir. Fırat gazetesinde de ayru yanıl
gının yaşandığını sanıyorum. O dönemde gazetelerin büyük bir bölümü logolarının 
altında hem karneri hem de şemsi yılı tarih olarak kullanmaktaydılar. Dr. Kemal 
KAPAKLI 
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1916 "Karacahisar" gazetesi, Türkçe 

1919 "Kocaeli" gazetesi, Türkçe 
1919 "Malatya" gazetesi, Türkçe 
1921 "Çorum" gazetesi, Türkçe 
1922 "Amasya ' gazetesi, Türkçe 

1922 "İstanbul" gazetesi, Türkçe 
1922 "Tasili" gazetesi, Türkçe 
1923 "Isparta" gazetesi, Türkçe 
Temelde Vilayet gazeteleri, günümüz anlamında bir yerel gazeteci

likten öte, devletin yeni yapılanmasının bir parçasıdır. Söz konusu ya
yınlar, yüksek yönetici kadrolar için çıkarılmıştır. Amaç, üst düzey yöne
ticilerin yeni düzenlemeleri öğrenmelerini sağlamaktı. Bu nedenle, Os
manlı' da yayınlanan ilk gazeteler, bireyi devlet karşısında desteklemek 
ve isteklerini dillendirrnek yerine, devleti güçlendirmeye yönelik ve 
dördüncü güç olmak niteliğinden uzak bir yapıya sahiptiler. 24 

Modern batı toplumunun yapılanmasında gazetenin elde ettiği ko
num ve üstlendiği görev ile Osmanlı' daki konum arasında önemli fark 
vardır. Batı' da; tarihsel, toplumsal bir sürecin gelişiminin ürünü ve siya
sal sisteme halkın katılımını sağlayarak kendi meşruiyetini sağlarken, 
diğerinde devletin yapılanması içinde bürokratik mekanizma ile iletişim 
kurulması, onların eğitilmesi ve benzeri işlevler görmenin yanında 
"halk"'ın, daha sonraki süreçte de "ulusun" yaratılmasında kullanılmış
tır. 2s 

Vilayet gazetelerinde genellikle, padişah ile ilgili hdberler öncelikle 
yer almaktadır. Bunun yanı sıra kamu görevlilerinin atama, yükselme ve 
ödüllendirilmeleri, yeni yasa, yönetmelik düzenlemeleri, hükümet, vila
yet ve kamu kuruluşlarının çalışmaları, demiryolu, yol, telgraf hattı ya
pımı, sağlık konuları, yerel okul sınavları ve ödül dağıtma törenleri, ha
cıların gidişi, et, ekmek fiyatları, şiddetli yağmur ve kar yağışları, doğal 
afetler, savaşlar, yeni silahlar, buluşlar, yabancı konsolosların gezileri ile 
ilgili haberler yer almıştır. 

Osmanlı'da 22 ayrı dilde çıkarılmış 1746 gazete ve derginin varlığın
dan söz edilmektedir. Bu gazeteler, dil dışında kullanılan alfabe olarak 
da çeşitlilik göstermektedir. 

24 GİRGİN, a . g. e. s. 19 
ıs GİRGİN, a . g. e. s. 86 
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Vilayet Gazetelerinin Ortak Özellikleri 

Osmanlı' da yayınlanan çeşitli dil ve alfabeye sahip Vilayet gazetele
rinin ortak özelliklerini ve işlevlerini şöyle sıralayabiliriz: 
• Vilayet gazeteleri, Anadolu Basını'nın öncüleri olmuşlardır. 
• Vilayet gazeteleri yoluyla birçok yörede ilk kez süreli yayın çıkarıl

mıştır. 
• Gazetelerin basıldıkları matbaalar, kamu işlerinin yanı sıra, özel 

kesimin işlerine de açık tutulmuş, böylece yerel basının başlaması ve 
saygınlık kazanması yolunda önemli bir adım atılmıştır. 

• Bazı vilayetlerde "sanat okulları" ve "sanayi okulları" açılmış, mat
baalar birer uygulama yeri haline getirilerek, matbaacılık eğitimi ve
rilmiştir. 

• Birçok vilayette, yayınlanan gazete yörenin ilk süreli yayını olduğu 
için, gazeteciliğin alfabesinden başlanarak, kitlenin basın aracılığıyla 
eğitilmesi sağlanmıştır. 

• Gazetede yer alan yazılarm büyük bir bölümü Vilayet Mektupçuları 
tarafından yazılmıştır. 

• Birçok yörede, "kalemi kuvvetli kişiler" den bir yayın kurulu oluştu
rularak, yörede yazarlığın yaygınlaşmasına imkan tanınmıştır. 

• Yazı yazabilen halktan kişiler, vilayette resmi olarak görev alabilmiş
lerdir. 

• Vilayet gazetelerinde bilinçli bir gazetecilik yaklaşımı görülmezken, 
gazetelerde zaman zaman şürlere, inceleme ve araştırmalara, tarih 
çalışmalarına yer verilerek yöre kültürüne olumlu bir katkı sağla
mıştır. 

• İki dilde yayınlanan gazetelerde, metinler aynı şekilde yer almıştır. 
• Anadolu' da yayınlanan bazı gazetelerde Türkçe metinler Ermeni ve 

Rum alfabesiyle ancak yine Türkçe olarak yazılmıştır. 
• Türkçe dışında yayınlanan gazetelerin önemli bir bölümü sürekli 

olamamıştır. 
• Vilayet gazeteleri, belirli merkezlerde halk tarafından okunabilmele-

ri için duvarlara yapıştırılmıştır. 
• Vilayet gazeteleri zaman zaman ekler de yayımlamışlardır. 
• Genellikle haftalık olan bu yayınlar, çoğu kez düzensiz çıkmıştır. 
• Gazetelerin sayfa sayısı 2 ile 4 arasında değişmiştir. 
• Gazetelerde yer alan yazılar genellikle imzasızdır. 
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• Yazıların konuları, tarihsel süreç içinde büyük farklılıklar göster
mektedir. 

• Resim ve karikatürün, yok denecek kadar az olduğu vilayet gazete
lerinin önemli bir bölümünün baskı adedi SOO dolayındadır. 

• Vilayet gazetelerinin önemli bir bölümü, Cumhuriyet' ten sonra, özel 
gazeteciliğin gelişmesi ve desteklenmesi için kapatılmıştır. 

• Ve; basının İstanbul'un tekelinden çıkmasını sağlamış, Anadolu'da 
gazeteciliğin yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. 

Milli Mücadele Basını (1919-1922) 
Birinci Dünya Savaşı'nın yenilgiyle sonuçlanması üzerine, Osman

lı'nın Başkenti ve Anadolu'nun büyük bir kısmı işgal edilir. İşgal kuvvet
lerinin yaptığı ilk iş, muhalif gördükleri basını susturmak olur. Muhalif 
gazetecilerin önemli bir bölümü Malta'ya sürgüne gönderilir. Bununla 
yetinmeyen işgal kuvvetleri, basma sansür uygular. 

1918-1923 yıllarını kapsayan dönemde, merkezi İstanbul'da bir Os
manlı Hükümet'i, bir de merkezi Ankara'da olan Hükümet vardır. Basın 
da bu duruma paralel olarak, İstanbul Basını ve Anadolu Basını olmak 
üzere iki merkezde guruplaşmıştır. İstanbul' da yayınlanan gazetelerin 
bir kısmı, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu' da başlattığı Kurtuluş Sava
şı'nı destekliyordu. Ancak Osmanlı Hükümeti'nin 5 Şubat 1919 tarihli 
kararnamesi ile kurulan ve işgal kuvvetlerinin buna eklenen sansürü 
nedeniyle özgür yayın yapamıyor, gerektiği şekilde seslerini duyuramı
yorlardı. 

Mütareke döneminde gazeteler, hem Hükümet'in hem de işgal kuv
vetlerinin sansürü altına girmiştir. 26 

Mütareke ve özellikle Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun çeşitli 
bölgelerinde "Milli Mücadele Basını" doğmuş ve gelişmiştir. Kağıdın, 
mürekkebin bulunmadığı, meslekten yetişmiş matbaaemın olmadığı 
Anadolu illerinde, her çeşit yokluğa rağmen bir iki sayfalık gazeteler 
çıkarılmış, Anadolu halkının birlik ve beraberliğini sağlama çabaları 
sürdürülmüştür. 

Anadolu basını da, Milli Mücadeleye öncülük eden, Milli Mücadeleyi 
destekleyen ve yıpratmaya çalışan gazeteler olmak üzere 3 gruba ayrıl
mıştır. 

26 İNUGUR, a.  g.  e. s. 347 
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Milli Mücadeleye Öncülük Edenler 

İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinden, kurtuluşuna kadar geçen 
üç yıldan fazla zaman sürecinde Anadolu'nun çeşitli illerinde gazeteler 
çıkarılmıştır. Bu arada bizzat Atatürk'ün emir ve talimatı ile önce Sivas 
sonra Ankara'da gazeteler yayınlanmıştır. Ve bu gazeteler halkı milli 
mücadeleye hazırlayıp, öncülük etmişlerdir. Milli Mücadeleye öncülük 
eden gazeteler şunlardır; 

Hukuk-u Beşer Gazetesi 

Osmanlı Sulh ve Selamet Cerniyeti'nin sözcülüğünü yapan Hukuk-u 
Beşer gazetesinin başyazarı olan Osman Nevres'in (Hasan Tahsin) 1919 
Mayıs'ında İzmir Kordonboyu'nda karaya çıkan Yunan askerlerine ilk 
kurşunu atmasıyla, Anadolu basınının düşmana karşı ilk direnişi başla
mıştır. 

Hukuk-u Beşer gazetesinin başyazarı olarak yazdığı makalelerde 
düşmana karşı topyekün direnişi savunan Osman Nevres, attığı kurşun
larta iki Yunan askerini yere serrniş, kendisi de hemen oracıkta süngü
lenmiştir. Bu olayın basın tarihi bakırnından en önemli yanı, işgal kuv
vetlerine ilk kurşunun bir gazeteci tarafından atılmış olmasıdır. 

Hasan Tahsin, düşmana ilk kurşunu atmadan önce Hukuk-u Beşer 
gazetesinde kaleme aldığı "Namus Uğrunda!" başlıklı makalesinde, 
düşmana karşı direnişi savunur: 

" . . .  Hayır, hayır. . . . .  Meyus olmayalım. Biz ölrnedik yaşıyoruz.  Bu 
mernlekete göz diken kuvvetleri yakacak, :.. • • •  L.:ek hararetimiz pek, hem 
de pek mebzul . . .  Yalnız bunu da unutmasinlar ki, Çanakkale kahrarnan
larının, mavi beyaz kucağında salibi taşıyan Yunanlılığın canavar haki
rniyeti altında yaşayacak tek hemşiresi, tek bir validesi, ufak bir Türk 
benliği yoktur . . . . Çünkü tarihimiz var. Çünkü bizi tel'in edecek ecdadın 
ruhu ahfadın feryadı var. Çünkü her şeyden üstün namusumuz var. " 

Öğüt Gazetesi 

Öğüt gazetesi, 2 Ocak 1918'de Abdülgani Ahmet Bey tarafından Af
yon' da kurulmuş, Yunanlı'ların İzrnir'i işgal etmeleri üzerine Konya'ya 
taşınmıştır. Ancak, Konya' da İtalyan'ların baskılarıyla yayın yapamaz 
hale gelen Öğüt Gazetesi, Temmuz 1921'de Ankara'da Akşam Gazetesi 
olarak yayınını devam ettirrniştir. 

Gazetenin Yazıişleri Müdürlüğünü Sadi Ertern yaparken, yazar kad
rosu Mürıir Müeyyet Bekman, Lütfü Arif Kerarnettin, Raif Nezihi, Celal 

33 



Davut ve Enver Behnan' dan oluşmuştur. Milli Mücadelenin öncü gazete
lerinden Öğüt yayınını 1923 yılına kadar sürdürmüştür. 27 

İleri Gazetesi 

1919 Yılında Celal Nuri İleri ve Kardeşi Suphi İleri tarafından kuru
lan İleri Gazetesi yayınlarmda ittihatçıları ve İstanbul Hükümetini sert 
bir dille eleştiriyar ve Milli Mücadeleyi destekliyordu. Anadolu' daki 
Kurtuluş Cephesi ile ilgili haberler önce ileri gazetesinde yayınlanıyor, 
başkumandan Mustafa Kemal'in halka duyumlmasını istediği haberler 
bu amaçla ileri gazetesine ulaşhrılıyordu. 

İleri gazetesi, Milli mücadelenin İstanbul sözcüsü haline gelmişti. 
Atatürk tarafından yazılan ve bu gazeteye yollanan birçok yazılar başka 
isimlerle yayınlanıyordu. Bu nedenle Celal Nuri 1920 Mart'ında İngiliz
ler tarafından yakalanarak Malta'ya sürgün edilmiştir. 28 İleri gazetesi 
1924 yılına kadar yayınını sürdürmüştür. 

Yenigün Gazetesi 

1918 yılının 2 Eylül' ünde İstanbul' da Yunus N adi tarafından 
Yenigün gazetesi yayınlanmaya başlamıştır. 

• "=='-
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Bu gazetedeki yazılarda açıkça Milli Mücadele hareketini destekledi
ğinden ve 16 Mart işgal günü askerlerimizin Şehzadebaşı Karakolunda 
şehit edilişini yazdığından, 17 Mart'ta İngilizler tarafından matbaa ba
sılmış ve Yenigün kapatılmıştır. Bu durumda Yunus Nadi Anadolu'ya 
kaçmak zorunda kalmış ve matbaasını da gizlice Ankara'ya nakletmiştir. 
Yunanlıların Ankara'ya yaklaştığı günlerde Yenigün gazetesi Kayseri'ye 
nakledilmiş 1 Eylül 1922'da gazete Kayseri'de yayınlanmıştır. Sakarya 
zaferinden sonra tekrar Ankara'ya getirilmiş ve yayınını burada sür
dürmüştür. 

14 Kasım 1918 günü galiplerin donanmaları İstanbul'a girerken, Su
riye cephesinden dönen Mustafa Kemal Paşa da, Haydarpaşa' da trenden 
inmiş ve kimsenin önemsemediği, "Geldikleri gibi giderler" sözünü söy
lemişti . .  29 Bunu yayıniayan Yeni Gün, daha sonra matbaasını Ankara'ya 
nakledip Kuvayı Milliye'nin sözcüsü oldu. 

Atatürk'ün Yayınladığı Gazeteler 

Karışık toplumsal ve siyasal ortamda, Anadolu halkının ulusal ba
ğımsızlık mücadelesine çekilebilmesi için, kamuoyunu bir fikir etrafında 
oluşturmak gerekiyordu. Bu kamuoyunun oluşturulması, Kurtuluş Sa
vaşı'nın başanya ulaşması, bunun gerçekleşebilmesi için halk desteğinin 
sağlanması çok önemliydi. İşte bu yüzden Mustafa Kemal Paşa, Erzurum 
ve Sivas Kongreleri'nin yapıldığı tarihlerde ülke içinde cereyan eden 
olayları, ulusal bağımsızlık hareketini başlatanlara halkın duyduğu des
tek ve güveni, yurt içi ve yurt dışındaki kamuoyuna iletmek amacıyla 
İrade-i Milliye ve ardından da, Hakimiyet-i Milliye gazetelerini yayınla
mıştır. 

İrade-i Milliye Gazetesi 

Anadolu' da Milli Mücadele'nin ilk gazetesi, Erzurum Kongresi'nden 
sonra Sivas'a gelen Mustafa Kemal'in 4 Eylül 1919' da Sivas Kongresi'ni 
topladığı sırada Kuvayi Milliye sözcülüğünü yapmak ve kurtuluş hare
ketiyle ilgili düşüncelerini yaymak amacıyla 14 Eylül 1919'da yayınlanan 
İrade-i Milli ye' dir. 

4 Eylül 1919 günü Mustafa Kemal'in başkanlığında Sivas Kongresi 
toplanmış ve çalışmalara başlamıştır. ll Eylül günü, kongre sona ererken 

29 Kemal KAPAKLI, Medya Kültürü, Basılmamış Ders Notları, Harran Üniversi
tesi, ŞANLIURFA, 2005, s. 43 
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Mustafa Kemal, kongre üyesi olan Sivas'ın emektar öğretmenlerinden 
Ra sim Bey' e,''bir gazete çıkaracağım, sorumlu müdürlüğünü üzerine 
alacak güvene layık biri lazım" der. Rasim Bey, kendi öğrencilerinden 22 
yaşındaki genç öğretmen Selahattin'i önerir. Milli hareketin içinde yer 
alan Sivas Valisi Reşit Paşa, gazete çıkartma iznini hemen verir. 
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Gazetenin adını ve başlık altını bizzat Mustafa Kemal tespit eder. 
Gazete; "İrade-i Milliye" başlığı ve başlığın altında; "Metalip ve Arnali 
Milliye'nin Müdafiidir" ibaresiyle çıkar. 30 Gazete, Hey'eti Temsiliye 
adına Mustafa Kemal tarafından kurulmuş, ancak gazetenin imtiyaz 
sahibi olarak Selahattin (Ulusarek) ismiyle çıkmıştır. Gazetenin Yazıişleri 
Müdürlüğünü Mazhar Müfit (Kansu) üstlenmiştir. 

İki sütun üzerine dizilen ve haftada iki gün yayınlanan gazete, Vila
yet basımevinde basılmıştır. Sivas Kongresi zabıtları ve Mustara Ke
mal'in bildirilerinin yayınlandığı gazete yüz para'ya satılıyordu. Daha 
sonraları günlük olarak yayınlanan ve 1922 yılı sonunda yayın hayatına 
son veren İrade-i Milliye'deki tüm yazıların bizzat Mustafa Kemal tara
fından dikte edildiği ifade edilmektedir. Bütün yazıların imzasız olarak 
yayınlandığı İrade-i Milliye, başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun 
çeşitli illerine gönderilmekteydi. 

Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 

25 Aralık 1919 günü Heyet-i Terniliye Reisi sıfatıyla Ankara'ya gelen 
Mustafa Kemal Paşa, Anadolu' da kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiye
ti'nin kararlarını millete duyuracak bir gazeteye ihtiyaç olduğunu gör
müştür. 

Ankara' da doğru-dürüst bir matbaa bulunmadığından, Konya' dan 
getirilen baskı makinasıyla Meclis bahçesindeki binada bir basımevi ku
rulmuş ve gazete yayma başlamıştır. 

" İrade-i Milliye'yi çıkartmaktaki amacımız, Hakimiyet-i Milliye'yi te
sis etmekti. O halde, çıkaracağımız gazetenin adı; Hakimiyet-i Milliye 
olacaktır" diyen Mustafa Kemal, gazetenin ismini bizzat kendisi koy
muştur. Hakimiyet-i Milliye, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Ce
miyeti'nin yayın organı niteliğinde yayın yapmıştır. Gazetenin Yazıişleri 
Müdürlüğü'ne Nizarnettin Nazif (Tepedelenlioğlu) getirilmiş, ilk sayısı 
Mustafa Kemal'in başyazısı ile 10 Ocak 1920 günü yayınlanmıştır. İlk 
sayısında Hakimiyet-i Milliye başlığının altında "mesleği milletin irade
sini hakim kılmaktır" ibaresi yer almıştır. 

Haftada iki gün yayınlanan gazetenin Sorumlu Müdürü Recep Züh
tü'dür. Gazete, 1920'de haftada üç gün, 6 Şubat 1921'den itibaren günlük 
olarak yayınlanmıştır. Gazetenin Yazıişleri Müdürlüğüne daha sonraları 
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sırasıyla; Hüseyin Ragıp (Bayındır), Nafi Atıf (Kansu) ve Ziya Gevher 
(Etili) getirilmiştir. 31 
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Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 
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Hakimiyet-i Milliye'nin yazı kadrosu oldukça zengindir. O günlerde 
Ankara' da olan aydınlar ve gazeteciler gazeteye yazı vermişlerdir. Ağa
oğlu Ahmet, Hüseyin Tevfik, Ruşen Eşref (Ünaydın), Dr. Adnan (Adı
var), Mehmet Esat, İzzet Ulvi (Aykut), Dr. Tevfik Rüştü (Aras), Yusuf 
Akçura, Osman Harndi gazetenin yazar kadrosu arasında yer almıştır. 

Hakimiyet-i Milliye'nin çıktığı ilk gün, gazetede bütün ilk sayfayı 
kaplayan ve başlığı da, "Hakimiyet-i Milliye" olan bir başyazı yayınlan
mıştır. 

Gazete, ulusal mücadele döneminde Anadolu' da ortaya çıkan olay
larla ilgili her tür haberi kapsayan zengin bir içeriğe sahiptir. Cumhuri
yet'in ilanının ardından bu defa da, yeni kurulan rejimin yerleşmesi sü
recine katkıda bulunmak için yayınlanmıştır. 

Gazete, kapandığı 1934 yılına kadar sekiz sayfa olarak çıkmış, siyasi 
haberler, "telgraf haberleri" başlığı altmda yurt içinden ve yurt dışından 
haberler, kültür sanat haberleri ve çoğu zaman üç sayfayı dolduran ilan
lardan oluşan bir içerikle yayınlanmıştır. 

Daha sonraları Hakimiyet-i Milliye, giderek Atatürk'ün kurduğu 
Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yayın organı haline dönüşmüş, özellikle 
Falih Rıfkı Atay'ın başyazarlığında gazete, "parti sözcüsü" görünümünü 
almıştır. Hakimiyet-i Milliye, 1934-1971 yılları arasında "Ulus" adıyla 
yayınlanmış, daha sonra "Yeni Ulus", "Halkçı Ulus", ve "Barış" adlarıy
la yaymını sürdürmüştür. 32 

Milli Mücadeleyi Destekleyen Gazeteler 

Mustafa Kemal, İrade-i Milliye ve Hakimiyet-i Milliye'nin yayınlan
masını sağlamakla kalmadı, Anadolu' da Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen 
basının yaratılıp, güçlenmesi içinde çalıştı. Meclis'teki bir konuşmasında; 
" Bütün gazetelere ne yolda idare-i kelam edeceklerine (yazacak/anna) dair tara

fımdan talimat verilmiştir ve bütün matbuatımız bu dairede lfay-ı vazife etmek

tedir" diyordu. 33 

Mustafa Kemal'in gazetecilik faaliyetlerine önem vermesini şu ne
denlere dayandırabiliriz; 
• Anadolu' da oluşan bağımsızlık fikirlerinin arttığı bu dönemde ba

ğımsızlık yolunda bir fikir birliği oluşturmak, 

32 Ali GEVGİLİLİ, Türkiye Basını, s. 228 
33 Alpay KABACALI, Başlangıçtan Günümüze Türkiye'de Matbaa Basın ve Ya

yın, Literatür Yayınlan, İSTANBUL, 2000, s. 152 
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• Gerekli siyasi, sosyal ve kültürel zemini hazırlamak ve davalarının 
propağandasını yapmak, faaliyetlerin geniş halk kitlelerine yayılma
sını sağlamak, 

• Dış dünyayı, Milli Mücadele' den haberdar etmek ve dış destek sağ
lamak. 

Milli Mücadele'nin başlamasıyla Anadaltınun dört bir tarafında, Mil
li Mücadele'ye destek vermek ve halkı Milli Mücadele için bilinçlendir
mek için gazeteler yayımlanmıştır. Milli Mücadele'ye destek veren belli 
başlı gazeteler şunlardır: 

Ses Gazetesi 

Mondoros Mütarekesi'nin imzalanrnasından iki hafta önce 17 Ekim 
1918'de Balıkesir'de haftalık olarak yayınlanan Ses Gazetesi'nin sahibi ve 
başyazarı Çantayzade Hasan Basri' dir. Nüshası bir kuruşa satılan gazete, 
1919 yılı ortalarına kadar yayınını sürdürmüş, İzmir ve havalisinin kim
seye verilmeyeceği fikrini savunmuştur. 34 

Doğrusöz Gazetesi 

İzmir'in işgalinden bir hafta sonra 22 Mayıs 1919'da Balıkesir'de ya
yımlanmıştır. Vilayet matbaasında basılan gazetenin imtiyaz sahibi 
Sındırgılızade A. Bekir, Vamalızade İsmail Hakkı'dır. Başlığının altında 
"Haftada bir defa, Perşembe günü çıkar, müstakil gazetedir" ibaresi yer 
almaktadır. 

Doğrusöz'ün 5 Haziran 1919 tarihini taşıyan üçüncü saysısında, 
"manda teklifi" şiddetle eleştirilmiş, "Ya İstaklal, Ya ölüm" şeklinde iki 
yol olduğu dile getirilmiştir. 35 

İzmire Doğru Gazetesi 

16 Kasım 1919'da Balıkesir'de yayınlanan bu gazete, Kuvayı 
Milliyenin Ege' deki sözcüsü durumunda olan dönemin en önemli yayın 
organlarındandır. Gazeteyi Vasıf Çınar, Asaf Çınar ve Mustafa Necati 
yayımlamıştır. 

16 Kasım 1919'da yayımlanan gazetenin ilk sayısı dört bin adet ba
sılmış, bir kısmı savaş hatlarına gönderilirken önemli bir bölümü de köy 
ve kasabalara dağıtılmıştır. Haftada iki gün yayınlanan gazetenin fiyatı 
iki kuruş olarak belirtilmiştir. Başlığının hemen altında," Harekat-ı 
Milliyenin Hadim ve Müverricidir" ibaresi yer almıştır. 

34 İNUGUR, a . g. e. s,354 
35 İNUGUR, a . g. e . s,355 
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Haber yönünden zengin içeriğe sahip olan gazete, l l  Aralık 1919 ta
rihli saysını dört bin adet basmış ve bu sayıda ilk defa "Mustafa Necati" 
imzalı başmakale yer almıştır. Mustafa Kemal'in Sivas ve Erzurum 
Kongreleri esaslarını millete duyurulması hakkındaki ilk genelgesi bu 
gazetede yayınlanmıştır. 36 

27 Haziran 1920'de Yunanlı'ların Balıkesir'i işgal ettiğinde 74. sayısı
nı yayınladıktan sonra kapanmıştır. 
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Milli Mücadeleye destek veren gazetelerden biri de, Franszılar tara
fından işgal edilen Adana' da 25 Aralık 1918' de yayımlanmaya başlayan, 
"Adana" ve onun devamı olan "Yeni Adana" gazetesidir. 

Adana Gazetesi, İstanbul Hükümetini ve işgali savunarak, Kuvayı 
Milliye aleyhtarlığı yapan "Ferda" adlı gazeteye tepki olarak 
Yedeksubay Yozgatlı Avni ile öğretmen Ahmet Remzi tarafından yayın
lanmıştır. Adana Gazetesi, üç sayı çıktıktan sonra işgal kuvvetlerinin 
baskısı sonucu, valilikten gelen bir emirle kapatılrnıştır. Ancak Yozgatlı 

36 Ömer Sami COŞAR, Milli Mücadele Basını, İSTANBUL, 1964, Aktaran 
İNUGUR, s. 355 
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Avni ve Ahmet Remzi, "Yeni Adana" adında bir gazete çıkarmak için 
başvurur ve alınan izinle Hayat Basım evi' nde "Yeni Adana" gazetesi 
basılır. Gazetenin 8. sayısında Avni Doğan imzasıyla yayınlanan "Kanu
na Saygı" başlıklı yazıda, gazetenin kapatılma kararı eleştirilerek, verilen 
kararın kanunsuz olduğu belirtilir. İşgal kuvvetlerinin artan baskısı ne
deniyle, gazete Torosların eteğinde Gebetek İstasyonu'nda kör bir hat 
üzerine çekilmiş vagonda, eski bir pedal makinasında basılarak yayınını 
sürdürür. 37 

Açıksöz Gazetesi 

15 Haziran 1919'da Kastamonu ilinde yayımlanmaya başlayan 
Açıksöz Gazetesi'nin kurucuları aynı yıl Kastamonu Lisesi'ni bitiren 
Hüsnü Açıksöz, Ahmet Harndi ve Tahir Karaoğuz ismindeki gençlerdir. 

İlk nüshasındaki "Mesleğimiz" başlıklı yazıyla izleyecekleri yolun, 
particilikten ve kişisel çıkarlardan uzak olduğunu, hakkın ve hakikatın 
sesini duyurmak amacıyla haftada iki gün yayınlanacağı belirtilmiştir. 
Nüshası iki kuruş olan gazete ilk sayısını 300 adet basmış, bütün vatan
daşları yurdun çıkarları uğruna birlik ve beraberliğe davet etmiştir. 

1920 yılında kağıt sıkıntısı nedeniyle sayfa sayısını dörtten ikiye dü
şürmüştür. 9 Mart 1921 tarihinden itibaren, Cumartesi günü dışında 
haftanın her günü iki sayfa olarak yayınını devam ettiren gazete, 1932 
yılında kapanmıştır. 

Babalık Gazetesi 

Babalık Gazetesi, 23 Aralık 1910'da Konya'da yayımlanmaya başla
mıştır. Milli Mücadele döneminde Kuvayı Milliyenin en büyük destekçi
lerinden olmuştur. 

Yayma başladığı günden itibaren düzenli olarak haftada iki gün ya
yınlanan gazete, 5 Nisan 1921 tarihinden itibaren günlük olarak yayınını 
sürdürmüştür. 

Gazetenin kurucusu Yusuf Mazhar, Başyazar ve Yazıişleri Müdürü 
Samizade Süreyya'dır. Namdar Rahmi, Reşat Ekrem Koçu, Yahya Saim, 
Saadetlin Nüzhet, Enver Behnan Şapolyo ve Servet İskit gibi isimler ya
zar kadrosunda yer almıştır. 

37 COŞAR, Aktaran, İNUGUR, a. g. e., s .  357 
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Babalık Gazetesi 
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27 Nisan 1922 tarihli nüshasında gazetecilik mesleği konu olarak ele 
alınmış, "Bu memlekette her aklına gelenin gazete çıkarması", "üç keli
meyi doğru ve yanlış yan yana getiren ve birazda kesesine güvenen her 
şahsın kendisinde gazete çıkarmak" yetkisini bulmasını ağır bir şekilde 
eleştirmiştir. 38 

Büyük taarruzun başladığı günlerde Babalık gazetesi, sabah akşam 
çıkardığı ilavelerle taarruzun her gelişmesini okurlarına duyurmuştur. 
Babalık Gazetesi 1930 yılına kadar Yusuf Mazhar yönetiminde yayınını 
devam ettirmiş, ölümünden sonra bir süre eşi tarafından gazetenin yayı
nı sürdürülmüş, ancak uzun ömürlü olamamıştır. 

Milli Mücadeleyi Destekleyen Gazetelerin Ortak Özellikleri 

Kurtuluş Savaşı boyunca, Anadolu' da yüz civarında gazete çıkmış, 
bunların büyük bir kısmı Milli Mücadele'yi desteklemiştir. 

38 COŞAR, Aktaran, İNUGUR, a. g. e. s, 361 
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Büyük zorluklar içinde yayın hayatlarını sürdürrnek zorunda kalan 
çoğu pedal makinesinde basılan bu gazeteler, özellikle düşman işgali 
altındaki şehirlerde kağıt sıkıntısından etkilenmişlerdir. Kimi soba boru
larından toplanan " is"le hazırlanmış mürekkeple, kimi vagonlarda hazır
lanıp basılmış, kimi sarı kağıda basılmıştır. Bu gazetelerin hazırlanma
sında çalışanlar zamanı geldiğinde kalemi bırakıp, Kuvay1 Milliye safla
rında savaşrnış, akşamları da gazetelerine dönmüş kişilerdir. 

Bu gazetelerin Kurtuluş Savaşı'nda ne kadar etkili rol aynadıkları 
Fransız istihbarat subayının notlarında yer alan bir belgede şöyle anla
tılmaktadır; 

"Balıkesir' de Milli kuvvetlerin idarecilerinin elinde çok okunan bir 
gazete var; İzmir' e Doğru. Bu gazeteyi mükemmel bir propağanda silahı 
haline getirmeyi başarrnışlar. İzmir' e Doğru'nun tirajı iki bindir. Bu, kati 
bir rakamdır. Yalnız bu tiraj gazetenin okuyucu adedi hakkında bir fikir 
vermez. Çünkü, İzmir' e Doğru birer-ikişer adet köylere gönderilmekte
dir. Herkes onu tarur, bilir. Akşam olunca, köylüler ocak başında topla
nınca, köyün okur-yazar kişisi, İzmir' e Doğru'yu başından sonuna kadar 
yüksek sesle okur. Yunanlıların işgal bölgelerinde giriştikleri rnezalirni, 
cephe yakınındaki masum, savunmasız Türk köylerinin Yunan uçakları 
tarafından bombardırnanını, halkın bu işgal sebebiyle neler çektiğini, 
ızdırabını, felaketini okur. Böylece kafalarda intikam fikrinin ilk tohum
ları atılır, yeşerir, beslenir. İzmir' den Yunan ordusunu söküp, atacak bir 
kuvvetin kurulması lüzurnuna da köylüler yavaş yavaş inandırılmış 
olur. Kemalist subaylar, asker toplamak için köylere vardıklarında, ha
vanın önceden bu gazete tarafından hazırlanmış olduğunu görürler ve 
işleri böylece son derece kolaylaşır. 39 

Halkı bilinçlendirrnek ve mücadele ruhunu oluşturmak için yazılan 
yazılara hemen hemen her gazetede rastlanır. Bursa' da "Gündüz" gaze
tesinde; "Bursalılar, silah başına! Kabadayı/ar, delikanlı/ar, söz yüzünden katil 

olan, bir kahve yüzünden kardeş kanına giren, mertlik davasında gezen yiğitleri 

Ne duruyorsunuz? İzmir' e!. . " 

Konya' da "Öğüt" gazetesinde de şu satırlar yer alır; 

"Düşman can evinize girerken, dükkanında çalışan, bir daireye yer
leşen, evlerine gizlenen ey vefasız çocuklar! Size hitap ediyor ve diyoruz 
ki; girdiğiniz deliklerden çıkın. Azıklarınızı alın, erlik alanına, hak yolu-

39Ömer Sami COŞAR, Atatürk ve Basın, Türkiye Gazeteciler Sendikası, İST AN
BUL, 1981, s. 23-24 
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na gidin. Yoksa, daha fazla sabrederneyip, gazetemizde sizleri teşhir 
edeceğiz. " 40 
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İzmir'e Doğru Gazetesi 
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Anadolu' da Milli Mücadele'nin doğup gelişmesinin yanı sıra bir de 
Milli Mücadele Basını doğmuş ve gelişmiştir. Gazete basımı için o dö
nemlerde en basit baskı makinaları kullanılmıştır. Bazı yerlerde de gaze
teler, gazete kağıdı olmadığı için küçük ebatlı yazı kağıtlarına basılmış
tır. Baskı makinaları at ve öküz arabalarıyla ilden ile taşımr..ış ve gazete
ler en ilkel koşullar altında yayınlanmıştır. 

Tarihsel gelişim sürecinden de anlaşılmaktadır ki yerel basın, Kurtu
luş Savaşı döneminde halka moral vermek, bilgilendirmek, milli müca
delenin teşkilatıanmasını sağlamak ve işgal güçlerine karşı direniş göste
rilmesi için kamuoyu oluşturmak adına çok önemli görevler üstlenmiş
tir. Ve bu dönemin basını, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine 
atılan güçlü bir harç olmuştur. 

1919 yılında Mustafa Kemal Paşa tarafından Erzurum Kongresi ile 
başlatılan Milli Mücadele'ye ilk ve en güçlü desteği Anadolu Basını ver
miştir. Başta Erzurum olmak üzere, Balıkesir, Sivas, Kastamonu, Konya 
gibi Anadolu'nun dört bir yanında yayınlanan gazeteler, Milli Mücade
le'yi destekleyen yayınlar yapmışlardır. Örneğin Erzurum' da yayınlanan 
"Albayrak" gazetesi logosunda; "Vilayet-i Şarkiyye Ermenistan olamaz" 
ibaresini kullanmıştır. Anadolu basını yayınlarıyla, vatanın kutsal oldu
ğu ve düşmana verilerneyeceği konusunda halkı bilinçlendirmişlerdir. 

Gazeteler, halkı sadece düşmanla mücadele konusunda değil, aynı 
zamanda siyaset, ekonomi, eğitim gibi konularda da aydınlatıp, ülkenin 
geleceğini tartışmıştır. 
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YEREL BASlN VE YEREL BASlN K AVR AMI 
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Yerel Basın Kavramı 
İnsanoğlunun ilk dönemlerden itibaren yaşananları anında öğrenme 

merakı ile doğan haberleşme eylemi, uygarlığın gelişimine paralel olarak 
teknolojik, hukuki, ekonomik ve kültürel olanakları kullanarak günü
müzde çağdaş basını ortaya çıkarmıştır. Gerek yaygın gerekse yerel ba
sının temel işlevi, toplumları oluşturan bireyleri bilgilendirmek ve olan 
bitenden haberdar etmektir. İşte bu noktada yerel basın, kısıtlı imkanla
rıyla topluma bilgiyi aktarma görevini yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Yerel basın, ülkenin muhtelif yerlerinde özellikle büyük kentler dı
şındaki yerleşim birimlerinde il, ilçe ve beldelerde günlük, haftalık veya 
daha fazla aralıklarla yayınlanan, yayınlandıkları maha I l in olay ve so
runlarını dile getiren, halkın istediklerini ilgililere aksettirmeyi hedefle
yen yazılı basın organlarıdır. 41 

Yerel basının işlediği konular genellikle bulunduğu yerel çevreyle il
gilidir. Yerel gazetelerde genel olarak bölge haberleri, toplumsal yaşamı 
ilgilendiren konular, şehirde olan yenilikler, değişiklikler işlenmektedir. 

Yerel basın, gerek kamuoyunda gerek gazetecilik çevrelerinde ve ge
rekse siyasi ya da basma ilişkin bilimsel eğitim, öğretim ve araştırmala
rın yapıldığı çevrelerde ;"Anadolu Basını" ya da "Taşra Basını" olarak 
nitelendirilmektedir. Genel yaklaşımıyla yerel basın, sınırları dar ve ta
nımlanmış bir bölgede, o bölge halkını bilgilendirmeye, eğlendirmeye ve 
o bölgede kamuoyunun serbest oluşumunu sağlamaya yönelik yayıncı
lık faaliyeti içinde bulunan kitle iletişim aracıdır. 

Türkiye' de yerel basının öncüsü sayılabilecek ilk gazeteler, ilk bö
lümlerde geniş olarak ele aldığımız Osmanlı döneminde yayınlanan "Vi
layet gazeteleri" dir. Daha sonraları yerel basın; "Anadolu Basını" ya da 
"Mahalli Basın" şeklinde adlandırılmıştır. 

Yerel basın için çeşitli tanımlar yapılmıştır bugüne kadar. Peyyaz 
Bodur;"Günümüz koşulları çerçevesinde gazeteler, çok geniş alanlara 
dağıtım yapabildikleri ve bu amaçla yayınlandıkları gibi, belirli yöre 
halkına ulaşmak ve o yörenin yerel konularıyla ilgilenmek gayesiyle de 
yayınlanmaktadırlar. Bu bağlamda, belirli bir yörede yayınlanan basın, 
yerel basın olarak adlandırılmakta ve yerel kamuoyuna yönelik hareket 

41 Şinasi ÜNAL, Yerel Basın ve Sorunları, Yeni Türkiye Medya Özel sayısı II, 
ANKARA, 1996, s. 12 
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alanı içindeki iletişim araçları, topyekün olarak yerel basın adı ile nite
lendirilrnektedir"42 diyor. 

Ali Murat Vural; İstanbul dışındaki kent, kasaba ve köylerde, bulun
dukları yöre ile sınırlı etkinlik gösteren, hedef kitlesini yalnızca yörede 
yaşayan insanların oluşturduğu ve sınırlı sayıda okura sahip basın kuru
luşlarını yerel basın olarak niteleyip," Sınırları dar ve tanımlanmış bir yöre

de, o yöre halkını bilgilendirmeye, haberdar etmeye, eğitmeye, eğlendirmeye ve 

yöre kamuoyunun serbest oluşumunu sağlamaya yönelik yayıncılık faaliyeti 

içinde bulunan, aynı zamanda yöre halkının iletişim kurumu özelliğini taşıyan 

araç ya da araçlar bütünüdür''43 şeklinde tanımlamaktadır. 

Halil İbrahim Gürcan ve Erkan Yüksel yerel basını," Ülke geneli ye
rine daha dar dağıtırola bir ya da birkaç iliilçedeki okura ulaşan, belirli il 
ya da bölgeye ilişkin haberlerin yoğunlukta bulunduğu basılı periyodik 
yayınların bütünü"44 olarak tanımlamakta. 

İsa Kayacan yerel basını, demokrasiye mahalli düzeyde katkıda bu
lunmak, yerel sorunları araştırmak ve aktarmakla görevli kururnlar ola
rak nitelendirirken, yerel basını yerel yönetimler için vazgeçilmez bir 
teminat ve yerel gazeteleri de ülke demokrasisinin temel taşları olarak 
göstermektedir. Bu noktadan hareketle," yerel basın, haber bakımından 

yayınlandığı yöredeki olaylara ağırlık veren, yerel sorunları objektif ve doğru bir 

şekilde dile getirerek, yöresinde kamuoyu açısından etkili olabilen, yörenin kal

kınması ve gelişmesi için çaba sarf eden, kendi mahallindeki sosyal, ekonomik, 

kültürel ve siyasal gelişmeleri sağlıklı bir şekilde okurlanna aktarabilen yayın 

organlan"45 olarak tanımlamaktadır. 

Tüm bu tanımlarnalardan şu şekilde bir sonuca varmak doğru olur 
kanaa tindeyirn; 

Yerel Basın, sınırları belirli bir yörede bulunan ve faaliyet gösteren, 
gazetecilik rnesleğinin gerektirdiği görevleri ve işlevleri bu yörede ifa 
eden ve bu doğrultuda sorumluluklar taşıyan, yöre halkının gözü, kula
ğı, dili olurken aynı zamanda yerel kamuoyunun oluşmasına katkılarda 
bulunan, yerel yönetimleri denetleyen, yaptığı haberler ve faaliyetler 

42 Peyyaz BODUR, Yerel Basında Yönetim ve Örgüt Yapısı, Anadolu Üniversitesi 
A. Ö. F Yayınları, ESKİŞEHİR, 2001, s. 7 

43 Ali Murat VURAL, Yerel Basının Kamuoyu Oluşturma Gücü, Anadolu Üni
versitesi Yayınları, ESKİŞEHİR, 1 996, s. 44 

•4 Halil İbrahim GÜRCAN-Erkan YÜKSEL, Habereinin EI Rehberi, Anadolu 
Üniversitesi Yayınları, ESKİŞEHİR, 2001, s. 7 

.ıs İsa KAYACAN, Basırumızın Anadolu Cephesi, Ece Yayınları, ANKARA,1996, 
s. 57 
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neticesinde gerek yöredeki insanlar ve gruplar arasında, gerekse yöre 
halkı ile yerel yönetimler arasında iletişim ve koordinasyonun sağlan
masına, yöredeki sosyal hayatın düzenlenmesine yardımcı olan, özellikle 
yörede halkın politik bilinçlenmesinde ve siyasal hayata katılımında 
önemli roller üstlenerek, demokrasinin özümsenmesine ve sağlıklı bir 
şekilde işleyebilmesine önemli katkılarda bulunan kitle iletişim araçları
dır. 

5187 sayılı Basın Kanunu'nun 2. Maddesinde yerel basın; "yerel süre
li yayın" ve "bölgesel süreli yayın" olarak ele alınmaktadır. Kanuna gö
re, tek bir yerleşim biriminde günlük, haftada bir ya da daha uzun ara
lıklarla yayımlanan yayınlar, "yerel süreli yayın", tek bir basın-yayın 
kuruluşu tarafından basılan ve en az üç komşu ilde veya en az bir coğrafi 
bölgede yayımlanan süreli yayınlar ise; "bölgesel süreli yayın" olarak 
tanımlanmıştır. Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle bası
lan ve her coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin yüzde 
yetmişinde yayınlanan süreli yayınlar ise; "yaygın süreli yayın" şeklinde 
açıklanmıştır. 

Genelde mesleki ve akademik dilde, Türkiye içi geneli dağıtımı yapı
lan basın, "ulusal basın" olarak adlandırılmaktadır. Bazı çevre ve kay
naklar ise, yaygın basının "ulusal" sıfatına yönelik olarak, "yerel basın 
milli değil mi?" şeklindeki eleştirileri göz önüne alarak, "yaygın basın" 
terimini tercih etmektedir. 

Bugüne kadar yerel basma yönelik gerçekleştirilen toplantılarda ya
şanan kavram kargaşasına son vermek için yerel, yaygın ve ulusal basın 
gibi bir sınıflandırma düşünülmüştür. Ulusal basın, yerel ve yaygın ba
sının tümünü içeren bir yapı biçiminde tanımlanarak, görüş birliğine 
varılmıştır. 46 

Genel bir anlatımla yerel basın, sınırları dar ve tanımlanmış bir yöre
de, yöre halkını bilgilendirmeye, eğitmeye, eğlendirmeye böylece kamu
oyunun serbestçe oluşmasına katkıda bulunmaya çaba gösteren kitle 
iletişim araçlarıdır. Yerel basın, "yalnızca belirli bir bölgede yayımlanan 
ve okunan, yaygın gazetelerden farklı olarak, yerel haberlerin ve konula
rın yer aldığı gazeteler" olarak da tanımlanmaktadır. 47 

Yerel basın, yayınladığı haberler, fotoğraflar, ele aldığı sorunlar, ken
tin ihtiyaçları, kentteki kültürel ve sosyal etkinliklere ait aktardığı bilgi-

46Suat GEZGİN, Gazeteciliğin ve Türk Yazılı Basımnın Kısa Tarihsel Perspekti fi, 
İ. Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt:9, İSTANBUL ,s. 9 

47 GİRGİN,a. g. e. s. 160 
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lerle, kişiye "yaşanan yer" duygusunu, yaşadığı yerin bir parçası olduğu 
düşüncesini vermektedir. Bu nedenlerle hemen hemen tüm gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde kitle iletişim araçları iki yönlü bir ilerleme 
süreci içine girmişlerdir. Bir yönüyle sınırları aşan bir bütünleşme süreci 
yaşanmakta, diğer taraftan da hemen her şehir, kaza hatta kasaba bir 
gazeteye sahip olmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde yerel basın, büyük bir önem taşımaktadır. Bu ül
kelerde yerel gazeteler, yüksek tirajlara sahiptir. Gelişen olayları yörenin 
kültürel özellikleri içinde ele alarak, nedenleri ve nasılları ile inceleyen, 
olaylara çok yönlü yaklaşan ve yöresel özelliklerle bütünleşen bir yerel 
medya kuruluşu yerine getirmiş olmaktadır. Çünkü artık yerel medya
dan, yörede yaşayan herkesi bir şekliyle olaylara ortak eden, bir anlamda 
içinde yaşadığı kültürün gazeteciliğini yapan, verdiği haber ve yonım
larla kanaatıerin oluşmasını ya da değişmesini ve böylelikle kamuoyu
nun biçimlenmesini sağlayan bir kurum anlaşılmaktadır. 48 

Genelde ulusal ya da uluslar arası kitle iletişim araçları, bireylere dü
şünemedikleri, ulaşamadıkları dünyayı sunarken, onların içinde yaşa
dıkları sorunları çözememekte ve toplum üyeleri kendi sorunlarıyla baş 
başa kalmaktadır. Yerel basın yayımlandığı yörede, bireylerin sorunları
nı çözmelerine yardımcı olmak, bireyler arasındaki ilişkilerin olumlu 
yönde gelişmesini sağlamak, yerel düzeydeki kamuoyunun oluşmasına 
katkıda bulunmak ve bu arada yerel yönetimleri bir ölçüde denetleyerek, 
eleştirel kamu görevi yapmaktadır. 49 

Osmanlı döneminde özellikle II. Meşrutiyet'in ilanıyla beraber, yerel 
gazete sayısında belirgin bir artış olmuştur. 1908'in başında tüm ülkede 
gazete ve dergi sayısı 120'dir. Meşrutiyet'in ilk yedi ayında 730 imtiyaz 
başvurusu yapılmıştır. so 

Yüzyılı aşkın yerel gazetecilik tarihimizin en parlak dönemi, Kurtu
luş Savaşı yılarıdır. Bu dönemde yayınlanan yerel gazeteler, birkaç gaze
te dışında, milli mücadeleyi destekleyici bir politika izlemişlerdir. Bütün 
bu gazeteler dönemin zor şartları altında yayınladıkları bölgelerde, hal
kın sesi, kulağı olmuş, Cumhuriyet dönemi devrimlerinin hayata geçi
rilmesinde büyük bir rol oynamıştır. Öz bir ifadeyle; yerel gazete, gerçek 
niteliğini bu dönemde üzerinde taşımıştır. 

48 Ali Murat VAROL, Yerel Basın ve Kamuoyu, Andolu Üniversitesi Yayınları, 
No:1141 ,  ESKİŞEHİR, 1999 ,s. 125 

49 GİRGİN, a. g. e. s, 161 
s o  KOLOGLU,a. g. e. s .  51  
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Kurtuluş Savaşı'ndan önce, İstanbul, İzmir ve Bursa' da yayınlanan 
gazeteler dışında Anadolu' da çıkan ve yerel basını oluşturan gazete sa
yısı çok azdır. Çıkış tarihlerine göre gazeteleri; Aksiseda (Samsun,1908), 
Babalık (Konya, 1910), Albayrak (Erzurum, 1913), Kayseri (Kayseri, 
1914), Öğüt (Afyon, 1917), İstikbal (Trabzon, 1918), Işık (Edirne, 1918), 
Yeni Adana (Adana, 1918) olarak sıralayabiliriz. 51 

Kurtuluş Savaşı'nın başlamasının ardından Anadolu'nun çeşitli ille
rinde yeni gazeteler çıkmış ve gazetelerin sayısında gözle görülür bir 
artış olmuştur. Bu gazeteler çıkış tarihlerine göre şunlardır; 

Doğru Söz (Balıkesir, 1919), İzmir'e Doğru (Balıkesir, 1919), Açıksöz 
(Kastamonu, 1919), İrade-i Milliye (Sivas, 1 919), Ahali (Edirne, 1919), 
Güneş (Samsun, 1919), Adana'ya Doğru (Kayseri, 1919), Trakya (Edirne, 
1919), Mefkure (Ankara, 1919), Erciyes (Kayseri,1919), İbret (Konya, 
1919), Dertli (Bolu, 1919), Emel (Amasya, 1920), Anadolu (Antalya, 1920), 
Amal-ı Milliye (Maraş, 1920), Aydın İli (Nazilli, 1920), Yeni Gün (Anka
ra, 1920), Hakimiyet-i Milliye (Ankara, 1920), Söz Birliği (Afyon, 1920), 
Yeni Dünya (Eskişehir, 1920), Yeni Giresun (Giresun, 1920), Türkoğlu 
(Bolu, 1921), Hayat (Samsun, 1921 ), Emek (Ankara, 1921), Misak-ı Milli 
(Kayseri, 1921), Yeşilyurt (Artvin, 1922), Satvet-i Milliye (Elazığ, 1922) 52 

Kurtuluş Savaşı sonrası, yerel gazete sayısında her geçen yıl artış ol
muş, özellikle çok partili döneme geçildiğinde yerelde muhalefet gazete
ciliği de görülmeye başlanmıştır. 

Yaygın basının Anadolu'ya dağıtım yapmaya başladığı 1960'lı yıllara 
kadar yerel gazeteler, yayınlandıkları bölgede kamuoyunun oluşmasın
da önemli bir rol oynamış, bölge halkının haber almada birinci kaynağı 
olarak işlev görmüştür. 

1950-1960 yılları arasında Demokrat Parti tarafından uygulanan yeni 
ulaşım politikası, İstanbul basınının Anadolu'ya günü gününe dağıtım 
yapmasına olanak tanımış, bu durum yerel basın açısından bazı sıkıntı
ları beraberinde getirirken, İstanbul basınının "yaygın basın" niteliği 
kazanmasını sağlamıştır. 

Yetersiz baskı teknikleri, fotoğraftan yoksun sayfalar ve çoğu kötü 
Türkçe ile yazılmış yazılar içeren yerel gazeteler, İstanbul basınının ren
garenk gazeteleri karşısında yavaş yavaş güç kaybetmeye başlamıştır. 
1980 öncesinde yaygın basının taşra baskıları artmış, kimi gazeteler böl-

51 Hülya BAYKAL, Türk Basın Tarihi- 1831-1923, Afa YaymJarı, İSTANBUL, 
1990, s. 235 

52 BAYKAL, a. g. e . s. 236 
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ge sayfaları açarak, kentlerdeki en küçük olaylara dahi sayfalarında yer 
vermeye başlamışlardır. 

Günümüzde yerel basın, profesyonel kadro yetersizliği, teknik yeter
sizlik, mali kaynak eksikliği gibi sıkıntılar yaşamakta, bu zor şartlar al
tında, her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışmaktadır. 

Günümüzde yerel basma ilişkin olarak, altı çizilmesi gereken birkaç 
önemli husus bulunmaktadır. Yerel basın, yanlış ve özensiz haber yazı
mı, fiilen gazetecilik yapmamalarına karşın gazete sahiplerinin yakınları 
oldukları için sarı basın kartı alan kadrolar, özellikle seçim dönemlerinde 
belirli bir siyasi görüşü benimsetmek ya da savunulan siyasi partinin 
propağandasıru yapmak amacıyla kısa bir süreliğine çıkartılan veya sa
dece ilan alabilmek adına birkaç sayfa olarak yayınlanan gazeteler gibi 
nedenlerden dolayı, Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş olduğu başarılara 
gölge düşürmektedir. 

Yerel Basında Yerel Haberin Önemi 
Yerel gazetelerin yaygın gazetelerden farkı, gazetenin dağıtım bölge

sinden kaynaklanmaktadır. Yaygın gazeteler, olayları dünya ve ülke 
bazında ele alırken, yerel gazeteler il veya ilçelerinde gerçekleşen olay
larla ilgilenmekte, haber metinlerinde de bu "sınırlı" hedef kitleye ses
lenmektedir. Yerel basın, daha çok yayınlandıkları bölgeyle ilgili haber
lere yer vermektedir. İnsanların, ülkelerinde ya da dünyada meydana 
gelen olaylar hakkında bilgi sahibi olma ihtiyacının yanı sıra, vurgulan
ması gereken bir husus daha vardır; insanlar her şeyden önce yakın çev
relerinde meydana gelen olaylar ya da sorunlarla ilgilenme, bunlar hak
kında bilgi sahibi olma eğilimindedirler. 

Yerel basın, yayınlandığı bölgedeki insanların, yakın çevrelerinde 
meydana gelen olaylar hakkında bilgi sahibi olma ihtiyacına, yaygın 
basma göre çok daha fazla cevap verebilmekte, o bölgenin sorunlarına 
dair bir kamuoyu oluşumuna da katkı sağlamaktadır. Yerel basın bir 
bakıma, yerel unsurları ve yerel sorunları ortaya çıkartmak ve bu sorun
lara ilişkin halkı bilgilendirmek demektir. 

Okuyucu, kendisini bulamadığı, kendisiyle özdeşleştiremediği gaze
teyi almak istemez. Yerel basın, yayınlandığı bölgedeki insanları, yaygın 
basma oranla daha iyi tanımakta, okuyucusuyla yakın diyaloğ kurmakta 
ve onunla ortak bir dili; "Valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, 
futbol takımımız v. s." gibi yöreyi temsil eden kişi ve kurumları "bizim" 
diye takdim eden bir yapıdadır. 
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Bu çerçevede değerlendirildiğinde, en az yaygın basın kadar önemli 
işlevlerle yüklü yerel basının en önemli özelliği, hedef kitleleri olan yöre 
insanları ile daha yakın bir iletişim ve yüz yüze bir etkileşim içinde ol
malarıdır. 

Yerel basın üzerine 1999'da yapılan bir araşhrmaya göre, okuyucula
rın yüzde 83'ü yerel gazetelerden daha çok yerel haber beklemektedir. 53 

Okuyucuların bu beklentilerine karşın, yerel basın yaygın basınla re
kabete girme eğilimindedir. Bu anlamda, yerel basında haber ajansların
dan alınan, çoğunluğu ülke gündemine ilişkin ulusal haberler, yerel ha
berlere oranla daha fazla yer almaktadır. Ancak yerel basının gündemi, 
öncelikli olarak yerel sorunları irdelemek olmalıdır. Buna karşın, küçük 
şehirlerde yerel gazetecilik yapan kişilerin, kendilerini gerçek anlamda 
ifade etme şansı yok denecek kadar azdır. Çünkü gücü elinde bulundu
ranların sürekli tehdidi alhndadırlar. İlişkilerinin düzeyli olmasına özen 
göstermek zorundadırlar. Vilayet, emniyet veya zabıta ile ilgili olarak, 
sadece eleştirel nitelikte olmayan yorumlar yapabilirler. Eğer gazeteciler 
böyle davranmazlarsa, haber alamazlar, kolluk kuvvetleri ile korkutulur 
ya da "sen görürsün" tehdidi ile karşılaşırlar. Haber yapan bir muhabir, 
bir daha belediyeye giremez veya belediye mensuplarınca horlanır, kor
kurulur, belediye ile ilgili her türlü ilişkisi kesilir. 

Yerel gazetelerin, gücü elinde bulunduranların, halka sunmak veya 
göstermek istediklerinden başkasını haber haline getirme şansları yok 
denecek kadar azdır. 

Okuyucuların, yerel basından yerel konulara ya da sorunlara ilişkin 
daha fazla haber beklemelerine karşın, yerel basının bu konuda yaşadığı 
sıkınhlar, aslında yeni bir durum değildir. Türk siyasi tarihinde, iktidar 
ile basın arasındaki ilişkiler incelendiğinde, bu durum gerek yaygın ba
sın, gerekse yerel basın açısından karşımıza sıkça çıkmaktadır. iktidarı 
elinde bulunduranların yaygın basma uyguladığı baskıları, yerel basın 
yerel yöneticiler tarafından görmektedir. Bu baskılardan hiç şüphe yok 
ki, yerel basın daha fazla etkilenmekte. Çünkü, çevrenin darlığı ve etkile
şimin anında oluşması nedeniyle baskının şiddeti daha yoğun hissedil
mektedir. 

Gazeteci Mehmet Faraç, Konrad Adenauer Vakfı'nın Türkiye Gazete
ciler Cemiyeti ile birlikte 1999 sonbaharında gerçekleştirmiş olduğu 2. 

530. ALA V, Kitle İl etişimi ve Yerel Medya, Fakülte Kitapevi, İSPARTA, 2001 ,s. 
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Yerel Gazetecilik Semineri'nde sunduğu tebliğde şu görüşlere yer ver
miştir. 

"Türkiye' de Anadolu basınını, yerel gazete ve yerel rnuhabir adı al
tında ikiye ayırmak doğru olur. Kimi kentlerde iç içe girmiş olan bu sı
nıflandırma özellikle ulusal basının dağıtım ağının Anadolu' da yaygın
laşrnasıyla 1 970'li yıllarda daha da belirginleşrniş, güç dengesi bozul
rnuştur. 

Türkiye' de yerel basın, henüz ulusal gazetelerin doğru dürüst dağı
tılınadığı 1 970'li yıllara kadar yayınlandıkları bölgede kimi zaman etkin 
birer baskı unsuru olarak kamuoyu oluşturmuş, halkla bütünleşmiş ve 
yurttaşların haber almada birinci kaynağı durumuna gelmiştir. Renkli 
basının etkinliğini arttırrnası, Anadolu'nun en ucra köşesine kadar özel
likle bol kadın fotoğraflı gazetelerin ulaşması, yerel basındaki sıkıntıları 
da beraberinde getirmiştir. Kötü baskı teknikleri, fotoğraftan yoksun 
sayfalar ve çoğu kötü Türkçe ile donatılmış yazılar içeren bu gazeteler, 
ulusal basının rengarenk gazeteleri karşısında yavaş yavaş güç kaybet
rneye başlamıştır. Bu yapı içersinde yerel gazete olgusu etkinliğini gide
rek yitirmeye başlamış, halk arasında daha aktif, bürokraside daha etkin 
yerel rnuhabir olgusu güçlenmeye başlamıştır. İşte bu dönemlerde Ana
dolu Basını, yerel gazete ile ulusal basının yerel muhabirieri arasında 
kıskaca girmiştir. 

Yerel basının erozyona uğraması, güç kaybetrnesi ve dejenere olma
sında önemli etken olan ulusal gazeteler, Anadolu'nun en ucra köşesine 
ulaşabilecek bir dağıtım ağını kurduktan sonra, yerel gazetelerin kent
lerdeki etkinliklerine bir darbe de bölge sayfaları ya da ekieri çıkararak 
vurrn uşlardır. 

1980 öncesinde ulusal gazetelerin taşra baskıları artmış, kimi gazete
ler bölge sayfaları açarak kentlerdeki en küçük kıpırtıya sayfalarında yer 
vermeye başlamışlardır. 

Kurtuluş Savaşı yıllarından bu yana varlığını korumak için sürekli 
çaba harcayan yerel gazeteler, ulusal basının bölge gazeteleri, bölge ekie
ri ya da bölge sayfaları ile 1980'li yıllardan itibaren iyice çıkınaza girmiş
tir. Bu dönernde gerek teknolojilerinin yenilenmemiş olması ve gerekse 
finansman sıkıntılan nedeniyle çok sayıda gazete, matbaasına kilit vur
mak zorunda kalmıştır. Büyük ekonomik sıkıntılar ve baskılara karşın 
yayınlandıkları bölgelerde halkın sesi, gözü ve kulağı olmaya çalışan 
yerel gazeteler, ulusal basının sıkıştırmalarının dışında kendi fiziki so
runları, eksiklikleri ve bozuk kadro yapılanmalan nedeniyle de gerileme 
dönemine girmişlerdir. 
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SOO'ü günlük olmak üzere 1 700'e yakın gazete ve derginin yayınlan
dığının tahmin edildiği Anadolu' da yerel gazeteler bazen masa başı ha
berler ya da makasiama yöntemiyle ulusal gazetelerden haber çalan, 
sayfalarını gereksiz yazılada dolduran, ama asıl amaçları da devletin ilan 
gelirlerinden yararlanmak olan baskı şeklinde tanımlanmaktadır. Kurtu
luş savaşı gibi bir mücadelede unutulmaz çabalar sergileyen bu gazete
lerden bazıları, 1980'li yılların yozlaşan siyaset ortamınında etkisiyle 
günümüzde ne yazık ki, ülke ve ulus çıkarlarından çok, kişisel çıkarları
nı gözetmeye başlamış, bazı güç odaklarının sözcüleri ve koruyucuları 
konumuna getirilmiştir. İçlerinde ekonomik sorunlarını çözmek için ar
şivini bile satılığa çıkaracak kadar onurlu mücadele veren Yeni Adana 
gibi yayın organlarının de bulunduğu bir avuç gazete ise, gerçekten ye
rel gazete konumunu korumaya çalışsa da, günümüzde yerel basının 
tamamına büyük Atatürk'ün "Fazilet Adaları" tanımını uygun bulmak 
artık olanaksızdır. 

Aslında yerel gazete, yöresindeki olaylara ağırlık veren, bölgenin 
kalkınması için çaba harcayan yayın organıdır. Bu organların ulusal bü
tünlüğün korunmasına katkı sağlamak gibi bir görevleri de vardır. Bu 
gazeteler devletle vatandaş arasında bir köprü görevi görürken, kamu 
görevlileri ve hizmetlerinin denetlenmesinde etkin birer unsurdurlar. 

Ancak, günümüzde yerel gazetelerin görünümü şöyle özetlenebilir; 

Yerel gazetelerin önemli bir bölümü can çekişmektedir. Bazıları yal
nızca resmi ilan almak için çıkmaktadır. Yerel gazete çıkaranların büyük 
bir bölümünün asıl işi matbaacılıktır. Gazete, çoğu bölgede matbaa işi 
almakta bir şantaj ve baskı aracı olarak kullanılmaktadır. Yerel gazeteci
lerin çoğu gazetecilik yapmak gibi bir amaç taşımamaktadır. Çoğunun 
bir yayın dili yoktur. Türkçe çok kötü kullanılmakta, habereilik kuralla
rına uyulmamaktadır. Özellikle yerel radyo ve televizyonların artması, 
reklam gelirlerini düşürdüğü için gazetelerin çoğu meslekle ilgisi olma
yan kişilerin eline geçmekte bu nedenle "altın makas" diye adlandırılan 
yöntemle ulusal gazetelerden haber kesmektedir. 

Türkiye' de yerel basın anlatılırken Güneydoğu gazeteciliğine değin
mek kaçınılmazdır. 

Güneydoğu özellikle 1984'te PKK'nin terör eylemleriyle sarsıldı. Her 
gün çok sayıda insanın öldürüldüğü bu bölgede gazetecilik önemli bir 
hareket kazandı. Bir taraftan terör ortamı, bir taraftan da bundan kay
naklanan koruculuk ve özel tim yapılanmasıyla, yine aynı nedenden 
kaynaklanan bazı dinci terör örgütlerinin bölgede yuvalanması gazeteci
liği çok zor şartlara sürüklemiştir. Bugün Türkiye'nin hem en şanslı hem 
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de en şanssız gazetecileri Güneydoğu' da çalışmaktadır. Haber potansi
yelinin çok yoğun olduğu bölgede hem yerel muhabirler hem de yerel 
gazeteler haber sıkıntısı çekmemektedir. Kaldı ki bu potansiyel, bölgede 
gazete sayısını da önemli oranda artırmıştır. Bölge tarihinde ilk kez Di
yarbakır' da Ortadoğu Haber Ajansı adı altmda bir ajans bile kurulmuş, 
ancak fazla yaşayamamışhr. 

Özellikle Bizbullah ve PKK örgütleri arasında 1990'dan sonra yo
ğunlaşan çatışmalar Güneydoğu'yu gazeteciler açısından kör bir kuyuya 
dönüştürmüştür. Kimine göre Hizbullah, kimine göre PKK, kimilerine 
göre kontrgerillanın işlediği cinayetlerde, namlular bir süre sonra gaze
tecilere yönelmiştir. Kutlu Aktaş tarafından hazırlanan bir raporda, gaze
tecilerin bir bölümünün bazı devlet güvenlik güçlerinin hedefi olduğu 
belirtiise de bölgede öldürülen 17 gazetecinin kimler tarafından hangi 
amaçla katiedildiği konusu açıklık kazanamamıştır. Bir dönem sonra 
Güneydoğu, boynunda fotoğraf makinesi, sırtmda tabancalada dolaşan 
gazetecilerin çalıştığı bir bölge haline gelmiş, can güvenlikleri iyice aza
lan kimi meslektaşlarımız bölgeyi terk etmiş, kimi de mesleği bırakmak 
zorunda kalmıştır. 

Güneydoğu başta olmak üzere Türkiye genelinde özellikle yerel ga
zeteciler ne yeterince özgür ne de yeterince güvenlik içindedir. Batı' da 
valilerin, siyasilerin hedefi olan gazeteciler, Güneydoğu' da ise başta te
rör örgütleri olmak üzere güvenlik güçlerinin, şeyhlerin, ağalarm, koru
cularm tehdidi altındadır. 

Her şeye karşın Türk basını içerisinde saygın ve etkili bir kimliğe sa
hip olan Anadolu basmmm, gazeteciliğin gerçek okulu olarak eski gün
lerine dönmesi, tüm bu sorunların ortadan kaldırılmasıyla mümkün 
olacaktır" 

Yerel Basının Önemi 
Yerelleşmenin her yönden güçlü olduğu bölgelerdeki kişilerin, hak

larını daha etkin savunabildiklerini söylemek mümkündür. Bu kişilerin, 
demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri konusunda yerel basının güçlü 
olmadığı yerlerdeki kitlelerden bir adım daha önde oldukları görülür. 

Yerel medyanın güçlü olduğu bölgelerde, bu yöre insanları demok
rasiye, kişisel haklarına, toplum olarak ortak haklarına daha kuvvetli 
sahip çıktıkları gibi, istek ve ihtiyaçlarını daha rahat dile getirme imka
nma da sahip bulunmakta ve bunların işleyişini takip edebilmektedir. 

Yerel medya, özellikle mahalli yönetimlerde, kamu yönetimiyle halk 
arasmda bir bağ konumundadır. Bilgilerin aktarılması yoluyla veya çe-
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şitli haberlerle, yorumlada yöneticilerin belirli konular hakkında dikkat
leri çekilmektedir. 54 

Siyasiler, devamlılıklarını sağlamak için kamuoyunun desteğini arka
larına almak isterler ve kamuoyuna ters düşmemeye gayret ederler. Bu 
nedenle kamuoyunun görüşlerine, düşünce ve taleplerine, kendi menfa
atleri gereği değer verirler. Kamuoyunu en iyi yansıtma aracı kitle ileti
şim araçları olduğundan, siyasiler kamuoyunun düşüncelerini öğrenmek 
için genellikle kitle iletişim araçlarından faydalanırlar. Aynı şekilde ka
muoyu da, yöneticilerin faaliyetleri ve gelecekteki projeleriyle ilgili bilgi 
ve gelişmeleri genellikle medya aracılığıyla öğrenirler. 

Çok sayıda insanın gelişen ekonomik, sosyal ve siyasal olaylar hak
kında bilgi edinebilecekleri alternatif kaynaklar olmayışı, bu kimselerin 
bilgi edinmek için kitle iletişim araçlarına yönelmelerine sebep olmakta, 
bu durum ise, kitle iletişim araçlarının insanlar üzerinde etkili olmasına 
yol açmaktadır. 55 

Kitle iletişim araçları, toplumun sosyal problemlere ve siyasal olayla
ra bakış açısını etkilemekte ve bunun sonucu olarak, siyasal yaşamın 
şekillenmesine zemin hazırlamaktadır. Verdiği sosyal ve siyasi mesajlar
la, toplumun bakış açısını kendi bakış açısına uygun bir şekilde yönlen
dirmektedir. 

Toplumun siyasi tutumlarını, davranışlarını, tercihlerini ve dalaylı 
olarak partilerin ve siyasi gurupların faaliyetlerini etkilemekte ve bu 
sayede siyasi hayatı yönlendirebilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı, 
siyasi güçler tarafından iktidar mücadeleleri için bir araç olarak görül
mektedir. 

Bu itibarla, kitle iletişim araçları son derece önemli ve sorumluluk 
gerektiren bir görev üstlenmiş, etkili ve gerekli araçlar olup, yerel medya 
da bu bütünün ayrılmaz parçası olduğundan aynı derecede önem arz 
etmektedir. Hatta yerel medyanın sağlıklı faaliyet yürütmesi, ülkenin 
menfaati açısından ayrı bir önem taşımaktadır. 

Çünkü; yerel medyanın gelişmesi sadece bölge halkı için değil, genel 
anlamda o ülkenin tüm vatandaşları için fayda sağlayacaktır. Basında 
çok sesliliğin korunması ve sorunların, fikirlerin tarafsız, özgürce ve 
çeşitlilik içinde dile getirilmesi, gerçeklerin tüm açıklığıyla göz önüne 

S4Ahmet KALENDER, Demokrasilerde Yerel Basının Önemi, TGC Yayınları, İS
TANBUL, 2002, s. 60 

ss Emir TURAM, Medyanın Siyasi Hayata Etkileri, İrfan Yayıncılık, İSTAN
BUL,l994 ,s. 46 
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serilmesi ve yönetim kadrolarının gerçek anlamda denetlenmesi, eleşti
rilmesi, sorunların takibi herkesin faydasına olacaktır. Bu nedenle yerel 
medyanın korunması, güçlenmesi ve gelişınesi büyük önem taşımakta
dır. 

Hür ve çok sesli basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Aksi 
taktirde sağlıklı işleyen bir demokrasiden söz etmek mümkün değildir. 
Demokrasilerde ; halkın düşüncesi, halkın beklentisi esashr. Çünkü; yö
netim halk adına karar vermekte, halk için hizmet üretmektedir. O ne
denle halkın istekleri, kamuoyunun düşüncesi, yönetenler için önemli
dir. Halkın isteklerine, beklentilerine cevap verebilen bir yönetim başarılı 
olacağından, halkın düşüncelerini bilmek isteyecektir. Bunu da, halkın 
istek ve düşüncelerine tercüman olan basın aracılığıyla yapabilecektir. 
Her iki tarafın arasında etkili bir iletişim kurulmasında aracı olan basının 
tarafsızlığı burada önem kazanmaktadır. ilişkinin sağlıklı yürüyebilmesi 
için basının özgürlüğü, tarafsızlığı ve basında çok sesliliğin sağlanması 
gerekmektedir . .  

Çünkü, demokratik hukuk devleti, gücünü halkın iradesinden alır ve 
ancak doğru olarak bilgilendirilen halk seçimini doğru yapıp, demokra
siye olumlu katkılarda bulunabilir. 56 Demokrasinin sağlıklı bir şekilde 
işleyebilmesi açısından, tekelleşmeden uzak, özgür, tarafsız yerel basının 
varlığına ihtiyaç vardır. Yerel basının tarafsızlığını koruyabilmesi için de 
gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartların temininde devle
te olduğu kadar, belki daha da fazlası yerel medya kuruluşlarına ve ilgili 
meslek örgütlerine iş düşmektedir. 

Yerellik ve Önemi 
"Dünyanın tek bir mekan haline gelmesi süreci" olarak açıklanmaya 

çalışılan toplumlararası bütünleşme, kısaca ifadesiyle globalleşme; özel
likle kitle iletişim araçlarından aktarılan haberlerde, görüntülerde ya
şanmaktadır. Ancak her toplum, bu bütünleşme görüntülerine rağmen 
kendi kimliğini, varlığını, kültürünü ve yaşam biçimini de koruma iç 
güdüsüyle davranmaktadır. Kimi yöreler, görünürde küresel ilişkiler 
içinde yer alırken, yerel değerlere dönüş eğilimleri sonucu, gerçekte bu 
ilişkilerden koparak hızla kendi içine kapanmaktadır. 57 

56Kayahan İÇEL, Günümüzde Basının Kamusal Görevleri, Genç Gazeteciler Eği
tim Semineri, TGC Yayınları, İSTANBUL, 1986, s. 18 

57 GİRGİN,Türkiye'de Yerel Basın ve Resmi İlan, İ :Ü.  İletişim F. Yayınları, İST. 
2007, s. 245 
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Bu çabanın göstergelerinden biri de, her toplumun kendi içinde daha 
yerel kurumlara, iletişime ve yaşama gereksinim duyarak, yerel iletişim 
araçlarına önem vermesidir. Birey, yerel ilişkilerle yaşadığı çevreye, kül
türe ve topluluğa daha yakın bir bağlılık ve ortaklık duygusuyla yak
laşmaktadır. 58 

Yerel basın, yayınlandıkları yörenin haberlerini veren, sorunlarını di
le getiren, halkın isteklerini ilgililere aktarmayı hedefleyen iletişim araç
larıdır. Bu çerçevede yerel basın, bireyin yöresel yaşamındaki en büyük 
yardımcısı ve başvuru kaynağı olmaktadır. 

Günümüzde yerel basın, yöre halkının kültürel kimliğini korumak, 
haklarına sahip çıkmak, yöreye saygın bir konum kazandırmak görev ve 
yükümlülüğünü üstlenrnektedir. 59 

Bu nedenle, yerel gazetelerin işlevleri, görevleri ve sorumlulukları, 
en az yaygın basın kadar önemlidir. 

Yerel basın, bölgenin ve bölgede yaşayanların her türlü sorununu ve 
bu sorunların karşısında üretebilecek çözüm önerilerini gündeme getir
mek, böylece yerel yönetim ile merkezi yönetim arasında köprü işlevi 
görmektedir. Aslında yerel basın, bir yönüyle ülke basınına malzeme 
sağlamakta, onları uyarıcı görev üstlenrnektedir. 

Yerel basın, doğrudan bölge halkıyla iç içe yaşadığından, bölgede ge
lişen olaylara çok daha yakındır. Bölgeyi ve bölge halkını iyi tanır. Yerel 
halk, kendi gazetesinde kendi sorunlarını, gelişrnelerini, sesini, yüzünü 
görür. Kendisiyle ilgili her şeyi daha yakından izler, olaylara daha ya
kından sahip çıkar. 

Yöre halkının moral kaynağı olan yerel basın, bireylerin çevreleriyle 
ve kendileriyle barışık, ilgili, bilgili ve yetkilileri yönlendirici yaşarnala
rını sağlamakla yükümlü, dolayısıyla da çok önemli bir görevi üstlenmiş 
bir kurumdur. Yerel iletişim; çevre koşulları içinde, yerel gazeteler kitle 
iletişim araçları açısından en önemli anahtar unsurlardır. Yerel gazeteler 
bir anlarnda yerel halkın kulağı, gözü ve sesidir. Bu gazeteler, kimi za
man halkın günlük yaşamını düzenler. Bu nedenlerle modem yerel gaze
teler, kitle iletişimi açısından toplurnun en öncelikli araçlarıdır. 

Yerel gazeteler, zaman zaman devlet temsilcileri ile kamu yetkilileri
nin kullanım ve propağanda aracı olarak görülseler de, aslında yörede, 
yönetenlerle yönetilenler arasında bir bağ konumundadır. Yerel karnuo-

58Ali Murat VURAL, Yerel Kamuoyunun Kitle İletişim Aracı Olarak Yerel Basın, 
Yeni Türkiye Medya Özel sayısı II, Yıl :2, sayı:12, ANKARA, 1 996, s. 53) 

59 GİRGİN, a. g. e. s,l57 
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yunun temel iletişim aracı olan yerel basın, yöredeki kamusal çalışmala
rın, yatırımların, uygulamaların da denetçisi konumundadır. Çünkü, 
küçük kentlerde yabancılaşma, büyük kentlerdeki gibi olmadığından, 
gazeteci yakın çevresindeki gelişmelerle daha bir ilgilidir. Bu yüzden de, 
yoğun bir küreselleşmenin yaşandığı günümüzde, yerel ve yöresel kal
mayı sağlamaktadır. 

Yerel Basının Nitelikleri 
Yapılan tüm tanımlardan anlatılanlardan yerel basın için ortaya çı

kan niteliksel sonuçları şu şekilde ifade edebiliriz; 
• Yerel basın, gerek içerik gerekse dağıtım yönünden belirli bir böl

geyle sınırlıdır. 
• Yerel basın, belli bir coğrafya ile sınırlanmış dar bir okuyucu kitlesi

ne seslenmektedir. 
• Yerel basının okuyucu kitlesi, yaygın basma göre daha homojen bir 

yapıya sahiptir. 
• Yerel gazeteler, yayın alanları ve stratejileri açısından okuyucuya 

daha yakın gelmektedir. Çünkü ele alınan konular ve olaylar tanı
dık, yakın bir çevre ile ilgilidir. 

• İnsanın kendinden söz edilmesi ve kendi sorunlarıyla yüzleşebilme
si bakımından yerel basın daha ilgi çekicidir. Yerel basın, yayınlan
dığı bölgedeki insanları ilgilendiren bütün olayları okurlarına ilete
bilmektedir. 

• Yayınlandığı bölgeyle ilgili konulara daha fa:da öncelik verebilmek
tedir. 

• Anadolu basını, ulusal bir karaktere sahiptir. 
• Yerel basın, toplumun ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel özellik

lerini yansıtan bir ayna gibidir. 
• Yerel gazeteler, siyasal örgütlenmede çoğu zaman siyasi partilerin 

temel alt yapılarını oluşturmaktadırlar. 60 

Yerel Basının Sorunları 
Yerel basının çok köklü ve aynı zamanda önemli sorunları bulun

maktadır. Bunların en belli başlıları; haberlerin toplanması sırasında 
ortaya çıkan sorunlar, teknik ve ihtiyaç duyulan malzemelere ilişkin 
sorunlar, ekonomik sorunlar, yerel yönetim mekanizmaları ile yaşanan 

60 Atilla GİRGİN, Yerel Gazetecilik, İnkilap yayınları, İSTANBUL, 2001 s. 39 
64 



sorunlar, biçimsel ve içeriksel nitelikli sorunlar, vasıflı eleman çalıştırma 
sorunu ve dağıtım sorunudur. 

Bununla birlikte baskı sayısı unsuru, yıllardır ekonomik sıkıntılar 
içinde bulunan yerel basın için önemli bir sorun olarak kabul edilmekte
dir. 

Sorunları genel olarak; kadro, teknoloji, yönetim ve organizasyon, ça
lışma koşulları, ilke ve politikaları, içerik, ekonomik güç, okur, yerel yö
netim, reklam verenler, coğrafi bölge, kentin yapısal ve kültürel özellik
leri gibi başlıklar altında toplamak mümkündür. 

Bu çerçeveden hareketle, yerel basının sorunlarını; iç ve dış faktör
lerden etkilenen sorunlar olarak iki ana gurupta ele almak gerekir. 

Yerel Basını Etkileyen İç Faktörler: 
Yerel basını etkileyen iç faktörler ile; bir yerel basın kuruluşunun 

kendi iç yapısında taşıdığı ve bu nedenle ortaya çıkan sorunlardan söz 
edilmektedir. Bu faktörlerin bir basın kuruluşunu etkileme oranı aynı 
zamanda o basın kuruluşunun yerel kamuoyu önündeki başarısını, etki 
gücünü ve saygınlığını belirleyen faktörlerde olabilmektedir. Bu iç fak
törleri; kadro, teknoloji, yönetim, içerik ve ekonomik güç olarak ifade 
edebiliriz. 

Kadro: 

Yerel basının en temel başat faktörlerinden biri gazetenin sahip ol-
duğu kadrodur. Kadro, yerel basını yöre . .. . . ... .� etkin ya da etkisiz ileti-
şim kurumu haline getirmede, başanya taşımada ve yerel basma nitelik 
kazandırmada önemli bir etkendir. Kadronun niteliği bir anlamda yerel 
basın organının niteliği demektir. Yerel basının önemli bir bölümünün 
sahip ve yazıişleri müdürlerinin soyadları aynıdır. Kadrolarında yer alan 
fikir işçilerinin büyük bir bölümü ise, gazete sahiplerinin ya yakını ya da 
işyerlerinde çalıştırdıkları kalfalar, mürettipler, baskıcılardır. 

Teknoloji:  

Yerel basını etkileyen iç faktörlerden bir de teknolojidir. Sahip oldu
ğu teknoloji kadar sahip olmadığı teknoloji de yerel basını olumlu ya da 
olumsuz biçimiyle etkileyen unsurlardan biridir. Yerel basın, sahip ol
duğu teknoloji kadar yayılabilme, okunabilme, kamuoyunun aracı ola
bilme olanağına sahiptir. 

Günümüzde okur; temiz, nitelikli, okunabilen, güzel tasarlanmış, ka
liteli fotoğrafın yer aldığı gazete arzulamakta ve bu gazeteleri tercih et-
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m ektedir. Bugün ne yazık ki, Anadolu' daki mevcut matbaaların büyük 
kısmı küçük işletmeler niteliğinde olup, bunların yarıdan fazlası teknolo
jik yönden yetersiz makine parkına sahiptir. Teknoloji yönünden kendini 
yenileyen işletmelerde ne yazık ki, kalifiye eleman yetersizliğinden bu 
teknolojiden yeteri oranda faydalanamamaktadır. 

Yönetim ve Organizasyon: 

Yerel basının önemli sayılabilecek sorunlarından biri olarak da ciddi 
bir yönetim ve organizasyon yapısına sahip olmamaları gösterilebilir. 
Bazı illerdeki birkaç oldukça gelişmiş ve istisna olarak kabul edilebilecek 
yerel gazeteler dışında, yerel basın organlannın tanımlanmış bir yetki ve 
görev ayırımına, yönetim kadrosuna ve işleyişine ilişkin organizasyona 
sahip olmamaları, bu organların başarı ve etkinliğini önemli ölçüde etki
leyen faktörlerden biri olarak kabul edilebilir. 

Yerel gazeteler, genel olarak bugünkü halleriyle sadece, yayınlarını 
sürdürebilme amacıyla hiçbir işlevsel yapıya sahip olmasa da, yasal pro
sedürün gereği olarak sözde sahip oldukları sorumlu kadroları, gazete 
künyelerinde göstermekten öteye geçememektedir. 

İçerik: 

Yeterli sayıda, belli bir eğitime ve uzmanlaşmış kadroya sahip olma
yan, teknolojik açıdan yetersiz, bünyesinde belirli bir yönetim ve organi
zasyon yapısının varlığından söz edilemeyen bir basın organının doğal 
olarak içerik açısından da güçlü ve nitelikli bir yapıya sahip olması bek
lenemez. 

Ekonomik Güç: 

Yerel basın organı olarak gazetelerin bugünkü ekonomik koşullarda 
yalnızca gazetecilik yaparak varlıklarını sürdürmeleri olanaksız görül
mektedir. Zaten bu nedenle de yerel gazete sahipleri, matbaayı kullana
rak çeşitli hasıma dönük ürünlerin basımından elde ettikleri gelirle var
lıklarını korumaya çalışmaktadırlar. 

Yerel basının gelişmesi ve çağdaş teknolojiyi yakalayabilmesi için fi
nansal kaynaklara ihtiyaç vardır. 

Dış Faktörler 

Yerel basını olumlu ya da olumsuz ancak bir biçimde mutlaka etkile
yen iç faktörlerin yanında; okur, yerel yönetim, bulunduğu coğrafi bölge, 
kentin yapısal ve kültürel özellikleri gibi dış faktörlerde söz konusudur. 
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Okur: 

Basın organlarının varlık nedeni olan "okur" yerel bir gazeteyi, gaze
te etkinliği içinde tutan, güçlü kılan ve yaşatan bir faktördür. Yerel bası
nın okuru ile ilişkileri, okuru ile bütünleşmesi, okurun beklentilerine 
cevap verebilmesi, yerel basını etkileyen, güçlü ve başarılı kılan en 
önemli dış faktörlerden biri olarak kabul edilebilir. Sahip olunan okur 
sayısı, bir gazetenin sahip olduğu saygınlık anlamına da gelmektedir. 

Genel olarak yerel gazetelerin okurları ile ilişkilerinde sağlıklı bir ya
pıya sahip olmadıkları ve özellikle ofset olmayan gazetelerin ciddi bir 
okur kitlesinin bulunmadığı söylenebilir. 

Yerel Yönetim: 

Yerel basının temel hedef kitlelerinden ve haber kaynaklarından biri 
olan yerel yönetim, aynı zamanda yerel basını, çalışma koşulları, içeriğin 
niteliği ve kısmen de sahip olacağı ekonomik güç açılarından etkileyen 
önemli bir faktördür. 

Yerel yönetimin aşırı merkezi yönetime ve bürokrasiye bağlı statüle
ri, kah yaklaşımları nedeniyle, yerel basının güç koşullar altında bir ya
yıncılık çabası içinde olmalarına sebep olmaktadır. 

Bulunduğu Coğrafi Bölge: 

Yerel basın organlarının başarısında bulunduğu coğrafi bölgenin de 
etkileyici bir faktör olduğu göz ardı edilmemelidir. Coğrafi bölgelere 
göre özellikler taşıyan eğitim alanında, sermayeleşmede, kalkınmada, 
sosyal yaşamın zenginleşmesinde, siyasal kahlımdaki farklılıklar, gazete
lerinde gelişmelerinde bir faktör olarak yer almaktadır. 

Kentin Yapısal ve Kültürel Özellikleri: 

Coğrafi bölge faktöründe olduğu gibi, bulunulan kentin yapısal ve 
kültürel özellikleri de, yerel basını etkileyen bir faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Bir kentin muhafazakar ya da yeniliğe açık yapısı, nüfusunu oluştu
ran gençlik ya da yaşlılık, işçi, memur, esnaf, öğrenci gibi oranları, sahip 
olduğu kurum ve kuruluşları, tarihsel özellikleri, gelenekleri, spor ku
lüplerinin başarısı, kentin gelir düzeyi yerel basını etkileyen önemli fak
tördür. 

Sonuç olarak, yerel basını etkileyen iç ve dış faktörler, yerel basının 
bir anlamda sorunlarını da oluşturmaktadır. 
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Yıllardır bu sorunları aşma yerine, sorunların daha da büyümesi ne
deniyle Anadolu Basını, önemli bir eksen kaymasına uğramış, başlangıç
taki görünüm ve niteliğinden oldukça uzaklaşmışhr. 

Yerel Basının özelliklerini ortaya koymak üzere yapılan tüm araştır
maların sonuçları bu gerçeği ortaya koymaktadır. 

Atilla Girgin, günümüz yerel gazetelerin görünümlerini şöyle 
maddelemiştir. 61 

• Yerel gazetelerin çok büyük bir bölümünün sahiplerinin asıl işi, 
matbaacılıktır. 

• Yarıya yakın bölümü, aile şirketi biçiminde yönetilmektedir. 
• Bazılarının gerçek gazetecilik yapmak gibi bir kaygıları da yoktur. 
• Bazı gazeteler ise, yalnızca resmi ilan almak için kurulmuş görünü

mündedir. 
• Siyasi baskı kurmak, ya da prestij sağlamak için gazete yayımlayan, 

ya da satın alanlar bulunmaktadır. 
• Gazete sahipleri arasında, yerel politikacılar ile işadamlarının yanı 

sıra, kırtasiyeci, lokantacı, fırıncı da bulunmaktadır. Kendilerini ga
zeteci sayanlar arasında, turşucu ve ciğerci gibi meslek mensupları 
da vardır. 

• Gazetelerin büyük bir bölümünde genel yayın yönetmeni, yazıileri 
müdürü gibi beyin takımının adları künyede yer almakta ancak 
kendileri uygulamada görülmemektedir. 

• Eğitilmiş muhabir, hatta bazılarında muhabir olmadığı için haber 
ağı, dolayısıyla haber de sınırlı kalmaktadır. 

• Bazı gazeteler, gönüllü ve alaylı birkaç kişinin özverisiyle yayınlan
maktadır. 

• Yerel gazetelerin büyük bir bölümü, içerik açısından yetersiz, yöre
nin toplumsal, kültürel, ekonomik, sanatsal yapısını ve sorunlarını 
sergilemekten uzaktır. 

• Bu gazetelerin büyük bir bölümünün mizanpajı, teknik eleman azlı
ğından ve yetersizliğinden çok kötüdür. 

• Yerel basın kuruluşlarının büyük bir bölümü babadan oğla geçen ve 
aile şirketleri şeklinde yönetilen işletmelerdir. Söz konusu işletme 
kadrolarının bir bölümü, eğitimini almadıkları bu mesleğin sorum
luluğunu taşıyacak bilgiden yoksun ve "etik" değerlerden habersiz-

61 GİRGİN, Türk Basın Tarihinde . . .  s. 1 74 
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dir. Bu nedenle, "gazetecilik" mesleki ünvanını çıkar ve şantaj aracı 
olarak kullanan işletmeci ve gazetecilere rastlanmaktadır. 

• Bu gazetelerin sahiplik yapısına benzer bir oluşum, kadrolaşmada 
da görülmektedir. Kadrolarında yer alan "gazeteci" lerin bir kısmı ai
le mensubu ya da yakınlarıdır. Bu kişiler gazetecilik mesleğini fiilen 
yapmadıkları halde, sarı basın kartı alabilmektedir. 

• Gazetelerin önemli bir bölümü bir-iki çalışan ile yayınlanmaktadır. 

Yerel Basının İşlevleri 
Basın, toplumsal bir iletişim kurumudur ve içinde bulunduğu top

lumun en önemli toplumsal dinamiklerinden biridir. Özellikle demokra
tik toplumlarda basının son derece önemli olarak kabul edilen ve en çok 
bilinen kamusal görevleri ya da bir başka deyişle toplumsal işlevleri bu
lunmaktadır. Bunlar; haber verme, denetim ve eleştiri, kamuoyunu ay
dınlatma ve oluşturma ile eğitim ve eğlendirme işlevleridir. 

Haber Verme işlevi; 

Basının kamusal görevlerinin başında "haber verme" işlevi gelir. Bir 
anlamda haber verme gazetelerin temel işlevidir. 

Basın haber verme hakkını kullanırken, olayı topluma açıklarken, 
hiçbir değerlendirme ve eleştiri yapmaz, olayı somut ve gerçek oluşuyla 
verir. Haberde; "somut gerçeklik- doğruluk ilkesi" geçerlidir ve bu tür 
basın açıklamalarında olay hakkında okuyucuya hiçbir değer yargısı ve 
tenkit sunulmaz. Daha genel deyimle habere "yorum" katılmaz, haberde 
taraf olunmaz. Okuyucu kendi yargıları ile baş başa bırakılır. Gazetelerin 
temel görevi; en iyi, en çarpıcı, en geniş, en yeni ve etkili haberleri doğru 
biçimiyle okuyucularına sunmaktır. 

Denetim ve Eleştiri işlevi: 

Siyasi rejim olarak özgürlükçü-çoğulcu demokrasiyi benimseyen ül
kelerde basın, kamuoyu adına siyasi iktidarın kullanılışını denetleme ve 
eleştirme gibi önemli bir fonksiyona sahiptir. 

Basın, demokrasinin bir gereği olarak siyasi iktidarın İcraatıarını 
araştırıp, inceleyip, eleştiriler getirerek, kamuoyunu bilgilendirmek ve 
aydınlatmak gibi toplumsal bir görev ile donahlmışhr. 
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Eğitme ve Eğlendirme işlevi: 

Basının diğer bir kamusal görevi de eğitme ve eğlendirmedir. Basın, 
bireyin kültürel yaşamını zenginleştirici ve kültürün yayılmasını sağla
yıcı bir görev üstlenmiştir. 

Bir kitle iletişim aracı olarak yazılı basın, sahip olduğu iletişim gücü 
ile farklı düşünce ve kültür yapılarını kaynaşhrma, birbirlerinden haber
dar etme ve kültürel alış-veriş ortamını sağlama, böylelikle kültürel açı
dan toplumu zenginleştirme ve çeşitlendirme yönünde aracı olmaktadır. 

Yerel basın, bunların dışında işlevlerde üstlenmektedir. Basının genel 
olarak yerine getirmesi gereken bu işlevierin dışında, yerel basının ken
dine özgü işlevlerini üç ana başlık alhnda toplamak mümkündür. 

1 )  Yöneten-yönetilen ilişkisi çerçevesinde kamu hizmetlerinin sağlıklı 
ve doğru biçimde halka duyurulması yerel basının işlevlerinden biridir. 
Başka bir anlatım biçimiyle devlet-vatandaş arasında bilgi akışını sağla
mak. 

Bu işlev, demokratik yaşamın gereklerinden biridir. Devlet etkinlik
lerinin duyurulması, buna karşılık vatandaşın bu etkinliklere ilişkin dü
şünceleri ve isteklerinin yansıması yerel basının üzerindeki sorumluluk
lardan biridir. 

2) Beldelerde yerel yönetimlerin hizmetlerinin duyurulması ile birlik
te yerel yönetim-vatandaş ilişkisinin sağlanması, yerel basının bir diğer 
önemli işlevidir. Yine yerel yönetim etkinliklerinin kamu adına denet
lenmesi yerel basını vazgeçilmez kılan ögelerden biridir. 

3) Genel anlamda basının işlevlerinden biri olan eğitim işlevi, yerel 
basında toplumsal kimliği ile önem kazanmaktadır. Ulusal iradenin doğ
ru ve amaca uygun yansımasında gerekli demokrasi kültürünün yerleş
mesi, yerel basının en önemli işlevlerindendir. 

Kitle iletişim araçlarının temel işlevleri arasında yer alan bilgilendir
me, eğitim, kültür, eğlence gibi ögeler yerel basın için de geçerli özellik
lerdir. Ancak yerel basın, yaygın basma göre daha farklı bir nitelik ka
zanmaktadır. Yerel basının taşıdığı biçim ve içerik bu temel işlevierin 
yanına yerel, bölgesel niteliği de ekiernekte ve böylece yaygın basma 
göre daha farklı bir nitelik kazanmaktadır. 

Genel haberlerin yanı sıra yaşanılan dar bölgeye ilişkin haberlerin 
yayınlanması o bölgenin gelişimine katkıda bulunacak niteliktedir. Ya
şadığı yöredeki olaylar ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olan birey, bu 
sorunlara karşı duyarlılık kazanır. Dolayısıyla bu duyarlılık sorunların 
çözümünde birlik, ortak amaç ve dayanışmayı doğurur. 
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Kuşkusuz bu olgularda o bölgenin gelişimi konusunda önemli katkı
lar sağlar. 

Basının Sorumlulukları ve Görevi 
Küreselleşmeyle birlikte, bu küresel dünyayla olan iletişimi sağlayan 

basma da önemli roller, sorumluluklar düşmektedir. Basının sorumlu
lukları birkaç başlık altında incelenebilir. 

Öncelikle haber verdiği toplumun resmi organlarına karşı kanunlarla 
çizilmiş sorumlulukları vardır. Basının bir de toplurnun beklentilerine 
karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar, basının toplurnda edindiği 
misyonun, görev anlayışının ve seslenilen kitleye olan saygının gerekleri 
olarak uygulanır. Sorumluluk, gazeteciliğin temel esasıdır. 

Bir habereiye " ne yaparsınız?" diye sorulduğunda;" gazete için çalı
şırım" yerine, "ben gazeteciyim" diyebiliyorsa, her şeyden öte kendi 
görev sorumluluğuna sahip demektir. 

Basının Görevi: 

Basının dört temel görevi vardır. Bu görevleri, politik, eğitimsel ve 
yansıtıcı rollerle yerine getirir. 

Basının Politik Rolü: 

Politik arenada, devlet kurumlarındaki halk denetimi basın yoluyla 
yapılmaktadır. Yönetenler, yönetimlerinin basın tarafından izleneceğini 
bilirler. Böylece basın, yönetenlerin gasp gücü olanağını güçsüzleştirmek 
için caydırıcı rol oynar. 

Eğitimsel Rolü: 

Özgür ve kendi kendini yöneten toplumlar, özel bir eğitime ihtiyaç 
duyarlar. Özgür toplumlarda açık müzakere esastır. Düşünceler özgürce 
anlatıldığı taktirde açık müzakere meydana gelir. 

Fikirler doğru veya yanlış olabilir. Fikirler sunuldukça insanlar bun
lar üzerinde düşünebilirler ve farklılıkları öğrenebilirler. Bu fikirlerin 
topluma ulaştırılması görevi yine basma düşmektedir. 

Yansılıcı Rolü: 

Basın günlük yaşarnın acı-tatlı yönlerini bize yansıtır. Olayların ha
ber biçimiyle karşımıza çıkmasının elbette bizim için öğretici yönleri 
vardır. 
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Medyanın toplum içindeki fonksiyonu devlet kurumlarının ne yaph
ğını halka bildirmektir. İdeal gazeteci, halka devletin yaphklarım bildir
me sorumlulukları olduğunun farkındadırlar. Ve bu sorumluluğu, "in
sanları temsil etmek", "insanları biçimlendirmek" ve "insanlara doğrula
rı göstermek amacıyla hizmet etmek" şeklinde isimlendirirler. 

Naylon ve Besleme Basın 
Yerel gazeteler yapıları itibariyle küçük ölçekli işletmelerdir. Amaç

ları her ne kadar habereilik yaparak kamu hizmetinde bulunmaksa da, 
ticari anlamda kar ederek hayatlarını devam ettirmek zorundadırlar. 
Ancak her yerel gazete sadece kar etmek ya da kamu hizmeti yapma 
amacına sahip değildir. Yerel gazeteler kuruluş, yayın politikası, içerik 
ve amaç gibi özellikleri bakımından birbirlerinden ayrılırlar. 

Yerel gazeteleri yayınlamş amaçlarına göre üçe ayırmak mümkün
dür. 
• Gerçekten gazetecilik kaygısı taşıyanlar 
• Matbaa sahipleri tarafından çıkarılanlar 
• Yerel kanaat önderlerinin teşvikleri veya doğrudan teşebbüsleri ile 

çıkarılanlar. 

Birinci kategoridekilerin birçoğu uzun yıllar önce kurulmuş ve yöne
timi dededen babaya, babadan oğla geçmiş gazetelerdir. 

İkinci kategoridekiler; matbaa sahipleri, matbu işlerin haricinde sa
hip oldukları makinelerden daha fazla verim alabilmek amacıyla gazete 
çıkarırlar. Veya tersinden, gazete çıkarırken, matbaayı rantabl hale ge
tirmek için matbaacılık da yaparlar. 

Üçüncü kategoridekiler ise; siyasal amaçlı resmi ilan pastasından pay 
almak amacıyla çıkan gazeteler ve yerel seçim dönemi bir anda ortaya 
çıkarak, seçim ilanlarının gelirini topladıktan sonra kapanan gazeteler. 

Üçüncü kategoride yer alan gazeteler için; "besleme basın" veya 
"naylon gazete" tanımlaması kullamlmaktadır. Genellikle iki tanımında 
aym tür gazeteleri nitelediği kabul edilmektedir. Ancak, "besleme basın" 
ile "naylon gazete" yapıları itibariyle aynı özelliklere sahip değillerdir. 

Besleme basın kavramı özellikle 1950'li yıllarda Demokrat Parti dö
neminde ortaya çıkmış bir kavramdır. Nezih Demirkent, o yılları bir 
yazısında şöyle aktarmaktadır; 

"O yıllarda rahmetli Adnan Menderes basının bir kanadıyla yakın 
dostluklar kurmuş, hatta onlara menfaat sağlamışhr. Kamu ilanları belli 
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gazetelere veriliyor, muhalifler cezalandırılıyordu. Mali kaynaklar yine 
Demokrat Parti' den yana olan gazetelere aktarılıyordu . " 62 

Bedü Faik, besleme basın nitelemesinin ilk kez Falih Rıfkı Atay tara
fından kullanıldığını söylemektedir. Bedii Faik, kendi dönemlerinde 
devletten yardım almanın çok ayıplandığını ve asla kabul edilir bir şey 
olmadığını vurgularken, bazen iktidar tarafından banka ilanlarıyla kol
lanan gazetelerin olduğunu, bununda hoş karşılanmadığını, Falih Rıfkı 
Atay'ın bu gazeteler için "besleme basın" dediğini ifade ediyor. 63 

1 950-1960 yılları arasında, DP İktidarını destekleyen yayınlar yapan 
ve bu nedenle kendilerine hükümetçe sağlanan çeşitli destek ve indirim 
kolaylıklarının yanı sıra resmi ilanların hükümet yanlısı gazetelere dağı
tımından da geniş ölçüde gelir elde eden ve yararlanan bu tür basın ku
ruluşları için o dönemde "besleme basın" deyimi kullanılmıştır. 64 

Basın İlan Kurumu'nun kurulmasından ve resmi ilan dağıtımında 
yetkili olmasından sonra, basının aldığı resmi ilanlar bir geçim kayna
ğından çok, maddi destek konumuna gelmiştir. Çünkü; resmi ilanla bir 
gazetenin hayatını idame ettirmesine imkan yoktur. Bu ilanlar, gazetele
rin giderlerinin belli bir bölümünü karşılayabilmektedir. 

Resmi ilanların dağıtımında düzenin sağlanmasından sonra, besleme 
basının tanımında da değişiklik olmuştur. Tabir yerinde ise, besleme 
basının beslenme biçimi değişmiştir. 

Günümüz besleme basını için şu tanım yapılmaktadır;"varlığını her
hangi bir kurum ve kuruluştan aldığı para yardımıyla sürdürebilen, bu
nun için de, kendine yardım edenleri körü körüne savunan gazetelere, 
'besleme basın' denir. "65 

Kısaca besleme basın için, çıkar guruplarına hizmet eden ve bunun 
karşılığında maddi çıkar sağlayan gazeteler denilebilir. 

Besleme basın, geçmişten günümüze yerel gazeteler için büyük teh
dit oluşturmaktadır. Amacı gerçekten kamu hizmeti yapmak olan yerel 
gazetelerin birçoğu ekonomik zorluklar yaşamaktadır. Rekabet ortamın
da ekonomik üstünlüğe sahip gazeteler, diğer gazetelere oranla büyük 

62 Yeni Şafak Gazetesi, 06. 12. 2000 
63 Nezih DEMiRKENT, Medya Medya, Dünya Yayınları, İSTANBUL, 1 995, s .  

239 
64Murat ÖZGEN, Türkiye'de Basının Gelişimi ve Sorunları, İ. Ü. İletişim Fakülte

si Yayınları,İSTANBUL, 2000, s. 49 
65 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt. 3 İSTANBUL, s. 1566 
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avantajiara da sahiptir. Bu tip besleme gazeteler, gerçek anlamda gazete
cilik yapmaya çalışan gazetelerin gelişmesini engellemektedir. 

Naylon Gazete: 

"Besleme basın" ile "naylon gazete" genelde aynı niteleme ile kulla
nılmaktadır. Ancak, naylon gazete ile besleme basının yayınlanış amaç
ları ve içerikleri birbirinden farklıdır. 

Naylon gazetecilik nitelemesinde kullanılan "naylon" kelimesi, sahte, 
yapma, suni, düzme anlamına gelmektedir. Naylon gazete için gerçek 
olmayan, deyim yerindeyse gazeteymiş gibi görünen sayfalar bütünü, 
tanımlaması yapılabilir. Bir başka deyişle naylon gazeteler, gazete görü
nümünde reklam ve ilan içeren broşürlerdir. 

Naylon gazetelerin yayınlanış amacı, sadece yerel ya da genel seçim
lerde ortaya çıkan, siyasi içerikli ilan ve reklamlardan elde edilecek ge
lirden pay almaktır. Naylon gazeteler genellikle seçimlere birkaç ay kala 
ortaya çıkarlar. Söz konusu gazeteyi yayınlayanlar, çoğu zaman 5187 
sayılı Basın Kanunu'na uymazlar. Söz konusu kişilerin amacı kişilerin, 
yayınladıkları gazetenin süreli yayın özelliğine sahip olmasından çok, 
seçimler bitmeden elde edilecek kazancı maksimum düzeye çıkarmakhr. 

Naylon gazetelerin, kamu hizmeti ve halka haber vermek gibi endi
şeleri yoktur. İçeriklerinin büyük bir bölümünü siyasi reklamlar oluştu
rurken, yayınladıkları haberlerinde büyük bir bölümü, parti 
propağandası ve şantaj niteliği taşımaktadır. Söz konusu haberler de, 
reklam ve ilanlarda olduğu gibi maddi karşılıklar doğrultusunda hazır
lanmaktadır. 

Naylon gazeteyi çıkaran ya da çıkmasında rol oynayan kişilerin ga
zetecilik mesleğini icra etme kaygıları bulunmamaktadır. 

Naylon gazetelerin elde ettikleri reklam gelirleri, tıpkı besleme ba
sında olduğu gibi, amacı haber vermek ve kamu hizmeti yapmak olan 
yerel gazetelere ekonomik anlamda büyük darbeler vurmaktadır. Öyle 
ki, seçim dönemi yaklaştığında bir ilde aniden daha önce hiç yayınlan
mamış onlarca gazete ortaya çıkmaktadır. Seçim dönemi sona erdiğinde 
yayın hayatına devam eden gazeteler, seçim dönemini hakları olan geliri 
sağlayamadan geride bırakırlar. 

Besleme basın şeklinde nitelendirilen gazetelerde süreklilik esastır. 
Zira var olma kaygısı da gazeteleri besleme basın kimliğine büründüren 
sebeplerin başında gelir. Neticede besleme basın, seçim dönemleri dışın-
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da da yayın hayatını sürdürmektedir. İçeriklerinde; haberler, fikir yazıla
rı ve okuyucunun da ilgisini çekmek amacıyla hazırlanmışdır. 66 

Naylon gazetelerde ise, bu özelliklerin hiç biri bulunmamaktadır. 
Naylon gazeteler neredeyse bir basın organının sahip olması gereken 
hiçbir özelliği taşımamaktadır. 

Siyasal Yapı - Medya Döngüsü 
Siyasal yapı ile gazetecilik arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Toplumda siyasal bilinçlenme artıkça gazete sahipliği ve okuyucu oranı 
o kadar artmıştır. Osmanlıdan günümüze kadar basın tarihimiz, siyasi 
tarihimizle bir paralellik sergilemiştir. Siyasi iniş ve çıkışlara eş, iniş ve 
çıkışları basınımızda gözlemlemek mümkündür. Gerek yaygın ve gerek
se yerel basındaki gelişmeler, siyasi gelişmelere paralel bir seyir takip 
etmiştir. 

Yerel basın gerçek gücünü, Mütareke döneminden başlayarak Milli 
Mücadele döneminde bulmuştur. Söyleyecek sözü olan herkesin gazete 
çıkardığı Mütareke Dönemi'ni takip eden Milli Mücadele Dönemi'nde 
yerel basın ulusal basının yapması gerekenleri yerel olarak yapmaya 
çalışmıştır. 67 Halkın örgütlenmesi olan kongrelerden çıkan kararlardan 
biri de bir gazete sahibi olmak veya mevcut gazetelerin milli mücadele 
lehine yayın yapmasını sağlamaktır. 

Erzurum Kongresi'nde kongre kararları ve kongre kararlarının uygu
lanması için Albayrak gazetesine yapılan destek ve koyulan kurallar, 
Sivas Kongresi'nden sonra İrade-i Milliye gazetesinin çıkması bunlara 
örnek teşkil eden gelişmelerdir68 

Milli Mücadele kazanıldıktan sonra ortada ağırlıklı olarak iki başlı 
bir basın kalmıştır. Bu güçlü teknolojik ve bilgi birikimiyle İstanbul bası
nı ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara ve onun 
desteklediği basındır. 

66 İbrahim Sena ARVAS, Naylon Gazeteler ve Besleme Basının Yerel Basma Etki
leri, Türkiye'de Yerel Basın, İ. Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, İSTANBUL, 2007, s. 364 

67İsmet BOZDAG, Dünyada ve Türkiye'de Basın İstibdadı, Emre Yayınları, İs
tanbul. 1992. 

68 B ünyamin AYHAN ,Olağanüstü Durumlarda Toplumsal Dayanışma ve Bü
tünleşmeye Basının Katkısı: Milli Mücadele Dönemi Türk Basını, S. Ü. Sosyal Bilim
ler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya, 2005. 
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Başlangıçta Ankara basını, İstanbul' da hakimiyetini kuramamışhr. 
Milli Mücadele ile başlayan, işgal edilmeyen yerlerde gelişerek halkı 
bilinçlendirmeye çalışan yerel basın tahtını tekrar İstanbul' a bırakmıştır. 

Türk gazeteciliğinin, tam hürriyet içerisinde geçirdiği zam::ınlardan 
biride Cumhuriyet'in ilanından Takrir-i Sükun Kanunu'nun yürürlüğe 
konulduğu tarihe kadar olan süreçtir. Özellikle bu dönemde kurulan 
İstiklal Mahkemesi, basın hürriyetini yok olma noktasına getirmiştir. 
Ankara Hükümeti'nin siyasal sisteminin adını koyarken karşılaştığı hila
fet korkusu üzerine kurulan mahkeme aynı zamanda gazetecilere bir göz 
dağı olmuştur. Böylece Anadolu' da basının hiçbir zaman kuralsız ve 
kendi başına bırakılmayacağı hissettirilmiştir. 69 

İstiklal Mahkemesi'ni, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve doğuda 
Şeyh Sait isyanları takip etmiştir. Hem fırka denemesinde hem de Şeyh 
Sait isyanında basın ciddi yaralar almıştır. Muhalif gözüken basının üze
rine gidilmiş, iktidar tarafından sürekli olarak baskı altında tutulmuşlar, 
İstanbul basınının bazı yazarları doğu da İstiklal Mahkemeleri'ne çıkarı
lacak kadar ileri gidilmiştir. 70 

Anadolu'da basını etkileyen bir başka gelişme ise 1928 harf inkılabı
dır. Özellikle bu durum, yerel basını ulusal basma göre daha fazla etki
lemiştir. Zaten okuyucu ve diğer desteklerle yaşam savaşı veren basın, 
teknik nedenler ve okuyucunun hazır olmaması nedeniyle yok olma 
sürecine girmiştir. Sadece devletin desteğinde çıkan ve yeterli sermaye 
birikimine sahip kişilerin gazeteleri ayakta kalabilmişlerdir. 

1930'lu yılların başında Serbe.:::� :F::-kanın �:urulması etkin bir muhale
fet aracı olarak Anadolu' da basının tekrar yaygınlık kazanmasına neden 
olmuş, ancak bu durum çok uzun sürmemiştir. Basın organları arasında 
ve iktidar ile muhalefet arasında büyük tarhşmalar çıkması, özellikle 
Menemen Olayı, basının üzerine tekrar gidilmesine neden olmuştur. 
1931'  de çıkarılan matbuat kanunu ile bütün muhalefet susturulmuştur. 71 

Bu dönemden sonra gazetecilik, inkılapların kökleşmesi için resmi 
ideolojinin araçlarından biri haline gelmiştir. Özellikle Türk Ocakları'nın 
kapatılarak yerine açılan halkevleri ile toplumsal dönüşüm yerel olarak 
yapılmak istenmiştir. Halkevlerinin çıkardığı dergiler ve CHP'nin deste
ğinde çıkan gazeteler, resmi söylemin toplumun alt katmanıarına inme-

69 Nurettin GÜZ, Türkiye 'de Basın İktidar İlişkileri (1920-1927), Gazi Üniversitesi 
Basın Yayın Yüksek Okulu Matbaası, Ankara, 1991 .  s. 98 

7o GÜZ, a. g. e. s,1 1 1  
71 GÜZ, a .  g .  e .  s,S 
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sini sağlamıştır. Ankara' da çıkan Ülkü Gazetesi, diğer halkevleri dergile
rinin öncülüğünü yapmıştır. 72 

Halkevleri ile gelişen durum 1950' de Demokrat Parti'nin iktidara 
gelmesi ile son bulmuştur. DP, iktidara gelir gelmez yaptığı ilk İcraatlar
dan biri olarak halkevleri ve dergilerini kapatmıştır. DP ile birlikte Ana
dolu' da yeni bir yerel gazetecilik furyası başlamıştır. Çok partili siyasal 
hayata geçilmesi ve siyasal partilerin Anadolu' da örgütlenmesi basında 
da kampiaşmalar ve gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Aynen IL Meş
rutiyet'in başında olduğu gibi bir çok gazete yayınlanmıştır. DP'li gaze
telerin yoğunlukta olduğu yerel basın iktidar tarafından da desteklen
miştir. 

DP döneminde bir taraftan gazetelere destek verilirken, bir taraftan 
da gazetecilere çeşitli cezalar verilmiştir. DP döneminde 2324 basın men
subu hakkında tahkikat yapıldığı gibi 818 gazetecide çeşitli cezalar al
mıştır. 73 

DP iktidarının 27 Mayıs 1960 tarihinde askerler tarafından iktidardan 
uzaklaştınlmasıyla Türk toplumsal tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. 
1960 ihtilali; devlet hizmetlerinden basının indirimli şekilde yararlanma
sını ve Basın İlan Kurumu'nun kurulmasıyla resmi ilanları, belirli ölçü
lerde ve eşit olarak dağıtacak kurumsallaşmayı da beraberinde getirmiş
tir. Aynı zamanda 1961 anayasası toplumda üniversite ve basma özerklik 
tanımış, bunların sayesinde toplumsal dönüşümün sağlayıcısı olarak bu 
iki kurum işievde bulunmuşlardır. 74 Ulusal basının yanında resmi ilan
lada birlikte yerel basın ciddi olarak ekonn'\' ;_ı.._ bi� desteğe kavuşmuş, 
böylece resmi ilan alacak kadar dayanabilen gazete batmaktan kurtul
muştur. 

Bu yıllar Anadolu' da basının patlama yaptığı yıllar olmuştur. 1964 
verilerine göre 66 il ve 138 ilçede, 322 günlük ve 205 haftalık gazete ya
yınlanmaktadır. 75 Yerel olanakların merkezi iktidarın yanında artmaya 
başlaması ve İstanbul' da eskiyen teknolojinin yerel basma transferi bu 
dönemde gerçekleşmiştir. Böylece yerel basma yeniden bir hareketlenme 

72 GÜZ, a. g. e. s,S 
73 Enver Behnan ŞAPOLYO, Türk Gazetecilik Tarihi ve Yönüyle Basın, Güven 

Matbaası, Ankara, 1969. s,271 
74 Korkmaz ALEMDAR, Türkiye'de Çağdaş Haberleşmenin Tarihsel Kökenleri, 

A. İ. T. İ. A. Ankara,l981 .  s,l 1 6  
75 Bilge R .  KOYUKAN, "Anadolu Basını Hakkında İstatistiki Gözlemler", 

Kebikeç, Sayı 2, 1995. s. 1 69 
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gelmiş, yerel siyaset, tarih ve sanat sayfaları yerel basının ürün çeşitlili
ğine katkıda bulunmuştur . 

1960'lı yıllar haberleşme araçlarının yeniden düzenlendiği ve yeni bir 
yaklaşımla ele alındığı haberleşme araçlarının sorunlarına değinildiği 
dönemlerdendir. Yeni düzenlemeyle birlikte basında kısıtlayıcı bir takım 
kanunlar ortadan kaldırıldığı gibi basınında kendi kendini denetlernesi 
için özdenetim mekanizması işletilmeye başlamıştır. 76 

Ancak basının geniş hürriyetleri çok geçmeden yeni askeri harekatla 
durdurulmuştur. 1971 muhtırası ile birlikte özerkleşen kurumların ba
şında olan TRT, haberleşme sistemi ve bağımsız toplumsal gelişmeye 
katkıda bulunacak araçlar tekrar devletin siyasal egemenliği alhna gir
miştir. 77 

70'li yıllar Anadolu basınının çöktüğü yıllar olmuştur. İstanbul bası
nının Anadolu' da örgütlenmesini tamamlaması, renkli fotoğraflı yayın
larını artırarak okuyucuyu çekmesi, üstelik yerel baskılar yapacak du
rumda olması yerel basının işlevlerinin yön değişimine neden olmuştur. 
Yerel basın yerel aydınlar tarafından halkın dönüşümünü sağlayan, bi
linçlenmesine katkı sağlayan araçlar değil, İstanbul'un güdümünde ve 
yerel siyaset ağalarının aracı olma yönünde yaşadığı süreçleri daha da 
çok yaşamaya başlamıştır. Sıkıyönetimin ilan edilişiyle birlikte bir çok 
gazete ve gazeteci yine sorun yaşamıştır. Ancak 80'e kadar geçen bu 
sürede pek çok dava açılmasına rağmen pek çok dava bu süreçte tamam
lanmamıştır. Bu davalar 12 Eylül 1980'den sonra malıkurniyetle sonuç
lanmıştır . 78 

80' den sonra Türk toplumu yeni bir sürece daha dahil olmuştur. Bu 
süreç liberal ekonominin tüm devlet ve bireyler tarafından benimsenme
si ve gündelik hayatta yer bulmasıdır. Bu dönüşüm her alanı etkilediği 
gibi yerel basını da etkilemiştir. Artık yeni seçkinler, yeni mekanlar, yeni 
yaşam tarzları ve yeni üretim ve tüketim kalıpları vardır. Doksanlı yıl
larda basın sektöründe tekelleşme hakim olmaya başlamış, gazeteci pat
ronun yerine işadamı patran kimliği geçmiştir. Ulusal basın Bab-ı 
Ali' den İkitelli ye, medya plazalara taşınmıştır. 79 

76 Vedat DEMİR, "Medyada Otokontrol", X. Yerel Medya Eğitim Seminerleri, 
Kayseri, BYEGM, Ankara, 2004. 5,148 

77 Korkmaz ALEMDAR, a. g. e. s,l 18 
78 Al pay KABACALI, Başlangıçtan Günümüze Basın Sansürü, Gazeteciler Cemiyeti 

Yayını, İstanbul, 1990. s, 209 
79 Rıfat N BALİ. Tarz-ı Hayattan Life Style'a, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002. 

s,205 
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90'lı yıllar Türkiye' de yayınlanmak ta olan gazetelerin % 46' sının 
1980'den sonra kurulmuş olması dikkat çekicidir. 80 Bu olgu bize yerel 
basının 80 sonrası yeniden yapılanmaya gittiğini göstermektedir. 

Doksanlı yılları hazırlayan elbetdeki 1980 askeri darbesidir. 12 Eylül 
askeri müdahalesinin basın ya da daha geniş anlatımıyla medya alanına 
ileride yapacağı etkinin yol açtığı önemli konu; "magazinleşme" olgu
suydu. 12 Eylül askeri darbe sonrası basın üzerinde oluşturulan baskı ve 
yıldırma politikası tutmuş, böylece demokrasi geleneğinin geliştiği ülke
lerde, halka gerçekleri anlatması kendisinden beklenen, yolsuzluklada 
mücadelenin en önemli kalelerinin başında gelen basın, 12 Eylül'le bir
likte bir "depolitizasyon" olgusu içine girmiştir. Sonuçta bu depolitizas
yon mağazinleşmeyi doğurmuş, ceza almak istemeyen gazeteler, günlük 
politikalar dışında çoğu kez uydurma haber "asparagas"a varan bir ha
bercilik anlayışını benimsemişledir. O dönemde ortaya çıkan bu geliş
menin yansımaları günümüzde halen mevcuttur. 

Bu arada belirtilmesi gereken ve 1980'li yılların ikinci yarısında orta
ya çıkan diğer önemli bir olgu da, basın alaruna büyük sermayenin gir
mesi olayıdır. 

Türk medya tarihi açısından değerlendirildiğinde, 1980'lerin sonu ile 
1 990' ların başı önemli bir kavşak noktasıdır. İlk kez TRT tekeli kırılarak 
1990'da Magic Box Star 1 televizyonu Türkiye'de yayın hayatına başla
mıştır. Diğer taraftan yukarıda da belirtildiği gibi, büyük sermayenin 
basın sektörüne girişi bu dönemde ivme kazanmış ve kısa sürede medya 
alanı bu sektörün dışından gelen para ve işadamlarının manevra sahası 
konumuna gelmiştir. 

Aslında medya başlı başına kazanç sağlayan bir uğraş alanı olmama
sına rağmen, başka faaliyet alanlarında güç kullanımını kolaylaştırması 
ve önemli bir toplumsal platform olması dolayısıyla bu dönemde çeşitli 
sermaye sahipleri ve grupları tarafından, sahip olunmasında yarar görü
len bir sektör haline gelmiştir. 81 

1990'lı yılların ikinci yarısında artık medya kuruluşları demokratik 
sistemin vazgeçilmez unsurları olmanın, üstlerine yüklediği sorumlulu
ğu sırtlarında taşıyamaz duruma gelmişlerdir. 

so KOYUKAN,a. g. e. s,1 70 
sı Kemal KAPAKLı, Medya Kültürü,s. 36 
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Kürtçe Gazeteler 
İlk Türkçe gazetenin yayınlandığı 1831 yılından 67 yıl sonra ilk Kürt

çe gazete yayınlanmıştır. Osmanlı tebasında gazete çıkaran ilk azınlık 
Ermeniler olmuştur. İlk Ermeni gazetesi 1831 yılında yayınlanan 
"LİROKİR" gazetesidir. Osmarılı döneminde İstanbul'da 414, Anado
lu' da 187 Ermeni gazetesi yayınlanmıştır. 8ı 

İlk Kürt gazetesi olan "Kürdistan" 1898 yılında yayınlanmıştır. Kürt 
aydırılarının merkezi İstanbul olmasına rağmen ilk Kürtçe gazete, Mı
sır' da yayınlanmıştır. İlk Kürtçe gazeteyi çıkaran Mikdat Mithat 
Bedir han, İstanbul' dan sürgünle Mısıra giden bir Osmarılı Kürt aydınıy
dı. Bedirhan Bey, 1845 yılında Osmarılıya başkaldırarak Cizre merkezli 
Botan bölgesinde hükümet kurup, kendi adına para bastırmıştır. 1847 
yılında Sultan Abdulhamit, uzlaşma vaadiyle Bedirhan Bey'i İstanbul'a 
çağırıp, gözaltına almıştır. 83 

1898 yılında yayma başlayan ilk gazete Kürdistan dışındaki tüm 
Kürtçe gazeteler 1 908 yılından sonra yayma başlamışlardır. IL Meşruti
yet' ten sonra başta İstanbul olmak üzere Osmarılı topraklarında bir anda 
gazete sayısı artmıştır. Bunun yansıması Kürt Basını'nda da görülmüş
tür. II. Meşrutiyet'in ilanından hemen sonra beş tane gazete yayma baş
lamıştır. 

Kürdistan (1908) 

İlk Kürt gazetesi olan Kürdistan, 22 Nisan 1898 de Kahire' de yayın 
hayatına başlamıştır. Mikdat Mithat Bedirhan tarafından çıkartılan gaze
tenin ilk beş sayısı Kahire'de yayınlanırken, daha sonraki sayıları Avru
pa'nın çeşitli ülkelerinde yayınlanmıştır. 

Gazete küçük ebatta ve 2 bin adet basılmıştır. Gazetenin ayda iki defa 
yayırılanacağı belirtilmesine rağmen, düzerıli olarak çıkarılamamıştır. 
Gazete dil olarak, Cizira Botan bölgesindeki Kürtler arasında yaygın 
olan Kürtçe'nin Kurmanci lehçesiyle yayın yapmıştır. 84 Gazetenin ilk beş 
sayısında sahibi ve yazıişleri sorumlusu olarak Mikdat Mithat Bedirhan 
görünmektedir. 

82 Pars TUGLACI,Tarih Boyunca Bab Ermenileri ( 1891-1922) Pars Yayınları, İST, 
2004, s. 1658) 

83 Fetullah KA YA, Osmanlı Döneminde Kürt Basıru, Yüksek Lisans Tezi, Mar
mara Ünv. Sos. Bil. Ens. İSTANBUL, 2008, s. 39 

84 Celile CELİL, Kürt Aydınlanması, Avesta Yayınları, İSTANBUL, 2000, s. 26 
83 
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1315 (1899) Tarihli Kürdistan Gazetesinin 1. Sayfası 

Bedirhan, Kürdistan gazetesinin ilk sayısının Fransızca çıkarılan 
ekinde gazetenin çıkış amacı ve görevini şöyle açıklamaktadır; "Günü

müzde artık dünyada meydana gelen her türlü olayı gazeteler yazmaktn. Birçok 

şeyi gazetelerden öğrenmekteyiz. Fakat ne yazık ki, o kadar cesur, yiğit ve mert 

olan Kürtler, böyle bir şeyden mahrumdurlar. 

Ben de siz Kürtleri dünyadaki gelişmelerden haberdar etmek, ilim ve 
marifetin yollarını göstermek, Kürtçe okuma-yazmaya teşvik etmek için 
bu gazeteyi çıkarıyorum. "85 

85 Müslüm YÜCEL, Kürt Basın Tarihi, Aram Yayınları, İSTANBUL, 1 998 ,s. 41  
84 



Gazete 1 902 yılında yayın hayatına son vermiştir. Bu gazetenin kuru
luş tarihi olan 22 Nisan günümüzde tüm Kürtlerce "Gazetecilik Günü" 
olarak kutlanmaktadır. 

Kürt Teavün ve Terakki Gazetesi (1908) 

Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti'nin yayın organı olarak 1908 yılın
da İstanbul' da yayma başlamışhr. Cemiyet adına imtiyaz sahibi, müdürü 
ve yazarı Süleymaniyeli Tevfik, başyazarı ise Diyarbekirli Ahmet Ce
mil'dir. 

Gazetenin ilk sayısının birinci sayfasında, gazete ile ilgili şu bilgilere 
yer verilmiştir; 

"Cemiyetin vasıta-i neşr-i efkarıdır. Tarih-i tesisi 1324 (1908). Cemi
yet tarafından müntahab sahib-i imtiyaz ve müdir ve muhariri; Süley
maniyeli Tevfik. Sermuhariri; Diyarbekirli Ahmed Cemil. 

Taşra için seneliği posta ücretiyle beraber 80 ve alh aylığı 45 
kuruşdur. Nüshası bir kuruşdur. Kürt erbab-ı fikir ve kalemine daima 
sahifelerimiz açıkhr. Dere olunmayan evrak ve asar iade olunmaz. İda
rehanesi; Vezneeller'de Kürt Teavün ve Terakki Merkezi Umumisi'dir. " 
Gazetenin logosunun alhnda Türkçe olarak; "Haftada bir çıkar, dini, 
ilmi, siyasi, edebi ve sosyal bir gazetedir" ibaresi yer almaktadır. Gazete 
Kurmancinin yanı sıra Sorani lehçesini de kullanmışbr. Gazetenin ilk 
sayısında şu yazılar yer almışhr. 

Mukaddime; Süleymaniyeli Tevfik 

Cemiyetin Beyannamesi 

Kürtler ve Kürdistan; Babanzade İsmail Hakkı 

Osmanlı Amerikası ve Saadet-i Müstakbele-i Asair; Diyarbekirli 
Ahmed Cemil 

Askerlik; Süleymaniyeli Tevfik 

Mühim Bir Ariza; Reis-i Cemiyet Seyid Abdulkadir 

Kürtler ve Seeaat-i Akvam; Malatyalı Bedri 

Lisanımız Kürtçe; Bediüzzaman Molla Said-i Kurdi'nin Nasayihi 

Ey Geli Kürdan!; Seyyah Ahmed Şevki 

Kürtçe Şiirler; Süleymaniyeli Tevfik 

Kürt Erbab-ı Fikir ve Kalemine Ricaname 

Haberler 

85 
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1335 Tarihli Kiird Teaviin ve Terakki Gazetesi 1. Sayfası 

Gazete genellikle 8 sayfa olarak çıkrnışhr. Gazetede Kürt dili ve ede
biyah yoğun olarak işlenirken, Kürtlerin kendi dilleriyle eğitim yapma-
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ları için okul isteği sıkça vurgulanmıştır. 86 Doğu'nun en ucra köşelerine 
kadar ulaşan gazetenin yayını 9 ay sürmüş, 31 Mart vakasında gazete 
çalışanlarının bazıları tutuklanmıştır. 87 

Şark ve Kürdistan Gazetesi (1908) 

Şark ve Kürdistan, 1908 yılında İstanbul'da yayınlanmaya başlamış
tır. Haftada iki kez çıkarılan 4 sayfalık gazetenin tüm yazıları Türkçe ve 
Kürtçe'dir. Gazetede ağırlıklı olarak Şark'ın durumu, Kürtler ve Bosna
Hersek ile ilgili yazılar yer almıştır. 88 

Gazetenin sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü; Ehmed Şerife 
Herseki (Hersekli Ahmed Şerif), ve Başyazarı, Bedriye Melediye (Malat
yalı Bedri)' dir. 

İlk sayısında yer alan bazı yazılar şöyledir; 

Kürtler ve Kürdistan; Malatyalı Bedri 

Kürtler Yine Muhtaçtır; Said-i Nursi 

İlietin Korunması; Topçu Yüzbaşı Ali Vasfi 

Bedirhan Şark ve Kürdistan 

Bosna Hersekteki Katoliklerin Müslümanlar Üzerindeki Baskıları 

Bosna Hersek' te 

Girit Meselesi 

Kosova Mebusları89 

Peyman (1909) 

İkinci Meşrutiyet'ten sonra Diyarbakır' da İttihat ve terakki tarafın
dan 15 Haziran 1909 yılında yayınlanmıştır. İmtiyaz sahibi ve sorumlu 
yazıişleri müdürlüğünü Mirikatibizade Şükrü'nün yaptığı gazete pazar
tesi günleri yayınlanıyordu. 

Diyarbakır Vilayet matbaasında basılan gazete, Diyarbakır'ın ilk özel 
gazetesi dir. Peyman'da Ermeni ce, Süryanice, Arapça ve Kürtçe haber ve 
yazılara yer veriliyordu. 90 

B6 CELİL, a. g. e. s. 63 
B7 Derya DENİZ, Kürt Basını, Mizgin Dergisi, sayı:20, İSTANBUL, s .  21 
BB Mahmud LEVENDİ, K. Irak ve Türkiye'de Kürt Basırıı-1 908-1 992, ÖZCE Ya

yınlan, ANKARA, 1 992, s. 24 
89 LEVENDİ,a. g. e .  s. 27 
90 Mehmet MERCAN, Anadoluda Gazetecilik ve Diyarbakır Basını, Güneydoğu 

Gazeteciler Ceıniyeti Yayını, DİYARBAKIR, 1 998, s. 45 
87 



�L� - ... - · - ·  

., : . ,. , \  ' " ' ""'  ..... * ·' ...... .. ,. , 

. ı  t',; •• •' fl l � .. 

· - �J , • . J- · · .� �-- ,._ . . ,. . . .. ,. 

J • 
.. . . • •• 

·:: .. .  
' .. '." .,. . 

• l -' L •" u. 

. ...... :_;. ,,ıı• ,,.:.-•,•.•.ı-- J • ' l' , ·: . c _ro •\ .�.: ,1 .' ·, • '• , •  • 

·•· .;. '· :.� • � ...: ' t_,lr ;.r
:.s•'l � · ·  � ··.-' .'I.,,G :-f"�· 
;,� .:..J� s_.:: � 4-1 .:J·:l,l,-!• 

: •• ....:-..('. 1  .. - L • '  ,)·- '· �·ı,,'. o l  ·'. 
.
, , .; � :: ;..:.. . .. • ·. ı ·- ) � ,< 

..:-�Li s_. •' r /',' ..:!......L' �- J_ 
.:,. •

• 
J ·� '•• �\.) � . J.....:.. .ı ,• 

.. .. ;._ı .,;:;_,.._'# ... ·-·l· "_...i·· . ,, 

�· � �  _,_ 

-_<:, ;...;Ç-• ' .u·J- ;;._ 
tl . . . i-·. 4;,_· "":; �-J.. ,,_: . .... ,. . ..  
........... s::: . f  .. ; .. -!_ı. ,,_:. �,--� 

• .;' 4• .·.�i· ..,.�f- < '_.,'  • • • 
. .:- : J •  ,, , �� ·c_: 

.:_ç.,.. . ,: .... c. • ' "''�·.:.. ,.;� .. 

;... , . /�· � .... , ._ ... . 
�

:_ . ��- �- '"tfl 7 .-� t·· .:J4 
" · . · ı,, • • . �-�" ... -,., 

. �- .. �.�·- � • .:..ı '; ... 1 
• ..J· ••• • _.#·�·, J :I�> " 

Peyman 

' ,J.;-._�l  ...; : .. 
dJ •. " ._ . ... . , . , .  ·-!-' _., • 

..Y.: .�.' '' 1. J.;a . ... . ,;,. _, _ _ .; 

': 
;-_

•

)
, 

�

-' 
,

_. 

..;
� . , 

.... ·  .. . 
,.;� ·' .,__ .. - , t..• ·· -· ... ·. � 
ıC • .) J ,:.i. _,'.' ..r\tf ·• .!. ,/ ...... · .. 
., : , • .: .. ,ı., .... �..:. :;, ·�: .... ..  ? • 
- Jı•'  .. -: .... _ ; .. . .. Jo. : , . ,J.. (-.\ 
·..1 "' ' ,. ·' · • • ·-·.'":" ..... . ..: ·' _;;,_·,· 
� . .. ·J • ...... c ·  · · .J )'-: Jr, .!ı . 
� . .... ,:. ...ı) ··- ..J . l  ..; • .  j . , . � .  

. ..... . ...... 
"-'.- .. s;_ .•• .:ı..ı .� •• · .,. .i. ;_ ( ü' ı •  ... - .· - ·  ···.�(- . . ' ,  
;... ;.... � • .  ·· · · ""' .· ; ı -4 ,...;..- .� 
.._;J ..... . • .  J' � · ;  _·._L. - � i  • 

• .. -. .-. ; .. .!.,,.�[ :- r . . .... ..., .' · 
e.

·-� :, • •  ı,' ,J_). _ i' ,  .:.1 •• · - '  

..J�· ,. ! :  ... , . / 1 .:-r:� . ...  _:,: 
• • • ;.. ""':.' J·J, : .. ' ···· . .... :.: .  , ... •• 
.r. f ,_ • Jl . .  = . ._ ..; ;: .!·�·  
o ;  • • � , · ·�  •• ;<, ........ .. .... .:: ,� .. 
,;. ;,.t .. l.J � .1- , .�; ...... _ �· t :1 · • rt  
� , r!' -· 1.· � t 1 )  .• • •  :.. 

. �.ı:�,f ), :... .;.)o . .. o� 

.:. � .' . 

J: -·' .. _ .. . � . ,:.,.f:..<J·'···=-; , �� · 
C.: �,_. ,•,':r ... u · ..;,,/·-' ._r' # 

,-j i ; • .:_• � '  oJ .•;; IP� • . .ai, 

.. :�· ' _.: .. • J . � ,.  _, .. <: r!' 
.'-!.-6 . ..... 7 ... !_ � :  ... . ..;_� 

.. ı _ , _  • .:.- ./- � •• • - J ·_- , ,·:-:: .. � . . : 
� • .- .-- ��-_ ,,.' ; V ;. , _.

-
� ; ._:.. 

... � • ., •• ·• , •::' :;- . ... ' �! •.• 

.. ;.... ..- .. f' ·. ). ...... • .-� ..; .' _, 

. ,_, .. - .... ;.r � ·  . ;_-:-� Jı .. ı,.... , :  

" •. . :- .- , .. · ... ' • •  ...:.:• 1'� ··1 •  

;,l - � · · � · -· r-; 'l ":•':j"� •  . . �. ' :.,-• 
.::. ,a •• .ı . ·,� .�. �·· ,• ;ı �_ ;._:. ;ı.: ... ... ..,._ ... ...� .. , •. '=; < ...... ' ..; .- .: 
""':"· l :  ... ..u- , · . ·� - ...ı r '�' �--· 

· ·---·-··- ,:.;�ı; :'•.-'/ , } :/. '. • J_._J - ·.;-. ... ·r' .j( .l �; �  ,_ .. _.·. � -
..;...;- ·- .C....)-, {....,_ .• ,..\. . �'-.. � 

·� .... r "'' ('')ı 4 _;..;,_ r'• .).ü ..)
.. ,.. '.. ' .r<-:•:.4J t:l!-'·1�1 .. �� 

12.  sayısında Ziya Gökalp'in "Suret-i Nutuk" başlıklı Kürtçe ve 
Türkçe yazısının yayınlandığı gazete, bu sayıyla 31 Agustos 1909' da ya
yınına son vermiştir. 91 

oı YÜCEL, a. g. e . s.  52 
88 



Jin (Yaşam- 1919) 

1918-1919 tarihleri arasında 25 sayı dergi olarak yayınlanan Jin, 2 
Ekim 1909 tarihinden itibaren yayınma gazete olarak devam etmiştir. 

Yönetmenliğini Memduh Selim'in üstlendiği gazete, abonelik sistemi 
ile dağıtılmaktaydı. 
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Gazetenin ilk sayfasında; " Haftalık Gazete- Din, Edebiyat, İçtimaiyat 
ve İktisadiyattan bahseder Türkçe-Kürtçe Mecmuadır. Yıllık abone bede
li 130 kuruşdur" ibaresi yer almaktadır. 92 

Arnid-i Sevda (1909) 

İmtiyaz sahibi ve sorumlı müdürlüğünü Şükrü Arnidi'nin yaptığı ve 
20x28 ebadında olan gazete, Diyarbakır' da kendi matbaasında basılmak
taydı. Arnid-i Sevcia'nın kapağında; "Her onbeş günde bir neşr olunur. 
İlmi, fenni, içtimai, edebi gazetedir" ibaresi yer alırken, dış kapak 
anabaşlık altında;"Diyarbekir-Elcezire: Mezopotamie" ibaresi vardır. 93 

Gazi (Çağrı) 

Kürdistan Cemiyeti'nin yayın organı olarak Diyarbakır' da yayma 
başlayan gazete, bir-kaç sayı çıkhktan sonra, Cemiyet'in kapatılması ile 
küçük bir matbaada yayınma bir süre daha devam etmiştir. Gazetede 
Avukat Şehid Hacı Muhammed Efendi, Şehid Cem il Paşazade Cevdet, 
Pertev Bege Lici, Mirikatibizade Cemil Beg, Hanizade Reşat yazılar yaz
mıştır. 

B angi Kürdistan (Kürdistan' a Sesleniş- 1922) 

2 Agustos 1922 tarihinde Süleymaniye'de haftalık olarak yayınlanan 
gazetenin imtiyaz sahibi ve başyazarı Mirliva Mustafa Paşa Yamolki'dir. 
Gazetede, Kürtçe dışında Türkçe ve Farsça sayfalarda yer almıştır. Gaze
te logosunun hemen altında; "Haftalık, ilmi, içtimayi, edebi gazetedir" 
ibaresi yer almaktadır. Bağdat Darül-İslam matbaasında basılan gazete 
Kerkük ve Erbil' de dağıtılmıştır. 

Gazetenin ilk 13 sayısı 6 sayfa ve 34x21 cm ebadında yayınlanırken, 
bu sayıdan sonra 4 sayfa ve 50x38 cm ebadında yayınlanmıştır. Gazete
nin imtiyaz sahibi Mirliva Mustafa, gazetenin çıkış amacını ilk sayısında 
şu cümlelerle ifade etmektedir;" Bu gazete, tüm Kürtler içindir. Yiğit Kürt

leri uynadırma ve ataları hakkında bilgilendirmek içindir. Kürtler her şeyden 

mahrum, dünyadan habersiz/er. Bunun sebebi cahilliktir. Zaman silah ve savaş 

zamanı değil. Zaman ilim ve eğitim zamanıdır. Ey Kürtler, gelin Bangi Kürdis-

92 Rohat ALAKOM, Eski İstanbul Kürtleri (1453-1925), Avesta Yayınlan, İSTAN
BUL, 1998, s. 108 

93 LEVENDİ, a. g. e. s. 457 
90 



tan 'ı dinleyin. Bangi Kürdistan vatan ve vatan evlatlarını aydınlatmak içindir. 
" 94 

Gazete 1926 tarihine kadar yayınını sürdürmüştür. 

Öncü sayılabilecek bu Kürtçe gazeteler dışında da günümüze kadar 
dönemsel olarak çıkan Kürtçe gazeteler mevcuttur. 

Hıfzı Topuz, "II. Mahmut'tan Holdingiere Türk Basın Tarihi" isimli 
kitabının "Kürtçe Basın" başlığı altında Kürt basını ile ilgili şu bilgilere 
yer vermektedir. 

"İlk Kürtçe gazete Kürdistan'ı izleyen Kürtçe ya da Kürtçe-Türkçe 
öteki gazeteler şunlardır; 

Şark ve Kürdistan (İstanbul,1908), Kürt Teavün ve Terakki gazetesi 
(Kürt Yardımlaşma ve İlerleme Gazetesi, İstanbul, 1908), Kürdistan (İs
tanbul, 1909), Roji Kürd (İstanbul, 1913), Yekbun (İstanbul), Arnid-i Sev
da (İstanbul, 1909), Peyman (Diyarbakır, 1909), Hetawi Kürd (İstanbul), 
Jin (İstanbul,1918), Kürdistan (İstanbul, 1918), İrfan (Siverek, 1919), Ağrı 
(Ağrı, 1929-1930) 

Müslüm Yücel'in belirttiğine göre, 1958-1992 yıllarında da İstanbul, 
Ankara, Diyarbakır, Ağrı, Bismil, Van, Gaziantep, İzmir, Batman, Beşiri, 
Bitlis, Hakkari, Kızıltepe, Urfa, Dersim, Aydın ve Doğubeyazıt'ta 1 1 9  
gazete ve dergi çıkarılmıştır. 

Yine aynı kaynağa göre, 1950-1966 yıllarında Silvan, Kars, Tatvan, 
Elazığ, Erzincan, Viranşehir, Hırus, Ardahan ve Bingöl' de birçok gazete 
ve dergi yayınlanmıştır. 

Müslüm Yücel Kürt gazeteleri konusunda genel olarak şöyle diyor; 

"İlk çıkan yayınlarda çoğunluk Kürtçe iken, 90' dan sonra çıkan ya
yınlarda Türkçe daha bir ön plana çıkıyor. Kürt Teavün Terakki, 
Peyman, Roji Kurd, Yekbun, Hatewi Kurd, Kürdistan, Şark Kürdistan 
gibi gazete ve dergiler, Türkçe-Kürtçe yayınlaruyor. Musa Anter'in yazı 
işleri müdürlüğünü yaptığı "İleri Yurt" ise Kürtçe çıkıyor. Üstelik Diyar
bakır' da; üstelik "Kımıl" adlı Kürtçe şiirle. 90'lı yıllarda ise Kürt basını 
Türkçe ve Kürtçe olarak basın tarihinde yerini alıyor. Welat gazetesini 
Welate' Me, Azadiye Welad, Rewşan, Jiyana Rewşan izlerken, Yeni Ül
ke'yi Özgür Gündem, Özgür Ülke, Yeni Politika izliyor. Bu arada kimi 
gazeteler de Türkçe-Kürtçe yayınlaruyor. Azadi gazetesinin kimi sayfala
rı, özellikle kültür-sanat sayfaları Kürtçe veriliyor. Daha sonra yayınla-

94Cemal HAZNEDAR, Bangi Kürdistan, Bir Dergi, sayı:l, DİYARBAKIR, 2005, s. 
79 
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nan Denge Azadi aynı geleneği sürdürüyor. Yine Roj, Jiyana Nu aynı 
gelenekten devam ediyor. 

Özellikle 90'lı yıllardan itibaren çıkan Kürt gazetelerinin çoğunda 
Türk devrimciler yer alıyor. Bunlar arasında Türk aydınının yüzakı İs
mail Beşikçi, Fikret Başkaya, Haluk Gerger, Ertuğrul Kürkçü, Yalçın Kü
çük, Bilgesu Erenus, A. Başer Kafaoğlu, Ragıp Duran gibi gazeteci ve 
yazarlar, Türk gazetecileri içinde saygın bir yere sahiptir. "95 

Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğü'nün 22 Haziran 1999'da 
yayınladığı bir araşhrma raporuna göre de o tarihlerde ülkemizde çıkan 
Kürtçe gazete ve dergiler şunlardır; 

Azadiya Welat (İstanbul, haftalık), Deng (İstanbul, aylık), Hevi (İs
tanbul, aylık), Jiyana Rewşen (İstanbul, aylık), Nubil1ar (İstanbul, aylık), 
Tirejen Baweri (İstanbul, aylık), Roza (İstanbul, 3 aylık), Serbesti (İstan
bul 3 aylık), War (İstanbul 3 aylık), Zend (İstanbul, 3 aylık) . 

Kürtçe Dergiler 

Roji Kurd Dergisi (Kürt Güneşi) 

İmtiyaz sahipliğini Süleymaniyeli Abdülkerim'in yaphğı Roji Kurd 
Dergisi 6 Haziran 1913 yılında İstanbul'da yayın hayatına başladı. Haber 
ve yazılar Arap harflerle Türkçe ve Kürtçe idi. Dergide daha çok Kürt 
sorunu ve Kürt kültürü üzerine tarhşmalara yer verdi. Ancak 4 sayısı 
çıkarılan Roji Kurd Dergisi, 32 sayfadan oluşuyordu. 

Roji Kurd Dergisi'nin; Süleymaniyeli Abdülkerim, Dr. Abdullah 
Cevdet, Kerküklü Necmeddin, Harputlu Hasan Basri, Fehri, Süleymani
yeli Mesud, Diyarbakırlı Necdet, Fuat Tema, Fazıl Muhlisi Milli gibi ya
zarları vardı. Dergi, 30 Ağustos 1913'te hükümet tarafından yasaklandı 
ve yayınma son verildi. 96 

Derginin ilk sayısında Roji Kürd dergisinin amacı söyle açıklanmıştır: 
"Kuşkusuz yine en basit tabir ile içinde bulunduğumuz zamana ve gele
ceğe layık bir ilerleme gayesi, siyasi ihtiraslardan bağımsız bilimsel ve 
sosyal bir yol. 

Başka hiçbir şey. İste bugün Kürt gençliği Kürtlüğe ve aleme karşı, 
bu gayenin yüklediği bir görev altındadır. Bu gençlik, bu görevi iyi yeri-

95 Hıfzı TOPUZ, II. Mahmut'tan Holdingiere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitapevi, 
3. Basım, İST., 201 1, s. 409 

96 Malmisanij, Kürt Talebe Hevi Cemiyeti, İlk LegaJ Kürt Ögrenci Demegi, 
A ve s ta Yayınları, İstanbul, 2002, s. 1 38 
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ne getirmek, Kürtlüğe her taraftan vurulan hakaret tokadıru, ilerleme ve 
bilme ile reddetmek için ant içmiştir. Şimdi ancak "Ayinesi iştir kişinin, 
lafa bakılmaz" diyebiliriz. "97 

Derginin içeriğine bakıldığında Kürt tarihi ve diline önem verilen 
yazıların ağırlıkta oluduğu göze çarpar. İlk sayısının kapağında 
Selahaddin Eyubi'nin resmi yer almıştır. 

Bu dergide hem Türkçe hem de Kürtçe yazılar yayınlanmıştır. 
Ehmede Hani, Nali, Şeyh Rizay Talebani gibi bazı şairlerin Kürtçe şiirle
rinden bazı bölümler Roji Kürd'de aktarılmıştır. 98 

Yekbun (Birlik) Dergisi 

Yekbfın dergisi, Hevi tarafından İstanbul'da Kürtçe- Türkçe olarak 
sadece birkaç sayı yayımlanmıştır. 

Yekbfın dergisiyle ilgili olarak Musa An ter' ın verdiği bilgiye göre 
derginin üçüncü sayısındaki kapakta şu bilgiler yer almaktadır; 

"Haftada iki defa intişar eder. Siyasete karışmaz. Mes'fıl müdürü: İb
rahim Kürdi. 

Gazetenin amacı " Osmanlı ve islam camiasında Kürtleri tanıtmak, 
kadir ve kıymetlerini daha da yükseltmektir". 99 

Aynı sayıdaki "Başyazı", Münc-i Kürdi imzasıyla gençliğe hitap et
mektedir, Yazar bu hitabında; "Okur-yazar oranı az olan Kürtler için, 
kolay bir alfabe yapılmalıdır, Gençler siyaset hırsına kapılmamalıdır, 
Gençler en büyük şerefi, milli hizmette bulmalıdırlar" şeklinde çeşitli 
öğütlerde bulunmaktadır. ıoo 

M. Salih Bedirhan ilk sayıda yazdığı yazıyla Yekbun Dergisi'nin mis
yonunu şöyle ifade etmiştir; "Yaşamaya ve yükselmeye azınetmiş olan 
Kürtler, daha önce Hevi ve Roji Kürd'ü ustaca meydana getirmişlerdi, 
bugün de mutluluk ve onurlu bir yaşama ulaşma ışıklarından birini ha
yalinin dölyatağında yaşatmış olan Yekbun'u çıkarmaya cesaret ediyor
lar. Hayata hasret olan bu hayal, bu hizmet ve fedakarlıkla, onurlu bir 

97 A. Meretowar,C. Amedi, S. Azad Aslan, Roji Kürd (Kovara Cemiyeta H�vi 
"Hevi Cemiyeti Dergisi" ), W ar Yayınları, İstanbul, 2002, s. 14  

98 Malmisanij, a. g .  e .  s. 142 
99 M. Anter, 'Yekbun 1914'te çıkan dergi', Dogu Dergisi, İstanbul, 1969, Sayı. 1,  s. 

30 
100 Malmisanij, a. g. e. s. 147 
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yaşam için hazır olan gönüllerde cesareti ve umudunu diriltiyor. Yakbun 
azınini Kürtlerden alıyor, sermayesi sadece kıvancı ve övünçtür. " 101 

Hetawi Kurd Dergisi (Kürt Işığı) 

Hetawi Kürt Dergisi, 5 Ekim 1913 yılında Müküslü Hamza yöneti
minde İstanbul' da çıkartıldı. Dergide sosyal ve kültürel konular ele alın
dı. Dr. Abdullah Cevdet ve Mevlana zade Rıfat yazılar yazmışlardır. 
Dergi 1914 yılında seferberlik ilanma kadar yayma devam eder. I.  Dünya 
savaşının ilanıyla Hetawi mensubu aydınlar ve gençler askere alınır ve 
dergi yayın hayatına ara verir. 

Her biri 32 sayfa olan ilk üç sayının üzerinde "şimdilik ayda bir neş
rolunur" ibaresine yer verilmiştir. 16 sayfadan oluşan daha sonraki sayı
ların üzerinde ise "şimdilik 15 günde bir neşrolunur" ibaresi konulmuş
tur. 

Onuncu sayıda, Siverek yöresi Kürt aşiretlerinden Terkan aşiretinin 
reisi Muhammed Ağa ve maiyetinin bir fotoğrafını yayırolayan dergi, 
aynı sayıda derginin amacının, Kürtlüğe hizmet olduğunu ifade etmiştir. 
102 

Hetaw1 Kürd'de, "Kürdistan Mektupları" başlığı ile yayımlanan mek
tuplarda aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır. Bu başlık altında her sayıda 
bir şehir ya da yöre tanıtılmıştır. İlk üç sayıda Malatya, Fırat sahili, Har
put-Mezre hakkında bilgi verilmektedir. Onuncu sayıda yayımlanan 
Terkan aşireti mensuplarından Cmdo'nun mektubu ise Siverek yöresi 
hakkında önemli bilgiler içermektedir. 

Doktor Abdullah Cevdet, Babanzade Ahmed Rıfat, Babanzade İsmail 
Hakkı, Ahmet Muhsin, Bitlisli Sehab Malver, D. . .  zade Muhamemed 
Mihri, Diyarbekirli Fikri Necdet, Haputlu H. B, Süleymaniyeli İsmail 
Hakkı, Kerküklü Necmeddin Hüseyin, Kerküklü Rasih, Kerküklüzade 
Kerim, Sedat Berzenci, Tahir Fuad, Manisa' da Kürt Kızı Kevser, Cizreli 
Mola Ahmet, Siirtli Mola Halil Efendi, Musud, Mevlanazade Rıfat, Mar
dinli Mehmet Nuri, Modani Halil, Babe Naco, Mustafa Sevki, Süleyman 
Asaf, Süleymaniyeli Zafer, Seyh Hamza, İbrahim Heralus, Zehavizade E. 
M., Zeko gibi isimler derginin yazı kadrosunda yer almıştır. 

1 01 Malmisanij, a. g. e., s. 149 
1 02 Malmisanij, a. g. e. s. 150 
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Bangi Kürd (Kürt S eslenişi) Dergisi 

Cemaleddin Baban tarafından yayımlanan ve ilk sayısı 12 Rebi ü'l 
evvel 1332 (8 Subat 1914)'de çıkmış olan Kürtçe-Türkçe bir dergi olup, 
Bagdat'taki El-Edeb Matbaası'nda basılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın 
başlaması üzerine yayım hayatı sona ermiştir. Dr. Kemal Mezher 
Ahmed, derginin ilk üç sayısının 24 sayfa olarak yayımlandığını belirt
mektedir. 103 

Jin Dergisi ( Ekim 1918 ) 

Jin Dergisi, Ekim 1918 yılında İstanbul'da bir grup Kürt yazar tara
fından yayın hayatına başlatıldı. Çıkış amacını, Siverekli Hilmi'nin "Kürt 
Gençliğine Hitap" başlıklı yazısında "yüzyıllardan beri ihmal edilen Kürt 

halkının tarihsel yaşamına, ulusal haklarına, edebiyat ve sosyolojisine ilişkin 

yayında bulunmak"104 olarak belirtilen dergi, toplam 25 sayı çıkartıldı. 2 
Ekim 1919'da çıkan son sayısından sonra hükümetin baskıları sonucu 
kapatılan derginin ilk 20 sayısını Kürt Teali Cemiyeti'nin kurucularından 
Müküslü Hamza, son S sayısını da Memduh Selim Bey yönetmiştir. 

Kürtçe ve Türkçe olmak üzere iki dilde yayın yapan dergide Kürtçe
nin Sorani ve Kurmanci lehçeleri kullanılmıştır. Bu dergide ki yazarlar: 
Ahmed-ı Hani, Melay-ı Cizirı, Piremerd (Süleyman Tevfik) şiir ve şiir 
üzerine yazdıklarıyla katkı sunarken, Halil Hayali tarih, mitoloji, sosyo
loji, dilbilim ve felsefe i le ilgili makaleler yayımlıyordu. Siverekli Hilmi, 
Kürt atasözleri ve deyimleri üzerine çalışmalar yapıyordu. Ayrıca; 
Abdurrahman Rahmi, Kemal Fevzi, Aziz Yamulki, Lawe Reşid, İhsan 
Nuri, Kamuran Ali Bedirhan, Kadızade Mustafa Şevki, Hızniy-ı Dersimi, 
Melay-ı Cizirı, Kadızade Latif Zahoyi ve Abdullah Cevdet'in içinde bu
lunduğu geniş bir yazar kadrosu vardı. 

Kürt Divan Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Ehmede Hani ve 
Melaye Ciziri gibi ustaların yanında Fecr-i Ati'nin önemli şairlerinden 
Süleyman Tevfik, şiir ve şiir üzerine yazdıklarıyla katkı sunarken, Halil 
Heyali, tarih, mitoloji, sosyoloji, dilbilim ve felsefe ile ilgili makaleler 
yayınlamıştı. 

Dergide dikkat çeken yazılardan biri de Kemal Fevzi'nin "Altın Ka
küllü Çocuk" adlı hikayesidir. Şefik Arvasi, dil sorununu gündeme geti
rerek, dil ve bilimin birlikte gelişeceğine vurgu yapmıştır. "Bilgi 
herşeyden önce gelir" diyen Arvasi: "Biz son derece yiğidiz fakat yiğitliği-

1o3 Malrnisanij, a. g. e., s. 154 
104 Yücel, a .  g. e. s. 57 
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mizi birbirimizi öldürmekle, birbirimize kötülük etmekle harcıyoruz. Ve biz son 

derece cömerdiz ancak bu cömertliğimiz genel bir yarar ya da dinsel bir emir için 

değil de düğünlerde çingeneler için, davalarda rüşvet için, tiyatrolarda oyuncu

lar için ve bayramlarda ağaZara ve şeyhZere alman hediyeler içindir. Bütün bun

ların nedeni bilgisizliktir. Bunu bildikten sonra, bugünden itibaren bizim içinde 

her şeyden daha önemlisi bilimdir; onun yolu da okuma yazmadan geçer. O da 

ancak kendi dilimizle olur. Çünkü başka bir dili öğrenmek için bir ömür gerekli

dir. Ondan sonra ancak bilim dili öğrenilebilir. " lOs 

Hawar Dergisi 

Hawar Dergisinin ilk sayısı 15 Mayıs 1932 yılında Şam'da, Celadet ve 
Kamuran Ali Bedirhan kardeşler tarafından yayınlandı. Dergi toplam 57 
sayı çıkmıştır. Dergi Fransızca ve Kürtçe ağırlıklı olarak yayınlanıyordu.  
İlk sayısı tamamıyla Türkçe yayınlanan derginin daha sonraki sayıları 
Kürtçe ve Fransızca yayımlanmıştır. 20 sayfalık olan derginin 16 sayfası 
Kürtçe, 4 sayfası ise Fransızca' dır. İlk yirmiüç sayı Arap ve Latin harfle
riyle sonraki sayıları sadece latin alfabesiyle yayımlandı. Dergide 
Kurmanci lehçesi ağırlıklı olmak üzere, Sorani ve Zazaki lehçeleride kul
lanılmış tır. 

Derginin amacını ilk sayısında; "Hawar bilimin sesidir, bilim kendini 
tanımadır, kendini tanıma ise bize kurtuluşu ve güzelliği getirecektir. 
Kendini tanıyan herkes, kendini tanı ta bilir. Hawar' ımız herşeyden önce 
dilimizi tanıtacak, çünkü dil varlığın ilk şartıdır. Hawar, şimdiden sonra 
Kürtlerle ilgili olan, Kürtlerin ilgilendiği şeylerle uihaşacak. Sadece siya
setten uzak duracak, siyasetin içine girmeyecek. Hawar siyaseti ülke 
toplumuna bırakmış, onlar ilgilensin, biz ise bilimle, sanat ve yaşamla 
ilgileneceğiz" diye belirtir. Dergi geniş bir yazar kadrosuna sahipti. 

Ronahi Dergisi 

Ranahi Dergisi 1942 yılında Mir Celadet Ali Bedirhan tarafından 
Şam' da yayınlanmıştır. Sade Kürtçenin Kurmanci lehçesinde ve Latin 
alfabesiyle okuyucusuna ulaşmıştır. Ranahi Kürt basınında bir ilki ger
çekleştirmiştir. Degi, içeriğinde resim ve fotoğraf kullanmıştır. Toplam 
28 sayı yayınlanan Ranahi Dergisi, 1945 yılında yayın hayatına son ver
miştir. 

Celadet Ali Bedirhan, Osman Sabri, Hesen Hişyar, Cigerhun vb, 
Hawar Dergisinde yazan birçok yazar Ranahi Dergisine de yazmıştır. 

ı os Yücel, a . g. e. s. 63 
96 
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Vilayet Gazetelerinin Ortaya Çıkışı 
Ülkemizin basın ve yayın tarihini incelerken, Türkçe olarak 1 Kasım 

1831'de yayınlanan Takvim-i Vekayi adlı gazeteyi basın tarihimizin baş
langıç noktası olarak almak zorundayız. Zira, bundan önce Osmanlı top
raklarında yayınlanan gazeteler azınlıklarm ve yabancıların kendi dille
rinde çıkardıkları gazetelerdir. İlk Türkçe gazete olan Takvim-i 
Vekayi'nin yayınlandığı, II. Mahmut, Abdülmecit ve Abdülaziz'in padi
şahlık yıllarını kapsayan "Tanzimat Dönemi" olarak nitelendirilen dö
nem bir anlamda da, Türk basınının doğuş dönemidir. Zira, ilk gazeteler 
bu dönemin ürünleridir. Bu dönemde, çok kısa bir zaman sürecinde irili 
ufaklı bir çok gazetenin yayın hayatına girdiğini görüyoruz. Hükümet 
tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Takvim-i Vekayi'in çıkış nedenleri 
Mukaddeme-i Takvim-i Vekayi başlığı altında ve özel bir sayıda ifade 
edilmiştir. Önsözde; günün önemli olaylarını ve resmi haberlerini o güne 
kadar özel bir deftere yazan "Vak'anüvis"lerin bu olay ve haberleri çıka
cak basılı mevkutede yazacakları belirtilmektedir. Görülüyor ki, ülke
mizde basın, diğer ülkelerde olduğu gibi siyasal, sosyal ve ekonomik 
olaylar karşısında halk kitlesini aydınlatmak, kamuoyunu etkilemek 
yolunda topluma duyulan isteklerden doğmamıştır. Hükümet'in yaptığı 
işleri halka duyurmak amacıyla, özel buyrukla ortaya çıkmış, zamanla 
halkı aydınlatmak, kamuoyunu etkilemek niteliğini kazanmıştır. Türk 
gazeteciliğinin doğuş safhasının ilk dönemi, resmi bir gazete olan Tak
vim-i Vekayi ve yarı resmi nitelikdeki Ceride-i Havadis ile başlamıştır. 
İkinci dönemi ise, Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar'ın yayınlanması 
ile tescil edilen ve hakiki anlamda Türk gazeteciliği olarak nitelendirilen 
dönemdir. Takvim-i Vekayi yalnız olayları tespit eden, Ceride-i Havadis 
ise, bunlara ek olarak batıdan bazı bilgiler ve olaylarla ilgili haberler 
aktaran gazetelerdir. Bu doğuş ve gelişme döneminde ilk siyasi makale
leri sütunlarına koyan, kendinden öncekilere göre bir gazete niteliğine 
bürünen ve fikir gazeteciliği çığrını açan Tercüman-ı Ahval' dir. Açılan 
bu çığırda daha çok emek ve titizlikle yayın hayatına giren ikinci gazete 
ise; Şinasi'nin çıkardığı Tasvir-i Efkar'dır. Yazılarında "milliyet", "meş
rutiyet" ve "reisicumhur" dan sık sık söz eden Şinasi;" Halk ancak gazete 
aracılığı ile kendini ilgilendiren konularda düşüncelerini belirtebilir. 
Bunun içinde gazete, her kültürlü ulus için gereklidir" diyerek, basının 
önemine işaret etmiştir. Tüm bunlara rağmen, Tanzimat basınının tipik 
özelliği, siyasal ve sosyal konularda yazı yazabilecek bir yazar kadro
sundan yoksun oluşudur. Bu nedenle Tanzimat döneminin edipleri, ilk 
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gazeteciler olmuşlardır. Fransız devriminin etkisiyle özgür düşüneeye ve 
demokrasi fikrine büyük ölçüde değer veren ve batı ile ilişkiler kuran 
edebiyatçılarımız, batılı yazar ve düşünüderi taklitle işe başlamışlar, 
yazılarmda parlamenter sistemi savunrnuşlardır. Bu dönernde gazeteler 
daha çok halka haber ve ansiklopedik bilgi veren birer organ halinde 
çıkmışlar, dil ve edebiyat sorunlarına geniş yer vermişlerdir. Bu dönem 
basınının karekteristiğini, yabancı gazetelerden dış olaylarla ilgili haber
leri çevirmek, olanaklar ölçüsünde yurt haberleri vermek, "Tevcihat" 
başlığı altında padişah tarafından onaylanan tayin ve terfi işlemlerini 
sütunlarına geçirmek ve sık sık okuyucu mektupları yaymlarnak şeklin
de özetlernek mümkündür. 

Osmanlı mahalli idarelerinde ilk büyük düzenleme, eyalet sisteminin 
kaldırılarak vilayet sistemine geçişle ilgili 7 Kasım 1864'te çıkarılan ni
zarnnarneyle yapılmıştır. Bu konudaki ilk uygulama da, söz konusu ni
zarnnarnenin çıkmasından önce, 8 Ekim 1864'te yayımlanan "Tuna Vila
yet Nizarnnarnesi" ile başlatılmıştır. 1865'te Bosna Vilayetinin kurulması 
için ayrı bir nizarnname çıkarılmış, bunu Suriye, Erzurum, Halep, Edirne 
vs. vilayetlerinin kurulması izlemiştir. Vilayetler oluşturulurken, her 
merkezde birer matbaa kurulmuştur. Bu matbaalarda öncelikle kırtasiye 
işlerine ağırlık verilmiş, yıllıklar, takvimler, dini, edebi ve bilimsel eser
ler de basılrnıştır. Bu arada birçok ilde yine aynı matbaalarda "Resmi 
Vilayet Gazetesi" çıkarılmıştır. Bunun ilk örneği; Niş, Silistre ve Vidin'in 
birleştirilmesiyle oluşturulan Tuna Vilayetinde 14 Mart 1865'te Türkçe
Bulgarca yayımlanan "Tuna" gazetesidir. Bu gazete 1 Eylül 1877' de ya
yın hayatına son verrnek zorunda kalmıştır. Vilayet gazetelerinde padi
şah ile ilgili haberler öncelikle yer almaktadır. Bunun yanı sıra, kamu 
görevlilerinin atama, yükselme ve ödüllendirilrneleri, yeni yasa, yönet
melik düzenlemeleri, Hükümet, vilayet ve kamu kuruluşlarının çalışma
ları, demiryolu, yol, telgraf hattı yapımları, sağlık konuları, yerel okul 
sınavları ve ödül dağıtım törenleri, hocaların gidişi, et, ekmek fiyatları, 
şiddetli yağmur ve kar yağışları, doğal afetler, kolluk kuvvetlerinin başa
rıları, valilerin konuşmaları ve yazıları, savaşlar, yeni silahlar, buluşlar, 
yabancı konsoloslarm gezileri vilayet gazetelerinde yer alan haberler 
arasındadır. Vilayet gazeteleri yoluyla birçok yörede ilk kez süreli yayın 
çıkarılmıştır. 

Gazetelerin basıldıkları rnatbaalar, kamu işlerinin yanı sıra özel ke
simin işlerine de açık tutulmuş, böylece yerel basının başlaması ve say
gmlık kazanması yolunda önemli bir adım atılmıştır. Matbaalarda çalı
şan personel önceleri çoğunlukla İstanbul' dan gelmiş, ancak zaman için-
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de bölgeden de matbaacılar yetiştirilmiştir. Bazı vilayetlerde "sanat okul
ları", "sanayi okulları" açılmış, matbaalar birer uygulama yeri haline 
getirilerek matbaacılık eğitimi verilmiştir. Birçok vilayette, yayımlanan 
gazete yörenin ilk süreli yayını olduğu için, gazeteciliğin alfabesinden 
başlanılarak, kitlenin basın aracılığıyla eğitilmesinde önemli adımlar 
atılmıştır. Vilayetlere ilişkin nizamnameler, "gazetelerde yer alacak res
mi ve gayri resmi tüm yazıların vilayet mektupçusunun sorumluluğu 
altında olduğunu" belirttiğinden yazıların büyük bölümü mektupçular 
tarafından kaleme alınmıştır. Vilayetlerde mektupçu olarak görev yapan 
kişilerin çoğu, gazetecilik ve yazarlık deneyimine sahip kişilerdir. Ancak 
birçok yörede "kalemi kuvvetli kişilerden" bir yayın kurulu da oluştu
rulmuştur. Bazen de yörenin aydınları, vilayette resmen görev alarak 
gazetelere yazı yazmışlardır. Gazetelerde zaman zaman şiirlere, incele
me ve araştırmalara, tarih çalışmalarına da yer verilmiş, böylece taşra 
kültürüne olumlu bir hareketlilik getirilmiştir. Basının, İstanbul'un teke
linden çıkmasına neden olan Vilayet gazeteleri, Osmanlı Devleti'nin 
egemenliği altında bulunan yörelerde, gazeteciliğin yaygınlık kazanma
sında önemli rol oynamıştır. Anadolu' da birçok ilin basın tarihleri vila
yet gazeteleriyle başlamaktadır. 

1908 hareketinden sonra ülkenin birçok yerinde bir anda çok sayıda 
süreli yayının çıkması, vilayet gazetelerinin yüklendikleri işlevleri ne 
ölçüde yerine getirdiklerinin bir kanıtı olarak görülebilir. 

Bu dönemde ülke çapında gazete çıkmayan tek vilayet kalmamıştır. 
Mütareke ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde yayımlanan gazete sayısında 
önemli bir düşüş olmuştur. Bir anlamda basın duraklama dönemine 
girmiştir. Aslında Anadolu Basını, "Milli Mücadele" yıllarından bu yana 
sesini duyurmak için mevcut imkanlarını zorlayarak yayınma devam 
eden, bir yandan milli hareketin öncülüğünü yaparken, Anadolu' da 
düşman işgali karşısında gösterilen tepkilerin sesi haline gelmiş yerel 
gazeteler topluluğudur. Yerel sorunları objektif ve doğru bir biçimde 
dile getirerek sağlıklı bir kamuoyu oluşturabilen, yörenin sesini yansıta
bilen, toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal gelişmeleri yöre halkına 
aktarabilen gazeteler, Anadolu Basını'nı oluşturmaktadır. Anadolu Bası
nı, haber açısından yayımlandığı yöredeki olaylara ağırlık veren, yörenin 
kalkınması ve gelişmesi için çaba harcayan, ulusal konularda kamuoyu 
oluşturan yayın organlarıdır. Anadolu Basını, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş bir basındır. Bu görevleri yerine 
getirirken, ulusal birlik ve bütünlük ilkesinden asla taviz vermemiştir. 
Nitekim Atatürk, Anadolu Basını'nı, üstlendiği yüce görevi başarmasın-
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dan ötürü ,"fazilet adaları" olarak adlandırmıştır. Bu yönüyle yerel ba
sın, demokrasi anlayışının yerleşip kökleşmesinde, çok partili parlamen
ter rejimin ve katılımcı demokrasinin tabana yayılmasında kamu görevi 
yapmış ve yapmaktadır. Anadolu Basını ayrıca, devletle vatandaş ara
sındaki diyaloğun kurulmasmda önemli katkılarda bulunmuştur. Ana
dolu Basını, Türk toplumunun ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel 
özelliklerini yansıtan bir ayna gibidir. 

Vilayetlerin Ortaya Çıkışı 
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, Osmanlı ülkesi bir yandan askeri-idari 

birim olarak eyalet ve sancaklara ayrılırken, diğer yandan adli-idari bi
rim olarak da kazalara ayrılmıştır. 

Böylece taşrada uygulanan bu sancak-kaza teşkilatlanması ile mer
kez, eyalet ve sancaklarm başına bey 106 unvanını taşıyan kişileri görev
lendirirken, kazaların başına da adli-idari yetkilerle donatılmış, efendi 
unvanını taşıyan kadıları görevlendirmiştir. 

1864'te hazırlanan vilayet nizamnamesi, Mithat Paşa'nın 1864-1871 
yılları arasında Tuna vilayetincieki uygulamalarından sonra, imparator
luğun genelinde geçerli hale getirildi. Buna göre Osmanlı toprakları vi
layet, sancak, kaza ve köy'lerden oluşan yönetim birimlerine ayrılıyordu. 
Bu düzenleme ile yöneticilerin unvan ve atanmalarında da bir değişikli
ğe gidilmiştir. Eyalet adı vilayete dönüşürken, vali yönetici olarak du
rumunu ve unvanını koruyacaktı. Sancak terimi yerine ise zaman zaman 
liva teriminin kullanıldığı görülecek ve sancak yönetimi kaymakam ye
rine mutasarrıfa bırakılacaktı. Kaza birimi ise 1842' deki statüsünü koru
makla birlikte seçimle göreve getirilen kaza müdürü yerine kaza yöneti
cisi olarak kaymakam iş başına getirilecekti. Böylece en önemli değişiklik 
kaza yönetiminde yapılmış oluyordu. ı o? 

1871'e gelindiğinde nahiyeler de yönetim birimi olarak bu teşkilatta 
yerini alacaktır. Vilayet yönetimi ise valinin başkanlığında birçok üyeden 
oluşan Vilayet İdare Meclisi tarafından yürütülmekteydi. 

Halep kenti, hem 19.  yüzyılda sınırları içerisinde yer aldığı sancağa, 
hem de o sancağm bağlı bulunduğu vilayete adını vermiştir. Salname
lerde kent, "Asya kı tasında bulunan ve Osmanlı vilayetleri içinde büyüklüğü 

106 Metin KUNT, Sancaktan Eyalete, 1550-1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl 
İdaresi, İstanbul 1978. s. 125 

107 Musa ÇADIRCI, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Eko
nomik Yapısı, TTK Yayınları, 2. Baskı, ANKARA, 1997s. 252. 
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ve ticari öneminden dolayı en meşhur şehirlerdendir. H alep şehri İstanbul' dan 

263 saat uzaklıktadır" şeklinde tanımlanmaktadır. (Salnamelerdeki 1 saat
lik mesafe 5 kilometreye tekabül etmektedir. ) 

Toplam 33 adet vilayet salnamesine göre 19. yüzyılda Halep vilayeti
nin üç sancağı ve 24 kazası bulunmaktadır: Bunlar Halep, Urfa ve Maraş 
sancakları dır. 

1293-1326 tarihli salnamelerdeki bilgiye göre vilayetin sınırları şöyle
dir; "güneyde Suriye vilayeti, batıda Akdeniz ve Adana vilayeti, kuzey
de Ankara ve Sivas vilayetleri, doğuda Zor sancağı ile Diyarbakır ve 
Elazığ vilayetleriyle sınırlıdır. Vilayetin batısından doğusuna kadar olan 
uzunluğu 85 ve genişliği de 90 saattir" . Vilayetin paşa sancağı olan Ha
lep sancağı ise, aralarında Antakya, Kilis, Antep, İskenderun gibi önemli 
ve büyük idari birimlerin yer aldığı, adına "kaza" denen toplam 13  idari 
bölgeye ayrılmaktaydı. Urfa ve Maraş sancaklarına bağlı 4' er kaza bu
lunmaktaydı. 

1864 Vilayet Nizamnamesi ve Halep Vilayeti 
1 864 Vilayet Nizamnamesi'nin1866'da Halep eyaletinde de uygulan

dığı ve eyaletin idari teşkilatıanmasının yeniden düzenlendiği görülmek
tedir. Eyaletin yeniden teşkilatlandırılması görevi Cevdet Paşa'ya veril
miştir. Buna göre eyalete, 1866 yılında Halep, Urfa, Maraş, Kazan, Ada
na, Tarsus ve Zor sancaklarından oluşmak üzere yeni bir düzen verilme
si planlanmıştır. Cevdet Paşa, iki yıl süren valiliği boyunca Zor dışarıda 
kalmak üzere, bu teşkilatıanınayı gerçekleştirmiştir. ıos Ancak 1869 yılın
da yeni bir değişikliğe gidilmiş ve Adana, Kazan ve Tarsus sancakları 
çıkarılarak, eyalet sınırları daraltılmıştır. 1866-1883 yılları arasında Halep 
eyaletinin idari taksimatının, Zor sancağının zaman zaman eyalet sınırla
rı içine alınıp çıkarılması ile, genelde üç temel sancaktan oluşturulmak 
istendiği anlaşılmaktadır. Böylece vilayet, 26 yıl boyunca süreklilik gös
terecek olan sınırlara kavuşturulmuştur. 

Salnarnelere göre, Halep'in İmparatorluğa katıldığı günden itibaren 
aldığı idari yapılanma şöyledir; 

Osmanlı İmparatorluğuna geçtiği Kanuni Sultan Süleyman döne
minde Halep, idari taksimat açısından üç ana eyaletten oluşmaktadır. 109 

Bunlar; 

1os ÇADIRCI, a. g. e. s .  212-225. 
109 1 299 Tarihli Halep Vilayeti Salnamesi, s. 41  
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1 .  Dulkadiroğulları Eyaleti; Maraş, Malatya, Karsi Zülkadriye, An
tep ve Samsat sancakları. 

2 .  Halep Eyaleti; Halep, Adana, Kilis, Birecik, Üzeyir, Mare, Türk
men Halep, A'zaz, Münbiç ve Kale-i Mazik sancakları. 

3. Rakka Eyaleti; Urfa, Cemase, Habur, Dirruhbe, Beni Rubeya, Su
ruç ve A'ne sancakları. 

Halep salnamelerinin yayımlandığı dönemlerdeki idari taksimat ya
pısı da yıllara göre aşağıdaki gibidir. 

İlk Halep vilayet salnamesi olan H. 1284 tarihli salnarnede ve 1285 
ile 1286 tarihli salnamelerde vilayetin idari taksimatı şöyledir: 

1 .  Halep Livası: İdlip, Cisr-i Şuğılr, Harim, Antakya, İzziye, Kilis, 
Antep, Bab, Cubul ve Reyhaniye kazaları. 

2. Zor Livası :  Rakka ve Aşşare kazaları. 

3. Urfa Livası: Suruç, Birecik ve Rumkale kazaları. 

4. Maraş Livası: Pazarcık, İslahiye, Bulanık, Elbistan, Zeytun, Andı
rın ve Hassa kazaları. 

5. Kozan Livası: Haçin, Bilanköy ve Karsi Zülkadriye kazaları. 

6. Adana Livası: Karaisalı, Mersin, Tarsus, Payas, Osmaniye ve Bilan 
kazaları. 

H. 1287 ve 1288 tarihli Halep Vilayet Salnamesinde idari taksimatı 
şöyledir: 

ı. Halep Livası: İdlip, Maretü'n-Numan, Cisr-i Şuğılr, Harim, An
takya, İzziye, Kilis, Antep, Bab ve Cubul, Reyharuye ve Bilan kazaları. 

2. Urfa Livası: Suruç, Birecik ve Rumkale kazaları. 
3. Maraş Livası: Pazarcık, İslahiye, Bulanık, Elbistan, Zeytun, Andı

rın ve Hassa kazaları. 
4. Zor Livası :  Bu livada kaza adı zikredilmeden Rakka, Aşşare, 

Abukemal, Busayra ve Sence Müdürlükleri mevcuttur. 

H. 1290 ve 1293 tarihli Halep Vilayet Salnamesinde idari taksimatı 
şöyledir: 

ı. Halep Livası: İdlip, Maretü'n-Numan, Cisr-i Şuğılr, Harim, An
takya, İzziye, Kilis, Antep, Bab ve Cubul, Reyharuye ve Bilan kazaların
dan oluşmaktadır. 

2. Urfa Livası: Suruç, Birecik ve Rumkale kazalarından oluşmaktadır. 

3. Maraş Livası: Pazarcık, İslahiye, Bulanık, Elbistan, Zeytun, Andı
rın ve Hassa kazalarmdan oluşmaktadır. 

H. 1295 tarihli Halep Vilayet Salnamesinde idari taksimatı şöyledir: 
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ı. Halep Livası: İdlip, Maretü'n-Numan, Cisr-i ŞuğUr, Harim, An
takya, İzziye, Kilis, Antep, Bab, Reyhaniye ve Bilan kazalarından oluş
maktadır. 

2. Urfa Livası: Suruç, Birecik ve Rumkale kazalarından oluşmaktadır. 
3. Maraş Livası: Pazarcık, İslahiye, Bulanık, Elbistan, Zeytun, Andı

rın ve Hassa kazalarından oluşmaktadır. 
4. Zor Livası: Re'su'l-Ayin, Yenişehir, Meskene, Busayra, Abukemal, 

Aşşare ve Sence kazalarından oluşmaktadır. 
H. 1299 tarihli Halep Vilayet Salnamesinde idari taksimatı şöyledir: 
ı. Halep Sancağı: İdlip, Maretü'n-Numan, Cisr-i ŞuğUr, Harim, An

takya, Kilis, Antep, Bab, İskenderun, Bilan ve Münbiç kazalarından 
oluşmaktadır. 

2. Urfa Sancağı: Suruç, Birecik ve Rumkale kazalarından oluşmakta
dır. 

3. Maraş Livası: Pazarcık, Elbistan, Zeytun ve Andırın kazalarından 
oluşmaktadır. 

4. Zor Sancağı: Re'su'l-Ayn, Yenişehir, Abukemal, Aşşare ve Rakka 
kazalarından oluşmaktadır. 

H. 1300 tarihli Halep Vilayet Salnamesinde ise; idari taksimatı şöyle
dir: 

ı. Halep Sancağı: İdlip, Maretü'n-Numan, Cisr-i ŞuğUr, Harim, An
takya, Kilis, Antep, Bab, İskenderun, Bilan ve Münbiç kazalarından 
oluşmaktadır. 

2. Urfa Sancağı: Suruç, Birecik ve Rumkale kazalarından oluşmakta
dır. 

3. Maraş Sancağı: Pazarcık, Elbistan, Zeytun ve Andırın kazaların
dan oluşmaktadır. 

H. 1300 yılından itibaren Halep Vilayeti; Halep, Urfa ve Maraş san
caklarından oluşmaktadır. 110 Yine bu tarihte vilayetin 21 kazası vardır. 
H. 1326 tarihli Halep Vilayet Salnamesinde (en son salname) ise vilayet, 
23 kazadan oluşmaktadır. (Rakka kazası önceleri Zor sancağına bağlı 
iken 1303 tarihinde Halep Sancağına bağlanmıştır. Yine Cebel-i Sem'an 
kazası 1305 tarihinde Halep Sancağına bağlanmıştır. ) 

Görüldüğü gibi Urfa, H. 1284 tarihinden Cumhuriyet' e kadar Hal ep 
Vilayetine bağlıdır. Bu itibarla Halep Vilayeti'nin ilk gazetesi olan Fırat 
gazetesini Urfa'nın da ilk gazetesi olarak kabul etmek durumundayız. 

ııo 1 300 Tarihli Haleb Vilayet Salnamesi, s, 128 
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Halep Vilayet Salnamesinde yayını ile ilgili bilgi verilen Fırat gazetesinin 
pek çok sayısında Urfa Sancağı ve Sancağa bağlı kazalada ilgili haberler 
yer almışhr . 

• 

·"' 
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20. Yüzyıl Başı H alep Vi layeti 

20. yüzyıl başında Halep Vilayeti Haritası 

20. yüzyılın başı Halep Vilayet Haritası 
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Vilayet Matbaası 
Vilayetler oluşturulduktan kısa bir süre sonra, önemli vilayetlerde 

matbaalar kurulmuş ve bu matbaalarda Salnameler ile Vilayet gazetele
rinin yayınlanması sağlanmıştır. Hicri 1284 tarihli Halep'in ilk Vilayet 
Salnamesinde, "Halep'in önemli tarihi olayları" başlığı ile Halep'in kuru
luşundan o güne kadar gerçekleşen önemli olaylar verilirken, 1 284 tarihi 
karşısında ; "Fırat Adındaki Vilayet Gazetesinin Yayınlanması, Salname 
Hazırlanarak Basılması" ibaresi yer almaktadır. Bu ibareden, Fırat Gaze
tesi ile Salnamenin aynı tarihlerde yayınlandığı anlaşılıyor. Salnamelerde 
Fırat el Gadir gazetesi'nden söz edilmemesi de bu gazetenin Haleb' de 
yayımlanan ikinci bir gazete olmadığı iddiasını zaten güçlendirmektedir. 

Salnamelerde "Halep Vilayetinin Mülki ve Askeri Teşkilatı" başlığı 
altında Vilayetteki tüm kurumlar ve bu kurumda çalışanlada ilgili bilgi 
verilmektedir. Bu itibarla Hicri 1285-1326 tarihleri arasında tüm kurum
larla ilgili bilgiler, salnamelerde yer almıştır. 

Salnamelerde Vilayet matbaasında görev alanlar unvan olarak belir
tilmiştir. Vilayet Salnamelerine göre Vilayet matbaasında çalışan görevli
ler şöyledir; 

Yıllara Göre Vilayet Matbaasında Çalışanlar Listesi 

1285: 

Vilayet Mektupçusu nezaretinde, Arapça Mütercimi, Türkçe Muhar
riri, Ermenice Muharriri, Müdür ve Litografya (taş basması) Memuru, 
Hattat, Baş Mürettib (matbaada yazı dizicis.i.), Mürettib (3 Kişi), Ermeni 
Mürettibi, Litografya Memuru Muavini, Litografya Merdane Ustası 
(Matbaada baskı yapan, baskı makinelerinde mürekkeb verme işini ger
çekleştiren görevli) (2 Kişi), Sikkeci, Merdaneci, Mürettib Muavini, Er
meni Mürettib Muavini, Müvezzi (gazete satan) (2 Kişi). 

1286: 

Müdür, Hattat (çok güzel yazı yazan san'atkar), Baş Mürettib, Mua
vini, Mürettib (5 Kişi), Litografyacı, Katip, Tercüman, Muavini, Merda
neci, Muavini, Sikkeci, Muavini, Müvezzi (2 Kişi). 

1287: 

Müdür, Hattat, Baş Mürettib, Mürettib (5 Kişi), Litografya Muavini (2 
Kişi), Katip, Makineci, Muavin, Müvezzi. 
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1288: 

Müdür, Hattat, Mürettib (2 Kişi), Litografya Muavini (3 Kişi), Katip, 
Mürettip (2 Kişi), Makineci, Muavin, Müvezzi. 

1290: 

Vilayet Matbaası ve Sanayi Mektebi Umum Müdürü. 
Matbaa İdaresi: 
Matbaa Müdürü, Baş Mürettib, Muavini, Makineci, Muavini, 

Mürettib (2 Kişi), Katip (2 Kişi), Litografya Ustası, Muavini (2 Kişi), Li
tografya Memurları: Baş Memur, Refiki (3 Kişi), Müvezzi, Odacı. 

1293: 

Baş Muharrir Vilayet Mektupçusu nezaretinde, Müdür, Mütercim, 
Katip ve Sandık Emini, Hurufat Memurları: Baş Mürettib, Refiki (2 Kişi), 
Destgahçı, Merdaneci, Müvezzi, Litoğrafya Memurları: Birinci Memur, 
Refiki (3 Kişi), Odacı. 

1295: 

Vilayet Mektupçusu nezaretinde, Gazete Baş Muharriri, Matbaa Mü
dürü, Mütercim, Katip ve Sandık Emini, Hurufat Memurları: Baş 
Mürettib, Muavini (3 Kişi), Makineci, Merdaneci, Litografya Memurları: 
Baş Memur, Refiki (3 Kişi), Müvezzi, Odacı. 

1299: 

Vilayet Mektupçusu nezaretinde, Müdür, Gazete Muharriri, Gazete 
Mütercimi, Litoğrafya Memuru, Baş Mürettib, Hattat ve Hesap Katibi, 
Mürettib Refiki, Litoğrafya Muavini, H urufat Makinecisi, Müvezzi. 

1300: 

Müdür, Gazete Muharriri, Gazete Mütercimi. 
Hurufat: Baş Mürettib, İkinci Mürettib, Üçüncü Mürettib, Makineci, 

Müvezzi 
Litoğrafya: Memur, Hattat ve Hesap Katibi, Litoğrafya Muavini (2 

Kişi), Merdaneci. 

1302-1303: 

Müdür, Gazete Muharriri, Gazete Mütercimi. 
Hurufat: Baş Mürettib, Mürettib (3 Kişi), Makineci, Müvezzi. 
Litoğrafya: Litoğrafya Memuru ve Sandık Emini, Hattat ve Hesap 

Katibi, Litoğrafya Muavini (3 Kişi), Merdaneci. 
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1305: 

Yazı İşleri Vilayet Mektupçusu Nezaretinde, Müdür, Mütercim, Bi
rinci Mürettib, Mürettib (2 Kişi), Litoğrafya Memuru ve Sandık Emini, 
Hattat ve Hesap Katibi, Makineci Ustası (3 Kişi), Müvezzi. 

1306: 

Yazı İşleri Vilayet Mektupçusu Nezaretinde, Müdür 
Tahrir Heyeti: İkinci Muharrir, Arapça Mütercim, Hesap Katibi, 

Sandık Emini, Evrak Mukayyiti, Hattat. 
Hurufathane: Türkçe Baş Mürettib, Refiki, Arapça Mürettibi, Refiki, 

Destgah Ustası, Merdaneci. 
Litoğrafyahane: Memur, Destgah Ustası, Refiki, Müvezzi. 

1307: 

Yazı İşleri Vilayet Mektupçusu Nezaretinde, Müdür. 
Kalem Heyeti: İkinci Muharrir, Mütercim, Hesap Katibi, Sandık 

Emini, Mukayyit, Hattat. 
Mürettibhane: Baş Mürettib, Refiki, (3 Kişi), Makine Ustası, Merda

neci 
Litoğrafyahane: Memur, Makine Ustası, Refiki, Müvezzi. 

1308: 

Yazı İşleri Vilayet Mektupçusu Nezaretinde, Müdür, İkinci Muharrir, 
Mütercim, Hesap Katibi ve Sandık Emini, Litografya Memuru, Hattat, 
Mukayyit. 

Mürettibhane: Baş 1vlürettib, Mürettib (3 Kişi) 
Destgahçılar: Hurufat Makine Ustası, Merdaneci, Litografya Makine 

Ustası, Refiki, Müvezzi. 

1309: 

Yazı İşleri Vilayet Mektupçusu Nezaretinde, Müdür, İkinci Muharrir, 
Müdür Muavini, Mütercim, Hesap Katibi ve Sandık Emini, Litografya 
Memuru, Hattat. 

Mürettibhane: Baş Mürettib, Mürettib (3 Kişi) 

Destgahçılar: Hurufat Makinecisi, Merdaneci, Litografya Makine Us
tası, Refiki, Halep Müvezzi, Maraş Müvezzi, Urfa Müvezzii. 
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1310: 

Yazı İşleri Vilayet Mektupçusu Nezaretinde, Müdür, Üçüncü Muhar
rir, Mütercim, Müdür Muavini ve Litografya Memuru, Memur. 

Mürettibhane: Baş Mürettib, Muavini, Mürettib (2 Kişi) 
Destgahçılar: Humfat Makinecisi, Merdaneci, Litografya Makine Us

tası, Refiki, Hattat, Halep Müvezzi, Maraş Müvezzi, Urfa Müvezzii. 

1312: 

Yazı İşleri Vilayet Mektupçusu Nezaretinde, Baş Muharrir, Müdür ve 
Litografya Memuru, İkinci Muharrir ve Hesap Memuru, Üçüncü Muhar
rir, Mütercim, Hattat, Sandık Emini. 

Mürettibhane: Baş Mürettib, Muavini, Mürettib (3 Kişi). 
Destgahçılar: H urufat Makinecisi, Litografya Makine Ustası (2 Kişi). 

Müvezziler: Halep Müvezzii, Müvezzi Muavini, Maraş Müvezzii. 

1313: 

Nazırı: Vilayet Mektupçusu, Baş Muharrir, Müdür ve Litografya 
Memuru, İkinci Muharrir ve Hesap Memuru, Üçüncü Muharrir, Müter
cim, Hattat, Sandık Emini 

Mürettibhane: Baş Mürettib, Muavini, Mürettib (3 Kişi), Fransızca 
Mürettibi, Mürettib Mülazımı. 

Destgahçılar ve Müvezziler: Litografya Makine Ustası (2 Kişi), Hu
rufat Makinecisi, Müvezzi, Müvezzi Muavini. 

1314: 

Nazırı: Vilayet Mektupçusu, Müdür ve Litografya Memuru, Muhar
rir ve Hesap Memuru, Muharrir, Mütercim, Hattat, Sandık Emini. 

Mürettibhane: Baş Mürettib, Muavini, Mürettib (3 Kişi), Fransızca 
Mürettibi. 

Destgahçılar ve Müvezziler: Litografya Makine Ustası (2 Kişi), Hu
rufat Makinecisi, Müvezzi, Müvezzi Muavini. 

1315-1316: 

Nazırı: Vilayet Mektupçusu, Müdür ve Litografya Memuru, Baş Mu
harrir ve Hesap Memuru, Muharrir, Mütercim, Hattat, Sandık Emini. 

Mürettibhane: Baş Mürettib, Muavini, Mürettib (3 Kişi), Fransızca 
Mürettibi. 

Destgahçılar ve Müvezziler: Litografya Makine Ustası, Refiki, Hum
fat Makinecisi, Dolapçı, Müvezzi, Müvezzi Muavini. 
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1317-1319: 

Nazırı: Vilayet Mektupçusu, Müdür ve Litografya Memuru, Baş Mu
harrir ve Hesap Memuru, Muharrir, Mütercim, Hattat, Sandık Emini. 

Mürettibhane: Baş Mürettib, Mürettib (4 Kişi), Fransızca Mürettibi, 
Mürettib Millazımı (2 Kişi). 

Destgahçılar ve Müvezziler: Litografya Makine Ustası, Refiki, Hum
fat Makinecisi, Refiki, Müvezzi, Müvezzi Muavini. 

1319: 

Nazırı: Vilayet Mektupçusu, Müdür ve Litografya Memuru, Baş Mu
harrir ve Hesap Memuru, Muharrir, Mütercim, Hattat, Sandık Emini. 

Mürettibhane: Baş Mürettib, Mürettib (4 Kişi), Fransızca Mürettibi, 
Mürettib Mülazımı (2 Kişi). 

Destgahçılar ve Müvezziler: Litografya Makine Ustası, Refiki, Hum
fat Makinecisi (2 Kişi), Müvezzi (2 Kişi). 

1320-1321: 
Nazırı: Vilayet Mektupçusu, Müdür ve Litografya Memuru, Baş Mu

harrir ve Hesap Memuru, Baş Muharrir, Muharrir, Mütercim, Hattat, 
Sandık Emini. 

Mürettibhane: Baş Mürettib, Mürettib (6 Kişi), Fransızca Mürettibi. 
Destgahçılar ve Müvezziler: Litografya Makine Ustası, Refiki, Hum

fat Makinecisi (2 Kişi), Müvezzi (2 Kişi). 

1322-1323 : 

Nazırı: Vilayet Mektupçusu, Müdür ve Litografya Memuru, Baş 
Muharrir ve Hesap Memuru, Muharrir, Mütercim, Hattat, Sandık Emini. 

Mürettibhane: Baş Mürettib, Mürettib (5 Kişi), Fransızca Mürettibi. 

Destgahçılar ve Müvezziler: Litografya Makine Ustası, Refiki, Hum
fat Makinecisi (2 Kişi), Müvezzi (2 Kişi). 

1324: 

Nazırı: Vilayet Mektupçusu, Müdür ve Litografya Memuru, Baş Mu
harrir ve Hesap Memuru, Muharrir (2 Kişi), Mütercim, Hattat, Sandık 
Emini. 

Mürettebhane: Baş Mürettib, Mürettib (5 Kişi), Fransızca Mürettibi, 
Mürettib Mülazımı. 

Destgahçılar ve Müvezziler: Litografya Makine Ustası, Refiki, Hum
fat Makinecisi (2 Kişi), Müvezzi (2 Kişi). 
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1326 : 

Nazırı: Vilayet Mektupçusu,Müdür ve Litografya Memuru, Baş Mu
harrir ve Hesap Memuru, Muharrir, Mütercim, Hesap Katibi ve Sandık 
Emini. 

Mürettibhane: Baş Mürettib, Mürettib (5 Kişi), Fransızca Mütercimi, 
Mürettib Mülazımı (2 Kişi). 

Destgahçılar ve Müvezziler: Litografya Ustası, Refiki, Hurufat 
Destgahçısı (2 Kişi), Müvezzi (2 Kişi), Odacı. 

Urfa Sancağı ve İlk Gazeteler 
Urfa, Osmanlıların eline geçtikten sonra Diyarbakır Eyaletine bağ

lanmıştı. XVI. yy'da nüfus yoğunluğu bakımından eyaletin dördüncü 
büyük kenti haline gelen Urfa, Halep Vilayetine bağlandı. 1867 Vilayet 
Nizamnamesi, Urfa Sancağı'nın Halep Vilayeti'ne bağlı olduğunu kay
detmektedir. 1892 Devlet salnamesi, Halep Vilayeti'nin 1877' deki yönet
sel bölümünü koruduğunu göstermektedir. Urfa sancağı, II. Meşruti
yet'ten sonra Halep Vilayeti'nden ayrılarak bağımsız sancak oldu. Urfa 
Sancağı'nın bağlı olduğu Halep Vilayeti'nde ilk Vilayet gazetesi 1867 
yılında Türkçe-Arapça dille "Fırat" adıyla çıkmış olmasına rağmen, san
cak merkezi olarak Urfa ilk gazetesini 1925 yılında çıkarabilmiştir. 
1925'te Vali Fuat Bey ilk basımevini kurmuş ve Urfa adıyla ilk gazete 
yayınlanmıştır. 1927 tarihli Urfa Samarnesi'nde "Matbua-i Vilayet" baş
lığı alhnda; "Vali Fuad Beyin Vilayete tayininden bir müddet sonra 1924 
senesinde ilk defa Urfa' da idare-i mahsusiye tarafından ikibin küsur lire 
sarfıyla bir tab makinası celb ve peyder pey nevakısı ikmal edilerek mat
bua tesis edilmişdir. Elyevm URFA namıyla intişar eden vilayetin resmi 
ceridesi ve devair hükümetin evrak ve defteri ve halkın tab' a muhtac 
evrakı bu matbaada tab edilmektedir" denilmektedir. Vilayet gazetesi 
hüviyetinde olan bu gazete uzun süre haftalık olarak yayınlanmış, 1949 
yılında günaşırı çıkmaya başlamıştır. Aynı yıl "Yeni Urfa" adını alan 
gazete 1960'a kadar CHP'nin yayın organı olarak yayınlanmış ve 1960 
tarihinde kapanmıştır. 1925 yılında Vali Fuad Bey'in ilk basım evini ku
rup, aynı yıl "Urfa" adıyla haftalık bir gazete çıkarılmasından üç yıl son
ra Urfa'da ilk özel gazete kazası olan Siverek'te yayımlanmıştır. 1928 
yılında Siret Bey tarafından "İrfan" gazetesi haftalık olarak çıkarıldı. 
1928 Ağustos'unda yayın hayahna başlayan "İrfan" gazetesi, 1928 yılı 
Kasım ayında kapandı. 1929 yılı başında Siret Bey bu kez "Halk Sesi" 
ismiyle yeni bir gazete çıkardı. Haftalık olarak yayınlanan Halk Sesi ga
zetesi 1930 yılında S iret Bey tarafından Mardin' e götürü! erek yayınını 
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orada sürdürdü. Aynı yıl içersinde Siverek' te İrfan Gazetesi "İrfan üç 
yaşında" başlık haberiyle yeniden haftalık olarak yayın hayatına başladı. 
Zaman zaman yayınma ara vermesine rağmen İrfan gazetesi halen hafta
lık olarak yayınlanmaktadır. Urfa merkezde ilk özel gazete ise 1930 yı
lında yayımlanmıştır. 1930 yılında Eczacı Musa Kazım (YAZGAN) tara
fından haftalık olarak "Milli Gazete" çıkarıldı. Cumartesi günleri 30X40 
ebadında iki yaprak olarak çıkarılan bu gazete yayınını 1934 yılına kadar 
sürdürdü. Şubat 1934'te "Yenilik" adında bir gazeteyi Celal Özbek çı
karmaya başladı. İdare Müdürlüğünü de Celal Özbek'in yaptığı gazete
nin Umumi Neşriyat Müdürü Namık Eralp'ti. Gazetenin adı altında 
"Günlük Cumhuriyet Halk Gazetesi" ibaresi yer almaktaydı. 

V ilayelin İlk Gazetesi; FIRA T 

Haleb'de ilk olarak yayınlanan gazete Fırat'tır. Gazete, Vilayet mat
baasının kurulmasından hemen sonra yayınlanmaya başlamıştır. 

Vilayet gazetelerinin öncüsü saydığımız Tuna Gazetesi 1 865 yılında 
yayın hayatına başlarken Fırat ise H. 1284 (1867) yılında yayımlanmıştır. 
Fırat Gazetesi Ahmet Cevdet Paşa tarafından yayma başlatılmıştır. 

Fırat Gazetesi 28x39 cm ebadında iki sayfa olarak ilk dönemler haf
tada bir gün, ilerleyen dönemlerde haftada iki gün Türkçe-Arapça dille 
yayımlanmıştır. Gazetenin birinci sayfası logolu ve Arap harfleriyle 
Türkçe, ikinci sayfası logosuz Arapça olarak yayınlanmış, birinci sayfa
sında logonun bir tarafında tarih ve fiyat bilgileri yer alırken, diğer tara
fında ; "İş bu gazete dahili ve harici havadisat ve mebahis-i 
mütenevviayı şamil olarak Haleb Vilayeti celilesi dairesinde vaki Mat
baa-i Vilayet'te haftada bir kere tab olunur" ibaresi, yer almaktadır. 

Gazete haftada iki gün yayımlanmaya başladığında, Türkçe-Arapça 
dışında üçüncü dil olarak Ermenice'yi de kullanmaya başlamıştır. Erme
rnce'nin yer aldığı gazetelerde yazılan haberler; üç sütuna dizilmiştir. 
Birinci sütunda Türkçe, ikinci sütunda Arapça ve üçüncü sütunda Erme
rnce olarak yer almıştır. Gazete, Hicri 1 Haziran 1295' ten sonra tekrar ilk 
başta olduğu gibi iki dilde ve iki ayrı baskı ile yayınma devam etmiştir. 

Fırat'ın üçüncü bir dille ve haftada iki gün yayınlanacağı Gadirü'l-
Fırat'ın 33. Sayısında şu şekilde verilmiştir: 

"Gadirü'l-Fırat 
1284 Türki 
Perşembe Güni Çıkarılmışdır 
Sene-i Şemsiye 1284 Mayıs 16 Numero 33 
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İşbu seksanbeş senesi muharremü'l-Haram'ın yirmiikisinde Fırat ga
zetesinin senesi hitam bulacağı ve tarih-i mezkurdan i' tibaren Türkçe ve 
Arabça ve Ermenice olarak üç lisanı havi olmak ve Gadir'i yine cihet-i 
ihdasiyesine tabi bulunmak üzere haftada iki defa çıkarılacağı ve posta 
ücreti müşterilere aid olarak Fırat'ın iki defa çıkarılacağı cihetle seksan 
guruş bedel alınacağı 47 numeroli nüshamızda yazılmış idi. 

Saye-i teshilat-ı sermaye-i Hazret-i Padişahi' de Vilayet-i Celile'nin 
sezavar buyrulan himem-i aliyesi semere-i meşkuresinden olarak matba
anın Ermenice huruf ile sair noksanları bu kere tedarik ve tehyiz olun
duğu gibi bir yandan dahi emr-i ikmaline sarf-ı mukadderat olunmakda 
olmasıyla bi mennihi Teala önümüzdeki pazartesi gününden itibaren 
pazartesi ve Perşembe günleri neşr olunmak üzere haftada iki defa çıka
rılacağı cihetle bugün Fırat çıkmayacakdır. 

Vilayet gazetelerinin ilidasından başlıca maksud Vilayetin ahval ve 
vukuatı i le icraat ve niyatına ve dahili ve harici havadise her tarafın 
kesb-i vukufu ve muamelat eylemesi olmasına binaen müşterilere bir kat 
daha tahsilat olmak üzere bir senelik posta ücreti olan yirmidört guruş 
beraber bulunduği ve ber vechi muharer Gadir'i cihet-i ihdasiyesine tabi 
olarak Fırat haftada iki defa çıkarıldığı halde bedel-i sabık üzerine altı 
guruş zam ile doksan guruşa iblağ edilmiş ve Hale b' de bulunan müşteri
lerden seksan guruş alınmasına karar verilmişdir. 

Şu halde Fırat'ın bedeli emsali olan gazeteler bedelatından ehven 
tahsis eylediği ve üç lisanda tab kılınacağı cihetle Ermeni milletinden 
dahi bir hayli zevatın müşteri olacakları emr-i tabii ve müşterilerimiz 
canibinden şimdiye kadar meşhud dide-i mebahatımızdan muavenetin 
hüsn-i ifasında bundan böyle dahi deriğ himmet huyurulmayacağı celi 
olduğundan bu babda tafsile hacet görülememişdir. " 

Hasan Duman, İstanbul Kütüphaneleri ve Arap Harfli Süreli Yayın
lar Toplu Kataloğu çalışmasının/'Başlangıcından Karınca'ya Kadar Türk 
Basın Tarihine Kısa Bir Bakış" makalesinde Fırat ile ilgili şu bilgilere yer 
vermektedir. "Fırat Gazetesi ile ilgili Haleb Vilayet Salnamesinde şu şe
kilde verilmektedir; Fırat, Haleb Vilayetinin resmi gazetesidir. İş bu ga
zete dahili ve harici her nev'i havadisten ve edebiyat ve fünCına müteallik 
mevaddan bahs olmak üzere haftada bir kere cumartesi günleri Vilayet 
Matbaasında basılır. [Yayımlıyan]:  Haleb Vilayeti. Haleb, Vilayet Matba
ası. 28x39 (Haftalık-Haftada 2 defa-Haftalık) 14  Mayıs 1283/23 Muhar
rem 1284- 1317, I-XXXIV, 1 -50, 1 -629 

Not: a) Görülebilen yıl/sayı, b) Gazetenin görülebilen 50 sayıdan son
ra (bir yıl bir haftalık aradan sonra) yeniden birden başlamak üzere sayı 
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numarası alarak yayınlandığı anlaşılıyor. Yukarıdaki alt başlık bu ikinci 
seriden (1 Haziran 1295 ile başlıyan) alınmıştır. İlk 50 sayının başlığı ise. 
"İş-bu gazete dahili ve harici havadisat ve mebahis-i mütenevviayı şamil 
olarak Haleb Vilayeti celilesi dairesinde vaki Matbaa-i Vilayet'te haftada 
bir kere tab olunur" şeklindedir, b) Birinci serinin ilk sayılarından itiba
ren ayrı ayrı Türkçe alamat-ı farıkalı, Arapçası alamat-ı farıkasız olarak 
neşredilmişse de (1-7 sayı, 14 Mayıs-25 Haziran 1283/1284 görüldü) bila
hare Türkçe-Arapça tek sayı halinde çıktığı görülmüştür. Bu husus 49 (9 
Mayıs 1284/29 Muharrem 1285) .  nci sayıya kadar devarn etmiştir. Birinci 
serinin görülebilen son sayısı olan 50 (23 Mayıs 1284/13 Sefer 1 285/1868) 
nci sayısında, birinci serinin alt başlığı muhafaza edilerek ancak " . . .  haf
tada iki kere tab' olunur" olmuş ve gazete 3 dilde (ilave dil Ermenice) 
yayımlandığı görülmüştür, c) 1 Haziran 1295'de yeniden sayı numarası 
alarak başlanılan ikinci seride ilk baştaki gibi Türkçe ve Arabça ayrı ayrı 
nüshalar halinde yayımlanmıştır, ç) Her iki nüshanın da ebadı aynıdır. 
" l l l  

Halep merkezde yayınlanan Fırat Gazetesi'nin Hicri 1309 tarihinden 
itibaren Maraş ve Urfa sancaklarında da okurlara ulaştığı, Vilayet sal
namelerindeki bilgilerden anlaşılmaktadır. Halep Vilayet salnamelerinde 
"Vilayet Matbaası" başlığı altında, matbaada görev alanların ünvanları 
belirtilmektedir. 1309 tarihli Salnarnede matbaada görünen görev 
ünvanları arasında "Urfa müvezzii" ve "Maraş Müvezzii" ünvanıarı da 
yer almaktadır. 1310 ve 1312 tarihli salnamelerde bu ünvanlar yer alır
ken, daha sonraki salnamelerde bu ünvanlara rastlanmamaktadır. Bu 
bilgiler ışığında, Fırat gazetesinin 1309-1312 tarihleri arasında Halep 
sancak merkezi dışında Urfa ve Maraş sancak merkezlerinde de dağıtıl
dığı, daha sorıra dağıtırnın durdurulduğunu tahmin edebiliriz. 

Önemli Vilayetlerde çıkartılan gazeteler ile ilgili olarak Musa Çadırcı, 
şu bilgileri vermektedir. "1876 yılına gelindiğinde imparatorlukta İstan
bul dışında 22 vilayet gazetesi yayınlanmakta idi. Bunlardan l l 'i günü
müz sınırları içinde kalan yerlerde çıkmakta idi. 7 7 2  

Anadoluda ilk yayımlanan vilayet gazetesi "Envar-ı Şarkiyye" 1867 
yılında yayımlanmıştır. Bunu 1869 yılında yayımlanan "Trabzon", Bur
sa' da "Hüdavendigar", "Di yar bekir", İzmir' de "Aydın" ve "Konya" 
vilayet gazeteleri takip etmişdir. 1872' de "Kastamonu", Adana' da "Sey-

1 1 1  Hasan Duman. İstanbul Kütüphaneleri ve Arap Harfli Süreli Yayınlar Toplu 
Katalogu, 1 828-1 928/ Istanbul!, IRCICA, 1 986. 

1 12 Musa ÇADIRCI, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosoyal ve Eko
nomik Yapısı, ANKARA, 1 997 s. 291 
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han" aynı yılda yayın hayatına girmiştir. "Ankara" vilayet gazetesi 
1874'te ve "Kayseri" vilayet gazetesi de 1910' da yayımlanmışlardır. 

Hicri 1294 (1877) yılı Trabzon Saalnamesi'nde "Vilayet Matbaalarm
da Neşr Olunan Gazetelerin Yevm-i Humdarını Mübeyyin Cedveldir" 
başlığı altında verilen listeye göre Osmanlı İmparatorluğu'nda İstanbul 
dışında, bu tarihte çıkan gaztelerin dökümü şöyle yer almıştır: 

Esami-i Vilayet Eyyam-ı Mahsusa Esami-i Gazete Ücreti (Senevi) 
M ısır Salı Rumame-i Vaka-i M ısırriye 8 5  
Trabzon Perşembe Trabzon 48 
A nkara Ç arşamba Ankara 40 
Kastamonu Çarşamba Kastamonu 5 0  
Trablusgarb Perşembe Trablusgarb 5 0  
Ed im e S alı  Edi me 60 
M anastır Çarşamba Rumeli 60 
Yan ya Çarşamba Yan ya 6 0  
G irid Perşembe G irid 60 
S elanik Perşembe Selfuıik 60 
Bosna Pazartesi Bosna 60 
Erzurum Perşembe Envilr-ı Şarkiyye 6 5  
D iyarbekir Perşembe D i  yarbekir 70 
Şam Çarşamba S uriye 75 
H al eb Cumartesi Fırat 80 
Konya Perşembe Konya 60 
İzmir Çarşamba-Perşembe Aydın 1 00 
Bursa Çarşamba-Cumartesi Hüdavendigar 1 00 
A dana Cumartes i Seyhan 1 00 
Cebel-i Lübnan Perşembe Hadikatü ' l  Alıbar 1 00 
Bağdad Cumartes i-Salı Zevra' 1 00 

"İşbu gazeteleri abone olmak için Dersaadet'ce merkez-i mahsus olan 
Okcular başında vaki Kıraathane-i Osman! Müdüri Serafim Efendi'ye 
müracaat olunur. " 1 13 

Bu duyuru ile anlaşılıyor ki, Vilayetlerde çıkan gazetelerin okunınası 
ve abone olunması için İstanbul' da bir yapılanma gerçekleştirilmiş. 

Fırat'ın İlk Sayısı, Çıkış Nedeni ve İçeriği 

Fırat gazetesinin ilk sayısı 14 Mayıs H. 1284 (1867) tarihinde yayın
lanmıştır. Birinci sayfanın üst orta kısmında "FIRAT" logosu yer alırken, 
logonun hemen altında günün farklı takvimlere göre tarihlerine yer ve
rilmiştir. Birinci sayfa üç sütun üzerine tertib edilmiş, birinci sütunda 
"Mısra" başlığı altında Fırat Gazetesinin nasıl yayma hazırlandığı ve 
isminin niçin Fırat konulduğunu açıklayan imzasız yazıya yer verilmiş. 
Bu yazıdan hemen sonra atamalar ve terfiler ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

1 13 H. 1 294(M. 1977) Yılı Trabzon Vilayet Salnamesi, s. 89-90, TRABZON,l 294 
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Son sütunda ise, haberlere yer verilmiş ve en altta "ilan" başlığı altında 
Fırat Gazetesi'nin Dersaadetten de temin edilebileceği belirtilmiştir. Bi
rinci sayfa Türkçe olarak düzenlenirken, aynı yazılar arka sayfada bu 
kez Arapça olarak yer almaktadır. İkinci sayfada logo kullarıılmamış 
sadece tarihlere yer verilmiştir. 

Fırat Gazetesi'nin ilk sayısının birinci sayfası ve bu sayfada yer alan 
yazılar şöyledir. 

"FIRA T GAZETESi 1 1284 Numero 1 

Muharremü'l-Haram 23, Sene-i Hicriye 1284, Sene-i Şemsiye 1283, 
Mayıs 14 

İşbu gazete dahili ve harici havadis ve mebahis-i mutenevviayı şamil 
olarak Haleb Vilayet-i celilesi dairesinde vaki matbaa-i vilayetde haftada 
bir kere tabolunur. Bir seneliği 60 ve altı aylığı 40 guruş 

Ve bir nüshası 60 paradır. Posta ücretinin bir seneliği 12 ve altı aylığı 
6 guruşa olup, taşralar içün fiata bu miktar zam olunur. Müşteri olacak
ların matbaa-i vilayete müracaat etmeleri lazım gelür. 

-*-* 

Mısra 
(Evrak-ı havadis ki münada-i vatandır) 

Emane münadi ki mübeşşir pür iş ümran ve musavver erayiş 
büldandır. Ne hoş delal ki lisan-ı hali medeniyet tercümarıı ve netice-i 
rnekali mamuriyet bürharudır. Alem-i ekmende ma'mure-i meşhurenin 
elinde menşur-i medeniyet var ise evrak-ı havadisdir. Tab-ı selirne göre 
evrak-ı havadise destur hareket denilse layıkdır ki, tebcil şani vareste-i 
mebahısdır. San' at-ı tabatin icadı gide gide böyle bir eser-i bediü'l
beraatın zuhuri yine badi olmuşdur. 

Bu san'at-ı bedia hakkında (Cevdet) tarihinin ikinci cildinin 
yüzseksen üçünci sahife-i sayhasında (San'at-ı tıbaat ümm-ü medeniyet 
itlak olunınağa şayan ve muhteraat-ı beşeriyenin en erıfa' ve a'lası nazar 
ile bakılınağa cesban bir fenn-i cah adirnü'l-adildir) cümle-i mübeccelesi 
maharerdir. 

Sahilian şu ilitiraa-i hasene ümm-ü medeniyet itlak-ı mutlak-ı 
cemiü'l-kelim-mantukurıa mahuve'l-Hak ve cevdetü'l-kelam fi'l-ihtisar
mesadda kına masaddaktır. 
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Fırat Gazetesinin ilk sayısının 1. Sayfası 
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Bu fenn-i celil hakikaten bir mühr-i Münir medeniyetdir ki hayt-ı 
şua-ı kutub ve verak havadis matbuanın müterekkib olduği sutur olub 
alem-i irfana nur ala nur marifet ve medeniyet ifaza eyler ve bu alemin 
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sakini olan ehl-i dikkat ve mutalaa o nurdan fazilet ve meziyet istiiaza 
kılar. 

Erbab-ı mütalaanın malumi olduği vecil1le ittifakat-ı hasenedendir ki 
neyr-i azam medeniyet olan san' at-ı tıbaatm şark ellietini ibtiday-ı işrak-ı 
cennet mekan Sultan (Ahmed) Hazretlerinin zaman-ı salah iktiranı olup 
ondan soma bir müddet hal-ı ağrabda kalmış idi. 

Vaktaki cenan-ı eşyan sultan (Selim) salis selim el-cenaiz taht-ı Ali-i 
Osmaniye celis oldukta matbu-u tab' ehl-i kemal olan matbuat manend 
hatib-i minber-i hasenat ve terakiyat-el-Avd Ahmed- mislini güya olarak 
ve tab-ı Selim-nüktesini imakıyla refa peydan revace panhade-i ibtiliac 
ol di. 

Taki kahr-ı cümle-i eşrar ve müzahir zümre-i ebrar olan Sultan 
(Mahmud) sani avan-ı muvaffakiyet-i nişanelerinde san'at-ı tıbaat revac 
kamil bulup hatta (Takvim-i Vekayi') evvel vakit çıkardı. Böyle evveli. 
Harnde şayeste ve Mahmud el-Akabe . . . . Meziyet ve menfaatı aktar-ı 
rüzgara tebliğ eyleyecek meblağ-ı beliğ olsa olsa gazeteler gazete ise 
mazhar-ı serasim-i aziz olan zaman-ı terakki unvan Hazret-i (Abdulaziz) 
Hani'de i'zaz nam olduki birkaç eyaletin vesaiti ve kabiliyatını merkez-i 
aheddan idare iderek teavun kuvveti ile saadet Han'ın terakkisini teshil-i 
murad hayriuet i'tad-ı padişahanesiyle vilayetler, . . . . İrade-i hükümet 
iade-i Hazret-i Hilafetpenahi sezarar erzan buyrulduği gibi lazıme-i şan-ı 
insaniyet ve medar-ı feyz ve saadet olan terakkiyat-ı medeniye bila hak 
efkara ve bila hak inkar ise teati-i ahbar ve enare mutavakkıf olduğuna 
mebni her vilayetde bir gazete tertib ve neşri dahi vezaii-i mahsusa sıra
sma idhal ve hakan ki bu karar mehasin-i istikrar ile ihtiyaç şinaslık me
ziyetinde izhar-ı kemal buyurulmuşdur ki şu haysiyete vilayetlere bir 
sun'i aziz denilse beca ve her şeyde terakkiyat-ı matluba görüldüği 
misillü böyle gazetenin dahi adedi teksir ve şam taziz buyurulduğundan 
bu asır meyamm hasr-ı peymale zaman-ı revac marifet ve avan-ı terfi-i 
mamuriyet söylese sezadır. 

Şu karar-ı Aliye ve istihsal edilen müsaadeyi binaen Haleb Vilayet-i 
celilesinde dahi bu gazetenin temşine ibtidar olunarak biinayetillahi 
Teala bu günden itibaren birinci nüshasmm neşrine başlandı. Gazeteler 
cemi-i tarafda zuhura gelen her türlü havadis ve maarif ve zayia dair 
enva-ı mebahisi cari olduğundan ve memalik-i mütemmeddinede terbi
ye-i inkar ve ta'mim marifet-i hidemat-ı müessere ve meşkuresi 
müşahade kılmub hükmi su gibi her yerde cari bulunduğidir. Mevadd-ı 
suturi .  . . . . . . medeniyete mecray-ı intişar olunur. 
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İşte bu cümleye binaen (Fucciret erbaa tu enhar mine' l-eenneti el-Fırat 
ve'n-Nil ve Seyhan ve Ceyhan) "Cennetden dört nehir çıkar bunlar Fırat, 
Nil, Seyhan ve Ceyhan" dır. Ve (Seyhan ve Ceyhan ve'l Fırat ve' n-Nil 
mine'n-nehri'l-cenneti) hadis-i müniflerinde kadirleri tebcil buyrulan 
enhar-ı Erbaa-i mukaddeseden Fırat ve Seyhan ve Ceyhan Haleb vilayeti 
dahilinde hayat fezay-ı cereyan ve feyzan olub ve üç nehrin en cesimi ise 
(Nehrani mine'l-eenneti en-Nilu ve'l-Fırat) Hadis-i Şeriliyle dahi başkaca 
tafzil buyrulmuş olan Nehr-i Fırat bulunduğuna gazetemiz Fırat 
ünvanıyla tevsim kılındı. 

Cenab-ı Rabb-i Cevad ile'l-ebed şevket ve şan-ı hümayunlarıru 
müzdad buyursun. Suret-i mücesseme-i feyz-i mutlak olan veli nimeti
miz Efendimiz Hazretlerinin celal muvaffakiyet tevem şahanesi mülk-i 
mahruse-i mülukanelerinin tevfir-i mamuriyet ve medeniyet . . . . Ve saa
detine matuf ve viHiyetin himmet ve ikdamı ve sa'y-ı tamı dahi tahsil 
resayı ali evvel nimet ve bi minnet cihetine masruf olup bu gazete ise 
vatan ve hükümetin tercüman-ı efkar ve dellal-ı evamir ve ahbarı oldu
ğundan neşriyat-ı vakıası terakki maksadrndan ayrılmayacak ve illet-i 
ğaiyesi menafi-i umumiyeye hizmetden ibaret olacaktır. Birde Haleb 
Vilayeti dahilinde görrneğe diğer pek çok atik eser bulunduğundan onla
rm enzar-ı umumiyeye arz ve ibrazı zımmmda saye-i mamuriyet vaye-i 
cenab-ı şehinşarude matbaamızm ikmal-i nevakisinde i'mar ve ziraatdan 
bahseylemek üzere bir resimli sahifenin dahi ilavesi mutasavverdir. 

(Ve bi izzeti' l-Aziz nestain) 

"FlRAT GAZETESi 1 1284 Numero 1 

Hicri 1284 senesinin Muharremü'l-Haram Ayırun 23. Günü 
Şemsi 1283 Senesinin Mayıs Ayının 14. Günü 
Bu gazete içerde ve dışarıda olayları ve çeşitli konuları içerip Halep 

Valiliği Binasında bulunan matbaada haftada bir kez olarak yaymlanır. 
Bir yıllığı 60 ve altı aylığı 40 kuruştur. 

Bir adet gazete 60 paradır. Posta ücretinin bir seneliği 1 2  ve altı aylığı 
6 kuruştur. Taşra için bu miktar ayrıca ilave edilir. 

Neşriyat hakkında, Cevdet Tarihinin ikinci cildinin yüzseksenüçüncü 
sayfasmda medeniyetin anası olarak izah edilirken, insanoğlunun icat 
ettiği en yükseği ve faydalısı olarak takdim edilir. 

Gerçektende bu güzel icat medeniyetin anası olarak özlü bir şekilde 
ifade edilmesi Cevdet'in ifade tarzına bi hakkın uyar. 

Mertebesi yüksek olan bu sanat gerçekten medeniyetin aydınlahcı 
mührüdür. Bu medeniyetin bağları kitap ve evraklardan saçan ışık, ve 
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olaylar satırlar şeklinde irfan alemine nur üzerine nur olarak medeniyet 
ve marifet feyzi verir. Bu alemin sakinleri olanlar dikkat ve araştırma ile 
o nurdan erdemlilik ve güzel ahlak feyzini alır. 

Araştırma ve inceleme yapanlar bilirler ki, büyük medeniyetin büyük 
ışığı olan basım ve yayım doğu tarafına gelişi cennet mekan Sultan 
(Aluned) Hazretlerinin faydalı zamanında olmuştur. 

Üçüncü Sultan Selim tahta oturduktan sonra tab' edilmiş neşriyat. 
Basılmış şeyler. (Kitap ve gazeteler gibi), daha bir ileri merhaleye var
mıştır. 

Kötüleri kahreden ve iyilerin destekçisi olan Sultan ikinci Mahmud 
zamanında tab' edilmiş neşriyat. Basılmış şeyler. (Kitap ve gazeteler gibi) 
revaç bulup, Takvim-i Vekayi' onun zamanında çıkmıştır. 

Böylelikle başlangıçta her övgüye değer olan ahlaki değeri yüksek 
olan ve faydası olan şeyleri ilan edecek olan gazetedir ki, yükseliş devri 
Hazret-i (Abdulaziz) Hani'de değerini bulmuştur. 

Birkaç eyaletin vasıtalarını ve kabiliyederini tek elden idare eden 
yardımlaşma kuvvetiyle yönetime ve padişahın yükselmesini murat 
eden ve medeniyetin yükselmesine sebep olan bir gazetenin tertibi ve 
çıkarılması özel hizmet sırasına girer. 

Bu durum vilayetlerde güzel bir sonuç olarak yüksek seviyede bir 
erdemlilik ve olgunlukla karşılanmıştır. Bu ve buna mürnasil gazetelerin 
sayısının artması bir nevi galip gelmek olarak söylemek yerinde olsa 
gerektir. 

Verilen izin üzere bugünden itibaren Halep Vilayetinde birinci sayı
sıyla yayma başlandı. Gazetede her yönüyle meydana gelen her türlü 
olay ve mah1mat, eğitim ve öğretim, kayıp ile alakah konuları içerdiğin
den medeni memleketlerde olduğu gibi tesiri su gibi her yere akmakta
dır. 

İşte bu cümleye binaen (Fucciret erbaatu enhar mine'l-eenneti el-Fırat 
ve' n-Nil ve Seyhan ve Ceyhan) "Cennetden dört nehir çıkar bunlar Fırat, 
Nil, Seyhan ve Ceyhan"dır. Ve (Seyhan ve Ceyhan ve'l Fırat ve'n-Nil 
mine'n-nehri'l-cenneti) hadis-i müniflerinde kıymetleri tebcil buyrulan 
dört mukaddes nehir Fırat ve Seyhan ve Ceyhan Haleb vilayeti dahilinde 
akmakta ve coşmakta olub ve üç nehrin en büyüğü ise (Nehrani mine'l
eenneti en-Nilu ve'l-Fırat) Hadis-i Şerifiyle dahi başkaca faziletli kılınmış 
olan Fırat Nehri bulunduğuna gazetemiz Fırat başlığıyla, logosuyla isim
lendirildi. 
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Bu gazete, vatan ve hükümetin fikirlerinin tercümanı, emirlerinin ve 
haberlerinin ilancısı, kuruluş gayesi olan genelin faydasına hizmet etmek 
olacaktır. Ayrica Halep Vilayetinde görülmeğe değer çok antika eser 
olduğundan bunları ve ayrıca imar ve ziraata dair bahseden resimli bir 
sahifede düşünülmektedir. " 

(VEKA Yİ-İ DAHİLİYE) 
Daru'l-Hilafeti'l-Aliye 

Mecli ve'l-azalığı serkurenayı şehriyar-ı sabık Devletlu Nuriş Paşa 
Hazretlerine Yaver-i Harb Hazret-i Şehriyar-ı Atufetlu Cemil Paşa Haz
retleri uhdesine serkuranalik hizmet-i celilesi 

Kıbrıs Mutasarrıflığı meclis ve' lasından Saadetlu Ziya Bey Efendi 
Hazretlerine Haleb vilayeti dahilinde kain Maraş Sancağı Kaymakamlığı 
Hersek Kaymakamı esbak Saadetlu Naşid Paşa Hazretlerine tevcih 
buyurulmuşd ur. 

Hamise Orduy-i Humayuni Meclis azasından Miralay Saadetlu Ali 
Beğ'in uhdesine mirlivalık rütbesi tevcihi ile üçünci Orduy-i Humayun 
Erkanlığına ta'yin buyurulmuşdur. 

Hariciye müdürliği rütbe-i ula sınıf-ı sanisi ile serhalife bulunan 
Saadetlu Serkiz Efendiye Suriye vilayeti mektubciliği rütbe-i saniye sımf
ı evveli temayüzi ile mektubi-i sadaret mühime odası mümeyyizi İzzetlu 
Emin Bey Efendi' ye 

Haleb Vilayeti dahilinde kain Deyr Kaymakamlığı Estabil-i Arnira 
müdirliği payelerinden İzzetlu Osman Bey' e tevcil1 buyurulmuşdur. 

Sırb Beyi Mihail Bey'in maiyetinde bulunan memurine bu kere i'ta ve 
ihsan buyrulan mecidiye nişan-ı zişanileri ber veeh-i ati dere sahile-i 
beyan kılınmışdır. 

Reis-i Meclis ve Mesalih-i Hayriye Müdiri Mösyö (Goraçani) ile sena
to meclis reisi Mösyö (Marinoyçe) birinci Sırp Kapu Kethudası Mösyö 
(Resic) ve Harbiye Müdiri Mösyö (Belaznoraç) ve Meclis azasından 
Mösyö (Zarnoberaç)a ikinci ve mir-i müşarun ileyhin yaveri Miralay 
(Robrah) ve Kaymakam (Markoviç) ve rahib (Paniç)e üçünci ve daha sair 
memurine ala meratibihim dördünci ve beşinci rütbelerden birer kıt' a 
verilmişdir. 

(Ruzname-i Ceride Havadis) 
Cümle eracif-i şayiadan olarak talebe-i ulumdan birisi Belat civarında 

bazı hiristiyan ve Yehude teşhir-i silah eylemekle ahz ve girft olundukta 
Yunanlı bir Rum olduği tebeyyün eylemiş ve bunun emsali Beyoğlu'nda 
dahi vuku bulmuşdur. 
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(el-cevab) 
(V ekay-i Vilayet-i Haleb) 
(Vilayet-i Celile Mektubi Muavini İzzetlu Muhammed Celal Bey 

Efendi'nin sal-i cedid mesadet mezid hakkında irşad eyledikleri tarih-i 
nefisdir. ) 

Huda . . .  felek cah aziz han kim anın 

Vucudi malız-ı saadet rah İslam 

Likası hande-i ruy-i ruman devlet kim 

Güler adalet nu Şirvan had kame 

O kahraman-ı salabet ki tiğini görse 

Gelirdi lerze heman dest ve payı behrama 

O şehr-i yari töhmetin senguh kim gerdan 

Hemişe handeler eyler fesane-i sema 

Şehan-ı devr-i zemanın yegane tacuri 

Ki vasnma erler mar şahname sername 

Duaya başla celal ile sözün teksir 

Ne rütbe söylesin ermez bu midhat encama 

Edince her sene edince birbirisini takib 

Şeh cihan erle piraye taht-ı erama 

Edince her sene çün birbirisini takib 

Deyub şu beyte tarih tam nusalin 

Kusur-u aczimi bende yitirdim itmama 

Bi hakkın ilm-i Aziz ola sa 'd sal-ı nuyın 

Cenab-ı Padişah 'a nebkem ümm-i eyyama 

(12/4) 
Bazı hususat-ı mühirne müzakeresi içün Vali-i vilayet Devletlu Cev

det Paşa Hazretleri Beşinci Orduy-ı Hürnayun Müşiri ve Suriye Vilayeti 
Valisi Devletlu Paşa'lar Hazerahyla mülakat zırnmnda Hama canibine 
azirnet buyurmuş idiler. Bu sene seksaniki senesi Kur'a-i Şer'iyesinin 
i crasına memur Mirliva Saadetlu Mustafa Paşa Hale b' e vasıl olarak 
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piraye bahş müfarık mebahic ve mebahat olan ferman-ı celilü'l-unvan 
cenab-ı cihan bani'yi kemal-ı ta'zim ve edeb ile Vekil-i Valiy-i vilayet 
Saadetlu Pertev Paşa bili'ta muharremu'l-Haram'ın ikinci güni Asakir-i 
Nasr Temaser cenab-ı mülukane ümera ve zabitanı ile erkan-ı vilayet ve 
bilcümle vücuh ve mü'teberan-ı memleket hazır bulundukları halde 
ferman-ı salifü'l-beyan tazimat-ı fevkal ğaye ile kıraat ve hidemata 
Müfti-i liva Faziletlu Bahaddin Efendi deavat-ı tevafuri şan ve şevket ve 
tekasür ğarnı ve afiyet cenab-ı zillullahi'yi ifa ederek akibinde Padişah-ı 
m' delet penah Efendimiz Hazretlerinin mütehallik buyurdukları şime-i 
kerime-i asker perveri ve merhamet-i mülime-i atufet gösterileri enar 
hezaran hezarı cümlesinden olmak üzere Haleb'in kur'a bedeli olan yüz 
aded mecidi altunun yigirmi adedi . . . . .  alunarak ba'de izin seksan altun 
verilmesine müsaade buyrulduği cihete velinimet . . . . Vecihle dahi şeref 
sader olan lütuf ve inayetleri Haleb Vilayeti Fırka-i askeriye Kurnandanı 
Saadetlu Seyyid Harndi Paşa Hazretleri canibinden huzzara tebliğ ve 
işaat olunmuş ve müteakiben asakir-i şahane tarafından muzika ile üç 
defa resm-i selam icra kılınmışdır. 

Yevm-i mezkurde Vali Paşa Hazretlerinin teşrifleri memul bulunmuş 
olduği halde perşenbe gecesi saat dört buçuk sularında Beşinci Orduy-i 
Hurnayun Müfettişi Erkan-ı Harbiye Mirliva'larından Saadetlu Niyazi 
paşa beraber olarak teşrif buyurmuşlardır. 

Nefs-i Haleb yüz şu kadar mahalleden ibaret olup tenkil-i vilayet 
hükmünce mezkur mahalleler onbir kola taksim ve her kola meclisleri
nin dahi mevcud bulunması ve askerliğin şeref ve meziyetini daha selek 
ve zemen sekiine dahil olmadan üstünde bulunanlara göstermek ve kadr 
reşan celil askerinin ne olduği bilcümle ahaliye bildirmek üzere her kol 
meclisi emsalini olup muayeneye ilk geleceği gün mükemmel bir bando 
muzika ile bir bölük asker gönderilmesi münasib görüldiğinden ve böy
lece birinci mahalle Feraza Mahallesi bulunduğundan yevm-i mezkurde 
bu mahallenin eelb-i zımnında ber veeh-i muharrer şan-ı askeriyi 
tazimen muzıka ve asker gönderilmişdi. 

Ahalii-i mahalle buni gördükleri gibi teşekküren derud hayriyed 
nemud Hazret-i Hilafet penahi'yi tekrar ile derhal mahallerinde bulunan 
tekkelerden kıdem ve mazhar olarak ve bayraklar açarak Nakşibendi ve 
Mevlevi ile Sadi eybende gah tevhid ve gah fartı sürurdan teganni ile 
dua guyan ve raks-ı Kenan oldukları halde kemal-i havakiş ile daire-i 
vilayet ha valisine geldiler. 

Bir mikdar tevhid ve tahmidden sorıra yine Müfti-i murna ileyh cani
binden duay-ı meyamen etdi. Padişahı tezkar kılınarak ve behulusu'l-bal 
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padişahım çok çok yaşa kelamını mele-i alaya isul olunarak emr-i mua
yeneye mübaşeret olunmuş ve mahalle-i mezkure . . . . muharremin 
onbeşinci Pazar güni hitam bulunarak ertesi güni dahi Celum mahallesi 
üroenanını ve ihtiyar meclisi azaları peşlerine alup muzika terennümsüz 
olduği halde kemal-ı meserretle daire-i vilayete götürmüşlerdir. 

-*-* 
Maraş Kaymakamı Saadetlu Naşid Paşa Hazretleri geçen hafta vapu

ra rakiben Dersaadet'den hareket edeceğini alınan telgrafda 
muharrardir. 

-*-* 
Fransa Devletinin Haleb' de mukim konsolosi Mösyö Bertrad 

Cenabları Muharremin onaltıncı Pazartesi güni Paris' e mateveccihen ve 
mezunen İskenderun tarafına azimet eylemişdir. 

-*-* 

Roma'da bir büyük Cemiyet-i ruhaniye teşkili mukarrer olduğundan 
vilayet dahilinde bulunan Katolik Serpis Kapos ve Piskoposlarının Ro
ma'ya gitdikleri işidilmişdir. 

-*-* 
İzmir' de basılan (İmpersiyal) nam gazetede Adana Sancağı dahilinde 

vaki Mersin kazasından diyerek 4 Mayıs sene 83 tarihiyle bir tahrirat 
tasni olunınağa görüldi. Bunun cümle-i meali Amerika'nın Lazkiye vekil 
konsolosuna ahali tarafından bir takım muamele olunmuş ve sanki 
hükümetden iş-i mühime istemiş gibi bir takım notadan ibaretdir. Gele
cek nüshamızda hakikat-ı hal biletraf yazılıyor. 

-*-* 

Zor kıt'asında vaki Deyr'e mühlik uşşareden Anen'e kadar Fırat bo
yuna doğri öbek öbek hayme nişin-i bedeviyet olan (Hams Akbedat Ha
beş) aşireti oymaklarının oldukça ileri gelenlerinden birisinin erkek oğlu 
olmadığından gece gündüz endişesi artmakda ve emnak gezmekte 
olduği halde bir gece mahzun mahzun düşüne düşüne uyumağa alem-i 
Şam' da ejder sıfat beranii bed suret görüp bu yılan lisan hal ile hamile 
bulunan zevcesinin bir veled-i zukur dünyaya getüreceği tebşir ve fakat 
maatanzir ismini Haya tesmiye eylemesini tenbih ve takrir eylemesini 
müteakib biçare Arap marın meyiti ve kentarının merarah ile pernep 
olup tüyleri ürpermiş işaret-i mezkureden sevineceksede korku basdırup 
hayret elvermiş bir hal-ı garabet . . . . elde harabctan peyda rumardan eser 
görmemiş isede kendusi her işten birnar olmuş vema cerayı kema cera 
zevcesine söyleyüp (bilemem eyleyecek geriyemidir handemidir) mağza 
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nice bu müjde acaba sahilimi değilmi diyerek meşime-i takdirden tali' 
olacağına intizar üzere iken fiiliakika birazdan sonra mezbure bir erkek 
çocuk doğurmuş ise de ismini Ha ya tesmiye eylemek . . . . İçinde barid 
olacağı ve aşiretçe i'raz olunacağı cihetle badide-i de'vile sapub Haya'nın 
"ha" sını hazf ile küsur kalan "hay" lafzını oğluna isim tesmiye eylemiş 
olduğu mervidir. 

-*-* 

Doğrusi kendileri bedevi ve vahşi bir kavim olup kumlar üzerinde 
terdak yatup kalkmakta ve meziyet-i insaniyetden mahrum olup ömr-ü 
azizleri hasis setalet ve beyaban-ı vahşetde geçmekte iken isim verilmek 
bile manasını sayup Haya yerine oğluna Hay tesmiye eylemesi şayan-ı 
dikkat ve görül zarantedir. 

-*-* 

GARİBE 
Sehcir gah-ı imkanın her bir penşesinde nice nice acayib mahlukat gi

riftar dam hayat ve memat olup bunların hilkat-ı garibelerine göre gun-u 
gun sükunat ve tevellüdat-ı garabet numuneleri semfunay-ı saha-i 
mümkinat olageldiği münKir değildir. Bu kabilden olarak Haleb hane
danından bir zatın hanesinde hangi bir tavşan olup küçükden beri 
kedyar ile uyanamamağa alışmış ve nasılsa eday-ı mülaabede geda bi 
harab hor kuşe var diyerek ve muamele-i mücamelelerini marta tesiHdüf 
ettirerek gebreyi gebe bırakmış olmasıyla birkaç gün evvel mezkur geda 
bir tavşan yavrusu doğurup kat'a kediye benzer bir yeri olmadığı ve iki 
gün kadar yaşayup ibram seyyad castar ile yeminğah-ı ademe buyan 
olduği rivayet-i mevsukadandır. 

(Huda Kadirdir eyler gebreden horguşler peyda) 
-*-* 

İ' lan 
Mucib-i teshilat olmak üzere Dersaadet'de ve Hale b' e b ai d olan ma

hallerde bulunup gazetemize müşteri olacak zevatın Dersaadet'de 
Okçiler başında Reşid Paşa merhumun türbesi karşusunda vaki kıraat
hane müdüri Seyran Efendi'ye müracaat buyurmaları. 
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FIRA T GAZETESi / 1284 Nurnero 2 

Sene-i Hicriye 1284 Muharremu'l-Haram 30 Pazar 
Sene-i Şemsiye 1283 Mayıs 21 

işbu gazete dahili ve harici havadis ve mebahis-i müteneviayı şamil 
olarak Haleb Vilayet-i celilesi dairesinde vaki matbaa-i vilayet' de hafta
da bir kere tab' olunur. Bir seneliği 60 ve altı aylığı 40 guruşa ve bir nüs
hası 60 parayadır. Posta ücretinin bir seneliği 12 ve altı aylığı 6 guruşa 
olub taşralar içün fiyata bu mikdar zam olunur. Müşteri olacakların 
matbaa-i vilayete müracaat eylemeleri lazım gelir. 

-*-*-

VEKA Yİ-İ DAHiLiYE 
DARU'L-HİLAFETİ'L-ALİYYE 
İmalat-ı Harbiye nezaret-i celilesi ticaret Nazırı Sabık Devletlu Halil 

Paşa Hazretlerine, 
Ticaret Nezaret-i celilesi Meclis-i Vala a'zasından Sabık Devletlu 

Safvet Paşa Hazretlerine, İslimiye Kaymakamı mirü'ümeradan İzzetlu 
Rıf'at Paşa'ya rütbe-i Refia-i mirmiranı, Meclis Tahkik Kiyabeti rütbe-i 
saniye sınıf-ı sanisi ile Meclis-i meskur müsevvid-i evveli İzzetlu Musta
fa Bey Efendiye, İkinci Meclis-i Ticaret a'zalığı İzzetlu Salih Bey' e meadin 
meclis a'zalığı Sezar Efendi'ye, Haleb hanedanından İbrahim Paşazade 
İzzetlu Hacı Hasan Bey' e, İstabii Amire müdürlüğü payesi tevcih 
buyrulm uşd ur. 

-*-*-
Şerefriz sahife-i senah ve sadur buyrulan emir ve irade-i ilisanade-i 

cenab-i padişahi mantuk eelili üzere Rumeli Kadıaskerliği işbu bin 
ikiyüz seksen dört senesi muharremü'l- Harami garrasından zaby etmek 
üzere Esbak Rumeli Kazaskeri Nakib-i Eşraf Yüncizade Semahatlu es
seyyid Muhammed Alemi Efendi Hazretlerine Ba işaret-i Aliye-i Hazret
i Fetvapenahi tevcih ve ihsan buyurulmuşdur. 

-*-*-

Saye-i mavaffakiyet sermaye-i Hazret-i cihanderide vilayetlerin her 
birinde görilen rabıta ve zabıta cihetiyle usul-i vilayetin ta'mimi lazime-i 
halden görülmekle Hariciye Nazırı Ebhetlu Devletlu Fuad Paşa Hazret
lerinin riyasetleri tahtında bir komisyon teşkil olunduği ve civar ve mü
nasebeti olan bazı sancakların yekdiğere ilhakı ve hukuk-i deavi ve tica
ret ve idare-i belediye maddeleri içün her vilayetde başka başka meclis-
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ler teşkili gibi bazı rnüzekaratı hayriyet ayatın derdest tasavvur 
bulunduğuili Dersaadet gazeteleri yazıyor. 

-*-*-

V ekayi-i Vilayet-i Haleb 
Haleb sancağına rnühlik Antakya kazasında vaki Reyhaniye Zabıta 

rnernurluğuna Garner Ağa tayin olunrnuşdur. 
-*-*-

Maraş Kaymakarnı Saadetlu Naşid Paşa Hazretlerinin Muharrem'in 
yirmiyedinci Perşenbe güni B ilan' dan hareketle bu tarafa azirnet edecek
leri B ilan Müdürliğinden telgraf ile iş' ar olunması üzerine Hale b Vilayet
i Celilesi Alay Beyi İzzetlu Halil Bey ve Suvari Seyyare Tabur Ağası 
Rıf' atlu Yusuf Ağa rnüşarun il ey h Hazretlerinin istikbaline gönderilerek 
dünki Cumartesi güni saat dörtde Paşay-ı rnüşarun ileyh Hazretleri 
merkez-i Vilayet olan Haleb'e rnuvasalat ve Devletlu Vali Paşa Hazretle
riyle rnülakat buyurmuşlardır. 

-*-*-

Roma' daki cemiyet-i Ruharnyede bulunmak üzere Diyarbekir' deki 
Keldani Katoliği millet-i rnurahhasası Batruş Efendi Haleb tarikıyla İs
kenderun iskelesine azİrnet eylernişdir. 

-*-*-

Bi rnennihi Teala Haleb Vilayet-i celilesi dahi işbu seksandört senesi 
içün bir salname tertib ederek hitarn-ı tabii derdesttir. Bu salnarneye 
Haleb vilayetine rnühlik livalar birkaç kazadan ve kazalar kaç nahiye ve 
karye ve rnahalden ibaretdir. Ve bu kazaların mahsulatı arziye ve 
sınaiyesi ne olub nerelere gönderiliyor ve her kazada ne kadar 
peygarnberan ve ashab-ı kirarn ile evliya ve rnüellef rnukaddernat-ı 
merakidi ve ne kadar cami ve rnescid ve rnekteb ve medrese ve kebir 
çeşrne ve kilise ve meşhur rnanastır ve hane ve hamarn ve dükkan ve 
bedestan ve köprü vardır ve bazı meşhurlarının banileri kimlerdir ve ne 
mikdar göller ve rneadin olub bunlardan ne çıkar ve ne kadar kablıca 
olub faide-i meşhuresi nedir ve ne kadar orman olub cesarnet-i ne 
mikdar ve ne nev'i ağaçları vardır ve ne kadar asar-ı atika vardır kaffesi 
fasıl fasıl işbu salnarneye dere ve ilave kılınrnışdır. 

-*-*-

Şu günlerde Urfa havalisinde çok senelerden beri ve ernsali görül
memiş derecede kesret ve şiddetli yağmur ve dolu yağmış ve gerçi 
rnezruatın neşve nemasma hayli faidesi var ise de şiddet-i nuzuli bazı 
karyeler rnezruatına zarar eylerniş olduğuni mahallinden yazıyorlar. 
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Şemer Arabları sade yağı ve yapağılarını sabnak ve muhtac oldukları 
elbise ve saireyi almak içün Urfa'ya gelmiş oldukları mervidir. 

-*-*-

Her yerin ğavam ve nesasebinde birer kevne adet ve itikad olduği 
gibi Haleb'de dahi (Hamisü'l-Bayz) denilen Yorti güni bir insan bağçeye 
çıkub biraz yiyecek yemez ise o sene ahir oluna kadar baş ağrısından 
kurtulmaz deyu bir itikad bulunmağla ve geçen şehr-i zilhicce'nin 
ondördünci Perşenbe güni (Hamisü'l-Bayz) olmağla yevm-i mezkurda 
Bostan Kayser ve Berber namıyla maruf bostanda Müslim ve Hıristiyan 
ve zukur ve nisvan pek çok galebelik olduği gibi şehri mezkurun 
onsekizinci Pazartesi güni dahi (isneyn Baud) tabir olunan yorti güni 
olduğundan o günde dahi zikr olunan bağçelere herkes çıkıb safay-ı ha
tır ile eğlenmiş ve sabıklarda ki gibi haşaş tabir olunan güruh haşhaş 
fesad gibi bağçelere üşemeyüb nisa bağçesine erkek girmek canib-i zabı
tadan memnu tutularak herkes arz ve edbleri ile gece yanınlara kadar 
gezüb tozmuşdur. 

(İsneyn Baud) güni zikr olunan bağçede hamile bir hatunun ağrısi 
tutub inayet-i kaile-i iradet ile bir oğlan çocuk doğurmuş ve mezbur 
oğluni sarub sarmalayub kucağına alarak hanesine getirmişdir. 

-*-*-

Haleb'in Alınacı mahallesi ahalisinden Akad yani Gazar Hacı 
Ömer'in oğli Hacı Abdulkadir'in batn-ı vahide üç çocuği olub bunlardan 
en evvel doğan oğlan ile en sonra zuhur eden kız sağ ise de orada tevlid 
eden kız meyten doğmuşdur. 

Birkaç mah mukaddem nefs-i Antakya kasabasında vaki Sofiler ma
hallesi sakinlerinden odunci kızı Rakuş'un ağrısi tutub iki başlı bir erkek 
çocuği saha-i imkana getirinciye kadar dokuz doğurmuş isede bu çocuk 
doğduğu anda ölmüş ve lede'l-muayene başının birisinde saç ve kulak 
ve kirpik ve burun ve ağız ve diğerinde yalnız iki göz olduği 
anlaşılmışdır. 

Yine Antakya'ya tabi Kasır namyesinin Ermence nahiyesi muhtarı 
Şeyh Ahmed'in bir koyunu iki başlı bir kuzu dünyaya getirmiş ve canib-i 
hükümetden haber alınmağla li edi'I-muayene memur gönderilmiş ise 
de mezkur kuzunun ölü doğduğundan anladığı haber alınmışdır. Ancak 
köylülerin rivayetine göre bunun iki başının dahi katfe-i uzvi ternam 
imiş. 
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İLAVE 
Birinci nüshamızda dahi garibeden olarak bir kedinin tavşan 

doğurduği yazmış idik. Şimdi yine ğaraibden olarak tevellüdat-ı 
merkeziyeyi derc-i sahife-i beyan ediyoruz. Ne acebdirki dahil-i 
vilayetde bi mennihi Teala kaffe-i sekenat ve harekatı gazetemizle ara 
sıra yazılacak pek çok muhtelif kavim ve kabail ve aşayir bulunub onla
rın nice nice garib ve acaib adetleri olduği gibi burada tevellüdatça dahi 
acayibat-ı kesire müşahede kılınıyor sübhanalahi'l-Kadir. 

-*-*-

EY ALET-İ SAİRE 
Hacc-ı Şerif e giden hüccacdan şimdiye kadar Süveyş' e dörtbin üçyüz 

altmış nefer gelmiş ve Hekimi alel-ıtlak Hazretlerine çok şükür olsun 
hüccac içinde hiçbir keyifsizlik vuku bulmamış olduğu evrak-ı havadiste 
murakkamdır. (Acaba kullar onun menşeinin canib-i Hicaz olduğuni 
iddia eden müddeiyanı Allah def eylesin Dalmaçya' da zuhur eden illet 
için ne derler. ) 

VEKA Yİ-İ HARİCİYE 
Rusya İmparatori ile Prusya Kralı Paris' de küşad olunan 

Ekspozyesyona gidecekler imiş. 
-*-*-

Girid meselesinden dolayı Yunan tarafını güden gazetelerin yazdık
ları eracif ve akazibe bir vücud vermek zumuyla Yunanistan hapishane
sinde bulunan kıta-ı tarik ve sarik ve katillerden bazılarının sebilleri tah
liye olunduğuni ve Yunanlıların bundan garazı eşkiyay-ı merkume 
hudud-i Devlet-i Aliye'yi tecavüz ile civar bulan kura ahalisine 
sarkındılık ederek güya isyan vaki olmuş deyu Avrupa'yı inandırmak 
kaziyesi bulunduğuni bazı gazeteler yazıyorlar. (zehi fikr-i sakim) 

HATIRA 
Saye-i kadr-ı tevvabe-i Hazret-i padişahide bu makule eşkiyanın te

cavüzkarlığının def ve izalesi pek asan bir şey burası cay-ı bahs 
değilsede hakku'l-insaf cay-ı bahs olacak şurasıdır ki hemcinslerini öl
dürmüş ve nahak bir yere bir takım mazlumun katına girmiş ve halkın 
malını soymuş ve yollarını kesmiş bir alay haydut ve katilleri salıverip 
asude nişin olan insanlara musaHat eylemek gibi dünyada harniyet ve 
insaniyete katiyen yakışmaz daha bir eşna hareket varmıdır. Böyle bir 
hareket-i zalimaneye teşebbüsden dolayı Yunanlılar acaba Avrupalılar 
katında ne meziyet kazanur. Şüphesizdir ki nefret-i umumiyeyi celbden 
başka bir dahli olamaz. Var ise Girid'in ussatı hakkında Yunanlıların var 
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kuvveti bazuya verüb edeceği iane bu imiş işte onide eyledi bilmem 
kendisinin su-i niyetinden başka meydan-ı iştihara ne kaydi lakin şöyle 
bilinsun ki Saltanat-ı seniyyenin niyat ve merahlm-i adile-i insaniyet 
perveri yine Girid'in şerzerne-i eşkiyası hakkında erzandır ve onlar dahi 
hamiyetin ne olduğuni anladıklarından yakında daire-i emana kemal-i 
şevk ve sürat ile deh3alet idüb zıll-ı madelet Hazret-i Padişahide 
müsterihü'l-b�H olacakları ayandır. 

-*-*-

İHTAR 

Birinci numeroli nüshamızın ikinci sütununun yirmialtıncı sahrında 
muharrer hadis-i şeriflerde bulunan (Seyhan) ve (Ceyhan) lafızları 
hadisde olduğu gibi SEYHAN VE Ceyhan olarak yazulub tab 
olunmakda iken güya hadislerde Seyhun ve Ceyhun olarak variddir 
diyerek dakika şinas bir zatın ihtarı üzerine bila sual matbaadan nasılsa 
zikr olunan Seyhan (Seyhun) ve Ceyhan (Ceyhun) yapılub temsil 
olunduği görülmekle derhal tashih ettirlmiş ise de bir hayli nüshalarımız 
(Seyhun) ve (Ceyhun) olarak tab' olunmuşdur. Seyhan ve Seyhun ve 
Ceyhan ve Ceyhun hakkındaki geçen nüshamızın tefrikasında bazı ma
lumat verilecektir. 

FIRA T GAZETESi 1 1284 Numero 3 

Seferu'l-Hayr 7 Pazar Sene-i Hicriye 1284 
Sene-i Şemsiye 1283 Mayıs 28 
İşbu gazete dahili ve harici havadis ve mebahisi mütenevviayı şamil 

olarak Haleb Vilayeti Celilesi Dairesinde vaki matbaa-i Vilayetde haftada 
bir kere tab' olunur. Bir seneliği 60 ve alh aylığı 40 guruşa ve bir nüshası 
60 parayadır. Posta ücretinin bir seneliği 12 ve alh aylığı 6 guruş olub 
taşralar içün fiyata bu mikdar zam olunur. Müşteri olacakların matbaa-i 
vilayete müracaat eylemeleri lazım gelir. 

-*-*-

Vekay-i Dahiliye 
Daru'l-Hilafeti-1-Aliye 

Şeyhul-Haremlik Hazret-i Nebevi Hizmet-i Celilesi Medine-i Mü
nevvere muhafızlığı inzimamıyla Devletlu Emin Paşa Hazretlerine tev
cih buyrulmuşdur. 

1 34 



't.;;J; t .  j·�IJ!tıı· JJ�J,. )J;..,ıt ı. .f'J . • .>.:... .�"/�· .... J..(.\ı·.ı.!.. .;t.>ıJ. .... ;L:-�"i,"":"': .. J;t,lj·\:.ı.ı.u;;.:� �l:-o,.:..->\,r.s:);.JJ-l-> Vr.!-1 t 
�J,t,:;'l .s1\1..:.�ı.,..., ...._"J,� J .. :J� (;\.s� · ,;>:J..Ii-•..:\.A.;•_,:��·.:.ı>!IJ.r!l. ':"JI�\ ı.!..t).'\.j-1:1..;,11, HJ1ot!.o.t.ı.!l::.l':l �_,. •. ,J.>"'•�.\..ı•IS",.A...i J.J1-

�� �-'"-'��"'.:.ı.ı-.=.�..;.p ./ J� ..s,_L!� 
�YJ�.ıt->ı..ı..:_t�.s::'r_J I.P:��'�,-J !.l.ı�ı:.(.;J""...ıj.s.t� � .. ı..;,:.ı:�i.:.U_;.ı..s-:lül 

.s.-t�·�J.}\Q• ���;,.0_1 
.:.ı.tl-J•..ciJ.':f-::ıl-\4_1(i:..�r'1-:Jj.,T� 
�.J'iJ\j\.a.1 .:...>)I.�..:.L:.J....,+- .:JI»� j"'ı.,�·;�4tı�:.)l..�\....:.��·ı.)'�'-' 
�':'..ı\:�;,�-'!1 .. L�ih��->..s).� _?·, 

ı..SM.i,.:.ı.ı.....i./ı.:.ılS:-)� • ..ı...�.:..ıJ ..s--L.:...; 
JJ-!·e·•Jl-{:.ı 

��:-.J.JJ'":J.�-> �i":.l. ,..f._.ı..:L!.P. ./ 
..-u-". w ,ı,ı,l:.. ;,,.;.:.U_,_'.,ı�ı, �4-
·..�.:··�::ı...• .. ':L-:-�� ... �tı·� ".....:.f.4'dt .j-J 
..s./i..,..:- L.:.�_,;:s� ..:.!'iJJtı.:r.r-: ... )1. �c)l.� 
�)1. .. \i.i) �.iı.ll ./1_\j .:..'!'.j .;"JJJ .:.:.ı:.»> 
!1 i-.:r-.:!\..!� l,.t.- ı_,l.L-1},-,jı...t.; 
�.s_...�_;-:.;,�).;.�: 

�J-.:.�)J.Y'J 
rt�'l �:J:' "'YJ �OJ._,.. .s-·�Y.J ·••Jı..;_,; 
,.��IJoWJ.jl•·:ı.�.ı,...;,.,·..ıs�, 
.;._"bJ.roUJ:C!it.:..i.�,Jı�)J'!t..s},�Y 
.O,�,r.,.''" 1.t..':'<;,-"-,I •U'-.hf-�j 
v.ı�.jJ'I';-IJ �I�J �.)-U:=- .s�\clJ •.ıb\ 
.J .l!.if�ı '-:'�·A\..J . .Jı:.�.>d"'��fu., 

. ( .):. ..... �.> 
"p:;;, ..:..�4--.,.. 

.... v--.:�-�-.;.l...ı\;�JI....I(J'.;.:.,;, 
J�.:l-�\.ı.ı1r-rJ,..., .tf-J ...-l>U:.. �..ı.:..JJlol1.....,_ı_.:.ı4-o., ,,,.,._..1.1 
.,Af.,_,.. J.A!·;,�,I.:u\...:";ı..:.<lf' J.ı:-'"-1 
>.ıi�.J�j,f,l.;,..,.v.:.,ı�,h�k 
>�.aıf·;._L..;Io)_,_ � J._J:_I..a'L-o 

. J.-!.liJ'j. 
�'lf,..... rLi.J.J.��>�,;-·I;I�JÇ 
.;ıı..;..ı.:.-.,<:.,--"-.;f t.,.::l.-iı..i..JJ'I'\ml.ı 
Y!}"!.,ö .:1:::-'r.'-! ,r.t ":P Jo�.wı.:...:JLI 
.ıı..;,;..;,.�..,ı...;..JI:�.>_,;I;,.ı...;,-.,Jr'-':-

. �.ı.ıt..;:-ı .. i;.lı; , .. !..:\•'.:..i,j\..,l;..lt��·.r
.f .:;-�\.......s w; li 4 LA'-!' j-' .. L'J i; � _,..; 

• .Jj,'l.ıt!':�..i"!..S�Idt* 
r;�ı.,,->i»J.I':'.t. ,:."l) ...s:'i.·:'rf .���--.).) . Jol!.l..A:'-:'.f�··.L•:'e..sr:.:�c;�.:.ı:.;.:.; 

(.:..:ı_,.. · • .ı:i':· .. ı·:.J)) 

(J.>4'V;h.ı:11,.�-:l_,.:.ı•�)l. \�.:;:·-.'1,�.-) 
Jl.,...l...>J��'i.,;\-�Jj���..::·J:J;.;:.i.l 
.:;:..."'-"· ı...ı._;..J.'".. :.'.ı.:l�l�:} � t.�U..ı.;\)J 
�·::ı:- \S ... :.ı.· .. ,J-�·� _,!,_, .. ;.rı,j.J·: .. ,f:-\!.:.1 .. \ 
�y...,.; .. '":'l:.J:o..ı.ı,:\.�� .:.�..:t;J..j-.> 
\S�IS'Jı.!.i=:.'-:'-f-=-.:.. ......... c.�. .. � � c ı..::Y..ı 
•.iJ.;\,;I;I1•.- ��·�1f':".t. .:.:•:...ll ;,4ıo:- ... =--• 
.s ..;.  �.,;,,ı,ı _;<',lc::l.· IJ\ı>-lo.fl.JL..: 
..,�,JJ/. .;'(l:o_,.:J...;...:. IJ.;. .. \j-I.A ... .:,..;j:I.:J. 
�:..-. ..;ıd.,;.l ,1� j !.:..,j b�JJJ' \,:;.Lo�J J-1.. 
.:.,:.IJ-• ..I'�·�;,U,I ;ı:_.ı•l ,..:·�r' 
.:-..� .:.� .. \ j;(;\ .»L ... . )':ı�,j.J'-\.1 

' )Jo.l.��j_J_ 
";;.;_,_,.t., ..,.ıL� .ı.� "!''ri.:.,�J";ı.,_,; 
.:L!r ...... J..;J., .:, >? J\f\J,;�,ı.:.,.;' 

.ı .ı.�� .��\JL J,.,- .::.:. \ J'.,�IJ:e 
.f:l Jf'• 4.L:O.\ı.:..i•JJ;,II �1 .:1:.>!'!' ·_;.. ,/ 
;}-J-> ._:,;,...;.-./..:l:b:ı. .ct" \5.�J.":')ı .. ı�·"=' 
�· Jl �\�)f��'s:I'-$.��.\J. .... t\(,;Jo:--•";·.:� 
)#J. ;.ı.  J. "-'.J.;' J.;� •• .s.- ..... :.... �··J· .:..,_·=.., 
..J:•'!..:��·:-: 6._\.j;» �� ... . .ıi\.. J-:..!1 .. 1 ...;.� ;\ 
�1··..&\.;,.J J"!-'U:' c )l._.,j.. �·J �.> 1.5 .. \)� 
L!.:\)4�jLC.,.!..� U.ı� ..L)�'1-�- \ 
�!.v-> ._\;,_J_l..' "�J,·)���ı,..;.:�-� .. 1 
J-• ..,.,..1;. "f _j,�';�� .f:1 .0.1...()., 'i'>':'J 
.,;\..ı:'t ...;..,..... ..:.)fl::->j.i. � JJ .. :� .J.tl..-.. :.;.1, 
Jl-·1 � ...... ..La-.j-.> ... jY-=-7\_,l:.J-:.d.J.•.ı,;J_;� 
,r. .:l:ul�o.VJ:-:'i:-�"-'IJ.\i.�J 

Fırat Gazetesi 1 1284 Numero 3 

•JJ:.. i.:. • .ı...ı.S .. �f..;�� .SJi .:.._,..;.... ı!.l·�le;. 
.:...;;_,..;.. .. wL.�.ı,u,-> �����:�� 

• .M'-1.>.>:-."<.,.i 
":_,1;_,.;-L..:.�(.-Jol'� �J•jl-'-<1 �ı_,� 

· AJ.ı;, ..-;j 

ı!l:.�:,���.l:� .:.._):..,...:-. u.ı.::t"'-":J.->t.:..J 
· .rı!-l,;_n .;L .. t ı.S  .. J.Ç..ı���_.; 

L..:.��·l_,l'•L-.s\Wit ;,S... _,..;_�J ".J.t-' 
.s·;.:� rL..:. ..,!,IJ.J · .,.,_lO)� rL..:...,!,IJ. 
��\;:f'.,...,··ı�.i.....:..:Y..tL:.��}:->'-

. .M'-I.>r.: ı_,,l.s):._Jyi.J-!1'!'. 

;,.ı:).\;.lt ":.r�\().s;I.Jf'- .:._,..;- J?'JJ� 
... -....;> .;..ı, 11,- ._;_. ...; • .:.l:,l.;.JJ

'
J_,ı:; 

· ı.J...!.lJn*f':i 

� ..... ı:t.). .J._\.S:t.l&-- �v:t""...;ı.JJ'� .:..\.._,...., ...;.; 
. ��_,.:.t.,s.,ı.t..:..\.._,....ı 

6\r.-'L'U.: ... �1; �j,JJ ��� _,....J; .ı,__J;.t.> 
�.ı.;·, j,��,.L-1.,-IS"L� .. J�r 

- �ın �.i 
V:.....;t:4.J�u,::tl.::-_,l:;; ..s.�,..ı... • .,...,l..� 

, .s:tli-JJI 
.;.1\. (."IJ.I.f.;p'f":'!'.J'" _.-4-.J.,.:.:�� 

. ..r.·ı..·...A:-.�tAiı� 
-U,C.;Jıo.J.J1-•�U_,..t•�.:UI.,s ... ..ı�Y� 

. �J:: '1-...i �--!ı\'�"':''\.'�J'\U.a.:il 

Meclis-i Vala A'zalığı Devletlu Hacı Vesim Paşa Hazretlerine tevcih 
burulmuşdur. 

Reşadlu Çelebi Efendi Hazretlerine Mecidi Nişan-ı Zişanın tebdilen 
birinci rütbesi ihsan buyrulmuşdur. 
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Suriye Vilayeti merkez kaymakamı Saadetlu Edhem Paşa Trablus 
Şam kaymakamlığına, Trablus Şam Kaymakamı Saadetlu Hamid Paşa 
Vilayet-i Mezkure merkez kaymakamlığına becayiş-i memuriyetleri icra 
buyrulmuşdur. 

Matbaa-i Arnira Müdüri İzzetlu Ziya Efendi'ye rütbe-i saniye sınıf-ı 
evvel-i mütemayizi, 

Haleb Vilayet-i Celilesi İdare-i umur-i Ecnebiye Muavini İzzetlu V asa 
Efendi'ye rütbe-i saniye sınıf-ı sanisi tevcih buyrulmuşdur. 

-*-*-

Dersaadet de tab' edilmekte olan Muhbir ve A'ta Ordu ve Vatan nam 
gazetelerin tab' ve neşri men edildiği işidilmişdir. (Ruzname-i Ceride-i 
Havadis) 

-*-*-

V ekayi-i Vilayet-i Haleb 
(Haleb Vilayetinin bazı ıslahat ve icraahna dair makaledir. ) 
Öteden beri zuruf-i atu ve siyan olan Kürd Dağı ve Gavur Dağı Ki

lis' e karib olmakdan naşi mukaddemen burasının asayiş-i gayr-i 
m üstekar bulunmuş ve şu isyarun serpendisi A yntab' a dahi dokuna 
gelmiş iken feyz-i te' siranda Ayntab şems-i muvaffakiyet olan tali-i hüc
cetine mutali Hazret-i cihanbaninin eser-i küllisi hasise cihan arasında 
bir cümle-i mübeccele daha olmak üzere cibal-ı mezkure ahvali islah 
olunmuş olduğundan şimdi bu iki kazada ıstarahat ve emniyet matlub 
olan bir derecede hasıl ve Kilis' den İzaz ve müceddeden kaza teşkil olu
narak Arıban nam-ı namisi ile İ'zaz olunan Kürd Dağı emniyet ve asayiş 
bahsinde onlara muadil olarak . . . . .  mamuriyete yüz tutmaktadır. 

Şuraların vilayet usulunca bilcümle medlls ve memurini tertib ve 
tayin olunmuş ve ikmal-i memuriyetine ve turuk ve mesaiikinin 
alettevali aniyetine sarf-ı mesai olunmakda bulunmuşdur. 

Maraş sancağının en ehemmiyetli ve dikkat ve itinaya değerli iki ci
heti olub birisi Gavur Dağı'nın Maraş tarafına düşen parçasıdır ki orası 
mukaddemen bu dağın bağileri eline düşmüş ve münaat-ı mevkiyesine 
güvenerek oraya bir takım tağiler üşüşmüş olduği halde saye-i 
kudretvabe-i cenab-ı padişahide şurası dahi rehin hal-ı salah eylediği ve 
Hasse ile Islahiye kasabalarında müceddeden yetmişer seksaner haneler 
inşa olunarak ve Islahiye'de bir kışla-i Humayun ile Dervişiye ve 
Cevdetiye namları ile iki kule yapıldığı gibi Hasse' de dahi bir kışla 
Humayun yapılarak her yüzden imarına sarf-ı iktidar olunmakta 
bulunduği misillü emniyet -i lazime dahi hadd-ı marziye isal ve kışın bu 
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etrafda yarınuh yazları Çukurova'nın bazı aşayir-i rnisüllü Maraş 
pişgahından rnürur ile bostan mahsulat-ı rnütennevia denrneğe hakika
ten istidad-ı arazisi ve tevafuk-u lafzisi bulunan Elbistan kazası bağ 
bozurni gibi çiğneyerek uzun yaylaya giden Delikanlı ve Çikanlı aşiretle
ri dahi terk-i hayarn-ı rnefsedet niyarn ile İslahiye tarafında ve satvet 
şirnşir-i adalet-i şehriyarinin eeladet endaz olan hutbe-i vacibü'l-itaası 
saye-i selayetrayesinde Kılıçlı ve Etrneli ve Senrnenli aşiretleri dahi 
rnüceddeden teşkil edilen Pazarcık kazası dahilinde biliskan emr-i te
rneddün ve tevatunları istikrnal kılınrnışdır. 

Maraş'ın diğer rnühirn bir ciheti dahi bir çok vakitden beri hal-ı isyan 
ve ihtiıa.Ide bulunan Zeytun Dağı olub burası dahi el-rninnetu Iiliahi 
geçen sene-i rnübarekede saye-i eelil-i vilayetHilafet penahide silah pat
latmaksızın vali-i vilayet Devletlu Paşa Hazretleri taraflarından verilen 
talimat ve evarnir üzerine fırka-i ıslahiye kurnandanı Mirliva Saadetlu 
İsmail Paşa'nın hüsn-ü süluk ve himrnet-i ve Erkan-ı Harbiye binbaşıla
rından Rıf' atlu Hüseyin Hüsni Bey'in fevkalede ve doğrusi takdire şa
yeste vukua gelen ikdarn ve gayreti sernere-i cemilesiyle taht-ı salaha 
alınarak ve etrafından bazı nevahi ve kura ilhak olunarak bir kaza teşkil 
ve usul-i vilayete tevfikan Müslirn ve Hıristiyan ahalisinden rnuhtelit 
intihab-ı umumi ile idare ve devai meclislerine rnüntehab a'za ve 
mürneyizler tayin ve asakir-i zabtiyesi dahi rnuntazarn bir halde tertib 
olunmuştur. (Bakiyesi sonra) 

Mersin Kazasından Mektub 
Bi feyzihi Teala bu sal-ı hacetse falde Adana sancağının mahsulatın

da bereket olması ve şair rnahsuli mevsim idrakinin hulu eylernesi cihe
tine Mersin kazasında Anadoli hıntasının sekiz İstanbul kilesinden ibaret 
olan beher Tarsus kilesi rnukaddernce ikiyüzon guruşdan ikiyüz 
yirmibeş guruşa kadar sahlrnakya iken geçen hafta yüz doksan guruşa 
kadar tenezzül eylernişdir. 

Geçen sene liva-i rnezkurun zehayir ve Sisarn mahsulalının kılleti ve 
Avrupa tacirlerinin insilab atiyeti rnünasebetle Mersin ve Karataş 
iskeleirinden Avrupa taraflarınaancak beşyüzbin kı yy e karib Sisarn ve 
Mersinden otuzbin balye mikdan pamuk nakl ve ihrac olunabilmiş ise 
de bu yıl rnahsulatça görilen feyz ve bereket ve şimdiden olunan rağbete 
nazaran külliyetli Sisarn ve hınta ve şeir ve pamuk nakl ve ihrac oluna
cağı kaviyen rnernuldur. 

Fransa rnajori imperyal kurnpanyası posta vapurları Rumi ayının 
ikinci ve onikinci ve yiğirrni ikici günleri yani beher on günde Arabistan 
sevahilinde bazı iskeleleri dolaşub Marsil ya' dan Mersin' e gelir. Ve İs-
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kenderiye' den Marsil ya' ya gider ve ayın yedinci ve onyedinci ve yirmi 
yedinci günleri İskenderiye tarikiyle Marsil ya' dan Dersaadete ve oradan 
Mersin' e uğrayub avdet eder. Ve Rusya vapurları beher onbeş günde sali 
günleri Dersaadet'den iskeleleri dolaşarak Mersin'e gelib İskenderiye'ye 
gider ve her onbeş günde Cumartesi güni İskenderiye' den bazı iskelelere 
ve Mersin'e dahi uğrayub Dersaadet'e kadar gider. Ve bunlar 
emedşedlerinde eşyay-ı ticariye ve yolcu çıkarır ve alırlar. Fakat Mısır'ın 
Aziziye kumpanyası beş altı mahdır Mersin' e gelmemekde ise de bun
dan böyle onların dahi beher hafta işlerneğe başlayacakları rivayet 
olunmaktadır. 

Mersin iskelesinde yolcuları getürüb götürmek üzere bulunan san
dalların kaffesi birinin malı olub bunları taht-ı inhisarında işietmekte ve 
bizzarure rakib olanlardan tutturabildiğine akçeler ahz ve taleb etmekte 
olduği makam-ı sami-i vilayet-i celile' den istihbar buyrularak verilen 
emir üzerine mahall-i mezkur müdürliği tarafından işbu sandalların 
nakil ve ihrac edecekleri yolci ve hamule-i saire içün meclise mutedil 
ücret kat' ve tahsis olunarak saye-i cenab-ı padişahide bilcümle yolcular 
ve tüccar kayd keşaketden kurtarılmış ve şu suretle dahi işleri teshil 
olunmuşdur. 

Mersin iskelesi az zamanda çok marnur olub daha cesamet kesb ey
lemesi matlub ve mültezim bulunduği ellietle her bir ehl-i hirfet ve 
sanatdan olarak hükümet marifetiyle etrafdan yetmiş seksan kadar ha
nenin daha oraya nakl ettirilmesi matlub-u mezkurun tesrii hususlarİ 
mucib olacağından icray-ı icabi mutalaa olunmaktadır. 

Hasebutteşkilat Mersin kazasına tabi bulunan Gökçelu ve Elvanlu ve 
Kalınlu nahiyelerinin a'şarı bu sene-i mübarekede mütefferikan 
bizziyade sene-i sabıkası bedelatı olan ikiyüzenbin guruş üzerine 
doksanbin sekizyüz guruş zemyim vaki olduğu gibi merkez-i liva olan 
Adana' da olunacak müzyadede dahi zam vukubulacağı der kardır. 

-*-*-

Maraş sancağına tabi Elbistan kazasında Sait oğlu Hacı Ağa mahalle
si ahalisinden mutahharin Rabia nam kızı erkek kıyafetine girerek ve 
kendisine Ali adını vererek Adana'ya gelmiş ve biraz zaman kahveci 
tabiliği yapıp muahharan Şeyh Habazan Hüseyin Efendi'nin furununa 
yanaşmalık ile yanaşarak işlemlikde bulunmuş olduği halde Efendi 
muma ileyh merkumenin llsanı nisa lisanını çaldığını ve edası kız oğlan 
kız edasını andırdığını kendusunden hal ve keyfiyeti sual ederek 
mezburenin merkum mutahhar'ın kızı olub elan bakir olduğunu ve bir 
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ay ticaret bu kıyafete giridğini anlattığından hanesine aldığı işitilmiş ve 
hakikah derdest tahkik bulunmuşdur. 

VEKAYİ-İ HARİCİYE 

AVRUPA 
Ortada deveran eden politika müşkilahndan biri dahi (Lüksenburg) 

maddesi idi. Bu kere Paris' den gelüb (Enval Deryan) nam gazetedeki 
görülen telgraf mealine nazaran bu iş için Londra' da teşkil olunmuş olan 
konferansda İtalya ve Belçika devletlerinin dahi dahil bulunması zım
nında Fransa ve Purusya devletleri taraflarından davetname gönderilmiş 
ve (Lüksemburg) ne Fransa ve ne de Prnsya canibinden müdahale 
olunmayub idare-i mümtazade kalik üzere tanzim olunan kararname 
imzalanmış olduğu anlaşılmışdır. 

-*-*-

AFRİKA 
Habeş hükümdan (Todor)un askeri asiler ile bir büyük muhabere 

edib rüesay-ı eşkiyadan bir haylisi telef ve asakir-i merkume muzaffer 
olmuşdur. 

-*-*-

TEFRİKA 
Seyhan ve Seyhun ve Ceyhan ve Ceyhun hakkında i' ta olunacağı 

ikinci numeromuzda ihtar olunan malumatdır. 

(Mevki-i cereyan-ı Seyhan) 
Seyhan Adana ırmağıdırki bunu teşkil eden nehirlerin başlıcası 

(Zemanti) ve (Göksu) ırmakları olub Zemanti nehri Kazan ile hıta-i 
Rum'un yani Konya ve Ankara eyaletlerinin hadd-ı faslıdır. Göksu nehri 
Kazan şarki içinden cereyan idüb Kazan ile Adana hududunda Zemanti 
nehri ile birleşiyor. 

(Mevki-i cereyan-ı Ceyhan) 
Ceyhan nehri Maraş dağlarından gelüb Çukurova'ya inerek ve (Mi

sis)e yani Misis kasabasından mürur ederek Çukurova dahilinde vaki 
Yumurtalık !imanına karib mahalde denize mansıb olur. (Kamus cild-i 
evvel sahife 483) 

Seyhan Reyhan vezninde Şam diyarında bir nehirdir. Misis' a 
kurbundan cereyan eden nehirdirki tahrif ile cihan suyu tabir edilir. 
(Seyhun) Ceyhun vezninde maveraunnehir' de ve Hindistan' da birer 
nehir adıdır. (Kamus cild-i salis, sahife 608) 
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Ceyhan "cim" in fethiyle Şam ile Rum ülkesi beyninde bir nehirdir ve 
bu cihan mu'rebidir. Halen cihan suyi tabir ettikleri nehirdir ki Adana 
kurbunda cereyan eder. 

Ceyhun "cim"in fethasıyla nehr-i Havarzmdır ki Emuye dedikleri 
nehr-i azimdir. Orta yakasma Maveraunnehir ıtlak olunur. 

(Seyhan ile Ceyhan'ın zikr olunan mevkilerine ve Kamusun beyanma 
bakılınca ya bu nehirler isimlerini değişmiş veyahud mahallerini becayiş 
eylemiş olmak lazım gelür. ) 

TARİH-İ TÜRKMANİ 

Tarih-i mezkurun dörtyüz ondördünci samfesinde . . . . Zikrine göre 
nehr-i Ceyhun hudud-i bedhaşandan huruc idub ona bir çok nehirler 
munzım olarak azim bir ırmak olur ve Adana'ya kadar cereyan ederek 
nehr-i Rum'a mansıb olur imiş. Nehr-i Seyhun maverünnehir'de 
Semerkand'a ve ondan sonra Hacend'e karib bir nehirdir. Seyhan Sdana 
garbisinden cereyan eder bidayeti Malatya nahiyesidir. 

(Bu tarihin Seyhanı Adana' dan etdirişi bülende ise de Ceyhanı cedd-i 
evvel sutur-i mübahaseden geçirmeyib onun makamma Ceyhuni kaim 
eylemesi yani Ceyhuni bedheşandan dolaşrda ta Adana'ya kadar 
götürüb oradan Nehr-i Rum'a (Akdeniz'e) isal etmesi haziz-i arzdan 
ievahik-i su çıkarmak kabilindendir. ) 

(Tetimmesi nüsha-i atiyede) 
İLAN 

Mucib-i teshilat olmak üzere Dersadet'de ve Haleb' e baid olan ma
hallerde bulunub gazetemize müşteri olacak zevatm Dersaadetde 
Okçiler başmda Reşid Paşa merhumun türbesi karşusunda vaki kıraat
hane müdüri Serakim Efendi'ye müracaat buyurmaları. 

Türkçe ve Arapea olarak matbuat-ı resmiye ve edebiye mahsus ol
mak üzere Haleb' de açılan matbaa-i vilayet mezhebce ve devletce muzır 
olmayan her türlü kütub ve risail tab edeceği 

FlRAT GAZETESi 1 1284- Numero 7 

Rebiü'l-Evvel 6 Sene-i Hicriye 1284 Numero 7 Pazar 
Sene-i Şemsi ye 1283 Haziran 25 
İşbu gazete dahili ve harici havadis ve mebahisi mütenevviayı şamil 

olarak Haleb Vilayeti Celilesi Dairesinde vaki matbaa-i Vilayetde haftada 
bir kere tab' olunur. Bir seneliği 60 ve alh aylığı 40 guruşa ve bir nüshası 
60 parayadır. Posta ücretinin bir seneliği 12 ve alh aylığı 6 guruş olub 
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taşralar içün fiyata bu mikdar zam olunur. Müşteri olacakların matbaa-i 
vilayete müracaat eylemeleri lazım gelir. 
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VEKA Yİ-İ DAHİLİYE 
DARU'L-HİLAFETİ'L-ALİYYE 
Karasi Sancağı Mutasarrıflığı Saadedu Fazıl Paşa Hazrederine ibka 
Kocaeli Sancağı Mutasarrıflığı Saadetlu Fazıl Paşa'ya, Kütahya San-

cağı Mutasarrıflığı Kaymakarnı bulunan Saadetlu Tevfik Paşa hazretleri
ne ibka. 

Denizli Kaymakarnlığı meadin-i Hürnayun Kaymakamı Esbak 
İzzedu Alim Ağa'ya tevcih buyrulrnuşdur. 

Mardin Sancağı Mutasarrıflığı Kaymakarnı bulunan Hacı Ahmed Pa
şa'ya ibka. 

Mamuratu'l-Aziz Sancağı mutasarrıflığı Şehrezar Mutasarrıfı Sabık 
Saadedu İsmail Paşa Hazrederine tevcih buyrulmuşdur. 

VEKAYİ-İ ViLAYET-İ HALEB 
Seksan iki senesine mahsuben Hale b' in kur' ası keşide olunmak üze

re esnanda bulunanların şan-ı eelili askeriye riyaten nasıl ta'zimat ile celb 
olundukları birinci nüshamızda yazılmış ve kur' a usul-i adilesinin suret
i mazbuta ve muhakikada cereyan-ı levazım-ı umurdan olduğuna bina
en müti-i belde Faziledu Bahaeddin Efendi ile Meclis İdare-i ve Temyiz-i 
Vilayet ve livanın müteheyyizaru a'zasından birer ve ulemay-ı zevi'l
ihtiramdan ve eşraf-ı hanedandan dörder zevatdan ve redif zabitaru ile 
ümeray-ı askeriyeden mürekkeb olarak kur' a memuri Mirliva Saadetlu 
Mustafa Paşa'nın taht-ı riyaseinde olmak üzere bu sene muntazam bir 
kur' a meclisi teşkil kılınarak emr-i muayene geçen Cumartesi gününe 
kadar sürmüş idi. Pazar güni kur' a çekilmesine karar verildiğinden dai
re-i vilayet havallsinde asakir-i şahane saff-ı beste-i i' zaz ve müsika-i 
askeriyenin terennürnsaz oldukları ve vali-i vilayet devletlu Cevdet Paşa 
ve Haleb Vilayeti fırka-i askeriyesi kumandanı saadedu Seyyid Harndi 
Paşa vesair memurin ve a'zay-ı vilayet ve liva ile hey' et-i mezkure hazır 
bulundukları halde kur' a çekilmiş ve akabinde Pa dişahım çok yaşa 
derud müteakib ol vurndi zeyur zeban eda kılınmışdır. 

Esnanda bulunan iki b iraderin esnay-ı muayenede isimleri kur' aya 
idhal olunarak kur' a çekildiği gün ikisinide kaf isabet etmekle 
merkumanın validesi meclis-i kur' aya celb edilip hangisini bırakacağını 
kendusunden sual olundukda şefkat-ı fıtriyesi icabınca birini diğeri üze
rine tercih edemediğinden iki kardaşın üzülüşmelerini re'ylerine havale 
ve bunların ikiside zişan olan sıfat-ı mübeccele-i askeriyeyi iliraza 
arzukeş bulunduklarından sen gitme ben giderim diyerek yekdiğerine 
futuvvet-i uhuvetkarane irade eylemiş olmasıyla validelerinin rızasıyla 
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sahib-i zevce bulunan büyük biraderi kendusune muayyen bırakılarak 
küçük biraderi askere alınmışdır. (Ne güzel kardaşlık) 

Ber veeh-i meşruh kur'a çekilmekde olduği sırada ümmü'l-murada 
bulunan kuvve-i müfreze-i askeriye canibine memuriyet-i mahsusa ile 
mukaddemce gönderilmiş olan meclis-i idare-i vilayet müteheyizanı 
a'zasından Rıf'atlu Hüseyin Efendi Şeyhul' l-meşayih DEham Bey ile 
birlikte ve anzenin taht-ı itaatinde olmayan sebaa ve acacire takımından 
iğtinam olunan otuzaltı re' s kısrak ile üçyüz mehar deve yedinde olarak 
ve pişleri sıra gelen arıban mu'lin-i muzafferiyet-i ebyat ile teğanni kıla
rak daire-i vilayete gelmişlerdir. (Bakiyesi sonra) 

-*-*-
Birecik' den Hale b' e ve Hale b' den İskenderun' a kadar yapılacak yol 

içün bir komisyon-u mahsus teşkil kılındığını yazmışdık Korosiyon-u 
mezkur'un kararı üzerine tarik-i mezkurun tesviye ve tanzimine bir 
mennihi Teala önümüzdeki Pazar güni bede ve mübaşeret olunacakdır. 

Muhakkin-i kemalat-ı alamatın bi nihaye mukteday-ı fazılı olan 
Reşadetlu Şeyh Ahmed Termanini Hazretleri bu yolun bedelinde bu
lunmak niyetinde ise de ihtiyarlığı cihetle iki saatden ziyade duramaya
cağından dört gündelik olarak komisyon-i mezkuri reisi Faziletlu 
Bahaeddin Efendi Hazretlerine kırk guruş göndermiş. 

Her ne kadar Reis-i muma ileyh tarafından kenduleri gibi zevat-ı ki
ramın bu mekule teka.Iifden müstesna oldukları cevabı irsal kılınmış ise 
de müşarun ileyhi nef'i urouma aid olan böyle hidemat-ı mebrurede 
bulunmaklığın saadet ve faziletinden bahs buyurmuşdur. Binaenaleyh 
bu yolda bedenen calışmayanların yevmi sekiz guruş otuz pare bedel 
vermeleri kararı iktizasından olduğundan meblağ-ı mürselin fazlası olan 
beş guruş müşarun ileyh canibine iade ve kusuri maai-memnuniye kabul 
kılınmışdır. 

(Müşarun ileyh Hazretleri Arabistan'ın ab-ı ruyi oldukları halde şu 
tarik hakkında bu vecihle hizmet-i cezile-i Suriye' de dahi bulunuşları 
h usul-i hüsn-i neticeye beraat-ı istihlal ve vilayetin her um urunun karin-i 
tevfikat olduğuna daldır. ) 

-*-*-

Peyas sancağına tabi Bilan kazasında vaki Ermeni milleti kilisesinden 
üçbin dirhemlik kadar simden masnu eşya ve avani vesaire sirkat 
olunduği ve sarikinin derdest teharri bulunduği işidilmişdi. Bu kere An
takya kazasından alınan evrak da Antakya Kaymakamı Rıf' atlu Osman 
Efendi tarafından taharriyat-ı lazime billcra eşyay-ı mezkurenin sarikieri 
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bulunan Acem Muhammed bin Halil ve Muhammed bin Abdullah der
dest olunub lede' l-istintak eşyay-ı mesruka meydana çıkarılmış ve şu 
halde sirkat-ı mezkure kimlerin vesader ve deıaletleri ile olmuşdur. Bu
raları dahi tedkik kılmmakda bulunmuş olduği işar olunmuşdur. 

-*-*-

Bundan mukaddem vaki olan ihbar üzerine Asakir-i Nizarniye-i 
Hazret-i Şahane karakoli canibinden şehr-i Haleb'in kaöylü nisası kıyafe
tinde yani yüzünde peçe üstünde çarşef ve ayağında sarı çizme olduği 
halde bir herif-i hebaisü'l-yef tutulub daire-i vilayete götürülmüş ve o 
kiyafetle vali-i vilayet Devletlu Paşa Hazretleri gördükden sonra icray-ı 
istintakı zımnmda meclis-i temyiz-i vilayete gönderilmişdir. 

Revş-u halihi alman malumata nazaran merkum Aymtablı ve Mus
tafa adlı olub kendisi Haleb Jandarma neferatından Kilisli Ahmed'in 
zevcesiyle kan yalaşarak kan kardaşı olduğundan bahisle bir takım 
kevne şuurları kandırarak tarh-ı bezm-i gulgune-i muaşerete kanı vesile 
eylemiş ve uruk-ı muhabbetlerine katılan hun-ı fesad ğaleyan ettikce 
gece gündüz soluğu mezburenin yanında alınağa kankasemiş olduği ve 
bir iki gündür araları bozulub göremediği ellietle mezbureyi görrneğe 
kanı kaynadığmdan o kıyafete girmiş ve iliğibnin kanı kuruyasıca nefer 
ise karısıyla merkumun kan yalaşub hırsma mahrem olarak her bar bila 
teklif evine gelüb gidüb görüşmekde bulunduğuni ve ne dem böyle bir 
karı ile kan yalaşmca ihtilat haram olmayacağını söylemiş idüği anlaşıl
mış ve ancak ihbar edenlerden Cüneyd bin Abdullah merkumun sarik 
olduğuni iddia eylemekle keyfiyet her ciheti meydana çıkarılmak üzere 
merkumlarm İstintakları derdest-i icra olduği gibi işin rengine bakıl ınca 
merkum neferin mülk-i zabtiyede istihdamı caiz olmadığından tard 
kılınmışdır. 

FIRA T GAZETESi 1 1284 Numero 17 

Sene-i Hicriye 1284 Cemaziyü'l-evvel 21 Numero 17 Perşembe 
Sene-i Şemsiye 1283Eylül 7 
Gazete dört sayfa olarak yayımlanırken, haberler üç sütun üzerine 

tertib edilmiş. İlk iki sayfası Arap harfleriyle Türkçe, diğer iki sayfa ise, 
Arap harfleriyle Arapça olarak yayımlanmış. Her iki bölümü oluşturan 
sayfanın ortasında "Fırat" logosu kullanılırken, logonun solunda "Sene-i 
Hicriye 1284", "Cemaziyü'l-evvel 21", sağmda ise, "Sene-i Şemsiye 1283" 
,"Eylül 7" ibarelerine yer verilmiş. Başlığın hemen altmda "Numero 17  
Perşembe" ibaresi yer almış. Başlık ve haberler arasmda çift çizgi içer
sinde;" İşbu gazete dahili ve harici havadis ve mebahis-i müteneviayz şamil 
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olarak Haleb Vilayeti Celilesi dairesinde vaki matbaa-i vilayetde haftada bir kere 

tab olunur. Bir seneliği 60 ve altı aylığı 40 guruşa ve bir nüshası 60 parayadir. 

Posta ücretinin bir seneliği 12 altı aylığı 6 guruş olub taşralar içün fiata bu 

mikdar zam olunur. Müsteri olacakların matbaa-i viltiyete müracaat eylemeleri 

lazım gelür" bilgisi yer almaktadır. 

.f�.:.:-·�� 
HA i. 

� ��). i. ·  J-'!1 JIIJ ı ·  Jl.:... J. ·;Jl)lt.l. •}'.� . •. :u.:·.- •.l!: 'iı4.:1-c_il.: .� .;bt$"�)..:. �YJ� JJ.ıi.JI j.l.!.l)._.s:,.::.. .;....�, �:.ı,. .... .s:}•J f-l.ı.tj. r,:-1 jı 
� ı,t(,jJ's/kl .:..a>:�./ ,.;.__'i, �.ı..���1�\ ,s;.� · .ı,:l,t,.:.;ı..ı.;...i.4.,�.:.ı�IJ·.r!l. ':"_,JJI ;.v ı j\l._;lt, \tjl.:....�,.:.t:.J�' ,: .. ..,_ · ;:.4-•• L,i ·.s-•A·.i ,, , :,.  

.Jl�,J� I.;.��:""�C'"'I_,t�'-.,;1..ı.1_._,i ��). . \ •,.;) 
. ;>):.l' . l .. .jf 

; { .,):5:. _:,,..;,\ ? • 
�.:.ı.., � �:.:..- · • .;\Jı.:...J;"i .:J:..J,{ Jlit,.:...:.ıı 

_,l -'L-J,...:. �·.ıı .� v.'·":.l..s.l.,�-:_\ \.! , .. J>i.ı J..!,:J.):/;f.>�;�ltf.v-l·'7-..S};_,.:,. .. l!.L,..,.!J 
;,;�,-:J .;,.I�·J ;.,;.l.J".,�.�J l�t ı..s:.lc.ı, o.;IJI �llı;.l 
..i:IJ'-'-• c1 .A._IJO.·r. • ..;J.;.>.:.I:.l\j.;<l "�.-;),.:.� 

..:.;L- ..s � .:.ı .ı.::ı �J.�· -'t-o:r ..sJ;� 
A';' _,. ... :;:.. .. .1 "'=' ;,-�� j;�;�·-:: .�r ... :ı.:- t;' ,  ıl.t..,ı .. 
...._;.)c.,ı, ..:D.{�J-'' . ..i-".ıf· • .� �,....:ı;......:..b.ı.ı ..:..ı_;ı. 
.:·::ı.ı.ı:ı.:..,�N'J,I� ·ı�:...f-"'; J,JI.ı,IJ 
(!:: .... �! )...;.:4} .... -=..<4..'-:.. 1.5 .. Y...:'-=·!J-
�..ı;:� .. JJ,r".J .J)\..� . .. ... .. ı:-: ... .:..)l: .J},;'.ç.-\,;.,JJ: 

·""'· ;.J ....;- v,.,:ıl.: •.,..i .... :IJJ....lf .�,�!�J. ,r_,_ 
o!'Ct ,•._:J ı, .... �.4�.,;. 1. "":'ı .i-- ..1:-.C� t �.; .r�"': 
Jl jit'ı.-•!J':. ı.J�J� )· .1, � ,..:. ' jo."':.lJ\.:,ı..d_":'; 
•• • J ... .:J�: o.lo)-��J\.. ıi,;,lc . .j ;\.. � };; 1_, .._�� 
J::.. I.!J: "'':'�..:.!'iJıS'" .ı;:'\��JJ.'-:,�J 
• ..ı.ll;n rı..ı.:V.J4' .._;a._;..:ı,J.ı.:.C.ı� .. �;;,ı. 
..-il,�, ...ıl\o;._,:. l..\ıJY,J:I • ..ı._;ı;l.:,i- ,� jo:..J_,I 
.:.,O'Io!.ly_J.4-��..;.J-':' .o,lJI_.:,I�� 
rt.lV y J.Jt:..• oJ :.:lle: !Al J;d Jı ;}� Jl �-�_,.. j 
\J.i:I.;..>.:.J�"-:''-i..( \ .J..l.J.Y. ��.ı:,t _J� � 
:,.. .. �!�J .:,ı.a-.:..._I •IJı�.i ;�} ,:,'�.t ).J': J .:.ı-J 
;\.ı:il ı..SIJ: ._j.r•<t{;l.i4fJti".;l.,ı.;. ,:;..i L. .:,ıt:l_,ı, 

�4-��·:.;. )� .... c;('".:...,#� ; :JJ;; •. j;J j!.t.'l;l 
�1�\.:·JJ-ı)ıı-! �_.:,....; ...... 'ıS'".r.i .J.,-..J, �).�o.,(._ 
..ı....-&..ı..l,-. J,-J •�Lt '-..ı..ı_ .. :.·J! .. :i :J)..ı: 
'-'-\,�I .:L�_I' .....,JJJI}".:.::�j>':'WJ,•IJt> 
;; � .::1&-•'·.:.: · ·�;.:-_!_J.JI_;t .t:;;t .;..:.J.-_; 
.,ı�•).> JJ ... J. •U ı.SJL.- i.J:J.Jl;�f j..ı.; 
\�\uj'i ,;..';:ı;J:� ,::Y;ı_<4!,_)..\,;;\;�)>J 4J�f �1.-lJJJ J.J-1-:f�)� ;,;t�;lf� dJ..:I;I 
'j._j '\..;r ....... .:.�L!Q; ;;YJ\ .:..�.i r;.'"j..s·.)� 
�u•L:..V.:..:....,.:..·�i*:' .:.�;_,... ı:,;)l!;f.,.:�..ı•J. 
"'lf_,:ı!!.:�.:.ıY11;...;c,ıJ;.J(;I.:.,...ı.ı;)t1� .. �ı...li!')�iıV!'�h1 ..... 1·��·4J ..... 

..J.\ J�ll.l;,l�J.>-J:-, .,(_. tl;· .I,IJ�>; 
: �-., ..,...:JJ�.J •J. �\.JJ..ı.a'� ��.:.::... .':,ı�·.:..). e  

· .J..ı.-=.l.ı:,I�T.�,..:,.ı. •a-":"J.)..;.- t_t �� J:. 
, ··/�tt•-:.. );A;ı_. fi:.'.i�ı_,. ,:ıj:ı �,......''""' 
C:..ı-: • J"".\:.J • .:.ı..uıt. ·.ı:.:.. )(:..l.. ·�ı .:..LJ.::)l.t�.J 
.:.:'"· � .. i ı.:.ı ;jJ�·t.,,�.�-l:-tJ"': L.�t...ıs:·• 
"':"'..,._..1.- � ı,s- ·)J!. �i .Jj:.� J.'.\)Jt_l.ı 
.:,.��I J1•...1.i1.1,.:,..-:.ı....-r.

'
t.&....:.'\. \S.r' j.:.J.,t 

t �,,;-_.�·./ . .J\...1. ' ) ... ,,�· \.f )�·'
. �ı:!......- <.�-·j�,·"',.:ı,&:.JıiJ': • ...;.,_.:. -4 t'"'l ) 
,L,;. .. ... ;...;;. ..;;�,,,,.;o·:. Jr-'> '"'.l .l.f 

• ı.S.J..'J . .)�.::.J.:."� J�);ıf ... t.J ... •\... .:..')1._-';_1 
(JJ:..o .,)\;_;\.u-.•I(�Jı.. •J.'.�ı/j"...ı.'-. (')1(��-; 
.��tJ'"' .d �'" .ir.ı..J.{ �:!. �:: .4�-' r.l· jj 
.( .,s..ı.IJ.ı.;:..;\e.s.ıl. t ·ı.S�:I ...:(:.:. -41.1..:!'"' J� J. 

J;..U�Ie .:..t.:ı �·�_,ı_;,\...r•=·ıi-.:ı J . . (-<!.) ..:ı•Jı..;_,; 
• j�1.' .:.�;ı.�..ı.. .. ,��·J� 

�.�• .!L:.:..ı';J:.:.. W��Ii ... )\ }....:...�) 
,s)$.:ı;....J" • ..ı.:S.J.. .:)�J·"':'·:-' J'.....Q ı .... ·�.·,a.;ı,; 

��./" . ...s.._ı . ... _;,ı,t.:/,.A;.. ..;.,se.�···'):.• 
.:ı,..ı.-., J ... .:l- t.:.ı.y�;lt.:,.j· . .:ı (::.r ,_,;..ı:_,'ff� 
.:.Jl�JJ(""'•..ı.",,A.�-c.,. i l':'f .. �j.:1.J.�t:J..;..� 
,j)o\,_ j ._�.YJ · .>J.\U. • .f,ic�)<.:,� ,..• 
� .. �.� 4...s):t*:' ..;} •• �)-j� .. ':rjJ 
..;)J . .i . .5.:ı ıS\..ı....i \ ..:.l;:,_l\ j. ... .!... .j�.ı.l:;l. 
j:!'l,ı,_:-:- ,_;. �-·.:..J.i., ��Jj(' ..:,y._.Qp�\ 

( . .v,•,�.s-�·..v:,;;)'JJ"o\4.� 
--------

&;..ı;.:..l;l:iL-i;..,)t., ... .;i(J\.,....;.N..Y..I··\JJ..,)Ai'Jt 
. ,.J:.r..,ı....sf_...i.ı:'"""'.:.ı:��.:wA-• 

----
..JJ_.J..o ıj\;�1 4-:1--: .:..�'i J .;.ıl� .i. ...L,.)I-J..ı 1,; _,.:,t. 
..ı,_;;,.:...i!l,tl.. -,JI,l:.O.j->c�-"'1.:1, .:.b ,ı:.;, 

. ,,):.l\.;.ı..ır .u • •  ..ı:ı,, 
.ı..S".r 0.ı=:�J\,..:,lı.;� .:,)l...._,ı ;:.:ıı-j_,...:.,;;t.)_,i 

· .ı,..�,ıı\ '-!--J.;.r._.:."'J/".i'-!JJ.!.:)...J'-'-1 
: 4o:i:ı.I'��JfJ'-.:f. 

Fırat Gazetesi 1 1284 Numero 1 7  
145 

·�..,.ı...:_,YJ t�) ?-" 
( .:.\.ti.!-.J.•.'..&-./) 

;...,:.;;.�ı..; .:..ı.....:..>-:; .:...:ı,>:. "!\:'-.ii"��L.\J\) . 
..,-t,. �1.1. J,........;_,� .!,; ./ j,l�··,�· ..,tli .� 
.:.d� .:.ıı>t:.t � .G':' �'!'·}:: ,:.LIJ\.. p ;,;...:. .j(; . 
.j,L...... .:.·�·1.:..ı� .:.._,.:-..;_,._ı�"' ...,._,.L,:.,.ij�1,1 
�'.;"';\ .:-_,ı_� .:.ı":J..;� ..: .. Jt: ' 'jJ�;j,Jj:.J) 
.;,..:..J�.;�J...,f'.?- .,.;;.·•,y.; ":;· .. ,j.J'. 
o;ı.ı:,J."-:i ,;"·�,L:."=''':"' .:ı,n:f �� � ıJ':._, 

L..!L • ...ı.!.ı: r;.�• .... J ...... :.v_c. /' .;.�;' �l
V:! Jt-.:- uı..ı":\ �·.ıı ı,;,_; .i-..,) .:.:�=:·�..5):.r::.ı..;-· 

• j.J.!.l;):'_J,t.'·..r# ..ı..� .. 

Jfi..J.�'ı. .J . •  .ı:... .;\J .;..J(>�'-': .. •)JJ5 �.:ı.. ,� 
:ı.� ... ,..,..:.�,:.t.:..-.ı., ()l",s,:ı.::'�ı.ıu;l.ı.'lj �\ 4;•1.ı..i 

r'/ ..st,.,-: ı .Jıı... �.:ıı.)ı .:.._,;._; .. .:.ı'.:·i;; ..... _ç.., 
.;ı_ .. u . �..,.... ..:i-•ı.ı .... )l " ı  '..�) ;.,>f�' t,ı.:" 
J �t..:.Jı..,....ı.,.\:...:�.:.._,...:a.• }"'l.-s.J'.!;\ �\t-· 
,ı:..ı,:.; .ılf!.c�fi" � "-J(_ ·.;., -".J•,,..,:0-!1 
..S)'J_: , .•.,.:.s;ı...,;ı ..... �J iJ� ıJ.JJ•t· J.ı..s..ı.:.i ı fı._ 

;L.. ... J '":"-JJ �--;J , .:.>.·:...;ı_..,.: ı, ')':' J �-�J 
,:,;-.-jJJ .J, 4l: .i.�J.l(�·ı.. ;.ıı..#JJia\ .:,.�� 
J-!.l,_.,._;J .:ı,r,: .i.�A..,.Y;.. .:, ... n,,, .jJJ . 
..:.i.)t... ��.;·.ı.:ı��J.IS" ..r..) uı.:ı..�.::::i=ı!.��·.J 
.:.._,.:-J\.-:iiJ .:.)'�_,J�I,J .l.t;.J\:li�L:..i 
.AJJ, �\.ıL,.;,;.> 40':' .:.. ... �J_.;. ·..,.�ı a.>·'-=::j)l,;. 
�o,'.J; ı/ • .i:....:.u.J.:.� .:.,.: ... jl_.,_l • .)J):.c:,;.ı.:- �-\ 
��Jit��l.:, _...ı, • .:,.f J>IJj'"t,.,;..Y,I .;J' 
;;f't,.!f:-1) .:....t""-·..ı.:.1-l:"'Jii_,i.;..JS::. �� 
.:,I�L.:.J \,,.-1...-!-'L!�I · .J>J:.li\.,�1):_1.JI 
•}IJL:..� ...;..1".:-.ı.!:J;l_. �lrt:.IIJy.J.;,..t.., 
.:,.�, !l;.<-..t.J.;.öi,:.;,Jf�""'�..r!;� 



Üç Sütüna haberlerin yer aldığı birinci sayfa' da, "Vekayi-i Dahiliye", 
"Vekayi -i Vilayet-i Haleb" başlığı alhnda şu haberlere yer verilmiştir. 

"Alhncı Orduy-ı Humayun Reisi Erkanı Saadetlu Samih Paşa Hazret
leri İskenderun tarikiyle geçen Cumartesi güni Haleb' e gelmişlerdir. 

*-*-* 

Kozan Mutassarıfı Saadetlu Arslan Paş'run Mardinden hareketle 
Ağustos'un yirmibeşinci güni Urfa'ya gelmiş ve Haleb'e bilmuvasele 
geçen sali güni mahall-i memuriyetine gitmiştir. 

*-*-* 

Adana' da vaki Akköprü'nün ta'mirine irade-i seniyye serian icray-ı 
icab! zımrunda Adana mutasarrıfı Saadetlu Derviş Ağa ile İdare ve Deavi 
a'za ve müğmeyyizanlarından ve mü'tebaran-ı vücuhdan ba'zılarıru 
yaruna alarak bizzat azimet buyurmuşlar idi. Müşarun ileyh Hazretleri 
mevcud maiyetleriyle Adana' dan yedi saat ötede vaki Çafed nehrine 
kadar zahmetsizce ve meşakatsizca azimet edebiimişler ise de buradan 
gölün boğazına ve oradan Cisr-i Mezkure kadar olan ve bütün Anado
lu'nun Arabistan'a kapusi müşabehesinde olarak tarik-i müstakim ad ve 
itibar oluna gelen sebil-i Sa'bu'l-murur görüldüğünden bu köprünün 
başka bir yoli var ise febiha ve illa burasını bir farabda cisr-i ta'mir 
eylemeğ gitmek harab bir haneye kapu küşad etmek kabilinden olacağı 
ve şöyle bir tarik-i amm1 şeriatü'l-ğazal gibi bıragub marrinve abiri hal-ı 
muhatarada bulundurmağa ve tesviye-i turuk meseley-i esilesi Vilayet-i 
celilece pek ehemmiyetli tutulub hatta İskenderun tarikine ne kadar ik
dam buyrulmakta olduği mesmuumuz olmakda iken burayı şu halde 
bırakınağa gönüller razı olmayacağı mukaddemesiyle bu yolun ehem
miyet-i tesviyesi dermeyan olarak ağaç alhnda müşarun ve muma 
ileyhim akd-i meclis idüb bu yoldan iktisab-ı hayr ve menfaat eden ve 
semt ve civarı bulunan karye ve kasabalar ahalisinden ve işsiz bulunan 
takımdan mikdar-ı kafi arnele tedarikiyle sarf-ı yaray-ı iktidar olunduği 
ve kazma kürek ve barut gibi şeyler hazine-i celilesiyle yeniden bir mas
raf kapusi açmaksızın bazı suret-i müşabehe ile tedarik kılındığı taktirde 
asanca vusul-i sirat-ı maksada şehrah bulunacağı bittezekkür ol vecihle 
icabının icrasına musaraat olunınağa karar vermişleridr. 

Adana' dan Akköpriye kadar gölün boğazı yolunun tesviyesine 
ibtidar olunmağla az zaman içinde tanzimine muvaffak oldukları halde 
mahsusen Adana' dan celbeyledikleri iki atlı araba ile Adana'ya 
müşarunileyh Hazretlerinin avdet huyurdukları manzur-ı çeşm-i 
mefharatımız olmuşdur. " 
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Fırat'ta Gadirü'l-Fırat'ın Çıkışının Haberi 

Fırat'ın 17. Sayısının birinci sayfasında, gazetenin ilavesi olarak çıka
rılan Gadirü'l-Fırat'ın haberi şu şekilde verilmişdir. 

"Fırat'ın Pazar güni çıkarılması Dersaadet Postası Cumartesi güni 
geldiğinden vürud eden evrak-ı havadisde mühim bir şey var ise derhal 
müşterilerimize bildirmek niyetine müsteni idi. Şimdi ise vilayet dahi
linde ve haricinde bulunan zevat-ı maarif-i sematın ekseri Fırat'ın muh
birlik etmek ve neşren ve şuara maarif ve edebiyata müteallik şeyler 
vermek zahmeti lutfen uhde-i harniyetlerine almışlar ve havadisden ma
ada güzel takriz ve lüğaz ve kasideler dahi gönderilmişdir. 

Fırat haftada bir kere çıkarıldığı halde bunları neşre gayr-i kafi ve el
de bulunan havadisden ve hünerveran-ı asrın irsal huyurdukları ceva
hir-i zevahir maarifden müşterilerimizi istifade ettirmenin Fırat'ın 
mecray-ı me'lufi olan terakki-i maarif menafine menfi bulunmuş ve ab-ı 
ruy-i a'sar olan şu asr-ı mübarek Hazret-i Padişahide ternam enhar-ı 
terakki ve temeddüdün mevsim-i feyzanı gelmişdir. Binaenalyh Fırat 
dahi hoş ve haruşe boşlayub feyz fezanından bir gadir hasıl olmuşdur ki 
sahayifindeki bendler lal-i marifet maarifmendan zemane birer 
sandukça-i mala kelam ve her sahrı ol durer-i derariye birer rüşte-i inti
zam olacakdır. Bu Gadirü'l-Fırat'ın tab' ve neşri için yevm-i mahsus 
olmayub havadis-i rüzgara ve maarife dair asara tabi olarak Fırat' a ilave 
olmak ve Fırat müşterilerine meccanen verilüb müşteri olmayanlara kır
kar paraya sahlmak ve havadis bulunduği halde bir günde iki defa çıka
rılması daire-i cevazda bulunmak üzere Haleb Vilayet-i celilesi 
matbasında temsil olunacağından ve birinci nüshası bi mennihi Teala 
önümüzdeki hafta çıkarılacağından mahall-i sairede bulunan müşterile
rimize dahi buranın havadisini tez vermek maksadıyla bugünden itiba
ren Fırat'ın güni Perşembeye tahvil kılınmışdır. " 

FIRA T GAZETESi 1 1284 Numero 18 

Sene-i Hicriye 1284 Cemaziyü'l-evvel 28 Perşembe 
Sene-i Şemsiye 1283 Eylül 14 
Fırat'ın 18. Sayısıda bir önceki sayı gibi üç sütun üzerine dizilmiş ola

rak yayınlanmıştır. Birinci sayfadan haberler, 'Vekayi-i Dahiliye' başlığı 
ve 'Vekayi-i Hariciye' başlığı altında iç ve dış olaylar iki farklı bölümde 
verilmişdir. V ekayi-i Dahiliye başlığı alhnda, Dersaadet ve diğer vilayet
lerle ilgili haberler ve atamalar yer alırken, hemen bunlardan sonra 
'Vekayi-i Vilayet-i Haleb' başlığı altında Haleb vilayeti ve vilayete bağlı 
kazlar ile ilgili haberlere yer verilmiştir. 
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Logonun hemen alhnda, iki çizgi ile ayrılmış bölümde, tüm sayılarda 
şu ibare yer almıştır. 

' İşbu gazete dahili ve harici havadis ve mebahis-i müteneviayı şamil 
olarak Haleb Vilayeti Celilesi dairesinde vaki matbaa-i vilayetde haftada 
bir kere tab olunur. Bir seneliği 60 ve altı aylığı 40 guruşa ve bir nüshası 
60 parayadir. Posta ücretinin bir seneliği 12 altı aylığı 6 guruş olub taşra
lar içün fiata bu mikdar zam olunur. Müsteri olacakların matbaa-i vilaye
te müracaat eylemeleri lazım gelür. ' 

Gazetenin 18 .  Sayısının 'V ekayi-i Dahiliye' başlığı alhnda şu haberler 
yer almıştır. 

' Hariciye katibi saadetlu Muhammet Efendi ile Meclis-i Vala 
kavanin Başkatibi Saadetlu Kadri Beyefendiye bu kere Mecidi nişanı 
zişanın üçüncü rütbesinden birer kat' ası ihsan buyurulmuşdur. 

Göle Kazası hanedanından Rıf'atlu Muhammed Bey'e Rikab-ı Hü
mayun Kapuci Başiliği tevcih buyurulmuşdur. 

Tuna Vilayeti Defterdan İzzetlu Edib Efendi'ye Osmani Nişanı 
zişanı'nın dördüncü rütbesinden bir kıt' ası. 

Vudin Naibi Edirne Müderrislerinden Mukremetlu Hasan Tahsin 
Efendi'ye Vudin müftisi, Bursa Müderrislerinden Mukremetlu Mustafa 
Harndi Efendi'ye İstanbul müderrisliği tevcih buyrulumşdur. 

*-*-* 

Haleb Mutasarrıfı Saadetlu Pertev Paşa bisselame İskenderun iskele
sinden vapura suvar olub Dersaadet'e azimet ve muvasalat eylemişdir. ' 

'Vekayi-i Vilayet-i Haleb' başlığı alhnda ise şu haberler yer almakta
dır. 

' Urfa sancağına tabi Suruc kazasında mukim Berazi aşiretinden ve 
ağnam tüccarından Ali Çol Bey ebnay-ı sebilin fi sebilillah beytuted ve 
rahatları zımnında masarıfı kendi kesesinden bittesviye Birecik kazasına 
dört saat mesafede bulunan köprünün yanındaki yumuşak taştan ibaret 
olan dağı altmış ester istirab eder genişlikte ve han şeklinde oydurmuş 
ve çevkemanın üzere derununa yine oyma olarak mateaddid direkler 
yaptırmışdır. 

Mir muma ileyhim şu himmet-i cezilesi asar-ı harniyet ve 
fütuvvetden olmağla kendisi merkez-i vilayete celb olunarak taltif 
buyurulduğu işidilmişdir. Sahilian ileyhi Ali Bey' in himem-i vakıası 
şayan-ı teşekkür ve sena olduğundan !isan-ı umumi-i vilayet makamın
da olan Fırat dahi zeban-ı memnuniyetle arz-ı mahmedet eder. 

* * * 
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Nefs-i Haleb' de bundan biraz mukaddem bir koyunun karnından bir 
başlı ve sekiz ayaklı ve iki kuyrukli henüz tüylenmemiş bir heykel-i 
garib zuhur etmiş olduğundan daire-i vilayete götürülmüş ve ba' de'l
müşahede karantina hekimi Mösyö Koçani cenablarına gönderilmişdir, 

* * * 

Nefs-i Haleb' de birisinin bir çocuği dünyaya gelüb kaffe-i uzvi te
mam ise de sekbe-i süflası olmadığından ve üç dört gün kadar validi 
taraflarından hekime müracaat kılınmadığından biçare çocuğunun karnı 
davul gibi şişmiş ve ölmekliğe ramak kalmış iken memleket tabibi 
Futuvvetli Mustafa Efendiye haber verilerek icray-ı ameliyat ile çocuğun 
surah-ı etselini tutmuş olan lahm-ı zaid izale edilib el-yevm ber hayat 
bulunduğu muma ileyhi tarafından ifade kılınmışdır. 

-*-*-* 

Urfa sancağına tabi Rumkal'a kazasında vaki Kara mezra karyesi 
ahalisinden Ahmed nam kimsenin kısrağı dört kulaklı bir tay doğurmuş 
ve bunun yüzünün yırhğı tepesine kadar olub boğazının içi göründüği 
ve süt duduğı dahi olmadığı cihetle süd ememediğinden beş gün kadar 
yaşayub telef olmuş olduğuni mahallinden yazılıyor. 

-*-*-

Cezraye karyesinden Muhammed Nufelek' in zevcesi üçbuçuk dört 
malı mukaddem batn-ı vahide ikisi erkek ve ikisi dişi olarak dört çocuği 
birden niliade-i mehd-i imkan eylemiş ve erkek çocuğunun birisi on gün 
ve küsurları üç ay mikdan muammer olub badehu birbirini müteakkib 
vefat etmiş olduği vusıl-ı sern-i tahkikimiz olmuşdur. 

FlRAT GAZETESi 1 1284 Nurnero 33 

Fırat Gazetesi'nin 1284 yılına ait 33. numaralı sayısı da dört sayfa ola
rak yayınlanmışhr. Gazetedeki yazılar, ilk iki sayfada Arap harfleriyle 
Türkçe, diğer iki sayfada ise Arapça olarak yer almışhr. Her iki bölümde 
Logo ve logonun sağında ve solunda yer alan ibareler aynı şekilde ve
rilmiştir. Sayfanın ortasında "Fırat'' logosu, logonun sol tarafında, 
"Ramazanü'l-Mübarek 22", "sene-i' Hicriye 1284" ibaresi, sağ tarafında 
ise, "Sene-i Şemsiye 1283" ibaresi yer alırken, logonun alhnda, "1284 
Numero 33 Perşenbe" ibaresi yer almıştır. Gazetede Başlık ve haber bö
lümü çift çizgi ile ayrılıp, iki çizgi arasında;" İşbu gazete dahili ve harici 

havadis ve mebahis-i müteneviayı şamil olarak Haleb Vilayeti Celilesi dairesinde 

vaki matbaa-i vilayetde haftada bir kere tab olunur. Bir seneliği 60 ve altı aylığı 

40 guruşa ve bir nüshası 60 parayadir. Posta ücretinin bir seneliği 12 altı aylığı 

ıso 



6 guruş olub taşralar içün fiata bu mikdar zam olunur. Müsteri olacakların 

m tabaa-i viltiyete müracaat eylemeleri lazım gelür" bilgisi yer almaktadır. 
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Bu bilgilerden sonra haberlere yer verilmiştir. Gazetenin birinci say-
fasında yer alan haberler şunlardır: 

"VEKA Yİ-İ DAHİLİYYE 

DARU'L-HİLAFETİ'L-ALİYYE 
Selanik vilayeti Vali muavinliği Trabzon vilayeti Vali muavini sabık 

Yanko Ekbadis Efendi'ye tevcih buyurulmuşdur. 
Trabzon Vilayeti Vali Muavinliği Selanik Vilayeti Vali Muavini sabık 

Lekadi Efendiye tevcih buyrulmuşdur. 

-*-*-* 
Bu kere ba irade-i seniye müceddeden teşkil olunan Erzurum Yila

yeti merkez muhasebeciliği varidat muhasebesi ketebesi 
mütehayizanından ve rütbe-i rabıa ashabından fütuvetlu Halid Bey' e 
tevcih kılınmışdır. 

Bağdad vilayeti dahilinde kain Şemu'l-cerba aşairi Şeyhu'l-meşayih 
izzetlu Perhan Bey' e mirü'l-ümeralık rütbesi tevcih buyurulmuşdur. 

Karahisar Sancağı muhasebecisi Fahri Efendi'nin Kars muhasebeci
liğine becayiş-i memuriyetleri icra buyrulmuşdur. 

V ekayi-i Vilayet-i Haleb 
Beşinci Orduy-i humayun Müiri Dolnelo Mustafa Paşa Hazretlerinin 

Haleb'e teşrifleri 31 numerolu nüshamızda beyan olunmuş idi. Müşarun 
il ey h hazretleri malı-ı halin on yedinci Cumartesi güni Hale b' den hareket 
buyurmuşlar ve Vali-i Vilayet Devletlu Paşa Hazretleriyle Haleb Ku
mandanı ve merkez mutasarrıfı Saadetlu Paşalar ve erkan-ı vilayet ve 
liva ile askeri ümera ve zabitanı şehrin haricine çıkub resmi ve dai icra 
eylemişlerdir. 

Müşir-i müşarun ileyh hazretlerinin Ba'lebek tarafına azirnet 
huyurdukdan sonra güzar' duy-i humayuna teşrif edecekleri işidilmişdir. 

-*-*-/* 

Urfa' daki Muhbirimizden Bu Kere Gelen Mektubdur 
Vali-i vilayet Devletlu Paşa Hazretleri Urfa'yı teşrifle Vilayet usul-ı 

hasenesine tevfikan icraat-ı teşkiliyeyi tekmil ve saha-i husule getirilen 
ıslahat-ı hayriyeye ilave-i faika olarak gayr-i muntazam suretde bulunan 
Urfa Sancağı asakir-i muvazzafesini dahi jandarma usulune kalb ve tah
vil buyurdil er. Bu esnada seksaniki senesi fır' a-i şeriyesinin i crasına 
memur mirliva saadetlu Mustafa Paşa Urfa'ya muvasalat eyleyerek 
piraye bahş fark-ı mubaharı olan ferman-ı celilü'l-avani mutasarrıf-ı liva 
saadet! u Ziya Paşa'ya bil-i'ta vali-i müşarun ileyh' e hazretleri hazır bu-
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lundukları halde asakir-i nizarniye ümera ve zabitanı ve memurin-i liva 
meclis-i mahsusada ferman-ı salifü'l-beyan kemal-i ta'zim ile kıraat 
olunmuş ve müfti-i belde faziletlu Abdurrahman Efendi tarafından ifay-ı 
fariza-i dua bilcümle huzar ile saff-ı beste-i ilitirarn olan asakir-i şahane 
canibierinden (Padişahım çok yaşa) gülbelengi isal-ı mele-i a'la kılındığı 
müteakib vali-i müşarun ileyhi hazretleri canibinden bir hikmet amiz 
irad buyrulmuşdur. 

Nefs-i Urfa elliyedi mahalden ibaret olduği halde teşkil-i vilayet ik
tizasınca yedi kola taksim olunmuş ve her kola muhtarlar intihab ve 
ihtiyar meclisleri teşkil kılınmış olmasıyla kur'a meclisinde ve her kolun 
esna-i muayene olacağı gün meclislerinin dahi mevcud bulunması 
münasib görüldüğünden ve Urfa'ca birinci kol Halilürrahman koli bu
lunduğundan emr-i muayeneye kaide-i adl ve hakkaniyete tevfikan ku
raları keşide kılınmışdır. 

-*-*-* 

(Nutk-i Mezkur) 
Vatanın muhafazası cümlenin borcudur. Ancak cümlenin bu işe 

münhasır olması kabil olamaz. Bu cemiyetden ba'zı efradın kavaid-i 
adliyeye tevfikan ifraz olunarak bu işe münhasır ve mütehassıs olması 
lazım gelir. Bu kavaid-i adliye kur'a nizamnamesinin havi olduğu 
mevarid işte hey' et-i askeriye bu efraddan teşekkül edeceğinden bunla
rın gene ve dinc olanlardan ifraz olunması iktiza eder. Bu suretle 
vucudca askerliğe muhtemel olanların cümlesi dahi askerlik sınıfına 
tahsis olunamaz. Bunların içinden bir sınıfın erilmesine lüzum görinüb 
bu dahi size bize kalsa hahr ve gönüle riayet olunarak adl ve hakkaniyet 
üzere icra olunamaz. Arhk hiç kimsenin bir diyeceği kalmamak üzere 
kur'a-i şeriye icrası ferman buyrulmuşdur. Bu ise işin neticesini Allah'a 
bırakmak demek olarak arhk herkes kaderine razı olmalıdır. Millet-i 
islamiye hep askerdir. Vatanın muhafazası cümleye vacibdir. Gerçi 
hudud ve sınırın muhafazası şer' an farz-ı kifayedir. Fakat bu borci eda 
edecek sınıf bir mucib-i irade-i zillullaru bunca tekellüfat-ı nizarniye ile 
tefrik olunan efradın içinden kur' a-i şeriye ile ifraz olunduği halde bu 
borc ol sınıfın üzerinde kalıyor. Arhk nasıl borc oluyor. 

(Farz-ı kifaye hükmüni kesb ediyor) öyle ise bir Müslüman ba kur'a
i şer'iye asker oldukdan sonra ne vecihle firar edilebilir. Firarilere Müs
lüman değil denilmez ise de firari cehaletden ve za'f-ı diyanetden olmak 
lazım gelur. Başka mana verilmez. 

(Mütalaa) 
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Asker firariliğinin dünyada hicabı ve ahiretde ikabı müztelzim 
idügüne bu nutuk hükm-i ayet dahi değildir. 

Askerlik şan ve kaçıkhk şin olduği halde şan-ı şine tebdil-kar-ı dena
et ve alei-husus ihtyar-ı ar firar mahl-ı diyanetdir. 

Aklı başına yar olan böyle kar-ı nahemvarı irtikab etmez ve gerive-i 
firara gitmez buni edenlerin kendulerini bilmeyen bir takım cahil ve 
avakib-i umurdan gafillerdir. 

Onların etdikleri ise yanlarında kalmayub saye-i kader tevabe Haz
ret-i Şahanede her nereye kaçmış olsalar yakayı ele vererek kanun-i ada
let meşhun-i askeriye tevfikan cezay-ı bedlerini görmekdedirler. 

İşte buraları mutalaa ile dünya ve ahiretde berhudar olmaklığa ça
lışmak feraiz-i umurdandır. 

İkinci Sayfa' da yer alan yazılar: 
Bu Ramazan-ı Şerif' de Haleb mahallatından Mezuk nam mahale aha

lisinden Muhammed Said bin Bekri ve Sahtebeze mahallesi sakinlerin
den Muhammed ibn Muhammed Safiye nam şahıslar Leyla Bekreci Ca
miine girerek bir kebir kilim sirkad edüb götürürler iken Zabıta kolu 
tesadüf eylediğinden merkuroani ahz ve girift ile canib-i hükümete gö
türmüş ve lede'l-istintak merkumanın mezkur kilimi çaldıkları tebeyyün 
eylemiş olmasıyla ceza kanunname-i Humayun'un ahkamına tevfikan ve 
tarih-i hapislerinden i'tibar emr-i merkuro Muhammed Said'in üç sene 
ve Muhammeddin gayr-i reşid olduğuna mebni dokuz mah müddetle 
habislerine hüküm olunmuşdur. 

-*-*-* 
İşbu Ramazan-ı Şerif'in onyedinci Cumartesi gecesi kala 

Sertopçusunun oğlu olup topçu neferatından bulunan Şeyh Mustafa 
Efendi ile refiki Hüseyin imsak topunu atar iken mezkur top atik Timur 
toplarından olup karıncalanmış olduğundan paralenerek bir parçası 
merkuro Hüseyin'in sağ koluna ve bacağına ve bir parçası Mustafa'nın 
dizine rast gelmiş ise de ziyadesiyle tesiri olmadığı işidilmişdir. 

-*-*-* 

Adana havalisine baranın pek ziy'ade yağmış ve nehr-i Seyhan'ın 
fevkalade taşmış olduğuna ve bu arada zuhur eden buradan Karataş 
iskelesinde bulunan beş kat' a geminin batlığına dair Adana' dan aldığı
mız mektubi bundan evvelki nüshamıza dere eylemiş idik. Bu kere 
vürud eden evrak meallerine nazaran şehr-i Kanun-i evvel'in üçünci ve 
dördünci ve onbirinci günlerinde vukubulan fırtınalarda mezkur sefine
lerin karaya düşüp ğark ve şikest olmuş ve taifelerinden yedi neferi gaib 
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olub kusuriyle kaptanlarının sahil-i selamete çıkarılmış olduği ve sufun-i 
mezbureden üçünün enkazı mahallince alenen bilmüzayede bunlardan 
birisi beşbin elli ve birisi onbin ve birisi ondörtbin elli guruş bedelat ile 
talebleri uhdelerinde takrir ederek bedelat-ı mezkure müşterileri tarafın
dan ba kefalet kaptaniarına verildiği anlaşılmışdir. 

-*-*-* 

(27 Kanun-i evvel 83 tarihiyle Maraş' dan Mektub) 
Maraş sancağına mühlik Zeytun kazası kasabasının civarında vaki 

(Çavdar) köprüsüyle nefs-i kasbanın arasında ve canib-i garbisinde bu
lunan ve ceviz vesair ağaçları havi olan tahminen alhyüz dönüm 
mikdan bağçe ve bostan arazisini müştemil dağ Kanun-i evvel'in 
yirmibirinci perşenbe güni saat üçbuçuk sularında birden bire yerinden 
hareket ederek (kerzer) nam dağdan ayrılub kasaba-i mezburenin 
ittisalında kain (Şugul) nam dereye devrilmiş ve halen ara sıra taş ve 
toprak dökülmekde bulunmuşdur. 

Cebel-i mezkurun hin-i tezelzülünde nefs-i Zeytun' dan zikrolunan 
Çavdar köprüsüne kadar olan yolun üçyüz zira'a mikdan mahalliyle 
(Orta) nam mahallenin değirmenlerine cereyan etmekde olan su harkını 
beraber götürmüş (Yukarı) nam mahallenin dahi kezalik su harkını 
tahrib ederek değirmenlerin suları çekilüb muattal kalmış ise de lehü'l
hamd nüfusca bir kevne zarar ve ziyan görülmemişdir. 

Bimennihi Taala ilk Bahar' da icabına bakılmak üzere şimdilik su 
harklarıyla tamirine himmet olunmakdadır. 

-*-*-* 
(32 numeroli nüshamızda murakkam ebhas-ı mahsusanın 

maba' di dir. ) 
Ve sağına soluna hiç bakmıyor. Bizim bildiğimize göre Trablus 

Garb'ın hali şu merkezde olub eğer karibu'l-ahd'de sureti muntazama ve 
mertebesinde posta vapurları Trablus Garb Gazetesi dahi sahib-i vara
kanın dediği gibi Malta' dan kolayca malumat olarak politikadan işine 
elverecek ve müşterilerinin rağbetine tevafuk edecek vecihle bahsedebi
lir. Ve burasını gazete-i mezkur muharririnin bizden iyi bilmesi lazım 
gelir. 

Zira gazetelerin ekseri pek ziyade Avrupa politikasına itina etmek de 
olub filvaki' hükm-i zernan icabınca evrak-ı havadisin en mu'tena mesai
li ebhas-ı politikaya olduği gibi münkir değildir. Ancak gazete buna 
münhasır olmayub mevadd-ı politikaya evrak-ı havadis münderecahnın 
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bir mühim fasılıdır. Ve her gazete politikaya dair hususatdan iktiza.y-ı 
hale ve mevkiine göre bahseder. 

Mesela Rum ilindeki teba-i gayr-i müslimenin ekseri (Ortodoks) 
mezhebinde bulunduklarından Rumeli gazetelerinde (Ortodoks)lara dair 
bahsolunmak umur-i tabiyeden olub (Asya) tarafında ise bu bahislerin 
bu kadar ehemmiyeti olamaz ve bir vakitden beri mübayenet ve 
muğayerete nazar Tuna gazetesiyle Selanik gazetesinin Ortodoksiara 
dair edecekleri bahisler dahi bittabi suret-i mutarıdda da olamaz. 

Sahib-i varaka bu dakikalara vakıf olubda badehu bir hatib-i umumi 
gibi bütün vilayet gazetelerine ders vermek üzere ortaya çıkmalıdır. Yok 
yok evvel emirde kelimelerin ma'nay-ı mevzu' lehine belleyüb ve rabt-ı 
kelam ve ifade-i' meram eyleyecek kadar kitabet öğrenüpte sonra böyle 
bir varaka yazmalıdır. 

Fakat mebahis-i meşruha . . . . . . . . . . . . . .  bize ai d olmayub çünki sahib-
i varakanın Fırat'a olan i' tirazı mücerred-i münşiyane yazılması hakkın
da olduğundan ve bu ise terkib ve ibareye aid bulunduğundan elfaz ve 
ibaratca icab eden ebhas ve ecvibe ekseriya umur-i maarifden bahset
mekte olan Gadirimize havale olunmuşdur. 

-*-*-* 

Tefrika 

32 numeroli nüshamızdaki (Mukaddime-i hulasa-i politika)nın 
maba' dinden dir. 

Ve ekabir kaç kala verüb mukabilinde bir mikdar arazi ile yalnız 
Kuds-i Şerif şehrini alarak orada tae giyüb Avrupaya avdet eylemişler
ken (Papa) bu alış verişden ve böyle muahrebesizce tae giyişden mem
nun olamamışdır. Kaldı ki muahharen Kuds-i Şerif tekrar canib-i 
İslamiyandan alınub gerçi bir sene sonra yine İsavelere red olunmuş ise 
de bu avanda canib-i şarkda (Cengiz) Han zuhur ederek (Moğol)lar 
(Moğol Tatar taifesidir) ol tarafda memalik-i İslamiye'yi harab etmekde 
olmalarıyla onların şerrinden firar eden bazı tavaif-i Etrak bu tarafa gele
rek Kuds-i Şerifi zabt etmişlerdi. Bin' aenala zalike (Fransa) kralı doku
zuncu (Luyi) bir ordu ile (Kıbrıs) adasına çıkub oradan alhyüzkırk yedi 
sene-i hicriyesinde Mısır canibine geçerek (Dimyat)ı zabt ile Mısır üzeri
ne hücum eylemiş ise de askeri rehin terndir ve kendisi esir olmağla 
(Dimyat)ı red ve bir çok akçeler i'ta ile kad-ı esaretden tahlis-i geriban 
etmiş ibret olarak (Fransa)ya avdetinde güzel kanunlar tanzimine sarf-ı 
mesai eylemişdir. 
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Bu esnada Devlet-i (Eyyubiye) munkarız olarak Mısır hükümeti 
Türkman eline geçmiş idi. Ve bir vakitden beri (Turan) ve (İran)ı payimal 
edegelen (Mogol)lar altıyüzelli altı sene-i hicriyesinde hita-i Iraki dahi 
istila ve badehu hilafet-i (Abbasiye)yi imha (Haleb) ve (Hama) taraflarını 
yağma eylemişler idi. Ve Tatar'ların bu istilası memalik-i İslamiye hak
kında Frenkler tecavüzahndan ziyade hasar-ı mucib olmuş idi. Fakat 
Mısır' da tertib olunmuş olan Kölemen askeri ol vakitte göre epeyce 
mazbut bir asker olarak (Antakya) ve (Yafa)yı ve müteakiben (Aka)yı ve 
diğer bazı mevakii Frenklerin yedinden ihtihlas eyledikleri gibi Tatariara 
dahi kaviyen mukabele etmişlerdir. Ve bu avanda sülale-i (Abbasiye)den 
beri Mısır' da meydana çıkarak kendusüne biy' at olunmuş ise de hilafeti 
bir emr-i i' tibarı olup hüküm ve hükümet hep Sultan-ı Mısır elinde idi. 
İşte böyle bir emr-i i'tibari hilafet ünvanıyla Mısır memleketi müluk-i 
İslamiye'nin merci-i manevisi olmuş idi. 

Bir minval-i meşruh (Antakya) ile (Yafa)nın zabt olunduği haberi 
Avrupa'ya vasıl oldukda Fransa kralı dokuzuncu (Luyi) asilzadekani 
Paris'e da'vet ile muharebe-i silihiye'ye karar vererek ve ibtida (Tunus) 
tarafını zabt edişi münasib görerek bahren oraya çıkmış ise de ehl-i İs
lam'ın delirane mukabelesi üzerine dikiş tutturamayub (Tunus)dan ric'at 
ile varup (Kartac) şehrini zpt eylemiş ve kendusi orada vefat etmekle 
ordusi Paris' e dönmüşdür. 

Ve Frenklerin en sonra yed-i tasarruflarında kalan Sayda sahilini 
dahi altıyüz doksan sene-i hicriyesinde Mısır Memluklari zabt etmekle 
artık Frenklerin ğayretine fütur gelerek muharebat-ı silihiyeden vazgeç
mişlerdir. 

(Selçukiye)nin Anadolu kıt' asında kalan şubesi dahi altıyüz doksan 
dokuz senesinde munkarız olarak Devlet-i (Osmaniye) suhur ile az vakit 
zarfında tevsi-i daire-i satvet ve şevket iderek (Geliboli) boğazından Av
rupa kıtasına ubur eylemişlerdir. 

Ca y-ı ibret burasıdır ki Avrupa'yı sel gibi basacak bir tavır ve halde 
görinen (Selçuki)ler bir büyük iş göremeyüb mütefferik ve müteşettit 
oldukları cihetle ehl-i salib İstanbul' dan Anadolu yakasına geçdiklerinde 
havf ve haras etdikleri kuvve-i İslamiyyeyi karşularında bulamayub 
kolaylıkla Kuds-i Şerif'i zabt etmişler idi ki ol vakid millet-i islamiyenin 
hali perişan olmuş idi. 

Bu halde (İmaduddin) ve (Nureddin) ve (Salahaddin) zuhur eyleye
rek islamı himaye idub Frenklere galebe çalmış ve onlarında ahlafı mün
kariz olarak Mısır' da yeniden zuhur eden bir Türk devleti Frenklerin 
elinden memalik-i İslamiye'yi kamilen istirdad kılmışdır. Memalik-i 
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İslamiye bir tarafdan muharabat-ı salibe ile ve bir tarafdan Tatar'ların 
istilasıyla harab olmuş iken Anadolu'nun bir ucundan zuhur eden (Dev
let-i Osmaniye) ile millet-i İslamiye kesb-i hayat taze ederek Avrupa 
kıt' asma duhule muktedir olmuşdur. 

(Bakiyesi gelecekdir) 

FIRA T GAZETESi 1 1284 Numero 36 

Gazete dört sayfa olarak yayımlanırken, haberler üç sütun üzerine 
tertib edilmiş. İlk iki sayfası Arap harfleriyle Türkçe, diğer iki sayfa ise, 
Arap harfleriyle Arapça olarak yayımlanmış. Her iki bölümü oluşturan 
sayfanın ortasında "Fırat" logosu kullanılırken, logonun solunda "Sene-i 
Hicriye 1284", "Şevval 20", sağında ise, "Sene-i Şemsiye 1283" ,"Şubat 1"  
ibarelerine yer verilmiş. Başlığın hemen alhnda "Numero 36 Perşembe" 
ibaresi yer almış. Başlık ve haberler arasında çift çizgi içersinde;" İşbu 

gazete dahili ve harici havadis ve mebahis-i müteneviayı şamil olarak Haleb 

Vilayeti Celilesi dairesinde vaki matbaa-i vilayetde haftada bir kere tab olunur. 

Bir seneliği 60 ve altı aylığı 40 guruşa ve bir nüshası 60 parayadir. Posta ücre

tinin bir seneliği 12 altı aylığı 6 guruş olub taşralar içün fiata bu mikdar zam 

olunur. Müsteri olacakların mtabaa-i vilayete müracaat eylemeleri lazım gelür" 

bilgisi yer almaktadır. 

Haberler başlıksız olarak, ara başlıkla verilmiştir. Birinci sayfada yer 
alan haberler şöyledir. 

" Vilayet gazetelerine dair İstanbul gazetesinde neşr olunan bir va
rakada Fırat'ın münşeyane ve kitabete kaleme alındığından dolayı bazı 
ebhas murakkam olmakla kaide-i münazara ve debe tevfikan icab eden 
ecvibe 29 ve 30 numerolu nüshalarımızda dere kılınmışdı. Ecvibemizin 

hülasa-i meali Fırat'ın münşiyatına ve edibane fıkarah ve sade ifadah 
cemi olduğunun lüzum ve esbabını ve münşiyane denilerek olunan 
i'tirazdan murad muğlak ibare ve na müstamel lüğat ve bilüzum ve bi 
mana cümleler yazıyor demek ise ibraz olunduği halde icab eden ceva
bının verileceğini beyandan ibaret etdi. Bu kere aldığımız İstanbul gaze
tesinin 217,221,222, 223 numeroli nüshalarında cevabımıza itiraz olmak 
üzre sahib-i varakanın bir takım makalah daha görülmüşdürki sadede 
muvafık bir yeri görülememişdir. Mesela sahib-i varaka bi işine 
gelmiyen fıkraları evvela ve saniyen deyüb sadisaya kadar bu reyimden 
geçmiş ve fıkranın bazılarını bütün bütün terk ve bazılarının zir ve bala
sındaki cümleleri tay edip yalnız bazı fıkraları ifraz ile zirlerine biraz 
itirazlar yazmışdır. 

1 58 



\ O, t  

� &!.' ).t · ıi�ı Ji.•J ı · .j!..;.,J, ·;�''C.� ·�r:� ,,.ı:dı • ..c.._"'�J'-��1; • ...:. ... • ;ı: s�":' �·--:'ll,"':"!., .. .jJ.ıJ;'· �-ı...:. ... �.:.ı:-,:... ��'-:--;o �\�-... �.�..;.Jyhi). r,.\1-
�J,lS'rJ'J.sA:ı ..:..�\/�:">'J ·N:J... !l.J.i� ,;ı ... o:.�-· · ı,-J;•.r.,,��_,:;:..;.:..,-::• } • ..,..:J.7_,JJı .;.J;. '\-i�:•JıJ H J!.o!....�.a.J'="ı� ..... �. J..J�.·.ı�" ·..r�J.'�: 

.. _,Ju.\ J.:otl:-.� .:.ı·6"..ı�:..: �·<;�,� .... ..:-��,: . � ..... J·�,Lı.:.�..; ... :�,;·.J..,-:. .:U�, �·.r:. J � :)....:! ;',..!'• .��).J,:-'·....:....ı;ı..u�;.t.:;;.��., 
,:.ı�<ı,ı,...J�.ı. \��.s'''; ..... "· ',!;._$;1Jl �',.;.::·ı .ı:;:: • .i· l · J��� �; � ;..�:ı.,_...ı ,...:....;,.��: .. ··.:.�; .J_'i_,.ı. .:;.ı._�!��ı i!:;��ıçJ-4.1� .:.il) •• uiJJ.J. 
.:.._.;.- J..;• lS� �i(�;ı·i• ._;,-)'·:i/(.ı;: ı5L' . �)-._;�� '":"' ,il;.:.,-... �·: ,.r-' .. ,!:.L1_ ��$-· 'A·�•._,ı_ '·-"..;,J �,ı, . .Jb:.:..� • ........:l; <1)_.1_,1 �/.;:..t.s_1� 
.:..r--�·.:..:-.,..· • .u:·--·��� I.S.J.·,:.ı) ;.._J.,}} ��' ... L:-,.: • .�o_,i_,t..s-�.'�'�,, ..... c -.r,.:ı"'>.:-j"")..: .... r:.�·��J��..J,,/i� · , r , � ,�� .::�ı�-' .;f;) ·�')��ı.f:U J..!,��l;,:: .).:U� f'·� :J)jJ"':"J'7 �)3\ • ..s::-��_1 1!:. ... \,� .. • �,..,.ı:ı...;.,�, ' ..:ı""";:;. .:.rı}J'· � ... ')l;.. :!j'"':.t':"\ • ı$4.� .. 

· ı...s�;..ı.:.;1 4f ��· �;('_,ı, .:-�J_, ti� i.JJf .. \ .s}.:f,le:ı.:.-, V;'•·J..JJ..;-Ç.ı:_;
· · �iJ .:l....:��J1L� ,;.,..:I;\ • .Jl_ .. , , •• fV;,; 4<�._,t; 

----- .� · J..L.-_,.....,ı-�� • ..e, ... L.t. .,.r�L.-4-.i�t-:---t ı J-i-•·.J\/.J.,ı..:...':i-o-'•,:;ı..;:_,ı :.!ı;��_, ,.·.;_;,., ,s,l:-tJ 

• .J.'.:_C,:.. Jl:...;....•.uf· _,\,...ju-!�.:.J�0:r:;.J:"J.�J.) �ij� .... , �:Jti•ı ... ..:.:.:., ..,:...;..,... "'\-ı�· .!l:,:.o:-:.: )����j4ıl-·"":' ��.J rV-:. ,� ... ı....:-.. �-, .� 
· J..;.l:ı ..J.l_,ı:: �J:rl..Y.·.f.:J. "":'J� ""'='� ..s}ı;._;':",'": /ı.-'•;..;;• . ;.ı.·..::.-!�ıJ.,.._ .:, ... -:\;. .:L:..'>� .:..:..ı._t ":"��_t • ....jı_._;�.:.:ı,�;ı.,.t .__!,�.l 

.J..�J>\...:i.::.......,;l ;_,ı;o _,L,.;; c{Lii�� .s•-"'\.s�J..·',;..-J..U.Jı/i " � ..:..�J �J.rıJ� ._;_,Y. �-:.1:-- r• .o:l .JI..t_,. 

.:"J.:.,-4.·�� �C.t.ı.ı.f .sf;�ı;J-J)-i�� Jr.'i.:...t.,r:.;.nJ:. . ı...s.J._l:.......t-���"::fo...__c.J 

. �\..;. . ..:.1 Jı1tv-f, j.�t·;�J\; ... Jj :;.a.:;�..:J_,\ • ..O:� J,.,...,j r rr.J rrr_, tnJ nv�..:j. 
._s. ... ..!L !.!) .. .lt ..;flJ.l:t �\_..; • ....ı_�_u).....:...ı J ,tJ.. f. .:iW;J�L-• ..U,\jl,',�lj.....ş:\ ._:r..,_; 
j!_,b.tıw .. .,��:..f. .{,.� • .ıS:::t..�_,:i'-- ... �.J.t .ı�t .J.,)_.\...J,_J/J.t.J.Jiır .. �.:....f'J4Jf .. �u--ı� . ;.l!..i:� . .rl_f.:a.;:;> .....J:.. • .> ı.S)•}d ;,;L!...::..!l ,).J_h\)'": (l_üı, "':""":.........� 

,. - .!{"!.r;t_, .;-c., ;; ..... u .. �ot.ı.L-->L. _.... .. �_, �ı·.�,t , .;).f.�....:..�··"'!�,J·J-ıu.:'iJ\ :J .:,r-'"'r• ıı)J-L:�"":\' "'· _, 
;.J� r:<�>c-it,��·-:--j"._ J. ":_.,;)J' ':' l_�,, ;-:,_..J.:\ c_!'_;.;, .!..:1 . .;_p, j-:!,!ll, 
-.dJljL.:.Y., o.J_,... ���J. ;;'IJIJ..ı.i c.. � .. 'J� ..S_).:\..j j.:· Jı-:l,t ;,�i .��l �.)�j �_j��)���-''��c:..:.;.:. • .._•.;,�l ..:JI�:u...•,J'-,:.. ·..:.:.rJı-f"'•..d'.:. ... _,.:..��>
UJ V.Y.i.,;� "-:---l:1 .�.ı.ı.:.... �J ..:..,J "':'Y:·;r �\) J..":''·�t----· :>t-.ı1. �l.!i . • .ı.-::,� oJ";� ı e; 
..)_,..:.. ıJ'��ıJ! . ..,s�ı�('".gı.:ı ._:�.ı. �f ıJ ı'....-· .J-:..ı.lı'·i::L:<.� ..,..., ·..sA . �_. .  .;· · 
.:;;. _,....;.;:;ıJ\......;ıJ.:;�)ot...:.� '._.:...tt:->!- ,;_;,:;;)·•.,.. �;.....J_). .:.ı,J' .... L�'.J .:.u.r �· .. • ... ..r-ı � • .ı;,.,)))!.�!JJ::ıJL:I.1. ��,,,·JJ'� .:..._.1:ı,t �_,�•; .:,.\�.;ı,���:J:_�,�y� "-�Jl4kl 

.:ı,�ı._;��.ı,.,...:ı.:,.shJ.'.v ..;.•.ı, ..... )·,·.,ı,ı�-<.sJu.J.�· J....ı.>;-:..> ...... iY 
�.cl,\ ı�.ı..ri;ıi ".J.�'j.-._, (,::�}� �.;_) w';J.o J .. ��\Jt:....,.,; , .-�. .. :.�.;).:..�...,.: ·��;.ı� 

� ".·-"'L.....J:ıl:ı,s- ._,_,.,. ,,);Ç_,.,,J' · �ı....:..C1Jio.J->'r';(_,..ıı_L,-,. ),:it(.-...:...,ı 
• .J.;;;_;.J J . .:-,p ı$ "': ,...; J-.,) ...!.l:._..ı,.:i 

;.,;,;,ı_1..1.-:l.:":4'.:...'.,L:.� ........... � ... .:...,S:::. 
...;; .ouJ.;;' ·'� .,_p,ı:u;�r,J.ç.f.ıe" 
���:r.J.,._.;,l'I; .�.J1j�..l,ı�b;.l.JS:.. 
o..yj;1JI.:rJJ'.J "--:,.t, .tJ'.J'--.,.;,ı ,) 
0->•j:..:,.iı,I.Jl" ;;i;J\ ,_;,.. � ,:,;)il;,j �Y1• . ..:1. 
:J):\1, r"..t"" �J:v .:.:ı..ı�ı ),_;.,;i< ,ı.,'ll< 
.:ı:..,..J: '·�ı.,.,.{ır • .;.;ıı yı ..:Uk .o..l", _.;.,.: 
J:ı.;ı;. .i . ......-.f->:-·.&;' r ı;:....ı .5-1.10...;.1 
�,.,�ı,;.ı...._ ,;,.�_ .j-• ....,.y,Jy� 
.:.u< 4-;..• �!ı .s ....... _,...,""' ... "!....,J'. 
y.J.:Jj,( .1, �\:.,:..ılU:ı.:ı,Jı v-ı�...ı� p. 

·J��J t.._ • ./ �-��.J.:.�W.}'D .J�:�J\ 
•Jlf.\ � ......... -�).. ;J..f,-40 �.L·�:;J d.Jı_;-•; 

ı.�-..�,�.1..�.1 .;k.i.:;'�·--: �'..:.i\ �.'·J:;�'.:.. 
1 �J-;.; ,_;:_)...ı.,P!J.ı_,i. •->-�� �L::..j, ._�.l ...;:.Cı.s..ı,;,.c-...ı,ı.;.;ı;\o..:...l.j-,�»;. ,)--' 

•.�:--• ":.J'.,.I ıS" � ;L_ J . ..l. J.� ..:J._,_."" 
• .ıJ�Jı-!.,U;t..:.lı .t.J...l.;._J,�Jj-!�'J . • .v,ı..;l;\ 
.:.:>ı,.,_..,_,rF.:.""'!..ı.:.)öı��·,,e,. ,_Jj.f'� )i\;.� .""!�:...,.. ,:.,:.. .J, ·.ıl�·� .. �,. ,y�j
w.;ı;.�r,, �1;.,_;, 4jl.,;_; .:ı.. <1,1 _,!�':, c.J. ..;.,�AJ-\..., .s-fL-"-':J:"-�'I.<>)JI_? 
.:.!',ı�,..."''' ._;ı,ı ,j\>�1, �ıj,�ı .ı,ı +ı 

Fırat Gazetesi 1 1284 Numero 36 

-.( • .L..;....)�JJ) �\�"!_,'JJ- ;,;y_.JY., �� 
..:..JJ.j ..!:'Jijl sJ•);J-� -f.�� "'":'J-J.:.\.�.sJ�' 

.,.,ı,ı.:,.:.:-s:ı•�.uJ..J.� .t,J\..ı..:...j:J.:.t;.>lil/ 
.:.1:\.ı\, .;.._: • .:.ı.,ıt .j-.ı.:.l_,Aıı : • .ı'i,\� t$''.....:
J.ı.ıl,'.:;.:......i.:-:; ..,..'=",.;: .;..Y._:... ,i�J.-ı-:.":j.;..' 

· ):.:._, .ı ... ıı. .•• ..;·i� .:.t:.ı.i;J "':"'' ... :'-- �\.;,-� .t':"\ri: :!).:_.,.'-; ..:.�;:'":' .. ı.r tıJ,..t-..:.A�··.J� "ıJ'.l� 
.. �;:.· . .!..), ...;·-i� �C.:. .:...·,.;.._ı1 .:,ıt;...F""'!"l;;\ .$-".{'� 
.. _, ,,�\ ')1.,.1)' .S)i>-��,� �L...;.) .>�j, �y

.j->",/'.;..; j,./'; <<.ı:_;;,J,i..i,S:::..-':\.1. .Jl J1;b"'!l�4!:1 .:..V�J �t.;ll�J�� 
.:;.:�_• . .;.,)lr�"t t:;.i�Pı.:.ıJ:.t.� .:,L:...�t 

· :J,J_,( ıSp·I�JJ .. :-:f'Jt.,i»...;-•.ii)JI.t..ır$ 

;ı;ı��! 
��p 

:�.,.ı."-!�Jt;liJ�: 
vı:::.s-•.s,_,:,...:....., .... �;.;;..., .. � 

Halbuki bunların birazı manasız olub manası münfehirn olan fıkarat 
dahi kanun-i münazara ve adabın haricinde bir takım makalt-ı gayr-i 
muveccehe kabilinden olarak bizim ecvibemizle sahib-i varakanın 

159 



makalatım mütalaa edenler badi-i nazarda hakikat-ı rneseleyi aniayacak
larına binaen bunların rnuhakernesini erbab-ı irfan ve ikanın mahkeme-i 
fetanetlerine havale ve ziyade ve noksan yazılan sözleri karnilen iade ile 
bu bab sukut-i evveli ve fakat 33 nurneroli nüsharnızda dahi yazıldığı 
vecihle elfaz ve ibarat ile manaya dair olan itiraz hakkında fünun ve 
ulurna tevfikan lazım gelen ebhasın Gadirü'l-Fırat' da ariz ve amik derci
ni ihra gördük. " 

VEKA Yİ-İ DAHİLİYE 

(V ekayi-i Vilayet-i Haleb) 

Teşkilat-ı Cedide'nin rnusinat-ı adidesinden biri dahi bi kes ve bi 
vaye etfalin şeref-i terbiyetden hissernend olması ve marifet ve san'at 
bellernesi zımnında islahhane teşkili oluyor. Bu ıslahhane bir takım ana
sız ve babasız kalub sokaklarda haylaz haylaz gezmekde ve ana ve baba
sı olupda tahsil-i edeb ve harf eylemlerine hirnmet ve itina edilmernekte 
olan çocukların terbiye görmeleri ve maarif ve sanayi öğrenmeleri için 
her nevi esbab-ı tahsiliyesi mükemmel bir rnahal-ı rnahsusdur. 

Haleb' de ten perverlik tahsil-i rnarifet ve sanata rnani olmuş ve hay
lazlık hayliden hayli ilerlernişdi. Hatta bir takım çocuklar elleri ayakları 
tutar ve gözleri görür iken sermayesiz bir kar olduğundan zıl suali 
biliftihat re'sü'l-mal intiaş eylemekte ve bazıları yolda tesadüf eyledikleri 
adarnların yakasım akçe almadıkça salıvermemektedir ki bunlara şehir 
kıta-u tarik denilse hakikaten becadır layıkmıdır ki herncinsirnizin eviadı 
asıl terbiyeye ilişecekleri en kıymetli vakitlerini böyle zayi eylesünler ve 
esbab-ı terbiyelerinin istihsalinde kusur olunarak terakki zamanlarını 
hasis sefahat ve sefaletde geçirsinler. Şu hal-ı esef istirnalin ref' i ve def'i 
zımnında buraya bir islahhane açmak feraiz-i urnurdan ve bunun badi-i 
emirde muhtac olduği mesarif ve sermaye rnernurin ve erbab-ı servet 
taraflarından maaliftihar iane olunabilir ise de buna bazı varidat bulun
mak dahi lazirneden görüldiğine mebni buraları meclis-i idare-i 
vilayetde bilmüzakere şehr-i Haleb haricinde ve nefs-i şehir ile bağçeler 
arasında kain (Cebelun-Nehir) nam mahal hali ve sezgistan olduğundan 
kabil-i ziraat değilse de mahalli rnürtegi' ve bağçelere nazır olmak ve 
pişgahından su geçrnek rnülabesesiyle irnara şayan ve ebniye inşası zım
nında bu yerin uhdelerine tefvizi bazı tarafından dahi istida kılınmış 
olduğundan ve ledel-keşf suyun kenarında bir parçası ahaliye mesire 
olmak üzere bırakıldığı ve kusuruna ebniye inşa kılındığı halde pek gü
zel bir mevki olacağı anlaşıldığından tanzim etdirilen haritası rnucibince 
rnahal-i rnezkure bir hatt-ı müstakirnde sokaklar tarh ve tanzirni ile par
ça parça sahlması ve hasıl olacak akçe ile ıslahhane varidah olmak üzere 
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suyun önüne üç kat set ve bir kıraathane ve bazı dükkan yapılarak aha
liye nüzhetgah ittihaz olunması ve burası mücaddeden bir çarşu olaca
ğından namı treberrüken ve teminen (Sukul-Aziz) tesmiye kılınması 
hususlarına karar verilerek ledel-arz müsaade-i merhamet ade-i Hazret-i 
Şehinşaru erzan buyrulmağla ve mahal-i mezkurun bilmüzayede 
furuhati derdest bulunmağla teşhir-i keyfiye ibtidar kılındı. 

-*-*-

Deyr Kaymakamı İzzetlu Osman Bey bazı mevadd-ı mühime istizanı 
zımnında Haleb' e gelüb bu kere mahal-i memuriyeline avdet eylemişdir. 

* * 

Kilis Kaymakamı Rıfatlu Osman Efendi'nin mezun Haleb'e geldiği 22 
numerolu Gadirimizde yazılmışdı. Efendi muma ileyhi itmam-ı masla
hatla bu defa mahal-i memuriyeline ricat etmişdir. 

-*-*-

Urfa' dan Mektub 

Urfa'dan bir sa' at mesafede vaki (Akabe) nam mahalden Urfa'ya ka
dar olan tarik gayet sarp ve taşlık olub iyab ve zehabda meşakkat-ı 
azime çekilmekde ve hayvanların ayakları sürçüp düşerek sakatlanmak
ta olmasıyla hakikaten buradan geçmek bir akabe atıatmak gibi idi. 

Liva-i mezkur mutasarrıfı Saadetlu Ziya Paşa tarafından vaki olan 
teşvikat üzerine bu yol üzerinde bulunan büyük taşlar kırdırılarak ve 
iniş ve yokuş yerleri düzlettirilerek araba işieyecek suretde (Saka! Dö
nen) denilen yere kadar tesviye kılındığı gibi bu günlerde havalarca gö
rülen müsaadeye mebni kusurinin dahi tesviyesi derdest bulunmuşdur. 

Hükümet Konağından Yusuf Paşa Camiine gidilecek yol üzerinde 
vaki iki neceli dükkanıarın önlerine caddeden yerler alınarak pikeler 
yapılmış olduğundan arada kalan yol geçilmez dereceye gelmiş olub 
halbuki bu pikeler yolsuz olarak umuma aid olan sokaklardan bi ğayri 
hak alınan mahaller üzerine sonradan ilave olunmuş şeyler olduğuna ve 
bunların hedmi hem dükkanların şerefini ve hem de memleketin elli 
altmış dükkanı cami bir çarşunun intizamını ıstilzam edeceği gibi bu 
tarik ile hukuk-i umumiye dahi yerini bulmuş olacağı derkar bulundu
ğuna binaen mutasarrıf muma ileyhin himmetiyle muhdes mahaller 
kaldırılmış ve onbeş arşun açıklığında bir güzel çarşu peyda olmuşdur. 

(Devamı İkinci Sayfa' da) 

Ve hatta geçende Devletlu Vali Paşa Hazretleri burada iken bu 
çarşuyu görüp beğenmişler ve himem-i vakıayı takdir ile beraber diğer
lerinin dahi bu vecihle intizamı içün tenbih buyurmuşlar idi. Binaena-
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leyh mutasarrıf muma ileyhi bu babda dükkan sahiplerine teşvikat-ı 
lazime icra ve ezcümle meclis-i temyiz a'zasından ve eşraf-ı hanedandan 
Rıfatlu Hacı Sakıb Efendi'ye tenbihat-ı muktaziye ifa etmelerine Efendi-i 
muma ileyhe evvela kendu dükkaniarının önündeki pikeleri kaldırınağa 
başladığı gibi diğerleri dahi ona bakarak bu mekule muhdes şeyleri 
kaldurub ezka ve dekakini tarz-ı nuyin üzre tanzime ibtidar eylemişler
dir. 

Zikrolunan Yusuf Paşa Camiinden Cami-i Kebir' e kadar olan tarik 
memleketin ortasında vaki en büyük caddesi iken kaldırımları fena hal
de bozulmasından ve çamurun çokluğuyla beraber suların biriküb kal
masından dolayı ahali ve ebnay-ı sebil mürur ve uburda sıkınh 
çekmekde olduklarından başka suların biriküb kalması mazaretden 
gayr-i salim ve mer-i tathiri mühim görülmesine mebni memurun ve 
a'za canibierinden vuku bulan iane ile hemen tarik-i mezkurun dahi 
tesviyesine başlanılmış ve güzelce yapılmakda bulunmuş ise de bu yol 
eğri büğri olub düzeltilmağa muhtac olduği ve ber veeh-i muharrer 
memleketin izdiy'ad-ı şerefini müeddi olacak cihetle arasa-i mezkure 
sahibi tahsilat komisyoni azasından Hamevizade Rıfatlu Muhammed 
Bey celble lüzumi olan mahal taleb olundukda meccanen ve memnunen 
istenilen mikdan terk eylemişdir. 

Zikrolunan tarik ve dükkaruarın şu suretle tesviye ve tanzimi emrin
de mutasarrıf muma ileyhin hem ber güzidesi şayan-ı teşekkür ve sena 
olduği gibi memurin ve mir-i muına ileyhin himmet-i vatan 
perveraneleri dahi şayeste-i takdir görmüşdir. 

TEFRİKA 

35 numerolu nüshamızdaki (mukaddime-i hulasa-i politika)nın 
maba' dindendir. 

Elliasıl muhabarat-ı Silibiye' den sonra Avrupa'nın her tarafında alı
val-ı zülmiyenin izalesiyle medeniyet yoluna girilmişdi. Fakat bunca 
senelerden beri verilmiş olan usul-i vahşiyenin defaten def' ve ref'l kabil 
olmadığından birçok vakit efkar-ı medeniyet ile beraber eskiden kalma 
efkan vahşiye dahi cari olmuşdur. Mesela 716 sene-i hicriyesinden sonra 
Fransa' da zuhur eden kaht ve ğala Yahudilerin kı yılara sehr etmiş olma
larına azv olunarak birçoğu katl olunmuşdur. Ve İngiltere Kralının vali
desi Fransa hanedanından olmak mülabesesiyle Fransa tahhnda hakk-ı 
veraset iddia eylemesi üzerine devletyn beyninde muharebe zuhur ile 
yüz sene mümted olmuşdur. Ve İngilizler ğalib gelerek Frans'nın pek 
çok yerlerini zabt eylemişlerdir. Zira Fransa Kralı yalnız asilzadeganın 
himmet ve gayretine isnad ederek askeri süvariden ibaret idi. İngiltere 
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Kralının ise um um te b' asının efkihıru kendi maksadına cem ederek bir 
hayli cesur piyade askeri var idi. Ve İngilizler ol vakit bir nevi havan 
topu istimal edüp Fransada ise o rnisillü şeylerin istimaline henüz 
başlanrnarnışdı. Şu cihetlerle İngilizler galib olub ancak bu rnuharebeler
de çok çok akçeye ihtiyaç görülerek (parlamento) a'zası cem olundukça 
krala türlü teklifat arzıyla kabul ettirdiklerinden (parlamento )sunun 
nüfuzi dahi tezayüd etmişdir. 

Fransanın bazı mahallerinde ihtiliHler peyda olarak çiftçiler 
asilzadegan aleyhine kıyarn edüp türlü vahşiliklere ictisar ettiklerinden 
asilzadeler dahi onlardan pek vahşiyane suretle ahz-ı sar ederler idi. Ve 
eğerçi Fransa asilzadeganın kimi telef kimi esir olarak nüfuzları kırılub 
malikanelerinin çoğu dahi miriye zabt ile büyük asilzadegan azalmış ise 
de onların yerine kral hanedanından olan (prens)ler geçip bunların ise 
ellerinde külliyetlü arazi bulunarak kuvvetleri nüfuz-i kraliye rnüzahim 
ve Fransa ahalisi yine esir dest ta' diyat ve mazlum olduğundan başka bu 
(prens)ler iki fırka olarak bir fırkası İngiliz kralı ile ittihad edildiğinden 
İngilizler (parsa) gelüb İngiltere Kralı narnma hükümet etmeğe başlamış 
ve Fransa Devleti mahv olma mertebesine gelmiş idi. Nihayet Fransızlar 
ittifak ederek İngilizleri tard ile refte refte İngilizler yedierindeki memle
ketleri istirdada ibtidar idüp maye-i tesia-i hicriye de İngilterede dahi bir 
muharebe-i dahiliye zuhur ile otuz sene mümted olduğundan Fransa 
İngilizlerin tahtiyatından kurtulmuşdur. Ve ol asırda Devlet-i Aliye 
İstanbuli her taraftan ihata ile mahsur haline koyub asakiri Osmaniye 
(Almanya) hududuna takarrub ettmekde olmasıyla Osmanluya karşu 
hükümdar kaviyü'l-iktidara lüzum göründüğünden (İsviçre)de vaki 
(Hapseborg) hanedanmdan (Avusturya Duka)sı olub muahharen (Ma
car) krallığına intihab olunmuş olan (Revbec) İtalya İmparatorluğuna 
intihab olunarak eğerçi bir sene sonra vefat eylerniş ise de yine akraba
smdan (Frederik) imparatorluğa intihab olunup ondan sonra imparator
luk (Hapsburg) hanedanma kalrnışdır. Ve (Frederik) (Viyana)da 
temekkün etmekle ol vakitten beri (Viyana) şehri makarr-ı imparatori 
olmuştur. Ve en sonra (Roma)da tae giyen (Kayser) bu (Frederik) olub 
ondan sonra ahlafı hemen (Alrnanya)da resm tutuci icra ettikleri gibi 
(İrnparator) ünvanını ele gelmişlerdir. 

Yine ol esnada İstanbul Kayseri (Pelyoloğ) ile İstanbul Patriki Dev
let-i Aliye aleyhine bir ittifak ve ittihad hasıl edebilmek içün (Katolik) ve 
(Ortodoks) mezheplerini birleşdirmek üzere (İtalya)ya gitmişler idi. Hal
buki muharebe-i silibi ye asrının inkizasmdan beri Avrupalılar maarif ve 
sanayi tahsiline kıyam ile efkar-ı umumiye başka yola rnüteveccih olup 
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hatta (İngiltere)de (Papa) ve (Rehabin) aleyhine bazı efidr-ı serbestane 
zuhur ile diğer Avrupa memalikine dahi sirayet etmeğe ve evvelki gibi iş 
rüesay-ı ruhaniye elinde olmayup düvel-i Avrupa dahi kendi menfaat-ı 
mahsusalarını gözetmeğe başlamışdı. Binaen alazalike İstanbul (Kayser)i 
ile Patrik'i (İtalya)da bir iş becererneyüp bila netice avdet etmişlerdir. 

Ve ulufelu asker istihdamı Devlet-i Aliye'ye mahsus iken 749 sene-i 
hicriyesinde (Fransa)da dahi muvazzaf asker usuli ihdas olunmağla kra
lın kuvveti arhp asilzadeganın nüfuzi birkaç derece daha tenezzül ede
rek ondan sonra (Devlet) ve (Millet) tabirleri itibar bulmağa ve (Fransa) 
bir devlet-i muntazama heyetine girüb her yüzden menafi-i politikasını 
aramağa başlamış ve onun üzerine diğer Avrupa Devletleri dahi ister 
istemez muvazzaf asker istihdamına mecbur olmuşdur. 

857 sene-i hicriyesinde Sultan Muhammed Han Sani İstanbuli feth 
ederek Devlet-i Aliye Şark İmparatorluğunun payitahhnda istikrar ile 
Avrupa kıt' asında hükümetini te'yid ve te'min edecek Avrupa'nın efkar
ı politikası bütün bütün tebeddül etdikten başka (Bakiyesi sonra) 

-*-*-

İLAN 

Urfa Sancağının seksan dört senesine mahsuben ondalık ağnam ve 
keçi rusumi 

Bedel-i Müzayedesi 

563500 

Talibi zuhur etmediği mahallinden iş'ar olunduğundan müzayede 
bedeli konulmamışdır. 

Kozan Sancağının seksan dört senesine mahsuben ondalık ağnam ve 
keçi rüsumi 

Bedeli Müüzayedesi 

Rüsum-i mezkure derdest-i müzayede olmağla talip olanların meclis
i idare-i vilayete gelmeleri. 

1 64 
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FlRAT GAZETESi 1 1284 Numero 38 

Sene-i Şemsiye 1283 Şubat 15  Perşenbe Zilkaide 5 Sene-i Hicriye 1284 

işbu gazete dahili ve harici havadis ve mebahis-i mütenevviayı şamil 
olarak Haleb Vilayeti celilesi dairesinde vaki matbaa-i vilayetde haftada 
bir kere tab olunur. Bir seneliği 60 ve alh aylığı 40 guruşa ve bir nüshası 
60 parayadır. Posta ücretinin bir seneliği 12 ve alh aylığı 6 ğuruş olup 
taşralar içün fiata bu mikdar zam olunur. Müşteri olacakların matbaa-i 
vilayete müracaat eylemeleri lazım gelür. 

-*-*-
VEKA Yİ-İ DAHİLİYE 

DARÜ'L-HİLAFETİ'L-ALİYE 

Kütahya mutasarrıflığı Varna mutasarrıfı Sabık Saadetlu Hasan Bey 
Efendi Hazretlerine tevcih buyrulmuşdur. 

Isparta mutasarrıflığı Muş Kaymakamı Esbak Saadeylu Haydar 
Mahmud Hafız Paşa'ya 

Muş Mutasarrıflığı Mirmiran-ı Kiram' dan Saadetlu Haydar Paşa'ya 

Kara Hisar-ı Şarki Mutasarrıflığı Bosna Vilayeti merkez Kaymakamı 
Sabık İzzetlu Münib Efendi'ye 

Cezayir Bahr-i Sefid Vilayeti Muavinliği yanına Yanya Vilayeti Ter
cümanı Sabık Rıfatlu Nikolayki Efendi'ye tevcih buyrulmuştur. 

-*-*-

Meclis fırka-i zabtiye a'zasından Binbaşı Rıfatlu Muhammed Ali 
Bey'in uhdesine kaymakamlık rütbasi tevcih buyrulmuştur. 

-*-*-

Bu kere teşkil olunmuş olan vilayet tayin buyrulan müfettiş Hükkam 
Efendilerin esamisi 

İzmir Vilayeti müfettiş Hükkamlığı inzimamıyla niyabet-i 
şeriyyesine İstanbul payelerinden Faziletlu Yakub Asım Efendi Hazretle
ri. 

Kastamani Vilayeti Müfettiş Hükkamlığı inzimamıyla niyabet-i 
şeriyye sene bilad-ı hamse mevalisinden Çerkes Şeyhizade Faziletlu Mu
hammed Tevfik Efendi. 

Hüdavendigar Vilayeti Müfettiş Hükkamlığı inzimamıyla niyabet-i 
şeriyyesine bilad-ı hamse mevalisinden Muhammed Kamil Efendi. 

Yanya Vilayeti Müfettiş Hükkamlığı inzimamıyla niyabet-i şeriyesine 
mahrec mevaliden üryanizade Faziletlu Muhammed Hayrollah Efendi. 
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Perzin Vilayeti müfettiş Hükkamlığı inzimamıyla niyabet-i şeriyesine 
mahrec payelilerinden Çeşmizade Faziletlu Muhammed Halis Efendi. 

Cezayir Bahr-i Sefit Vilayeti Müfettiş Hükkamlığı inzimamıyla kal'a-i 
Sultaniye niyabet-i şeriyesine mahrec mevalisinden Niğdevi Faziletlu 
Muhammed Arif Efendi. 

Trabzon Vilayeti müğfettişi inzimamıyla Niyabet şeriyesine mahrec 
mevalisinden Faziletlu Mustafa Reşid Efendi. 

Ankara Vilayeti Müfettiş Hükkamlığı inzimamıyla Niyabet 
şeriyesine mahrec mevalisinden Perlepelizade Faziletlu Süleyman Şefik 
Efendi. 

Selanik Vilayeti Müfettiş Hükkamlığı inzimamıyla Niyabet şeriyesine 
mahrec mevalisinden Kastamonuli Faziletlu Hafız Ahmed Hilmi Efendi. 

Sivas Vilayeti Müfettiş Hükkamlığı inzimamıyla Niyabet-i şeriyesine 
mahrec mevalisinden Yesarizade Hafid1 Faziletlu Mustafa Hayrollah 
Efendi. 

Diyarbekir Vilayeti Müfettiş Hükkamlığı inzimamıyla Niyabet-i 
şeriyesine Yanyalı Faziletlu Zynelabidin Efendi. 

İşbu sene-i mübareke Şevvalu'l-mükerremi garasından itibaren ba in
tibah Hazret-i Şeyhulislamı nasb ve tayin buyrulmuşdur. 

-*-*-

VEKAYİ-İ ViLAYET-İ HALEB 

Haleb sancağında vaki Cisr-i Şuğur kazasına tabi Kesab karyesinde 
mutavattın bazı ahali beyninde hukuka dair zuhur eden davanın fasl ve 
rü'yeti zımnında ahali-i merkuroeden bir kaçı geçende Haleb'e celb olu
narak davalarına bakılmış ise de işin bi hak tedkikiyle ihkak-ı hak olun
mak komisyon-i mahsusa muhtaç görünmüş olduğundan meclis-i tem
yiz vilayet a'zasından ve Ermeni milletinden Rıfatlu Ohanus Efendi ile 
sınıf-ı evvel müfettişlerinden Futuvetlu İsmail Efendi ve Haleb 
vucuhundan Seyafzade Rıfatlu Mustafa Ağa vesaireden mürekkeb bir 
komisyon teşkil olunmuş ve hasm-ı müddea içün karye-i mezbure i' zam 
edilmişdir. 

-*-*-

İskenderun' dan Mektup 

İngiltere Devlet-i Fahimesinin Beyin sefaininden geçen Kanun-i 
Sam'nin yirmiyedinci pazartesi gecesi İskenderun !imanına bir kıt'a va
pur geldi. Bunun tayfasından çend neferi keyf hali ile bir felekeye binüp 
balık avlar iken içlerinden bir nefer nasılsa denize atarak ve can havliyle 
evvelki düşen sonra atılana sarılarak ikiside ka'r-ı deryada karar kıldık-
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larından diğer refikleri dahi dameni dermeyan gayret olup sebahta 
bilibtidar bunlardan birisini denizin dibinde bulmuşlar ve diğerini 
çendan araştırmışlar ise de havanın sertliği cihetle bulamamışlardır. 
Buldukları nefer gümrük önüne çıkarılmış ise de ziyade su yutmuş ve 
vade yetmiş olmasıyla arası çok geçmeksizin nuş-i telhab-ı memat etmiş 
ve mezkur vapur bir gün sonra liman-ı mezkurdan hareket edup gitmiş
tir. 

-*-*-

Maraş' tan Mektub 

Bir Hindistanlı'nın Maraş'dan Ufacıklı karyesine giderken esnay-ı 
rahda şiddet-i berd ve kesret-i berfden iki ayağının diz kapağından aşa
ğısı donup kımıldanrnağa mecali kalmadığı halde ashab-ı mürüvetden 
birisi tesadüf etmekle biçareyi Maraş'a getirip Cami-i Kebir'in karşısında 
vaki berdğane bırakmış olduği Saadetlu Mutasarrıf Paşa Hazretleri cani
binden haber alınmağla erkume tabib-i belde marifetiyle tedavi ettiril
mektedir. Maraş'ta kunduracı esnaftan Şamlının şakirdi dukaninin 
damini loğ (loğ müdevver ve müstetil bir taş olup damların toprağı 
onunla düzeliyor) ile düzeldir iken nasılsa mezkur loğ elinden kurtulup 
Cinbaş nam Hiristiyan'ın başına düşerek yaralamış olduğundan tabib 
muma ileyhi marifetiyle yarasına bakdırılmakta ve şakird-i merkum 
celile istintakı icra olunmaktadır. 

Maraş Delfire mahallesi sakinlerinden değirmenci esnafından 
Kırağos'un hanesi kesret-i barandan yıkılmağla merkumun familyasıyla 
bir kızı topraklar altında kalıp aradan beş altı saat dahi geçmiş ve 
bilmuayene biraz ziyade mecruh oldukları hekim-i memleket tarafından 
haber verilmişdir. 

-*-*-

Maraş'da kain Doğarılı mahallesi ahalisinden Dellal Hacı Ahmed'in 
sakin olduğu hane kezalik yağmur ziyadeliğinden gece yarısı yıkılıp 
kendisiyle beraber familyası ve iki nefer çocuği altında kalmış ve ledet 
taharri merkumlardan İbrahim namında bir nefer çocuk hayyen ve maa
dası meyten çıkarılmıştır. 

-*-*-

Ayntap'ta vaki' (Şeyhu'l-can) Tekyesi Şeyhi tekyenin iradmı yemekte 
ve gelen nezirlere bedel kendulerini tenzir etmekte olduği ifadesine dair 
tekye-i mezkure dervişarn tarafından canib-i hükümete bir arzuhal ve
rilmiş ve icabınca bakılmak üzere keyfiyet lazım gelen meclise havale 
edilmiş olduği mesmuumuz olmuşdur. 
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İLAVE 

Bir şey mevzu lehine sarf olunamaz ise ondan şikayet adet gibidir. 
Lakin bizim bildiğimize göre dervişlik her şey eyvallah demek ve şeyhe 
tamamıyla rabt-ı kalb etmektir. Şu istidaya bakılur ise dervişlik dahi 
vazmdan çıkmış ve mürşid ve müridce de tarik değişmiş ve galiba 
tebdilül-şekilli eelil-ekli mesleki bir iki ayin olmuş olmalı. Her ne ise şu 
hale göre arhk şeyh efendiler dervişlerin gönüllerine girmekten ise hüsn
i hareket ve istikamet edipte gözlerine girseler daha evveli olur zan ede
riz. (V alla hu'l-mürşid ve'l-Hadi) 

* * 

Haleb'e tabi Kilis kazasında vaki (Yazubağı) karyesi ahalisinden Be
kir nam şahsın zevcesi kendi eliyle kendini selb ederek selb-i libas fena 
eylediği mateessüf işidilmişdir. 

-*-*-

Adana sancağında vaki Tarsus kazasma muzaf (Nemrun) ve (Ulaş) 
nahiyelerinde bir sene zarfmda 490 kişi doğmuş ve 308 kişi ölmüştür. 
(Canib-i şehir) nahiyesinde üç mah zarfmda 169 tevellüdat ve 304 vefiyat 
vuku bulmuştur. (Kara Kayalu) ve (Kuş Timur) da dört mah içinde 390 
kişi aleme gelmiş ve 597 kişi ademe gitmiştir. (Kasan) ve (Tekelu) ve 
(Gülek) nahiyelerinde bir yıl zarfmda 659 kişi adam tevellüd edip 567 
kişi vefat etmiştir. Nefs-i Tarsus' ts dört ayda 357 kişi dünyaya gelüp 408 
kişi ahrete gitmiştir. 

-*-*-

Urfa Sancağından varid olan Mevadd-ı Cezaiye jurnali bakiyesidir. 
Maraş' da Çavuşli mahallesinden Ali ve Mahmud nam kimseler ma

halle derununda bila mucib niza etmiş olduklarmdan ikiyüz altmışınci 
medde-i kanuniye hükmünce merkumandan onar aded beyaz beşlik 
cezayi nakdi ahz ve tahsiline. 

Seferoğli Serkis nam kimse Barsum oğli Karabet'i darb etmiş olmağla 
yüzyetmiş dokuzunci medde-i kanuniye hükmünce merkuro Sarkis' den 
bir meddiye altuni ahz ve tahsiliyle madrub merkuro Karabet'e i'tasma 
hüküm olunarak icabı icra kılmmışdır. (Bakiyesi sonra) 

-*-*-

İLAN 

İskenderun yolunda vaki Diyarbekirli Hani canib-i miriden furuhat 
olunmak üzere tarh-ı mezad olunduği ve ikibin guruşa müşterisi 
bulunduği beyanıyla talib olanlarm meclis-i idare-i vilayete müracaat 
etmeleri geçende i'lan olunmuşdi. Meblağ-ı mezbur üzerine bu kere 
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ikiyüz guruş zamla ikibin ikiyüz guruşa diğer bir taleb zuhur etmekle 
müşteri olanların meclis-i mezkura müracaat etmeleri. 

-*-*-

Urfa Sancağının seksendört senesine mahsuben ondalık ağnam ve 
keçi rusumi 

Bedel-i müzayedesi: 863500 

Talib-i zuhur etmediği mahallinden iş'ar olunduğundan müzayede 
bedeli kanulmamışdır. 

Kozan sancağının seksen dört senesine mahsuben ondalık ağnam ve 
keçi rüsumi. 

Rüsum-i mezkure derdest müzayede olmağla taleb olanların meclis 
idare-i vilayete gelmeleri. 

Bab ve Cebul Kazasına Kilis kazasına ublin 

Tabi Kenise mezrası Karyesi 

Şenbel Mahluli 

400 Şenbel 

330 400 
Balada murakkem iki mezra müzayede olmağla talib olanların Def

ter-i Hakani-i Vilayet müdürlüğine müracaat eylemeleri 

-*-*-

Yaşı biraz geçkin ise de yürüyüşi güzel ve rengi beyaz bir re's-i 
mürekkeb uyğun baha ile satılık olmağla müşteri olanların matbaamız
dan sual etmeleri. 

FIRA T GAZETESi 1 1284 Numero SO 
Fırat'ın 50. Sayısı diğer sayılardan farklı olarak yayımlanmıştır. 50 

sayıya kadar Fırat, Perşembe günü yayımlanırken, 50. sayıdan itibaren 
haftada iki gün, Pazartesi ve Perşembe günleri yayımlanmaya başlamış, 
bu sayıdan itibaren Türkçe ve Arapça dışında üçüncü dil olarak Ermeni
ce'yi kullanmıştır. Gazetenin bir sayfasında haberler üç sütun tertibiyle 
verilmiştir. Birinci sütun Türkçe, ikinci sütun Arapça ve üçüncü sütun 
ise Ermenice tertib edilmiştir. Fırat Gazetesi, 50. Sayısında yapacağı de
ğişiklikleri 22. ve 47. sayılarında okurlara bildirmiştir. 50. Sayıdan itiba
ren Fırat'ın satış fiyatı da değişmiştir. 

Fırat Gazetesi, Ermenice yayınlanacağını henüz 22. sayısında ifade 
etmiş. 22 sayılı nüshasında o tarihte çıkan gazeteler ve Fırat'ın yayın 
politikasından söz ederken, haberleri Ermenice verebilmek için hurufat 
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temin edilmeye çalışıldığını açıklamıştır. Fırat'ın 22. Sayılı nüshasında 
yer alan yazı şöyledir. 
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" Dersaadet'te bu kere (Muhib) namıyla bir gazete daha çıkarılmış 
ve birinci nüshası kemal-i memnuniyetle gözden geçirilmiştir. 

Bu gazetenin mukaddemesine nazaran hadim-i vatan ve medeniyet 
olacağı anlaşılmağla muvaffakiyeti duasını mühlisane eda eyledik. Av
rupa'nın meblağ'ı efkan olan adedi na ma'dud gazetelere kaqı yakın 
vakte kadar Dersaadet'de topu temelli bir Takvim ve bir de Ceride-i Ha
vadis var idi. Ceride-i Havadis'in bir müddet revacı olduğunu ma'kab 
Türkçe olarak Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar gazeteleri zuhur ey
lemiş ve memalik-i mahruse-i Hazret-i Padişahi' de en evvel teşkil buyru
lan Tuna Vilayet-i celilesi Tuna Gazetesi neşredildiği misillü bu gazete 
sair vilayetlere örnek olarak Bosna ve Suriye ve Trablusgarb ve Fırat ve 
Envar-ı şarkiye gazeteleri dahi mütevaliyen vaz'ı destgahı icad kılınmış 
idi. Lakin gazetece daha sahilian ihtiyacdan kurtulamadığından İstanbul 
gazetesinin çıkması ve Muhib'in dahi birinci nüshasında bu teklifi tahsin 
eylemesi hakikaten asrın nişane-i terakiyat ve muhsenahdır. 

Fırat Gazetesi şimdiye kadar politikaca i'tay-ı malumat ve havadise 
tesaddi etmediğinden başka sair gazeteler kadar lisanını teşdid ve tahlif 
eylemeyüb tarik-i telfika gitmiş ve bulunduği mevkiin iktizasına göre bir 
meslek ittihaz etmiş idi. 

Malumdurki her gazete için çıkdığı mahallin istidat ve kabiliyetine 
hadim olmak birinci vazifedir. Mesela Fırat (Dünyada iki efkar var biri 
istiklaliyet ve biri cumhuriyetdir) diyerek politikaya dair bir bend 
neşreylemiş olsa ibtida ekser müşterileri için bir şerh dahi basması lazım 
gelir. Zira buraların ahalisi sair mahaller halkı kadar mütemeddin 
olmayub cümle Haleb vilayetinin eczay-ı müterekkebesinden birincisi 
henüz hükümet görmüş Kozan sancağıdır. Ve üçüncüsü Maraş sancağı 
olub buranın ekser mahallerinde aşairin iskanları ile uğraşılmakda oldu
ğu gibi Zeytun ve Hase ve İslahiye kazaları dahi yeni islah ve teşkil olu
nan yerlerdendir. Dördüncüsü Adana' dır ki onun dahi Kozan hududun
da yeni islah olunmuş bazı nevahisi olduğundan başka fırka-i 
islahiyenin ıslah ettiği Çukurova'nın en cesim kıt' asının merkez idaresi 
olub buraca dahi iskan-ı aşair kaziyesi mevadd-ı mühimmedendir. 

Beşincisi Urfa Sanacağıdırki burası şimdiye kadar etrafı ile itilaf ve 
ihtilat üzere olmayub çölün cezire ellietlerinde dolan araban-ı vahşiyenin 
beyağı bir kilari gibidir. Altıncısı merkez-i vilayet olan Hale b' dir ki burası 
dahi bir ciheti çöl ve bir ciheti yeni ıslah olunan Kürd Dağı ile Cebel-i 
Berked' dir. 

İşte cevarub-i erbaası cevelengah-ı aşair ve menba-ı enva-ı şerair 
olu b ta' da d eylediğimiz mahallerde bulunan halkdan pek çoğunun kimi-

172 



si hıyarn-ı bedeviyetden çıkarulub huyut-u medeniyete idhal olunmuş ve 
kimisi halen ma'murelerle itilaf ve ihtilat etmeyüb hal-ı vahşet ve 
bedeviyetde bulunmuş takımdır. 

Böyle henüz hadarat lezzetini duymağa başlayan ve mamurelere 
gelüb gitrneğe yeni alışan mahaller ahalisinin zihinlerine rakik ve dakik 
politika sözünü nasıl yerleştirelim ve daha ihtilat ve itilafa teşvik ve zira
at ve haresata teşvik edelim. Bir halk politikadan ne anlar. Sarf okuyan 
çocuğa me arn' den (Reeytu'l-esedi fi'l-hamami) istiraresini sorar isek ne 
cevab verir. Buralarını Fırat piş-i nazara alarak memleketin istidad-ı 
umumiyesine göre avam pesend suretde neşriyatı ihtiyar ve maahaza 
ileri geri ve bazı sözler dereinde ictisar eylemişdir. 

Ve şu cesaret dahi buraca edebiyata pek ziyade rağbet gösterildiğin
den naşet etmişdir. Hasılı Fırat'ın feyz-i fezay-ı intişar olduği mevki-i 
Arabistan bulunduğundan deve yürüyüşüne dökülüşi yani refte refte 
ileriye gidişi meslek ittihaz ederek (Tez reftar olanın payına damen dola
şır- Yetişir menzil-i maksuduna aheste giden) beytini kendisine düstu
ru'l-amel bir menşur ihtiyat adeylemişdir. 

Lakin hüsn-ü hallerinin terakkisi için çalışdığı ahaliden terbiye ve 
temeddünce terakkiyat-ı matlube görüb herşeye vukufa ve ğazete oku
ınağa rağbet müşahede eyledikçe ve müşterileri tarafından mazhar-ı 
kabul olarak iltifat gördükçe Fırat dahi münderecatı radde radde arttır
mağa mecburdur. Alelhusus Haleb vilayetinde bulunan ahalinin ekseri
yet üzere bulunanları Ara b ve Türk ve Kürd ve Ermeni' dir. 

Vareste-i beyan olduğu vecihle gazetemizin bir tarafı Arabi ve bir ta
rafı Türki olub bundan Türk ve Arab istifade eylemekde isede Ermeniler 
mahrum kalmaktadır. Halbuki umumun istifadesi maksad-ı hayr 
misrsadına mebni vaz'ı destgah temsil olunan bir gazeteden birçok 
ebnay-ı vatanın müstefid olmaması zaten layık ve esas-ı maksuda muva
fık görülemiyerek saye-i ihsanvaye-i Hazret-i şehinşahide bu suret-i ce
milenin dahi cilveger mücellay-ı beruz olması mülahaza olunmakda ve 
matbaanın ikmal-i noksanı ile uğraşılmakda iken Fırat'ın Ermenice huruf 
ile tab' olunmasına dahi arzu ve rağbet gösterilmiş ve bu arzu ve rağbet 
hakikaten takdir ve teşekküre sezavar görünmüşdür. Binaenaleyh Fı
rat'ın üç sütundan ibaret olan sahilelerinin birinci sütuni Türkçe ve ikinci 
sütuni Arapça ve üçüncü sutuni Ermenice olarak tab' olunmak ve bu 
tertibe tevfikan Gadir' e bir sütun daha ilave kılınmak üzere Ermenice 
hurufun eelbine müsaraat ve bimennihi Teala hurufun vurudunda ber 
veeh-i muharrer temsiline mübaderet olunacağı derkar bulunmuş oldu
ğu gibi elhamdulillah ahalinin terakiyatına temayul mütevalileri görülüb 
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ara sıra politikaca ve havadis-i ecnebiyece dahi bahis eylemekliğin sırası 
gelmiş olduğundan evvela bunun için esas malumat olmak üzere mu
kaddeme-i hulasa-i politikaya namıyla bervechi zir bir mukavelenin neş
ri münasib görülmüşdir. " 

Fırat'ın 50. Sayısında yer alan yazılar şöyledir: 

"İşbu gazete dahili ve harici havadis ve mebahis-i mütenevviayı şa
mil olarak Haleb Vilayeti celilesi dairesinde vaki matbaa-i vilayetde haf
tada bir kere tab olunur. Bir seneliği 80 ve altı aylığı 45 guruşa ve bir 
nüshası SO parayadır. Posta ücretinin bir seneliği 12 ve altı aylığı 6 ğuruş 
olup taşralar içün fiata bu mikdar zam olunur. Müşteri olacakların 
Dersaadet'de Okçiler başında Kıraathane-i Osmani Müdüri Sarafem 
Efendi'ye ve Haleb'de matbaa-i Vilayete mühlik olan Liva ve kazalarda 
mahal-i hükümetlerine müracaat eylemeleri. 

(Perşembe) 

Senetü'l-Kameriye 1285 Saferu'l-Hayr 13  Sene-i Şemsiye 1284 

-*-*-

Cism-i cesim-i devierin can-ı azizi olan Şehinşah-ı madelet penah 
Efendimiz Hazretlerinin efkar-ı adile-i şahane ve makasıd-ı mühikka-i 
padişahanesi el-hak i'mar-ı buldan ve akdar-ı zirdestan kaziye-i 
marziyelerine münhasır olup ibtiday-ı culus-i meyamen me'nus-i Hü
mayunlarından beru metla-ı terakkiyat ve tevfikat olan karilia-i Sabiha-i 
cihan aralarından tali-i afitab medeniyetki zülmetşiken şeb-i ğafletdir. 
Tenvir-i cihan İrfan eylemekde ve menba-ı tecelliyat ve fuyuzat olan 
niyat-ı celile-i kişver pirazenden nabi' ab-ı nab mamuriyet ki taravet 
fiken deşt servetdir. Tertib-i gülistan imran etmektedir. 

Bu cümle-i cemileden olarak vilayet-i celile usul-i mehasin şumulini 
bütün memalik-i mahruse-i mülukanelerinde tamim ve birer gazete tab' 
ve neşrine dahi müsaade-i seniyeleri şeref tealluk idub ve zaif-i mertebe-i 
vilayeti kaffe-i cihetden tetmim ile cemi-i teb' a-i şahaneleri mazhar-ı 
lütuf valay-ı azim buyrulmuş ve her vilayetin ibraz eylediği tesisat ve 
terakkiyat-ı mukaddese ve icraat ve islahat-ı nefise hakkar ki alemi yeni 
başdan ihya kılınmışdır. 

Bu nimet-i mütesaviye ve şu atufet-i bi nihaye ki bir umman-ı bi pa
yan ma'delet ve merhametdir. Dünyayı serapa müsteğrak-ı emvac-ı ha
yat idegelüp bi tahsis katre-i zelal ilisanı Haleb vilayetinde Fırat'ı ve 
akabinde ğadir-i feyz-i fezayı intişar buyurarak hıta-i mübareke-i 
Arabistanı su besevab hoş ve gevar eltaf ile riyaz eyledi. 
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Vareste-i tekrardır ki Haleb vilayetinde ekseriyet üzere bulunan 
halk-ı Türk ve Arab ve Ermeni olub icraat-ı vilayetin münadisi ve ısla
hat-ı memleketin mebadisi makamında bulunan Fırat' dan Türk ve Arab 
seyrab mau'l-hayat istifade olmakta iselerde Ermenilerin dilteşne-i müta
laa kaldıkları ve buna ab-ı ruy-i adl ve dad olan rizay-ı alinin istihsaline 
müstenid ve sa! bulunan efkar-ı saibe-i vilayet kail olmadığı cihetle mah
sus Ermenice huruf tedarik ve eelb-i derdest-i müzakere iken dahili 
vilayetde ve bitahsis yeni islah olunmuş olan Maraş ve Zeytun ile Kozan 
ve Hacin'de mukim Ermeni milleti taraflarından Fırat'ın bir ellietini Er
meni huruf ile tab' ı için rağbet-i umumiye gösterildiğine binaen bu suret 
matbaanın bir kat daha şeref ve şevkini bais olarak meşhud dide-i 
meşharat olan şu rağbet ber güzideye karşı maalmemaaniye lazım gelen 
huruf ve saire edevatın çend mah mukaddem Dersaadet'den eelbine 
mübaderet olunduği biddefaat Fırat ve Gadirü'l-Fırat' da beyan olunmuş 
idi. 

Mükemmel nevakıs olan zıll-i bi misal Hazret-i mülkderide levazı
mat-ı mezkure pider bi celb olunarak temamiyle ikmal olunmak derece
sine getirilmiş olduğundan evvel ve ahir beyan kılındığı vecihle bir 
sütuni Türkçe ve bir sütuni Arabca ve bir sütuni Ermenice hurf ile temsil 
kılınmak ve posta ücreti olan yirmidört guruş beraber olduği halde bir 
seneliği d oksanar ve nefs-i Haleb' de seksanar ve altı aylığı posta ücretiy
le ellişer ve Haleb için kırkbeşer ğuruşa ve br nüshası altmışar paraya 
satılmak ve mevadd-ı politikiye ile enva-ı havadis-i dahiliye ve hariciye
den bahseylemek ve Pazartesi ve Perşembe günleri neşrolunmak üzere 
müsteniden bi inayetillahi'l-Aziz Fırat'ın haftada iki defa tab'ına işbu 
Perşembe gününden i'tibaren bede' ve mübaşeret kılınmış ve Gadirin 
dam kema fissabık cihet-i ihdasiyesine tabi olması musmim 
bulunmuşdur. (Vallahu'l-muin) 

Fırat'ın ta'lik ve sülüs hatlarıyla olan levhalarının ekseri matbaa-i 
vilayetde Halebii olarak yetiştirilen müretteb ve hakkaklar marifetyle 
yaptınldığından pek mükemmel ve matbu olmadı. Lakin matbaa-i 
mezbure küşad olunalı çok zaman olmadığı halde bu kadar çok olsun 
levha i'maline muktedirce adam yetiştirilmesi şayan-ı tahsindir denile
mez ise de görülecek noksanların ulu'I-insaf nezdinde ma'fu ve ma'zur 
olur itikadındadır. 

VEKA Yİ -İ DAHİLİYE 

Daru'l-Hilafeti'l-Aliyye 

(Şuray-ı Devlet ve Divan-ı Ahkam-ı Adiiye'nin Teşkili münasebetiyle 
geçen şehr-i Muharremin onyedinci Pazartesi güni Bab-ı Ali'yi Teşrif-i 

175 



mesadet Redifi Hazret-i Padişahide A'zay-ı mevcudeye hitaben taraf-ı 
Eşref Cenab-ı Şehinşahi'den irad buyrulmuş olan nutkun suret-i 
münifesidir. ) 

"Çünkü bir hükümetin vazifesi her bir ahvalde ahalisinin Hukuk-u 
Hürriyetini muhafaza emrin ibaret olup ve ahalisi hakkında olan idaresi 
dahi cebr ve tağallub suretiyle olmak lazımdır. Ve suret-i cebr ve 
tağallub olan idare ise hükümetin hukukunun haricinde bir fazla zulüm 
ve ta' di demek olacağından bu caiz ve münasebet olmadığı gibi ahalinin 
hürriyetlerinden fazla olarak daha müsaadat ifasına dahi ihtiyac yoktur 
zanedeyim ve zikrolunan hürriyetden dahi murad herkes keyfe ma yeşa 
fiilinden muhtar olup hükümet asla müdahale etmesün manası olmayup 
zira böyle olsa elbette bir şahsın menafi la cürüm ahirinin hilafetde ola
cağından artık hayvanatın ta'yişi gibi yekdiğerini yemek iktiza eder. 
Vakıan biri müstefid olur ise de onun İstifadesi için o birinin hayatı olan 
bir menfaat-ı cüzüyenin istihsali elbette saire mazar olacağı umur-i 
zaruriyeden olduği gibi herkes menafi-i zatiye ve mahsusasını umuma 
ait ve iştimali olan bir menafi-i külliye ve müştereke dahilinde aramak 
muvafık-ı insaf ve hakka niyetdir. Hasılı idarenin her ne kadar usul ve 
furuunda kavanin ve nizarnatı muhik ve müstakim ve adalete mukarin 
olur ise alkadar vezayifi icra etmiş olur. Zira kaffe-i aciz ve mazluminin 
merci' ve zahiri ve medar-ı istinadı olan mahal ancak bab-ı medeletdir. 
Yohsa yalnız bab-ı hükümet değildir. Bu babda en ziyade elzem olan 
hükümetin bir derece kuvvetidir ki hatta idaresinde mevcud olan bil
cümle ahalisinin hukukuni tamamıyla muhafazaya muktedir ola bu dahi 
ahalisinin serveti ve memleketin mamuriyeti ile hasıldır. Servet ahali ve 
i'mar-ı memleket kaziyesi ise ahalinin hukuk-i zatiye ve şahsiyesi ve 
kaffe-i emval ve emlaki herbir mefasid ve mezalimden beri olan bir ida
re-i muntazama ve müstakime vasıtasıyla hıfz olunmağla olur. Ancak 
idare-i memlekete müteallık olan her bir usul ve kavaninin meşruiyeti 
minel-kadim menafi-i memleket ve ahali zımnında vazolunmuş bir kai
de-i mutebere ve mu'tedeledir. Yohsa hukuk-i şahsiye ve tasrıfiye cihet
leriyle alemin nail olduğu musaadata muğayeret ve muhalefeti istilzam 
eden bir emrin usul-i meşruiyetini bilmeyerek ükmetmek ve efrad-ı aha
linin tasarrufat ve emlakine şu vecihle tesaddi ve müdahale olunmak 
kat'a laik ve münasib değildir. Ve a'sar-ı salifede menafi-i ahali ve mem
leket zımnında yapılmış olan şeylerden asrımızda eğerçi istifade kabil 
değildir. Lakin sabıkda mevzu olan usul ve kanunun dahi kifayeti mem
leket ve ahaJimizin ihtiyacatı derecesinde olmuş olaydı şu vakitte Avru
pa'nın en mütemeddin ve muntazam hükümetleri sırasında olmamız 
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iktiza eder idi kezalik bir mülkün harabetini ve ahalisinin fakr ve zamre
tini müeddi olan halatın en başlıca illet-i tamme ve failiyesi beynel-ahali 
mevcud olan tezad ve tebayün ve tehalüf efkar ve adem-i emniyet 
hususlarıdırki şu hususatı mezkurenin devamıyla maa mültezim olan 
tevsi-i muamelat-ı ticaret ve terakkiyat-ı servet ahali ve memleket elliet
leri bir vecihle mutasavver değildir. İşte şu emr-i te' dib ve ıslahı ve bu 
müzaatın indifa ve izalesi niyetiyle ve mücerred temin-i hukuk te b' a ve 
ahalimiz için azası bila istisna her sınıf teb' adan olarak şuray-ı devlet 
namıyla mücedded ve muntazam bir meclis tertib ve teşkil olunmuşdur 
ve birde emr-i mu' tenayı muhakematki hukuk-i ibadi yani emniyet-i can 
ve ırz ve mal mevadd-i mühimmesini miliver-i layıkında idare etmek 
emeliyle ve divan-ı ahkam-ı adliye namıyla bir meclis-i müstakil daha 
icad olunarak onunla dahi hükümet-i şerriye ve kanuniyyenin hükümet
i icraiyeden tefriki esasi vaz edilmiştir. Ve bu babda a'zaya dahi 
lazımdırki her nev'i tebamızdan müellef olan heyet-i müctemia-ı devle
timizi vücud-i vahid hükmünde bilip devletimizin mazarrat ve 
menfaatda ve kaffe-i alıvalinde halisane ve müttefikane çalışılmalıdırlar 
taki maksud olan istikmal-ı refah-ı ahali ve ümraniyet-i bilad ve terakki-i 
ulum ve mearif kaziyeleri tamamiyla hasıl ola ve dahi umur-i diniye ve 
mezhebiye bahislerine gelince herkes diniyle mutekid ve mütedeyyin 
olur bu babda ondan bahis yoktur şu kadar ki hangi dinde ve ne 
mezhepde olur ise olsun mademki muhtelit ve müttehid olarak bir vatan 
ahalisi olmuş olurlar şu halde taassubatı ve mübayeneti diniye namıyla 
taabbüdata müteallık olan maneviyatı vesile ederek yek diğerini tahkir 
ve husumet etmemeleri lazımdır. Hülasa zat-ı maslahatı muktezi ve 
hükm-i zamana muvafık usul ve nizamatın tatili bir emr-i zaruri olduği 
gibi el-yevm Avrupa ahalisinin dahi derec-i iktidar ve terakkileri şu da
vaya bir delil-i iknaidir. Hele şu yukarıdan beri zikr olunan tafsilatdan 
garaz ancak livechillah hukuk-i ibadi tayin ve şu yapılmış olan 
nizamatın vaziyeti ne esas üzerine mübteni olduğunu beyandan 
ibaretdir hernan cenab-ı Hak cümleyi muvaffak buyursun. 

Geçen muharremu'l-Haram'ın yirmiüçüncü günü Fırat'ın senebaşı 
olup ondan sonra haftada iki defa ve üç lisanda çıkarılacağı yazılmış ise 
de bazı levazımatın Dersaadet'den adem-i vürudi cihetle bizzarure bu
güne kadar husul-i matlub teehhür eylemişti. Fırat üç lisanda olarak bu 
şekle tahvil eylediği halde birinci nüshasına (camiü'l-kelim) ünvanını 
haiz ve inayet ve ilisanın nihayet derecesini mübaşir olan işbu nutuk 
Hazret-i Padişahi ki (ma entekal hak) dır. Zeyur sahife-i tebşir edişi cihe-
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tiyle bu teehhürün mahz-ı isabet ve ittifakat-ı haseneden madud bir 
keyniyet baisü' l-mehmedat olduğunu tahdis-i nimet olarak beyan ederiz. 

(Fırat) (Haleb Vilayet matbaasında tab olunmuşdur. ) 

1308-1317-1329 ve 1333 TARİHLİ FlRAT GAZETELERİNDE 
YER ALAN HABERLER 

1308 (1890) Tarihli Fırat Gazetesi 

Gazete iki sayfa olarak yayınlanırken, haberler beş sütun üzerine di
zilmiştir. Gazetenin birinci sayfası Türkçe, ikinci sayfası Arapça olarak 
yayınlanmıştır. Başlığın üstünde sağ tarafta "1 078 numara", sol tarafta 
ise "yirmidördüncü sene" ibaresi yer almaktadır. Bir çizgiyle ayrılan bu 
ibarelerin altında orta kısımda "FIRA T" başlığı, başlığın altında ise; 
"Haleb Vilayetinin resmi gazetesidir" ibaresi, sağ tarafta " Dahili ve ha
rici her nev' i havadisden edebiyat ve fünuna mütealik mebahirden bahis 
olmak üzre haftada bir gün perşembe günleri vilayet matbaasında bası
lır. İlanatın beher satırı içün sağ akçe olarak yüz para alınır" iabresi, sol 
tarafta ise; "Abone içün matbaa Müdürü Muhammed Beğe müracaat 
lazımdır. Bir senelik bedeli posta ücretiyle beraber yarım, altı aylığı bir 
çaryek Osmanlı lirasıdır. Haleb içün bir nüshası 40 pareye satılır" ibaresi 
yer almaktadır. Başlığın altında iki çizgi arasında, sağ tarafta; 13  Eylül 
Rumi sene 1306, sol tarafta ise; ll Safer ül-Hayr sene 1308 tarihleri bu
lunmaktadır. 

Gazetenin birinci sütununda "Münderacat" başlığı ve altında da 
"Havadis- Edebiyat- Muktesebat- Evamir ve Nizamat- İlanat" ibaresi 
çizgiyle ayrılmıştır. 

Birinci sayfa' da beş sütun üzerine şu haberler yer almaktadır; 
"Havadis 

Kolera 

Haleb'e tabi' meskenede ve nefs-i Haleb'de Cedide mahallesinde ha
fif bir kolera zuhur ettiği geçen haftaki nüshamızda yazılmış idi. 

Haleb'de illet-i mezbure Ağustos'un otuzuncu günü bir sokakda zu
hur ederek muahharen bazı müteferrik mahallelerde sirayet eylediği 
cihetle o günden beri otuzbeş musab ile yirmibir kadar vefeyat vuku 
bulmuşdur. 

Şu illet-i müdhişenin an karibu'z zernan külliyen indifai eltaf-ı mala 
nihaye-i sübhaniyeden müsteda olub hükümedce ittihaz olunan tedabir-i 
müessire dahi ol babdaki ümid muvaffakiyeti te'min etmektedir. Meske-
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ne' den alınan haberler dahi oradan illet-i mezburenin mündefi olduğunu 
mübşirdir. 

# e,��� 

• ;4t.,'f4;)-v.U•/.:.,I��-/,.,.f 

"'-�o.,o._,,.... ... ..; J , ,  ........ .:ı/4'�tı.' 
_,. . ..,.�;,_,.,�•.ı• • .ı,,•,4.'r.._.,J., 

-�\.��:� .:::·�: ���:-;..;��: ' '"-' • )J";_' 
•. i;� ) �L.J, .:...,,.... j' •• ' .;. r-• 

�iflJ:ı,,rt. .;,/"lJI i ( �Uı 
-ı: ·�; �-=-� • ..;-=.·-•:-'\...-i' (� .ı:,.� :·ı 
• ı;.:. ... .:lo� ... ;.;:ı..ı Jt ,ı,;;c_ı _ ....... , 

, .:.ı":·":.' it.J\..:.. ;ı,_ı .. :o�;.;,::.ı.-.t 
:.:.:;, ,_.:ı.. .;� uı ... ,!'!'j"'�'�''' 

�- .· . � . . .��� ... -
.: .. ��· .:.:ı.. ·,� ..:.:.- .:..\.' !.1 )....:.� 

��-��a.J.'-.'�.:ı-�· ;:: ' ":c 
.. �;.�f ����,; 1 • •  ıı-:--r-

: .C:,� t 
.... <�-.r::• �;; :1 ,.L�. oJ 
• 1 )al(1 :,rJ.J"'J .:,.;:_ I �'

· I ; • ::J;...:...f-�'"t �_.; ,�· 
·
· }•::4\' c.L.;o�,--"- '�· 

. .... 
. ( 

J"!i !l.;,,�-�· .,lıJ"-•J,�t..; 
• Jl)'r ,_J{J !ll' ·"·� 

.;t:.;,.. _,! •• :._ı.,.;:.ı ı u� . .,-�- .. .st 
t .ıı::;ı.  

� ��(._J.�:J ,_,,.,.; ,_ • •. ı·. 
4'1ı1 �:1_..:., · n.' il. ;f ... ,�_. t,u . f-,_. , ,  . .;-)-':.J·/{;,iJ, . 

-! ,,,:. .. ·.ı· ;\.-:,.. 

��jl .,:..;•jn�'ı•ı .:O:I....:...ıJ-0"' 

��· • ...:ı. . j\..( ,•.:.-� .;,ı.. ... ,;..,; 
� ..... , ... �'t':-'"' ..J it:- lı,-}1. ').;' 

' -:..,,·�,\: .. f •• �.�� . ..... _ • .:.\..;-
1).,1:.1ıô,•_j\_,,.l .�l .:.•t-, 

.j�•J-;.J�o,j-'..jıi'.:J•.!J .�1 

J.. .......l\:I,A ·-�.: ... Jily� .. ; 
u• ı .tl'.' .a..1 )',�1J1 4 J, ' I'J�J 

l..;io:: � ,: 

4_\...:t ı..;' .J"'=.J,, .,;. •• t,ı .!-_ ,• r •  
-�� � -�: ··:=-.ı•..,� .-;ı:'.;+' �ı,;..l.,ı� .J'Jt'i ri'i,j.l,· •O...:! ,• ,iJ�;,. ,;,\.j� 1 °�)1'":'.1 

: lı,:.• r.r' 
.;.ı-_..ı;..ı���,...;;ı. ... l.s•ıı.:f:J' 
t �;,,'f_ı,;..-;_ .. ./ t ). ! ��._ 
.ı,:�, ,<- �, c- .;,, ..o.:� 1 ,�r 
��.:,<t,ı ._;...-.� ��1� ı j\,4,, 
..rJJ,ı.:ı�i,j�)y·'�J (!� � 

' J ... ,ı.. ..;.:�,ı 
:.sJ_.;,,,_.;..;._�ı 

�;ı;...:..,t.:.,-.:.U,ı�f.:l:_·•l 
-: ���.,:.�.,-,� � . .;.·,� 

..s'tt"' J ')1 .J• ,ı· •• l •• -:-;.:f..�. · � .� t 
S•• '"�; ''·•1:.. }'-•" .O):,. o\ --;•• 
.;u .3'',0.: J.:r :J,.t:l ..:\ı' .:.. ı, _,;, ':ıl: 

� ,J a.:ol .o,._.,. .-.,_1 JJ• JL;l, ı 
. _,;:..:._ı ;.,,y 

..:;..� ,"='  , .. ,:,( •' ·=-'·��·; . .  /',ı 
4 .,..)1;.. ,�., • . ,-.,.ı:·· .,.,:, ... �; 
";..:,(.., 4:--1) .;.:.ı'l•' ı  ,;f._;,,r: 
,.:..;., ... , .. _$-•1::.• ,;-; ... vy,·..;<.r 
.,.ı.:�.\ ;..., .. :J,._ı .. ;._:.. , i•'t.!l.r'-l 

' J'••.;:,• ,,. .._ .  

--
-(�'l .. ,_ .... �_ıı_ıı...;._.,.,r.lt 

�t'!"•l.:ı,. ... �� L· .jui� ':·•ı.:.; 
j._ •�: llo.). •• ı::-:.- ,/;., .• : ... .;," 
,;f':� ;:,/. Jf..J J,ı �·,· ;: .:..,. -·�· .. '.Jt:ı�ı·;.i_,. Vf-- ;; :,,ı, 
:.�_ c.� � �;. "  ,,,�:ı)...JA' ,:.•. 
�ı.; . .�..;,:..:ı•.J-·.#!j.;.j;,• 
.j�4,t:J; � .. -... , .t '  ,�, -•• \. • ..r':,9 

• ;"'---·'!! -,�: ..,� ... ;: ;.;.;t, "':'� - ·:� 
�����·�<·: .:��: :�;;:,, 
.J-.·ı_ı ,:..\l, � ·,.--{-• .,j: . • ..ith.J... 

· .�ı.:...,- ;.;-:r'- - ) ·�':JJ'� 
(ı,, .:,.t..J:' .:ıı'�·� ·.• .. ·,: ... .: -- --�- � -
.:ı-': {, :J r: .. -\;.�:•�·.·;..c-,.;;.' '-�":""-:. ,L·.� J.Jı_:.: "i:k·;-; 
,;,\"",( \YI ?) : -�J\ ) .:1,;.�  A,l' ) • ..,;ı � �- �� ·- ·· �· �r.• '• t •J--:•{ 

' ) ,.._,- � ,_,. '· .. ( " ) '  •iU•, ı ..IJ') ır•: .;.� .. ı - :-:-1 -\ �J .,.,,.-
. , ����:;;�:�;.������� : �t��·::r��. :; :�:·::t�� .,,• c:_ i ı�·: \Jı-.. ( lo\ l ıl...;' j · ı�::i.ı, 

. ,.:.ı,· � : , -- ---
\t• . . J"-·•.;..<t,, _ı... ... .:ı .;. ,- J . ,,..t .:.?J· ._;..�;ı,i�r· ""'::... 

::::::::�� j i3:4i��� 
._...,.·-:'.;�ı.� .. ,;.v,ı.-::--y-, ı · ��. "!' ,ı,• ;,. . .:..,,;,. J,. J..• ..:ı .)S:.... 

.�:��:��,��;f��i i �l�{3�;���2).��: 
· • - ·  · \ · .i � �� ... J��c;:�,�'J�'��:�f! �t·,"'.� ,:: ..

.
• � �;�.��}��:���.���.�.;'•1• -r:-:.• ,j:.O.ao JtL .. ,J,.. ,J 1.- J 

-� - .;,J\,!.'( •�:)�.�- .. )t-1:SJ:•-:tl 
··�.:\ı•.;,.:. ,ı � ..J t:-"'.' .; ;ı. ;l,� .. uL .. , .: . ...ı,ı .;.��' 
��·�n� ... 1,,:.%,;-�,�::c� ··�'":"•!:J."'�.' ,..·�ı:-,.;,;,,;ı'":'-' • ;.&!.ilr. •,.(J.&..I I�o.'l "! .. �.j-:o•:.;.!.Jıı>J":' t•JılJI "·!' 

' .$�.&-'c;tJ •to:ı'J! 

:J,�'=->.s� .. 
.:ı�.��J"r.'' L.; . .... _;..!'.J...io� 

����'1-:j ...-.iY 
":--, .. .;,.iı,-: � ..... dJ �..,., .... 
jJ�· �: /" ,;J� .. , .:..;, I. • ı-'f  

ı �. J�,,�;ı,.. 

4i'":.J-!·l,l ,s;'fJI..ı;
'
ıJ,· ·fl. 

,;-\ ... ;�·-••\-'•-.,,,.,,�,.,�� 

..... ... 
ıJ.'�J'-.:r':Ja 'h';,J.,.'mı.:.,._._� .. ::ıt:J,,n• · ,�.S.J..·� .s�f ���tt�'�".S�r\.Jo�J;;'I,t,Y.I 

1308 Tarihli FIRAT Gazetesi 

1 79 

--'' !--

.:.-\��ooo;,ı..:..:�,.;.�o-/J,.tJ .. ,�.Jio· 

.... � .... .ı:.r....;ıy.� ••• , ı.ı� 
<ı.c.•.,_..,..-�\0-,Jrl'-� 

,_,:.��;4�)N..;t_w 

. 1 
�1•t. j'ltl;,.,'o��,':o•\.� .,-,,JII �t:':JI J .,.�.:,�1,c.� , :�-��.��� }.':.f:�:.��::-::� � .!JL� _ .j'-:: :.' _ �>' r. 
Ju .. t;,ı,;,\Q•ı,s,:: ..:ll •.ı:.�,;·,;'ı.\. ! ,:,�'N1 _ .:,\,�Jv-'J' 
""·"'··..;,o.;;;,:;__,,.,... 1 ·-� � •• ,. � 
�:· .. -;J .. :�- .u. . ..�---- ,::.; .. .. ı:,..�· '; 
r.••.,i!.Jm ·:�j.$i.'-'·..;.J.:� : . • ,� .. :�•,•: · �.ı-: .� .. • ,.; .... .�..:C,..,;t:}' a.}-

' _ • .;;; .  l ..J:·�ı ,,ı. • ;-;3�;;. • ...;,_.,., 

��:1�i,::�_;'t,� ;�:;, ·, ��ji;-f�;::;�_ .. ;.� t�:.� ' IJ�Ö :.;.'! ı,.;._;, :!J-'.t Jl,... '..f�) .. J.J,f' 
,...........,.. ,. ·�J �-:.J-_.ı.} .;...,ı_,..u)l.<-.j}'• 

":'\'i:-- � J'u JC;- J;•:li •{ 1�1 :�JJ.:�.I�.oıj.!j.IJI Jı,:..if 
J� �j• t'":..-" .sL.:-:' ":"''--�:" t. : . •'ı...:.lı:6,.t.:.l:'J� 

fZs��f��: �s?���r!&� 
.s ..... �=-_,�,�r��t;.�. : . .r.-A:: .. ,.-;..sr� .. ,..;'J;\� .. ':' 
�t�:�;�,�!f.t;:St}��� · :���;:�.�·�/�:��;;·,Jt:_ 

• J....:t..,;ı Jı.J,• J:•i .. ,\.&'t; .:. ' ;:,•o$:'h 
ı..ı-;.;� • .-.ı,.,,i�-.i �·tl .,�1,.1 
:.\..:li r',;II ..,.Li.\· ... :f �;:_,,.L 
j ,/•UJ! ,ı.:r'J j,;ı�ı,.,; -1-"''jt 
J• -� ,..:.;.,.v�;';_ .s • .-"-.sh· .:.� .. ..: .... _.ı.:.;J� ...... -: ,:.;�_ .. _ ;,, ,ı,..:,; J)1 ... .:s<-.Jıf" .J'i"t• utı.;:..;, 
..J .. '-:.J�:..�.ı. .s-� t�nf' :.. 
·�-� j,, ... .ı,...·,'(' _,;.tı .. :.t, J, ... 
'.J'-• ft .. ö..4,}}o!:YJ ',1111.,:'!
.:..• ,_ .. l: ·� J•· '..ı.=·�- �···''-�.'1, �·-•,;·:·��-.�;�:�����: .. �:·:;

_ ( "-') � 
j•J:..:,.l,s:..:.\._ıl:.lj•II-�IJ)' 

��.:��:.::;��\:��:��·��: 
. ...  -,,...� ......., ,!� --�,_,-t..;;,\ 

. ,.:.._..:�._.,.J;:.;t,. ........... 
� ,;,./ • ...: }!:-

\':!O:ıt- .:., ... ";1.. .:.. ......... _,,,.,� 
�Jl .:.i..,:--i-1 � Y,I ..,i;l ...... � .. • 
;ı..:.. • .:..w; oi;,iJ(' ;;�_,·h,-:.. 
�ı.:ı..j.�4ı·;;;.ı.:.i ��,�, 
ıJ�U �J.:,ıt.J':I�.itf'-:..ı.•1,- , 
}\_.(.; .,•t::O�.;..,:-J'S'!ı,_,. J.!'�i 

• ,.ı.!l,ı ;.J.;- � ,t...:.\j!...ı.lı 

-

J\..�� .:J'J,_ ... ,J...;,,�-· 
.;,� .;(JJ,4 Jl.o.:ti:-J tl.,.JI,.Jo 
�,_ ... J.. ;, '-;_, .;}•..s:."'"ı.;tı,. 

• ...ı:sJ.•·t.'�-;; : �t'ri:.:J.:.L;: 
;,..j_ ... �,._, ••• ,,.:.;;.:..�, 

- �,_ .. -:;,, 
(#�VJ-:'!j� :L..;. ... ,:_!. ,:. \,.ı:._.�.;t�·���,J.I;.l,J';.5 
·li·:--·�� � �ı.;iı .if.·J.· "':"'''' 
, .. »..so,' .:.:·.:�� �·J·"'-'..!J1� 
.:,.ı.�,ı_,• ,;..�;,.;. �-_:.1\;ı�.:'--. ,._,.�,s�..ı,,c-... � :.r.ll,;,* 

� _;1;.:��� .;.._'1;.._,.,.,

'-!'1 4. )  .:,..:.. _... r•\ .: ... J,1:1 A j t! 
Jtf-1,ı\ıı �:..ı � ... ;f'ft,jlo.Jı..,J,, e. ... 
-.�-... ;f! ,ı.ıl!·-• .. �ı� --=--J.. 
t-:;'l�·,f•:t.-.i •-:, ,�, .:, . j , l  
�:o •• .;ı:.ı,.- rt '"'-1.�iı! :,,ı�.ı_,� ..;.: 

- ·�:.ı4)J11�--;...ı._l rt1,1):YI 

��·$��;��;;,·;�::��: ·:; 'a'"'!!ı...._"';''..:..;..ı .. � '11���: 
.;.rı--:-tJ': ,ı, ... 'ı_JJJ:F .:J·-1" ı.&.lıı -.. A -..1ı ,,_, �-;:ı:s.�."� .. .s�• 
;)_._ .l;.lo'ıı'� .... ı.:.. �-,1 ''�-�·:' 
"''.;.,;�' 'J r41n:J,\ ..-...;4 



"Olaylar 

Kolera 

Hale b' e bağlı mahallelerde ve Hale b içinde C edi de mahallesinde ha
fif şekilde kolera hastalığı ortaya çıkmıştır. 

Halep'te adı geçen hastalık Ağustos ayının otuzuncu günü bir sokak
ta görülerek, daha sonra çeşitli mahallelerde de bulaştığı, o günden beri 
35 kişi hastalanmış, yirmibir kişide vefat etmişdir. 

Şu müthiş hastalığın en yakın zamanda tamamen uzaklaşması daha 
çok zarar vermemesini Allah'tan dua ile, Hükümetçe de alınan tesirli 
tedbirler, çalışmanın başarısını temin edecektir. " 

Suriye Vilayet-i Celilesinden Telgraf 

8 Eylül sene 306 merazın keriben ve külliyen mündefi olması eltaf-ı 
ilahiyeden istida olunuyor. Geçen sene Bağdad' da kolera var iken musab 
olmazdan vücuden tahammüllerine göre yevmiye beş buğdaydan on 
buğdaya kadar sulfatada kanin alanlar ve devam edenler musab olanlar
la ihtilat etdikleri halde bile hastalığa tutulmamışlar idi. Bu tecrübeye 
itina edilmesi mülhikat-ı vilayete Musul vilayetine ihtar edilüb 
oralareada faide-i külliyesi görüldüğüne dair cevab alınmış idi. 
Halebce' de etibba tensib eder ise tecrübe etdirilür ve faide müdahede 
olunur ümidiyle beyan-ı keyfiyet olunur efendim. Fi 9 Eylül sene 306 

"Suriye Vilayeti celilesinden Telgraf 

8 Eylül 1306 senesinde hastalığın tamamen uzaklaşmasını Allah'ın 
lütfundan diliyoruz. 

Geçen sene Bağdat'ta kolera olayında hastalanına olmazken, direnç
lerine göre günde beş buğdaydan on buğdaya kadar Sulfata alanlar ve 
bu şekil devam edenler, hasta olanlarla beraber yaşadıkları halde hasta
lığa tutulmamışlardır. Bu tecrübeye itina ile devamı hem vilayet dahili
ne, Musul'a ihtar edilip, oralareada geniş manada müspet sonuçlar alın
mıştı. Halep'te de doktorlarda münasib görürse tecrübe edilir ve faydası 
olur ümidiyle durum arz olunur. 9 Eylül 1306" 

Fırat 

Bir mucib-i iş' ar beş buğdaydan on buğdaya kadar sulfato isti'mali 
kolera illetinin define medar-ı a'zam olduktan başka şu zamanlarda 
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vücudca pek çok fevaidi bulunduğu merkezi vilayetçe müteşekkil 
hey'et-i sıhhiyece tasdik edilmiş olmağla isti'mali umuma tavsiye olu
nur. 

"Fırat 

Bilgi mahiyetinde beş buğdaydan on buğdaya kadar sulfata kulla
nılması kolera hastalığının uzaklaştınlmasına büyük fayda ile beraber 
vücuda da pek çok faydası olduğunu Valilikçe oluşturulan sağlık 
kuruluncada doğrulanmakla beraber bu şekil kullanımı herkese tavsiye 
olunur. " 

Üçyüz altı senesi efradından olan talebe-i ulumun imtihanları içün 
ta'yin olunan komisyon eyyam-ı muayenede daire-i hükümetde toplana
rak talebe efendileri imtihan etmektedir. 

"Üçyüzaltı senesi öğrenci sınıfları için oluşan komisyon belirtilen 
günerde Hükümet dairesinde öğrencileri imtihan edecektir. " 

Haleb eşrafından ve Meclis-i Maarif eczasından Müderriszade 
İzzetlü Hasan Beg Efendi'ye rütbe-i saniye sınıfı mütemayizi tevcih 
huyurulduğu ihbar-ı telgrafiyedendir. 

" Halep eşrafından Eğitim Komisyonu üyelerinden Müderriszade iz
zetli Hasan Bey Efendiye saruye sınıfı mütemayizi rütbesi verildiği telg
rafla gelen haberdir. " 

Antakya Kaymakamı İzzetlu Sedad Beg Ayntab ve Ayntab Kayma
kamı izzetlu Aziz Sabri Efendi Antakya Kaymakamlıklarına nakil ve 
ta'yin ve Pazarcık Kaymakamı rifatlu İbrahim Hakkı Efendi'nin vuku-u 
istifasına mebni yerine Andırın Kaymakamı İzzetlü Hakkı Beg ve Andı
rın Kaymakamlığına A yntab Kaymakamı sabıkı rifatı u Abbas Efendi 
bitta'yin i'zam huyurulmuş ve icray-ı memuriyetleri dahiliye nezaret-i 
celilesine iş' ar huyurulduğu işidilmişdir. 

"Antakya Kaymakamı İzzetli Sedat Bey A yntab' a ve A yntab Kayma
kamı İzzetli Aziz Sabri Efendi Antakya Kaymakamlığına nakil ve tayin, 
Pazarcık Kaymakamı Refetli İbrahim Hakkı Efendi'nin istifa etmesinden 
dolayı yerine Ayntab eski Kaymakamı Refetli Abbas Efendi tayin edil
miştir. Göreve başladıkları İçişleri Bakanlığınca onaylanmışhr. " 

Emval-i umumiye tahsilah ve eşkıya ta'kibi memuriyetleriyle geçen
de mülhikata i'zam kılınan ve jandarma kumandanlığı vekaletinde bu-
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lunan merkezi süvari taburi binbaşisi ref'etlu Muhammed Ali Efendi'nin 
Cisr-i Şugur kazasında tahsilat ve ta'kibatça muaffakiyeti görüldiğini 
havi kaza-i mezkur umum ahatisi tarafından beyan-ı teşekküri muhtevi 
bir kıt' a muhazzer gönderilmesi üzerine meclis-i idare-i vilayet kararıyla 
makam-ı samii vilayet . . . . . . . . . . . . . Binbaşi muma ileyhe takdir-i himmet 
ve beyan-ı memnuniyetini şamil tezkere-i aliye şereftestir buyurulduğu 
istihbar kılınmışdır. 

" Muhammed Ali Efendinin Cisr-i Şuğur tahsilat ve takibi için muva
fakat görüldüğü, adı geçen kazanın halkı tarafından teşekkürlerini beyan 
etmek için hazır bir heyet gönderilmesi üzerine Vilayet İdare Meclisi 
kararıyla Vilayet Yüksek makamı daha önce adı geçen binbaşıya gayret
lerinden dolayı memnuniyetlerini içeren bir tezkere verildiği haber ve
rilmiştir. " 

FlRAT 

Muma ileyhi Muhammed Ali Efendi ibtiday-ı memuriyetlerinden 
şimdiye kadar umur-i memuresini kemal-ı sıdk ve istikametle ifa ve ah
lak-ı hamide ile ittisaf etmiş me'murininden bulunmağla bu suretlede 
muvaffakiyetleri mücib-i tahsindir. 

"FlRAT 
Adıgeçen Muhammed Ali Efendi memuriyete başladığı günden bu

güne kadar memuriyetini tam bir doğrulukla yaparak, güzel ahlak ile 
tanınan ve övülen memurlardan olduğundan başarısı taktir edilir. " 

Şehr Ayin 

Cülu-i mesadet me'nus-i Hazret-i Hilafetpenahiye müsadif olan 
Agustos'un ondokuzuncu pazarı günü Rakka kazasında aşair-i ariban ve 
ahali-i kaza taraflarından dahi mutantan bir suretde şehr ayin icra oluna
rak duay-ı efzayiş ömür ve iclal-ı Hazret-i Hilafet penahı tekrar olundu
ğu iş' arı mahalliden m üstebin omuşdur. 

"Tören 

Padişahın tahta oturuşuna denk gelen Ağustos ayının ondokuzuncu 
Pazar günü Rakka kazasında oturanlar ile Arap aşiretleri çok gösterişli 
törenler ile Padişaha dua edilerek, bu bilgiler yeniden beyan edilmiştir. " 

İskenderun Mal Müdürlüğüne Ayntab Mal Müdürü Salih ve Ayntab 
Mal Müdürlüğüne Belen Mal Müdürü Arif ve Melen Mal Müdürlüğüne 
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Ayntab Mal Müdürü esbaki Nuri Efendilerin nakil ve ta'yin 
huyuruldukları işidilmişdir. 

" İskenderun Mal Müdürlüğüne, Ayntap Mal Müdürü Salih, Ayntab 
Mal müdürlüğüne Belen Mal Müdürü Arif ve Belen Mal Müdürlüğüne 
Ayntab eski Mal Müdüri Nuri Efendilerin tayin edildiği duyulmuştur. " 

Kilis Redif Taburuna merbut olan Bab kazasıyla Menbec Tahtani na
hiyesinin üçyüzalh senesi numero keşidesi bilicra yüzdört nefer tertib 
evvel ve yirmibeş nefer mezcur ve on nefer senin-i . . . . . . . . . . Esbab-ı me-
zuniyetleri zail olanlardan ki ceman yüzotuzdokuz nefer askere alınarak 
bunlardan ikisi muamele-i ilivandan dolayı terk olunciuğu Bab Kayma
kamlığından iş' ar olunmuşdur. 

"Kilis J andarına Taburuna bağlı olan Bab kazasıyla Aşağı Menbec 
nahiyesinin üçyüzaltı senesinde numaratör önce dörtyüz kişi, cezalı ve 
mezun olanlardan on kişi toplam yüzotuzdokuz kişi askere alınarak, 
bunlardan ikisi kardeş olduklarından alınmamışlardır. Bu bilgiler Bab 
Kaymakamlığından bildirilmiştir. " 

Cebel-i Sem' an Kazasında bir köyde bir kadınla onbeş yaşındaki kı
zını bir yılan ısırarak yekdiğerini müteakib ikisi dahi vefat etdiği muha
biriınİzin iş' arından müsteban olunmuşdur. 

" Cebel-i Sernan kazasında bir kadın ile onbeş yaşındaki kzını bir yı
lan ısırmış, ikiside vefat etmiştir. Bu bilgiler muhabirimiz tarafından 
bildirilmiştir. " 

Birecik Kaymakamı Rıf' atlı Şehab Beg bu kere dahi matbaa taleb ba
bından binyüzelli guruş irsaliyeyle isbat-ı rü'yet etmiş ve mumaileyhin 
mülhikat . . . . . .  ve memuriyetine numune-i gayret olacak derecede görü-
len himmeti şayan-ı takdir bulunmuşdur. 

"Birecik Kaymakamı Refetli Şahab Bey, matbaa almak için binyüzelli 
kuruş irsaliye ile gündeme gelmiş, adıgeçenin bu tavrı ve gayreti taktir 
edilmiştir. " 

Matbaa matlubatiçün ba'zı mülhikat memurlarının ebzali-i himmet
leri yolunda her nüshamızda hameran-ı bahs ve temenni olduğum halde 
henüz bir eser görülememiş ve matbaanın nihayet dereceye varan 
mezayıkası masrufi-i himmetlerini temenniye bizi tekrar mecbur 
etmişdir. 
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11 Matbaa alımı için bazı memurların üstün gayretleri her nüsharnız
da bahsi geçmekle beraber henüz ortaya bir şey çıkmamıştır. Matbaaya 
olan ihtiyacırnızın had safhada olmasından daha çok gayretin 
sarfedilmesini ternenni ediyoruz. ll 

TASHİH 

Sene-i haliyeye mahsuben ve tab ve neşr edilmiş olan salnarne-i viia
yetin tertibine başlanıldığı sırada memurin-i adiiyenin esarnisiyle rütbe 
ve nişanlarını rnübeyyin usulen müdde-i umumilik vekaletinden verilen 
defterde merkez bidayet mahkemesi reisi olan rıf'atlu Mustafa Nedim ve 
müdde-i umumi muavini Mustafa Hasib Efendilerin isimleri hizasına 
(salise) işaret edilmiş olmasına ve salname devairden verilen defter rnu
cibince tab ettirilüb deftere ise bu rütbeler rnevcud olduğuna rnebni sal
narneye olvecihle dercedilrnişdi. 

Bu kere rnurna ileyhima rütbeleri olmadığı beyanıyla kendilerini ta
nıyan erbab-ı rnütalaaya karşı tashihini taleb etmeleriyle beyan-ı keyfiyet 
eder ve rnurna ileyhima urnur-i memurelerini rnihver-i kanunda idareye 
rnuktedir ve rnukaddern memur-i aliyeden bulunrnalarıyla ankarib 
atufet-i seniyeye rnazhariyetlerini ternenni eyleriz . 

ll DÜZELTME 

Bu seneki ödenekten kesilrnek üzere basılmış ve dağıtılmış olan Vali
lik Yıllığının tertib edilmesi sırasında, Adiiye memurlarının isirnleriyle, 
rütbe nişanlarını açıklayan Başsavcılık vekaletinden verilen defterde 
Bidayet mahkemesi Reisi olan Refetli Mustafa Nedim ve Mudde-i 
Umumi Yardımcısı Mustafa Hasib Efendilerin isimlerinin hizasına (sali
se) işaretinin yazılması, devarn edegelen yıllıklar gereği gibi basılıp, def
ter ise bu rütbelerin var olduğu şekliyle hazırlanmıştır. 

Bu defada adı geçen iki şahsın rütbelerinin yazılmadığı beyanı ile 
yanlışlığın düzeltilmesi durumu açıklanarak adı geçen ikisinin rnernuri
yet vazifeleri kanunda belirtildiği şekliyle yüksek memurlardan sayıldık
larından yakın bir zamanda Padişahın rnazhariyetine olacaklarını te
rnenni eyleriz. ll 

Cezirede zuhur eden kolera illetinden dolayı kendi kendilerini 
rneskenede kordon altına almış olan vedi rnernuri saadetlu Edhern Paşa 
ve müfreze Binbaşısı asakir-i şahane karantina rnüddeti bila vukuat ik
mal iderek ternyiz tezkeresi almış ve paşay-i rnurna ileyhle Said Efendi 
Haleb' e avdet eylernişlerdir. 
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" Cezirede meydana çıkan kolera hastalığından dolayı karantina altı
na alınarak evde tutulan V edi memuru Eelhem Paşa ve Müfreze Binbaşı
sı, karantina müddeti olaysız tamamlandığı için temiz belgesini almış ve 
adı geçen Paşa ile Said Efendi Haleb' e dönmüşlerdir. " 

Onuncu Fırka-i Nizarniye Erkan-ı Harbiye iliyasetine ta'yin buyrulan 
Miralay izeetlu Halid Beg şehrimize gelmiş ve emlak-ı seniyye kurasıyla 
meskeneye gitmiş olan hazak-ı ettibay-ı askeriyeden rıf' atlu Nazım Beg 
itmam-ı vazife ederek avdet etmişdir. 

" Onuncu Fırka-i Nizarniye Erkan-ı Harbiye başkanlığına atanan Mi
ralay izzetli Halid Bey, şehrimize gelmiş, Emlak-ı Seniye kurasıyla 
Meskeneye gitmiş olan mütehassıs Askeri Doktorlarından Refetli Nazım 
Bey vazifesini tamamlayarak dönmüştür. " 

SELANİK HARİK-İ HAİLİ 

Selanikde bir harik vukuiyle külliyetti hasara badi olduğunu evvelki 
nüshamızda yazmışdık Bu kere aldığımız Selanik gazetesinde münderic 
olan tafsilata nazaran ayağını oniki saat devam etmiş ve moa metre 
polidhane büyük ve küçük (816) hane ve oda ve (171) dükkan ve mağaza 
ve (3) harir fabrikası ve (1)  bezirhane ve (5) mekteb ve (1)  hastane ve 
Ayasofya camii şerifleriyle ( 1 )  mescid ve (3) kilise ve (18) havra yanmış 
ve üç nüfus telef olmuşdur. 

Harikdan musab olan ahali 12000 nüfus raddesinde olub bundan 
yüzde doksanı Yahu di ve kusuri Rum olu b İslam arncak dört beş ve 
tab'a-i ecnebiye yedi sekiz aileden ibaretdir. 

Muhrik olan büyut ve emakinden cesim ve mühimce olanları sigorta
lı ise de fukara meskenlerinin hernan umumi sigortasız olub bu harikden 
sigorta kumpanyalarına tereddüp eden zarar (ikiyüzyirmibin) ve zayiat-ı 
umumiye beş altı yüzbin lirayı mütecaviz olduğu beyan olunuyor. 

Derhal taht-ı riyaset mefhame-i Hazret-i Padişahide olmak ve riya
set-i saniyesi tarafı vilayet penahiden idare olunmak üzre bir iane cemi
ne başlanılmış ve meskensiz kalanlar bir tarafdan iskan ve eyva 
edilmekde bulunmuşdur. 

"Önceki nüshamızda Atina' da meydana gelen yangını belirtmiştik. 
Selanik'te yayınlanan gazetedeki tafsilatlı haberi; yangın oniki saat de
vam etmiş, 816 ev ve oda, 171 dükkan ve mağaza ve 3 ipek fabrikası ve 
bir bezirhane, beş mekteb, bir hastane ve Ayasofya Cami-i Şerifleriyle bir 
mescid ve 3 kilise, 18 havra yanmış ve üç kişi ölmüştür. 
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Yangından etkilenen halk 12 000 civarında olup, yüzde doksanı Ya
hudi ve geriye kalanı Rum olup, müslüman olan ancak dört-beş, ecnebi 
olan ise yedi-sekiz aileden ibaretdir. 

Yanan evler ve mekanlar mühim bir kısmı sigortalı isede fakirierin 
evleri sigortasız olup bu yangından sigorta acentalarına düşen zarar 
ikiyüz yirmi bin ve toplu zarar ise 5-6 yüzbin lirayı geçtiği beyan edil
miştir. 

Hazreti Padişahın başkanlığında ve Padişah tarafından idare edilmek 
üzere bir yardım cemiyeti başlanılmış ve evsiz kalanlar iskan edilmiştir." 

EDEBiYAT 

Meba'd 

Sa' di diyor ki; 

Dünyada her şey bibeka, eczay-ı ferdiyenin kaffesi zevalnümadır! 

Bir zaman olur her şey cihandan sırasıyla gider, bir vakit ve an olur 
her şey hükümden sakıt olur biter! 

Dünyanın bi bekalığına atf-ı nazar im'an ederller ve örnrün 
mahdudiyet ve mevkutiyetim bilenler vesait-i ebediyat ondan itaat . . . . 
. . . . . sarf-ı zernan ederler. 

Hem nev'ine ihraz-ı mürüvvet ve in saniyetle (hayrannus) olmak şe
ref alembehasını iktisab ve o cihetle alem-i insaniyetde bi hakkın bir bü
yük namı sitishab etmiş olan esiaf-ı izamm hıfz narnma i'tina ihtilafma 
ibraz misal me' ser edecek olan ahlaf içün insaniyete ai d bir fazife-i saa
det peymadır. 

Geçmişierin narnma hürmet ve riayet 

Etmek kendi namını hüsn-i yad etdirmek içün geleceklere bir 
nümune-i insaniyet göstermektir. 

Çünki; 
Bi bekadır bunların hepsi geçer 
İzzüu baht ve emr-u nehiy ve girdar! 

Sakla nisin( ?) namını geçmişlerin, 

Taki kalsın n isin narnın payidar 

Nush-i makbuJi kader dan içün en kıymetli yadigar en değerli bir 
güzardır. 

Fakir diyor ki; 

Ey meh namher ban! Lütuf itde şu meşnegamı dinle! 
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Alemde bir şey var ki bir an hahrınıza gelmez nedir? Dirseniz biziz 
direm. Yine bir şey var ki bir an gönlümüzden çıkmaz. Nedir dirseniz 
sizsiniz diye biliyorum! 

La edri diyor ki; 

Akıl ve fetanet ve dirayet ve rezanet izdiyad servet ve saadete beis 
olamaz. Alemde ne kadar ukala bulunur ki belay-ı ihtiyac içinde ümera 
hayat eder, ne kadar humkeda görülüyor ki servet ve saadet içinde sraf-ı 
evkat eder! 

İşin en doğrusu rızk-ı maksum ya'ni nasib-i ezeli her ne ise beşerin 
eline geçen ol kadardır. Buna dirayetle tezayüd ider ve ne de belahetle 
tenakus! 

Eğer öyle olmamış olsaydı insanın mabahil hayatı olan teneffüs uy
kuda başka uyanıklıkda başka olması lazım gelirdi. Halbuki havab ve 
bidaride bir siyak üzre vukubulur. 

Kelim diyor ki; 

Ayrılık derdi ki mesaib-i dehriyenin eazımından sayılıyor. ! Bizim 
gibi hasarnezdeler içün bu gam kafidir! Başka dürlü hem ve elemin 
hükm-i ve te'siri olamaz. Denizden çıkmış olan balığın bir şeyden beym 
ve herası ve hatta ateşden pervası olamayacağı malumdur. 

Erbab-ı tehassurdan biri; 

Günde bin kez ölmenin hasret komuşlar adını demiş pek doğru 
söylemişdir. 

"Edebiyat 

Önceki sayıdan devam 

Sa' di diyor ki; 

Dünyada her şey fanidir, herkes yok olmaya mahkumdur. 

Bir zaman gelirki her şey dünyadan gider, bir vakit gelirki her şey 
hükümsüz kalır. 

Dünyanın fani olduğunu ve zamanın biteceğini bilenler ebedi vasıta-
lar ondan itaat. . . . . . . . . . .  vakit geçiriler. 

Hemcinsine mürüvvet ve insaniyetle insanların hayırlısı olmak şere
fini alanlar o yönden insanlık aleminde hakkıyla büyük bir nam alan 
büyüklerin koruma narnma güzel örnek hareketleri insaniyete ait bir 
saadetli vazifedir. 

Geçmişierin narnma hürmet ve saygı göstermek kendi narnma iyi 
anılmak için geleceklere bir örnek insanlık göstermektir. 

1 87 



Çünkü, devamsızdır bunların hepsi geçer, şeref ve talih iyilik ve kö
tülük gibi, geçmişierin namını sakla ta ki, kalsın şan ve narnın ebediyen. 

Makbul nasihatdan en kıymetli yadigar ve ne değerli bir yoldur. 

Fakir diyorki; dinle alemde bir şey var ki, bir an hatırıımza gelmez 
nedir? Derseniz biziz derim. Yine bir şey var ki, bir an gönlümüzden 
çıkmaz.  Nedir derseniz diye, bilmiyorum. 

La edri diyor ki; 

Akıl ve zeki olmak güçlülük ve servetin çoğalması ve sadete zarar 
vermez. Alemde ne kadar akıllı vardır ki, ihtiyaç belasındadır. Yönetici
ler ise hayat eder, çok da ahmak var ki, zenginlik ve mutluluk içinde 
vakit geçirir. 

İşin doğrusu taksim edilen rızık, ezelden ne takdir edilmiş ise, insa
nın eline geçen odur. Bu ne kuvvetli olmakla artar ne de bön olmakla 
azalır. 

Eğer öyle olmamış olsaydı, insanın cimri hayatı olan teneffüs uykuda 
başka uyanıklıkta başka olması lazım gelirdi. Halbuki bunlar bir çizgi 
üzerinde meydana gelir. 

Kelim diyor ki; 

Ayrılık derki zamanın müsibetlerinin en büyüğünden sayılıyor. Bi
zim gibi zarara uğrayarılar için bu ğam kafidir. Başka türlü ğam ve kede
rin hükmü ve tesiri olmaz. Denizden çıkmış balığın ateşten pervası ol
mayacağı biliniyor. 

Gamlı ve kederli biri; 

Günde bin kez ölmenin adını hasret koymuşlar, adını pek doğru söy
lemiştir. " 
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1317 (1901) Tarihli Fırat Gazetesili4 

1317 tarihli Fırat gazetesinde de başlık bölümü diğer nüshalarla ayru. 
Ancak bu sayı Padişah Abdülhamit için özel çıkmış. Yazı sayfada iki 
sütun üzerine dizilip, yine birinci sayfası Osmanlıca, ikinci sayfası ise 
Arapça olarak yayınlanmıştır. Sayfanın en üstünde başlığı ayıran çizgi 
üzerinde "Nurnero 1639 Fi 20 Cemaziül-Evvel sene 131,  Fi 12 Agustos 
Rumi sene 1317 (Salı) Fi 3 Eylül Efrinci sene 1901 Ruz Hızır 121 
otuzdördüncü sene" ibareleri yer almakta. Çizginin altında büyük pun
tolarla FIRAT ismi ve logonun altında "Haleb vilayetine mahsus haftalık 
resmi gazetedir" ibaresi yer almaktadır. Başlığın sağ tarafında, " Matbaa 
ve mahal-i idaresi Haleb Hükümet Konağı dahilinde bir daire-i mahsu
sadır. 

Şerait-i iştira seneliği yarım liray-ı Osmani altı aylığı otuz guruş 
haric-i vilayet içün posta ücreti zam olunur. Bir nüshası (40) paradir. 

Müşteri olmak isteyenler merkez-i vilayetde matbaa ve elviyede tah
rirat müdirierine kazalarda tahrirat katibierine müracaat etmelidir" iba
resi alırken, logonun sol tarafında ise; 

"Şerait-i ilan tabı ve neşri mücaz olan ilanların beher satırı içün sirn-i 
mecidi ondokuz guruş hesabıyla üçbuçuk guruş alınır. 

Umur-i tahririyeye aid hususat içün mektubi-i vilayete ve idareye 
mütealik işlerde matbaa müdirliğille müracaat edilmelidir" ibaresi yer 
almaktadır. 

Gazetenin birinci sayfasını kapsayan tek yazının hemen üstünde say
fanın ortasında Osmanlı tuğrası, tuğranın sağında süslü çerçeve içinde 
"Şevketlü Beg Paşa", solunda yine süslü çerçeve içinde "Padişahırn çok 
yaşa" ibaresi yer almaktadır. 

Çift sütuna diziimiş ve sayfanın bütününde yer alan metin ise şöyle
dir; 

"Mahı-i Münir burc-i adalet, mah-ı kudsiyet iktinah-ı sepher-i hilafet, 
sadik-i fazilet, Faruk-i haslet, hayder-i besalet veliyyü ni'met-i bi minnet 
meul-i menkabet, Sultan-ı Alişan-ı bi medani, şevketlu, muhabetlu (el
Gazi Abdulhamid Han Sani) Efendirniz Hazretlerinin ba kemali izz ve 
ikbal taht-ı al-i baht saltanat-ı osmaniyyeye meyamen efzay-ı saadet ve 
iclal huyurdukları ruz-i mesadet biruz işbu şehr-i Agustosun 
ondokuzuncu yevm-i ehadine şeref müsadif olmasıyla urnurn Osmanlı-

ı ı.ı 1317 Tarihli Fırat Gazetesi, Sultan Abdulhamid için özel olarak yayınlanmış
tır. Yazıda, kendi içinde anlam taşıyan özel terkibler kullanılmışhr. Bu itibarla gü
nümüz Türkçesine dönüştürülmemiştir. 
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lar içün bu revnakli gün manezdid mesarrat-ı bedid mefahir nümay-ı 
inbisaf-ı cedid olmuşdur. 

Bu mübarek gün bütün Osmanlılar içün Fatiha-i fütuh fevz ve 
nusretdir. Bu yevm-i mes'ud küre-i arzda bulunan bütün Müslümanlar 
içün calib-i enva'i füyüzat ve saadettir. 

Bu ruz-i firuz mesadet bir uz-i cela behşay-ı uyun-i alemyan olan 
bunca terakkiyat-ı milliye ve ıslahat-ı mülkiyemizin günden güne 
tezayüd ve teammümi içün mebde-i müstakil ve menba-ı müsaid bi mu
adil olmuşdur. Neyr-i inayet ve ihsan-ı bi payan-ı mülukaneleri umum 
te b' a-i sadıkasının müfarik-i ubudiyetinde daimi el-lüm' an ve hiz-i eray-ı 
husul olan celail-i asar-ı aliye-i mülkdan ve cazım-ı müesserab seniyye-i 
cenab-ı tae darileri her an-u zernan vacibüş- şükrandır. Mehamid-i bi 
nihaye-i aliye-i Hazret-i şehinşahilerini hakkıyla yazmak ve mehasin-i 
celile-i cihan pesendane-i hilafet-i uzmalarını vacibül-edayı hazret-i 
zillullahı ile tezyin-i lisan sadakat nişan ubudiyetle iktifa zaruridir. 

Cenab-ı Rabb-i Mennan, zeyyur makam-ı muallay-ı hilafet olan padi
şah-ı ali cah şehinşah-ı me' delet iktinah efendimiz hazretlerinin vücud-ı 
Behbud-i hümayunlarını ma teakubu' l-edvar zeyb efzay-ı dihim 
muallay-ı karar ve saye-i mes'ad tevaye-i mülkdarilerinden umum teb'a
i sadıka-i şahanelerini rehin feyz ve mesar bi sernar buyursun. amin. 

Padişahım sensin ol mühr-i Münir-i saltanat 

Ki ziyay-ı nur-i adlinle müneverdir zemin 

Sen tefavvuk eyledin ecdad-ı alişanına 

Adl-u da d ve merhamet de ya Emire' mü'minin 
Nimet şinaslık, şükran güzarlık, itaat ve sadakat gibi hasail-i celile ile 

mütecellis olan şehrimiz ahali-i sadıkası bu ni'metleri bu inayetleri her 
zaman takdis etmeği veeibe-i zimmet bidikleri misillu her devre-i 
cedidesi bir şavk ve sürur mütezayid ile istikbal edilen ruz-i cülus-i hü
mayun şevket makrun hazret-i padişahide hissiyaH sadıki-i ubadiyet 
karilerini alenen izhar üçün o yevm-i muhhremin şeref hululüne kemal-i 
şevk ve şadumani ile intizar etmekde olduğundan o yevm-i mesudun 
yirmialtıncı devre-i muazzesini tazim ve tebcil içün fevka'l-ade tedarikat 
ve tezyinata ibtidar edilmişdi. 

Yevm-i mes'ud-i mezkurun. " 
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Gazete 1 329 tarihinde de iki sayfa olarak yayınlanmışhr. Birinci sayfa 
Arapça harflerle Türkçe olarak, ikinci sayfa ise Arapça olarak yayınlan
mışhr. Yazılar 6 sütun üzerine dizilmiştir. Başlık mizanpajında herhangi 
bir değişim söz konusu değildir. Logonun üstünde bir çizgi ve o çizginin 
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üzerinde sayfayı sağlı sollu olarak dolduran; "Pazartesi Fi 25 Nisan Ru
mi 1327 fi 10 Cemaziyül evvel sene 1329 fis 8 Mayıs 191 1 Kırkikinci sene 
numero 3118" ibaresi yer almaktadır. Çizginin hemen altında sayfanın 
ortasında "FIRA T" logosu, logamın altında "Haleb Vilayetine mahsus 
haftalık resmi gazete" ibaresi yazılıdır. Başlığın sağ tarafında; "Matbaa 
ve mahalli idaresi Haleb Hükümet konağı dahilinde bir daire-i mahsu
sadır. 

Şerait-i istira seneliği birbuçuk mecidi altı aylığı bir haric-i vilayet 
içün posta ücreti zam olunur bir nüshası iki meteliktir. 

Müşteri olmak isteyenler merkez-i vilayetde matbaa ve elviyede tah
rirat müdürlerine kazalarda tahrirat katibierine müracaat etmelidir. " 
ibareleri yer alırken, sol tarafta; "Şerait-i i'lan tab ve neşri mücaz olan 
ilanların beher satırı içün sim-i mecidi ondokuz guruş hesabıyla üçbuçuk 
guruş alınır. 

Umur-i tahriyeye aid hususat içün tahrirat müdürlüğüne ve idareye 
mütealik işlerde matbaa müdürlüğüne müracaat edilmelidir" ibareleri 
yer almakta dır. 

Gazetenin birinci sayfasında altı sütun üzerine yazılar "HA V ADİS-İ 
VİLA YET" başlığı altında şöyle verilmiştir. 

BECAYİŞ 

Vilayet umuri ecnebiye müdiri Fahreddin Beg'in Hariciye Nezareti 
dördüncü sınıf hulefasından Kaler Beg'le becayişinin icra kılındığı Dahi
liye Nezaretinden bildirilmiştir. 

"Yerdeğiştirme 
Valilik yabancı işler Müdürü Fahreddin Bey'in Dışişleri Bakanlığı 

dördüncü sınıf mensuplarından Kaler Bey'le karşılıklı yer değiştirdiği 
İçişleri Bakanlığından bildirilmiştir. " 

AZL VE TEVKİL 

Vilayet maarif müdiri Sami Beg'in azliyle vekalete maarif müfettişi 
Şükri Efendi'nin ta'yini maarif nezaretinden bidirilmişdir. 

"Görevden alma ve Veka.let 

Vilayet Eğitim Müdürü Sami Bey'in görevden alınmasıyla yerine ve
kil olarak Şükrü Efendi'nin atanması Eğitim Bakanlığı'ndan bildirilmiş
tir. ll 
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Üçyüzyedi tevellüdli esnan erbabının muayene-i ibtidaiyelerinin 
sür'at-ı icrası evamir-i veride iktizasından olmağla olvechile Karlık Redif 
Taburunun muayene-i ibtidaiyelerine 19 Nisan sene 327 tarihinden itiba
ren başlandığı Tabur Merkez Komutanlığından bildirilmişdir. 

Üç dört günden beri bazı bedhavahan taraflarından teşviş-i ezhanı 
mucib olacak suretde tasniat-ı kazibe neşr ve işaa edilmekde . . .  

Sükun ve asayiş temamiyle hükümfirma olub mucib-i endişe hiçbir 
hal olmadığı gibi hükümet dahi İstirahat-ı ahaliyi te'min içün ittihaz-ı 
tedabirden geri durmamakda olduğundan sükuni ihlal ile bundan istifa
de etmek isteyen bazı bedhavahın bu gibi neşriyat ve tasniat-ı kazibesine 
kimsenin kulak asmaması beyan olunur. 

"Üçyüz yedi doğumluların muayenelerirun başlaması ve sür'atle ye
rine getirilmesi Karlık Redif Komutanlığından 19  Nisan 327 tarihi itiba
riyle bildirilmiştir. 

Üç dört günden beri bazı başıboşlar tarafından akılları karışhracak 
şekilde yapmacık ve yanlış yayın ortaya çıkarılmakta. 

Toplumun huzur ve sükunu tamamiyle yerinde olup, endişe edilecek 
bir durum olmadığı, Hükümet yetkilileri ahali için gereken tedbirleri 
almaktan geri kalmamış huzur ortamını bozmak isteyenlerin bu gibi 
aspragas haberlere kimsenin kulak asmaması bildirilir. 11 

KA V ANİN VE NiZAMA T 

Usul-i muhakime-i hukukiye kanun-u muvakkatenin ba'zı mevaddi 
makamına kaim olmak üzre zeylen kaleme alunub meclis-i ayan ve 
mebusanca ta'dilen kabul ve tasdik olunan ve mer' iyet ahkamına 
bilistizan irade-i seniye-i cenab-ı padişahi şeref müteallık bulunan 
mevadd-ı kanuniye suretidir. 

"Kanunlar ve Yönetmelikler 

Mahkeme Hukuku U sulu geçici kanunun bazı maddeleri yerine geti
rilmek üzere ek olarak kaleme alırup Meclis-i Ayan' ca da kabul ve tasdik 
olunan ve yürülüğe girme hükümlerine riayetle Padişah'ın iradesine 
bağlı kanun maddesinirı suretidir. 11 

BİRİNCİ FASIL 

SALAHİYET HAKKINDADIR 

Madde 1 .  Zimmet ve em val-i menkuleye mütealik da'valardan dolayı 
müddei bulunan taraf-ı müddei-i aleyhin daimi veya muvakkat ikamet
gahının veyahud merkez muemalahnın bulunduğı veya da'vaya sebeb 
olan teahhüdün icra kılınacağı veyahut bu teahhüdün vuku bulduğu 
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mahal ile ol teahhüd mukabilinde alınan malın teslim edildiği mahal bir 
ise ol mahal muhakiminden herhangisinden ister ise ikame-i da'va ede
bilir. Şu kadar ki, aynı davada müdde-i aleyh müteaddid olduğı halde 
müdde-i bunlardan birinin ikametgahı mahkemesinde da'vasını rü'yet 
etirebülür. 

Ba'zı teahhüdat ve mukavelatın hin-i akdinde ayrıca bir ikametgah 
ihtiyar olunmuş ise teahhüdat ve mukavelat-ı mezkureden münbais 
devaide ve diğer tarai muhayyerdir. Dilerse müteahid-i mezkurun ika
metgahı aslisinin ve dilerse ber veeh-i bala tayin olunan ikametgah-ı 
ihtiyarinin bulunduğı mahal mahkemelerinden birinde rü'yet-i da'va 
olunmasını taleb edebülür. Fakat ikametgah-ı ihtiyari ta'biyeninden 
maksad her iki tarafı ilzam etmek ise o halde teahhüdat mezkureden 
münbais deavinin ikametgah-ı ihtiyarinin bulunduğı mehal 
makernesinde rü'yetini taleb ve iddiaya her iki tarafın hakkı olur. 

Şureka beyninde umur-i şirketden mütevellid da'valar muamelat-ı 
şirketin tasfiyesi hitam buluncaya kadar şirketin merkez-i muamelatı 
olan mahalli mahkemesinde görülür. Eşhas-ı salise tarafından şirket 
aleyhine ikame olunan da'valar dahi tasfiye muamelatının hitamından 
bir sene sonraya kadar aynı mahkemede bakılur. Maahaza bir şahsın n 
veya bir şirketin merkez-i ticaretinden maada mehall-i muhtelifede 
şu'beleri bulunduğu halde işbu şu'beden biriyle olan muamelatdan do
layı gerek ol şubenin ve gerek merkez-i ticaretin tabi bulunduğu mahalli 
mahkemesine müracaat olunabilür. 

Bir tacirin veya bir şirket-i ticariyenin iflasına müteallik deavinin bir
den ziyade mahkemede rü'iyeti hiçbir suretde caiz olmayub bu gibi 
deavi mililisin ticaretgahı mahkemesinde ve müteaddid ticaretgahları 
veya şu'beleri bulunduğu takdirde yalnız merkez ittihaz etmiş olduğu 
ticaretgahın bulunduğu mahkemede rü'yet olunur. 

Emval-i Gayr-i menkuleye müteallik mülkiyet ve tasarruf davaları 
bulundukları mahalli mahkemesinde fasıl ve rü'yet olunur. Sebeb-i 
vehidden münbais müteaddid emval-i gayr-i menkuleye taalluk eden 
deavi emval-i mezkurenin bulunduğu malıallerden herhangi birinin 
mahkemesinde ikamet olunabilir. 

Da'vası mehakim-i Hukukiye'de ikame olunmak istenldiği takdirde 
müdde-i aleyhin ikametgahı veya mevkut bulunduğu veyahut ol 
cürmün vuku bulduğu mehal mehakim-i hukukiyesinden birinde ikame 
olunabilir. Bir da'vaya müteallık mesarıf-ı muhakeme ve ücret-i 
vekaletden mütehaddis ihtilafat esas rü'yet eden mahkemede fasl edilür. 
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1329 ( 191 1) Traihli Fırat Gazetesinin ikinci sayfası 

"Birinci Bölüm 

Yetki hakkındadır 
Madde 1- Zimmet ve taşınır mallara ait davalardan dolayı iddiacı bu

lunan ve kendilerine soruşturma açılanların daimi veya geçici ikametga
hının veyahud merkezi işlemlerin bulunduğu veya davaya sebep olan 
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taahüdün icra edileceği veyahud taahüdün meydana geldiği olay yeri ile 
taahhüd karşılığında alınan malın teslim edildiği yer bir ise mahkeme 
olunan herhangisinden ister ise ikamet için dava edebilir. Şu kadar ki 
aynı davada dava olunan çok sayıda olduğu halde iddia sahibi bunlar
dan birinin ikametgahı mahkemesinde davası görülebilir. 

Bazı taahhüd ve sözleşmelerin sözleşme anında tercih edilmişse adı 
geçen taahhüd ve sözleşmeden içerik davacılar ve davalılar ihtiyar sahi
bidirler. isterse verilen asıl ikametgahın dilersede daha sonra belirtilecek 
tercihe bağlı yerin mahkemelerinden birinde davanın görülmesini iste
yebilir. Fakat tercilili ikametgahdan maksad her iki tarafı bağlayıcı ise o 
halde adıgeçen sözleşme itibariyle davaların tercilili ikametgahın bulun
duğu yer mahkemesinde görülmesini isternek her iki tarafın hakkı olur. 

Ortaklar arasında şirket işlerinden doğan davalar şirket işleri bitince
ye kadar şirketin merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinde görülür. 

Üçüncü şahıslar tarafından şirket aleyhine açılan davalar dahi tasfiye 
işinin bitiminden bir sene sonraya kadar aynı mahkemede bakılır. Bu
nunla beraber bir şahsın veya bir şirketin ticaret merkezinden başka çe
şitli yerlerde şubeleri bulunduğu halde bu şubelerden biriyle olan mua
melatından dolayı gerek o şubenin ve gerekse ticaretin yapıldığı merke
zin mahkemesine müracaat edilebilir. 

Bir tüccarın veya ticari şirketin iflasına bağlı olarak davacıların bir
den fazla mahkemede görülmesi hiçbir şekilde doğru olmayıp bu gibi 
davalar iflas edenin iş merkezi mahkemesinde ve birden fazla işyerleri 
veya şubeleri bulunduğu takdirde yalnız merkez olan işınerkezinin ol
duğu mahkemede görülür. 

Taşınmaz mallara ait mülkiyet ve tasarruf davaları bulundukları ye
rin mahkemesinde görülür. Bir sebepten doğan birçok gayri menkule ait 
davaları adıgeçen malların bulunduğu mahallerden herhangi brinin 
mahkemesinde görülen istenildiği takdirde davalının ikametgahı veya 
olay yerinin Hukuk mahkemelerinden birinde yerine getirilir. Bu davaya 
bağlı olarak mahkeme nasrafları ve vekalet ücreti ayrılık olursa bunu 
davanın görüldüğü mahkeme halledebilir. " 

1333 (1915) Tarihli FlRAT GAZETESi 

1333 ( 1915) tarihli Fırat gazetesi, başlığın üstünde "Efendiye" ibaresi 
yer alarak yayınlanmışhr. ibarenin sağında, "nurnaro 2299" yanında 
"Pazartesi" ve solunda ise "kırkbeşinci sene" yazısı yer almışhr. Logo 
yine bu ibarelerin altında ortada yer alırken, logonun altında, ""Vilaye-
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tin resmi gazetesidir" ifadesi bulunmakta. Logonun sağında;" Matbaa ve 
mahalli idaresi. Hükümet konağı dahilinde daire-i mahsusadadır . 
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Urnur-ı tahririye içün rnektubi-i vilayete ve hususat-ı saire içün mat
baa müdürlüğüne müracaat olunur" ibaresi solunda ise; Şerait-i istira: 
seneliği birbuçuk altı aylığı bir rnecidiyedir. 

Şerait-i i'lanın birine i def' ası beher satırından üçbuçuk guruş alınır. 
Urnur-i ticariye ve sarrafiyeye rnüteallik i' lanat pazarlık suretiyle kabul 
olunur" ibaresi yer almaktadır. 

Gazetenin çıkış tarihi bu sayıda haberlerin hemen üstünde yer al
maktadır. Sayfa dört sütun olarak dizilrniş, birirnci sayfası Türkçe, ikinci 
sayfası Arapça olarak yayınlanmıştır. Haber sütununda; 

" 12 Rebiü'l evvel sene 333 

Haleb Pazartesi 19 Kanun-i sani 1330 

1 Şubat 1915 

HA V ADİS-İ YİLAYET 
*VELADET-İ PÜR MEYMENET HAZRET-İ RİSALET PENAHİ* 

Seyyüdü'l- Kevneyn ve Resulü's-sekaleyn, Haternü'l-Enbiya ve'l-
rnürselin, rnefherü'l-etkiya se'n-nebiyyin, şefi-i ruz-i ceza Habib-i Kibri
ya sipahsalar-ı enbiya, sahib-i kab-ı kevseyni ev edna, peygamber-i Zişan 
aleyhissalata vesselarn efendirniz hazretlerinin rneşirne-i tecelliyat ve 
sine-i rnaderden alem-i nasuti teşrif ve nur-i vücudi saadetleriyle tenvir 
ve tes' id buyurdukları leyle-i mübarekeye şeref rnüsadif olmağla rnübahi 
ve rnüsteğrak envar-ı füyuzat-ı la yetenahi olan şehr-i rebiü'l-evvel'in 
onikinci gecesi şehrirnizde kain cevarni ve rnesacid-i şerife minareleri ve 
ernakin-i rnübareke ve resrniye ve rnesakin-i hususiye tenvir edilmiş ve 
evkat-ı harnsede kışla-i hurnayundan toplar andaht edilerek i'lan-ı feyz 
ve saadet kılınrnışdır. 

Yevrn-i rnezkurdır cami-i kebir'de rnenkıbe-i veladet-i Hazret-i risalet 
penahinin kıratı rnünasebetiyle binlerce ehl-i iman ictirna etmiş ve 
merkad-ı mukaddes Hazret-i Zekeriyya aleyhisselarn'ı ihtiva etmesiyle 
kudsiyet ve ulviyeti bir kat daha rehin i'tila olan bu mabed-i şerif' de bir 
cemaat-i Kübra ile eda edilen salat-ı zuhr-i rnüteakibnekbe-i 
rnukaddesenin kıralına başlanmış, ara sıra huffaz-ı kirarn tarafından aşr
ı şerif ve kasaid-i latife ve rnubareke kıratıyla cemaat-ı rnüslirnin kudurn
ü eelil-i Hazret-i risalet penahi'ye rnütedair beşaret ve halatdan ve 
Kur'an-ı Kerim'in fuyuzat-ı ruh-i efzasından cidden rnütelezziz ve 
rnüstefiz olmuş ve halife-i Zişan ve padişah-ı rnualla unvan efendirniz 
devarn-ı ömür ve şevket-i hurnayunlarıyla beraber mücahidin-i 
islamiyenin mazhar-ı nusret ve rnuzafferiyet olmaları deavatınıda tekrar 
eylernişlerdir. 
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"Vilayet Haberleri 

Peygamberimizin Mevlidi 
Rebiü' l-evvel ayının onikinci gecesi şehrirnizde bulunan cami ve 

rnescidlerin miniheleri ve mübarek rnekanlar ışıklandırılm ış, beş vakitde 
kışla-i hürnayunda toplar atılmış bununla feyz ve saadetin ilanı 
yapılmışdır. Adı geçen günde cami-i Kebir'de Hazret-i Peygamber' in 
vetadetini anlatan menkıbeler okunrnuş, bu rnünasebetle binlerce ehl-i 
iman bir araya gelmiş ve merkad-ı mukaddes Hazret-i Zekeriya 
aleyhisselarn'ı içermesiyle ulviyeti artmış bu mabet-i Şerif' de büyük bir 
cemaat eda edilen öğle namazını takiben, kudsi rnenkıbenin okunmasına 
başlanmış, arasıra rnükerrern hafızlar aşr-ı Şerif ve latif kasideler oku
ınakla Müslüman cemaat Hz. Peygamber'in gelişinden müjdelenrniştir. 
Ve Kur'an-ı Kerim feyizli ruhundan gerçekten lezzet almışlar ve feyiz
lenrnişlerdir. Halife-i Zişan ve Padişah-ı mualla ünvanlı efendimiz örn
rünün devamına ve şevket-i hürnayunlarıyla beraber İslam mücahitleri
nin yardıma rnazhariyetleri ve muzaffer olmaları dualada tekrar eyle
rnişlerdir. 

MÜCAHiDİN-İ MEVLEVİYE İHTİFALATI 
Ba irade-i seniye teşekkül eden Mevlevi gönüllü taburuna rnühlik 

Haleb Mevlevi dergahı rnuhibban ve dervişanı geçen pazartesi günü 
Iabis-i kisve-i tarikat oldukları halde dergah-ı şerif-i rnezkur postnişini 
Ahmed Remzi Dede Efendi ile birlikde daire-i hükümete ve oradanda 
kışla-i hurnayuna giderek gönüllü dervişan ve rnuhibbanın künyelerini 
natık bir defterini altıncı ordu kurnandanlığı vekalet-i aliyesine tevdi 
eylernişlerdir. Remzi Dede Efendi tarafından tertib edlüb maarif müdiri 
Nezih Beg ma'rifetiyle bestelener ek Mevlevi dervişanı neyzenleri tara
fından terennüm edilen rnanzumenin suretinide bir veeh-i zir derc-i sü
tun eyleriz. 

" Mevleviye Mücahidlerinin İhtilafatı 

Padişahın isteğiyle teşekkül eden Mevlevi gönüllü taburuna dahil 
edilen Haleb Mevlevi Dergahı sevenleri ve dervişleri geçen Pazartesi 
günü tarikatın kendine mahsus kisve giyme, anılan dergah-ı şerifte adı 
geçen postnişini Ahmed Remzi Dede Efendi ile birlikte Hükümet Daire
si'ne ve oradan da Kışla-i Hürnayun' a giderek gönüllü dervişler ve gö
nüllülerin künyelerini söz ile defterin Altıncı Ordu Kurnandanlığı Veka
let-i Aliyesi'ne bırakılrnışdır. 

Rernzi Dede Efendi tarafından tertib edilip Maarif Müdürü Nezih 
bey marifetiyle bestelenerek Mevlevi dervişanı neyzenleri tarafından 
okunan rnanzurnenin suretini aşağıya veriyoruz. " 
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MANZUME 
Mevlevi taburi teşkil eyledi Sultan Reşad 

Feyz menla dadres Allah 'u a 'lem bi'r-Reşad 

Avn-ı Hak ile eyleriz meydan harbde biz cihad 

Çend mevlanayı Mansur ile ya Rabbe'l-ibad 

Salikan-ı Mevlevi meydan-ı harbe mevsar 

Canşin Hazret-i mella 'ya farızdar iktida 
İşte hazırdır küllin aşkıyla meydan-ı vega 

Cunud-u mevlanayı Mansur ile ya Rabbe'l-ibad 

Pirimizdir pişvamız Hazret-i Mella Celal 

Kahir a 'day-ı dinzz zikrimiz ism-i celal 

azmimiz düşman ile savletle etmekdir cidal 

Cunud-u mevlanay-ı Mansur ile ya Rabbe'l İbad 

Halik-i kalb-ı aduvdur fahrımız serde küllah 

Top gibi külebanın huve a 'damızı eyler tebah 

Emr-i hayr-i harbe sevk etdi bizi çün padişah 

Cünud-u mevlanay-ı Mansur ey le ya Rabbe'l ibad 

V elvele endaz a jak ola çün ney ve kudüm 

Dehşetinden tar-urnar olsa gerek a 'da umum 

Allah Allah hu deyü düşmana etdikde hücum 

Cünud-u mevlanay-ı Mansur ile ya rabbe'l-ibad 

KUDS-i ŞERiF'DE BULUNAN HALEB HEY'ETİ RİYASETiNDEN 
GELEN TELGRAFNAME SURETiDİR 

Mescid-i mukaddes-i Aksa'da tilavet olunan mevlid-i Hazret-i Risalet 
penahiyi müteakib sahibü'l-fütühat ve'l-hayrat merhum Selahaddin el
Eyyubi Hazretlerinin medrese-i külliye-i islamiye ittihazı merasimi 
ihtifalat-ı fevka'l-ade ile icra ve deavat-ı Hayriye-i cenab-ı padişahi eda 
olunduğu umum hey' etimiz narnma ma'ruzdur. 

Fi 1 7  Kanun-i sani sene 330 
Muhammed 
Kudsi Şerifde küşad olunan medrese-i külliyeye duhul arzusunda 

bulunanların ulum-i Aliye-i Arabiye ve Şer'iyeyi ta'kib edebilecek dere
cede tahsil görmüş olmaları lazım gelmekle arzu edenlerin 16  Kanun-i 
sani sene 330 tarihinden itibaren on gün müddet zarfında duhul-i 
imtihani içün mensub oldukları medrese veya merciierinden birer vesi
kayı hamilen mearif müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 
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"Küdüs-i Şerif' de Bulunan Haleb Heyeti Başkanlığından Gelen Telg
rafın Suretidir. 

Mukaddes Mescid-i Aksa' da okunan Mevlid-i Hazret-i Penahi' den 
sonra fetihler ve hayırlar sahibi merhum Selalıhaddin el-Eyyubi Hazret
lerinin İslami Medrese Külliyesi kurulması merasimi olağanüstü ayrılık
lar ile icra Padişah'a dua ile eda olduğu umum heyetimiz narnma arz 
ederiz. 17 Kanun-i Sani 330 Muhammed 

Kudus-i Şerif' de açılan Medrese külliyesine kayd olmak isteğinde bu
lunanların Arapça Yüksek İlimler ve Şeriyye'yi takip edebilecek derece
de tahsil görmüş olmaları lazım gelmekte. isteyenlerin 16  Kanun-i Sani 
330 tarihinden itibaren ongün içinde imtihana girmek için kayıtlı bulun
dukları medrese veya müracaat yerlerinden birer belgeyi beraberinde 
getirerek Maarif Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. " 

TEBLİGAT-1 RESMİYE 

Faizler re'su'l-malın fer'i olub re'sü'l-mal gibi te' diye olunacağı mali-
ye nezaretinden iş' ar edilmişdir. 

F 5 Kanun-i sani sene 330 

"Resmi Tebligat 
Faizle, sermayenin fer'i olup sermaye gibi verileceğini Maliye Bakan-

lığından bildirilmiştir. 

5 Kanun-ı Sani 330" 

KA V ANİN VE NİZAMAT 
Temettü vergisi hakkında kanun-i muvakkat 

(Maba'di) 
Madde 9. Nisbi vergi merbut (A) işaretli cedvele tevfikan ticaret ve 

san'atın icrasına tahsis edilen malıallerin bedel-i icarına göre tarh edlüb 
ticaretgahın bulunduğu şehir, kasaba veya diğer mahali içün ikinci 
madde mucibince ta'yin olunan sınıfa göre tehavval etmez. Nisbi vergi
nin tarhına esas ittihaz edilecek bedel-i icar ticaretgahın 14 Haziran sene 
326 tarihli müskafat kanununun onikinci maddesinde zikrolunan vari
dat-ı gayr-i safiyesinden ibaretdir. İşbu varidat-ı gayr-ı safiyeden bir 
kevne tenzilat icra olunmaz. Ebniyenin yalnız bir kısmında icray-ı ticaret 
ve san' at ve hirfet idilübde o kısmın bedel-i icarı ayrıca ta'yin olunmamış 
ise işbu bedel-i icar memurin-i maliye tarafından tayin edilir. 
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Madde 9- Nisbi vergiye bağlı (A) işaretli cedvele uygun olarak ticaret 
ve sanatın İcrasına tahsis edilen mahallelerin icra bedeline göre tarh edi
lip ticaretgahın bulunduğu şehir, kasaba veya diğer mahalleler için ikinci 
madde gereğince tayin olunan sınıfa göre değişmez. Orantılı verginin 
tarhına esas edilecek icar bedeli ticaretgahın 14 Haziran 326 senesi 
müskafat kanunun onikinci maddesinde zikronulan gayr-i safi 
hasılatdan ibaretdir. İşbu gayr-i safi hasılatın herhangi bir sebepten do
layı indirim yapılmaz. Binaların yalnız bir kısmında ticaret ve sanat edi
lip o kısmın icra bedeli ayrıca belirtilmemişse işbu maliye icra memurları 
tarafından yerine getirilir. " 

Fırat Gazetesi ile İlgili Teknik ve Genel Değerlendirme 

Gazetenin birinci sayfasında, en üstte ortada büyük harflerle yazılmış 
"Fırat" ismi vardır. Başlığın sol tarafında gazetenin nurnarası ve şemsi 
tarih bulunmaktadır. Sağ tarafta hicr! tarih ile gazetenin yayınlandığı 
gün yazılıdır. Bu bilgilerin alt kısmında iki sıra halinde, abonelik şartları, 
senelik fiyatı, altı aylık fiyatı ve her nüshasının fiyatı hakkında bilgiler 
yer almaktadır. Bu ifadenin altında da: "dahil-i vilayetten maada mahal
ler içün bu fiyata posta ücreti zam olunur, seneliği veyahud altı aylığı 
almak istenildiği halde merkez vilayet matbaasına müracaat olunmak 
lazım gelür" ifadesi yer almaktadır. 

Fırat başlığının altında sağdan sola iki çizgi vardır, bu çizgilerin ara
sında, "iş bu gazete dahiliye ve hariciye ve türlü mebahisi şamil olarak 
haftada bir defa çıkar" yazısı bulunmaktadır. Fırat, ilk dönemler haftada 
bir gün Perşembe günleri yayınlanırken, daha sonra haftada iki gün, 
Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanmıştır. Gazetenin Arapça sayfa
sında fark vardır. Gazetenin sağ üst köşesinde sayı numarası bulunmak
tadır, sol üst köşesinde çıktığı yıl, bu bilgilerin ortasında gazetenin çıktı
ğı gün, ay, sene bilgileri yer almaktadır. Gazetenin başlığı, yazı stili itiba
riyle değişmemiştir. 

Gazetede yukarıdan aşağıya çizilmiş çizgiler sütun aralarını ayırmak
tadır. Bu yönü ile gazetede boyuna mizanpaj usulü kullanılmıştır. Gaze
tede haber, bildiri türü başlıklar daha iri ve koyu siyah yazı ile yazılmış
lardır, alıntı yapılan gazetelerin isimleri parantez içinde yazılmıştır. 

Fırat' da yer alan haberler belli başlıklar altında okuyucuya sunul
muştur. Resmi nitelikli yazılar ön sırada yer almışlardır (rütbe verme, 
atama v. s. ). Gazetenin İlk sayılarında haberler üç ana başlık altında 
verilmiştir. Bunlar, "Mevadd-ı Hususiye", "Havadis-i Harici ye", 
"İlanat"tır. Daha sonraki sayılarda haberler dört anabaşlık altında veril-
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meye başlanmıştır. "Mevadd-ı Hususiye", "Mevadd-ı Umumiye", "Ha
vadis-i Harici ye" ve "İlanat" . 

Ücreti 
Gazete yayın hayatına başladığında, her nüshasının fiyatı 40 para, 

seneliği yarım ve altı aylığı çaryek lira olarak ifade edilmiştir. Ancak 
vilayet haricinden gazete almak isteyenler, gazetenin fiyatı hariç olarak 
posta ücretini de ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca gazetede ilan yaym
latmak isteyenlerin ücretini ödeyerek ilanlarını yayınlatabileceklerini 
gazete şu ifadelerle açıklamıştır: "İş bu gazetede ilaru murad olunan 
mevaddın ücret-i tab'iyesi sahibi tarafından verildiği halde dere ve ilan 
olunacağı misilh1 umuma faidelü maarif ve sanai ve saireye dair 
mebahisi şamil olan evrak-ı mersUle meccanen kabul ile tab olunacağı 
cümleye beyan kılın ur. " 

1319 yılından sonraki sayılarında gazetenin ücreti, senelik yarım 
Osmani Lira, altı aylığı 30 kuruş ve nüshasının 40 pare olarak belirtil
mekte. 1333 taril1ini taşıyan gazetelerde ise fiyat, seneliği bir buçuk, altı 
aylığının bir meddiye olduğu şeklinde yazılıdır. 

Gazete, aboneler için de "Müşteri olmak isteyerıler merkez-i 
vilayetde matbaa ve elviyede tahrirat müdürlerine kazalarda tahrirat 
katibierine müracaat etmelidir" ibaresi yer almaktadır. 

Teknik Bilgiler 

Sayfa 

Gazete yayın yaptığı ilk dönemlerde bir sayfa Türkçe ve bir sayfa 
Arapça olmak üzere toplam iki sayfa olarak yayınlanmıştır. Daha sonra
ki sayılarında gazete sayfa sayısını dörde çıkarmış haberleri Türkçe, 
Arapça ve Ermenice olarak vermiştir. Daha sonra tekrar Türkçe-Arapça 
olarak yayınma iki sayfa olarak devam etmiştir. 

Sütun 
Fırat Vilayet Gazetesi'nin ilk nüshalarında, her sayfa dört sütundan 

oluşmaktadır. Cemaziül-Evvel sene 131/Fi 12 Agustos 1317 tarihini taşı
yan gazete Sultan Abdulhamid Han'ın tahta çıkışırun yıldönümü nede
niyle özel bir sayı gibi yayınlanmış ve sayfalar iki sütuna dizilmiştir. Bazı 
sayılarında ise, sayfaların 6 sütun üzerine tertib edildiği görülmektedir. 
Ancak genellikle gazete 4 sütun üzerine bir sayfa mizanpajını tercih et
miştir. 
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Mizanpajı 

Mizanpaj, sayfayı yukarıdan aşağıya haberlerin ve klişelerin önemine 
göre kısırnlara ayırma ve sonra da ayrılan kısırnlara haberlerin başlıkla
rını ve klişelerin yerlerini işaret etme ve düzenlemedir. 

Bu dönem gazetelerinde manşet anlayışı söz konusu değildir, yalnız 
bölüm başlıkları vardır. Haber başlıkları, haber metninden biraz daha 
büyük puntolarla ve koyu olarak yer almışhr. 

Gazetenin birinci sayfasında, en üstte ortada büyük harflerle yazılmış 
"Fırat" Logosu vardır. Başlığın sol tarafında gazetenin numarası ve tarih 
bulunmaktadır. Sağ tarafta hicri tarih ile gazetenin yayınlandığı gün 
yazılıdır. Bu bilgilerin alt kısmında iki sıra halinde, abonelik şartları, 
senelik fiyatı, altı aylık fiyatı ve her nüshasının fiyah hakkında bilgiler 
yer almaktadır. 

Gazete, vilayetin sosyo-ekonomik, dini-kültürel yönlerden ilerleme
sini amaçlayan bir misyonu üstlenmiştir. Haberlerinde her tabakaya yö
nelik oldukça önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca gazete, vilayetle ilgili 
doyurucu bilgilere yer vermiştir. Gazete, eğitim alanında vilayetin ge
lişmesi açısından etkili olmuştur. Eğitimin önemine ilişkin konulara ge
niş yer verilmiştir. Fırat Gazetesi, sadece bu konularla yetinmeyip halkın 
güvenliğinin sağlanmasında da önemli duyurular ve öneriler basarak 
yediden yetmişe herkesin bu duruma riayet etmesini önemle istemiştir. 

Gazete, halkın toplumsal hayalına da ışık tutarak sosyal hayatla ilgili 
haberleri yayınlamıştır. Ekonomi alanında da halka lüzumlu bilgileri 
vermeye çalışan gazete, bunların dışında vilayet dahilinde demiryolu 
gibi ulaşım ve toplu taşıma alanında yapılan yeniliklerle birlikte, yerli 
halk açısından büyük önem arzeden sağlık konuları ve bu konularla 
ilgili yararlı bilgiler sürekli halka aktarılmıştır. Böylece gazete, vilayetin 
farklı alanlardaki gelişmesine yardımcı olmuş ve halkı daima bilgilen
dirmeye gayret etmiştir. 

Fırat Gazetesinin ilavesi GADİRÜ'L-FIRAT 
Gadirü' l-Fırat 20x28 ebadında ve yayın periyodu olmayan ilave ola

ra k yayınlanmıştır. 

Bu bölümde aktarılanlar, Gadirü'l-Fırat'ın 1-30 sayılarının 
orjinallerinin incelenmesi sonucu elde edilen bilgiler ışığında ifade edil
mektedir . .  Gadirü'l-Fırat, her sayısı dört sayfa ve tamamen arapça harf
lerle Türkçe olarak ve gazete geleneğinin dışında bir ,uygulama ile de-
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vam eden nüshalarda sayfa numaraları bir birini takip edecek şekilde 
yayımlanmıştır. 

Gadirü' l-Fırat'ın ilk sayısında çıkış amacı belirtilirken, her nüshasın
da başlık altında yer alan ibarede, Gadirü'l-Fırat' ın, Fırat Gazetesi abone
lerine ücretsiz olarak verildiği belirtilmektedir. Yine, Fırat Gazetesinin 
20. Nüshasında, gazetenin ilavesi olarak çıkartılan Gadirü'l-Fırat'ın niçin 
çıkarıldığı, ilavenin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bilgi yer almaktadır. 

Gadirü'l-Fırat'ın ilk sayısı Hicri 1284(1867) yılının 12 Eylül Salı günü 
yayımlanmıştır. Fırat'ta olduğu gibi tarih bölümünde Sene-i Şemsiye 
1 283 tarihi de yer almaktadır. Sayfanın orta kısmında "Gadirü' l-Fırat" 
başlığı, başlığın üstünde sayfa numarası, başlığın hemen altında yayın
landığı yılın tarihi yer alırken küçük bir çizgi ile ayrılan bu bölümün 
altında orta kısımda çıkan sayının numarası sağda ve solda hicri ve şem
si yıllara ait günün tarihleri yer almaktadır. 

Bunların altında ise iki çizgi ile ayrılan bölümde; "Bu varaka Haleb 
Vilayeti matbaasında temsil olunur. Tab' a mahsus yevm olma yu b hava
dis-i rüzgara ve maarife dair asara tabidir. Fırat müşterilerine meccanen 
verilir. Saiderine kırkar paraya satılır" ibaresi yer almaktadır. Ve bu iba
re tüm sayılarda aynı şekilde yer almıştır. Yazılar bütün sayılarda ve tüm 
sayfalarda çift sütuna dizilmiştir. Gadirü'l Fırat, haftanın belli günlerin
de değil, konulara göre haftanın farklı günlerinde yayınlanmış bu du
rum ilk sayısında "Mukaddime" başlığı altında yer alan yazıda da ifade 
edilmiştir. Gadirü'l-Fırat'ın ilk sayısında yer alan mukaddime yazısı 
şöyledir: 

"Mukaddime 

Cenab-ı mefhar-i uyun (ve caalna mine'l-mai kule şey'in hayyin) ab-ı 
ruy-i taht-ı saltanat ve mahyi-i mülk ve millet olan şehirşah-ı hakayik 
penah ve padişah-ı dekayik Agah efendimiz Hazretlerini ila 
ahirrizzeman serir eray-ı şevket ve şayan buyurarak Habib-i Ekremi yüzi 
suyi hürmetine misal-ı bi misal vacibü'l-emsal şahanelerini çar kuşe-i 
alemde su gibi cari eylesün. Amin. 

Emma ba'd şu asr-ı nadide ve alem-i pesendide temevvüc derya asa 
birbirini takib ede gelen mau'l-hayat terakkiyat-ı cümle mübeccelesinden 
olarak memalik-i Osmaniyenin her ellietinde cuybar-ı medeniyetin 
feyzanı nu be nu terakim-i Gadir ma'muriyete ve rüzğar-ı mamuriyetin 
vezani su be su telatim-i enhar marifete badi olmasıyla ma bihi'l-iftihar 
kenar-ı medeniyet olan malike-i deryayı maarif ve sanayi sevahil-i 
şarkdan dahi endamıyla runüma ve memalik-i mahruse-i cenab-ı 
mülukanede taraf-ı taraf cuyi cud-i temeddün feyz feza olarak sakinanı 
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doya doya nege sencan cemal-i istifade ve kana kana reyan-ı zelal 
istifaze olunmaktadır. 
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Cuş ve haruşa gelrneğe başlamışdır. 

Ne hoş cuşeş ki şimdilik tabii için yevm-i mahsus olmayup (rüzgarın 
önüne düşmüş adam yoruluyor) zemzemsince havadis-i rüzgara ve ma
arife dair asara tabi olmak üzere işbu (Gadirü'l-Fırat)ı icra ettirmekle 
müsteniden bi cudillahi'l-meliki' l-Aziz birinci nüshası bugün çıkarıldı. " 

"Gadirü'l-Fırat 
Hicri 1284 senesinin -Sene-i Şemsiye 1 283 

Eylül 12  Salı günü Türkçe olarak çıkarılmışhr. 

Bu gazete Halep Vilayeti matbaasında basılmışhr. Baskı için özel bir 
günü yoktur. Olayların seyrine ve bilgiye dair eseriere tabidir. Fırat Müş
terilerine parasız verilir. Diğerlerine kırk paraya satılır. 

Önsöz 
Bundan sonra deriz ki; bu nadide asır ve beğeniimiş ve seçilmiş dün

yada okyanus dalgası gibi gelen hayat suyu ve yükselen değerlerin tümü 
olarak Osmanlı imparatorluğunun toprağının her yerinde medeniyet 
akarsuyunun bir nevi coşanı olan Gadir çıkmasıyla maarif deryasında, 
sanayi ve şark sahillerinde dahi boy göstermesiyle bir nehir misali içen
lerine güzel bir istifade ile suya doymuş olduğu halde feyizler vermek
tedir. 

Ne güzel bir çağlayandır ki, şimdilik neşri için özel bir gün olmayıp 
olayların akışına göre Gadirü' l-Fırat'ı yayın hayatına getirmekle Cenab-ı 
Hakk'ın ikramıyla birinci sayısı bugün çıkarıldı. " 

Orhan Koloğlu, "Osmanlı Dönemi Basınının içeriği" isimli kitabında 
Gadirü'l-Fırat ile ilgili şu bilgileri aktarmaktadır. 

"Gerek yeni hukuk düzenini oluşturan Mecelle'yi hazırlayan, gerek
se modern anlamda ilk Osmanlı tarihini kaleme alan Ahmet Cevdet Pa
şa'nın Halep'te yayma başlattığı Gadir Fırat gazetesinin yayınını yöneten 
yardımcısı bu görevi zevkle üstlendiğini gazetenin 24. Sayısında ; 'sebebi 
vücudum olan Fırat' diye yazar ve ekler;'Başlangıçtan beri hedefimiz 
maarife hizmet etmekdir. Bu cihetle edebiyata dair bazı önemli konula
rın beyanını tasarlıyorduk. ' 

Yine, Gadir Fırat gazetesinin İstanbul gazeteleri ile yürüttüğü bir tar
tışma, taraflı eleştiri karşısında resmi zorlamaya yönelmeden ikna etme
nin yollarını açması açısından ilginçtir. 1867 yılında Halep çarşısında 
yangın çıkar ve dükkanlar yanar. Bu olay ve konu üzerinde vilayetin 
yaptığı çalışmalar gazetede yayınlanır. Ancak Halepli bir vatandaşın 
İstanbul' da Fransızca yayınlanan La Turquie gazetesinde mektubu ya
yınlanır. Mektup, tamamen yönetimi suçlamaktaydı. Bu yayın üzerine 
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Gadir Fırat'ın 16  Ekim- 6 Aralık 1867 tarihleri arasında yayınlanan 13 
sayının 12'sinde bu mektuba cevap verilmiştir. Uslup yönüyle de dikkat 
çeken ve iddialara satır satır verilen cevapların bazı bölümleri şöyledir; 

'-Taştan yapılı çarşı yandı. - Yanan taş kısım değil, tahta olan iç ke
penkler ve iç eşyadır. 

-İ tfaiye görev yapmadı, ilgililer seyretti, Avrupalı biri müezzini aşa
ğıdan bağırıp uyararak sala verdirtti, yangın böyle söndü. - Minarenin 
tepesindeki müezzine aşağıdan bağırınakla ulaşılamaz, üstelik Avrupalı
lar camiden 70-100 metre uzakta oturuyorlar. 

-İspanya konsolosu hemen yardım etti, zaten evvelce de böyle bir 
yangında ateşi önlemişti. - Evvelce böyle bir yangın olmamıştı ki. 

-Yanan dükkan sayısı 600'dür, ziyan 100 bin lira ya da 20 bin kese, 
5000 kişi dilenıneye mecbur oldu. - Yanan dükkan 323, zarar 4-5 bin 
kesedir, defteri var gelsin gösterelim. Halep' de 5000 dilenci yok, bize 
dilencileri göstersin iane parası topladık yardım edelim. 

-Kepengi demirden olanlar zarar görmedi. -Mantıksız adam Ha
lep' de kepengi demir olan dükkan var mı? 

-Kundaklama kanıtı yarı yanmış ipler. - Tahkikat yapıldı kundakla
ma yok, bahsettiği kundaklar herhalde çocukken sarıldığı kundak olma
lı. 

-Felakete sebep olan serbest geziyor. - Hayır, bekçi hapisde. Ancak 
bu çok dürüst adam yıllardır bu işi yapıyordu ve hiçbir geceyi evinde 
geçirmiyordu. O gece olmadığı için yangın başlangıcında anahtar bulu
namadı ve kapılar geç açıldı. 

-Fırat'ın olayı yazış tarzı Hükümet'e de dokunur. - Fırat'ın doğru 
yazdığı şey neden hükümete dokunsun, doğruluk sahib-i mektubun 
aklına dokunmuş olmalıdır. 

-Yanan şeyler satanların memleketten çıkarılması için hiçbir şey ya
pılmıyor. - Barut,fitil, m um gibi yanıcı şeyleri İstanbul' da Mısır Çarşı
sı'ndaki bazı dükkanlar satar. ' 

La Turquie'nin dışında Fransızca yayın yapan Corrier d'Orient ve 
İmpartal gazeteleri de bu mektupdaki iddialara yer verince, Gadir Fırat 
son yazısında bir açıklama ile konuya nokta koyar. 

'Bir karından doğmuş bu iki biraderi de okuduk pek çok güldük. Bu 
üç gazetedeki yalan makalelerin muharirlerine aynı teklifi yapıyoruz. 
Sahib-i mektup ortaya çıksın birlikte yangın yerini keşfedelim, 5000 di
lenciyi bulalım, zararı beraber tespit edelim. Hatta bu gazeteler Halep 
çarşısının taştan olduğunu görmek için buraya adam göndersirıler, eğer 
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Fırat haksız çıkarsa bütün masraflarını biz karşılarız, şimdiden depazito
sunu da yatırıyoruz. Haklı adama neden örümcek ağına örümceğin 
oturduğu gibi, yarısı görünür yarısı görünmez şekilde durmak gereki
yor. 

Peki bu gazeteler İstanbul' da yayınlanan Ruzname-i Ceride-i Hava
dis'i de mi görmediler. Hadi diyelim ki Ruzname Babıali civarında, La 
Turquie ise Beyoğlu'nda ve aralarmda bir saatlik mesafe var, dolayısıyla 
onu görmedi. Peki, kendisi gibi Beyoğlu'nda basılan ve yangın hakkında 
gerçek bilgileri veren Levant Herald'i de mi görmediler? Eğer Ruzname 
Türkçe, Levant da İngilizce olduğundan lisanlarıru bilmiyoruz diyorlar
sa, böyle gazetecilik olur mu sorusu gelir. Bu konuda insafı efkan 
umumiyeyi biz hakim tayin eyledik. ' 

Mektup 31 sayfa olduğundan ve 12  sayısında bu mektuba satır satır 
cevap veren Gadir Fırat, küçük boyutlu olan gazetesinde 12 sayı süresin
ce diğer haberlere ve yazılara çok az yer vermek zorunda kalır. Tartışma 
sonrasında gazete özellikle kültürel bilgilendirmede yetersiz kaldığından 
dolayı okurları için bir özür yayınlar; 

'Tam oluşmuş yalan demeye layık olan mektuba cevap vermek yü
zünden, maarif (kültür anlamında) sahipleri tarafından matbaamıza ge
len ve birikmiş olan bir sürü eğitime dair birçok iyi yazariara yaraşır ve 
düzgün yazıyı müşterilerimize sunamadığımızdan dolayı kusurumu 
itiraf ederim ve özür dilerim. Haddini bildirmek ve yalan yalandır deyip 
doğruyu söylemek insanlık görevlerinden olduğundan bu vazifenin ye
rine getirilmesiyle meşgul oldum. Dolayısıyla eğitime dair yazıları ya
yınlayamadığımdan dolayı sunduğum özrün kabule şayan olacağı itika
dındayım. '  1 1 5  

Sayın Koloğlu'nun sözünü ettiği yangınla ilgili iddialar ve Gadirü'l
Fırat'ın bu iddialara cevabı 4. Saysında (H. 1284 Teşrin-i evvel 2 Pazarte
si Günü ) yer almış ve 1 6. Sayıya kadar devam etmiştir. 

Gadirü'l-Fırat'ın onüç sayısında yer alan iddia ve cevapların 
orjinalleri şöyledir; 

(4 Numaralı Gadirü'l-Fırat) 

Fırat 16 numeroli nüshasında muharrer Haleb' de vukubulan yangına 
dair laturki nam gazetenin 16 numeroli ve 14 Eylül Efrinci tarihli nüsha-

1 150rhan KOLOGLU, "Osmanlı Dönemi Basınının İçeriği", TGC Yayınları, 
İST,2010, s. 25 
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smda m ünderic ve Haleb' den mevrud olduğu murakkam bulunan mek
tubun tercümesiyle Gadir'in reddiyesidir. 

(Tercüme-i Mektub) 

Eylül'ün birinci gecesinde vukubulan yangının haberini telgrafla al
mışsıruzdır. Bu yangın Haleb'in bir çok çarşılarını ve altıyüz kadar dük
kaniarını harab eylemişdir. 

(Reddiye-i Gadir) 

Filhakika Cemaziül-evvelin üçüncü Pazar gecesi Haleb' de kaza bir 
yangın vukubulmuş ise de bir çok çarşılar ve altıyüz kadar dükkanlar ne 
yanmış ve ne de harab olmuşdur. Ancak Fırat'ın 16 numerolu nüshasm
da muharrer olduğu üzere cem'an üçyüzyirmi üç dükkan muhterik ve 
münhedim olmuşdur. Sahib-i mektubdan sual ederizki altıyüz bu kadar 
dükkandan maada yandığını beyan eylediği çarşılar neresidir ve ol 
mikdar dükkan viraneleri ne yerdedir gelsin bize göstersin ve yoksa 
yalancılığına muterif olsun. 

(Terceme) 

Her ne kadar ebniyenin kargir olması memleketi bu gibi felaketler
den masun edersede alevler o kadar ziyana keş ve ateş ol kadar serkeş 
idi ki bütün memleket ab aydın olmuş idi. 

(Red diye) 
Vakıan kargir olan memleketlerde harik nadir vukubulmak ve etrafa 

sirayet ettirilmeksizin basdırılmak umur-i tabiyedendir. Ancak 15 
numeroli Fırat'da muharrer olduğu üzere bu dükkanların yalnız kubbe 
ve duvarları taşdan olup kepenkleri barut gibi müstaid-i iştial bulunma
sma ve edevat-ı itfaiyeye dair elde bir şey bulunmamasma binaen 
bizzarure ateşin önü alunamayıp ber vechi muharrer üçyüz bu kadar 
dükkan yanmışhr. Ve ateşin ulvi olmak malum olup sahib-i mektubtın 
bu fıkrayı dere edişi ve yangını bu mertebede alevlendirişi yangına kü
rek ile gitmek meselini müeyyed bulunmuştur. 

(Terceme) 
Haleb ahatisi derin uykuda oldukları ve böyle mühim bir hengame-i 

na behngamı görmedikleri halde uykularmdan kalkdıklannda defaten 
müşahade eylemiştir. 

(Red diye) 
Gerçi bu kadar cesimce değil ise de her birinin sermayesi bu defadaki 

yangında yanan dükkanıardan on belki yirmi dükkanm sermayelerine 
mukabil ve elli sekiz dükkanı şamil bulunan ve nefis ekmişe-i 
mütenevvia ile savayı satılan Haleb'in meşhur Arşun çarşısı dört beş 
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sene mukaddem başdan ayağa kadar yanmış olduği ahali-i Haleb unut
mayacaklarından bu yangını hin-i müşahedelerinden ol kadar dehşet 
periz olmayacakları bahsinde uzun tafsile hacet görülmez. 
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(Terceme) 
Müezzinler salat vermekte oldukları ve ahali derin uykuda bulun

dukları halde gözleri önünde olan böyle söz efken bir afah bila vazife 
seyr etmekte idiler. 

(Reddiye) 
Haber öyle değildir. Alay Beyi vekili Rıf' atlu İzzet Ağa bu yanğını 

hin-i zuhurunda nöbetçiler vasıtasıyla haber olarak derakab memurin-i 
hükümete ihbar-ı keyfiyet zımnında zabtiyeler irsaliyle beraber kendusi 
mikdar-ı vafı asakir-i zabtiye ile yanğın mahalline sekir demekte iken 
ihbar-ı keyfiyet için gelen cami-i Kebir müezzinine yolda tesadüf etmiş
tir. 

(Terceme) 
İnanılınayacak bir şeydir ki bu adamlar Hak Teala'ya şükür ettikleri 

halde hiçbirisi cemaah yardıma çağırmamuşlardır. 

(Reddiye) 
Bu çağırmamuşlardan sahib-i mektubun muradı nedir. Es salat gibi 

yanğın var deyu çağırınadı demek ise es-salahn sesini duymayan yangın 
var sadasıyla nasıl uyandırılabiliyor. Bununla beraber müezzin efendiler 
bu vazife bide ifa ve adem dahi üsera etmişler ise de hükümet onlardan 
evvel haberdar olmuştur ve harık mahallinede varmışhr. 

(Terceme) 
Her nasılsa Avrupa i familyalarından birisinin haberi olup evının 

damı üzerinden Cami-i Kebir'in es-salat veren müezziniyle münazaa 
haber verdirirse mecbur eylemiştir. Lakin iş işten geçmiş idi. 

(Reddiye) 
Aferin sahib-i mektubun izanına bu sözüne güzel ve ne makul söz

dür. Acaba bu zat her kim ise zerre kadar düşünmüyormu ki bir kişi 
bülend-i avaz ile es-salat veren müezzine yüz ba kadar arşun irtifaında 
bulunan bir minarenin alhnda bulunsa bile sesini işittirmek müşkil ve 
belki gayr-i kabil olduğu akl en müsbet ve Avrupa familyası sakin olup 
Cami-i Kebir' e en yakın yalnız bir iki mahal var ise de onların dahi yüz 
yüzeli arşundan ziyade bu' diyetleri bulunduğu vasıl rütbe-i be dahet 
iken bu Avrupalu familya tam üzerinden sesini acaba nasıl işittirdi. Var 
ise müezzin ile münazaayı büyük bir boru vasıtasıyla etmiş olmak 
gerekdir. (Zehi hayal muhal) sahib-i mektub mademki hakikat-ı hali 
yazmağa kat'a iltizam etmemiştir. Bari öyle minare üzerinde bulunan 
müezzin ile sakinan semaya i'lan-ı harik eylemiyar sen yolunda bu fa
milyaya ve elliana gavğa ettirmekden ise damdan yere indirecek kadem 
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zencide buyurup halkı bizzat ikaz etti demiş olsa idi. Bir inanılacak söz 
olur idi. Bu adamın kuvve-i hayaliyesinin muhali imkan derecesinde 
tahayul eylemesine (fe maşallah) 

(Bakiyesi gelecektir. ) 

(5 Numaralı Gadirü'l-Fırat) 

La Türki nam gazetede münderic mektubun tercemesiyle Gadir'in 
reddiyesi maba' didir. 

(Rediye) 

Koyabilirki bu makale hande feza sözlere ferd-i aferide havale-i sem' 
itibar etmez imiş işten geçmiş idi bahsine gelince memurin-i mülkiye ve 
ümeray-ı askeriye ve saire vaktiyle mahal-i haruka varmuşlar ise de ne 
çare ki yukarıda beyan olunduği vecihle elde edevat-ı itfaiyeden bir kan
ca bile bulunmamasıyla yangının önü alınamamıştır. 

Olacağa ne çare olur ve ölüme hangi hekim darev bulur. 15 numeroli 
Fırat' da vilayetin ibtiday-ı teşkilinde tulumba ve kanca ve balta gibi ede
vat-ı itfaiyenin lüzum-i vücudi ne suretle dermeyan olunduği muharrer
dir. 

(Terceme) 
Ve ateş Attar çarşısına ulaşmakta idi. İşbu çarşıda barut ve zift ve 

neft ve kükürt ve mum ve kibrit ve de bu misilli bir çok eczay-i nariye 
mevcud idi. 

(Red diye) 
Sahilian bu suku'l-Attarında sahib-i mektubun dediği gibi müstaiden 

ilitirak-ı ecza ve eşya olduğu Attar çarşısı Allah etmesin tutuşsa emr-i 
itfa müşkül olacağı misilli ve İspanya Konsolasi Mösyö Merkopli 
cenablarının ham ve hanesi gibi bir çok mahaller hal-i hatır ve tehlikede 
kalacağından ve belki yanacağından diyerek ol tarafça Haleb Vilayeti 
fırka-i askeriyesi Kumandanı olup bu kere beşinci orduy-i Hümayun 
Reisi Erkanlığına tayin buyurulan Saadetlu Seyyid Harndi Paşa Hazret
leriyle Kaymakam Ali Bey Efendi ve daha sair zabıtan-ı askeriyenin ne 
kadar ikdam buyurmuş oldukları yazılmışdır. Hatta muma ileyhi 
merkubli cenabları Attar çarşısında ki barut gibi şeylerin çıkarılmasını 
müşarün ileyhi Seyyid Harndi Paşa Hazretlerine ve merkez Kaymakamı 
İzzetlu Tevfik Bey Efendi'ye suret-i mazarrada olarak ifade etmiş ise de 
müşarun ileyh Hazretleri Bab-ı zabtiye kaymakamlığında ve daha sair 
nice nice memuriyetlerde bulunarak böyle kazayı taki zuhurları görmüş 
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ve emr-i itfasına bilhassa hlzmet buyurmuş olmasıyla yangın bani başına 
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gelmiş ve çıkarmaya nisbetle oldukça mahfuz bir mahalde bulunmuş 
barut gibi şeyleri olduği mahalden çıkarıpta başka mahale nakl 
etmekliğin zaratı adiyeyi müstelzim bir mühlike-i muayyene olduğunu 
muma ileyhi merkublu cenablarına anlatmıştır. 

O sırada Vali-i Vilayet Devletlu Paşa Hazretleri fırın gibi etrafı kapalı 
Hafaflar çarşısında rüzgarın önüne düşüp gelen akışın edamki esbab-ı 
itfaiye yoktur önüne sed olmak üzere kubbe yıkmakdan başka tedbir 
saib olamayacağını bilbeyan bu suretin İcrasına müsaraat olunmuş ve 
Vali-i müşarun ileyh Hazretleri İzzetlu mektubci halet-i muma ileyhi 
Tevfik Bey Efendiler muma ileyhi İzzet Ağa ile Cami-i Kebir'in kapusi 
tarafında vaki dört yol ağzında ki kubbenin hedemiyle meşgul bulun
muşlardır ki işte bu kubbenin hademi sayesinde yangının sönmüş ve 
Attar çarşısının kurtarılmış olduğu muhakkak ve memurin-i mülkiye ve 
ümeray-ı askeriyenin ne suretle çalışıp çabaladıkları li edi tab' matbaa
mıza verilip mahzut bulunan teşekkürnameler ile dahi masaddaktır. Bu 
kubbe ki yangının sönmesine bais olmuşdur. Yıkanlar Yüzbaşı 
Futuvvetlu Muhammed Ağa ile asakir-i mülukane neferatı ve kubbenin 
üzerinde vali-i müşarun ileyh Hazretleriyle Cami-i Mezkur Kaymakamı 
Mükerremetlu Mustafa ve Teftiş Reis Muavini Futuvvetlu Necib Efen
di'ler bulunup kubbenin hademine muavenet eden muma ileyhi Hazret
lerinin beraber götürmüş oldukları iğvatıdır. Hatta bu askerin ikdamat-ı 
fevkal-ğayelerine ve çok binaen harik sonunda hamam parası olarak 
Vali-i müşarun ileyhi Hazretleri tarafından binbeşyüz guruş i'ta olundu
ğu halde Fırat bunu yazmamıştır. 

(Terceme) 
İşbu familyanın bazıları hükümete haber vermeye gitmişler ve diğer

leri dahi ateşin önünü almaya çalışmışlar. 

(Reddiye) 
Hükümete gelen familya kimdir ve kime arz-ı suzeş derun etti. Bari 

gelip şimdi isbat-ı vücud etsede yüzüni görsek. Diğerleri dahi ateşin 
önünü alınağa çalıştı denilir. Onlar kimlerdir. Sahib-i mektubun kavline 
göre böyle uluvv-i hayr olan ve halkı germabe-i dehşete salan bir ateşi 
bu familyaların ebyay-ı himmetiyle ne kolay söndürüyormuş. Yok yok 
buna taaccub etmeyelim zira bu alem-i imkanda mümkün olmayan şey
ler dahi şimdi zuhur etmeye başlamıştır. İzan cümle parsde Yakub na
mında zıhaf neferatından bir zat mazhar-ı serkemalu'l-ayn olub isabet-i 
çeşmiyle elden ayakdan kalmış nice kötürümleri nim negahla eylediğini 
gazeteler yazıyorlar. Besbelli Yakub'un hastayı timare çeşm birnarındaki 
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hadisesi gibi bu familya herkim ise onun dahi ab-ı ruyunda itfay-ı harik 
için bir hasiyet olmak gerektir. 

(Terceme) 

Lakin pek büyük teessüf edilirki Sabun Ham Karakolhanesinden 
yardım edilmekten kat-ı ümid olundi. 

(Reddiye) 
Sabun Ham Karakolhanesi hangi karakoldur. Acaba Aslan Dede Ka

rakolumu demektir. Bu karakol ise zabıtandan neferatma kadar karava
nalar ile itfay-ı harik için su taşıyup dökmüşlerdir. 

(Terceme) 

Ateş yayılmış ve hükümetden kimse gelmemiş idi. 
(Reddiye) 
Hükümetden kimse gelmemiş ve kubbeleri yıkıpta yangını söndür

memişte ya kim söndürmüştür. Sahib-i mektub hükümetin vesait-i mü
teaddide ile icraya muktedir olacağı işi bir familyanın yapamayacağı 
kendi gibi alemide bilmezınİ sanır. 

(Terceme) 

İspanya Konsolasi Mösyö Merkopli ki başka defada böyle vukuatta 
medhe şayan bir hareketde bulunmuş idi. 

(Reddiye) 

Sahib-i mektubun evvela revş-i ifadesi Haleb' de böyle yangın olma
dığını andırıyor ise de burada muma ileyh Merkopli'nin böyle vukuatta 
medhe şayan bir himmetini söylüyor. Bu tenakus sahib-i ğaraz olduğuna 
delil değilmidir. Ve sahib-i mektubun efkan ne olduğunu teşriha bu sö
zü kafi olmazını (fe'tebiru ya uli'l-ebsar = ibret alınız ey görenler) (Baki
yesi gelecektir) 

(6 Numaralı Gadirü'l-Fırat) 

(Terceme) 

Ertesi Pazar günü Deyr Santa kilisesine m uma ileyh Merkopli Cenap
ları gittiğinde orada bulunan hesapsız cemaat tarafından alenen kendüye 
teşekkür olunmuştur. 
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(Red diye) 
Sahib-i mektub bu ismini beyan ettiği kiliseyi görmemiştir. Bu kilise

nin bizim gördüğümüze göre havlisiyle beraber dahilisi beşyüz adamı ya 
alır ya almaz. Buna nasıl hesapsız cemaati sığdırabildi. Var ise bunları 
havsala-i zihniyesine yerleştirmiştir. Biz bununla beraber yevm-i 
mezkurede öyle ifay-ı merasim teşekkürat-ı aleniye değil hafiye bile İcra 
olunmadığını mezkur kilise müdavimlerinden işittik ise de böyle 
zatiyata ait bahsi mevki-i mubahaseye koymağı istemeyiz. 

(Terceme) 

Her ne kadar birkaç defalar haber verilmiş ise de gerek hükümet ve 
gerek asker tarafından yangın mahaline pek geç gelinmiş yani alevin önü 
alındığı hengamda ulaşılmamıştır. 

(Red diye) 

Hükümet memurları filvaki yangın görünmesine yüz tuttuğu vakit 
gelmiş olsun diyelim. Ya hariki kim körleştirmiştir. Aklı olan hangi 
ferdankardırki muavenet-i hükümet olmadıkça öyle bir familyanın eseri 
himmeti buyurun bir yangını değil söndürmek körleştirmeğe kafi olabil
sin. (Bakiyesi gelecektir) 

(7 Numaralı Gadirü'l-Fırat) 

La Türki'deki mektubun tercemesiyle Gadir'in reddiyesi 
maba' din d edir. 

(Terceme-i mektub) 
Bu felaket yüzbin lira ziyanı müntec olmuş ve beşbin kişiyi dilenrne

ğe mecburiyet gelmişdir. 
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Yedi numaralı Gadirü'l-Fırat'ın birinci sayfası 

(Reddiye-i Gadir) 
Yüzbin lira yani yirmibin kese değilse de yangının sabahsi ziyanın 

mikdan onbin kese kadar tahmin edilmiş ve Fırat dahi böyle takrib eyle
diğini yazmış idi. Sonradan mizan-ı müstakim üzere olunan takdirki 
mertebe tahkika posta derandan malum olduğu nihayetü'l-nihaye dört 
beş bin kese kadar yazan vaki olmuştur. Def' -i iştibah etmek isteyenlere 
gelsinler defterini gösterelim. Dilenci meselesine gelince beyan olunan 
beşbin sail kimler oluyor. Haleb' de bulunduğumuz halde biz görmüyo
ruz ve nerelerde dileniyor bilmiyoruz. Haleb'in saillerini birer birer say
sak beş altı yüz değil üç beş yüzden ziyade selce bulunamaz. Sahib-i 
mektub eğer yangın musahibinine bütün sail olmuş diyor ise muhterik 
olan dükkanların bazısı tehi ve ekserinin sahibi miri idi. Tutalımki on-
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larda dolu olsun. Üçyüz bu kadar dükkanın sahibi dahi o kadar olabilip 
her sahib-i dükkanın biri biri üstüne farz fahiş olmak şarhyla onar çoluk 
ve çocuğu olduğunu farz eylesek ve Allah etmesin cümlesinin servet ve 
yesarlarını munkalib remad olmuşta zill-i suali ihtiyara mecbur olmuş 
desek hesabca yine dilencinin mikdan beşbine baliğ olmayup üçbin bu 
kadar kişi olmak lazım gelir. 

Bu ne kadar hande bahşayı bakıl olacak bir mütalaasızdır. Gerçi İs
tanbul' da bir adamın dükkanı hanesi alhnda veya civarında bulunup bir 
yangında kapı kapı yanarak varlıktan yokluğa tenezzül eyledikleri vaki 
ise de bu da pek azdır. Lakin bu yangında yananların dükkanıarı 
muhterik olmuş ise de hanedanları baki ve ekserisinin ahir suretle olan 
ticaretleri caridir. Hal böyle olunca nasıl bunların dilenci olması iktiza 
eyler. (Bakiyesi gelecekdir) 

(8 Numaralı Gadirü'l-Fırat) 

La Türki mektubun tercemesiyle Gadir'in reddiyesi maiyetindedir. 
(Reddiye) 

Hatta harikin vukuuni müteakip mesayibinden muhtac olanlara ve
rilmek üzere bazı memurin ve ashab-ı harniyet taraflarından olunacak 
ianeyi taplayup taksim eylemek için canib-i hükümetden bir komisyonu 
mahsus teşkil olunduğunu Fırat beyan ve teşvikat ve tergibat-ı lazimeyi 
havi mahaleler dahi neşr ve i'lan eylemişdi. Lakin harikzadelerin haylisi 
bu kere meclis-i idare-i vilayete gelüb kendilerinin dükkanları yanmış 
isede saye-i şahanede hane ve eşyaları mevcud ve iade-i ticarete beynet
tüccar emniyetleri ğayr-i mefkud bulunduği haysiyetiyle hakikaten sıdka 
yollu ianeye muhtac olmadıklarını ve bu suret-i itibariarına dakunacağı
nı ifade etmeleri üzerine sair mesayibinden dahi keyfiyet derdest 
istimzacdır. Sahib-i mektuba teklif ederiz ki şu yangından dolayı dilenci 
olmuş deyu beyan eylediği beşbin kişiden bize beş kişi göstersin ki 
ashab-ı hamiyelin i'ta anladıkları iane akçesinden onlara çokça hisse 
verilmesini komisyona tavsiye edelim ve illa (ekzebu min müseyleme) 
mesele-i meşhurun mevrudi olduğuni makar olsun. 

Tercem e 
Ahali ve arnele öyle meyus bir halde ve memnuniyetsizlik suretinde 

edilirki bunlardan ileri gelecek nedir bilinmez idi. 

(Reddiye) 
Bu mühim cümleye bir sual varid oluyorki hükümetin yangını 

basdırmak için elleriyle tahtalar kopardığı-narnı veyahud Asakir-i Padi-
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şahinin yemek yediği karavanalar ise su taşıdığınarnı ahali ve arnelenin 
canı sıkılıyor. (Bakiyesi gelecektir. ) 
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(9 Numaralı Gadirü'l-Fırat) 

La Türki' de mektubun tercemesi yle C adir' in red di yesi 
m aba' dm dadır. 

(Terceme) 
Mecburuz söylemeye ki Hükümet-i mahalliyenin bu vukuatda dav

ranışı bir çok lakırdılarm tefehüne sebeb oldi. 

Reddiye 
Küçük, büyük memurinin müdebbirane ve müteyikizane davranışla

rmdan dolayı ahalisinden şifahen teşekkürler edilmiş ve tahriren dahi 
alınmıştır. Sahib-i mektub inanmaz ise mahfuz bulunan 
teşekkürnameleri matbaamıza gelsin görsün tefuh olunan sözler galiben 
bunlar olmalıdır. 

(Terceme) 
Fırat' da görülen mubahase vukuet öyle bir te b dildar ha tır değil tas

dik ederki bu ateş-i kaza zuhuretmidir. 

Binalar keşf olunuh ateşin çıktığı mahallin haline dikkar olunur ise 
asla şübhe kalmaz ki bu felaket garazan ileru gelmişdir. 

(Reddiye) 
Gerek bu çarşularm hal-i sabıkmı bilen ve şimdi gelübde ahşab-ı 

yanmış ve kargir olan divar ile kabası kalmış bulunduğini gören zat asla 
şübhe etmezki bu ateş garazan vaki olmayub bir kazay-i ilahidir. Ve hat
ta bu çarşu gibi divar ve kubbesi kargir olub ber minval-i meşruh sair 
tarafı ahşab ve elyevm mevcud bulunan pek çok dükkanları müşahade 
kılan harik-i mezkurun kazaen tutuşduğuna bi istibah onları şahid-i adil 
tutar. 

(Terceme) 
Çünki dükkaniarın birisinde ateş zuhur etmiş olsa idi iki veyahud üç 

saat mabeyninde bu kadar büyümez idi. 

(Red diye) 
Bu yangının hin-i zuhurunda muma ileyhi İzzet Ağa yetişmiş isede 

çarşu kapuları kapalı ve bekçisi onda bulunmuşdur. Dehal zabtiye irsa
liyle bekçi getirilmiş isede külüne kadar nar cevfuıibine sarub fırın gibi 
alevlenmiş ve rüzgarın önüne düşerek kubbenin menafizinden gelen 
hava dahi körük hükmüne geçmiş olduği cihetle çarçabuk bu kadar 
büyümüşdür. Yangın iki üç saat sürmeyüb beş altı saat temadi eylediği 
ve bi tekrar tezkar olunduği üzere elde edevat-ı itfaiyeden bir şey bu
lunmadığı halde diğer mülasık bulunan çarşulara alei-husus suku'l-
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artarine sirayet ettirilmeksizin ateşin önünün alınması memurin-i mülki
ye ve askeriyenin himmet-i fevkaledeleri asar-ı meşkuresindendir. 

(Bakiyesi gelecektir) 

121 numeroli İstanbul gazetesinde vilayet gazetelerine dair bir bend 
olduğu işidildi. Lakin o nüsha matbaamızda noksan geldiğinden görü
lemedi. Meşhudumuz oldukda hissemize düşen vecibeyi ifadan geri 
durmayız. 

10 Numaralı Gadirü'l-Fırat 

Tercüme-i mektub ma'hud ve reddiye-i Gadir mabadindedir. 
(Terceme) 

Eğer ateş birkaç yere konulmamış olsa idi bu kadar mahal yanmaz 
idi. Fasıl ki başka çarşılarda bulunan kundaklar buna delildir. Bu çarşılar 
dükkanlarının kepenkleri demir olduğu hasebiyle ateş tesir etmemişdir. 

(Red diye) 
Bu sahib-i mektub ne kadar mantık bilmez bir adam imiş. Bir yandan 

diyorki Haleb'in çarşılarını gören bu ateşin mahsusi olduği anlar ve bir 
yandan dahi diyorki sair çarşılarda kundaklar bulunmuş ise de kepenk
ler demir olmak hesabıyla ateş tesir etmedi. Yekdiğerine muhalif bu iki 
sözü nası bir birine rabt edelim. Kepenkleri demir dediği mukaddemen 
yandığını bilmünasebe beyan eylediğimiz Arsun çarşusudur. Ve bundan 
başka kepenkleri demir Haleb'de hangi çarşı vardır. Vesair payimal çar
şılarda ki kundakları kim bulmuş ve kim görmüşdür. Bu kundaklar var 
ise sahib-i mektubun meşime-i efkarından mütevellid olan cenin-i 
deruğ'un sarıldığı kundak olmalıdır. Bu ne kadar açıkdan açığa yalandır. 

(Terceme) 

Bu dediklerimize şunuda ilave edelimki pek az defa vukubulmuşdur 
ki bir dükkandan ateş zuhur etdikde yanındaki dükkana geçmeksizin 
onu alınrnamış olsun. 

(Red diye) 
Sahilian Haleb'de böyle büyük yangının pek az defa vuku bulduğuni 

bizde biliyoruz ve Ezka' da gibi dükkanlardan bazen zuhur eden ateşin 
bir yana sirayet ettirilmeksizin söndürüldüği meşhudumuzdur. Lakin 
çarşı içinden zuhur edüb olacağa çare ne bekçinin o gece onda bulunma
sı ve rüzgarın yardım etmesi cihetle derhal cevanibe sarmış olan bir 
harikin elde edevat-ı itfaiye olmaz ve kepenk ve mastabalar kav gibi 
kadid ve yekdiğerine m ulasık bulunur ise ateşin önünü almak nasıl kabil 
olur. 
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Halbuki böyle iken malum olurki hükümet bu yangını nasıl büyük 
himmetle itfaya muvaffak olmuşdur. 

(Tercüme) 
İllaki ne vakit çarşının üstü boynan çarşı misillü taş kemer ile kapalı 

olduği halde imdi ateşin konulmasına şübhe olunmasun ve bekçinin 
orada bulunmaması dahi buna bir isbatdır. 

(Reddiye) 
Bu tecüme layıkıyla aniaşılamıyor ise de boynan çarşı neresidir aca

ba. İmaml-beyan Arşun çarşısini üstü örtülü beyan etmeği istiyor bile
meden bekçinin bulunmaması ateşin ğarazan vukuuna isbat görülüyor. 
Vakıan bekçinin bulunmamasından dolayı hükümet dahi iştibah edüb 
merkumi hapis ve sitintak eylemişdir. Ve o gece işi başında bulunmadığı 
kendisine kabahat ise de bu kadar çarşıyı bir harisin harasetine bırakmak 
dahi hatadır. Zira bu bekçi haftada bir kere olsun evine gitmezmi ve evi
ne gittiği gece böyle bir kaza vukubulursa ona mahsusidir demek 
hakkul-insaf caiz olurmi? Alei-husus bu bekçi bunca seneden beri bu 
çarşıların harisi ve ashab-ı dekakinin maaşlı mutemed ve mutemen 
adamıdır. Ondan hiyanet umulsa ashab-ı dekakini şimdiye kadar istih
dam edermi idi. 

Sahib-i mektub hiç buralarını düşünmüyormu. Bunla beraber ma
demki bekçi o gece işi başında bulunmamış ve çarşı kapılarının kapalı 
bulunuşi ateşin kesb-i cesametine sebep olmuştur. Nazar-ı hükümetde 
mücrim tutularak halen mahbusda oturuyor bu babda ashab-ı dekakinin 
emr-i harasetindeki noksanları meydanda ve çarşıların kapıları kapalı 
olub anahtarları harisinde iken kabahat nasıl polis memurlarına atf olu
nabiliyor. 

(Terceme) 
Bu gece kabahatli bilinerek hapse konulup zincire urulmuşdur. 

(Reddiye) 

Bekçinin yangın gecesi çarşıda bulunmadığı cihetle salifiz-zikir hapis 
ile istintakı lazım gelmekle Hükümet bu vazifeyi ifa eyledi. Lakin bekçi yi 
kablel hüküm zincire koymak kanuna tevafuk etmeyeceğinden oni yaptı. 

(Terceme) 

Hükümet buna kanaat etmemeliydi. 

(Red diye) 
Ne yapılmalıydı efendim. Kablel-hüküm bu herifi asmalımıydı. 

Afediniz Hükümet bilistintak madde tahakkuk edib hüküm giymeyince 
bir şey yapmaz. 
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(Terceme) 

Karakolhaneye şiddetini göstermeliydi. 

(Red diye) 
Ne için. Arslan Dede Karakolhanesinin gayret eylediği içinmi. 
(Terceme) 

Zira gözünün önünde bir cürm-i azirn vukubulduği halde vazife 
etmemişdir. 

(Red diye) 

Bu karakolhanenin gerek zabıtı ve gerek neferatı vazifesini ifa 
eylemeyüpde gerara zikrolunan familyarnı vazifesini icra etmişdir. 
(Barekallah ne hoş hande feza olmaz kar) (Bakiyesi sonra) 

12 Numaralı Gadirü'l-Fırat 

(Tercüme) 

Lakin hükümet ne yaptı. İşbu karakolhanenin zabıtı ben hükümete 
göndermişirn izinsiz bir şey yapamam diyerek kendisinden yardım iste
yenlere cevab verdi. 

(Reddiye) 

Evvela bunun aslı olmadığı muhakkakdır. Saniyen aslı olsa bile ka
rakol zabıtının nizama olan reası yolundadır. Sahib-i mektub 
bilmiyormuki asakir-i şahane amirinden aldığı emirden bir hatve ileri 
gidemez yani başlı başına hane ve kubbe yıkamaz fakat derhal büyük 
zabıt yerine haberler gönderiyor. Bununla beraber elinden geldiği ve 
mezun bulunduğu derecede emr-i itfaiye say ve ğayret eyler. Nitekim 
öylece icra eylemişdir. Eğer zabıt aldığı emirden fazla iş işlemiş olsa ni
zam-ı askerlikden çıkar. Ve bu halde büyük zabıta hacet kalmaz. Bu 
adamın mantık bilmediği gibi nizarnat-ı askeriyeye dahi vukfi yok imiş. 

(Terceme) 

Ya hükümet bu zabıtın hayrına kulak asmamış veyahud tatlı uyku
sundan kalkmamışdır. Nasılki taş madeninde boğulan onüç kişi için 
yaptı belki merkum zabıt haber vermemişdir. Bu iki tarihde merkum 
zabıt cezaya m üstehak idi. 

(Reddiye) 
Hükümet rahatını ahalinin tamamıyla istirahatında bulur. 

Binaenalyh Hükümet-i saniyye'nin o gece gözüne uyku haram olmuşdur 
ve ne suretde ikdam eylediği beyan olunmuşdur. Taş kesdikleri mağara
da garik-i seylabe-i esef olan adamlar onüç kişi olmayub on kişidir. Ve o 
vakit Vali-i' Vilayet Devletlu Paşa Hazretleri Haleb' de olmayub Ha-
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ma'ya teşrif etmişler idi. VekiHetde Sabık Haleb Mutasarrıfı Saadetlu 
Pertev Paşa var idi. İttifak yevm-i mezkurde iki mühim iş serzede-i tehur 
olub birisini muma ileyh Pertev Paşa idare-i ecnebiye müdüri İzzetlu 
Vasa Efendi ile Mektub-i Vilayet muma ileyh halet bana havale eylemiş 
ve diğeri ki en ehemi olan mağara maddesidir. Oraya müsaraat ve cüm
leden evvel muma ileyhi İzzet Ağa'yı yetişdirdikleri gibi muma ileyhi 
Pertev Paşa dahi bizzat gitmişdir. Ve gece sabahlara kadar çalışılmış ve 
ahali dahi pek çok ğayret eylemiş ise de kaza ve kadere ne yapılur. İşte 
böyle susuzluğindan şikayet eylediğimiz Arabistan çölünde insan suya 
gark olur bunda hükümetin ne kabahati ve ne sun' i vardır. 

Bu iki tarihden muradı yangın ile mağara keyfiyemidir. Bunlar ise 
farz edelim ki harikde Aslan Dede Karakoli zabıtı kabahatlı olsun. Fakat 
Ka rakola üç dört saat bu' diyeti olan mağarada telef olan adamlar için 
nasıl mesul tutulsun. Ani mesul tutacak mahkeme var ise sahib-i mektu
bun mahkeme-i vicdaniyesi olmalıdır. 

(Terceme) 

Hükümet bir cihetle dahi zerome şayandır ki ziyan dide olanlara 
muamele-i hoşnudi ifasına mecbur oldi. Bakalım bunlar için borcuni 
nasıl ifa etdi. 

(Red diye) 

Hükümet vazife-i nazifesini nasıl icra etmişdir. Harikzedeler için ia
ne komisyoni açdı. Ve bundan evvel herbirini bizzat muamele-i hasene 
ile taltif buyurdi. Artık daha ne yapsın. Bizim yazdığımız ve sahib-i mek
tubun tahrir buyurduği işte umuma arz olunuyor medhe kim şayan-ı 
zirome kim çeşşandır. Bu babda insaf efkar-ı umumiyeyi biz hüküm nasb 
eyledik. 
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Oniki numaralı Gadirü'l-Fırat'ın birinci sayfası 

(Terceme) 

Bekçiye karşı şekva olundi ve hapis olunub zincire konuldi. 

(Reddiye) 
Biddefaat yazdığımız vecihle tahkik-i madde için vakıan bekçi haps 

olundi ve fakat bekçi ye zincir vurulmadı. 

(Tercüme) 
Ziyan dide olanların her biri buldukları kundakları ve hırsızıara yol 

bırakmak içün kırılmış olan demir parmaklıkları hükümete takdim eyle
diler. Vali-i Vilayet ise bunların müzakeresini meclis-i idare-i vilayete 
havale oldi ve meclis dahi bunlara nasihat verrneğe kalkışdı. Ki Hak 
Teala'nın emri böyle imiş tahammül etmeli ve bu getirdiklerinizin hiç 
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birisi isbat sayılmaz. Ve bekçide bu kadar vakitde mahpusda yahyor. 
Cezası kafidir, bırakılması lazım gelir demiş ve bu cevab şu biçarelerin 
ne kadar gücüne gitmiş olduğuni tarif edemem arhk musabin kat-ı ümid 
ederek yerlerine çekildiler. 

(Red diye) 
Yanan yerde pencereli bir mağaza yok idi. Bu parmaklıklar kubbede 

olan parmaklıklar ise onların bir iki tanesi lüzumuna binaen itfay-ı harik 
için asker ve zabıtalara kırdırıldı ve bununla beraber hükümete öyle 
parmaklık gösterilmemiştir. Fakat tahkik madde ve hariden çıkarılub 
cenab-ı zabıtaya getirilen eşyanın ashabına i'tası için müsabin meclis-i 
idare-i vilayete celb olunarak zat-ı vilayet penahi dahi hazır oldukları 
halde tedkikat-ı lazıme icrasıyla beraber eşya-i mezkure ashabına veril
miştir. Ve bu sırada yanmış bir dükkanda bulunmuş olan Frengi ip to
marının yarısı yanıp yarısı yanmamağla buna kundak nazarıyla 
bakdıklarını ifade eylemesi üzerine mezkur ip tomarı celb olunarak 
meclisce cümle müvacehesinde ledel-muayene kundak olmadığı 
anlaşılmışdır. Ve bu ip elyevm Meclis-i idare-i vilayetde mevcud olup 
canı isteyen harikzade dükkanın gücünemi gider yoksa hoşunaını burası 
malumdur. 

(Tercüme) 
Bu felakete sebeb olan dahi serbest bırakılmış görünüyor. 

(Reddiye) 

Felakete sebep olandan murad bekçimidir. Bekçi ise ber veeh-i mu
harrer işi başında bulunmadığından dolayı hala mahbusdur. (Bakiyesi 
gelecekdir. ) 

14 Numaralı Gadirü'l-Fırat 

(La Türki' de ki mektubun tercümesiyle Gadir' in red di yesi 
maba'dındandır. ) 

(Tercüme-i Mektub) 
Bundan sonra vali-i vilayete bir çok arzuhaller takdim olunmuş ise 

de hiçbir kevne muamele-i hoşnudi hasıl olmamışdır. Ve şimdiye kadar 
misli görülmemiş böyle bir iradeye karşı bila perva şikayetden başka ne 
söylenür. Söylerneğe hacet yoktur ki o müezzinler ateşi temaşa idub aha
liye haber vermediler. Bu halde şayan-ı ta'zır iken hiçbir tenbihat ve tek
dire layık görülmedi. Teessüfli ifadahmızdan malum olabiliyorki şu 
memleketin en büyük işleriyle en küçük işleri ne gibi idare olunuyor. 

(Reddiye-i Gadir) 
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Vali-i Vilayete takdim olunan arzuhal istihsal-ı hoşnudileri zımnında 
Bab-ı Ali'ye takdim olunmuş ve derekab bi iane komisyoni teşkil 
kılınmışdır. Vakıan böyle bir idarenin misli görülmediğini bütün Haleb 
ahalisiyle beraber bizde tasdik ideriz. Zira Elhamdulillah ebvab-ı su 
istimalat-ı mesdud rahat ve emniyet mevcuddur. Hahr için büyük ve 
küçük bir iş görülmüyor ve kaffe-i umur-i nizarn ve hakkaniyete Tevfik 
ediliyor. 

Bu idare-i salimeyi beğenmeyen olsa olsa mikde de şahid mağrurun 
dinlenmesinden ve mahkemede şahid-i zur'un dinlenmesinden istifade 
edenler olmalıdır. Müezzinler evvelki nüshalarımızda beyan olunduği 
vecihle ifay-ı vazife eylediği içinmi tazir olunmalı idi. O zamanların 
geçdiğini sahib-i mektubun sern-i hakkaniyetine söylüyoruz var ise işit
sin. 

(Tercüme) 

Araba yolunun işleri ne haldedir. Bu husus için dahi bir defa ayrıca 
söyleriz. 

(Reddiye) 

Araba yoli günden güne ilerlemekde olub yakında Birecik yoli hitam 
bulur. Sahib-i mektub bu husus için dahi ne söyler ise cevabını verrneğe 
Gadir' de hazırdır. 

(Terceme) 

İşbu vukuatın nakliyatını Haleb Vilayeti gazetesi olan Fırat' da tab' 
olunan mebahis hükümete dokundi sözüyle bitiririm. 

(Reddiye) 
Fırat'ın yazdığı doğru şey hükümete neden dakunacaktır bilemiyo

ruz. Var is doğruluk sahib-i mektubun aklına dokunmuş olmalıdır. 

Zira Fırat işbu mübahese hiçbir kevnc cerh olunınağa şayeste değil
dir. Ve derununda hiçbir doğru lakırdı yokdur. 

Bu babda Hükümetin müstehak olduği mehdi Fırat'ın bi hakkın ifa 
edemediğini herkes dasdik eder. Yangın hakkındaki Fırat'ın yazdığı 
makaleler meyanda olub münderecatında ne yalan var ise tayin-i madde 
olunarak beyan huyurulsun taki enzar-ı umumiyeye arz edelim 
yalanmıdır değilmidir anlaşılsın. Derununda hiçbir sahih lakırdı yokdur 
bahsine gelince Fırat'ın hep yazdığı sahih olduğundan hatta yalan dolan 
ibaret düzme konuşma bu mektubun tercümesini dahi sahifesine dere 
eylemeği Fırat kabul etmedi. Bizim kabulümüz ise mektubun ekazib-i 
merdudesini meydana çıkarmak niyet-i halisanesine müstenittir. 
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(Tercüma) 

Bu vukuat geçtikden sonra müstaid istial meta' satanların 
memleketden çıkarılması için hiçbir kevne tedabir icra olunmamışdır. 
Bekliyelim ve bakalım bu vazifesizlikden daha ne büyük felaketler mey
dana gelecekdir. 

(Reddiye) 
Böyle şeyleri furuhat eden Attar Çarşısı ise bu çarşı Dersaadet'de Mı

sır Çarşısının satdığı şeyleri satar bir çarşıdır. Fakat bazı dükkaniarda 
kadimden beri barut bulunduğından onlar çıkarhlmış ve bu çarşının 
teşkil olunan komisyon-i mahsus marifetiyle üstü kebir kemerli olarak 
müceddeden inşasına başlattırılmış olmasıyla bu babda dahi Hükümet-i 
seniyye vazifesini tamamıyla ifa eylemişdir. Bu sahib-i mektubun bakıb 
beklediği felakete böyle gider ise kendu uğrayacağında yani yalancılığı
nın böyle serzeniş-i aleniyesiyle peyder pey mücazat göreceğinde şübhe 
yokdur. (Bakiyesi sonra) 

15 Numaralı Gadirü'l-Fırat 

(Hulasa-i Reddiye-i Gadir) 

(İşbu hulasa bir Teklif ve bir Hitab ve bir Hatime ve bir İ'tizarı şa-
mildir. ) 

Mı s ra 
(Kelamtedez olur zahir kişinin kendi mikdarı) 

Meslulunca hakikat-ı insanın kelamı derece-i aklı ve urefanın miza
nıdır. Çünki deliye deli dedirten güftar-ı perişanıdır. Sahib-i mektubun 
aklı başına ne kadar yar ve nasıl fetanet şiar olduğuna işbu mektubun 
her fıkrasını delil getirsek bize gücenmemelidir. Zira bu mektub kendi 
elinin emeği ve efkan hadpesendanesinin örneğidir. İnsanın kesbi yed-i 
ihtiyarındadır. İhtiyar elde değilse (el-cununu fununun) dan bu da bir 
fendir. Bu mektubun kaleme alınışıda dahi kaideten pek çok hatalar var 
ise de bahsine girişrnek haric-i sadr olduğundan mesleğimize münafi ve 
münderecatına atf-ı kelam olunacak olur ise maddeten gayr-i ma'kul 
olduğu gibi mana dahi makbul olmadığına reddiyelerimizdeki izahat 
kafidir. 

Gelelim (La Türki) ye. Bu gazete taraf götürmez ve geryu-i arzkariye 
gitmez doğruluği iltizam etmiş bir gazete ise bir minval-ı meşruh maddi 
ve manevi esasen ve aklen mecruh ve safsata ve deruğ ile memlu ve 
mehlut böyle bir mektubi sahife-i beyanına neşretmesün diyemez ve 
demekliğe de hakkımız yokdur. Fakat şu yangına dair Fırat' daki makale
leri dahi okumalı ve bu mektubdaki tenakusa ve olmaz sözlere dikkat 
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edüb hiç olmaz ise " Fırat böyle diyor ve sahib-i mektub şöyle yazıyor 
hakikatı henüz malum olamadı" yolunda bir şey yazmalı idi. Mademki 
şu vazife-i' bitarafane ve rastkaraneyi icra eylememişdir. Bundan dolayı 
(La Türki)yi takib eylemekdeki hakkımızı afv buyursun ketm eyleme
rneğe mecburuz. 

Yok yok ta'yib eylerneyelim diyelimki Haleb'in Dersaadet'e bu'd-i 
mesafesi cihetiyle (Fırat)ı görmemişdir. 

Ba evvela "Haleb' de bir yangın olmuş ise de nasıl vuku' bulduğuna 
dair daha ma'lumat-ı sahiha alınamamışdır. " gibi bir bend neşreylemiş 
ve saniyen bu harıka mütedair (Kurye Duryan) gazetesinde elli ve ayaklı 
yalanı görünce istikamet-i tabiyesi icabınca artık sabrı yanub " bir adam 
ateş olsa cürmi kadar yer yakar" mesele-i meşhuroyla tahtie ederek bir 
makale-i makul e yazmış olan ve (La Türki) gibi Dersaadet'te tab' olunan 
(Ruzname-i Ceride-i Havadis)idemi görmedi. 

Haydi bunun içünde şöyle söyleyelim ki (Ruzname-i Ceride-i Hava
dis) matbaasıyla (La Türki) matbaası arasında Halic Dersaadet yani 
(Ruzname) Bab-ı Ali civarında tab' olunub (La Türki) Beğoğlunda basıl
makta olduğundan beynlerinde bir saat mikdan budiyet vardır. 
Binaenalyh onuda görmedi. 

Pek a'la buda böyle olsun. Lakin kendusi gibi Beyoğlunda basılub bu 
yangın hakkında sahihce i'tayı ma'lurnat eden (Levand Herald) gazetesi 
içün ne diyelim acaba. Bunuda mı görmedi. 

Eğer (La Türki) der ise (Ruzname) Türkçe ve (Levand)İngilizce oldu
ğundan lisanlarına aşina değilim. (Gadirü'l-Fırat) da sual eylerki böyle 
gazete ve böyle gazetecilik olurmu. (Teberekallah) 

Eğer (La Türki) der ise bunlar mektub-i mechusun tabından sonra 
neşrolunmuşdur. 

(Gadirü'l-Fırat) dahi sual ederki pek güzel varsun öyle olsun onları 
gördükden sonra tashih-i mesele etmemelidir. Ve müşterilerine doğruyi 
bildirmemelidir. 

Eğer (La Türki) der ise (sahib-i mektub)un yalan dolan yazımız yani 
ğill-u gışsız merd olduğuna ğüttüğümden dolayı badi-i emirde ne kayd-ı 
ihtirazı tahrir ve ne de muahharan meseleyi tashih eylemeğe mecburum 
(Gadirü'l-Fırat) da böyle cevab verirki mademki (La Türki) bu itikadadır. 
Bila tereddüd ber veci an teklifimizi kabul eylemelidir. 
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(Teklif) 

Evvela (Sahib-i mektub)a teklif ederizki madem kenduleri buradadır, 
cüz'ice zahmete katılub matbaamıza buyursunlar ve eğer matbaamıza 
gelmek zahmetinden kaçunurlar ise mahallerini beyan etsinler 
kendusiyle müşerref olalım. Ve birlikde gidüb kemal-i hakkaniyetle 
yangın yerini keşf edelim ve muhterik olan dükkaniarı birer birer saya
lım. Ve beşbin dilenciyi arayup tarayup bulalum. Ve mikdar-ı ziyanı 
yanan hesab kitab edelim. Ve harikde kim çalışmış ve kim çalışmamış ve 
nasıl olmuşdur, buralarını umumun lisanından işidüb öğrenelim. 

Saniye (La Türki)ye dahi teklif eylerizki bizim yazdığımızda tashih-i 
mesele etmez ise hem Haleb'in çarşılarının nasıl kargir olduğunu görüb 
anlamak ve hemde ber veeh-i muharrer birlikde tahkik evka' olunmak 
üzere buraya bir adam göndersin. Eğer Fırat haksız çıkar ise gönderile
cek adamın yol masrafını ifaya ve mahkeme-i ticarete masarıf-ı mezkure 
içün depozito olarak şimdiden akçe i' taya hazır ve muhayyerdir. 

Yok haksızlık (La Türki) tarafında kalur ise göndereceği adamın bu
lacak yol masrafını neşrine vasıta olduği yalanın cezay-ı nakdi saysun. 
(Tetimmesi sonra) 

16 Numaralı Gadirü'l-Fırat 

(Hulasa-i Reddiye-i Gadir'in maba'didandır. 
(Korya Daryan ve İmpersiyal Gazetelerine Hitab) 

Ey gazeteler sizin dahi bu yangın hakkında neşrine vasıta olduğu
muz birer bendi gördük ve her bir fırkası La Türki' deki mektubun mün
derecatı gibi sıhhatdan Müberra akezube-i hande feza olmağla ve bu 
bendierin dahi sahib-i mektubun efkar-ı ğarazkaranesine cadem olmak 
üzere bir karından doğmuş iki birader-i a' cu be ferma olduği 
anlaşılmağla serapa okuduk pek çok güldük. Reddiyemiz mezkur 
bendierede cevab sevab olub tekrar cevab kaydında bulunmak madudi-i 
ta' da d kabilinden olacağından bundan sarf-ı nazarla fakat ber minval 
murakkam (La Türki)ye olan teklifimizi kamilen sizede ediyoruz. 

(Ha time) 
Şu sahib-i mektub ile üç gazeteye vaki olan şu teklifimiz mücerred 

sıhhat ve hakikat-ı halin zahire iliracı maksadına mübterıi olmağla mu
ma ileyhin kabul etmek veyahud etmemek bahsi şimdilik şöyle dursun 
lakin bütün dünyada ne kadar hakkaniyeti iltizam eyleyen gazeteciler 
var ise onların katında şayan-ı takdir olur ümidindedir. 

(Artık ha tirnemizi bu sözle bitirmeği münasib gördük. ) 
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Bu üç gazetedeki makalat-ı kazibenin asıl muhrirlerine şöyle derizki 
beytu' l-an kebutin oturduği misillü yarısı görinür ve yarısı görünmez 
durmak haklı adım içün neden lazun geliyor. Çünki hak yedlerindedir. 
O hakkı izhar eylemek niyet-i sahihasına müstenid olan böyle bir davet-i 
alerıiyemize icabatda kat'a tereddüd etmeyüb kabul eylemeleridir. İşte 
meydan tahkik hangisinin canı ister ise buyursun. Bak efendim bak ye
ter. (i'tizar gelecekde) 

Gadirü'l-Fırat'ta Urfa Kalesi 

Gadirü'l-Fırat içeriğinde haberlerin dışında edebiyat, tarih ve sosyal 
konulara da yer vermiştir. Zaman zaman Hale b ile birlikte Hale b' e bağlı 
liva ve kazaları taruhcı yazılar yer almıştır. 29 Teşrin-i Sani 1284 tarihini 
taşıyan 18 numaralı nüshasında, Urfa kalesini tarutıcı bir yazı yer almış
tır. Çıkan yazı şöyledir; 

"(Urfa'nın Kal'asına Dair Malumat-ı muhtasara) 
Urfa'nın cenub cihetinde ve mürtefi Cebel'in üstünde bir kal'a olub 

bunun memlekete karşu bulunan canib-i şimalisinin hisari üzerinde 
Hazret-i İbrahim Aleyhisselam'ı nar'a ilka içün Nemrud-i merdudun 
kurdurduği mancınık asarından olarak yanına taşdan mamul iki direk 
vardır. Ve bunların müdeveruşşekl olub birbirine budiyeti otuz hatve ve 
boyları tahminen yiğirmi arşundan ziyadedir. 

İşbu amudlara muabil kal'anin aşağısında müşarun ileyh Hazret-i İb
rahim aleyhisselamın dünyayı teşrif buyurdukları (Mevlid-i Halil) na
mıyla ma'nun bir cami nur lami' vardırki milirabının içinde kenan 
mukalkalı mağara olub derununda bir ma-ı mübarek feveran ve feyzan 
eylediği halde balasında fanus avize-i mukaddes gibi (mehd-i Halilullah) 
o yahtadır. Zikr olunan cami feyz-i camiin ğarb tarafında 
(Halilülrahman) ismi samisinde bir namazgah olub (Ayn Zeliha) denilen 
gölün bir sakiyesi namazgah-ı mezkurun içinden cari ve bu cami ile na
mazgahın arasında bağçe vardırki Gülistan-ı Halilullah sarıidir. (Mevlid
i Halil) camiinin kıblegahında feyz feza olan ab-ı hayatın ayağı (Ayn 
Zeliha) gölüyle birleşdiğinden maeyn-i mezkurinin iltika eylediği m ahal
le Urfaca (Mecmaul-Bahreyn) deniliyor. 

Ol ateşki tutuşduran Nemrud'i hirman adiarına yakmış ve 
Halilurrahman içün Gülzar-ı selam olmuş idi . .  Onun yerinden kaynayan 
ab barid ve safi hayli mütezayid ve vafi olub o sudan balık avlamak 
gayr-i mütemeyin ad olunmuş ve avcılarının şikarı zaman gecikmeksizin 
canıarına kar kılmış olduğu araca meşhurdur. 
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Şu zülal-i bi misal içinde küçükli ve büyükli guna gun semek na 
mütenahi kem ahiye yüzmekde ve meyanı miyalıda tabeş renga reng 
malıi asuman firuze farnın gıbta balış pertev-i mühür ve mahı olacak 
rütbede parıldamaktadır. 

Bu balıklarda seyyad korkusi ve şebike ve kalabe düşüb kapılmak 
kaygusi olmadığından leb-i cedvelde bir adam görseler taleb-i nevale ile 
tehez bez denbale-i niyaz ve başlarını sudan çıkaruh lisan-ı hal ile tekel
lüme ağaz eyleyerek bus kenar istikbal ederler. ll 

Aynı nüshada Urfa muhabirinin şehir ayini ile ilgili gönderdiği mek
tuba da yer verilmiştir. 

"Urfa' da bulunan muhbirimizin gönderdiği mektubdur. 

Yeladet-i Hazret-i Padişalıi'nin ruz-i mesedet berruzunde Urfa'da ic
ra olunan şehr ayine dairdir. 

Ol yevm-i mütemeyende sabahleyin saat beşe doğru umurin-i Liva 
ve bilcümle vücuh ve eşraf-ı belde ve ondan sonra rüesayı ralıaniye Hü
kümet dairesine gelüb mutasarrıf-ı Liva saadetlu Ziya Paşa vasıtasıyla 
takım takım zat-ı cudi tesemmat cenab-ı vilayet penahi ile zuhur-i şeref 
mülakat olarak ifay-ı merasim-i mübareke eylemişlerdir. 

Ve alay-ı cenab-ı mutasarrıfının barika-i himmet-i celilesiyle yevm-i 
mezkurun alışamisi daire-i mezkure kanadil veya mesil ile tezyin ve sat 
birden dörde kadar yanılan ve yakılan renga reng fişenkler ve gun-a gun 
malıtablar ile çarh-ı feleklerden başka kal'a ve çadır isimlerinde sanayi-i 
nariye icray-ı şehrayin-i azim olmuş ve şenliği görmek üzere gelen me
murin ve ümera zabıtan-ı kirarn ve eşraf ve hanedan ile muteberan . . .  
şerbet vesair itasıyla vesail aramışları istikmal kılınmışdır. Bi hakki ayet 
(Allalıu nurussemavati) ziya balış mişkat-ı kainat olan şems ve kamer 
münevver oldukça zat-ı Hazret-i padişahinin veladet-i Humayunlarına 
musadif olan nice nice ruz-i meserret meruz şenliklerinin icrasıyla cüm
lemizin dide-i meteharetleri kariri olsun amin. ll 

10 Mart 1284 tarihini taşıyan 26 nolu Gadirü'l-Fırat'ta ise Haleb viia
yeti ve bağlı sancaklar ve buralarda yaşayan halkın sosyal ve dini inanç
ları ile ilgili bilgi aktarılmışdır. 

" İşde Haleb vilayet-i celilesi zikr olunan mevaki-i mühimmeyi şamil 
olduği gibi bu mevkilere ciran olan Adana ve Maraş sancaklarını ve 
ca bal ve mehal-ı mezkureden müceddeden teşkil olunan Peyas ve Kazan 
sancaklarını cevabını ez meyaş gah mefsedet-i Araban olan Urfa Sancağı 
havi ve birde Haleb ve Bağdad ve Suriye ve Diyarbekir vilayet-i 
celilelerine yetmişer ve seksener saat mesafe bu' dunda ve ha valisi hali 
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ani'l-ahali olarak çölün orta yerinde bulunan (Zor) kıt'asını yani (Deyr) 
Kaymakamlığını muhtevidir. 

Merkez-i Vilayet olan Haleb şehri ise bender-i ticaret bir sevad-ı 
a'zam iken yolsuzluği ve İskenderun ile Haleb arasındaki (Reyhaniye) 
aşiretinin ve bunlara mededres olan Salifül-beyan (Kürd Dağı) ve (Gavur 
Dağı) eşkiyasının uygunsuzluği cihetiyle Haleb'in deniz ciheti bayağı 
mahsur hükmünde olduği misillü cihet-i berriyesi dahi denize teşbih 
olunsa seza olan (Şamye) ve (el-cezire) kıtalarma münkasım bulunan 
çöldür. Bu çölde meşreb ve meslek ve mezhebi na malum ve yekdiğere 
muğayir va' d ve nice nice akvam-ı muhtelife olub bunların herbiri güci 
yettiğini öldürmek indierinde emr-i ma'ruf gibidir. 

Netekim denizde küçük balıkları büyük balıklar yutar ve bunların 
ikamet ve hareketi mevasime tabi olub yazın ma'murelere yaklaşurlar ve 
kışın beyaban Arabistan' da dolaşırlar. Netekim balıklar rüzgara tabi olan 
suyun akındısına giderler. 

Zikrolunan elviye muhtelif ve gayr-i muhtelif olarak (Türk) ve 
(Kürd) ve (Arab) ile meziliib-i muhtelifede bulunan Hİristiyanları cemi
dir. Türkler ekser (Hanefiyü'l-mezheb) iselerde bazı mahallerde 
(Nusayri) dahi vardır. Kürdlerin ekseri mezhebi ve ayini pek bozulmuş 
ve belki bütün bütün çığırdan çıkmış bektaşilik)dir. İşbu beş kısım dahi 
hep (Papa)nın riyaset-i ruhaniyesini tasdik ederek akayidce beynlerinde 
bir fark yoksada kiliselerinde (Rum Katoliği) rumca ve (Ermeni katoliği) 
Ermenice ve (Süryaniler) Süryanice ve (Maruniler) Arabca ve (Latinler) 
Latince icray-ı ayin eyledillerinden kilisece yekdiğerinden mütemeyiz 
olarak herbirisinin reis-i ruhanileri başkadır. 

Urfa' da dahi böyle epeyce mezheb karışıklığı oldukdan başka orada 
(Süryani) dedikleri Hiristiyanlar (Ya'kubi) mezhebinde olub (Katolik) 
değillerdir. Ayntab'daki (Protestan) lar dahi iki kısma münkasım oldilar. 
Ki bir kısmı (İngiltere) ve bir kısmı (Amerika) vaazlarına tabiyet 
etmektedirler. Böyle sakin ve sükenası arab saçı gibi karmakarışık 
eczadan teşkil buyrulan Haleb Vilayet-i celilesi müşarun ileyh 
Hazretlerinin ittihaz buyurmuş oldukları tedabir takdir peşendileri 
semere-i alemyesi olarak pek çok ilerlemiş ve her tarafında asar-ı ısiahat 
ve teşkilat sernümay-ı zuhur olmuşdur. 

Aşayir-i ekrad ve etrak haneleri terkilerinde ve çoluk çocukları 
hayvanlar sırtında olarak şurada burada başıboş gezmekde oldukları 
halde şimdi cümlesi semt semt ve takım takım mahall-ı münasibede 
iskan edilmişdir. Ve eser-i beşer denecek bir şey olmayub cabcacılan 
sürüleri görilen (Çukurova) müceddeden I'mar olunan müteaddid 
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rnezraalardan başka reside-i kemal olmuş pamuk rnahsulatıyla 
bembeyaz kesilmiş ve yeniden karyeler teşkil olunub dam ve haneler 
yapılrnışdır. 

Alelhusus merkez rnutasarrıfı olub ibtiday-ı teşkilatcia Kozan 
Mutasarrıfı bulunan Saadetlu Salim Paşa'nın eser-i hirnrnet ve hasafeti 
olmak üzere yeni ıslah edilen Kozan Sancağı ıslahat-ı lazirniyesiyle 
beraber usuli vilayete tevfikan mecalis-i vesaireyi sair elviyeden ol 
mevki-i eczaya koymuş ve bu dahi mutlak rnuvaffakiyet-i celile Hazret-i 
cihanhani'ye rnüstenid olan rnüşarun ileyh Hazretlerinin tedabir-i saibesi 
cümle-i celilesinden bulunrnuşdur. Ma'rnurelerden aşayir-i Araban 
takımı ise (mesable) yani ahz-u a'ta etmek üzere karyeler gelüb gitrneğe 
ruhsat verilrnek içün canib-i hükümete (vergi) vermekle başlarnışdır. 

El-hasıl zat-ı sarni-i cenab-ı Riaysetpenahinin Rumeli cihetlerince 
memur huyuruldukları hatb-ı azirn ve rnühirnrneyi hüsn-i ifa buyurmuş 
oldukları rnisillü ber vechi rnuharrer fırka-i islahiyece dahi icra 
eyledikleri ıslahat rna'lurn-i sigar ve kibardır. Ve Haleb vilayeti celilesine 
ibtiday-ı rnernuriyet-i alilerinden bu ana kadar muvaffak bilhayr 
oldukları icraat ve ıslahatın değil rnüfredatıru beyan etmek külliyetini 
ta' da d ve bihakkın tavsif gen ca yeşpezir havsala-i ham e olamaz. 
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18 Numaralı Gadirü'l-Fırat Gazetesinin birinci sayfası 

Gece ve gündüz beni meham-ı saltanat-ı seniye ile iştiğale hasr 
eylemiş ve terakkiyat-ı ahval emr-i ehemmini takdim buyurmuş bir zat-ı 
cevdet sematin meclis-i ahkam-ı adiiye devlet ve millet mahz-ı hayr 
olduği ve bu dahi mücerred cemi-i karda mazhar-ı tevfikat-ı ilahiye olan 
Veli nimet-i bi minnetimiz Padişahımız Efendimiz Hazretlerinin kalb-i 
Humayunlarının mehbet-i ilham olduklarıru müeyyed bulunduği derkar 
olmağla seede-i teşekküre vaz' -ı cebin tazarru ile fariza-ı zimmetimiz 
olan ed' iye-i hayriye bi llsan-ı sadakatle tekrar ederek min gayri haddin 
tebrike cur'et eyledik. (Allah muvaffakun bil-hayr buyursun amin. )" 
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33 Numaralı Gadirü'l-Fırat 

Gadirü'l-Fırat'ın 33 sayısında baş yazı Fırat Gazetesinin 50. Sayısında 
gerçekleştirdiği yeniliklere dikkati çekmiştir. Fırat Gazetesi, 50. sayısında 
yayın gününü haftada bir günden iki güne çıkarırken, aynı zamanda 
haberleri Türkçe ve Arapça dışında Ermenice olarak yayınlamaya baş
lamıştır. Gadirü'l-Fırat'ın 33. Sayısındaki yazılar şöyledir; 

"Gadirül-FIRAT GAZETESi 1 1284 Türki- Numero 33 

(Perşembe günü çıkarılmıştır) 

Sene-i Şemsiye 1284 Mayıs 16 

İşbu seksenbeş senesi muharremü'l-Haram'ın yirmiikisinde Fırat ga
zetesinin senesi hitam bulacağı ve tarih-i mezkurden itibaren Türkçe ve 
Arapça ev Ermenice olarak üç lisanı havi olmak ve Gadir'i yine cihet-i 
ihdasiyesine tabi bulunmak üzere haftada iki defa çıkarılacağı ve posta 
ücreti müşterilere ait olarak Fırat'ın iki defa çıkarılacağı cihetle seksan 
kuruş bedel alınacağı 47 numaralı sancağımızda yazılmış idi. 

Sayeri teshilat-ı Sermaye-i Hazreti Padişahi' de Vilayet-i celile'nin 
sezavar buyrulan himem-i aliyesi semere-i meşkuresirıden olarak matba
anın Ermenice huruf ile sair noksanları bu kere tedarik ve tehyie 
olunduği gibi bir yandan dahi emr-i ikmaline sarf-ı mukadderat 
olurımakda olmasıyla bimennihi Teala önümüzdeki Pazartesi gününden 
itibaren pazartesi ve perşembe günleri neşr olunmak üzere haftada iki 
defa çıkarılacağı cihatle bugün Fırat çıkmayacaktır. Vilayet gazetelerinin 
ilidasından başlıca maksud vilayetin ahval ve vukuah ile icraat ve 
niyatına ve dahili ve harici havadise her tarafın kesb-i vukufu ve 
muamalat eylemesi olmasına birıaen müşterilere bir kat daha tehsilat 
olmak üzere bir senelik posta ücreti olan yirmidört guruş beraber 
bulunduği ve ber vechi muharrer Gadir'i cihet-i ihdasiyesirıe tabi olarak 
Fırat haftada iki def' a çıkarıldığı halde bedel-i sabık üzerine altı kuruş 
zam ile doksan kuruşa iblağ edilmiş ve Haleb' de bulunan müşterilerirı
den seksan kuruş alınmasına karar verilmiştir. 

Şu halde fıratın bedeli emsali olan gazeteler bedelatından ehven ey
lediği ve üç lisanda tab kılınacağı cihetle Ermeni milletinden dahi bir 
hayli zevatın müşteri olacaklan emr-i tabii ve müşterilerimiz canibinden 
şimdiye kadar meşhud dide-i mebahahmız olan muavenetin hüsn-i ifa
sında bundan böyle dahi deriğ himmet buyrulmayacağı celi olduğundan 
bu babda tafsile hacet görülmemiştir. 

*-*-* 

247 



Haleb' den Birecik' e ve İskenderun' a kadar tesviyesine geçen sene 
rnübaşeret olunmuş olan yolların emr-i tesviyesine geçen sene rnübaşeret 
olunmuş olan yolların emr-i tevsiyesi oldukça ileriediği halde fasl-ı şita
nın duhuli cihetle ikmali bu sene baharının hululune ta'likan te'hir 
olunmuş idi. Lehul-harnd mevsim-i baharın dahulüne rnebni rnezkur 
yolların taviyesi sırası geldiğinde geçen sene gibi yine arnele tertib ve 
camb-i hükrnetten memurlar tayin ve tesrib olunarak emr-i tesviye ve 
tanzimine bugün başlanmış ve bi inayetillah-i Teala yakında hitarnı 
rne'rnul ve rnüntazır bulunmuşdur. 

*-*-* 

Geçen Şehrül-rnuharrern'in yirmialtıncı pazartesi gecesi saat beş rad
delerinde Antakya' da vaki (Afan) nam çarsuda kain Errnihzade 
evkavfından bir bab fırının tutuşduği haber alınrnağla derhal canib-i 
hükümetden zabtiye neferatı gönderilüb fırına rnuttasıl bulunan iki bab 
dükkan rnuhterik olduğu halde basdırılrnıştır. 
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35 Sayılı Gadirü'l-Fırat 

Gadirü'l FlRAT GAZETESi 1 1284 

Numero 35 Turki 
(Pazartesi güni çıkarılmışdır) 

Sene-i Şemsiye 1284 Ağustos 26 

(Maraş sancağına tabi Enderun kazasından mektup) 
Bu defa Haleb sancağı merkez kaymakamlığına tayin buyrulan 

Rıf'atlu Veli Efendi'nin Andırın kazası Kaymakamlığında bulunduği 
müddetçe emval-ı emiriyenin istihsalinde ve kur'a firacı ve bekayasının 
derdestinde ve külliyetli bağ çubuklarının garsıyla ahalinin iskani em
rinde sarf-ı mesai ve ğayret eylemiş ve müceddeden doksandört hane ve 
çend aded dükkan inşa ettirmiş ve kasabanın iman için herkesin meyl ve 
rağbetini celb etmek üzere kesesinden bir bab furun yaptırdığı gibi 
Mukremetlu Naib Efendi ile A' zay-ı Meclis dahi m uma il ey h itibaen beş 
bab dükkan yapdırmışlardır. Tahtani ve fevkani sekiz oda ve bir matbah 
ve iki kahve ocağı ve üç sofa ve iki koğuş ve bir hapishane ve bir ahuli 
şamil güzelce ve muntazamca Hükümet Konağı dahi inşa ettirerek hü
kümete gelüb giden ashab-ı duavi vesairenin huzur ve rahatlarını istih
sal etmiş olmasından dolayı cümle ahali Efendiyi muma ileyhden 
hoşnud olduğuni beyan ederim. 

*-*-* 

(Birecik' de ki muhabirimizden mektub) 
Hersene mevsim-i sayfada olduğu gibi bu sene içinde dahi geçen 

Cuma güni gayet şiddetli bir fırtına olmuş ve Fırat kenarındaki kumlar 
ruy-i asumana savrulmuş olmasıyla bu esnada Birecikli Hacı Müslimin 
onbeş onaltı yaşında bulunan oğlu Hasan bağından gelür iken gözlerini 
tozdan vikaye etmek üzere arkasında bulunan abasını başına geçirüp ve 
gözlerini kapayup yol üzerinde gidiyor zannıyla biçare çocuk Fırat neh
rine düşüp ğarik-i seylabe-i memat olmuştur. 

*-*-* 

(Kezalik Birecikdeki muhbirimizden mektup) 

Birecikteki vaki (Teluz) karyesi kenarına ekin ekmekde olan 
Türkman aşiretinden Ali'nin oğlu Ali Fırat nehrinde yıkanmak üzere 
iken mübtela olduğu (sara) illeti kendusini tutarak biçare vefat eylemiş 
ve çıkarılup badelkeşf defn olunmuşdur. 

*-*-* 
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(İlan) 

Müteakidin-i ferikan-ı kirarndan Saadetle Azmi Paşa Hazretlerinin 
Halep Kal'ası pişgahında kain mutassarıf olduği konağı ile İskenderun 
iskelesinde bulunan yüzdönüm mikdan sazlık arsası ve ondört dönüm 
kadar bostan mahalı satlık olduğundan talib olanlar tüccardan Atakyalı 
Zade Hacı Abdulvahab Ağa'ya müracaat eylemeleri. 

( U' • )  
�.:.lj!I�..Ot 

HAl ..fi 

�V..:.:'.Iı'tr.Y.J..:...;.ı. )· 
�;ıı�.)\ J,,,.P� 

•X• · <•""""Jf'.,..;,!n·ı 
�vi� 

" 
.. --�Ji.:'lj\:ı._._.ı. • .j J-:i'-...;ı_,ll,j.,. • .... t=J.,Ij_:.i,.ı:... ... .ı..;ı.. ,;_Y, � .iıu 
t,_;�JL-:ı· J-:ı.JI' , .. _� r.1. 4-:ı..l • ./('nı..:....l_:•"':"rh\ r.J.ı.J"'r-� .:.� 
..;;:;..:..1.)-,.; , ·""'::.lY\).;11_,�-;fo.:.. �ı;-ı • 1."\.� ..:.Jj-J:;..\j . J-4:\: .;ı.:i;�.:..J'�� 
. ·A�! ı�r·�., � "j� .:.ır;n • · .ıj:._l..-,.,_ •• \}} o-!:J;L..J,l:J,: 

;� ..... ..s:::-ıi.Jı_,..llıh'�'""""'�' ��ı;: .. "':'"""'--<o.ı.:iı�.).&iy.:l'·
:.:�_;ı.. -�'..< �' . \�_\....j_,._,.,.ıı 
'":'" ... U:: �S.cil.l:oo .. ı;;ı..,ı;.l· ... JI ;,..•Jt 

-A":'r::··....;ı �, . ı;._ı_. ;ı/'
•Jı-,._; 

. .:.ı�;ıt..;_,...;.,s.cil.:.l; .... ;ı;:.ı.t- Jl 
:;-dl. J.;_�..t�t•-11-ıf..-���, 
:0.:}--JI.,sıf.llı\J .ı_:..,.\�\ .s.cit._t\o.-.. 
,t;,r-Jil.;.'Clt-._Ç)1 1f ıJ1.:11�\"':'J 
. �'.tljlıJ.J.:;;,"J,.,I ";f..s.ôi("'I·\J':\. 

.:..;.ıa;:�ıi..;:Jı;.;Jt..:ı·.J��n.'=', 
�)J.ı.;_ ,:S: :J.,ı.ı......ı;.. �ı.:ı: 

,ı;,:;.JI -=-'\!!ı�)\.j•ı...i\:llı...A:.;.lt .. -:-, 

!.::..l'v-?-�;ı�·'•;:ı �ıv.ciı.:m.!.' 

�_:�..:-.u. J)I.�\'IJ:.!J..JIIS� ;.,....:.. ,;.,\ 
·:'' .jr :./( �.�.:..ıı ;,_ı,.Jı.ıSJ,_�._...;J 

...:._ı,.t.,ll'Y&.i..u;.....,��Jrtı. �J� 
._._ı,,j \'fl; :�ı._ıı..,ı..ı ._r�.l· ,, i.;)Jl 

.:,ı. 
Jı"--" ,,, .... ; _r.-;). o,ı.!lll.-.1 .:.J� 
c,Ar:r;,l_.ı,j ;,;...JI"'-LJI,<-'\ 

JJ>.ıl _ı,;. .,jl..:..c.\ ..S.ı'-"'..S\J_,:. J\J 
.:J:�;::.;;Jt- �\..\$"'���J.tl.."' 
.,.....ı.,.:.:u_,ı., . ,_:.J:.,..;-u:..L..:t: 
..s-��� • .,..ı.,.4.L..; Jl:-:ı:-·-� 
;,ıı:}, • �..s.ı.:iıl ..ı.:o- �ı... .f.i-(r.�
�J�..s.ı....:il.:.l:....t�J,I:JI.-.j..,....:.. 
.:Jl=-;A.:-V:.J,_V".,s,J).-�, . Jl�.�;· 

.s.ı..:tı.;ı-�,ı;Jı ... .:.ı�-l.:.r-1\ı_,;.Jt. 
tS'.ı.)ıv.f-L ... �J.i-, - ....:..,).:_,..:... .... 
�ı· :.�.J�..S..._jl r'ı,ç.t..,Cja<JJ.' 
\S"'.lo,lıJ.f(.·�)�, - �'l;ı..i;
·�ı·...a:...A:-ı·:.;J.s:.:.lj"':f'.l'�-� 
�m.:.. y;�;.,iJı:_i\r.;....:..�..,J�_: 

. J.l.:..lJJ::"':":'i�t·....a:-":'t' . .s.ci\ 

.;.sy • ..:i._'i, �;.�ı.-, .. <.�J,.t 

��JI:IJJ�_,..:.IJl..S\)J:..:.ı'-J,I._;.,;,� 
"==;;,..�J��wtr'·:>...sft..r-�. 
i.JI.-�;J,;.,{ ._f.:,J '!fiJ .:._ıj,ı) .:.;a 

(.Jll� '...ı. . .r. '  .... t;j,,) ' .JlJ:.l 
(j-i1c;ı nj n'ı' uJ) 

j.-__.YIJ ,:...:ı._;.ı,�JII,:..)l .. , -....\... .. 
'J.L..- �'G-.ıl»•'-i• _._;ı� .:.ı't:, ,:--ili) i...:ıJı.._,Ö.I.!.D�.:..�I,;��J e_,y 
...;, �1\fi.J)v• 1:;ı., l.ı\.ı� ..:.: .. ! J 
.:;---� .ıi.Ü· ,jJ-11 !ll .:ıl ; J ,�ı �ı;ıı.J' 
,\ l.oo.J.,:..\; ı;t.ı.ı,.....ıj ıJ:..;..ı., )I.':"JI.Ji
• Jl'·::l14,j· .:.ı'ıJ:-.J.i->l .:.ı1..ı"!rt" . .l-� 

(._,...,t;ıı.'..:...•.:,· -..ıı .. .J-."';"j) 
J•I_:,•J" c;,�l,j_l ;.,ti-!�I?'.JI 
t .. � . ...,...�ı;n.L:.i .s}.J" (J!ı� ) :ı.;.,; 

.,ı_,�ı_, .._.\�hr...u: ..ı.J_, ..ıl.J', J)J. t J.!..)\ ��;Y\_, J:,_Jı..i" jo.!....JtJ:_,l.il ..:..LJ 
�u..�ı:::Jı>,�k . .i,t;...,_h.�'·'!.·l:...l"-'' 
�����:�;;�:;:ı��: 
e:.:.;l,l.:.ı, ,!f\:.to.;.I.."('UJ J...:.'J r: .iJ lti .JI_.f>,:/�'\ f) J.:ı.lfi.. •• U� .. :� . ..:.�\..:-Jc_-:.ll 

_r,.J. ,:... .. ,ı:.:.. J}- Jıı eı.ı:ı.ıı �.r J 
:J.��J-")H•YIJ�L...o'jl .ı'I �-'J..!.r. 
.li_.I.IJ �;.JtiS"liı J�· ,"tA�$1\ ..: . .r ... .ı.i, 
.,:.. .. \.iı .ı.:...,..�'-f-r-,.1:,-)IJ C JOJI_...tj,;IJ 
;}lo:v..JJJJ,rJI(.J<�jt,:.Ja, IJt;.�)\ 
.ii.JJı:-,Jlr..t.l":"'_,ü.:..&�JJı:-"l\.JI....:..:I 
.l'f'11 :...1j,.ıYJ)'\...;t�',ı:.:.ı•rj)\J..ı"; 

ı,S;\�-.:..�.._,;._, ���.�,.� ._;.;ı . ..:.; 
.j;o)·.,. ..S),_pJ� ,fJJj •_ı._:;t;Jı;Jl 
ı� ;»:ı_,_.:.ıL-G ... ı:);ı,'":, ,J_..ı.-;_� 
4:--;,.IJı;.;A·ı_,J�.j!.J:ly_,;;:.. ?<.,h 
��fL�jl_,ı\,.ı;�.:,..ı.:..fo.-.j.J .... J11, �J�_ i'l;»._;.i:kjl\.:.ı..:.-�-.. ,1} h·--:.: 

. ;..L.l,�_..ı.-.� ,...ıl\.. ��.,;� .j·J-- �.ıs. J-.� 
__,.,_. (":"_,:C.;....ı:-\�t ıY.J·• ) 

���'..r<�ı}<JI).)�ı.:�:..L..:.._;�J:; 
.�,n .,_..;.ı...:i_,,_ .:z·-� y,ı.!.l� ..r.- • 

J-l.s-J..!.(,._i{.ı.l,l .jJ'l,�e:_ .. .:ı� · -� 

:�,/�����;:;-�����;;:��� 
�,-..�.o.J.·,_ ,j_,i�..!ı ..... ,_;l_,lji�·-� • .ı.:.:-,lı!.t.i. J;..1_,._ı.S,_.;.."",·.·....;ı.;,;,ı;..U 

)..ı..l.ııf'" ..j-J ..sJ j\ .ji:)J' ..;·��_:..... ,_;..,:; 
�lj,..ı,...:;..JI.;,ı• (J_;ıl"'ı.S�ı.l,ı: •l( -" 
.._r--j \,:.  •. " .... ._;.r"\'j)_, .._t Jo\J\.1-',-f:• ; 
•J..i.:./ •f.!J . ..... _,._L-..:;..ı.O ,U.JJ :..: �.;._' 

,j.�l L;.. Jt..ıJL..!_,ı �1�_,.. Jo:-1 j_..! ... 
�_i.J'i,ı ..;.iı .. .x,, .. j_,.�:.ı,,i ....... ,s;-,.! 

. .:.cl:..�nJo-•��.:.ıJ'.:.·""-·.:·'

� .:.)l•lt 

� ,:,llolt 
.:..��..5"-'.r-J ...,. . .J,:.ı,ı...;c:r .:.ı ,ı._; �;J 

;_,..:..ıı.rJ:"c;�; 
J'-� 

rJ..e:.L4:":_,...J ... �.:. 

.:J:ı.;...t:ı;.:....--..t,.-
ıJJioPJ:/-4:":" .-...: 

J,'-
.ı,: · 

&.�l,_l..:.j lt:I'Jo...,.ı.;,)l.ol;.ı_..!.\ı.i"l.ı'YI 
l.i.,; lı,t.� ... \.;--Jl,.:.l..ı.i, L.:._} Ito - 
J'i\1-�..ıli:;UYbl�\r,ô.L.s.il\e._;)JI • •_-:�;..ı:ı.:'1,": 

j,;...ı d:�Jl,;.,Jı .. -f.ı$-�\;\;,�<! ·-····: ',J:_I ...... �I.J.t,J J.\:.I;Jtı;._� -ıl.....:.,). 
�.:.ı....:.:.!..ıl.J\j.�.J. •�"J,IV\ıS" •.:i· 
.:..•o:-\,...� .. . ;ı')�'t, •JGı;.;>J �);l,ı 

. .sJ\1 

Gadirü'l-Fırat'ın 35. Sayısının birinci ve ikinci sayfası 

Gadirü'l-Fırat Gazetesi İle İlgili Teknik ve Genel Değerlendir-
me 

Gadirü'l-Fırat ilave olduğunu belirtmek için o dönem gazetelerin ge
nellikle kullandığı ebadın dışında bir ölçü ile yayımlanmıştır. Daha zi
yade o dönemlerde dergi formatına uygun olan 20x28cm ebadında çık
mıştır. Ve Fırat ilk dönemlerde Türkçe-Arapça dille yayımlamp daha 
sonra Ermenice yayımlanırken, Gadirü'l-Fırat tüm sayılarında Arapça 
harflerle Türkçe ve Arapça olarak yayınlanmıştır. Yine gazetelerde gö
rülmeyen bir uygulama ile Gadirü'l-Fırat periyodik olarak çıkmamış, her 
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sayısı haftanın farklı günlerinde, haftada bazen bir, bazen iki ve bazende 
Fırat'ın yayınlarunadığı günlerde de yayımlanmıştır. Ve yine gazete uy
gulanmasında görülmeyen bir yaklaşımla Gadirü'l-Fırat'ta sayfa numa
raları her sayıda müteselsil olarak devam etmiştir. Ve Gadirü'l-Fırat'ın 
her sayısı dört sayfa olarak yayımlanmıştır. Gadirü'l-Fırat'ta Arapça
Türkçe yazılar sayfa olarak değil, sütun olarak ayrılmıştır. Her sayfa çift 
sütun olarak dizilmiştir. İlk sütuncia Türkçe olarak yer alan yazılar, ikin
ci sütuncia Arapça olarak yer almıştır. 

Gazetenin birinci sayfasında, en üstte ortada sayfa numarası, hemen 
altında süslü parantez içinde büyük puntolarla yazılmış "Gadirü'l-Fırat" 
ismi vardır. Başlığın altında Fırat gazetesinde olduğu gibi yayma başla
dığı tarih olan 1284 tarihi yer almaktadır. Tarihin sağında "Türki" ibaresi 
yer alırken, solunda "el-Arabi" ibaresi, başlığın hemen altında günün 
tarihleri vardır. Fırat' da olduğu gibi Gadirü'l-Fırat'ta da hem hicri hem 
de şemsi tarih mevcuttur. Başlığın sol tarafında şemsi tarih bulunmakta
dır. Sağ tarafta hicri tarih ile gazetenin yayınlandığı gün yazılıdır. Başlı
ğın hemen altında ise çıkan sayının numarası mevcuttur. Bu bilgilerin alt 
kısmında iki çizgi altında gazetenin çıkışı ve abonelik şartları, senelik 
fiyatı, altı aylık fiyatı ve her nüshasının fiyatı hakkında bilgiler yer al
maktadır. 

Gadirü'l-Fırat'ın ilk sayısında bu ifade ettiğimiz bilgiler şu şekildedir; 

"Gadirü'l-Fırat 1 1284 Numaro 1 Türki 

(Salı güni çıkarılmışdır) 
Sene-i Şemsiye 1283 Eylül 12  
Sene-i Hicriye 1284 Cemaziül evvel 26 

Bu varaka Haleb Vilayeti matbaasında temsil olunur. Tab'a mahsus 
yevm olmayub havadis-i rüzgara ve maarife dair asara tabidir. Fırat 
müşterilerine meccanen verilir. Saiderine kırkar paraya satılır. " 

Gazetede yukarıdan aşağıya çizilmiş çizgiler sütun aralarını ayır
maktadır. Bu yönü ile gazetede boyuna mizanpaj usulü kullanılmıştır. 
Gazetede haber, bildiri türü başlıklar daha iri ve koyu siyah yazı ile ya
zılmışlardır, alıntı yapılan gazetelerin isimleri parantez içinde yazılmış
tır. 

Gadirü'l- Fırat' da yer alan yazılar belli başlıklar altında okuyucuya 
sunulmuştur. Resmi nitelikli yazılar ön sırada yer almışlardır (rütbe 
verme, atama v. s. ). Gazetede farklı yazılar yer almıştır. Fırat'a yönelik 
eleştirilere cevaplar verilirken, Haleb merkez sancağı ve bağlı diğer san-
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caklada ilgili haberler, değerlendirme yazıları, araştırma ve ilmi konular
la birlikte edbiyat ile ilgili yazılarda yer almıştır. 

Ücreti 

Gadirü'l-Fıra t'ın elimizdeki mevcut sayılarında fiyatın değişmediğini 
görüyoruz.  İlk sayıdan otuz altı sayıya kadar Gadirü'l-Fırat'ın her nüs
hasının 40 para olduğu belirtilmekte. Ancak Fırat abonelerinden ücret 
alınmadığı da her sayıda özellikle belirtilmektedir. Bu ibare zaten 
Gadirü'l-Fırat'ın Fırat gazetesinin ilavesi olduğunu belirten en önemli 
göstergedir. 

Teknik Bilgiler 

Sayfa 

Gadirü'l-Fırat bütün sayılarında 20x28cm ebadında ve dört sayfa ola
rak yayımlanmıştır. Gazetede yer alan yazılar Türkçe ve Arapça olarak 
verilmiş ancak Fırat gazetesi Türkçe ve Arapça'yı farklı sayfalarda verir
ken, Gadirü' l-Fırat'ta Türkçe ve Arapça sütun olarak ayrılmıştır. Tüm 
sayılarda sayfalar iki sütun olarak tertib edilmiş. Yazılar, sağ sütunda 
Türkçe, sol sütunda ise Arapça olarak yer almıştır. Ve her sayfaya numa
ra verilmiş ancak bu sayılar daha sonraki sayılarda bir birini takip etıniş
tir. 

Mizanpajı 

Bu dönem gazetelerinde manşet anlayışı söz konusu değildir, yalnız 
bölüm başlıkları vardır. Haber başlıkları, haber metninden biraz daha 
büyük puntolarla ve koyu olarak yer almıştır. 

Gazetenin birinci sayfasında, en üstte ortada büyük harflerle yazılmış 
"Gadirü'l-Fırat" Logosu vardır. Başlığın üstlinde gazetenin numarası, 
altında yayın yılı yer almaktadır. Bu bölüm bir çizgi ile ayrılduktan son
ra ortada sayı numarası sağda ve solda yayın tarihleri yer almıştır. Sağ 
tarafta hicri tarih ile gazetenin yayınlandığı gün yazılıdır. Bu bilgilerin 
alt kısmında iki sıra halinde, abonelik şartları, senelik fiyatı, altı aylık 
fiyatı ve her nüshasının fiyatı hakkında bilgiler yer almaktadır. 

Bu bilgilerin altında konu başlıkları metin yazılarından farklı boyutta 
olacak şekilde yer almaktadır. Gadirü'l-Fırat'ta ilavesi olduğu Fırat gibi 
önce atamalar ve alınan rütbelerle ilgili bilgiler vermiş daha sonra haber 
ve işlenecek konulara geçilmiştir. Gadirü'l-Fırat sayfalarında haberle 
birlikte çok farklı konulara değinmiştir. Zaman zaman haberlerin altında 
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gunumüz ifadesiyle "yorum" getirmiştir. Bu bağlarnda Gadirü'l-Fırat 
ilavesi olduğu Fırat'tan farklı bir içeriğe sahiptir diyebiliriz. 

Gazete, halkın toplumsal hayatına da ışık tutarak sosyal hayatla ilgili 
bilgiler aktarrnışhr. Böylece Gadirü'l-Fırat, yayınlarıyla halkı bilgilen
dirrneye gayret etmiştir. 

CUMHURİYET DÖNEMİ URFA 
. 

GAZETELERI 

Urfa, sancak merkezi olarak ilk gazetesini 1925 yılında çıkarabilmiş
tir. 1925'te Vali Fuat Bey ilk basımevini kurmuş ve "Urfa" adıyla ilk ga
zete yayınlanmıştır. 1927 tarihli Urfa Samarnesi'nde "Matbua-i Vilayet" 
başlığı altında; "Vali Fuad Beyin Vilayete tayininden bir müddet sonra 1 924 
senesinde ilk defa Uıfa'da idare-i mahsusiye tarafindan ikibin küsur lire sarftyla 

bir tab makinası celb ve peyder pey nevakzsz ikmal edilerek matbua tesis 

edilmişdir. Elyevm URFA namzyla intişar eden vilayetin resmi ceridesi ve 

devair hükümetin evrak ve defteri ve halkın tab'a muhtac evrakz bu matbaada 

tab edilmektedir" denilmektedir. 116 

Vilayet gazetesi hüviyetinde olan bu gazete uzun süre haftalık olarak 
yayınlanmış, 1949 yılında günaşırı çıkmaya başlamıştır. Aynı yıl "Yeni 
Urfa" adını alan gazete 1960'a kadar CHP'nin yayın organı olarak yayın
lanmış ve 1960 tarihinde kapanrnıştır. 

Gazetenin ilk sayısında Vali Fuat Bey "Mukaddirne" başlığı altında 
yazdığı başyazıda gazetenin çıkarılışını ve amacını şöyle izah etmekte
dir: 

"Büyük inkilabırnızdan sonra fikren, ruhen yükselen; medeni mev
cudiyetler içinde hürriyetini, hakk-ı hayatını sezen vilayetlerimiz halkını 
birbirine tanıtmak ve aralarında içtirnai rabıtaları tahkime çalışmak va
tan rnefhurnunun icabettiği bir zarurettir. 

Mes'ud inkilabırnızın üzerinden zaman geçtikçe bu zaruretin kıyınet 
ve ehernrniyetini daha ziyade takdir edileceğinden şüphe yoktur. 

Cenub hududundaki vilayetlerimiz arasında rnevkien ehernrniyet-i 
mahsusayı ve tarihen şamil bir şöhreti ve her türlü terakki ve ürnrana 
büyük kabiliyeti haiz bulunan Urfa şehri ve vilayeti hakkında umumi ve 

1 16 Kemal KAPAKLI, Başlangıçtan Bugüne Urfa Basını, M. Ü. İletişim Fakültesi 
Dergisi, sayı :10, İSTANBUL, 1999, s. 8 
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sahih malumatı ınuhtevi bir eserin vücuda getirilmesini vilayete geldi
ğim günden beri tasavvur etmekte idiın . 

Meclis-i Umumiyesi içtimarnda tefsilen izah edilen bu tasavvurahın 
aza-i ınuhtereınenin tasvibine mazhar olmuş ve binaenaleyh Urfa eseri
nin tahrir ve tab' ı için icab eden tahsisat kabul edilınişdi .  

Mualliın Rasiın Nabi ve Matbua-i Vilayet Müdürü Nureddin Nabi 
Beylerin ınesaisiyle vücuda gelen bu eserin tertib ve tetkike aid noksan
ları Vilayet Müftüsü Hasan Efendi ile Muhasebe-i Hususiye Müdürü 
Bahaeddin ve Hocazade Şükrü beklerden müteşekkil heyet tarafından 
ikınal edildi. Bu eserde istihdaf edilen gaye vilayetin ahval-ı 
uınuıniyesini bütün vatandaşiara tanıtınaktır. 

Memleketin hayat-ı irfanına yeni bir devre-i inkilab açan Cumhuriye
timize ve onun banisi büyük halaskarımıza nihayetsiz şükranlarıını tak
dim ile ınübahiyiın. 

Urfa' da İlk Özel Gazeteler 

Uıfa Valisi Fuad 
24. Teşrin-i Sani"  1 1 7  

1925 yılında Vali Fuad Bey'in ilk basım evini kurup, ayru yıl "Urfa" 
adıyla haftalık bir gazete çıkarılmasından üç yıl sonra Urfa' da ilk özel 
gazete, kazası olan Siverek' te yayımlanmıştır. 

Urfa merkezde ilk özel gazete ise 1930 yılında yayımlanmıştır. 1930 
yılında Ecza cı Musa Kazım (Y AZGAN) tarafından haftalık olarak "Milli 
Gazete" çıkarıldı. Cumartesi günleri 30X40 ebadında iki yaprak olarak 
çıkarılan bu gazete yayınını 1934 yılına kadar sürdürdü. Şubat 1934'te 
"Yenilik" adında bir gazeteyi Celal Özbek çıkarınaya başladı. İdare Mü
düdüğünü de Celal Özbek' in yaptığı gazetenin Umumi Neşriyat Müdü
rü Naınık Eralp'ti. Gazetenin adı altında "Günlük Cumhuriyet Halk Gaze

tesi'' ibaresi yer almaktaydı. Laıni Akgün tarafından 1936 yılında "Ak
gün" gazetesi çıkarıldı. Urfa basınının en uzun yaşayan yayın organla
rındandır. Haftalık ve bir süre günlük olarak yayınını sürdürınüş ve 
çeşitli el değiştirmelerden sonra 1976 yılında kapanmıştır. 

1938 yılında Ali Rıza Bey tarafından haftalık " Işık" gazetesi yayın
lanmış, bu gazete 1940 yılında yayın hayatına son vermiştir. 1 18 1938 son-

1 1 7  Kemal KAPAKLI, Urfa Hakkında Salname-1 927, ŞURKAV Yayınları, ŞANLI
URFA,1998 ,s. 9 

ı ıs KAPAKLI,Başlangıçtan . . .  s. 1 29 
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rasında duraklayan Urfa basın hayatı 1950'lerden başlayarak belirgin bir 
canlılık kazanmıştır. 

Çok partili dönemin ilk gazetesi "Demokrat Urfa" adıyla merkez il
çede yayma girmişti. Celal Ulusoy'un kurduğu gazetenin yönetimine 
1952 yılında Celal Özbek, daha sonra da Ahmet Haberveren katılmıştır. 
Çıktığı ilk yıllar haftalık ve bir süre de haftada iki gün olarak yayınını 
sürdüren gazete 1972 yılında kapanmıştır. 

1951 yılında Sami Akgün tarafından "Demokrat", aynı yıl Ahmet 
İşgör ve Halil Güneş tarafından "Urfanın Sesi", 1952 yılında ise Naci 
İpek ve Celal Ulusoy tarafından "Urfa", 1954 yılında Mehmet Akça tara
fından da "Feryad" gazetesi çıkarılmıştır. 

Bunlardan muhteva açısından en zengin olan, edebiyat ve falklor ça
lışmasına da yer veren Feryat gazetesi idi. Demokrat ve Urfanın Sesi 
gazeteleri yerel haberlere, Demokrat Urfa ise ilanlara ağırlık vermişti. 
"Demokrat" gazetesi, Demokrat Parti hareketinin getirdiği hava içersin
de çıkmaya başlayan "İKTİDARCI" gazetelerdendi. Haftada iki kez ya
yınlanan "Urfa" gazetesi ise yayınlarını daha çok muhalefet gazetesi 
niteliğinde sürdürmüştür. 

Haftada iki gün çıkan "Urfa" gazetesi 1954 yılında kapanmıştır. Aynı 
yıl Naci İpek tarafından "Karakoyun" gazetesi çıkarıldı. Muhalif gazete 
niteliğinde haftada iki gün yayınlanan Karakoyun gazetesi bir kaç defa 
el değiştirdikten sonra 1969 yılında "Bizim Karakoyun" adıyla yayınını 
sürdürmüştür. 1960'ların ilk gazeteleri arasında Fırat (1960), Urfa Postası 
(1963), Viranşehir (1965), Şafak (1965), Doğuş (1965), Meşale (1966), Hu
dut Eli ( 1966), Kalkınan Birecik (1967) sayılabilir. 

Harran Ovası'nın sulanmasında Fırat Nehri'nin öneminden söz eden 
yazılara geniş yer veren Fırat gazetesi dönemin en etkili sesidir. Naci 
İpek ve Hasan Soyak'ın çıkardığı gazetenin yayınını 1964 sonrasında 
Hasan Kapaklı sürdürdü. Gazete 1967'de kapandı. 

Fethi Döğücü'nün kurduğu "Şafak" ı  1970 sonrasında A. Fazıl 
Dögücü yayınladı. Sanat haberlerine ve sanat çalışmalarına iç sayfalarını 
ayıran gazete bu yönüyle ilin önemli gazetelerinden biriydi. Hudut Eli 
ve 1975'te yayma giren Büyük Ay (Behiç Ayhan), Güneş (Mehmet Çalış
kan) gazetelerinin 1976'da Şafak'la birleşmesiyle gazete daha geniş bir 
yazar kadrosuna kavuşarak günlük çıkmaya başladı. 1970'lerde Türkiye, 
Yeni Haber, Hizmet, Güneydoğu, Pınar Sesi, Akçakale, Özgür yayın 
hayatına girmiştir. 

Ömer Okutan'ın çıkardığı Hizmet gazetesi Şanlıurfa'nın ilk otomatik 
dizgi makinası ile çıkarılan günlük gazetesidir. Hizmet günlük olarak 
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yayınlanmaya başlayınca yukarıda da ifade edildiği gibi resmi ilandan 
pay alabilmek için Şafak, Hudut Eli, Büyük Ay ve Güneş gazeteleri birle
şerek "Şafak" adıyla günlük olarak yayınlanmaya başladı. 

Kemal Kapaklı'nın 1978 yılında kurduğu Güneydoğu Gazetesi ise, 
Şanlıurfa'nın paralı özel reklam alan, abone sistemi yanında bayilerde 
sahşı yapılan ve ofset olarak yayınlanan ilk gazetesidir. 

1989 yılında Reha, 1994 yılında ise günlük olarak Ufuk gazeteleri ya
yın hayatına girmiştir. Bunlardan bugün merkez ilçede yayınını günlük 
olarak sürdüren üç gazete bulunmaktadır. Güneydoğu (Kemal Kapaklı, 
1978), Hizmet (Ömer Okutan, 1976), Reha (Recai Ayhan, 1989). 1 19 

Cumhuriyet Döneminin İlk Gazetesi;"URF A" 

1928 tarihli Urfa gazetesi, 28x33 cm ebadında dört sayfa olarak yayın
lanmışhr. Birinci sayfa' da en üst bölümde "Urfa" logosu ile gazete ile 
ilgili bilgiler yer almış, bu bilgiler çizgiyle ayrıldıktan sonra dört sütuna 
sayfa yazıları verilmiştir. 

Sayfanın en üstünde sol tarafta "dördüncü sene", başlığın üstüne ge
lecek şekilde orta kısımda "Pazartesi" ve üst sağ köşede ise " 162" bilgile
ri yer almıştır. Bu bilgilerin hemen altında sol tarafta çerçeve içersinde;" 
Abone şeraiti seneliği 150 altı aylığı 80 guruştur. İlanatın beher satırın
dan on guruş alınır. Dere olunmayan evrak iade olunmaz. Telgraf adresi
Urfa'da (Urfa) Nüshası 3 guruşdur" ibaresi yer alırken, orta kısımda 
bütük puntolarla "Urfa" başlığı ve hemen altında, "Tarih-i Te'sisi 1341-
1342" bilgileri, sayfanın sağ tarafında ise, yine çr-;-"ve içinde;" Matbaa 
ve idarehanesi Yusuf Paşa Camiinde Daire-i mahsusa. - Umur ve mua
melat-ı tahririye içün vilayet tahrirat müdürine müracaat olunur - İlm1 
ve Edebi makaleler için sahifelerimiz açıktır" ibaresi yer almıştır. Bu bil
gilerin hemen altında iki çizgi arasında," l l  Şevval 1346 - Haftada bir 
çıkar Vilayetin Resmi Gazetesidir - 2 Nisan 1928" ibareleri bulunmakta
dır. 

1 19 Mehmet Atilla MARAŞ, Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa Belediyesi 
Kültür Hizmetleri Serisi. ŞANLIURFA,1 997. ,s. 72 
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Urfa Gazetesinde Yer Alan Yazılar (1928) 

Birinci sayfa' da çift sütuna, "İnkilab Tehassüsleri" ve yine çift sütu
na, '"'Yazımız ve İmlamız" başlıkları altında tek sütuna iki konu ile ilgili 
yazı yer almaktadır. 

Nureddin Nabi imzalı "İnkilab Tehassiic:;lori" yazısı şöyledir; 
"İnkilab Tehassüsleri 

30 

Hükümet-i Cumhuriyetimizin, milletin hakiki ile daima beraber yü
rüyen ve ondan asla ayrılmayan prensiplerini artık halkımız tamamiyle 
anlamış bulunuyor. 

31  

Memleketde mesud bir gayenin tahakkuki için bütün mevcudiyetiyle 
çalışan ve dokuz senelik devamlı bir zaman içinde milletimize talinin 
boş çehrelerini gösterrneğe muvaffak olan sevgili ğazilerimize büyük bir 
itimad ile sarılmakda ne kadar haklı olduğumuzu söylemek zaiddir. . .  
Çıkan ulu Gazimiz milletin hakimiyetinden doğan cumhuriyetini yük
seltmek için dünya tarihinin müteselsil vukuat ve hadisatını tahlil edi
yor. Bu tahlilatdan dünyanın tarihine geçen en yüksek sirnaların ereme
diği derinliklere iniyor, buradan Türklüği mesud neticelere varduacak 
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muvafakiyetlere yürüyor ki; Bu hatve-i muzafferiyeti, bu seyr-i azameti 
takdir için bir vahid-i kıyasi deha ve zeka bulmak ğayri kabildir. 

33 

Büyük inkilabların küçük irşad nefhaları beşeriyetin her vakit sızla
yan acılarını teskine kafi gelmişdir. 

34 
Bugün necib ve asil milletimiz, kainata i' tiraz kabul etmeyen ve her 

türlü illetden salim bulunan rüşdini isbat etmiş olmakla çok bahtiyardır. 

35 
İctimai musibetlerden, felaketlerden ibret olarak, intibahı tekvin 

etdiği sebebiere muhafazakar has alarnet ve seeiyelerde görürüz. 

36 
Bugünün nesli mevhumat üzerinde tesis eden ebatıla ehemmiyet 

vermiyor. Ancak kendi ırkının ruhuni, hayatını her şeyini düşünmek için 
en büyük ihtimarnlar koşmağı vacib görüyor. 

37 

Yiğirminci asrın bu günleri atiye madde ile mücehhez salabetli di
mağlar hazırlamakda, ve halaskarımızın vücuda getirdiği inkilabda 
köhne fikirlere karşı mütemadiyen mütebaid fırkalar arz ederek seyr-i 
tabi'ine devam etmekdedir. 

38 
Halkımız tarihin inkilablara aid safhalarında arasındaki istila ve iş

gallerden o hükümlerden daha belagatlı ve daha esaslı neticeler istihrac 
etdikleri tabiidir. 

39 
İnsanların ğarib ve tuhaf halet-i ruhiyeleri var. Başlangıcda iyiliği ilk 

olarak görmezler onlar o nokda üzerindeki kanaatleri, tahvil edecek bir 
sahaya düşdükleri zaman fikirlerinin yanlışlığını anlarlar ve 
yapdıklarının nedametini ölünceye kadar da taşırlar. Biz istiyoruzki 
inkilab narnma yapılan şeylerin iyiliğini tecrübe devirlerinden geçmeksi
zin idrak edelim! Ve Türklüğün hayatı için bekasının kefaletini hazırla
yacak musib esaslar üzerinde yürüyelim! ! . . 

40 
Ümidsiz yaşayan milletler ğruba benzerler rengine, letafetine day

mayan gecenin zulmetini müstakbel olurlar. 
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Biz Türklere muvakkat şa'şaalar devamsız panltılar hoş görünmez. 
Biz isteriz ki:güneşlerimiz payidar olsun ve bizi bi payan nuriara ğark 
eylesin 

Türkün yeğane ümidi, yeğane imanı bu! !  Nureddin Nabi" 

Birinci sayfanın iki sütunluk bölümünde ise, Urfa Mebusu Re'fet 
Bey' in "Y azımız ve İmlamız" başlıklı yazısı yeralmıştır. Yazının devam 
ikinci sayfaya verilmiş. 

Çift sütun başlıkla giren "Yazımız ve İmlamız" yazısı şöyledir: 

"Yazımızda ve imlamızda bir bozukluk, bir noksanlık vardır. Bu hal 
çocuklarımızı kolay ve çabuk öğretrneğe mani' olmuşdur. Bu sakim va
ziyetin şimdiye kadar devamı, arab ve acem zihniyetli insanların dilimiz 
üzerindeki teğallub ve tecbirinden ileri gelmişdir. Bu köhne kafaların 
taşıdığı yanlış ve öldürici zihniyet her hususda olduği gibi yazmak ve 
okumak hususunda bizi, biz Türkleri çok geri bırakdı. İmlamızı yazımızı 
berbad bir halde koyan be terakki ve medeniyet düşmanı zihniyetierin 
yıkıcı, ezici, boğuci ve nihayet öldürici halleri tabiahyla bu günki hareke
tini meydana getirdi. Hiçbir miletde . . .  yıkılan, devrilen ve nihayet orta
dan kalkan o meşum saltanat derunundaki ma'hud iktisadi ve siyasi 
kapitilasyonun bir şeklide adeta dilimizde vardı. Bu imtiyazatın 
müdataalanda sözde Türk olan Acem ve Arab sarfçıları idi. 

Osmanlı devrinde yurdumuza gelen bir ecnebi nasıl kendi kanuni, 
kendi adeti kendi keyfi gibi gelüb bizim kanunlara, bizim usullere tabi 
olmuyorlar idiyse lisanımıza alınan Arab ve Acem kelimeleride aynı hal 
ile gelir ve kendi içimizden müdafaalarda bulunurdi. Arab ve Acem ke
limelerine hurufuna imla verilmezdi. (Halada verilmiyor) Çünki ecnebi 
kelimeler Türkçe kaveidine tabi olamaz imiş! Zira şekli bozulur imiş. 

Hala bu zihniyeti taşıyabilenler vardır. Ve çimizde mevcuddur. Bun
lara sorulursa aman yapmayınız fena olur derler. Her millet diğerlerin
den lisanına kelime almışdır. Bu gün Fransızların kullanmakda oldukları 
bir çok kelimeler, İngiliz lisanında mevcuddur. Fakat imlası ve tarz-ı 
telafuzi başkadır. Zira varlığına malik her müstakil millet dilinde kul
landığı herhangi bir kelimeyi, kendi kavaidine uydurmak mecburiyetin
dedir. Ve böylede yapmışlardır. Yalnız biz bunu şimdiye kadar yapma
mışızdır. Mani'leri ilgililer bu hususda ki, yeniliği, teceddüdi geriye 
bırakdırmışdır. İşte bu aksi kafaların uygunsuz zihniyetieri gayr-i kabil 
ictinaba bir vaziyet ihdas etdi. Ortaya tabiatıyla bir lisan, bir yazı ve imla 
meselesi çıkardı .  
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Artık buni durdurmak, eski, yanlış zihniyete saplanacak kuvvet kal
madı kalamazdı. Mamafih her iki tarafın müdafaaları vardır. Eskilikden 
yeniliğe geçilir iken bir fasl-ı müşterek noktası olur. Bu nokta inkilap 
anlarıdır. Bu fasıl müşterekde iki taraf fikirlerinin çarpışması çok tabü
dir. Galebe ve zafere namzeddir. İşte bu iki fikir bir müddet çarpışır. 
Nihayet yeniliğe, hayata varlığa müteveccih olan fikrin zaferiyle müca
dele nihayet bulur. Ve artık fasl-ı müşterekden uzaklaşılır tabii ve feyizli 
bir hayata doğri gidilir. 

Eski hali, eski vaziyeti, eski yazı ve imiayı müdafaa etmek isteyenle
re şaşmalıdır. Bu gibilerin vaziyeti can çekiş bir hayatın bir vaziyet-i 
mezbuhanesine menzer. Kendilerine bir an evvel bu acıklı halden ölümle 
kurtulmalarını dilemelidir. Bu dilek, onları faidesiz didişmeden kurtara
cak hayırlı bir duadır. Bizi geri bir esbabın kısmen neden ibaret olduği 
anlaşıldıkdan soma yazımızın ve imlamızın alacağı şekil tedkik edilebi
lir. Yazımızda ve imlamızda icab eden ta'dilatı yapmak suretiyle eski 
halin idamesi hayırlıdır. Yoksa yazımızı temamen değiştirerek yeni bir 
hayata girmekmi daha faidelidir. Bu iki cihetden hangisini daha hayırlı 
ve faideli olduği münakaşa edilmezden evvel yazının harflerin 
değişdirilmesinde milliyet nokta-i nazarından hasıl olacak te'siri tedkik 
daha muvafık olur. Bu cihetin halli, mesele üzerinde 

(Yazının devamı ikinci sayfadan verilmişdir) 
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Urfa Gazetesi'nin 1. Sayfası (Av. Müslüm AKALIN arşivi) 

İkinci Sayfa 
İkinci sayfada, birinci sayfadan verilen Urfa Mebusu Re'fet Bey'in 

yazısının devamı ile haber ve teşekkürler yer almaktadır . .  Dört sütun 
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olarak düzenlenen sayfalarda, haberler ve diğer yazılar tek sütuna ve
rilmiştir. İkinci sayfada yer alan yazılar şöyledir. 

(Urfa Mebusu Re' fet Bey'in yazısının devamı) 

münkaşa seyrini teshil edeceği şüphesizdir. Bir şeye başlamazdan 
evvel o şeyin yapacağı te'siri bilmek daha arneli ve daha kesdirme bir yol 
olacakdır. Binaenaleyh yazı ve imianın milliyet mefhumi mevkii nedir? 
Bunu tedkik lazımdır. 

Milli ruh ve hayatda iki mühim esası aramak lazımdır. Bunlardan bi
risi uzvi diğeri mihaniğidir. Milli ananeler arasında uzvuna dahil olanla
rı ğayr-i kabil terkdir. Atılamaz, atılırsa milliyet mefhumi kalmaz. Mese
la (Devlet mefhumi);(Vatan);(Dil) uzvuna dahil kısımlardır. 

Devlet mefhumundan maksad istiklaldir. Müstakil ve hür olarak 
yaşamakdır. Benliğini, varlığını kendi idaresi, kendi istiklali ile 
göstermekdir. Hiçbir ecnebi devletin vesayeti altına girmeden, dahili 
işlerinde, harici hiçbir kuvvetin müdahalesini kabul etmeden yaşamak, 
hürriyet ve istiklali hiçbir şeye de girişınemek hükümet ve milliyet mef
humunun mukaddes ve mübeccel ğayeleridir. İstiklalimiz, devletsiz bir 
millet kendilerini var adedemez. 

(Vatan), (toprak) da böyledir. Kendi toprağımızdan kendi yurdu
muzdan daha ma'muriyetler olabilir. Fakat bizi var kılan camiamızı şen
lendiren kendi toprağımız kendi yurdumuzdur. Bu da uzvuna dahildir. 
Atılamaz Türki, ahali caiz olmayan kısımdandır. Vatansız, topraksız 
mülk-i istiklali olamaz. Türklük en . . . . toprağa sahib olmak ani şenlen
dirmek yükseltmek hususunda var kuvvetiyle çalışmakdır. Dil: yüz ka
dar sevimli bir şeydir. Yüzsüz olurmi? Bir milletin varlığını, yeniliğini 
gösteren kuvvetli şeylerden birisi ve şübhesiz birincisi dildir. Bu da uz
viyete dahil kısmındandır. Terk ve tebdili caiz değildir. Bir dili diğer bir 
dil ile değişdirrnek demek bir milletin diğer bir millet lehine temsili 
demek dir. 

Bu kısa izahdan anlaşılıyorki bir milletin uzviyetine dahil olan şeyler 
ne atılır ne de değişdirilir. Fakat tekamül etdirilir, güzelleşdirilir, uzviye
te dahil olmayan yani mihaniği olan kısım değişdirilebilir. Mesela: elbise, 
başa giyilen serpuş, elimize aldığımız herhangi bir iş mihaniğidir. 
Değişdirilmesinde hiçbir zarar yokdur. Bu, bütün milletler için böyledir. 
Milli ruh ve mefhumla alakaları olamaz. Bir baston giyrnek elinde ise 
onundur. Ve elinde taşıyan zatın o bastoni veya buna benzer bir şey ta
şıdığı için benliğine, milliyetine bir şey yapamaz. 

(Yazı) da böyledir. Ancak cüz'i bir farkı vardır. Bu fark yazının fazla 
uzviyete sokulmuş onunla az veya çok irtibat hasıl etmiş olmasıdır. Fa-
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kat yine milli ruh ve hayahn mihaniği olan esaslarından, yazı ifade-i 
meram için bir işaret-i mahsusadır. Bu işaretin herhangi bir şekilde ol
ması caizdir. Milliyet ve millet mefhumları üzerinde bir tesiri yokdur. 
Yani bu hususda kabul edilen bir şeklin, bir işaretin de ne milliyet mef
humunun tebdilini ve ne de o mefhumun cüz'i bir zaafa düşürmesini 
icab etdirir. Tarih bize bir çok milletierin uzun zaman istimal etdikleri 
yazıları, harflerini değiştirdiklerini kaydetmiyor. Fakat hiçbir zaman yazı 
değiştirenierin harf değiştirenierin milliyetini değiştirdiğini kaydetmi
yor: ve zaten buna da imkan akli ve mantıki yokdur ve olamaz. Her ne 
suret ve şekilde tedkikat yapılırsa yapılsın yarı milliyet mefhumunun 
mihaniği kısmına dahil olduği neticesine vasıl oluyor. 

Ta' dili dahi tebdili caizdir. Bu netice elde edildikden sonra bu günki 
yazımızın değiştirilmesinde faide varmıdır yokmudur; varsa ne suretle 
hareket etmelidir. Yoksa ne yapmayız? Bu ayrı meseledir. İlmi tedkik ve 
münakaşalar bu cihetde kolay bir şekilde meyleder. Bu babdaki şahsi 
kanaatimiz ayrı bir yazıda arz edeceğim. 

Avdet 

Urfa Mebusi 

Re 'jet 

Şark vilayetlerimizin iktisad, ümran-ı irfanı etrafında müzakerede 
bulunmak üzre Di yar bekir' e hareket eylediklerini yazdığım ız muhterem 
Valimiz Fuad Bey Efendi, geçen hafta şehrimize teşrif buyurmuşlardır. 
Kendilerine arz-ı hoş arnedi eyleriz. 

Medsi-i Umumimiz Açıldı 
Geçen Çarşamba gürıi vilayet meclis-i umumisi muhterem valimiz 

Fuad Bey Efendinin riyaseti altında ictima ederek Reis-i Sarıi'liğe A'za 
Hasan Hayri Bey'in intihabından sonra A'za'dan Şeyh Ramazan Bey 
tarafından bir takrir verilmiş ve bu takrirde meclisin açılması dolayısıyla 
memlektimize saadet ve hayat getiren ulu medisimize arz-ı tazimah ve 
muhterem Valimiz Fuad Beyinde ümran, irfan etrafındaki yılmaz mesai
sinin takdiren Dahiliye vekalet-i celilesine arz-ı istirham edilmişdir. 
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Meclis-i Umumi A'zasından Siret, Abdulğafur, Ali, Çelebi Bey'ler 
şehrimize gelmişlerdir. 
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Türk Ocağımızda - izini Bir Gün 
26 Mart 1928 güni Türk Ocakları onaltı senelik derin bir mazinin 

uğultularından şefkat, samirniyet uman mutehassir insanların ruhini 
tazelemişdi. Güzel Urfa'nın esaret kılıcının kudretinin, masum dehası
nın, şanlı eeladetinin şafak renkleri kadar güzel alaşımını Türk Ocağı çok 
güzel canlandırmış, herkes Türk'ün sönmeyecek yıldızının nurli huzme
lerini bir daha tavaf etmiş idi. 

Türk Ocağındaki duyguların bu taşkın dalğaları yüce dağlar kadar 
yükseliyor, her ferdin ruhi bu yüksekliklerle beraber uçuyordi. 

Taşan fikirler, coşan yürekler artık Maarif Müdüri Niyazi Bey'in aşa
ğıdaki güzel ve ruhları okşayan sözlerini sukunetle dinliyor. Fakat bu 
pınar gibi kaynayan yürekler kendini tutanuyarak fışkırıyordu. 

1 2  Mart 1328 yıl dönümi Türk Ocağında pek canlı bir suretde yapıla
rak Maarif Müdüri Niyazi Bey'in aşağıdaki nutıkla ictima nihayet veril
di. 

Niyazi Bey'in Nutki 
Bugün onaltı senelik ocağımızın şerefli yıl dönümini idrak bayramını 

yapıyoruz. Hayat-ı ictimaiyede bayram, milli saadet hatıralarının iliyası
na ma'tuf anlara deniyor. 

Bu gün Türklük cihanın mefkure cereyanına esaslı bir ilerleme feyzi 
olan milliyet aşkı yoluni açan Rumi 12 Mart 328 tarihinin yıl dönümü
dür. Bu gün başlı başına bir tarihdir. 

Onun her sahifesinde yaşamak, yükselrnek cihan hakimiyetiyle yol 
bulmak gibi bütün büyük kudretierin Türk azınine rehber olduğuni gös
teren bir aşk yüzi gizlidir. Onun için bu gün siyasi varlığımıza yan bak
mak isteyen gözlere keskin meyli olan bir aşk güni bir heyecan günidir. 

Beyler; biraz evvel bayramımızın onaltı senelik bir mazi iliyasını ta
zammum etdiğini söylerken sözimin alacağı ufak bir tefsir ğalatınıda 
düşünerek titremişdim. 

Müsadenizi biraz israf etmemi ma'zur görüniz: heb biliyoruzki bey
ler bütün ruhi terakki adımlarında mebdei olmayan bir sebeb aramak 
imkansızdır. İctimai terakki ta'bir-i marifetiyle hareket-i mütezayide-i 
muntazama ile teselsül edegelen, kanun tedrici dediğimiz sebebierin en 
kuvvetlisine deniyor. 

Celadetiyle yükseliyorken onun azınma yalnız Türklük m eş' ali nur 
veriyordi. O, bütün ahlaki kuyuduni, Türklük yasası, Türklük nevresi ve 
hülasa Türklük ruhi üzerine kurulmuşdi. Büyük İslamiyetde her şeyden 
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ziyade doğrudan terkibini tesiratı Türk ihtiyac-ı ahlakiyesine işlediği için 
kendini Türk ruhuna hazmetdirdi .  Ve ikisi iç içe yaşadı, yaşadı . . .  

Türk'ün birer reisi olan Ertuğrul'un, Osman'ın, Süleyman vesairenin 
zamanında görinen adillik, merdlik o isimlerin şahsiyetinden ziyade 
milli kandaki Türklükden beri Koca Osmani bütün diğer Türk hükümet
leri içinde merdliğiyle teferrüd ederek maiyetinin daha sonra oğullarının 
aldığı Osman'ın Türkleri namı, milli istikbale umulmadık yaralar açaca
ğını bilseydi o namı daha o vakit kabul etmeyeceğine emindik 

Hayat-ı siyaside esas olan (yılmaz bir metanet-i ahlakiye müsavidir. 
Türk ruhi) diyebiliyoruz. Fakat bu ruh düşman dediğimiz ictimai bünye 
mikroblarını içimizde yaşatamazdı. Tarihi ma'lumlar üzerinde 
tesaddiata 

Maba' di dördüncü sahifede-

Ticaret ve Sanayi Odasının 1928 Senesi Kongresi 
Şehrimizin Ticaret ve Sanayi Odasının 1928 senesi Kongresi, Reisi 

Mustafa Reşid Kamil Bey'in riyaseti altında toplanarak atideki 
mukarraratı ittihaz eylemişlerdir. Bu temenni kararlarının memleketimi
zin iktisad hayatının inkişafına çok tesiri olacağı şüphesizdir. 

Memleketin hissiyat-ı iktisadiyesi içün böyle nafi kararlar ittihaz 
eden kongrenin reisi ve azalarını tebrik ve kendilerine muvaffakiyetler 
temenni ederiz. 

Madde 1- Memleketin ticaret-i sanaiye ve ziraiyesinin tezyidi içün 
memleketde alat-ı ziraiyenin ta'mimi ve ferdi sermaye ile iş görmekden 
ziyade şirket halinde toplu sermaye ile memleketde fenni ve milli mües
seseler vücuda getirilmesinin mahalli münevveranı ve fenden halk nez
dinde muktezi teşvikat ve terğibatında bulunmasına. 

Madde 2- Memleketde biri Ziraat diğeri Osmanlı Bankası olmak üze
re mali iki şube-i müessese bulunduğuni Ziraat bankasının mahalli ser
mayesi zira inhisarı etdirilmesinden tüccarane tevdiat nisbetinde para 
ikraz eylemekde ve Osmanlı Bankası ise tüccarının 

Maba' di 3. Sahifenin 3. Sütununda 

Üçüncü Sahife 
Gazetenin üçüncü sayfası devam eden yazılada birlikte, "Son Haber

ler" başlığı ile çeşitli haberlere ayrılmış. Yazılar diğer sayfalarda olduğu 
gibi dört sütun üzerine tertib edilen sayfada tek sütuna verilmiştir. 
Üçüncü sayfada yer alan yazılar şöyledir: 
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Hilal-ı Ahmer Kongresi 
Hilal-ı Ahmer Cemiyetinin senelik kongresi ictirna ederek Hey' et-i 

Merkeziye ve Hey' et-i İdare ve yedek a'zalarını intihab etmiş ve kongre
de Hilal-ı Ahmer Cemiyetini takviye edecek nafia rnukarrarat ittihaz 
edilrnişdir. İntihab edilen ve aşağıda adları yazılan zevatı! Tebrik eder
ken bizlerden daima yardım bekleyen ve insanlığa karşı derin bir mu
habbet ve şefkat besleyen Hilal-ı Ahrnere rniteallık işlerde büyük 
ğayretler göstermelerini ternenni ederiz. 

Heyet-i Merkeziye 
Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiye Müdüri Doktor Tahsin Bey, Doktor 

Rıza Halid Bey, Eczacı Zeki Bey, Doktor Muhammed Ali Bey, Azahistan 
Ağası zade Hacı Müslim Bey, Belediye A'zasından Kasım Bey, Doktor 
Abdulkadir Bey, Şekib zade Hakkı Bey, Celal Nedim Bey, Sanatlar Ocağı 
Müdüri Naci Veli Bey, Hastahane İdaresi Mernuri Celal Bey, Şeyh Müs
lirn Karnil Bey, Askeri Baytan Yüzbaşı Kazım Bey, Reis-i Evvel Sıhhiye 
ve Muavenet-i İctimaiye Müdüri Doktor Tahsin Bey, Reis-i Sani Doktor 
Rıza Halid Bey, Veznedar Eczacı Zeki Bey, Muhasib Eczacı Musa Kazım 
Bey, Katib Hacı Müslim Bey. 

Beden-i ihtiyat A'zaları 
Tahrirat Müdüri Cemal Bey, Muallirn Derviş Bey, Alay Beyi zade 

Ömer Bey, Mekteb Müfettişi Baki Bey, Sıhhiye Katibi Fikri Bey. 

Teşekkür 
Geçen perşenbe akşamı Muallirnler Birliği salonunda Eczacı Musa 

Kazım Bey, (su) rnevzui üzerinde urouma tahlili bir konferans verrnişdir. 
Murna ileyhi fenni yüksek sözlerine Hıfzısıhha'nın ehernrniyetini rnu
kadderne ittihaz ederek başlamış esası rnevzu hakkında şehrin suların
dan getirdiği nürnunelerde yapdığı tahlilleri çok alakalı 
bulundurrnuşdur. Kazım Bey' e memleket irfanı narnma teşekkür olunur. 

Son Haberler 
Divan-ı Ali 

Maarif Müdüri Niyazi 

Ankara,30 (A. A. ) Divan-ı Ali bugün havuz meselesinde fer' an 
rnüdahedar rnebus Fikret, Kornisyonci Kazım Beylerin avukatları tara
fından serd edilen rnüdafah dirılernişdir. 

İzmir' de Zelzel e 
Ankara, (A. A) Bu gece sabaha karşı saat iki yi yiğirrni geçe İzmir' de 

şiddetli ve devamlı zelzeleler olmuştur. Harekat-ı arz muhtelif fasılalada 
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dokuz defa hissedilmişdir. İzmir şehrinde yiğirmi kadar ev yıkılmış bir 
çok binalada bazı fabrikalada hacaları hasara uğramışdır. Hükümet 
önündeki saat kulesinin tepesi çökmüşdür. Onalh vefat ve onu ağır mec
ruh olmak üzere elli yaralı vardır. Yaralılar hastaneye nakled ilmişdir. 
Beldeye İzmir valisinin riyasetinde rüesadan mürekkeb bir komisyon 
teşekkül etmiş ve tedabir almışdır. Komisyona bugün bir beyanname 
neşretmekle efkar-ı umumiyeyi tenvir etmişdir. . . . . . . . hasara uğradığını 
göstermektedir. Yalnız Torbalı'da ikiyüz kadar ev yıkılmış beş on kişinin 
yaralandığı anlaşılmış olduğundan bugünki trenle çadır ve malzeme 
gönderilmişdir. 

İzmir vilayetindeki hareket-i arzın merkez-i sikleti Torbalı' dır. Yeni 
kazalara meydan vermemek için mail-i inhidam olur kısım kısım 
yıkdırılmaktadır. Sinemalar ve mektebler ta' til edilmişdir. Felaket haberi 
Ankara mehafilinde büyük teessüde karşılanmışdır. Dahiliye Vekili Va
li'yi makine başına çağırarak tafsilat almış hükümetin te'siratını 
bildirmişdir. 

Türk Ocağında İntihab 
Türk Ocağımızın intihabı geçen hafta yapılmış idare heyetine Maarif 

Müdüri Niyazi, Tahrirat Müdüri Cemal, Topçu Yüzbaşısı Galib, Çekerki 
Müdüri Ragıb, Meclis-i Umumi a'zasından Kasım, Eczacı Zeki, Matbaa 
Müdüri Nureddin Nabi, murakıblığa muhasebeci Kemal, Sıhhiye 
Müdüri Tahsin, Yorganci İbrahim, Yedek murakıblığa Topçi Mülazımı 
İrfan ve Arif ve Muallim Derviş Beyler intihab edilmişler. 

Ve evvelki akşamda hey'et-i idare bilicma, riyasete Maarif Müdüri 
Niyazi, katibliğe Galib, Veznedarlığa Zeki, muhasibliğe Kasım, murah
haslığa Rağıb Beyleri müttefiken intihab eylemişlerdir. 

Cümleyi tebrik eder, kendilerine yeni vazifelerinde muvaffakiyeder 
dileriz. 

Ticaret Odası Kongresi 
İkinci sahifeden maba' d 
Perdasını tamamiyle te'min etmediği gibi fahiş faizle ifrasatda bu

lunmasından bir kısım bakiye yanaşamadıkları anlaşılmakda ve mahal-i 
ticaretin teallsine başlıca arnil ise bankalar olduğuna nazaran milli mües
seselerimizden İş Bankası'nın Urfa'da bir şube küşadının temennisine. 

Madde 3- memleketin ticari alışverişi haricen Suriye ve dahilen İs
tanbul ve Siverek ile te'min edilmekde olduğundan iktisadi nokta-i na
zardan 
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Muamelatı ticariyenin Arab Pınarı İstasyonunda icrası memleket 
içün daha nafi olacağından (Urfa- Arabpınar, Urfa-Siverek) şoselerinin 
tamir ve inşasının hükümetden temniyesine 
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Madde 4- Şimenduferlerde Suriye hududundan geçen eşyay-ı ticari
ye beyannamelerinin Suriye memurları tarafından vakt-i zamanında 
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mahallerine tevdi ve teslim edilmemesinden bu hususda muktazi sürat 
ve intizamın temini esbabının hükümetden temennisine 

Madde 5- Servet-i Milliyenin himaye ve teksiri nokta-i nazarından 
ecnebi memleketlerinde ihrac olunacak mahsulat-ı milliyeden muamele 
vergisi alınmamasının hükümetden temennisine . 

. . .  . olan muvakkat ticaret muahedenamesi mucibince Suriye Hükü
meti'nin buğday ihracatından almakta olduği gümrük rusumi pek fazla 
olmasından tedanni eden buğday ihracatının tezyidi temin edilmek üzre 
mezkur muhadenamedeki buğday kısmının mümkin ise şimdiden değil
se tecdid-i muahade esnasında tahlif ve ta' dili hususunun nazar-ı dikka
te alınmasının hükümetden temennisine. 

Gelenler 
Diyarbekir' de intişar eden Halk Sesi refikimizin Müdir-i Mesuli 

Hamid ve muharriderinden Tahsin Cahid Beylede Komiser Hacı İbra
him Beyler şehrimize gelmişlerdir. Kendilerine beyan-ı hoş arnedi eyler. 

Harran Kaymakamı Necmeddin Bey bayram münasebetiyle şehrimi
ze gelmişlerdir. Kendilerine beyan-ı hoş arnedi eyleriz. 

Mekteb Talebeleri Matbaamızda 
İrfaniye muallimlerinden Reşid, Vatan muallimlerinden Ali, Köy Yatı 

muallimlerinden Necati Beyler mekteb talebelerine matbaa hakkında 
malumat vermek üzre idarehanemizi ziyaret eylemişlerdir. 

Talebelerin görgülerini tevsi hususundaki muallimlerin bu hareketle
ri şiiyan-ı şükrandır. 

13 yaşındaki bir çocuğunun şu yazısını çok güzel bulduk. Emsalleri
ne teşvik olmak üzre dercediyoruz. 

Volkanın Füceten İndifaını Temaşa 
Bir Nisan Cuması sabahı bir arkadaşla kıra çıkmışdık Dağlardan 

mürtefi bir dağ intihab ettik. Üzerine doğru yürüdük. Dağ epeyce dikdi. 
Tepesine yetişdiğimiz zaman yorulmuşduk. İstirahat için her birimiz 
çelik kayaların üzerine uzandık. 

Tabiatın en güzel bir timsalini görüyorduk. Bulunduğumuz yer ğayet 
yüksekdi. Bütün ova ayağımızın altında gibiydi. Her yerde sanki renk 
renk çiçeklede m üzeyyen halılada serilmişdi. 

Bizim dağ ovadan daha süsli idi. Gece şebnem yağdığından kayalar 
inci gibi parıldıyordi .  Yalnız bizden takriben üç saat uzakda biraz alçak 
ve dağımız kadar süsli çiçekli bir dağ daha vardi. 

Biraz İstirahat etdikten sonra hepimiz oturduk. Bu renkli halılada ve 
inci gibi parıldayan çiğ damlalarıyla bezenmiş ovaları ve dağları tema-
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şaya koyulduk; Biz böylece tatlı tatlı konuşurken birdenbire bilmem ne 
oldi. Oturduğumuz kaya salıncak gibi oynamaya başladı. Arkadaşlarım
da da aynı hal vaki oldi. Her tarafdan müdhiş uğultular geliyordu. 

Hepimiz son derece korkmuşduk yüreğimiz çarprnaya başlamışdı. 
Hiç birimiz bunun ne olduğuni anlamak için kalkmaya cesaret edeme
dik. 

Fakat bilakis saliantı sakinleşdi .  Biraz başımızı kaldırabilmek hepi
miz müheyyic bir manzaranın karşısında bulunuyorduk: 

O renkli halı gibi çiçeklerle müzeyyen olan ve bize hafif tebessümler
le gülümseyen karşıki dağ şimdi korkunç bir şekil almışdı. Dağın civa
rındaki insanlar acıdıcı bağrışmalada koşiyorlar fakat koşmalardan bir 
netice çıkmıyordu. Bezgin buludi teneffüs eder etmez düşüyorlar, bir 
daha kalkmıyorlardı. 

Biz hep bunları deruniyle göriyorduk. Ben gözlerime inanmıyor, bu 
halleri birisine ma kalbinde olduği gibi seyrediyorum. Hakikatı 
anlamışdık: Zelzele! Zelzele durmuşdi ama halen yöre kimin zelzelesi 
devam ediyordi. Bulud yürüye yürüye biraz daha uzakda olan denize 
gitdi oradaki vapurlar koşuşmaya başladılar. Fakat ne faideki kızgın 
bulut yetişmiş vapurları cayır cayır yakmışdı. 

Alev savuşunca gönül ferahlandıran güzel dağın üzerinde erimiş 
madenler fışkırmaya başladı "lav" denilen bu erimiş madenler bütün 
etrafındaki renkli hali gibi serilmiş olan bizleri, otlayan sürüyi urub altı
na alıyordi. Bu müdhiş manzaranın karşısında hepimiz baka kalmışdık 
Muttasıl lavlar ve volkana tahavvul eden güzel dağın karartandan 
fışkırıyordi. 

Miftiihiziide-i Necdet 

Dördüncü Sahife 
Dördüncü sayfanın sağ üst tarafına çift sütuna süslü çerçeve içersine 

matbaanın kendi reklamı yapılmış. Ve sayfanın geri kalan bölümünde 
ise, tek sütuna haber devamları, teşekkür ilanları ve "Ajans Haberleri" 
başlığı alhnda Anadolu Ajansından alınan haberler verilmiştir. 

Süslü çerçeve içersinde büyük punto başlıkla; 
"URFA 
Vilayet Matbaası 
Nefis Bir Suretde Hertürlü Tab İşleri" ibaresi ve onun altında ise da

ha küçük puntolarla; 
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"İstanbul' a sipariş edilen fantezi kadın ve erkeğin zurafeleriyle kağıt
larımız, kartvizitlerimiz ve güzel bir pedal makinemiz geldi. 

Kartvizitler, makbuzlar, faturalar, davetiyeler, evrak ve defatir-i tica
riye, her renk el ilanları, düğün tezkereleri, lüks etiketler, her renk zemin 
üzerine kambiyo ve çekler, devair-i resmiye ve hususiye için evrak ve 
defatir tab işlerini gayet temiz, seri' ve ucuz bir suretde deruhde eder. " 
ibareleri yer almıştır. 

Bu reklamın altında çizimli bir reklam daha yer almaktadır. "DİSTUL 
KELEBEK" başlığı ile yer alan reklam şöyledir; 

"Distul Kelebek 
Koyun ve keçilerde görilen Distul Kelebek hastalığına karşı en mües

sir devadır. Distul, hayvanın semizlenmesine de yaradığı cihetle Distul 
kullanınakla verdiğiniz parayı geri almış olursunuz. 

Mahall-i Furuhatı: İstanbul' da Galata' da Çizili Rıhtımhane' de 22 
nurnarada Sami Beğ ve bilumum eczanelerle ecza depolarıdır. 3-4" 

Birinci sütunda, bu reklamların altında iki ilan yer almaktadır. 
Encümen-i Vilayetden 

Memleket hastanesinde münakaseten inşaları takrir eden hamam, 
matbah-ı Etahane, çamaşırhane, ameliyathane ve saire için 19 Mart 928 
tarihinden 19 Nisan 928 tarihine kadar müddet-i münakasa ta'yin kılın
dığından mezkur inşaata talib olanların Encümen-i Vilayet kalemine 
müracaatları i'lan olunur. 

Urfa Sulh Hakimliğinden 
Palnamla müddei Behram zade Reşid ve şeriki Muhammed Efendiler 

müddei aleyh san'atlar ocağı muallimlerinden Kazım Efendi zimmetinde 
alacakları olan kırkdokuz adet Türk Lirasının tahsilini taleb ve iddiasını 
müberrez defter münder 

Ecatında muharrer hatt-ı destinle isbat edeceği beyan ve hatt-ı 
mezkuri . . . . Aleyhi hakkında gıyaben muhakemesinin 29 Nisan 928 
Pazar güni saat dokuza ta' likine ve karar suretinin beş gün zarfında iti
raz edilmek üzre tebliğine verilen karar i' lanen tebliğ olunur. 

Teşekkürname 
Hanemin mechun hırsızlar tarafından açılmasına mebni polis 

karağoluna vuku bulan müracaatım üzerine dakika fevt etmeksizin tah
kikata başlanılmış ve hemen failler derdestle eşyay-ı mesrukum ellerin
den alınmışdır. Ve Çarşı Polis Komiser Muavini Vekili Polis Nuri Efendi, 
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Halilur-Rahman Polis Memuri Hacı Efendi, Polis Eyyüb Efendi, Polis 
Abdulhakim Efendilere alenen teşekküri büyük bir veeibe bilirim. 

Gömükziide Mahmud 

Birkaç gün evvel geceleyin hanerne sarik duhul edüb elli madeni lira 
kıymetindeki ondört re's besi koyunlarım sirkat edilmişdi. Memurin-i 
zabıta tarafından edilen ciddi tahariyat ve ta'kibat neticesinde iki gün 
sonra mesruk ağnamları zahire ihrac ve sarikierin derdestine faaliyetle 
çalışub muvaffak olan Çarşı Komiser Muavini Vekili Muhammed Nuri 
ve Polis Eyyüb Sabri ve Hacı ve Abdulkerim Efendilerin gayret ve faali
yetlerinden ileri gelmişdir. Cesur ve ğayyur olan muma ileyhime alenen 
teşekkür i derim. 

Maarif Müdüri Niyazi Bey'in Nutki 
(İkinci sahifeden Maba' d) 

Küçükzade Davud 

Girişeceğim, Kemal, Tevfik, tedenni ve sair suretlerle anlahlan husus 
tarih devirleri milli ruhun o makrublarla mücadelesini gösteren devir
lerdir. Kazanclarımız hep milliyet yoluna masruf muvaffakiyeHer netice
si olduği kadar zararlarımızda ondan inhiraf ettiğimiz onların acılarıdır. 
Lakin esefle aniayacak uzun bir müddet ictimai zarar ğayeleri göstererek 
geçdi. Milli ruh bizi kendi istikametine, kendi hedefine çektiği zaman, 
mevhum Osmanlılık yıldızıyla oyalandık Dine, fikr-i hürriyahnızın en 
kuvvetiisi olan milliyet silahıyla yiğirminci asra hazırlanıyorken Osman
lılık tevehhümi altmda yaşalılan büyük kütlemiz zahiren aynı namda, 
hakikatda gayeleri bize nazaran büsbütün ayrı parçaların kuvvetlenıne
sinde fayda aradı. Fakat neticede kendi elimizle yoluna koyduğumuz 
ağyar arnali ğayesi karşısında kendimizi unutulmuş gördük. . 

İşte bugün, bütün milli hedef manilerimizi aniayarak mazide 
bırakdığımız günün yıldönümüdür. 

Beyler bugün yetişmiş milletierin hakkı olan ve hükümete, cumhuri
yete hiçbir milletin mazhar olamadığı sür'at ve kuvvetle çıkışımızı onun 
bulunmasında arayacağız. 

Türk Ocağı, Türk'ün müşterek vicdanını temsil eden milli vahdet 
esasıyla yürüyen varlığımızı hars ve irfan gibi iki büyük kolla takviye 
den bir merkezdir. 

Cumhuriyet, müşterek ğayeli zümrelerde tesanüd arayan bir şekl-i 
hükümetdir. İşte bu ocak mütesanid zümrelere ilerlemeye, tez yükselme 
aşısı hazırlayan bir yuvadır. Onun içün buraya Türklük aşkı kaynağı 
olan ocak denmişdir. Ocak ateşi, ocak kuvveti narnma yapılan her hare-
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ket milli istikliH için atılan ve yüksek kemiHin muhteşem kılıncı te'sirini 
ebedi bırakacakdır. O sebeble şu bayramı yaşasun Türklük duasını Bü
yük Gazimiz' e olan hürmetlerimize terdilen tesid ederiz. 

Ocağın pek kıymetli bayramı olan bu günümüzi kutlamak için başta 
muhterem Valimiz ve Paşamız Hazeratı olduği halde toplanan hey'et-i 
muhteremeye Urfa Ocağı narnma teşekkür ederim. 

Ajans Haberleri 
ANKARA, 28 (A.A.) Cenevrede tahdid-i teslihat ihzarı komisyonun

da süveyt hey' et-i murahhasası bütün diğer devletlere aynı zamanda 
olmak üzre Süveyş'in tekmil-i orduyi vesait-i askeriyeyi ilgaya arnade 
olduklarını beyan etmiş, umumi Türk teslihata dair 63 maddeyi bir proje 
tevdi' etmişdir. Alman murahhası süveyt'lerin tekliflerine iltihak 
etmişdir. 

Tevfik Rüşdi Bey Rus hey' etini reddettiği efkar-ı musabehaneden do
layı tahrik ederek Rus tekliflerinin münakaşasını taleb etmişlerdir. Ko
misyon bu gün Rus teklifini müzakereye başlamışdır. 

İngiliz mürahhası İngilterenin tahdid-i teslihata tarafdar olduğini an
cak daha evvel halli icab eden meseleler bulunduğini beyan ederek Rus 
projesinde katiyen Cemiyet-i Akvam'ın defteri geçmediğine i'tiraz etmiş 
bütün itilafları hal içün beynel-milel yeni bir komiteden bahsedildiğini 
ve bunun yeni bir müessese olacağını söylemişdir. Müteakiben Rus he
yetine tevcih eden Sovyetlerin siyasetde hakikata tebdil olub olmadığını 
ve beynen-milel harb gibi dahili harbde ortada müzakere devam 
edecekdir. Fransız gazeteleri komisyonunda Rus ve Alman'ların sözbir
liği etmiş göründiğini Tevfik Rüşdi Bey'in mantıkı Emniyet-i mütekabile 
akdini tasvib etmek suretiyle büsbütün ayrı bir nokta-i nazar ta'kib edii
diğine işaret ediyorlar. 
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Urfa Gazetesinin 4. sayfası 

Ankara, 29 (A. A. ) Bir müddetden beri İstanbul' da bulunan Maarif 
Vekili Necati Bey'in bugün avdet etmişdir. Bayram münasebetiyle Eski
şehir'de bulunan Divan-ı Ali a'zaları gelmişdir. Yarın . . . . .  muhakemesi
ne devam edilecekdir. Meclis'in yarınki eelsesinde tababet ve şubah ka
nun layiliası müzakere olacakdır. 

Bahr-i muhiti geçecek Alman tayyeresi bugün hareket etmemiş tec
rübe ile meşgul olmuşdur. 
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Cenevre' de hey' et-i murahhassamız Akvam-ı rüesa ve memurine bir 
akşam ziyafet vermişdir. 

Irak'ın Londra mümessili Vehhabi ekaliyedere karşı tedabir olmadı
ğını vehhabilerin muharebeyi veeibe-i diniye telakki etdiklerini söyle
mişler. İngiltere ile maveray-ı şeria arasındaki itilafa şeria hükümeti İn
giltere'nin tasvibine ve asker idamesine muvaffak etmişdir. 

İngiltere Şeria'nın işgallerini tanıyacak ve bütce açığını ikraz veya 
muavenetle kapatacakdır. 

İrfan Gazetesi 
1925 yılmda Vali Fuad Bey'in ilk basım evini kurup, aynı yıl "Urfa" 

adıyla haftalık bir gazete çıkarılmasından iki yıl önce Urfa' da ilk özel 
gazete, kazası olan Siverek'te yayımlanmışhr. 1923 yılmda Siret Bey tara
fından "İrfan" gazetesi haftalık olarak çıkarıldı. 1923 Mayıs'ında yayın 
hayahna başlayan "İrfan" gazetesi, 1928 yılı Kasım ayında kapandı. 1929 
yılı başında Siret Bey bu kez "Halk Sesi" ismiyle yeni bir gazete çıkardı. 
Haftaı.ık olarak yayınlanan Halk Sesi gazetesi 1930 yılında Siret Bey tara
fından Mardin' e götürülerek yaymını orada sürdürdü. Aynı yıl içersinde 
Siverek'te İrfan Gazetesi " İrfan üç yaşında" başlık haberiyle yeniden 
haftalık olarak yayın hayatma başladı. Zaman zaman yayınma ara ver
mesine rağmen İrfan gazetesi halen yaymını sürdürmektedir. . 

Salnamelerde İrfan Gazetesi ve Siverek 

1341 tarihli Siverek Vilayeti Devlet Samarnesi'nin 662, 663 ve 
664'üncü sayfalarında Siverek şu şekilde aktarılmaktadır. 

"Siverek Vilayeti 

Vilayetin vaziyet ve ahvali umumiyesi. Varidah umumiye ve 
hususiyesi. Mektebler, cemiyetler, şirketler ve fabrikalar. İhracatı. Nüfusı 
umumiyesi. Memurlarm sıfah memuriyetleriyle isimleri. 

Vilayetin vaziyet ve ahvalı umumiyesi 
Siverek Vilayeti, Viranşehir kazasıyla merkeze ait Karakeçi, 

Karacadağ, Bucak nahiyelerini havi beşyüz seksen köyden ve birçok 
göçebe aşairden ibarettir. Vilayetin umumi mesahai sathiyesi 13500km. 
kare yani 6. 000. 000 dönümdür. Bunun sülüsani nisbetinde ormanlık ve 
mütekabiyesi taşlık olup kabili ziraat kısmı bir milyon dönümdür. 

Siverek Vilayeti bir ziraat memleketidir. Arazisinin münbit ve mah
suldarlığı sayesinde istihsalah ziraiyesi ihtiyacatı mahalliyeye kafi geli-
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yor. Senevi 340. 000 kilo pirinç, 6. 000. 000 kilo miktarı buğday, 900. 000 
kilo arpa harice sevkiyatta bulunmaktadır. 

Vilayetin varidah umumiyesi 191 . 185 lira ve iradalı hususiyesi 85. 
555 adet liradır. 

Vilayet dahilinde şirket olmayıp yalnız Viranşehir kazasında bir un 
fabrikası vardır. 

Merkez Vilayette bir kız ve iki erkek ilk mekteble bir iptidai leyli köy 
mektebi ve merkeze ait muhtelif köylerde dört adet ilk erkek mektebi 
mevcut olup bunlara müdavim talebe miktarı ellisi kız ve dörtyüzü er
kek olmak üzere ceman dörtyüzellidir. Viranşehir kazasında birer ilk 
erkek ve kız mektebi ve bu mekteblere müdavim altmış talebe vardır. 

Vilayette Cumhuriyet Halk Fırkası, Hilal-ı Ahmer, Himaye-i Etfal ve 
Teyyare cemiyetlerinin bir şübesi ile yalnız bir Ticaret Odası vardır. 

Vilayet ınıntıkası dahilinde bu sene zarfında 128 adet mütenevi cü
rüm vuku bulmuştur. Vilayetin um um nüfus mükayyidesi 65. 000' dir. 

Münteşir Gazete ve Mecmualar 

İrfan Gazetesi: 
Haftalık olarak siyasi mahiyette Siverek'te intişar eden İrfan Gazetesi 

ilk defa olarak 22 Nisan 339 tarihinde rapirografla ve 3 Şubat 341 tari
hinden itibaren de tab makinasıyla tab ve intişara başlamıştır. Pazartesi 
günleri neşrolunuyor. Sahibi imtiyazı Siverekli Mehmet Siret Efendidir. 
Heyeti tamiriyesi Paşazade Fikri, Kekizade Mustafa Vasfi, Acemzade 
Pikret Beylerdir. Kendi matbaası mevcud olup adedi tabı üçyüzdür. 

Altın Işık Mecmuası: 

Onbeş günde bir ilmi ve edebi mahiyette neşredilmektedir. 341 senesi 
Nisanında tesis ve intişara başlamıştır. Sahibi imtiyaz ve müessisleri 
Mehmet Siret, Acemzade Mahmut Pikret Efendilerdir. Müstakil sermu
harriri yoktur. Heyeti tahriyesi Mustafa ve Fikri beylerdir. Adedi tabı 
beşyüzdür. Kendi matbaası yoktur. 

Siverek Vilayeti 

Vali; Sabri Bey, Muhasebeci; Ali Nuri Bey, Tahrirat Müdürü; Ahmet 
Harndi Bey, Müftü; Ali Asım Efendi, Mahkemei Asliye Reisi; Jeraldin 
Bey, Mahkemei Asliye Azalan; Abdülcelil Bey, İsmail Hakkı Bey, 
Mahkemei Asliye Aza Mülazimi; Arif Hikmet Bey, Eyüp Sabri bey, Ab-
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dullah Vehbi Bey, Jandarma Komutanı; Binbaşı Cemil Bey, Sıhhiye Mü
dürü; Muharrem Nüzhet Bey, Nüfus Müdürü; Abdullatif Bey, Tapı; Mu
harrem Bey, Muhasebei Hususiye; Tevfik Bey, Belediye Reisi; Mehmet 
Emin Bey. 

Viranşehir Kazası 

Kaymakam; İbrahim Hakkı Bey, Mal Müdürü; Mahmut Nedim Bey, 
Hakim; Zülfikar Bey, Hakim Muavini; Salih Zihni Bey, Müddeiumumi; 
Şevket Bey. 

Hasan Bulut 1999 yılında yayınladığı Yüksek Lisans Tezinde "İrfan 
Gazetesi 1923-1996" başlığı altında, İrfan'la ilgili şu bilgilere yer vermek
tedir. 120 

"İrfan Gazetesi, Siverek'te 7 Mayıs 1923 tarihinde yayma başlayan bir 
gazetedir. 1928 yılına kadar Siverek'te haftada iki defa olarak çıkmıştır. 
Bu yıl içinde Urfa'ya taşınan İrfan, burada bir yıl çıktıktan sonra Halk 
Sesi Gazetesi ile birleşerek yayın hayatını noktalamıştır. Uzun bir aradan 
sonra 1959 yılında değişik bir kadro ile ikinci defa yayma başlayan İrfan, 
yayınını hala sürdürmektedir. 

İrfan, birinci döneminde halkçı, milliyetçi, devlet yanlısı bir politika 
takip etmiştir. İkinci dönemde zaman zaman hükümeti destekiemiş za
man zamanda eleştirmiştir. Belirli bir çizgi takip etmemekle birlikte milli 
çıkarlar konusunda hassasiyet göstermiştir. 

Gazetenin kurucusu ve 1929 yılına kadar sahibi Mehmet Siret Ba
yar'dır. 

Bayar, Mustafa Kemal hareketine yürekten inanan ve bu uğurda 
canla başla mücadele eden biridir. 1959'da ikinci kuruluşunu gerçekleşti
ren ve 1967'ye kadar sahibi olan kişi ise Selahattin Timur'dur. Timur 
1967'de gazeteyi Osman Güyüç'e devretmiştir. 

lrfan, sahiplerinin ideolojik görüşlerine göre yayın yapmıştır. İlk dö
nemde mutlak Atatürkçü bir çizgidedir. İkinci dönemde, Selahattin Ti
mur döneminde sol görüşü yansıtırken, Osman Güyüç devraldığından 
beri ılımlı bir politika sürdürmektedir . " 

Ali Rıza Kılıç, "Siverek'te bir İrfan gazetesi var"121 başlıklı makale
sinde İrfan'la ilgili tespitlerini şu şekilde aktarmaktadır. 

120 Hasan BULUT, "İrfan Gazetesi 1923-1996" Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üni
versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, AFYON, 1 999 

1 21 Ali Rıza KILiç, "Siverek'te bir İrfan Gazetesi Var", Evrensel Gazetesi, 07. 10. 
2001, İSTANBUL 
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" İrfan gazetesi bölgenin ilk yerel gazetelerinden sayılır. Siverek' te 
yayınlanan Cumhuriyet'in kuruluşuyla yaşıt olan gazete, 78 yıllık yayın 
hayatı boyunca bölgede olan biteni, günlük yaşamın akışında kendi öz
günlüğünde okuyucusuna sunmuştur. 

Hala yayınma devam eden gazetenin, kuruluşundan bu yana sür
dürdüğü çabası kırılmış, artık yayın yapamaz duruma gelmiş. Uzun bir 
deneyim ve birikime sahip olan ve ülkenin sosyal yapısını, yerele ulaş
tırmaya çalışan gazetenin, bugün ilan, reklam ve davetiyeleri tab eden 
matbaası dışında başka bir rolü kalmamış. 

İrfan 7 Mayıs 1923 yılında Siverek'te kuruldu. Gazetenin kuruluş yı
lının Kurtuluş Savaşı yıllarına denk düşmesi, dönemin gelişen toplumsal 
olayiarına da tanıklık ettiğinin göstergesi. Gazetenin yayın politikasını 
dönemsel olarak iki bölümde inceleyebilmek mümkün. 

İlk bölümde, İrfan' ın kurucuları olan Mehmet Siret Bayar, Mustafa 
Vasfi Gerger, Paşazade Fikri Timur ve Amcazade Pikret Karakoyunlu, 
aynı zamanda gazetenin yazar kadrosunda da yer aldılar. Gazete yayın 
süresi boyunca aynı yayın çizgisini sürdürme başarısını gösterernemiş 
olsa da; kuruluş yıllarında Kemalist ideolojiye yakın duruşu ilk fark edi
len nokta. 

Birinci dönem boyunca iki gün olarak çıkan gazete, ilk dönemin sonu 
olarak kabul edilen 1929 yılına kadar Türkiye' de ve dünyada olup biten
ler hakkında Anadolu' da yayımını sürdüren Cumhuriyet, Vakıf ve 
İktam gazetelerinden zaman zaman alıntılada yazılar yayımlamıştır. 
Gazete aynı yayın çizgisini daha da derinleştirerek sürdürdüğü dönem
de, bilinmeyen bir sebeple Siret Bayar gazeteyi 1928 yılında Urfa'ya taşır. 
Ve taşındıktan bir yıl sonra da İrfan "Halk Sesi" gazetesiyle birleştirilir 
ve birinci dönem sona erer. 

Çizgi değişiyor 
Uzun bir aradan sonra 1959 yılında gazete, Siverek'te aynı isimle Se

lahattin Timur tarafından yayın hayatına yeniden başlar. 
Gazetenin ikinci döneminin başlangıç yılı olarak kabul edilen 1959 

yılı sonrasındaki yayın akışı, birinci dönemde sürdürülen cumhuriyetçi 
çizginin dışına çıkarak; 60'lı yıllarda gelişen sol toplumsal hareketlilik 
ekseninde şekillenir. 

İkinci paylaşım savaşı sonrasında dünyada büyük prestij kazanan 
sosyalizmin ve ona bağlı olarak demokrasi ve özgürlük mücadelesinin, 
Türkiye' de de aydın ve gençlik hareketi içerisinde gelişmesi, bir bakıma 
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bölge üzerinde de etki alanı yaratmasını sağladı. Bu da gazetedeki çizgi 
değişikliğinin en önemli nedenleri arasındaydı. 

Bu değişiklik gazetede çıkan yazılar ve yorumlarda da fark edilir. 
Örneğin, önceki yayın döneminde İrfan başlığının hemen altında yer 
alan "Cumhuriyetperver halkçı gazetedir" yazısı 1959'dan sonra "Kıran 
olsa da kırıl, sakın eğilme", daha sonra da "Müstakil siyasi içtimai, ebedi 
ve mizahi halk gazetesi" şeklinde değişmiştir. " 

7 Şubat 1926 Tarihli İrfan Gazetesi 

Urfa'nın ilk gazetesi sayılan İrfan'ın 7 Şubat 1926 tarihli nüshası di
ğer nüshaları gibi 28x35 ebadında dört sayfa ve dört sütun üzerine dizi
lerek yayınlanmıştır. Birinci sayfanın üstte ve orta kısmında "İRFAN" 
logosu, hemen atında küçük puntolarla "Cumhuriyet Perver Halkçı Ga
zetedir" ibaresi yer almaktadır. 

Tüm sayılarında başlık altında bu slogan kullanılmıştır. Başlığın üst 
tarafında sağda "7 Şubat sene 926" ibaresi ortada "Pazar" ve başlığın 
solunda üstte ise;" 12 Receb sene 1344, sayı 95, Sahib-i İmtiyaz: Siret" 
ibaresi bulunmaktadır. 

Başlığın sağında ve solunda süslü çerçeve içinde adres ve abone, ilan 
bilgilerine yer verilmiştir. Başlığın hemen sağında yer alan çerçeve için
de;" Üçüncü sene, Abone şeraiti ; seneliği (300) altı aylığı ( 150) guruştur. 
İ' lanatın beher satırı on guruştur. Nekri pazarlığa tabidir ve mündereca
tından mesuliyet kabul olunmaz. Memlekete nafi' yazılara sahilelerimiz 
açıktır. " ibaresi yer alırken, logonun hemen yanında ve sol taraftaki çer
çeve içinde; " İdarehane: Koç Ali Baba civarında daire-i mahsusa. Adres: 
Siverek İrfan. Neşre müteallık yazılar Tahrir müdüriyeti naınına gönde
rilmelidir. Neşr edilmeyen asar iade edilmez" ibaresi bulunmaktadır. 

Başlığın hemen altında iki çizgiyle oluşturulmuş alanda; "Nüshası (3) 
guruştur. (şimdilik Pazartesi ve Perşenbe günleri öğleden sonra çıkar) 
Nüshası (3) guruşdur" ibaresi yer almaktadır. 

Haberler dört sütun üzerine dizilirken, sayfada mizanpaj düzenle
mesi için bazı haberler, çift sütuna dizilmiştir. 

7 Şubat 1926 tarihli gazetede birinci sayfanın birinci ve ikinci sütu
nunda Mecdi Fahreddin imzalı ve "Başsız Yılanlar" başlıklı bir makalesi 
yer almaktadır. 

"Başsız Yılanlar 
Memleketimizde tegallub varmıdır? Sualine karşı hayır diyebilmek 

her halde sathi görüşlük olur. Bila tereddüt bağırabiliriz tegallub 
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mevcuddur; ve halen halk hukukuni halk menfaatini, hain ve iğrenç 
dişleri arasında hırpalıyor; halen halk kitlesi siretinde tufeyli yaşadığı 
halde oni miimtaziyet-i şahsi hakimiyet iddia edenler ağalık derebeğlik 
abalarını asar-ı atika(müze)sine asmak için uğraşıyor. 

Halen etmekne kahvesine (metinde olan ifade) medyan bıraktığı za
vallıları dinmeyen ihtirasları, doymak nedir bilmeyen obur mideleri he
sabına satılmış esir gibi çalışdırabilenler utanmadan, kızarınadan feruh 
ve fehur dolaşabilür, Sivereğin harita-i mukadderatı üzerinde kanlı facia
lar yaratmağa yeltenen mütegallibler deyince gözümüzün önünde; kafa
ları aziz ve mukaddes Cumhuriyetin kahir derabası altında ezilmiş fakat 
halen can çekişdiren bir takım engerek yılanlar tecelli ediyor. 

Görüyoruz ki başları ezilmiş maziye karışmış lakin bazı ufak 
tepreşmeleri etrafındaki ruhlara bir ürperme hissi, tekrar dirilebilmek 
ihtimali telkin edebilecek mahiyetdedir. 

Mademki yılandırlar başsız olsalar bile istikrah ile müterafık bir kor
ku saçarlar. İşte memleketimizdeki tegallübün şekli budur. 

Doğrudan doğruya (benim) diyebilecek mütegallib yok; fakat ölüleri 
kulaklara şöyle fısıldıyor;" sakın tamamen öldüm zan etme bugün ola
masa yarın, daha doğrusu zaif bir zamanda yine başınızdayım; bakın 
vücuduın tamamen gömülmedi hem daha midenizde duran çorbamı 
nasıl unutursunuz. " 

Bunun içindür ki; Aziz Cumhuriyete başını. . .  başını ezdiği yılanların 
bakiye-i ibkasını mezara gömmek onları büsbütün hatıralardan silmek 
icab ediyor. 

itiraf edilmeli ki; başsız yılanlardan artık varlık ummak hayaldir. La-
kin bu hakikatı bilenler ancak . . . . . . . . . . kala bilirler. Ekseriyet yani iyi 
düşünemeyenler onlarda halen bir mevcudiyet bir kudret arıyor. Ma
demki; halk hukukuna tecavüz eden herhangi bir kuvvete karşı çok ka
hir olarak tanıdığımız Cumhuriyetimiz bu ufak ve mahalli diktatörlerin 
başını ezmişdir. 

Bugün, yarın merasim-i tedfiniyesinide yapmakda tereddüt etmeye
cektir. Bir hamlede saltanatı, irticaı, maziyi yıkan bir idare hiç şüphe yok 
ki; ikinci hamlesiyle, belki ağalığı süpürecekdir. 

Vakıan memleketimizdeki tarz-ı tegallüb kurnazcadır. Yüzünden 
tedkik mevcud olmadığına kanaat getirebilir. Fakat hakimiyet-i şahsiye 
tarzı ne kadar gizli olursa olsun ilhamını millet ruhundan olan cumhuri
yetin müşkaç nazariarı karşısında muhafaza-i ketumiyet ve mahrumiyet 
idemez. Bu hususdan katiyetle eminiz. 
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Yalnız mühim bir nokda daha var; mütegallib kuhıblar etrafında top
lananların halet-i ruhiyesi. Bittabi bunlara zavallı demek yerinde bir sı
fattır. 

Çünkü; körükörüne muti'dirler. Ne de olsa artık bilmelidirlerki 
cumhuriyedde hakim şahıs olamaz. Bu idarede hükümetle millet arasın
da vasıtanın kıymeti yoktur. Mezarrab vardır. 

Çünkü; hükümeti millet yaratmışdır. Kendisinin malıdır. 
Bineanaleyh aracılık yapanlar ancak tufeyli ve sefil kimselerden başka 
bir şey değildir. Onlara itaat nefsini tahkir etmekdir. Hukukunu göz göre 
çiğnemektir. 

Bu başsız yılanlara artık kıyınet vermemeli, zira esasen kıymetleri 
yokdur. İşte halkdan ricamız budur. İstirham ediyoruz. Diyoruz ki mü
tegallibe ölmüşdür. Hükümetden başka kuvvet tanımayınız. 

Mecdi Fahreddin " 

İrfan'ın birinci sayfasındaki makaleden sonra sayfada yer alan haber
ler ise şunlardır; 

Büyük Millet Meclisinde 
Kazanç kanununun kırkıncı maddesine kadar müzakeresi ikmal 

edildi. Ankara 4:AA 
Millet Meclisinde kazanç vergisi kanununun müzakeresine devam 

olunarak kırkıncı maddesine kadar müzakeresi ikmal edilmişdir. Otu
zuncu ve otuzsekizinci maddeleri encümene iade olunmuşdur. 

Yazıhane veya idarehane sahibi olmaksızın karada, denizde, nehir ve 
göllerde her nev'i vesait-i nakliye ve bahriye işleteniere isti'mali ettikleri 
merakib-i bahriye ve vesait-i berriye-i nakliyenin nev'ine ve hacim istiabı 
tonilatosuna ve beygir kuvvetine ve saha-i nakliyat ve faaliyetine göre 
mahalleri liman veya belediye idarelerince takdir olunacak vasatİ bir 
günlük gayr-i safi kazancın maktuan on misli nisbetinde kazane vergisi 
tarh olunur. 

Musul Meselesi Hakında Marki'nin Avam Karnarasındaki 
Beyanatı 

Londra 4 AA- Londra Avam karnarasında nutk-i kralinin münakaşa
sında hükümet narnma söz söyleyen Marki demişdir ki; Hükümet her 
tarafda itlafa ma'tuf bi seyahat-ı hariciye tas'kib etmekde ve Musul hak
kında ki tavr-ı hareketi terk etmekde kendisi içün gayri mümkin olmağla 
beraber Türkleri kendi lehine çevirmek ve uzlaşmak içün sarf-ı mukad
derat eylemektedir. 
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7 Şubat 1926 tarihli İrfan'ın 1. Sayfası 
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Muallimler Birliği 
Geçenlerde resmi küşadı İcra edilen Muallimler Birliği Heyet-i İdare-

si teşekkül etmişdir. 
Reis: Leyli Müdürü Hüseyin Fikret Beg 
Katib: Leyli muallimi Ali Fuad Beg 

Veznedar: Kemaliye muallimlerinden Ahmed Beg 
A'za: Baş muallim Sadık Beg 
A'za: Leyli muallimi Abdulkerim Beg 

Genç ve güzide muallimlerden teşekkül eden birliği ve hey' eti idare
sini tebrik ederken memleketin heyet-i ictimaiye ve ilmiyesinde tütmeye 
başlayan bu irfan ocağının inkilab ve teceddüd pişvesi olmasını temenni 
ederiz. 

İkinci ve Üçüncü Sayfalar 
İrfan Gazetesinin ikinci ve üçüncü sayfaları önemli ölçüde okur yazı

larına ayrılmıştır. Okurlardan gelen şiirler, açık mektuplar, teşekkürler 2. 
ve 3. sayfada yayınlanmıştır. 7 Şubat 1926 tarihli gazetenin ikinci ve 
üçüncü sayfalarında yer alan metinler şunlardır; 

" Hicran 

Kurnral akşamlardan en son yadigar 
Sırmalı hıçkırık kalbirnde kaldı 
Gene zinde sevgimiz sanki ihtiyar 
Bir aşık gibi adımda kaldı 

Ne acı sızlayış, ne derin yara 

Hicranla hüsranın ruhumda dolu 
Arkamda örtülen matemli kara 

Tülden gözükmeyen hayatın yolu 

Uzakdan geliyor bir baykuş sesi 
Felaket zinciri boynurndan geçdi 
Gözümde yaş kalan derdli bu sesi 
Ne dense son aşkı ruhumdan içti 

Ağardı saçlarım aşkınla senin 
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Hayatın baharı ne zaman başlar 

Sevdiğim nasibim cihanda benim 

Hiçliğe dökülen dumanlı yaşlar 

Ezeli bir şıfa akan gözünden 

Dökülen son aşkı um uyar ruhum 
Kır düşün şu kumral başım göğsünde 
Hayatım hep böyle olsun diyorum 

Kumral akşamlardan en son yadigar 

Sırmalı hıçkırık kalbirnde kaldı 
Genç zinde sevgimiz siyah bir mezar 
Gibi nisyanla örtülü kaldı. . .  

Açık Mektub 
Viranşehir Hükümet Tabibi Kamil Beg Efendi'ye 
Muhterem Efendim 

Rabia Nuri 

Kaza hayat sıhhiyesinde yarattığınız inkilab ve inkişafı en samimi 
taktirkarlarındanım. Kulaklarımı dolduran avaze-i muvaffakiyet ve ha
zakatinizden dalayıda sizi tebrik ederim. Müsaade ederseniz ufak bir 
ricada bulunayım diyeceğim ki; memleketimizi kemiren birçok keyifsiz
liklere yakından şahid oldunuz. Bugün bile bu müdhiş ve müteaddid 
hastalıkların nasıl tahrib edici savletler yaptığını da siz ediyorsunuz. Hiç 
şübhe yok ki her hastalığın tehaffuz çareleri mevcuddur. Bunlara teves
sül naf'i neticeler doğurur. Fakat korumak çarelerini kim öğretecek? Bu 
sualin cevabı acı bir sükuddur. 

Maalesef i' tiraf edeyimki bunları herkesin anlayacağı tarzda yazabi
lecek öğretecek selahiyatdar bir kalem tanımıyorum. Eğer olsaydı biraz 
olsun hareket görülürdü. Hayır görmedik derken hiçbir ferdin itiraz 
edemiyeceğinden eminim. Öyle ümid ediyorum ki bu mühim vazifeyi 
sizin aziınkar omuzlarımza yüklemek buna mukabil lütfen kabulünüz 
Siverek hayat-ı sıhhiye ve ictimaiyesinde tedkika değer bir merhale ola
cak İrfan'ın sütunları sıhhi, fenni, ictimai yazılarınıza müntezardır. Bu 
davete icabet buyurmanızı rica ederim efendim. 

Hürmetkarmız Ekrem Sırrı 

285 



Siyah Görüş 
Ey karanlık ömrümün hasta yıldızı 

Çehrende bu akşam matem sisi var 

Kalbirnde inleyen siyah bir sızı 
Üzülme diyor yaklaşdı mezar 

Hayat yolu sarp kollarım yorgun 

Durmamak imkanı pek az kalmışdır 

Dinmeyen aşkıının yalın ve mahzun 
Nağmesi ölüme gönül salmışdır 

Ey nisyan makberi bakir sinende 
A ver b use ölmem, aş kım, hicranım 

U tanır talim ilk def' asında 
Güler derınane ne mesud insanım 

Müjgan 

Büyük Derdim 
Yirmibeş gündür zalim növbetlerin ve mühlik bir hastalığın pençe

sinde kıvrandığım halde hasta ve zayıf parmaklarım hayat ve beşeriyet 
üzerinde yaptığı ufacık İstifadeyi o kadar özlemişki daha duruşmaya 
girerken kaleme sarıldım. Beni harab eden kadınlığı öyle yerildiği sözle 
kesin hiçde beni doyuramadı. Daima kadından, kadın hayatından bah
setmek istiyorum. Uzletim bana kadını öyle iyi tanıtırdıki şimdi kadını 
iki şekilde görüyorum. Yirminci asır medeniyetin doğurduğu asri kadın 
ne kadar hassas, mütefekkir ise buradaki cehlin ve taassubun paslı kı
mıldanamayan zavallı aynı mahluk hiçliğin başı dönüb bir uçurum etra
fında seyeran ediyor. Erkeğin emir ve sert tavırları karşısında küçülüb 
başı önüne düşen bir anneler ve hemşireler niçün böyle muti ve hakir 
olsunlar. 

Hayır! Onlarda kadındır. Kadınlığın o büyük ve kudsi şerefinden 
bunlarında biraz olsun hakkı vardır. İnsan ve aile ocağını yandıran, şefik 
ve güzel yuvalar kuran bu Anadolu kadınlarıda biraz dünyayı mahdud 
bir kısım gibi tanımasın. Kadırılığımızı ve gurur-i nisvanımızı su-i isti
mal etmişiz. İntibah başlasın güzel ve yeknasak bir kıyafet herkesin göz
lerini değiştirsin. En büyük vazife analık vazifesi olan telkinatı yorulma
dan söyleyenler, ondan sonra göreceksinizki bu memleket saadet ve re-
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fah yurdu olacak. Nesl-i ati cehlin siyah perdesinden kurtulmuş, tahsil 
ve irfan menbarnın birer yıldızı olmuş olacak. Son sözüm cehli, teassubu 
bırakın. Asır çok incedir. O incelik herkesin damarlarına kadar nüfus 
etsin. 

İrfan'ın Teşekküri 
Tokat Meb'usi muhtererni Emin Beg Efendinin Tokad Türk Mahfiline 

ikiyüz cild kıymetli kitab hediye ve elli lira rnuavenet-i nakdiyede bu
lunduklarını son posta ile gelen 40 nurnerolu Tokad arkadaşırnızda 
münderic teşekkürnarneden anladık. Muhterern ve teceddüd perver 
me b' us Emin Beg Efendiye gençliğe karşı gösterdikleri bu yüksek tevec
cüh ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz. 

Alenen Teşekkür 
Refikamın sıhhatden fevkalede alakadar olan tababetdeki derece-i na 

rnütenahiyesiyle tarnarniyle iade-i afiyete son derece gayret eden Viran
şehir tabib-i muhtererni Karnil Beg Efendiye nihayetsiz teşekkürlerimi 
alenen takdim ederim. 

Tebrik 

Süvari Miilazımı 

Osman Nuri 

Ayın yirmialtıncı curn' aertesi gecesi Rüstem Çelebi mahallesinden 
Dülger Rıza usta mahdurni marangoz İbrahim, Gemiciler mahallesinden 
Tosun oğlu Hasanın şabka iksası hakkındaki kanuna muhalefet olarak 
başlarında birer siyah kalpakla çarşıya ve ahveye çıkdıkları devriyeye 
memur polis efendiler tarafından görülerek derdest edilmiş ve hakların
da ta'kibat-ı kanuniye ifa olunmak üzre müdde-i urnurniliğe tevdi 
olunrnuşdur. 

TO KAD 

IRFAN- Nazar-ı Dikkate 

Yarını düşünrneli yarının terakkisi, tealisi bugün kadınların elinde
dir. 

Rabia Nuri 

Kadınlık 
Asırların kaydetrnediği hadisat-ı tarihiye ve inkilab-ı azimeyi ta' da d 

ederken rnazinin uful eden bir takım hurafat ve safsata zincirleriyle bağ
lanan kadınlık hayah ictimaiyesinde de büyük bir tebeddülatın husule 
gelınekde olduğunu görmekteyiz. 
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Erkeklerimiz medeniyet yolunda dev adımlarıyla azim bir teceddüd 
ve seri bir terekkiye doğru yürüyorlar. Aynı seviye ve aynı fikriye-i 
ictimaiyeye malik olan kadınlarında yirminci asır medeniyetinin devri 
tekamülünde aynı mefkure ile meşbu olarak tealiye doğru koşmak iste
mesi tabiidir. 

Karanlık gecelerden sonra penbe bir ufukla nurianan ve sinesinde 
medeni, muazzam bir inkilabın varlığını yaşatan aziz Cumhuriyetimiz 
kadınların hayat-ı muaşeretde ne kadar mühim vazifeler sahibi olduğu
nu takdir etmişdir. Bi payan minnetdarlığımızı hor ve haris bir kalble 
takdim ederiz. 

Hiç şübhe yok ki vatanımızı ihya içün kadınlığında bu irfan yuvala
rında bir sa'y-ı nizama atılmış ve ferda içün çalışmak zamanı gelmiş ve 
belki geçmişdir. 

Çok mes'ud bir hisle anlıyoruz ki; Cumhuriyet Türk kadınlarıda bu 
hakikata nüfuz etmiş ve edecekdir. 

Faziletkar, yüksek ruhlu anneler; istikbale müfid uzuvlar 
yetişdirrnek içün uğraşacak en mühim rükün ictimaidir. Münever vali
delerin taht-ı ta'lim ve terbiyesinde bulunan zeki neslin dinç, aziınkar ve 
rasin ruhlu yetişeceği bedihidir. Yeni neslin ya'ni müstakbele Türk 
eviadlarının istediğimiz annelerin tenviriyle kabildir. 

Evet diyoruz ki; bundan böyle milletimizin hayat-ı nisvaniyesi mü
kemmel ve muntazam olmazsa terbiye-i ruha, terbiye-i milliye ve hiss-i 
fedekari yüksek ve mebzul olamaz. Çünkü; beşik sallayan cihana ha
kimdir. 

Emine Hüseyin 

Birazda Şaka: 
Sarhoşluk 
Serhoş kabadayılar son günlerde büsbütün azdılar. Bu kaldırım ve 

caka babayiğitlerinin bilhassa tiyatrolarda yaptıkları edebsizlikler bini 
geçiyor. Geçende birisi azdaha bana yapıyordu. Bereket versinki kulağı
na," imanım bizde esnafdanız" diye fısıldadım da kurtuldum. Yoksa 
herif boynumuz kökünü kazıtacakh. Hoş bunların çatmak istedikleri 
muayyen kimsler yok ya . . .  akıllarına ne gelirse. 

İşin gülünç tarafı ağızlarını daima küfür perdesinden akort etmeleri
dir. Birde bakıyorsun ki; beğim sallana sallana arz-ı endam ediyor. Göz
leri kapalı, pantolonunun ön düğmeleri açık, çaket omuzda. 

Fakat buyurunuz demeye gelmez ha. . .  . Al sana tokat. Bunu 
müteakib küfür faslı nağmelenir. "Varını yan bakan . . .  anasını . . .  avradı-
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nı . . .  kız kardeşini . . .  " o zaman ejderha kesilmişdir. Haddin varsa yandi. 
Herif kimse ses çıkarmadığını görünce daha yüksekden uçuyor. 

" Kainatın anasını . . . . ilaahir" ne ise bir yere yıkılır, biletçi geldimi 
gözlerini kaldırıyor "bana bak be imanım. Bizde bu tekkenin çorbasını 
içdik. Bizde mi . . .  Piliçlerin uğruna hayatımı feda ederim . . .  al. . .  " 

Yok, maşallah para vermek hususunda cömertdirler. Halbuki tiyatro 
parasını bir saat evvel evden çaldığı bulguru, pirinci, eğer varsa yorganı 
satmışda tedarik etmiş. Bunun farkında bile değil. Yakarım, yıkarım 
derken kendini uyutuyor. Öyle ya sarhoşluk arahacılığa benzemez. 

Geçende iki külhan beğine kulak misafiri olmuşdum. Kırıta kırıta an
lahyordu;" Yandık be kardeş, para kalmadı. Evdeki yorganı döşeğide 
satınağa başladık, çıkmıyor vesselam. Hele bizim şu karının derdi hiç 
çekilmiyor. Meyhanecide işi sertlğe döktü. Peşin almasa vermiyor. Vay 
köpoğlu. Eman dersek birkaç düz çekmedende yaşanmıyor. Bitdik, eri
dik yok. . .  yok. . .  " 

Allah bunlara yardım etsin duasıyla çekildim. 

Türk Teyyare Cemiyeti Tarafından Türk Milletine Beyanname 
Türk Milleti binlerce eviadının fani ruhiyah bahasına olarak cihan si

yasetinde kendisine şerefli bir mevki yaratmış bulunuyor. Lakin bütün 
Türk vatandaşları bilmelilerdirki Türk bu şerefli mevki'i muhafaza ede
bilmesi, vatanın müdafaa vasıtalarını sağlam ve emin bir suretle te'min 
etmesiyle kaimdir. Bir millet, haricin tecavüzlerine karşı varlığını muha
fazaya muktedir olamazsa o milletin hür ve müstakil olarak yaşamasına 
imkan kalmaz. Bu itibar ile istiklal, hürriyet, musavat gibi ali mefhumlar 
ancak ve ancak kuvvet fiili vasıtalar ve eserlerle tehakkuk etmesinde 
mündemicdir. 

Biliyorsunuzki kuvvet ve kuvvetlerin mübarezesi tabiatın hemen bü
tün sahalarında tecelli eder. İlk insan cemiyetlerinin teşkilinden beri mü
bareze kabiliyeti biri birileriyle mücadele eden kabilelerin, kavimlerin, 
ümmetierin ve nihayet milletierin ictimai bünyelerinde hususi bir uzvi
yet gibi tekamül ede ede "ordu" ismi altında müstakil bir "müessese" 
haline gelmişdir. 

Türk milletinin mazisi başdan başa tedkik edilirse, tarihin hemen her 
devresinde bu müessesenin mevcud olduğunu ve Türk Milletinin haki
miyet ve istiklaliyle kuvvet ve za'fının bu müessesenin kuvvet ve za'fıyla 
mebsuten mütenasib olduğu görülür. 

Her ne zaman ki, Türk ordusu kuvvetli bulunmuş ise Türk'ün haki
miyet ve istiklali halelden masun kalmış ve ne zaman ki Türk ordusu 
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za' fa uğramış ise bunun aksul am elleri, Türk milletinin hakimiyet ve 
istiklalini bir bir gaib etmesi suretiyle tecelli etmişdirki yeni neslin bizzat 
şahid olduğu vakıalarla cihan haritası şöyle bir kere yan yana getirilince 
bunun çok ve hazin olan isbah derhal göze çarpar. Şu halde Türk ordu
sunun müdafaa vasıtalarının her asrın ve her devrin ihtiyacıarına göre 
ihzar edilmesi hayati zamretler sırasına geçmişdir denilebilir. Büyük bir 
memnuniyet ve iftiharla zikre şayandır ki Türk Milleti, ordusunun asri 
cihazlarla techizi lüzumunu derk etmiş ve bizzat cemiyetimiz milletin 
işte bu vezfeperverane temayülünden doğmuştur. 

Türk Teyyare Cemiyeti, Türk milletinin vicdan-ı umumisinin hürri
yet ve istiklal muhafızı olan orduya ve ordunun hava kuvvetine karşi 
gösterdiği bu samimi ve haklı alakayı hürmetle selamlar ve milletin ken
disine tevcih etdiği vazifenin azametini ne kadar ehemmiyet ve itina ile 
telakki etdiğinide izaha lüzum görür. 

Fil-hakika Hava Kuvvetinde husule gelmekde olan harikulade terak
kiler, her memleketin kendisini müdafaa endişesini azami derecede 
artdırmışdır. Çünkü muharebe vasıtalarının şekil ve mahiyetiyle muha
rebe usulleri arasındaki alaka, mütefekkir beşeriyetİn mechulu değildir. 
Barutun icadıyla bunun ilk önce "arkevoz" tüfenklerine daha sonra top
lara tatbiki Kırım muharebesinden sonra zırhlı gemilerin menzilinin 
artması nisbetinde gemi zırhları mukavemetinin artdırılması ser' i ateşli 
tüfenkler ve toplada dumansız barutların tahtel-bahrlerin, bir çoğu gaz
ların keşf ve icadı karada ve denizde ayrı ayrı ve nevbut nevbut harb 
usulleri kamilen değişdirmiş ve nihayet umumi harb sırasında ve ondan 
sonra teyyarelerin tecrubi bir suretde sabit. 

"maba' di gelecek nüshamızda" 
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İrfan Gazetesinin 2 ve 3. Sayfalan 

Dördüncü Sayfa 
İrfan gazetesinin dördüncü sayfası genellikle birinci sayfaya konul

mayan haberler ve resmi ilanlara ayrılmışhr. Sayfanın üst tarafına "Ajans 
Haberleri" ana başlığı ile Anadolu Ajansından alınan haberler konulur
ken, o günkü resmi ilan durumuna göre sayfanın geri kalan bölümü ilan
lara tahsis edilmiştir. 

7 Şubat 1926 tarihli gazetenin dördüncü sayfasında yer alan yazılar 
şunlardır; 

"Ajans Haberleri 
İstaklal Mahkemesinde Mahkumlar! Beratler 
Ankara 2 minhu (AA) İstiklal mahkemesi şakilere yataklık edenler

den Zileli Karnil ve İsrnaili onbeşer, Abdurahrnan, Hacı ümer, 
Abdurahrnan; İsmail oğlu Muharnrnedi üçer sene küreğe koyrnuşdur. 
Müdde-i umumi sabıka hadiselerinin arnillerinden Sabık Baba eski müf
tüsü Ali Rıza'nın idarnına diğer rnaznunların kürek ve nefiy ile tecziyele
rini isternişdir. Yarın müdafaaları dinlenecekdir. 

Kemal Beg Berat Etdi 
Ankara 2 rninhu (AA) Makarn-ı iddia Abdulkadir Kemal Beg'in gaze

tesiyle rnernlekete çok fenalık yapmış olduğunu, Ancak rnatbuat 
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cürmünün mahkemenin teşkilinden mukaddem bulunduğunu beyan ve 
cem'iyet-i hafiye teşkili sabit olmadığından beratini taleb etmişdir. Mah
keme Kemal Beg'in beratine karar vermişdir. 
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İrfan Gazetesinin 4. sayfası 

İlan 
1 80 1300 
Mübadeleye gayr-i tabi eşhasdan metruk tabloda kıyınet muhamme

ne vesaireleri muharrer emiakın mülkini 12 Şubat sene 1926 tarihinden 
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itibaren sekiz senede ve sekiz taksitle bedelleri istifa edilmek üzre 
yirmigün rnüddetle rnüzyedeye vazı' ve 20 Şubat sene 1926 cumaertesi 
günü ihaleleri icra kılınacağından talib olanların varidat dairesine müra
caat eylerneleri lüzurnu ilan olunur. 

ILAN 

M u h a sebecil ikten bedel-i m u h ammenesi  
Lira Cinsi Mevkii Metruke 

n umerosu 

30 Bir bab Ma kard iş 1 1 7  dükkan sokağı nda 

30 1 1 8  
30 1 1 9  

1 0 0  Bir bab Hasan Çelebi 20 
hane Lambacı Elko 

sokağında 

200 Ça rşu 1 98 
Başında 

30 Safi Ahmed 
sokağında 

37 

1 00 Gülabi Beg 45 
mahallesinde 

ı 
Halk Sesi Gazetesi 122 

Hududu 

Ma tu k ve Karabet 
haneleri ve tarfyn 
tariki amm 

Bu dahi  

Keza 

Hasso ve Hamid 
ve Onis haneleri 
ve tarik-i amm 

Mahmud ve Amu ş 
ha neleri ve sahib� 
sen ed dükkanı 
tarik-i amm 

Halil ve Han ım ve 
Dedo haneleri ve 
ta rik-i amm 

Şorken tarik-i amm 
garben Güranli 
seyyid ve kıbleten 
Abuzer.şimalen 
Yous haneleri 

Sıra 
nu me ro 

26 

26 
26 

23 

239 

1 7  

1 1  

Müdür-i Mesul 
Muhammed 

Tapunu 
tarihi Sahib-i Eweli 

Nisan 3 1 8  Harnarncı Mefes 
Ahanis 

Min h u 

Min h u . 

Min h u Kunduracı 
Eykub 

Temmuz 291 Hekim Musih 
Veled Ava n 

Kanun-i Hanım oğlu 
Sani  301 Eykub 

Teşrin-i ewel Keşiş Mercan 34 1 

"Halk Sesi" gazetesi de 28x33 ebadında ve dört sayfa olarak yayın
lanrnışhr. Mizanpaj olarak "Urfa" Vilayet gazetesi ile benzerlik göster-

122 Bilindiği gibi, Urfa'nın ilk özel gazetesi olan "İrfan"ı yayımiayan Siret Bey, 
daha sonra bu gazeteyi kapatarak, 1 929 yılı başlarında "Halk Sesi Gazetesi" ni yayım
lamış ve bir süre sonra bu gazeteyi Mardin'e taşımışh. Avukat Müslüm Akalın'ın 
arşivinde "Halk Sesi Gazetesi" nüshasını görünce gazetenin Siret Bey'ın yayınladığı 
gazete diye düşündüm. Çünkü; bugüne kadar "Halk Sesi" gazetesinin nüshası gö
rülmemişti. Ancak, bu gazete; Mardin Vilayet gazetesiydi .  O dönemde Diyarbakır 
Vilayet Gazetesi'nin ismi de "Halk Gazetesi"dir. Gazetede Urfa Muhabirinin ilginç 
bir yazısı yer alıyor. Urfa'nın o dönemde Türk Hava Kurumu'na hediye ettiği 
"Teyyare" bilgisi yer almakta. Bu itibarta "Halk Sesi" gazetesini de özellikle ilk "La
tin" harflerini kullanması ve bu özel haber nedeniyle kısaca buraya alma gereğini 
gördüm. K. K. 
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mektedir. Birinci sayfanın en üst kısmında ve ortada "Halk Sesi" logosu, 
logonun sağında ve solunda gazete ile ilgili bilgiler yer almış, bu bilgile
rin altından çekilen çizgiden sonra dört sütuna yazılar verilmiştir. Gaze
tenin logosunun altında, "Tarih-i Tesisi 1 Agustos 1927" ibaresi, solunda 
ise; 

"Abone şeraiti posta ücreti dahil seneliği ( 400) altı aylığı yoktur. 
İ' lanat için matbaa müdürine müracaat edilmelidir. 

İkinci yıl sayı 59 
Umur-i Tahririye ve İ'lanat içün Müdüriyete müracaat edilir. 
İlanat muhteviyatından gazete mesuliyet kabul etmez" ibaresi yer 

almaktadır. 

Logonun altında iki çizgi arasında ise; "Nüshası (5) Guruşdur -
Şimdilik Haftada Bir Kere Çıkar- Siyasi Türk Gazetesidir- Nüshası (5) 
Guruşdur" ibaresi, sağ tarafta ise; 

Cumartesi 22 Eylül 1928 
Telgraf Adresi: Mardinde "Halk Sesi" 
Matbaa ve mahal-i İdaresi Vilayet Matbaasında Daire-i Mahsusadır. 

"Türklüğün Nefine Hadim yazılar içün sahifelerimiz açıkdır. Neşre-
dilen yazılar iade edilmez" ibaresi yazılmış ve birinci sayfada, tek sütuna 
Latin harflerle, "Yaşayış Tarzı" başlığı ve altında ise aynı başlık Arap 
harfleriyle verilerek, metin yazısı başlıklardan daha küçük puntoyla tek 
sütuna dizilmiştir. Çift sütuna, "Tek Bir Ses" başlıklı yazı ve yine tek 
sütuna "Dicle" başlıklı yazı yer almıştır. Her üç yazınında başlıkları önce 
"Latin" harfleriyle daha sonra " Arap" harfleriyle verilmiştir. 

Gazetenin dördüncü sayfasında, en altta "Müdir-i Mesuli: Sinan oğli 
Hamid" ibaresi yer almaktadır. 

Urfa Muhabirinin gönderdiği ve birinci sayfada çift sütünda yayınla
nan yazı şöyledir; 

"Tek Bir Ses - Ve Zafer Bayramı 
Urfa muhabir-i mahsusamızdan 
Her sene bu vakit bu mukaddes günün tebcilini yazarken Türk'ün 

dünyaya harikalar dağıtan menakib-i kahramananesi birer birer saymak 
ve Türk'ün sahife-i hamaset ve şehametini bir mefarur-i destan şeklinde 
söylemek her Türk' e farizadır. 

İnkilabımızın mukaddimesini teşkil eden zaferlerimizin vüsatını ve 
kainat üzerindeki te'sirini ve bunun necib milletimize verdiği muazzam 
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neticeleri göz önünde bir daha canlandırmak için yeni söz bulmakdan 
aciz olduğumuzi itiraf etmeliyiz! !  

Türki boyunduruk altına alan mütarekeden sonra memleket başdan 
başa İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların, Yunanllerin işgali altına alın
dığı zaman herkes Türk'ler mahvolmuş bir millet nazarıyla bakıyordi. 
Türkiye kendi başına müstakil bir devlet olarak çıkabileceği kimsenin 
hatırına gelmiyor, memleketimizi ve milletimizi inkirazdan kurtarmanın 
ancak harici bir muavenetle mümkin olabileceği iddia oluniyordi. 

Bu hareketi vücuda getiren tek bir ses! .  . Yalnız vatanın fedakar ve 
kahraman eviadlarını müebbed bir hülasa davet eden emirlerin şiddetini 
ve aynı zamanda ruhlara nüfuz eden esrarengiz kudretini ihtiva eden bir 
ses idi! . . .  

Boynu büküli eli bağlı Türk bu sesden aldığı ilhamla mücadele eyle-
di. Düşmanın müttehid cebhelerden müteşekkil kaleleri önünde imanın
dan, aşkından hiçbir şey gaib etmeyen Türk taarruz ve hücumi daima 
yanar dağlardan kopan bir alev seyli gibi şiddetleniyor, ateşden, demir
den örülen kaleleri ve kuvvetli şimşeklerine gölgeleri altında endişesiz 
barınan düşmanları daima eritiyordu. 

Türk'ün mukadderatı hakimane elinde tutan zaferler dünyanın her 
tarafını kuvvetli sesiyle çınlatmış ve Türk'ün ölmeyen benliğini cihan 
tarihinde yaşanmışdır. 

"General Terikopis"unda itiraf eylediği gibi (iki sıralı birçok tel örgü
leri ile vesair fenni müdafaa tertibatı ile tahkim edilmiş) olduği için Türk 
ordusuna altı ay değil, altı günde değil bir gün kafi gelmişdi. 

Altı ayda zapt edilemez hükmi verilen mevzide yıllarca yerleşmiş 
200. 000 kişilik bir orduyu bir günde sürmek için yalnız Türk olmak la
zımdır. 

Türk, 200. 000 kişilik Yunan ordularını denize dökmek için ilminden 
değil semalar kadar payansız olan izzet-i nefsinin kuvvetinden ilham 
almışdır. 

Türk Yavuzları inkilab tarihimizin her samfesinde atalarının şanını 
inkilabının mesud dakikalarını yaşayacakdır. 

Ağustos Zafer bayramımız esasen Türk topunun Cumhuriyetimiz bu 
işi yüksek milletimizin harniyet ateşiyle fedakarlık ateşiyle bir tutdi. Ve 
ona (Teyyare Bayramı) da dedi. Şu halde bugün Kahraman Urfamızın 
şehamet ve hamiyetiyle alınan tayyareninde ad konma merasimini ya
pabileceğiz. 
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Muhterem kardaşlarım! Mukaddes topraklarımızı her türlü tecavüz
den muhafaza etmek için bize düşen en büyük ve en kudsi bir vazife 
ordumuzun tayyare kudretini yükseltmek ve bu uğurda lazım gelen 
fedakarlıklara arnade olduğumuzu fiilen isbat etmekdir. 

Şuni bilmemiz lazımdırki; bu uğur içün sarf edilecek para memleke
tin namus ve haysiyetini muhafazaya matufdur. Kuvvetsiz milletierin 
mefahiri, şerefi, namusi, milliyeti her vakit için tehlikeye ma'ruzdur. 

Kurtuluş mücadelelerinin ilk safha-i eeladetine iştirak ile büyük mu
vaffakiyetler kazanan kahraman Urfamız bu ğalebe-i muvaffakiyete de 
bir Urfa tayyeresi almakla 

(maba' di ikinci sahifede) 
İkinci sayfa' dan devam: 

Tek Bir Ses 
Birinci saifeden ma'bat 
Anane-i asaletini yükseltmiş oluyor. Urfamızın vatanperverlik hisle

rinin böyle en yüksek kademelerinde görmekle ve selamet-i vatanın icab 
ettiği mesailde daima alemdar olarak ortaya atılmasını kaydetmekle 
müftehiriz. 

Türk'ün tükenmeyen kahramanlığından sarsılmayan azminde vücud 
30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Ulu Halaskarımızı, erkan, 
ümera, zabıtan ve efradımızı ruhumuzdan kopan samimi bir muahbetle 
tebrik ederken Urfa teyyaresininde çok yaşamasını ve kutlu olmasını 
tanrımızdan dilerim. " 

Birinci sayfada tek sütuna verilen ve Latin harflerle yazılmış "Yaşayış 
Tarzı" başlıklı yazı ise şöyledir: 

"İnkilabın en büyük te' siri ve yaşayı ş tarzı değiştirmesindedir. Dü
şünüş ile yaşayış arasında çok sıkı bir münasebet vardır. İnsan nasıl; 
düşünürse öyle yaşar, nasıl kovulursa öyle büyür. İnkilab ise herhangi 
bir düşünüş tebeddülünün fiile inkilab etmesi demekdirki, her inkilab 
ğayet tabii olarak yaşayış tarzını da herhalde değişdirir. Belki bu değişik
lik . . .  hayatı içinde yaşayanların bariz bir suretde gözine çarpmaz, çarp
makla beraber inkilab denilen hadise mutlaka te' sirini yapmışdır. Onun 
ekdiği tohumun idraki bir zaman meselesidir. 

Üçyüzyiğirmi dört senesi inkilabından evvel başka dürlü düşünüyor 
ve başka dürlü yaşıyorduk. Bu inkilabdan sonra düşünüş ve yaşayışımı
zın tarzı değişdiği gibi son milli ve medelli büyük inkilabımızdan sonra
da düşünüş ve yaşayışımızın tarzını büsbütün değişdi. Bu, değişikliği 
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bazılarmuz manen ve maddeten göstermekde, bazılarımızda fikren ka
bul. 

Fabrika mamulatı gibi aynı şekil ve mahiyetde aynı cins ve eb'adda 
adetmek doğri değildir. İrfan ve seviye farkı terbiye ve telakki farkı 
hukukan müsavi olan insanlar arasmda yine her zaman az çok bir 
tebayün muhafaza edecekdir. Fakat esas i'tibariyle maksad hasıl 
olmuşdur. Dünün büyük ana müesseseleri yıkılmış yerine diğer ana 
müesseseler vücuda gelmişdir. Eski harabelerde yaşayan yeni 
ma'murelere henüz göç etmemiş bulunan birkaç kişi bulunabilir. Bunlar 
her umumun bir şazi her bir adedinin bir istisna kaziyesini teşkil ederler. 
Bugün muvaffak olmuş velinimet değişmemiş olan yaşayış tarzıdır. Bu 
tebdil, maddiyat ve maneviyahmızdan her ne varsa katfesine nüfuz 
etmemişdir. Mesela bugün müteaddid kadın almak kanunen men 
edilmişdir. Fakat kenarda köşede müteaddid karılı insanlar bulunduğu 
gibi belki bu günde de kanunun mümanaatına rağmen birkaç kadın olan 
adamda bulunabilir. Fakat, vicdan-ı umumi; bu günki kadınlarm moda
sına tabidir. Bugünki düşüncemiz, bir erkeğin müteaddid kadın almasıy
la bu kadının müteaddid erkekle münasebetde bulunması arasmda hiç
bir fark görememektedir. Fuhuş ve zina vaziyetine geçmeksizin münase
bet-i cinsiyedeki teaddudi bugünki zihnimiz kabul etmemektedir. 

Fakat, dün böyle düşünmüyorduk. Çünki ana müessese ve kanuni 
vaziyet dün başka türlü idi. Hiç şübhe yokki dünki vaziyetinden pek 
müzdarib idik. Müteaddid zevce ve müteaddid çocuklar ne kadar zengin 
olursa olsun aile reisinin ölümüyle beraber sefalet ve bedbahtiye mah
kum bulunuyordi. Eski tarza nazaran bir ailenin bir asır değil yarım asır 
bile idame-i mevcudiyet edebilmesi kabil değildi. Muhtelif zevcesi olan 
bir aile reisi ölünce, zevcelerden bir çokları tekrar izdivac yaparak nasıl 
varidahnı karmakarışık bir hale getiriyor. Ve bu ölüm bazen çok mesud 
ve müreffeh bir ailenin tamamıyla felaketini intac ediyordi. Bunun gibi 
bütün değiştirdiğimiz dünün müessese ve telkinlerini 
değişdirmekliğimize saik olan şey; onların artık sureti umumiyede isti
mal ve ittiba edilemeyecek bir vaziyete gelmesinden, tefessüh etmesin
den ileri gelmişdir. Eğer o eski kaideleri değiştirmese idik bugün hür ve 
müstakil bir heyet-i ictimaiye halinde yaşamaklığımız imkanı olamazdı. 
Bu itibarla zamanın icabatına, akıl ve mantık, ilim ve fennin 
muktezeyatına Tevfik-i hareket edememek kadar feci bir hal olamaz 
herhangi bir kayıd ve mülahaza ile olursa olsun eskiliğe saplanup kal
mak yalnız o bataklığa saplanup kalanlara bir zarar vermekle iktifa et
mez. Bundan heyet-i umumiye mutazarrır olur. Temiz ve namusli bir 
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Türk vatandaşı sıfatıyla memlekete her ne şekilde olursa olsun zarar 
veren değilse bile mukayyed olmayan bir vaziyet göstermek elem 
averdir. Avamferibane hissiyat ile bugünki yaşayış tarzını kabulde 
tereddüd gösterenler içinde mutlak suretde çok müteellim olanlar var
dır. Onlar içün hayatda muvaffakiyet roli kalmadığını kendileride 
müdrikdirler. Yalnız bir insan içün dünyada en sevgili ve mukaddes 
emel dünyaya getirrneğe sebep ve vasıta olduği eviadların refahıdırki; 
bu korkak, cebin ve tekapu kafaların ve bu cehil ve inadın en büyük za
rarı kendilerinden ziyade evladlarına aiddir. 

Yarının icabatma göre yetişdirlmeyen bu günün çocuği, hiç şübhe 
yokki yarın düçar olacağı hasaretden kendisini yetişdirmiyenleri mesul 
ve muatab tutacakdır. Cehil; yalnız nefsine zarar vermekle kalsa bir şey 
değildir. En büyük fenalığı başkalarına olan mazarratıdır. " 

Gazetede yer alan ve "Harf İnkilabı" ile ilgili süreci yansıtan ilginç 
yazılardan biride ikici sayfasında yer almıştır. "De Lellasera" gazetesin
den alıntı olarak alınan yazıda harf inkilabının nasıl başladığıru belirten 
bir olay aktadrılıyor. Yazı şöyledir: 

"Latin Harfleriyle Türk Lisanı 
Aziz Kari'lerimize selamlarımızı arz ederiz. 
Gazi Mebuslara Muallimlik Ediyor 
Teriste'de münteşir (Ebl Pebkolo De Lellasera) 31 Agustos tarihli 

nüshasından 
-İstanbul gözlerinizi öyle hayretle açmayıruz Aziz Kari'ler! Sizi tıbkı 

artık bir emr-i vaki' haline gelen resmi Türk yazısı ile Türkçe selamlıyo
ruz. 

Bundan evvelki makalemizde yalnız Türk yazısının değil fakat aynı 
zamanda gramerininde zaruri islahatına muhtac olduğuni söylemişdik 

Nitekim bu hususda teşekkül eden hususi bir komisyon mesaisini ilk 
semerelerini de kayd etmişdir. Fakat evvela mesele biraz münakaşalı 
oldi. Bu hususda bir çok itirazlarda bulunuldi. Muhafazakarlar "nesl-i 
hazırı tenmiye etmiş olan ananat-ı fikriye ile birdenbire kat-ı alaka imka
nı varmıdır? Esasen yeni harflerin tatbiki bütün Türk Edebiyatını nisya
na atmak demekdir" iddiasını serdeylediler. 

Dur-endiş ve makul olanlarda tedrici bir inkilabda ısrar etdiler. İlk 
mekteblerde aynı zamanda yeni ve eski El ifba'nın tedrisini tavsiye ede
rek bu suretle on sene tarafında yeni harflerin oldukça teammüm edece
ği fikrini 9 Agustos 928 Perşenbe gecesine kadar hükümran olan fikir bu 
idi. Bu tarihi güni tasrili ediyoruz. 
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O akşam Saray Bumi gazinosunda bir balo verilmişdi. Müsamereyi 
tertib eden Halk Fırkasıydı. Gazi' de kemal-i tevazu ile dans eden çiftler 
arasında bulunuyordi. Bu sırada Gazi yeni harfleri büyük itmi'nan ve 
belağat la medih etti: "Arkadaşlar güzel, zengin ve ahengdar lisanımızı 
meydana çıkarmalıyız. Bunun içün de asırlardan beri dimağlarımıza 
çivilenmiş olan bu anlaşılmaz işaretlerden kurtulmak lazımdır. Lisanı
mızı suret-i katiyede anlamağa muhtacız. Buna muvaffak olmak garp 
yazısını almakla kaimdir. Bu hususda sarsılmaz bir kanaatim vardır. Ve 
istiyorumki hepiniz bu kanaatde olasınız. Buni müteakib Gazi latin harf
leriyle bizzat yazdığı bir sahifeyi hazır olan birine okutmuşdur. 

Ertesi gün gazeteler Reis-i Cunhur'un hitabesini neşr etdiler. Ve fil
hakika bütün Türkiye halkı yeni harflerin kabulüni heyecanla iltizam 
etdiler. 

Gazi söylemişdi, dava kazanıldı. Artık gençler, ihtiyarlar yeni harfleri 
hecelemeye koyuldular. Akşam gazeteside bu mesele hakkında garib bir 
resim yapdı. Bu hakikaten halkın gösterdiği kuvvetli alakanın hoş bir 
delilidir. Fatih kahvelerinden birinde ani bir profesör yeni harfleri öğre
tiyor: "O" s imi d gibi "A" kerpeten gibi ve ilh . . .  Her sınıf halkda ci d den 
bir hüsn-i niyet müsabakası şahade olunmaktadır. 

Dolma Bağçede Mekteb: 
Reis-i Cumhurun yeni ikamet etdiği Dolma Bağçe Sarayının yukarı 

katında vasi bir salona mebuslar, yaverler bu sandalyelerde oturuyorlar. 
Reis-i Cumhur ilk sırada oturiyordi. Karşısında siyah bir tahta var. Gazi 
fiilierin tasrifinde levahıkın ne suretle yazılacağını ısrarla soruyor. Her
kes not alıyor. Terddüd hasıl olan noktalarda yeni yazı üstadı İbrahim 
Necmi Bey'in fikrine müracaat ediliyor. Bizzat Gazi mücmel ve vazih bir 
gramer vücuda getirdi ve bu kopya edilmek üzre elden ele dolaşıyor. 
Sarayda yemek listeleri, musiki proğramları yeni harflerle yazılıyor. 
Şimdiden. Sofrada mevzu mükaleme umumiyetle Latin harfleri oluyor. 
Şimdiden şehrin fizyonamisi değişmişdir. Milli seyr-i sefain İdaresi, bir 
çok mağazaların isimleri yeni harflerle yazılıyor. Bilcümle devlet me
murları evrak-ı resmiyeye yeni yazı ile imzalamak emrini almışlardır. 

Darü'l Fünun' da akdedilen bir ictimada Bayezid meydanında topla
nan halka Darü'l Fünun Emini bir nutuk irad ederek ezcümle 
demişdirki; Dar bir iskarpini içinde mahbus vaziyetde bulunan lisanımı
zın inkişafını Arab harfleri men ediyordi. Yarım asırdan fazla bir 
zamandırkİ doktorlar henüz Arab harfleriyle reçete yazmaya muvaffak 
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olmamışlardır. Vakıan ağır fedekarlıklara göğüs germeye mecburuz . 
Fakat bu diğer şark milletlerine nümune-i imtisal olacaktır. " 
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Cumhuriyet Döneminin İlk Gazetesi "URFA" (Latin Harflerle) 

Bilindiği gibi Urfa, sancak merkezi olarak ilk gazetesini 1925 yılında 
çıkarabilmiştir. 1925'te Vali Fuat Bey ilk basımevini kurmuş ve "Urfa" 
adıyla ilk gazete yayınlanmıştır. 1 927 tarihli Urfa Samarnesi'nde "Mat
bua-i Vilayet" başlığı altında; "Vali Fuad Beyin Vilayete tayininden bir 
müddet sonra 1924 senesinde ilk defa Urfa' da idare-i mahsusiye tarafın
dan ikibin küsur lire sarfıyla bir tab makinası celb ve peyder pey 
nevakısı ikmal edilerek matbua tesis edilmişdir. Elyevm URFA namıyla 
intişar eden vilayetin resmi ceridesi ve devair hükümetin evrak ve defte
ri ve halkın tab' a muhtac evrakı bu matbaada tab edilmektedir" denil
mektedir. 

Vilayet gazetesi hüviyetinde olan bu gazete uzun süre haftalık olarak 
yayınlanmış, 1949 yılında günaşırı çıkmaya başlamıştır. Daha öncede 
ifade ettğimiz gibi gazete yayınını 1960 yılına kadar devam ettirmiştir. 

Gazete ilk sayısından harf inkilabına kadar yayınını arap harfleriyle 
neşrederken, harf inkilabından sonra gazete Latin harfleriyle dizilip, 
yayınlanmaya başlamıştır. Latin harfleriyle diziimiş olan gazetenin 16  
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Haziran 1930 tarihli nüshasına baktığımızda, sayfanın dizgi tekniğinde 
ve mizanpajında bir farklılık olmadığını görmekteyiz. Arap harfleriyle 
dizilen gazetede de yazılar dört sütun üzerine dizilip logo sayfanın üst 
tarafında ve ortada yer alıp, tarih ve gazete ile ilgili künye bilgileri logo
nun sağında ve solunda verilirken, Latin harfleri ile dizilen gazetelerde 
de aynı tertib devam etmiştir. 

16 Haziran 1930 tarihli gazetenin birinci sayfasında, en üstte sol kö
şede "sene:6", orta kısımda "Pazartesi" ve sağ köşede ise "Nu:259" bilgi
leri yer almaktadır. Bu bilgilerin hemen altında, sol köşede çerçeve içer
sinde; 

Abona şeraiti 
Seneliği 200 altı aylığı 100 kuruştur. 
İlanatın her satırından 15 kuruş alınır 
Dere olunmayan evrak iade olunmaz 

Telgraf adresi Urfada- (Urfa)" 
Sayfanın ortasında "Urfa" logosu, sayfanın sağ tarafında ise yine çer-

çeve içersinde; 
"Matbaa ve İdarehanesi 
Köprü başında dairei mahsusa 
Um ur ve muamelatı tahririye için Vilayet 

Mekrupcülüğüne ve hususatı idariyede 
Matbaa Müdürlüğüne müracaat olunur. 
Zirai, ticari, fenni makaleler 

İçin sahilelerimiz açıktır" 
ibareleri ve bu ibarelerin altında ise sayfanın sağ ve sol köşelerinde, 

"nüshası 3 kuruştur", ortada ise, "Tesis Tarihi 1925" bilgileri yer almıştır. 
Bu ibarelerin altında iki çizgi arasında; "16 haziran 1930 - Haftada 

bir çıkar Vilayetin resmi gazetesidir-" yazısı yer almıştır. 
16 Haziran 1930 tarihli Urfa Gazetesinin, birinci sayfası dört sütun 

üzerine tertib edilmiş, Avukat Nurettin Nabi imzalı tek bir yazıya yer 
vermiştir. 

"Şehrimizde: Adiiye Baş Müfettişliğine 
Urfamızda Ağır Ceza Mahkemesi teşkiline İhtiyaç var mı?" başlıklı 

yazı şöyledir. 
"Cenub vilayetlerimizden birini ve coğrafi vaziyeti itibarile en mü

himini teşkil eden Urfa vilayeti: 
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Şimal ve şimali garbi ellietinden Malatya vilayetini tahdit eden Fırat 
Nehri, garben yine Fırat nehri ve Gazi Ayintap, Şarkan Mardin, şimali 
şarki ellietinde Diyarbekir, cenuben Yenice- Nusaybin demir yolu ile 
çevrili dir. 

210. 000 nüfusa malik olan vilayetin; Birecik, Suruç, Yaylak, Siverek, 
Viranşehir, Harran, Hilvan adlarında yedi büyük kazası vardır. 

Siyasi ve idari veehelerden büyük bir ehemmiyeti haiz olan vilayeti
mizde bir Ağır Ceza mahkemesi teşkiline ihtiyaç var mı? Yok mu? 

Bu makalemizde de bunu tetkik etmek istiyoruz. 
Beşerin yer yüzünde vucude getirmiş olduğu bütün müesseseler, bü

tün ibdai mevcudiyetler arasırıda en muhtelemi hiç şübhe yoktur ki "Ad
liye" dir. 

Her asırda devletlerin metanet ve resanetine en sahih ve en salim öl
çü, adaletin sureti tanzim ve tevziidir. İngilterenin bütün haşmet ve 
azametini bütün kudret ve resanetini adliyesine medyun olduğunu bü
tün mütefekirler müttahiden tastik etmektedirler. 

Gerek fertler arasındaki münasebetleri ve gerek fertlerin devlete kar
şı alaka ve rabıtalarırıı her şeyden ziyade hukuk tayin eder. İşte bunun 
içindir ki tanzim ve tevzii adalet meselesi bir devlet için bütün mesele
lerden daha mühimdir. 

Tarihi tetkik ettiğimiz zaman şark milletlerinin inhitatlarırıa amil 
olan sebebi adaletteki noksanda görürüz. 

Türk milleti her halveri iki hatırılık hayata sığacak kadar muazzam 
vekayii muhtevi bir çok inkilab merhaleleri geçirdi. 

Devletin şeklinden başlıyarak ailenin asasıarına kadar her şey taze
lendi, yeni bir revnak yeni bir istikamet aldı. Bütün bu tebedüllerin ika 
etmiş olduğu gerek fertler ile fertler arasındaki alaka, rabıta ve münase
betlerin tanzim ve takrir vazifesi rihayetün nihaye mahkemelerimiz ve 
hakimierimize racidir. 

Bu suretle bütün Türk inkilabırıın ve bu inkilaptan doğan yeni Türk 
devletinin temel taşı mahkeme olduğu taayyün ediyor! .  . 

Makam ve vazifesini müdrik Türk mahkemesi; Türk cumhuriyetinin 
şarkta doğan yeni bir saadet hayatırım mübeşşiri oldu-kanaatini dahil ve 
harice telkin ve isbat edecek bir mevkidedir. 

Biz bununla adliyemizin mutlak bir kemal arzettiğini iddia edecek 
değiliz. Her şubei idarede olduğu gibi adiiye sahasırıda da kat'ına mec
bur olduğumuz terakki mesafesinin azametini mudrik bulunuyoruz. 
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Tedrici bile olsa her halde mütemadiyen ilerlemekte bulunmamız bizim 
için en büyük medarı emniyettir. 

Mütemadiyen ilerlemekte olduğumuza güvenerek Urfamızdaki teş
kilatı adiiyenin ihtiyacımızı tatmin ederniyecek bir halde bulunduğunu 
ve derdesti rüyet mahkemelerde sür'at bulunamaclığını ve erbabı 
mesalihin adalet kapularında beklemekte olduğunu söylemek istiyoruz. 

Urfamızda bir mahkeme-i asliye vardır. Bu mahkeme: 
Asliye hukuk, Sulh hukuk, Asliye ceza, Sulh ceza davalarını rüyet 

etmektedir. Mahkemenin bir reisi ile iki azası, bir aza milazimi bir de 
müstantıkı vardır. 

Azadan biri sulh hukuk, diğerise tahkikata bakmakta aza milazıını 
da sulh ceza işlerini görmekte; m üstantık da hem merkezi vilayete muzaf 
m rı.tıkada vuku bulan ceraimi meşhudeye gitmekte, hem de teşkilatı 
adliyesi olmıyan Harran, Yaylak, Hilvan kazalarında vuku bulan 
ceraimin keşif ve tahkikatını yapmakla mükellef tutulmaktadır. 

Mahkemenin muhtelif hukuk ve ceza işlerile müstantıklığa gelen da
vaların adedi o kadar çoktur ki; bütün bu işleri bu teşkilatla görmenin ve 
derdesti rüyet davaları imaçta sür'at göstermenin imkanı yoktur. Bu 
mahkemenin yalnız bir senelik ağırceza varidası 300 den fazlaya baliğ 
olmaktadır. 

Halbuki, arıladığımıza nazaran Mardin' de müstakil ağır ceza bulun
duğu halde varidesi 250 davayı geçmemektedir. Ve zaten 250 davadan 
fazla varidesi olan yerlerde müstakil ağır ceza teşkilini Adiiye VekaJeti 
prensip ittihaz etmiştir. Buna nazaran Urfada müstakil bir Ağır Ceza 
teşekkülü kendiliğinden doğuyor. 

na 

Mahkeme, haftanın altı gününü davalara şu suretle tahsis eylemiştir: 

Cumartesi ve Salı: Ağır hapsi m üsteizim davalara, 
Cumartesi ve Pazar: Sulh hukuk, ahkamı şahsiyeyi hukuk tahkikatı-

Pazartesi: tahkikatları biten asliye hukuka 
Çarşamba ve Perşembe: gümrük davalarına. 
Yapılacak tahkikatın hem yekun rakamında hem de tahsiste 

müddeamızı teyid edeceğinden hiç şüphemiz yoktur. 

Şu müşkül vaziyet karşısında: 
Görülmekte olan davaları teşrii 
Erbabı mesalihin adalet ka pularında uzun müddet beklernemesi 
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Aylarca ve hatta sene rnevkuf bulunduktan sonra bir cürrnü sabit 
olmadığından tahliyelerine rnecburiyet olmarnası için: 

Herhalde bir ağır ceza mahkemesi teşkiline ve ikinci bir rnüstantık 
tayinine kati ihtiyaç ve hatta kati bir zaruret vardır. 

Pek rnühirn olan bu rnesele üzerinde tetkikat yapılursa Urfarnızda 
ağır ceza rnahkernesile Hilvan, Harran, Yaylak kazalarında da adliye 
teşkilatının htiyaç kendiliğinden taayün eder. 
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Bu teşkilahn şehrirnizde bulunan Adliye baş müfettişliğince yapıl
masını ve elde edilecek netice müddeamızı teyit ettiği halde yüksek ve 
menfaah umuma ait bu dileğimizin husulü için Adliye Vekaletince 
teşebbüsah lazirnede bulunacağından eminiz. 

İlk Dönem Gazeteler 

Yenilik 

Avukat 

Nurettin Nabi" 

Urfa'nın ilk dönem gazetelerinin başında "Yenilik" gazetesi gelmek
tedir. Yenilik Gazetesi'ni Şubat 1934'te Celal Özbek çıkarmaya başladı. 
İdare Müdürlüğünü de Celal Özbek' in yaptığı gazetenin Umumi Neşri
yat Müdürü Namık Eralp'ti. Gazetenin adı alhnda "Günlük Cumhuriyet 

Halk Gazetesi" ibaresi yer almaktaydı. 

1934 yılında kurulan "Yenilik" gazetesinin 26 Ocak 1946 Cumartesi 
tarihini taşıyan 907 sayılı nüshasının birinci sayfasında şu bilgiler yer 
almaktadır; 

Sayfanın en üstünde "Yenilik" logosu ve hemen alhnda küçük pun
tolarla, "Onikinci yıl- Kuruluşu 1934" ibaresi yer almakta. Başlığın sağ 
tarafında çerçeve içersinde; "26 Ocak 1946- Cumartesi- Matbaa ve İdare 
yeri Sarayönü Caddesinde 30 No Ev- U. Neş. Md N. Eralp, İ. Müdürü 
Celal Özbek- Urfa Yenilik basımevi" bilgisine yer verilmiştir. . Başlık ve 
çerçevenin hemen altında iki çizgi arasında " Günlük Siyasi Cumhuriyet 
Halk Gazetesi" ibaresi ve "ilanın satırı 25 kuruştur" bilgisi yer almıştır. 
Birinci sayfada haberler bu bilgilerin altında bir biriyle çizgi ile ayrılmış 
dört sütunda verilmiş. 

26 Ocak 1946 tarihli nüshasının birinci sayfasında; başlığın hemen al
tında çift sütuna diziimiş başlıklar altında tek sütun halinde, Nurettin 
Nabi Akçar ile Rafet Ülgen'in makaleleri yer almış ve haberler bu maka
lelerin altında verilmiştir. 

Birinci sayfada, "Başbakanımızın son demecinin yankıları", "Beledi
ye Başkanı Geldi", "Et fiyatları arttırıldı" ve "Demeç çok iyi karşılandı" 
başlıklarını taşıyan haberler yer almakta. 

Nurettin N abi Akçar'ın, "Altıyüz yıllık bir iradenin köhne ilhamatma 
cilvegah olan bu zavallı memleketin artık ihtilafata tahammülü yoktur! . .  
" cümlesiyle başlayan makalesi şöyledir; 
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Yenilik Gazetesinin 1. Sayfası (Av. Müslüm Akalın arşivi) 
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"Yurdumuzun, Cumhuriyet Halk Partisi gibi büyük bir siyasi guru
bu istihlaf etmek isteyen diğer zümrelerin ayru esas ve aynı gaye üzerin
de vücude getireceği faaliyetlerin mahiyetini şimdiden kestirrnek kolay 
ve her tahminin kolaylıkla dolaşabiieceği bu yeni faaliyet sahasında hal
kın ihtiyaç ve itmı'nanlarile oynamakta çok çetindir. 

Altıyüz yıllık bir idarenin köhne ilhamahna cilvegah olup bu zavallı 
memleketin artık ihtilafata tehammülü olmadığı gibi bir tecrübe 
destigahı gibi de mütemadiyen şekil değiştirmesine de tahammülü yok
tur. 

Bugün hükumeti Cumhuriyetimizin emin ve büyük bir gaye üzerin
de yürüdüğüne kaniiz. Halk da bu kanaatinin samirniyetine hiçbir suret
le şübheye mahal kalmayacak kanatlerle bağlıdır. İhtilaf dalgalarının 
hamleleri halkın, itimat ve itikatları üzerinde hiçbir tesir uyandırmaya
cağına şübhesiz nazar ile bakabiliriz. Bu böyle olmakla beraber haris 
hislerden doğan ve ruhi infiallere yol açan ihtilaf vuruşmasından mem
leket için zarardan başka hiçbir şey olmayacağıcia tabiidir. 

İlmen ve fazileten yükselmiş memleketlerde bunun için misal ara
mak sabnei inkilaba atılmış bir millet için doğru olmaz. Onlarda şekli 
hazıra mazhariyet için uzun istihale devirleri geçirmek mecburiyetinde 
kalmışlardır! ! .  . 

İnkilabımızın üzerinden geçen ve pek derin tecrübelerle dolu olan 
mümareselerden sonra hayata atıla bilmişiz ki, bunun memleketimiz için 
cidden düşünülmeğe değer bir kıymeti vardır. Uzun ve yorucu bir mü
cadeleyi takip eden zaferimizin arkasında samimiyeti halisanın mevcud 
olmadığım iddia etmek kadar tufeyli bir muhakeme tasavvur olunamaz. 

Milli mücadeleden çıkan ve sırhnda yüzlerce yıllık telafi düsturları 
taşıyan bu milletin yegane muhtaç olduğu üsul ve çare ancak bu olabi
lir ! .  . 

Ben hem kendi hesabıma hem de memleketin ihtilafata artık taham
mülü bulunmaması hesabına bundan daha kuvvetli bir imkanı vüsul 
düşünemem! ! . . .  

Nurettin Nabi Akçar" 

Yenilik gazetesinin fazla sayıda nüshası günümüzde mevcut olmadı
ğı için yayın periyodu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, kendi dö
neminde ve daha sonraki dönemlerde yayınlanan gazeteler, başlıkları 
alhnda "günlük" ibaresini kullanınakla birlikte, haftada bir veya iki kez 
yayınlandıklarıru ve yayın günlerini ifade etmektedirler. Yenilik gazete
sinin başlığı alhnda ise, " Günlük Siyasi Cumhuriyet Halk Gazetesi" 
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ibaresi yer almaktadır. Büyük ihtimalle gazete o dönemde haftalık peri
yotlada yayınlanmaktaydı. Gazete, 28x35 cm ebadında ve dört sayfa 
olarak yayınlanmış, tüm sayfalar dört sütun üzerine tertib edilmiştir. 
Birinci ve dördüncü sayfaları makale ve haberlere ayrılırken, iç sayfala
rında edebi yazılara, okur mektublarına, resmi ve özel ilanlara ayrılmış
tır. 

Urfa' da Milli Gazete 

Urfa'nın ilk dönem gazetelerinden birisi de 1930 yılında yayın haya
tına başlayan "Urfa' da Milli Gazete" dir. Sahip ve Başyazarlığını Musa 
Kazım'ın (YAZGAN) yaptığı gazetenin " 29 1 .  ci Teşrin 933" tarihini 
taşıyan nüshasının birinci sayfasında şu bilgiler yer almaktadır. 

Sayfanın en üst sol köşesinde kırmızı renkte "Urfada Milli Gazete" 
başlığı yer alırken, başlığın yanında ve sayfanın orta kısmında küçük 
puntolarla " Sahip ve Baş Muharriri M. Kazım" ibaresi onun altında çer
çeve içersinde "29 1 .  ci Teşrin 933" tarihi yer almaktadır. Sayfanın sağ 
tarafında ve yine kırmızı renkte çerçeve içersinde "Cumhuriyetin onun
cu yıl bayram nüshası" ifadesine yer verilmiştir. Gazete, Cumhuriyet'in 
10 .  yıl dönümü özel sayısı olarak çıkarılmış. Bu nedenle gazete belli bö
lümlerini kırmız renk kullanarak çıkarmış. 

Logonun hemen altında iki çizgi arasında, "Nüshası 5 kuruştur. -
Cumartesi günü çıkar. Halkçı Cumhuriyetçi Siyasi Gazetedir- Sayı :184" 
ibaresi yer almakta. Bu ibarenin hemen altında ise, sayfa genişliğinde 
çerçeve içersinde kırmızı renkte " Onuncu Büyük Bayram Milletimize 
Kutlu Olsun" mesajı yer almakta. Sayfanın ortasında ve sayfanın üçte 
birini kapsayacak büyüklükte " Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal" alt 
yazısı ile Atatürk'ün fotoğrafı yer alırken, "Yoktan var edici ve Yaşatıcı 
Ulu gazi ye" başlığı ile şu metin yer almıştır. 

"Bugün Cumhuriyetin onuncu yılını hep birden ayakta dimdik bağı
rarak, haykırarak, sevinç gözyaşları akıtarak, çıldırtan bir aşkla kutlulu
yoruz. 

Kutluluyoruz ki, ondört sene evvel sehpaya çıkan bir mahkum kadar 
mey'yU.s ve kırık kalbimiz, kara matemli yurdumuzdan ümidini kesmiş, 
milli ruhumuz harab olmuş iken, bu gün cennet saadeti veren şen ve 
yeşil yurdumuzda doğduğu gün kadar şerefli ve naş' eli vakur ve temelli 
varlığımızın göğsünde çarpıyor. 
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M :  KAzım 

Duyduğumuz gururun hududu yoktur. Başında fes taşıyan Osmanlı 
Türkünün, Türküro derneğe utandığı ve korktuğu o günlere karşı, ba
şında şapka taşıyan bugünün Cumhuriyet Türkünün duyduğu gurura, 
bugün bütün dünya insanları hiç şüphe yok gıpta ediyor. Bu yaptığımız 
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bir zincir inkilabın bize verdiği şeref ve mevki'in bir muhassalasıdır. Bu 
varlığı bize kazandıran sensin! 

Vatanı düşman istilasından kurtaran, bütün inkilabı yapan, milli sa
laha yol açan, Türk milletine bunu yaptıran sensin! Ruhsuz cesedimize 
can veren, durgun aklımıza ruh veren atıl vücudumuzu harekete getiren 
sensin! Dünyada medeni insanlık önünde aldığımız yüksek mevki, kendi 
içimizde ki yükselişin bir neticesidir. Bunların hepsi hepsi senin eserin. 
Sana bu kadar azametli işleri yaptıran bu kudreti, bu aşk ve ilhamı kim 
verdi? Bu kadar yüksek ve yaratıcı aşk ve kudret ne sevilen bir kız ve 
nede sevilen herhangi bir emelden doğmaz ve alınamaz. 

Bu öyle bir kuvvetdir ki milletin ve vatanın için sana göğlerden inmiş 
bir Tanrı varlığıdır. 

Seni Allah Türk Milletine son ölümünde onu yoktan yaratan bir ve
kil, onu kaynaşarak eaşturan milli bir peygamberınİ gönderdi? Ki bugün 
biz istiklalin, şerefin, refahın ve istikbalin saf havasını senin sayende 
kokluyoruz. Bak ki, bunun için göğüslerimiz nasıl kabarıyor? Heyecanı
mız nasıl taşıyor? 

Ne idik ne olduk? Bunu hep on yıl içindemi yaptık? Bütün cihanın 
yalnız gözlerini değil, zihinlerinide kamaştıran ve kamaştırmaya çok hak 
kazanan bugünkü varlığımızı kazandırmaya on yıl değil, yüz yıl lazım
dı? Biz bunu nasıl bu zamana sıkıştırdıkta yaptık? Bunu layıkı vechile 
cevab verecek dili dönen ve ağzı söyleyenerniz de yoktur. Ancak yine 
sen büyük Hocamız ve büyük edibimiz. 

Fakat emin ol Ey Ulu Mustafa Kemal! 
Yaptığın en büyük eser varsa oda memlekette yetiştirdiğİn Mustafa 

Kemal'in çocuklarıdır. Yarın senin yerinde bütün dünya bin bir Mustafa 
Kemal görecek. Türk milleti ebeciiyen yaşayacak, insanlığa en büyük 
yararlılıklarını yapacak Mustafa Kemali bugünün cihanı değil ebediyetin 
cihanı saygı ile anacak. 

Türk milleti ve beşeriyet seninle fahır duyacak. 
Yaşasın değil daima yaşar Ulu Mustafa Kemal 

Feryad 

M. Kfizım " 

Feryad gazetesi 1 Mart 1954 tarihinde Mehmet Akçar tarafından ya
yımlanmıştır. Urfa'nın Sesi Matbaası'nda basılan gazete 28x35 ebadında 
dört sayfa olarak çıkarılmış ve haberler genellikle 4 sütun üzerine dizil
miştir. 
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Feryad gazetesinin l l  Nisan 1954 Pazar tarihini taşıyan nüshası, Kur
tuluş Bayramı nedeniyle diğer sayılarmdan farklı olarak, birinci sayfa
smda imzalı makalelere yer vererek çıkmıştır. 

l l  Nisan 1954 tarihli gazetenin birinci sayfasının sol üst köşesinde 
" l l/4/1954 Pazar", sağ köşesinde ise "lO Kuruştur" ibaresi yer almış, 
bunların hemen altında çerçeve içinde 3 sütun genişliğinde "Feryad" 
logosu ve logonun yanmda yine çerçeve içersinde ,"Fikirler, cebrü şiddet 
ile top ile tüfek ile asla öldürülemez. Kemal Atatürk" ibaresi yer almıştır. 
Logonun hemen altında, kalın puntolarla;"Hak ve Hakikat En Büyük 
Mefkuremizdir" ifadesi, onun altında ise, "Müstakil, Siyasi, Edebi, Mi
zahi Günlük Gazete. Şimdilik haftada bir çıkar" ibaresi yer almaktadır. 
İki çizgi arasında, "Tesis Tarihi : l l/Mart/1954, Basıldığı yer: Urfa'nın Sesi 
Matbaası, Yıl :l ,  Sayı:7" bilgileri yer almaktadır. 

Manşette dört sütuna ,"Kurtuluş Bayrammız Kutlu Olsun Kahraman 
Urfalılar" cümlesi yeralırken, ibare iki çizgi içine alınmıştır. Ve cümlenin 
altında birer sütunda dört ayrı imzalı yazıya yer verilmiştir. 

Birinci sütunda, "Bir Destan" başlığı ile Esat Mahmut Karakurt'un, 2. 
Sütunda, "Arslanlar Yayıasından bir örnek" başlığı ile Hakkı 
Tücelyalçın'm yazısı, üçüncü sütunda ,"Böyle bir günde" başlığı ile bir 
yazı, dördüncü sütunda ise;" Bedri Alpay'ın Urfa Kurtuluş Kitabından" 
üst başlık ve " l l  Nisana takaddüm eden günler" alt başlıklı yazıya yer 
verilmiştir. 

Sayfanın alt sağ köşesinde iki sütuna çerçeve içi.,-ıde, "Zari" imzalı, 
" l l  Nisana selam ederken! . . " başlıklı bir makale ile tek sütuna dizil
miş," Gergerlioğlu Mustafa Savaşan" imzalı " l l  Nisan" başlıklı yazı yer 
almıştır. 

Zari imzalı yazı şöyledir: 
"Gönül Kuşları 
l l  Nisan'a selam ederken! . . .  
Bizlere Kurtuluş müjdemizi üst üste 34 defa hatırlatan ey mutlu gün 

selam sana! . . 
Felaketli günlerimizde kurtuluşumuzu tahayyül ne kadar merdane 

ise muzafferiyatimizi tahakkuk o kadar makbul ve mübarektir. O gün 
hayasız müstevliliği yokluk içindeki varlığınla, imanla doğmamak üzere 
boğdun. Bu boğuş bizlere bu mübarek, l l  Nisan gününü armağan etti. O 
günün fedekarlığı bu günün saadetini doğurdu. 
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Feryad Gazetesi 

Ey bugünün evladı! .  . .  O günün kıymetini seninle beraber cihan da 
taktir ediyor, mefkureleştiriyor. Eğer -Allah göstermesin- memleketin 
gibi yurdunun her hangi bir köşesine o kötü nazarla bakacaklar olursa, o 
aynı heyecan, o aynı kuvvetle kükreyeceğimize inanıyoruz. 

Bugünü bizlere bahşeden kahramanların evlatları. 
Selam, selam sizlere! . . .  
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Esat Mahmut Karakut'un, "Bir Destan" başlıklı yazısı da şöyledir: 
"Kahraman Urfalıların yaptıkları mücadelenin şümul ve mahiyeti ve 

bilhassa ifade ettiği mana zannedildiğinden ve tasavvur olunduğundan 
daha büyük ve derindir. 

Türk milletinin bir şahlanmasından başka bir şey olmayan milli mü
cadelenin ilk bayrağını açan, ilk kahramanlık destanını yaratan Urfalılar 
olmuştur. Urfalılar bütün dünyaya bunu göstermiş ve ispat etmişlerdirki 
bu fani dünya olarak kaldıkça Türk milleti boyunduruluk altına alına
maz. İstediğiniz kadar kuvvetli olunuz, istediğiniz kadar topunuz, tüfe
ğiniz askeriniz hudutlar boyunca yığılsa isterseniz dünyanın en büyük 
devletlerinden birini teşkil ediniz. Türk toprağına el uzattınız mı uzanan 
eliniz muhakkak kırılacaktır. Türkler ömürleri boyunca ancak hakim bir 
millet olarak yaşayacaklardır. Mahkum olamazlar asla! . . .  

Hiçbir tarih bir şehir halkının büyük bir devletle harbettiğini kay
detmemiştir. Tarihin kaydetmediğini tarihe kaydettiren yegane kahra
man Oralılar olmuştur. İşte bundan dolayıdır ki Urfanın hemşehrisi ola
rak onlardan bir parça olmak Urfalı olmak bir insan ömründe en büyük 
saadete mazhar olmak demektir. 

Tarih bu muazzam destanı asla tınutmayacaktır. 
Yaşayın Urfalılar: var olsun hemşerilerim . " 

Fırat 

Urfa basın tarihinde müstesna yere sahip gazetelerden biri de, 1960 
yılında kurulmuş olan "Fırat'' gazetesidir. 

Harran Ovası'nın sulanmasında Fırat Nehri'nin öneminden söz eden 
yazılara geniş yer veren Fırat Gazetesi, başlığının üzerinde "sloğan" kul
lanan ilk gazetedir. Fırat Gazetesi'nin başlığı üzerinde; "Adımız Dava
m ızdır" sloganı yer almış, bu sloganla gazete yayın politikasını ortaya 
koymuştur. 

1960'lı yıllarda kurulan ilk gazeteler arasında yer alan Fırat Gazete
si'ni Naci İpek ve Hasan Soyok yayımlamıştır. Gazete 1964 yılında Ha
san Kapaklı'ya devredilmiş, etkili yayınlarını haftada iki gün olarak 1967 
yılına kadar sürdürmüştür. Gazete 1967 yılında yayınma son vermiştir. 

Fırat Gazetesi, yayınlandığı dönemde gerek içerik olarak, gerekse 
sayfa mizanpajıyla diğer gazetelerden farklı olduğunu ortaya koymuş
tur. 28x33 cm ebadında dört sayfa olarak yayımlanan gazete, 6 sütun 
üzerine tertib edilmiş, sayfalarda yer alan makaleler çift sütunda blok 
olarak, haberler tek sütun olarak dizilmiştir. 
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30 Temmuz 1963 tarihini taşıyan Fırat Gazetesi'nin birinci sayfasında; 
sol üst köşede çerçeve içersinde, 

"Yazıişleri Müdürü;Ahmet Ertuğrul 

Teknik Sekreter: Mehmet İpek 
İlanlardan mesuliyet kabul edilmez 
İlanları tek sütun üzerine sn:10 TL dir. 
Şimdilik Salı ve Cuma Günleri çıkar 
Basıldığı Yer: Fırat Matbaası 
Adres:Atatürk Cad. No:8 Urfa 
Tlf:1752 PK-3 URFA" 
bilgileri yer alırken, sayfanın üst sağ köşesinde yine çerçeve içersin

de; "Salı 30 Temmuz 1963" ibaresi, iki çerçeve arasında, yaklaşık beş 
sütun genişliğinde bir alanda "Adımız Davamızdır" üst sloğanı ve kapi
tal harflerle "FIRAT" logosu, logonun altında ise kalın puntolarla,''Siyasi 
Müstakil Günlük Gazete" ibaresi yer almıştır. 

Logonun hemen altından, başlık ve haberleri birbirinden ayıran iki 
parelel çizgi arasında; "Yıl:2 sayı:203, Sahipleri: Naci İPEK- Hasan 
SOYOK, Fiyatı:25 Kuruş" bilgileri yer almaktadır. 

Birinci sayfada çift sütuna blok olarak diziimiş ve çerçeve içersinde 
M. Hulusi Kılçaslan'ın "Urfa Kurtuluş Tarihine Işık tutan bir kitabe" 
başlıklı makalesi yer alırken, manşette dört sütunda;" Memur, başarısına 
göre terfi edecek" başlıklı haber yer almaktadır. 

Sayfanın sağ alt köşesinde yine çift sütuna blok olarak diziimiş "2. 
Zh. Su. A. Marşı" yazısı, üç sütuna verilmiş, "Urfa Halkevi yakında faa
liyete geçiyor" başlıklı haber ile, tek sütun olarak dizilmiş, "Kalenin ta
mir işi ihaleye çıkarıldı" ve "Vali Kıral Urfaya geldi ve gitti" başlıklı ha
berler yer almıştır. 

30 Temmuz 1963 tarihli Fırat Gazetesi'nde M. Hulusi Kılıçaslan'ın 
"Urfa Kurtuluş Tarihine Işık tutan bir Kitabe" başlıklı yazısı şöyledir. 

" Sayın İnönü'nün Urfa kurtuluşunun 43. üncü dönüm yılı olan l l  
Nisan 1963'te bir tebrik telgrafı gelmiştir. Bu telgraf Urfa Kurtuluş tarihi 
yönünden büyük önem taşımaktaydı. Şimdi bu yazı Sayın Valimizin çok 
isabetli bir buluşu ile bir mermere hak ettirilerek Belediye binasının du
varına yerleştirilmiş bulunmaktadır. Bu teşebbüsünden dolayı Valiyi 
tebrikten sonra vesikanın önemine geçelim. 
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"Eile kara gün, bayramla düğün" diye bir ata sözümüz vardır. İşte 
Urfa bu ata sözünü hiçe sayan bir kararla Kurtuluş mücadelesine atılmış 
ve bütün el kara günlerin örtüsü altında inierken gerçek kurtuluş bay
ramını yapmıştır. 

Kurtuluş Savaşının ilk fitilini yurdunda tutuşturan Urfa'lı çevresine 
kıvılcımlar halinde kurtuluş fikrini sıçratmış ve buradan Akdenize kadar 
alevlenmiş olan İstiklal savaşımıza kanını katmıştır. Her taraf işgal ve 
istilanın ağu baskısı altında eğile eğile neticenin ne olacağını beklerken 
galib orduların mağrur komutanların karşılarındaki eli silahsız, kalbi 
yaralı halka "sizin hakimi mutlakınız biziz" diye azarlar çekerken hiçbir 
yerden yardım ümidi almadan Urfalı Allah diyerek düşmana saldırmış 
onu kanında boğarak esaret zincirlerini parçalayıp hürriyetine kavuş
muştur. 

İşte Urfa kurtuluşunun bambaşka bir mana taşıması buradadır. Böyle 
olmasaydı Kurtuluş savaşımız alelade bir muharebeden öteye gidemez
di. Ama şartlar göz önüne alınınca mücadelemizin önemi kendiliğinden 
meydana çıkmaktadır. 

Sene 1927. Atatürk büyük nutuklarını irad etmiş bulunuyor. Bu mü
nasebetle vilayetler Ataya birer (heyeti tazmiye) göndermektedir. Bu 
arada Urfa'dan da bir heyet gönderildi . Mani bir sebebin zuhuriyle heyet 
Atatürk tarafından değilde Başvekil İsmet Paşa tarafından kabul edilmiş
ti. 

O gün İnönü, heyetimize Urfa mücadelesinden bahsederek, mücade
leniz çok mühimdir. Biz kurtuluş savaşı hazırlığı içindeyken ansızın Ur
fa'nın Fransızlada savaş açtığı haberini aldık. Mustafa Kemal Paşa ile bir 
birimize bakmarak acele etti. Urfa hırpalanacak çok yazık, dedik ve gai
leli günlere daldık ara sıra haber alıyorduk. Hepsi bu kadar. Fakat bir 
gün Urfa düşmanı boğarak kurtuluşunu yaptı diye bir haber geldi. Mus
tafa Kemal Paşa ile yine göz göze bakmarak sevindik. Yaşasın Urfa dedik 
demişti. Aradan 36 yıl gibi uzun bir zaman geçtiği halde Kurtuluş tari
himizin iki baş adamından biri olan büyük İnönü bu telgraflarında aynı 
samimi beyanlarını değişik bir ifadeyle tekrarlam ış bulunmaktadır. Sağ 
olsunlar var olsunlar. 
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30 Temmuz 1963 Tarihli Fırat Gazetesinin 1. Sayfası 
(Av. Müslüm Akalın Arşivi) 
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Bir daha söylemek isterim ki Urfa kurtuluş tarihine ışık tutmakta 
olan bu kıymetli vesikayı abideleştirmek çok yerinde bir iş olmuştur. 

Her Urfalının bundan haz du yınası gerekir. " 

Birinci sayfada üç sütuna verilen bir haber "Urfa Halkevinin" yeni
den açılmasıyla ilgilidir. "Urfa Halkevi Yakında Faaliyete Geçiyor" baş
lığı ve "Halkevini açmak için geçici bir idare heyeti kuruldu. Genel Mer
kezden yetki geldiğinde Halkevi faaliyete geçecek" alt başlığı ile verilen 
haber şöyledir: 

" İlimiz Halkevinin açılmasıda tahakkuk safhasına girmiş bulunmak
tadır. Sayın Valimiz Hazer bu işle bizzat alakadar olmaktadır. 

Halkevleri genel merkezinin proğramı dahilinde ilirniz Halkevi mü
teşebbis heyeti kurulmuştur. 

Müteşebbis Heyeti, Pazar günü saat 10 da Halk Eğitim Merkezinde 
toplanarak geçici idare heyetini seçmiştir. Geçici İdare Heyetide geçici 
başkanlığa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Başhan, Başkan Ve
killiğine Rahmi Altıparmak'ı, Sekreterliğe Feridun Hamevioğlu, Muha
sipliğe Naci İpek, Veznedarlığa Rıfat Coşkun, üyeliklerede Nadir Polat, 
Dr. Hazım Açanal, Behzat Yalçınkaya, Vehbi Melik seçilmişlerdir. 

Geçici İdare Heyeti, genel merkezden yetki alıp genel kurul toplanın
caya kadar görev başında kalacaktır. " 

Urfa'nın İlk Günlük Gazeteleri 
1976 yılı Urfa Basın tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Çünkü; bu 

tarihten itibaren Urfa'da "günlük gazete" dönemi başlamıştır. İlk dönem 
gazetelerden bir iki tanesi kısa süreli günlük yayınlanrnışsa da, 1976 yılı
na gelinceye kadar Urfa' da çıkan gazeteler, haftada bir veya iki gün ya
yınlanıyordu. Ve gazeteler elle dizilip, pedal makinalarında basılmak
taydı. Gazeteler genellikle 33x50cm veya 28x40 cm ebadında yayımlan
maktaydı. 1976 yılında, Ömer Okutan tarafından 1959 yılında yayımla
nan ve haftada iki gün çıkan "Demokrat Türkiye" gazetesi, "Hizmet" 
ismini alarak günlük olarak yayımlanmaya başladı. 1976 yılında haftalık 
olarak yayımlanan gazeteler şunlardır: 

AKGÜN: Larni Akgün tarafından 1936 yılında yayımlanmıştır. Urfa 
basınının kendi dönemi itibariyle en uzun yaşayan yayın organıdır. Haf
talık olarak yayımlanan gazete bir süre günlük olarak çıkmış, çeşitli sa
hip değişikliğinden sonra 1976 yılında kapanrnıştır. 
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URFA'NIN SESİ: Ahmet İşgör ve Halil Güner tarafından 1951 yı
lında çıkarılmıştır. Haftada iki gün yayımlanan gazete 1976 yılında ka
panmıştır. 

YENİ URFA: 1952 yılında Hulusi Kılıçaslan tarafından çıkarılmıştır. 
1954 yılında Ahmet Mestçi yönetimine geçen gazete, haftada iki gün 
yayınını sürdürüken 1976 yılında kapanmıştır. 
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URFA POST ASI: Yahya Sarıkınacı tarafından 1963 yılında çıkarılan 
gazete haftada iki gün yayaırnlanmaktaydı. Gazete 1976 yılında 
kapanmışdır. 
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DOGUŞ: 1965 yılında Rıfat Ünür tarafından çıkarılan ve haftada iki 
gün yayımlanan gazete 1976 yılında kapanmışhr. 

ŞAFAK: 1965 yılında Fethi Döğücü tarafından çıkarılan gazete, haf
tada iki gün yayınlanıyordu .  1970 yılında gazete Fazıl Döğücü yönetirni
ne geçti. 1976 yılında, Huduteli, Büyükay ve Güneş gazeteleri ile birleşe
rek yayınını günlük olarak 1986 yılına kadar sürüdürdü. 
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HUDUTELİ: 1966 yılında Yahya Sarıkınacı tarafından haftada iki 
kez yayımlanmaya başladı. 1976 yılında Şafak gazetesi ile birleşti. 

KARAKOYUN: 1969 yılında Hasan Kapaklı tarafından çıkarıldı. 
Haftada iki gün yayımlanan gazete 1976 yılında kapandı. 

TÜRKİYE: Nuri Okutan tarafından 1970 yılında yayımlandı. Hafta
da bir gün çıkan gazete 1983'te kapandı. 

BÜYÜKAY: M. Bekir Ayhan ve Halil Kılıç tarafından 1975 yılında 
çıkarılan gazete haftada iki gün yayımlanıyordu.  1976 yılında Şafak ga
zetesi ile birleşti. 

GÜNEŞ: 1975 yılında Mehmet Çalışkan tarafından haftada iki gün 
çıkarılan gazete 1976 yılında Şafak gazetesi ile birleşti. 
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DEMOKRAT TÜRKİYE: Ömer Okutan tarafından 1959 yılında ya
yımlandı. Gazete haftada iki gün 28X41 ebadında dört sayfa olarak çıkı
yordu. Ömer Okutan "Demokrat Türkiye" gazetesini, 1976 yılında getir
diği otomatik dizgi ve kazanlı baskı makinasıyla, 57X82 ebadında dört 
sayfa ve ismini de "Urfa için HİZMET" olarak değiştirerek yayınlamaya 
başladı. Böylece, Urfa'nın ilk günlük gazetesi yayırolanmış oldu . .  
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ŞAFAK: Hizmet gazetesinin günlük olarak yayınlanmaya başlaması 
nedeniyle, "resmi ilan" hakkını kaybetmek istemeyen Şafak Gazetesi, 
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kendisi gibi haftada iki gün yayımlanan Huduteli, Büyükay ve Güneş 
gazeteleri ile birleşerek, "Şafak" ismiyle günlük olarak yayınını devam 
ettirdi. Dört ayrı matbaada elle dizilen ve hazırlanan sayfalar dört ayrı 
matbaada basılıp, daha sonra bir araya getiriliyordu . 28X41 ebadında ve 
8 sayfa olarak 1976 yılında günlük olarak yayınlanan gazete 1 986 yılında 
yayınma son verdi. 
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Elle kumpasta yazılann dizilmesi 

Hizmet Gazetesi 

Urfa'nın ilk günlük gazetesi ol
ma özelliğini taşıyan Hizmet Gaze
tesi 1976 yılında yayımlandı. 
Entertype dizgi makinası ile dizilen 
ve Frankenthal kazanlı makinada 
basılan gazete; 41x57 cm ebadında 
dört sayfa olarak çıkh. 

14 Haziran 1976 günü yayınla
nan gazete, "Şanlıurfa için Hizmet" 
başlığı ile ancak, sayı ve kuruluş 
tarihinde herhangi bir değişiklik 
yapmadan, "Demokrat Urfa"nın bir 
devamı olarak yayımlandı. 

Hizmet Gazetesi'nin 14 Haziran 
1 976 tarihli ilk nüshası sekiz sütuna 
tertib edilmiş ve dört sayfa olarak 
çıkmışhr. Gazetenin birinci sayfası
nın en üst sol tarafında karakalem 

Entertype 
otomatik dizgi makinası 

çizim Urfa Kalesi ablemi, orta kısımda kırmız renkte "Hizmet" logosu ve 
sağ tarafta çerçeve içersinde "14 Haziran 1976 Pazartesi, Yıl: 1 7, sa
yı:1449" ibaresi yer almaktadır. Gazete "Hizmet" logosu üstunde,"Urfa 
için" sloganını, başlığın alhnda ise, "Günlük Bağımsız Siyasi gazete" 
ibaresi ile yanında ,"100 Kuruş" bilgisine yer vermiş. 

Birinci sayfada sekiz sütuna, "Tarih tekerrür ediyor. . .  Havaalanı, 
Radyoevi ve Üniversite' den sonra" üst başlığı ile, "Çimento Fabrikasıda 
elden gidiyor mu?" başlıklı haber yer almış. Birinci sayfanın solunda çift 
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sütuna M. Nuri Okutan'ın "Yeni Bir Talihsizlik" başlıklı yazısı, sayfanın 
sağında ise, Yaşar İzgördü'nün "Dünya Urfa Kadardır" başlıklı yazısına 
yer verilirken, "Belediye Meclis seçimi yapıldı", "Bir katil vurularak öl
dürüldü", "mini röportaj :Rafet Üçelli" başlıklı haberler yer almıştır. Bi
rinci sayfada tek sütuna "Teşekkür" ve "Önemli Not" başlıkları ile gaze
tenin kuruluşu ve günlük yayınlanmaya başladığı bilgileri yer almakta
dır. Yazılar şöyledir; 

"Teşekkür 
Elinizdeki gazetenin daha iyi çıkmasını sağlayacak yeni baskı ve diz

gi makinalarımızın alınmasında büyük yardımları dokunan Hürriyet 
Gazetesi Genel Müdürü sayın Nezih Demirkent, Günaydın Gazetesi 
Müessese Müdürü sayın Kemal Kınacı, Hürriyet Gazetesi Adana Bürosu 
Müdürü sayın İskender Ayvalık ve Milliyet Gazetesi Foto Muhabiri sa
yın Hüseyin Kırcalı'ya teşekkür ve saygılarımızı sunarız. Hizmet Gazete 
ve Matbaacılık. 

Önemli Not 
17 yıldan beri "Demokrat Türkiye" ismi altında neşrolunan gazete

miz bugünden itibaren "Urfa için Hizmet" ismiyle O. 90 ebadında Pazar 
günleri hariç günlük olarak çıkacaktır. " 

"Urfa için Hizmet" gazetesinin izleyeceği yayın politikasını Yaşar 
İzgördü "Dünya Urfa Kadardır" başlıklı yazısında şöyle açıklamıştır: 

"Dünya Urfa Kadardır 
Enternasyonal düşünenlerin, hatta bir ölçüde ideal düşünenierin 

dünyayı bu kadar daraltmamıza sitemleri olacaktır. Biz ise, bizi şoven bir 
bölgeeilik zihniyeti ile suçlayanlara "Herkes kendi evinin önünü süpü
rürse bütün sokaklar temiz kalır" klasik cevabını vereceğiz. Yani, güçlü 
bir Türkiye güçlenmiş şehirlerden oluşur. Yani, kendi şehirlerinin kal
kınması için mücadele verenler, aslında yarının büyük Türkiyesinin mü
cahitleridir. Ve öz olarak, bizim davamız yalnız Urfa' dır. Biz vatanımıza 
olan borcumuzu Türkiye ekonomisine daha fazla katkıda bulunan bir 
Urfa ile ödemek istiyoruz. 

Bu gazete siyasi ve ideolojik fikirler karşısında tarafsız olduğunu ilan 
etmektedir. Çünkü bütün bu fikirlerin menşei ve merkezi Urfa dışında
dır. Oysa bizim bu yazıya başlık yaptığımız bir sloganımız var; "Dünya 
Urfa kadardır. " Sağdan veya soldan bütün cazip ve haklı fikirler eğer 
Urfa'nın en küçük bir menfaatından tavizi gerektiriyorsa; biz bu işin 
içinde yokuz. Hatta karşısındayız. Destekleyeceğimiz görüşlerden ise 
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Urfa'ya kayıtsız şartsız hizmet bekleriz. Çünkü gene söylüyoruz; daha 
iyi bir Türkiye ve daha iyi bir dünya bugünkü Urfa ile olmaz. 
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14 Haziran 1 976 Tarihli Hizmet Gazetesi'nin 1 .  Sayfası 

Urfa'ya şimdiye kadar iyi niyetle hizmet etmiş ve halen eden bütün 
yabancılara saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunarız. Ve bizi kınamaları 
dileğiyle bir görüşümüzü daha açıklayacağız. Urfa' da bulunan bütün 
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kuruluşlar personel alırken URF A'LICA BiLMEK değil tercih sebebi, 
mecburidir desinler istiyoruz. 

Bu gazete 50 yıldan beri her konuda hasret çekilen kamuoyunu oluş
turmak gayesindedir, hem de mümkün olduğu kadar kalabalık olarak. 
Hakkın kılıç kadar keskin olduğunu bilmemize rağmen, bizi birçok ko
nuda gerektiği kadar sivri ve açık bulmayanlar kızmasınlar, kınamasın
lar. Çünkü bugün Urfa'nın meseleleri çeşitli ideolojilerin enstrümanla
rından değişik tarzlarda çalınmaktadır. Bunu sivri ve açık olarak tek telli 
bir sazda çalmanın imkanı yoktur. Herkes biraz taviz ve fedekarlıkla bir 
noktaya yanaşabilir, ama büyük kalabalıkları toplayacak noktalar geniş 
olur, yani kılıç gibi keskin olmaz. Ve her Urfa'lıdan şimdiye kadar sa
vunduğu geniş çaplı fikirler ne olursa olsun, taviz isteyeceğiz, fedekarlık 
isteyeceğiz. Büyük davaların sahipleri( ! )  korkmasınlar, büyük davalar 
küçük tavizlerle yıkılmaz. 

Bugün en hayati ihtiyaçları ilkel bir toplumun imkanları seviyesine 
bile çıkamamış bu şehrin en önemli derdi nedir? Bana sorsalar; sudan 
elektrikten, yoldan önce havasını söylerim. İçinde kin haset ve dedikodu 
olmayan şöyle temiz bir havaya ne kadar muhtacız bilseniz? Bu kirli 
havayı temizleyecek tek filtre ise sevgidir. Biribirlerini seven insanların 
oturduğu bir şehrin temiz havasını söylemek istiyorum. Ve öyle uzun 
boylu bir sevgi de değil. Biri biri için ölsünler demiyorum, ama birbirle
rini gördüklerinde gülsünler. O da olmuyarsa hiç olmazsa kızmasınlar . . .  

Bugün biribirlerinin karşısına silah ve sopayla çıkarılmaya hazırlanı
lan gençleri, biribirierine çiçek atacak hale getireceğiz demiyoruz. Ama 
bir gün onların selamlaştıkları günü görsek; bunu kainatın kuruluşun
dan bu yana gerçekleştirilmiş en yüce ideal bileceğiz. 

Kendi şehrinde karşı görüşte hemşehrisine atalarımızın Fransızlara 
gösterdiği tepkiden daha hışımla kızan gençler! Yani benim kardeşlerim! 
Sizi bir araya getirmek, mantıklı bir diyaloğ kurmak şu anda ne kadar 
imkansız görülüyor değil mi? Halbuki hiçte öyle değil. Size taktırılan 
yabancı malı gözlüklerinizi çıkarıp, meseleye çıplak gözle bakın. 

Ve son sözümüz. Haklılığınız. Labratuvarlardan çıkmış hükümlerle 
sabit olmuşsa bile; lütfen yine de "Ben yüzde yüz haklıyım" demeyin. 
Karşımızdakilere kapıyı tam kapamayın. Çok değil, şöyle pire gözünün 
muhtaç olduğu ışığın geçeceği kadar bir aralık bırakın. Kimbilir belki de 
bir gün talihi kara şehri aydınlatacak gerçeğin ışıkları bu aralıktan geçe
cektir. " 
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Birinci sayfada ilgi çeken köşelerden biri de " İZ . . .  GÖRDÜ" imzasıy
la yer alan nükteli yazıdır. Köşe uzun süre gazetenin birinci sayfasında 
yer almıştır. 

"İZ . . .  
Üçüncü El 
Yeni Valimiz Rafet Üçelli . . .  Gidenler darılmasın ama, bu valimiz 

başka olacak galiba. Çünkü O' da diğerleri gibi iki elini ce bine koyup 
otursa bile, bize hlzmet için yine de bir eli kalacak. . . 

GÖRDÜ . . .  " 
Gazetenin ikinci sayfasıda sekiz sütun üzerine dizilmiş. Çift sütuna 

"Gün Işığı" köşe başlığı ile Mehmet H. Öcal'ın "Urfa'da Gazetecilik" 
başlıklı makalesi, beş sütuna "Fikir Meydanı'' köşe başlığı altında Kadir 
Aya taç' ın "Urfa' da ilk öğretimin sorunları" başlıklı yazısı ile bulmaca, 
nöbetçi eczaneler, piyasada durum ve televizyon proğramına yer veril
miş. 

Üçüncü sayfada "Gördüklerim-Duyduklarım" köşe başlığı altında A. 
Naci İpek'in "Urfa için" başlıklı köşe yazısı ile birlikte "Şehirler arası 
konuşmak imkansız. Urfa-İstanbul arası yıldırım görüşmeler bile 4 saat 
bekliyor", "Viranşehir Bölge Okulu 9 yıldır hala bi tm edi", "Soğuk Hava 
Deposu yapılıyor", "14 yaşında bir çocuk cinayet işledi" ve " Dört çocuk 
gölde boğuldu" başlıklı haberler yer almıştır. 

Gazetenin künyeside üçüncü sayfaya konulmuş. Künyede;" Sahlbi 
Hizmet Gazetecilik adına: Ömer Okutan, Sorumlu yazıişleri Müdürü: 
Yaşar izgördü, İdare Müdürü: M. Nuri Okutan, Adres: Atatürk Cad. 
Numune PasajıNo:S Tlf:2333, Resmi İlanların tek sütun cm:30 TL, Özel 
İlanlar teksütun:lS TL, Abone:6 Aylık 150 TL, Senelik: 300 TL, Dizgi ve 
BashKurtuluş Matbaası Urfa" bilgilerine yer verilmiştir. 

Dördüncü sayfada ise; spor haberleri ile birlikte birinci sayfada veri
len haberlerin devamı ve sinemaların proğramı yer almıştır. 

Güneydoğu Gazetesi 
Urfa Basınına farklı bir soluk getiren gazete, 7 Eylül 1 978 yılında 

Kemal Kapaklı tarafından yayımlanan Güneydoğu Gazetesidir. Urfa 
Basın tarihlnde "ilklerin gazetesi" olarak nitelendirilmektedir. Çünkü, 
abone satışı dışında ilk bayii ve elden gazete satışı, paralı reklam alımı, 
gazetede sayfa sayısının ilk kez 6 sayfa olması, ekonomiden magazine, 
siyasetten güncel habere içerik zenginliği oluşturması, tam sayfa spor 
haberleri vermesi, ajansla anlaşmalı haber satın alınması ve bilgisayar 
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dizgi ile ilk ofset baskının gerçekleştirilmesini Urfa basınına Güneydoğu 
Gazetesi kazandırmıştır. Gazete ilk defa haberlerde fotoğraf kullanmıştır. 
Tam sayfa spor, edebiyat, röportaj ve incelernelere sayfalarında yer 
vererek içerik zenginliği yaratmıştır. Sürekli yazar kadrosu, Kemal 
Kapaklı, Hulusi M. Öcal, Rafet Yılmazoğlu, Fevzi Gençer, Bekir 
Şirinoğlu, Necmettin Önder, Osman Güzelgöz'den oluşmuştur. 7 Eylül 
1978 tarihini taşıyan Güneydoğu'nun ilk sayısında, gazetenin 
künyesinde; " Güneydoğu Gazetecilik ve Matbaacılık adına Sahibi ve 
Yazıişleri Müdürü Kemal Kapaklı, Genel Yayın Müdürü İ. Rafet 
Yılrnazoğlu, Müessese Müdürü M. Ali Kapaklı, Spor Sorumlu Müdürü 
Fevzi Gençer, istihbarat Şefi Müslüm Abacı" bilgisi yer almaktadır. 

Sayfalar; haber, inceleme, röportaj, edebiyat, rnağazin, fikir yazıları 
ve reklam sayfası olarak bölümlere ayrılmış, sekiz sütun üzerine tertip 
edilmiş bir rnizanpajla yayınlanmıştır. 

7 Eylül 1978 tarihli gazetede şu yazılar yer almaktadır. 

Birinci sayfada sol köşede çerçeve içersinde siyah renkte "Ulucarni" 
figürü üzerinde kırmızı "Bayrak"lı logo yer almakta. Orta kısırnda 
kırmızı renklerle "Güneydoğu" başlığı altında ise siyah renkte; "Günlük 
Siyasi Müstakil Gazete" ibaresi yer alırken, başlığın sağında çerçeve 
içersinde; " 7 Eylül 1978 Perşembe" ibaresi bulunmaktadır. 

Başlığın hemen altında çift çizgi arasında sol tarafta "Yıl: l  Sayı:l"  
orta kısımda; "Tlf: 3797 Atatürk Bulvan No:63 Urfa" ve sağ tarafta ise, 
"Fiyatı: 250 Kuruş" ibareleri bulunmaktadır. 

Sayfada altı sütuna; "Büyük Atılım" başlığı ve "Gerçek gazetecilik 
Hizmeti için Şartel İndi" alt başlığı ile gazetenin yayın hayatına 
başlaması ile ilgili haber yer almakta. Birinci sayfada "Bayramın 
Bilançosu: 6 Ölü 7 Yaralı ve soygun", "Bitsin Bu Çile! Çilekeş köylü bu 
yılıda susuz yazla geçirdi", "Ramazan Bayrarnınız Mübarek olsun" 
başlıklı haberler yer alırken, Manşet'in hemen yanında çift sütunda, 
Kemal Kapaklı'nın "Çıkarken" başlıklı yazısı yer almaktadır. 

Yazı şöyledir; 
"Değerli okurlarımız, 
Gazeteniz Güneydoğu, şimdiye kadar alışılrnamış olanların aksine, 

özellikle bölgeeilik kavramı içersinde mahalli gazete anlayışıyla size 
ulaşacaktır. 
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7 Eylül 1978 Tarihli Güneydoğu Gazetesi'nin 1. sayfası 

Urfa'nın ve geniş kapsamıyla Güneydoğu'nun politik, ekonomik ve 
sosyal konuları ile dertlerine değinecek olan gazeteniz Güneydoğu, 
bunları bir fotoğraf makinasının objektifi sadakatinde sizlere iletecektir. 
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Hemen ilave edelim ki, Güneydoğu'nun özellikle Urfa'nın sesi olmak 
gibi, büyük bir iddianın mes'uliyetini omuzlamaya hazırlanan Gazeteniz 
Güneydoğu, kah bir bölgeeilik taassubuna sapmadan, yurt sathında 
cereyan eden olaylarada değinecek ancak bu olaylar Urfa'yı ve 
Güneydoğu'yu dalaylı ve dolaysız ilgilendirdiği taktirde, bunları en ince 
teferruahna kadar didik didik ederek yine sizlere sunacaktır. 

Kabul etmek gerekir ki, kısıtlı imkanlada bu büyük görev kolay ifa 
edilecek nitelikte değildir. Buna rağmen Güneydoğu'nun mütevazi 
kadrosu, bu hizmete omuz vermenin mes'uliyetinin idraki içinde siz 
değerli okuyucularına mahçup olmamanın savaşını verecektir. 

Gazeteniz Güneydoğu, ofset ve tipo tesisleriyle siz değerli 
okuyucularına gerçek bölge gazetediğini ulaştırmaya tüm gayretiyle 
çalışacaktır. 

Bunun için; 
Güneydoğu, mütevazi sayfaları arasından, yalandan riyadan ve özel 

menfaatlerden uzakta kalarak, işçinin, hür teşebbüsün, köylünün, 
sanatkarın, esnafın ve çiftçinin bütün meselelerine sahip çıkacaktır. Bu 
görevi yerine getirirken hoşa gideceklerden ziyade hakikati acı da olsa 
gerçeği söylemeyi düstur edinecektir. 

Güneydoğu, özel anlaşmazlıklarını, şahsi çıkarlarını Milletin önünde 
feda etmeyenlerin, 

Güneydoğu, milletin kendilerine samirniyetle emanet ettiği güveni 
sarsanların, 

Güneydoğu, kanaati ile ifadesi, vicdanı ile tutumu arasında ayrılık 
bulunanların, 

Güneydoğu, halkın kolayca istismar edilebilecek hislerini, 
görüşlerini, özel menfaatlerine alet edinenierin daima karşısında olacak 
ve fakat; 

Zayıfın, ezilenin, haklının, haysiyetlinin, memleketinin, milletinin 
kölesi ve Allah'ının emrinde bulunanların hangi şartlarda olursa olsun 
her zaman ve daima yanında bulunacaktır. 

Bu gaye uğruna hiçbir fedekarlıktan kaçınılmayacaktır. 
Yine gazeteniz Güneydoğu, alışılmışın dışında olarak; Yurt çapında 

kendini kabul ettirmiş bulunan kalemleri bünyesinde tutatark, gerek 
yurt sathındaki gerekse bölgedeki olayların yorumunu Türkiye çaplı 
gazetelerle boy ölçüşerek sizlere sunacaktır. 

Urfa'nın değerli kalemlerinden Mehmet H. Öcal mahalli üslubuyla 
sizlere güncel konuların yorumunu veririken, Ege Üniversitesinin 
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değerli Doçentlerinden İsmail Karaçay ve Mustafa Kulaber, Adana 
Akademisinden İbrahim Ahlgan ve Ömer Faruk Gerger, Ankara 
Üniversitesinden Prof. Kamil Turan ve İstanbul' dan Doc. Şükrü 
Güllüoğlu ile Zafer Gazetesi'nin başyazan Refik Korkud gibi değerli 
kalemler Güneydoğu'nun yazı ailesi olarak sizler için Türkiye'nin güncel 
ekonomik ve politik gelişmelerini yorumlan ile sunacaklardır. 

Haber kutsal, yorum hürdür sloğanıyla gazetecilik zihniyetini 
belirleyen gazeteniz Güneydoğu, size hizmet ettiği oranda bahtiyar 
olacakhr. 

Daha iyiye, daha güzele sizlerle beraber gitmek temennisiyle. 
Saygılarımızla. " 

İkinci sayfada, çift sütuna, "Güneydoğu' da Urfa" başlıklı Mehmet H. 
Öcal'ın yazısı, sayfanın üst tarafında beş sütuna "Fikir Çemberi" köşe 
başlığı altında Necmettin Önder'in "Hoş Geldin Vatan Cephesi" başlıklı 
yazısı ve hemen altında dört sütuna "Edebiyat Dünyasından" köşe 
başlığı alhnda Bekir Şirinoğlu'nun "Benim Edebiyat Dostlarım" başlıklı 
yazısı yer almaktadır. 

"Güneydoğu' da Urfa" başlıklı Mehmet H. Öcal' ın yazısı şöyledir: 
"Orta Fırat Havzasında 7000 yıllık mazisi ile bir şehir yaşar: Urfa . . .  9 

yerinden sancılı bir vücud gibidir. Sancılar azalır çoğalır. O aldırmaz. 
Yaşamasına devam eder. Buna yaşamak denir mi, denmez mi . . .  Orasını 
pek sormayın. Birçok vatan toprakları gibi Urfa da hayattadır işte . . .  

Sancılı yerlere bir dakunalım dedik. Derin acılar duyduk. 

Devlet babanın eli dindirineeye kadar da bu acılar devam edeceğe 
benzer. 

Akçakale, ilimizin demiryolu bulunan tek ilçesi. Suriye ile arasında 
bir tel örgü var. Bir de Gümrük kapısı. Buna Urfa tabiri ile "Işık Takası" 
desek daha doğru olacak. Zira, Gazianteb' den Nusaybin kapısına kadar 
hudut boyunda Gümrük kapısı yoktur. Uzun uğraşmalardan sonra 1976 
yılında Akçakale' de bir kapı açıldı. Ama geçmek, dar bir pencereden 
geçmek kadar zor. Gümrük kapısı vasıflarına henüz kavuşmadığı için. 
Ancak piyade geçilir. 

Geçen yıl Hac mevsiminde bu kapı epeyce çalışır diyorduk, olmadı. 
Kapal ı  kaldı. İşleri kesat giden bir dükkanın kepengi gibi. Bakalım bu 
seneki durumu nasıl olacak. 
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Birecik, bir ticaret ve transit merkezi. Bunun dışında Kelaynak 
kuşlarının nesiini devam ettirmek bu ilçemizin büyük çabası. 1956 yılına 
kadar sancılı misafirler diyarı idi. Bu tarihte Türkiye'nin en uzun beton 
köprüsüne kavuşunca dertler fırat' a döküldü. Gitti gider. . . . 

Bozva'nın yıllardır yapılmayan yolu dileriz ki, tez zamanda yapılır. 
Burada işsizlik, kimsesizlik dindirilmesi zor sancı halinde. 
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Halfeti, küçük ilçe büyük çaba . . .  
Hilvan, ufak kaza büyük yara. Kendi ekmeğine acı katan insanlar 

diyarı. 

Siverek, eski vilayet olmanın azametini taşıyor. 
Sönmüş Karacadağ volkanının eteklerindeki sönmemiş volkan. 

Mirinmir tepesi kadar efkarlı, fırtınalı, başı dumanlı. Sosyal sancılar 
içinde. 

Üzümünün lezzeti, yağının, peynirinin nefaseti dileriz ki, her ağıza 
tad versin. 

Suruç'ta bereketli toprakları sür üç. . .  Evin, anbarın dolsun. 
Çalışmasını, yemesini, okumasını, dinlemesini bilene herşey var bu 
beldede. 

Viranşehir, Dünyanın en büyük çiftliğine sahip ilçemiz. Bereketli, 
hasatlarını koyacak yeri yok. Hayvancılığı gelişmiş. Bunların yanında 
oldukça büyük sancılarıda var. 

Urfa şehir merkezi bir dert küpü . . .  Herşeyde güzelle çirkinin, doğru 
ile eğrinin, varlıkla yokluğun çatıştığı, bazen uzlaştığı, anlaştığı bir 
şehir . . .  Bunlara sırası geldik çe dokunacağız. 

Sürç-ü lisan eylersek af oluna . . .  " 
Urfa basınında ilk kez tam sayfa spor veren gazete özelliğini taşıyan 

Güneydoğu, ilk kez spor yorumu yayınlayan gazetedir de. Spordan 
Sorumlu Müdür Fevzi Gençer'in Güneydoğu'nun ilk sayısında yer alan 
"Geçmişten Çizgiler" başlıklı makalesi �öyled ir. 

"Geçmişten Çizgiler 
Hani bir zamanlar sahaların Celal Ağabeyi ve onun 

KAHRAMANSPOR'u vardı. Biz henüz, yeni tanıdığımız stadın engin 
duvarlarından bacaklarımızı sarkıtır ve ellerimizi çenemize kor ve Celal 
Ağabeyin çocuklarını büyük bir heyecan ve gururla seyre dalardık 

O zaman, bu çocukların antremandaki ciddiyet ve heyecanları, 
farkında olmadan bizide sarardı. Kendimizden geçerek onların o azimli, 
azimli olduğu kadar kıvrak hareketlerini saatlerce izlerdik Latif şakalara 
bile bazen çok nadir rastlanırdı bu antremanlarda. Tek bir amaç, tek bir 
gaye için ter atıhrdı kırmızı topraklar üzerinde; Spor . . .  Ve, başandardı 
da . . .  

Bu takımda herkes Urfalıydı. Şimdiki gibi taşranın haylaz 
çocuklarının transferlerini bilmezdik . . . Yabancı gelirdi bu sözcükler 
bizlere . . .  
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Topa gürnbür gürnbür vuran, lokomotif gibi koşan ve idarecileriyle 
konuşurken utancından yüzleri kıpkırrnızı kesilen Şükrüler . . .  Reşitler . . .  
Allaşlar vardı. Ve bunların tek düşünceleri, tek sevgileri; rneşin 
yuvarlaktan duydukları haz, forrna kokuları ve türibünlerdeki vefakar, 
edibane seyircileriydi . . .  

Canım durup dururken neden geçmişe daldık, dersiniz? Zaten 
geçmişe dönüp bakrnadığımız için gelecekte öz temelierimize oturmuş 
sağlam çahlı bir spor yuvası kurarnıyoruz! Şimdinin ve geleceğin, 
geçmişten alacağı ders çoktur. Bu dersi alırken sporcusu, idarecisi, 
seyircisi hep beraber almalıdır. 

Sporcu, samimi arkadaşlık çatısını kurmasını bilerek, futbolun 
uzağındaki haylazlık ve laubaliliği bırakrnalıdır. idareci, çocukların 
başında bir ağabey olduğunu unutmarnalıdır. Daima vakur, ağırbaşlı, 
vurmaktan, kırmaktan ve küfürden uzak, okşayıcı, moral verici 
olduğunu unutrnamalıdır. 

Ve seyirciye gelince; yine geçmişin o sporu tatlı protestosuyla 
seyretrnesini bilen seyirci hüviyetine bürünrnelidir. Tabiri caiz ise artık 
kendine gelmelidir. Tenkit ve protesto seyircinin hakkıdır ama, kötü söz 
sahibinindir beyler . . .  Boğazımızdan yırhlırcasına çıkan yaramaz sözler 
döner ve yüzüroüze gözümüze bulaşır. Yok mu ki, Urfamızın şarkılı, 
türkülü veciz tezahuratı? Var tabii . . .  Olmaz mı hlç . . .  Öyleyse onlara 
dönelim. Geçmişdeki iyiye dönelim. . ve yeni bir futbol dünyası 
başlarken yerlerimizi alalım . . .  

Yeni sezonda, yeni futbol ve yeni başarılar dileğiyle hoşçakalın . . .  " 
Güneydoğu; tam sayfa verdiği spor haberlerinde sadece o dönem 

ikinci liğde mücadele eden Urfaspor'a yer vermemiş. Amatör ligden, 
salon sporlarına kadar tüm branşlardaki spor etkinliklerine sayfasını 
açmış . . .  "Yılın Sporcusu", "Folklor Yarışması" gibi sporun her alarıında 
sadece haber vermeyip, belirleyici bir rol de üstlenmiş. Spor sayfasının 
bu özelliğini Kemal Kapaklı, Güneydoğu'nun ilk sayısında "Spora Gel" 
başlığı altında şu şekilde ifade etmiş; 

"Spora Gel . . .  

Yeni bir sütunda, yeni bir ufka doğru ilerlemek dileğiyle mutluluklar 
tüm spor severiere ve okuyuculara . .  

Yazıının başında "Spora gel" dedim . . .  Ve bunu tüm heyecanırnla 
söyledim . . .  İkinci liğde bir takırnımız top koştururken, şehirde sporun 
yokluğu karşısında; spora gel dememek elde değil . . .  Zira, şu bir 
gerçektir ki, spor yalnız başına futbol değildir. . .  Güreştir, basketboldur, 
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yüzmedir, atletizmdir, voleyboldur. 
bunlara gel . .  . 

İşte cam gönülden diyorum 
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Yazıyı yazmadan önce yıllar öncesine kaydım bir an. Tatlı bir düş 
içersinde kendimi Balıklı Göl'ün kararmaya yüz tutmuş taşlarına basmış, 
balıklarla insanların dolaştığı havuz başında buldum. . . O havuz ki, 
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kutsallığını bir kez daha göstermiş tüm teknik imkansızlıklara rağmen 
Avrupa çapında isim yapmış kişileri çıkarmış . . .  İşte Mehmet Çoban, 
Mehmet Tuz, Hanifi İnan ve Hüseyin Çavcı . . .  balıklarla boğuşuyor . . .  
Buna karşın Avrupa klasmanında Türkiye adına kürsüye çıkıyor . .  
Urfa'da sporun olduğunu ilan ediyor . . .  Ve yıllar geçiyor, ilerleyen 
zamana ayak uyduruyor Urfa . . . . Bu evlatlarını kucaklayacak bir tesis 
yapmak için mücadeleye geçiyor. Ve gerçekleştiriyorda girişimini . . .  
Normal standartıara uygun havuz inşa edilmeye başlanıyor. . .  Bu arada 
yüzme havuzu yapılıyor gerekçesiyle, Balıklı Göl sadece balıklara 
bırakılıyor . .  

Aradan yıllar, uzun yıllar geçiyor . .  Ve yıl 1978 hala o yüzme havuzu 
yapılıyor. . .  Bu arada Urfa'nın Türkiye'de söz sahibi olduğu yüzme 
sporuda yok oluyor. . .  

Urfa'nın spor sahifesine bu kez Güreş'ten bir isim düşüyor. . Seyyit 
Hışırlı. . Urfa'nın ismini dopdolu yüreğiyle Olimpiyatlara taşıyor. . 
Kürsülere çıkıyor . .  Teklifierin tümünü geri çevirerek Urfa'ya hizmet 
etmek için koşuyor . .  Ama ne yazık ki, Milli güreşçi öğrencilerini çadır 
bezinin üzerinde çalıştırmaktan kurtulamıyor . . .  

Her dalda sporcu yetiştiren Urfalı unutuyor sporu. . Dört elle 
sarıldığımız futbola bile boş veriyoruz . . .  Amatör sporumuzu tümüyle 
ortadan kaldırmaya çalışıyoruz . . .  

Ama inanıyoruz ki, cevher yine bizdedir. . Spora geldiğimiz, 
kendimize geldiğimiz taktirde bu filizleri yeniden yeşerteceğiz . . .  Onun 
için spora gel diyoruz . . .  

Yeni bir spor sezonunun başlangıcında, Tüm Urfalılara; yeşil 
sahalara, potala ra, minderiere gel. . Kısaca spora gel diyoruz . . .  " 

Günümüz Gazeteleri 
1976 yılında Hizmet gazetesinin günlük olarak yayınlanmaya 

başlamasından sonra, haftalık olarak yayınlanan gazetelerin önemli bir 
bölümü yayınma son vermiş, dört gazete birleşerek "Şafak" ismiyle 
yayınını günlük olarak sürdürmüştür. Eylül 1978'e kadar Urfa'da 
günlük iki gazete yayınlanmıştır. Güneydoğu gazetesinin 
yayımlanmasıyla sayı üçe çıkmıştır. 1988 yılında Recai Ayhan tarafından 
Reha gazetesi yayınlanmıştır. Şafak Gazetesinin 1986 yılında yayınma 
son vermesi nedeniyle Şanlıurfa' da ikibinli yıllara kadar günlük üç 
gazete yayınlanmıştır. 1991 yılında Ömer Kapaklı tarafından günlük 
olarak yayınlanan Hakimiyet gazetesi, ikinci yılında yayınını 
durdurmuştur. Yine, 1993 yılında Fuat Erbülbül tarafından "Ufuk" 
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gazetesi günlük olarak yayınlanmış, daha sonra el değiştirerek imtiyaz 
sahipliği Mehmet Canbeyli'ye geçmiştir. Ve iki yıl sonra da kapanmıştır. 
Ancak bu arada haftalık gazeteler vardır. 

1987 yılında sahipliğini Ali Kaşka, Genel Yayın Yönetmenliğini 
Mehmet Faraç'ın üstlendiği "Olay" gazetesi haftalık olarak 
yayınlanmıştır. 1998 yılında Müslüm Aktürk "Doğuş" gazetesini, 1993 
yılında M. Bekir Ayhan "Hürses" gazetesini, aynı yıl Mustafa Aybar 
"Şanlıurfa Lider" gazetesini, 1997 yılında Veysel Polat, "GAP Gündemi" 
gazetesini, 2000 yılında Belkıs Büyükusta "GAP 2000" gazetesini, 2002 
yılında M. Kemal Karataş "Yeni Hayat" gazetesini ve yine 2002 yılında 
Enise Keşküş "Atılım" Gazetesini ve 2003 yılında Mustafa Musri "Haber 
63" gazetesini haftalık olarak yayınlamıştır. 

İkibinli yıllarda günlük gazeteler de çıkmaya başladı. 2001 yılında 
Emine Erbülbül tarafından "Anadolu" gazetesi yayınlanmış, bir yıl sonra 
gazete Müslüm Turmak'ın yönetimine geçmiştir. Çeşitli el değişikliğine 
uğrayan gazete, halen günlük olarak yayınını sürüdürmektedir. 

2003 yılında Nermin Güneş'in imtiyaz sahibi olduğu, Genel Yayın 
Yönetmenliğini Naci İpek ve Yazıişleri Müdürülüğünü ise Ahin 
Güneş'in yaptığı "Halkın Sesi" gazetesi yayınlanmıştır. Sahlp 
değişikliğine uğrayan gazete, halen günlük olarak yayınını 
sürdürmektedir. 

İkibin onlu yılların ikinci yarısı, Urfa' da gazete enflasyonunun 
yaşanınaya başladığı dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Haftalık 
gazetelerin günlüğe dönüşmesi, yeni günlük gazetelerin yayın hayatına 
başlamasıyla bugün 26 günlük gazete yayın hayatını sadece Şanlıurfa 
merkezde sürdürmektedir. Nicelik olarak fazla, nitelik olarak yetersiz 
çıkan gazeteler şunlardır. 

HİZMET: Sahibi Ömer Okutan, Yazıişleri Müdürü Ebru Okutan. 
Gazete 35x50 cm ebadında 8 sayfa olarak yayımlanmakta. Bir ve 
sekizinci sayfaları renkli .  

GÜNEYDOGU: Sahibi Dr. Mahmut Sertan Kapaklı, Sorumlu 
Yazıişleri Müdürü İbrahim Halil Çini. Gazete 35x50 cm ebadında 8 sayfa 
olarak yayınlanmaktadır. 

REHA: Sahlbi Nurşen Demir, Yazıişleri Müdürü Alunet Kemal 
Ayhan. Gazete 57x41cm ebadında 8 sayfa olarak çıkmakta. 

GAP GÜNDEMi: Sahibi Ayser Polat, Genel Yayın Yönetmeni ve 
Yazıişleri Müdürü Veysel Polat. Gazete 32x46cm ebadında 12 sayfa ve iki 
sayfası renkli olarak yayınlanmakta. 
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ŞANLIURFA'DA BUGÜN: Sahibi Sereivan Zilan Kapaklı, Genel 
Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Yusuf Ziya Kapaklı. 
Gazete 35x50cm ebadında 8 sayfa olarak ve bir ve sekizinci sayfaları 
renkli olarak yayınlanmakta . 

ŞANLIURFA'DA YARIN: Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü 
Kemal Kapaklı. Gazete, 35x 50 cm ebadında 8 sayfa olarak çıkmakta. 

ŞANLIURFA'DA OLAY: Sahibi İsmail Oruç Çiftçi, Sorumlu 
Yazıişleri Müdürü Celal Çiftçi. 35x50cm ebadında ve 8 sayfa olarak 
yayımlanmakta. 

ŞANLIURFA SEMBOL: Gazetenin sahibi Ahmet Akarslan, Genel 
Yayın Yönetmeni ve Yazıişleri Müdürü Abbas Bengisu. Gazete 35x50cm 
ebadında, bir ve sekizinci sayfaları renkli olarak sekiz sayfa 
yayınlanmakta. 

YENİGÜN: Sahibi Muhammed Ali Kapaklı, Sorumlu Yazıişleri 
Müdürü Mehmet Edip Baylan. Gazete, 41x57cm ebadında sekiz sayfa 
çıkmakta . 

URFA HABER: Sahibi Mehmet Canbek, Yazıişleri Müdürü Dursun 
Canbek. Gazete, 41x57cm ebadında sekiz sayfa olarak yayımlanmakta . 

ŞANLIURFA ANADOLU: Sahibi Cemre Bulut, Yazıişleri Müdürü İ. 
Halil Ötegeçeli. Gazete, 35x50cm ebadında, sekiz sayfa. 

HALKIN SESİ: Sahibi Nermin Demir, Sorumlu Yazıişleri Müdürü 
İbrahim Halil Coşkun. Gazete 41x57 cm. ebadında ve sekiz sayfa. 

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ŞANLIURFA: Sahibi Mehmet Kamil 
Güler, Sorumlu yazıişleri Müdürü Yusuf Güler. 41x57cm ebadında sekiz 
sayfa. 

YENİURFA: Sahibi Rabia Kılıç, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Şahban 
Kılıç. Gazete, 33x46cm ebadında on sayfa . 

ll NİSAN: Sahibi Mehmet Ağaslan, Yazıişleri Müdürü Mehmet 
Demir. 35x50cm ebadında, sekiz sayfa. 

İPEKYOL: Sahibi Mehmet Pala, Yazıişleri Müdürü Şahin Öznur. 
Gazete, 33x46cm ebadında ve 10 sayfa olarak çıkıyor. 

DÜNDEN BUGÜNE ŞAFAK: Sahibi İlknur Ayhan, Yazıişleri 
Müdürü İbrahim Cemil Ayha. 35x50cm ebadında, sekiz sayfa. 

URFANATİK: Sahibi Tahir Gülebak, Yazıişleri Müdürü Eyyüp Sabri 
Özbay. Gazete 50x70cm ebadında, on sayfa ve dört sayfası renkli olarak 
yayımlanmakta. 

HABER AKTİF: Sahibi Subhi Muratoğlu, Yazıişleri Müdürü Mustafa 
Müsri. 35x50cm ebadında, sekiz sayfa. 

339 



BİZİM: Sahibi Cemre Bulut, Yazıişleri Müdürü Ahmet Gökhan 
Ötegeçeli. Gazete, 35x50cm ebadında ve sekiz sayfa. 

URFA STAR: Sahibi Alper Sönmez, Sorumlu Yazıişleri Müdürü 
Mustafa Saim Ayhan. Gazete, 35x50cm ebadında ve sekiz sayfa olarak 
yayımlanmakta. 

İlçe Gazeteleri 
İlçelerde Siverek dışında gazeteler haftalık olarak yayınlanmaktadır. 

Siverek'te üç günlük gazete yayımlarurken, Suruç'ta dört, Birecik'te bir, 
Ceylanpınar' da bir ve Hilvan' da bir haftalık gazete yayımlanmakta. 

İRFAN: Sahibi Mehmet Güyüç, Mesul Müdürü Şehmus Nasanlı. 
Gazete 28x41cm ebadında altı sayfa olarak çıkmakta. 

FlRAT'IN SESİ: Sahibi Ahmet Nomer, Yazıişleri Müdürü Yılmaz 
Yavuzyolcu. Gazete, 33x45cm ebadında ve 6 sayfa. 

SiVEREK HEDEF: Sahibi Sercan Ütlü, Yazıişleri Müdürü Fikret 
Uğurlu. Gazete, 57x41 ebadında ve 4 sayfa olarak yayımlanmaktadır. 

SURUÇ DOGUŞ: Sahibi Mehmet Öztürk, Yazıişleri Müdürü Cemile 
Polat. Gazete 33x41cm ebadında ve alh sayfa olarak haftalık çıkmaktadır. 

SURUÇ'UN SESİ: Sahibi Mehmet Demirli, Yazıişleri Müdürü Fuat 
Demirli. Haftalık olarak çıkan gazete, 33x41cm ebadında, altı sayfadır. 

SURUÇ MEŞALE: Sahibi Galip Demirli, Yazıişleri Müdürü Sedat 
Yüksel. 33x41cm ebadında altı sayfa olan gazete, haftalık olarak 
çıkmakta. 

BİRECİK: Sahibi Burhan Deniz Sarı, Yazıişleri Müdürü Hüseyin 
Şimşek. Gazete, 57x41 cm . ebadında, dört sayfa ve haftalık olarak 
yayımlanmakta. 

CEYLANPINAR: Sahibi Şükran Aydoğan, Yazıişleri Müdürü 
Mehmet Gevrek. 28x41 cm ebadında ve altı sayfa olan gazete, haftalık 
olarak çıkmakta. 

HİLV AN HABER: Sahibi Mekin Çelebi, Sorumlu Yazıişleri Müdürü 
Oktay Çelebi. 28x41cm e.badında ve alh sayfadır. Gazete, haftalık olarak 
yayımlanmaktadır. 

Dergiler 
Urfa'da 1950'lerin sonunda yayınlanmaya başlayan dergilerin çoğu 

kısa ömürlü olup bir süre sonra kapanmıştır. 1958'de Cemal Kayar'ın 
çıkardığı "Derya" bu dergilerin ilkidir. Bu dergi aylık olarak 9 sayı çık
tıktan sonra kapanmıştır. Yazarları ve kurucuları içinde Abdülkadir Bil-
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lurcu, Nihat Armağan, Zübeyir Yetik, M. Akif İnan gibi tanınmış imzalar 
yer alıyordu. 

1966 yılında Naci İpek tarafından çıkarılan " Anzelha" iki sayı çıktık
tan sonra kapanmış, 1978 yılında dergi bu kez Naci İpek, Kemal Kapaklı 
ve Müslüm Akalın tarafından tekrar çıkarılmış ancak, 7 sayı çıktıktan 
sonra tekrar kapanmıştır. 

1966 yılında Mehmet Taplamacı ve A. Fazıl Döğücü tarafından 
"Balıklıgöl" dergisi çıkarılmış, bu dergi de 8 sayı çıktıktan sonra ka
panmıştır. 1967 yılında Balıklıgöl'ün kapanmasından sonra "Nabi" der
gisi yayma girmiştir. Sabri Haberveren tarafından çıkarılan bu dergi 19 
sayı çıktıktan sonra kapanmıştır. Urfa'nın en uzun ömürlü dergisi Har
ran' dır. 1979 yılında yayınlanan Harran dergisinin 18 .  sayıya kadar sa
hipliğini A. Fehmi Apaydın, 19. sayıdan 24. sayıya kadar da Yusuf 
Demirkol yapmıştır. Dergi 24. sayısını tamamladıktan sonra yayınını 
1983 yılında durdurmuştur. Derginin iki cildi Urfa'nın ansiklopedisi 
durumundadır. 123 

Belli başlı yayımlanan dergiler şunlardır; 
DERYA: 1958 yılında Halil Beyboğa tarafından çıkarıldı. Dokuz sayı 

yayınlanabilen dergide kültür ve sanat ağırlıklı yazılar yer aldı. 
BALIKLI GÖL: 1966 yılında Mehmet Taplamacı, Fazıl Döğücü, Ce

lal Ülgen, M. Atilla Maraş tarafından çıkarıldı. Sekiz sayı çıktıktan sonra 
kapandı. Aylık fikir ve sanat dergisiydi. 

ANZILHA: 1966'da Naci İpek tarafından çıkarıldı. İki sayı çıktıktan 
sonra kapandı. 1978 Ocak ayında 'aylık kültür ve sanat dergisi' adı altın
da yeniden yayınlanan dergi ikinci döneminde yedi sayı yayınlanabildi. 
1988 yılında Adil Saraç yönetiminde 'şiir dergisi' olarak yaşamını sürdü
ren Anzılha altı sayı çıktıktan sonra kapandı. 1 o 

NABI: 1967 yılmda M. Haberveren tarafından çıkartıldı. 19  sayı çık-
tıktan sonra kapandı. Aylık fikir ve sanat dergisiydi. 

HARRAN: Urfa'nın en uzun ömürlü dergisidir. Ahmet Apaydın'ın 
sahipliğini, İ. Halil Çelik, M. Adil Oymak, S. Adil Giray ve Emin Ergin'in 
yayın kurulu üyeliklerini yaptığı dergi, 'kültür ve falklor dergisi' niteli
ğindeydi.  

SOHBET: 1986 yılı Kasım ayında Hasan Rufaioğlu tarafından çıkar
tıldı, kısa bir süre sonra kapandı. 

123 Mehmet Atilla Maraş, a. g. e. s,73 
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HALAY: 1990 Aralık ayında Müslüm Yücel tarafından çıkartılmış ay
lık 'kültür sanat ve edebiyat' dergisidir. Yazıişleri müdürü Turan 
Sarıternur 'dur. 

AÇlLlM: Kültür Sanat ve Edebiyat dergisi, Sahibi ve yöneticisi Bü
lent Güleç'tir. 1994 ağustos ayında yayma başlayıp 4 sayı çıktıktan sonra 
kapandı. . 

YENİ HARRAN ÇEVRESİ 1 İnsan Bilimleri Araştırmalan 1: Şubat 
1993'de yayın hayatına başlayan ve Kasım 1994 yılında 8. sayısıyla yayın 
hayatına son veren derginin sahibi Neziha Karakuş olup . yayın kurulu
nu Yılmaz Soyer, Nurettin Öztürk, Hüseyin Aykut, Rahmi Karakuş, Sa
lih Aydemir, Kadir Albayrak, Kazım Sarıkavak gibi Harran Üniversitesi 
hocaları oluşturuyordu. 

GENÇ GAP'LI: 1995 yılında yayma başlayan 'sosyo kültürel- aka
demik' dergi. İmtiyaz sahibi Muzaffer Divittar, yayın yönetmeni Ahmet 
Şenay' dı. 2 sayı çıktı. 

GAP: Aylık ekonomik- politik ve haber dergisi, sahibi Aynur Aslan, 
yayın yönetmeni Mehmet Arslan' dı. 

YAZGI: 3 aylık ' düşünce ,kültür ve edebiyat' dergisidir. Sahibi Feyat 
Altındağ olup 1995 yılmda yayın hayatına başlayıp 10 sayı çıktı. 

İLAHİYAT FAKÜLTESi DERGİSİ: Harran Üniversitesi ilahiyat Fa
kültesi Vakfı tarafından 1995 yılında yayımlanmıştır. 

HELEZON: Aylık 'Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi' . Ocak 1996 'da 
çıkıp iki sayı devam edebilen derginin . Sahibi Fatma Ömerustaoğlu, 
Yazı İşleri Müdürü Abdurrahman Karakaş'tır. 

SELİS: 1997 yılı şubat ayında yayın-
"" "' lanmaya başlayan 'aylık kültürel üniversi-ecl,eSSa teli dergisi' . İmtiyaz sahibi M. Bülent 

Mermer, Yazı işleri müdürü M. Nesim 
Bulut idi. 2 sayı çıktı. 

EDESSA KÜLTÜR DERGİSİ: Ocak 
1998'de yayma başlamıştır. Derginin sahibi 
M. Faruk Bayrak, Yazı İşleri Müdürü Os
man Güzelgöz, Yayın Koordinatörü S. Sab
ri Kürkçü oğlu' dur. Şanlıurfa kültürü ile 
yazılar yer almıştır. 2001 Ocak ayına kadar 
10 sayı yayınlanmıştır. 

GAP 1 İktisat, İşletme, Finans Dergisi 1: 

Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
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ler Fakültesi öğrencileri tarafından ı999 yılı yazmda çıkartılmaya başla
dı. İmtiyaz sahibi Murat Kısa, yayın yönetmeni Mahmut Şen idi. 

FlRAT: Sahibi Muhammet Taşçılar, yayın yönetmeni Bekir Şirinoğlu 
olup ı Ocak 1999 'da ı sayı yayınlandı. 

EKO-GAP: İmtiyaz sahibi Veysel Polat, yayın yönetmeni Mahmut 
Şen olan dergi 2000 yılmda yayınlanmaya başladı. 

SEYİR: 'Kültür, sanat ve edebiyat dergisi' dir. Sahibi Mustafa 
Dörtbudak ve editörü Mehmet Kurtoğlu olup 200ı yılında yayınlanmaya 
başladı. 

ŞAHİKA : Harran Üniversitesi Öğrencileri tarafından ı999 yılında 
yayma başlamış olup kısa bir süre sonra yayınını durdurmuştur. 

EYV AN: 3 ayda bir yayınlanan Sosyal, İlmi, Siyasi ve Kültürel Dergi. 
İmtiyaz sahibi M. Emin Bakay, Yayın Kurulu; Orhan Uğurlu, Kadir 
Korcan, M. Faik Nas, Salih Önen'den oluşmaktaydı.  Dergi 2000 yılmda 
yayımlanmıştır. 

AKADEMiK BAKlŞ: ı997 yılmda yayın hayatına başlamış olup, üç 
ayda bir yayınlanan eğitim, kültür ve sanat dergisidir. Sahibi İshak Polat, 
Yayın yönetmeni Yrd. Doç. Dr. Muhsin Kalkışım'dır. Yayın Kurulu, Har
ran Üniversitesi'nin akademik kadrosundan oluşmuştur. 

UMUT : İsmail Peker tarafından 200ı tarihinde çıkartılmıştır. Ay-
lık Kültür, sanat ve edebiyat dergisidir. 

ŞANLIURFA GÜNDEMi: İbrahim Algın tarafından çıkartılmıştır. 
Dergi, haber-yorum-aktüalite içerikli olarak 2002 yılında yayımlanmıştır. 

ESTETiK : Şiar Özbay tarafından çıkartılan aylık şiir ve edebiyat 
dergisidir. ıs günlük olup, 2002 tarihinde yayma başlamıştır. 

İSMAİLCE: Ahmet Özdemir tarafından çıkartılan onbeş günlük fikir 
sanat eğitim ve siyaset dergisidir. 2002 tarihinde yayımlanmıştır. 

NİSAN YAGMURU: 2003 yazında yayın hayatma başlamış olup, üç 
ayda bir yayınlanan kültür, sanat, edebiyat dergisidir. Sahibi Akan 
Işıkyıldız olup yayın kurulu Fethi Göncü, Zeynel Abacı, İhsan Koçar, 
Ka dir Çelik' den oluşmaktadır. 

ESTERGON: İ. Memduh Turanoğlu tarafından çıkartılan kültür sa
nat ve edebiyat ve siyaset dergisidir. 2003 tarihinde aylık olarak çıkar
tılmaya başlanmıştır. 

ŞURKA V ŞANLIURFA: ı990 yılında kurulan Şanlıurfa İli Kültür 
Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKA V) yayını olan Şurkav Şanlıurfa 
dergisi diyebiliriz ki, günümüzde istikrarlı olarak yayınını sürdüren 
Şanlıurfa'nın tek dergisi. İlk sayısını 2007 yılında çıkaran dergi, dört ay-
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lık periyotlar halinde yayınlanmaktadır. Edebiyat, tarih, folklor, müzik, 
sanat gibi konulara sayfalarında yer veren derginin sahibi olarak, 
ŞURKA V' ında Yönetim Kurulu Başkanı olan ilin valisi görülmekte. Der
ginin Yayın Kurulu, Abdullah Balak, Halil Altıngöz, Prof. Dr. Yusuf Ziya 
Keskin, Doc. Dr. Mehmet Önal, Doc. Dr. Abdullah Ekinci, Yrd. Doc. Dr. 
Cihat Kürkçüoğlu ve Yrd. Doc. Dr. Mahmut Öztürk'ten oluşmakta. 
Deginin Yazı İşleri Müdürlüğünü aynı zamanda ŞURKA V' ın Genel Sek
reteri Şükrü Üzümcü, editörlüğünü ise Öğretim Görevlisi Sabri 
Kürkçüoğlu yapmaktadır. 
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Çocuklarımızı sadece 
geldınız " ciıyerek yarışa sokmak d�il bu 
llonuşmasına başlayan f çocuklara saygınlıQın 
Mıllf E!)itim MUdüru Meıin sevgının. paytaşımın, 
flcl, • lrım•ı:de dayanışmanın. aıdaleı 
yapacaOımıı: duyguStJnun dısiptinlj bor 
çalışmalarda ekip anlayışı şekilde yerleştlnlmesl 
Içinde milli, aıhlakl. Insani, noktasında onlara bir yol 
manevi ve kultur el hantası çızıırek ınsanı. 
cıeoertennı bttnımseyen. evıensel deQerler 
kOfuyan ve g�ı$1ııen. kazandırmaya 
aıtosını. vaıanmı. mılletını çahşacagıı: EQıtımm 011 
seven ve daıma 
yücelımeye çalışan Iyi 

P S E R R O  
Ul: 313 J3 53 ADRES:B.Evler 2. So k. Nedim Alias aptallı ŞANliURF 
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dol<larou Salondayer 
bulamayan Ceylarpınaıll!ar, 
olı.ı.ıhın bahçe!ı;.u\dc kura 
çcılumını beldtcli Olası birolaya �:ır<J• ·�e c.ot say dn polis 
e�ııııntn y:ını ı.•ID Topıuınsı,ıl 
0\ııvlnl:ı Mu�ahllcAIDCI 
(TOMA) voM ı•rhlt araçokul 

ıı..nçesıııae hazırbe�letildı henOzokunm��yanvoıanda�r 
Kurııııaisml okunan v;ııancla$1ıH lse tura ç.eklmlnlheyııtanll 
bOyilk mutlult!kya�arlcen. ısml taklpeıhyor. 

ı BAI<AN ÇELII< SANLIURFA1DA HASTANE AÇillŞI YAPTI 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, "Sağlık alanında yapılan suiistimallere 
vı usulsüzlüklere karşı hep beraber dayanışma içinde olmalıyız" dedi. Çaıı�IN vn :'.<1\yaı eımeyen do kuilarısın mat'll'!)ı suıosl�rıolleıl engellemek ele 

c�nı.k lb�nnı taıu� da(lru acM H�k eden kımse o bıdm gcre��ımııcııı· itaııelennl 
Çelık Ş�nı,wıa·cııı v:ıt:uı-cıa�ın>ıl"' bunu kulııtnmosı � .. ıı.ındı A.ud�r.ıt H.tSionı:s.-nın gı:ıı:kryor Bunu �ula omay ı na 'ıl Bılın��LlCII ılaç kullanımı 

açınını y<ıD'ı Bat•n Çı:H edıın v:ııanaaşımıza oe yapsak tonı.sunıı da clı:{;ıını:n eatan 
"töıtltO• korıu)m.ıu.a, ·s.agı.k azdır Vanı bil' ın�" eQe;r Çelık. ·ha� ısr.alına dıkklll edın 
aı.ıfınıla �nı an su<t!.ı.malı:re ç.ar<ı�ıısoı bu ıuı �e� ler ıçın Her ilaç ıedalll ediyer 
ve ıtSulsuZilJ� tre karşı Qeo,�ıeı ner tu<tu naı<:amayı urırıeımeyın llııç ledavı edıytıı 
lloı.ICIUyll, eclaco�•ylll, si*\)h� 'f3PtnP1ıt:ltr amayan etkılcnde var 
�ıı sanıyı.ı v.aland:ışı ıle hep V;nanda�ımızın elettıono Sunu okı.ı<sanıı oıada 
lltı ıberılny�"'�'"" oç"ıdt' tıahllı·tmııııdır nelennyan crkl olaıak ka�ırıın 
111,..ıııryıt Nil''' nl\ıı ııevtı:ı SO O rı:ı:;t:ı!o(lın gdıırılmuı çıkac.�H'I dl��ate ııtın m.Jı"' l•�yı kulltlnı;oı o Halde l(otluWnd·> elındtm g.,ıenı Dolııyısıyla dokloı1aronıı ıla 
h.ı� ı:dtl1 de �I.IPillfl�.n h.ı� yupııl.llıdıl A.ma tıı.ı'ada sııOiıktıLıwıızııı diyalog M'ıııde 
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olun Cok�.ac; alıtmk,çQic ılaç 
lıl\eterek tOk �aç yutıırak S;ı01•QIOHz.l �liVU$8INIU•I11L• 
ıııye tonu�ıu. 
Aroınd3n nınıanenlfı ltÇil�ım 
�aplll Çalışma Ye Sosyal 
GliYenlık eatanı Faruk Çelık, 
VaWCel.aleltın GttYflnç, 
Millttvı:bUerıve beratMınndtld 
1\eyelhnıanı:ylııolltlı, Venı 
cıooanse�ınlgeıM Bak811 
Ço�k bW.da iki bcbeQe al•rı 
ıalıtıiHA. 



REN SAJlAYI SlTE91 1 CA.OOE 3 SOltAK NO t� TLF 0414 3S7 6319 '575� 71 �.C.NUUR 

"ŞAIIIUHIA'MIH ıwms .. · 1iH•dıe• 21112cunmrııaı · ııvm. ooKr. ::: -�:: 

Güvenç: Daha vaşanllabilir 
ŞaniiUrla için çaiiŞIVOJUZ 

Vali G ıivenç, TOKi heyetiyle, kentte inşa edilecek ko nutların bulunduğu 
bölgelerde ince lemerle"-rd'-"-e'--=b-'-u"-lu"-n"-d"-"-u'-. ----------, 

V31l C.tbltl\111 VLtrtır,, T('I!)IU Korilli ldtr.,l (TOK� h•yt'i.pt., 
ktntıt "'�' tdllfctk konuıiJrın bu
l.urd� bö�ft'dt lncti«Mltrdf 
bıJ.ıııdu 

Y;U GüVMÇ "ol' bt�bfl'\nd@ki
lHllkobnk Kmkbpril VU�tlu' 
böfgMlndtki b ur. m m_.,; lntN
dlkiMıon� bm lorıuıuıı 1r1;, tctl· 
r.t< fi\ l��rJ<bOlQ't1lrl "Ldt 

'i11l. Gı:.toln;, blnd� r�Pll4\ 
2(1kbnud1, S;rılwr�'d2 lt113rh 
ııb�n itııip( olıd��nu btlir"ıt· 
1'9k, ,unl:m b)'dtti: 

"TOKi l'o!�ll}V biri.ikıt n!tp· 1«1 o:ill'llircruz. kUot:nk B;klol· 

ub�� ����� .. bulı.lfıdltunutı•V· 
bllrlk TO�hı�ı Ş1ttıoırb'd1 ,oı. 
l�r l11rtktl tll�l s(l)t.tdl. 511+
nirı yıpd�sm isltdij(ltf"i Jr.;1;r\:ı 
IIQ\Ii :l ddı kıpmw.ı o:ıosy:ry. TO· 
KrJl' .. rdtld.ert hıldt. (l('Çeıı to�rı 
ıyırıd3 sOıkaıusu 1rn br111 b:�k;
brtrıı sıllljtm g0c,ul\ıJ.dı.€unu. 4 
�,ııon btrtdll' o:it ij(ıt�I J'ff ll.tliQ\1.' 
�)11\l�.tı'dt�l �ONnbrltl (C:AiııU.Iııt 
rt�Mn, TOKht.rı 'll; bUrokmtsı 
,Uıilnd«l Ş1rılu.rtıll buuı ,,�,,_ 
bn."n hıltı ılkı)tlfMVıt nuhmp 
ol.dukl:ır'lll. btl.ii'Hl. F\3.bl, b� 
1c;in bmrı sllt-Sinı.npp.tltl� m;. 
rıtn nWiklJ'fltnln TOKI"ft o:it->ıit"t
•"'k"" "''"")"l">'��' d•.,."' tlıij\rıt 
dll.tmı ,tl<tl'tk, ıOrtcl tlt<\n:J«t 
Q'flct�Pc• hd.:ındutttaf' ,akllikb· 
r�t�t, pr-ojtdt6tnih:ıi. k�nM'"fl"dı.p 

J�pon Konika dijital baskı tell.nolifısıyle 
hiznwt• dev;ım 

a�ak 6L reklam� 
Q.'1 1 ·�  ::3'1::3 ::36 92 

llr Odu<n., bvı korıuıl&ıl< ıhli)"'C\ kôpr-u bttdt�ındt ..,,, tdılnı.Hı 
\JI . l<=ııw 'll�«otıi4'ilıtıtnllM ek pbnlıuıırı r.ı•ıtclllrt 1llkorulıl1 
}Vıt blrt !OI)nuıluk l)\tbl '<1r G1ı.ıt· lll{.kltı dt ''Ci;Hıtcıhrlnıl.ı!tı lcrn.ft· 
\tôltf"•.nuiı-ı, K:w:d\Opn:i bel.du:,ı. l"MndJ öıwmii bir;��'"' k;Wnlk. 
O. illfdiltltri. bw" sl\t "m" BUM �olt SG�ıınlu gtJiir.,.U,u ... h�r\ 
bıııbrt.;l mıidt- inctl.ftll.fkı'.M olsun di.JONZ &l lfjltM ı�ıctpcisl 

ob"k. ew��<«� dtsl� �rtc� 
dt-di 

�tnd• son.nltl\n l•\ldı(vıttlı:· 
111111 1�1k. 'ftoıll)'f Balaııı!+'n• 
tWikbtı (I'Ono:iffdlk. OrN111;n tt· 
ltctk ol.uıo.lı.ı }1nı\'t1 m1'tl�bni.n;�
�� �ı�Jb'"'nı bı�l�.r:ıuEu An.ı 
Mesr.n l:ırJı bfllldfi.�'ı;fld.irıdtko
ıu�lu. 

C,al«i.ltr Bf1ii\ Bcı,ıamV•r· 
sti.Poblu:t 2Yı.ldtrTOKillt ŞJn· 
lıurtı'dı bHıtı :l-.ıt IG.ırıllllt !(ltı 
�tJ�-.kbr.,.., bir �Id'" bt•' dt 
Z:40 k�!.ıwı ��nı. 2.� w111cm y:ı
lo.n 6n bıpuru bfdtlını TO Ki hı-· 

tıV·:ın örn lh�lt �,�n..:ıwı:ı Rf��� �������;ru�u,�� 
�sfntlsıtdikl«lntdllt-Q't\l'di.. 

Hty.lnkt111ltk� ınct\tnı.tltri.rv-
Bf!.di� Ba,km Ahnl.tı E,rtı F2· 
kıb2b2' Entıı.y.ı o'ıtLdlırı.i ı'o\th!Ml 
Liko�u. 1\mtı "Wt Strnyı Od,tt 
B1,1iırıı Efl'lp SIM Ef""ln dt 
k3Hdı. 

GiJ'>"tn�. 
Eıftn S2ruyi Siıtsl nn�.ln1 
zipte-l t-1'11.. 

V2lıkk b��" bıirosund;n 
f1ptbn l�lkbooy.ı gıjrt-. Ev
rt-n Sıı nıyl Sııtsl Koopt"l!J 
Bı�ıc,m r'ılı.ımtı Aı'>bn mı
llrdın kır$tbrvn Yıli Ci\Mnt. 
x�rı3� su��ıo:ıt- rı�ır., Q"Oııt
r•n t:n•H� (OnJ,ıi. J. 

CiJ•wı, , �n(ltrfıı t.irıctUk· 
ll obnk tı?-lilkt.ri.nı ımı.ırfl�· 
IUSI E"f�t-1<\igu.ıi. bflirlfl"fW . 
gtl.ı.''" dUrı)·ıdı gt�\t-rin 
ktndilt-�i.nl �nijffıotSlnlrı O�
nı.int dt-ivıdt. V11.i. Cıi-...n, , dtlıt sonr1 

TOK i tMytllrdın $thfl" pbnb
)ICUI E(h Koç tk dJ bmn rNrııı.ıı· 
br\M ;tl d'h� Ört;t pbtht!Jil t>M
Q'tdt-. ıııDikl�"f'ılt "ttl problttıdft"ltl 
bu'tJnd�'urıum\i.rbl'll 

l ; l f  ı .  
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��r:, 18 ARAUK 2012 SAli Yll:11 SAYI:3114 

Milli EGiTiM MÜDÜRLÜGÜNDE DEViR TESliM HEYECANI 
M Ili EOıı<m Bıı�anııgınca Arı'lara'da biı başka 20f210198 sayılı oluru de bugun ıtıbarıyle 
goreve gıöravlerıdınlenŞanlıurfa lı Mıifi EQıtım Şanlıurfa ii Mıliı EQıtım Muduruolıırak goreve 
Mucıuı\i Ahmet Pala görevıni AQrı lbtahim Çeçen başıacıım 
Unıvers.ıesl Pefsonıol Daıre Daskanı olara� gorev Şanlıurfil gibi kadım bır $eflin:le Peygamberler 
�apan '-'elın ll(;i' ye gotliM!'II de\'fllb <kyarırıda g&ov atmakıan son derece rrıutkr1um 
MJb EC•�m Muduıl\iOurde geıçekle;;en ııcvır 1 ımızı!Ckı çal•lffiltlarımı.ıı s.ı.ırcurı.ıı1ı.� hoşgorulu 
!Isi m l()(efi!M yerli gı:ll't'YI baş.layon ll t.'ilh EQ·tım adalello. ınsanı Ofl planda tıı:an temel bor a�ilıyıŞia 
Mııcluıu M�ıt>rı llcı ıkı Aıamıı,ı.Anı..aıa·ua �a bır harekat adı ecal<tıt ECıtım I'Q'I\.InCSI!n Şanııı..ıa 
göleve yapılan Ahmet Pilla kaukıı �ımızı ıleger endıroığımude y.ııp'Mmız gereken 
Duz.enlenen devtf IM!ım !()(eninde bor �ş;na pek çoı.; � o!duj)u görulme•ıedir Yasalarla 
yapan lı Mıtı EQıtım Mı.ıdu•u At>mel  Paıa· Bugun tanımlanmış gOI'elllcn yenne geı.nrken temel 
ılıbatıyle Şıuıhurfa cıakı gorevım sooa omu� amacımız hu�ukun ustiJillu(ı\1 şe rafirk h�» O olvytM Ben }l(lfll guoııve bl:lş.iayıın Me:.ı llcı Sey'e VCfrntı :.oıvrrılvQu mollr ve manevr QeOeı-lerımrze 
görıol huzun.ırçerls.ırı.de gorevrmrbrrakryorumve bağlilrk. loDiuMsal yaprnrngiiç encııri'Tie$i,�rn 
�en.dılerme Allah'tan muvalakııtler dolıyon.m • Qefekıotinc uyum soı(llamak. oıkın !IMI top'um ve 
dedr Çıçegr ı:ıurnund.ı yeN h Mıi.r El}ıtım Mlıduru �alılom ılkelenme ��� olarak ıoplumt.rn billun 
MeM llcı r.;.e "Onc:elı�le lx!oden once bu vazofe)'l kesrmterıor kuc:aiJ.ııyıırı brr yoneıun anlayışta 
yurUltm Ahrrwt Pal!i Bey'v yenıgoıewi(,Se tıarı;rketı;rlm(l� EOıtınrQI}'•ehın kalıtesrrıırı 
Daşa�ııar dılar, yapt�ı ç.ııtoşmaıardon dQiayr anunlması ıçın ılımııdekl bUtı.m eQıtım 
�encııterıne teş,ekkur eıııyorum • doyerell p;ıydaşlaııyta el b<rligı "' gonul tıor�Qi ıçınde 
konuşmasını şOy�t� $1Jtdr.ırdu çalı$malarımıı• surdurmeye ııe ... am ooocegız 
'M.Uı EQotım Bakanlıj)ımızın 1 0  12 2012 laroh ve YAZI DEVAMI SAYFA 2 DE 

rtçeslnlnen ����� ���l:t:ı!� çı���skl 
esnafı kepenklerinl kepatmı,ve aşaOı 
çarşısınrnesllı q_,nlerdeki gıbl lf)ek 
olabilmesi lçln Beledıyenın buoıayael 
atm.;ıs,nı ıstodil<.kıı'Jri bo!rı1ilor Sir 
zamantarbu bOigeôe eskıgurnriik 
kapısı mevcuıtu. loluırıtaıar, 
ınınngozhane, nlhaneler, bakkal, 
diı�an fınnlllr mai/C\Jftu 
ııermil:de � iyıydi,Akçak<ı'e�ı 
giiwUII Ypısırıın kapanmasından 
sonnt ışlerinın dorduOunu soyteyen 
e§f'laftanıan Erot tal\la baş. 'U anda 
ııu caddede 20 ye yakın esnal 
ı,yerteıinllı.apaup. l,lerınl terk 
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Slvcrck llçe'lltıde lılr Qfnmobllln 
Jarampole yuv;ırlanmıısı so-

dı 
nlt(u �ş klşly•ml�n· �� 

0.0. y6rıgtmindekl 27 DU t"'t!r: 
220plakall ottımobll.dırdı· 
siyon hakim�tınl bybct· 
mrsl iherhte şuampole 
yuvart.ındı, a --...U"-.-:• 

--"'""-'=----�-"-="---�----�----------=::!:"-'===== ı ::ı:::�o:��:ı����!":ı� 

I• �I(Uit li Mııdurıı Nr<:dc-1 K.lrJ� 
ıiJ,bırb.nıntuplıırıu)ıdıınnle)Y 
rı•k. TYÇP lut ı<:.lnnı,..Lı Tıitkl)'ı:' 

ı:rn�lındtSOBm ısunını:l!'tl['] O[;ır;ık 
nıhsı.rıhraiıwı ll('{lrtı·l1'k. Ş;ınhnr 
f;:ı"y� ;ı.ynl.ın ���, <ayı�ının ıu 10 llırı 
olıl.ıgunıısuykdı 
K.ır""·vıJJ, Au,ıy.oş;ıııu�ıı.ı Tnrkı)t: 
Curıılıunyeu'run �ıı��� llevlct ılke�ı gibı bir iıallıgı oldugunu btohrten 
K.ıra�M.1i.ı, • '>rı�y.ıl !kviN, r,uç�uı.· 
lcrln guçlulere knrıa koruıınınsı 
dtnwktlr. Bu man;ıdJ Çalı�rn� l'l' 
So,çy;ıi !Mk.1ıu filııık Çe'ik Şanlıur· 
ı.-' m"� cok gu:r.ei lıır k.u.cıd:ı lıulun· 
•.. 

Bu sdııııı ldıılu ol.ıı�k v.ır ol�ıı 
cııcrıı�ım ılk dcf:ı �UICIJI)'C dıınu�lu· 
riılllutlınu •oılrrinr t<klryrıı .:�r.ı· 
�<'l'llıı, "\';ını  S�}'lll R.ık�nıuıı�ın 
koordın�torluğı.ındr, ınlllrtvr· 
kıtJ .. rlnılıln, bıJrukr�tl;ınmnın vo: 
nıtdydmı1ın roııun ç;ılı�nı�$ıyl.ı 10 
KlnklŞJyfŞ;ınlnır(�·dıı ı�tıhdıımtınıe• 
nin nıulluluı1u y;ı�şoruz" di}'t' lf.ıdr 
cı h 
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likte B.o, s.O. t.U ve 1 10  y�nıı· 
]andı. Y=ıhl.;ar olay yerine �nlan 
ambul;;ınslarl;ı Slwrek Otr�let Hastanesi'ne k.ıldınldı. 



ŞANLIURFA'YA MÜJDE 
Bölgenin En Büyük Blms ve Kilit Taşı Tesisi ŞANLIURFA'DA 

Kurbanliklar uörücüve ç1kt1 
Şanlıurfa'da. yaklaşan Kurban Bayramı 
dolayısıyla bUyUk ve kUçukbaş hayvanıann 
satlldıgı pazarlarda hareketlitık artmaya 
başladı. Besıcıler, ıse bu yıl ithal hayvanların 
pazaı1arda saıılmamasını olumlu karşılıyor 

SAMAN FIYATLARI ARTMASI KURBANLIK 
FIYATLARINI ETKILEOI 

Şarılıurf;fc:a �uçukbaş ve buyı.okbal} tıa:;�an 
prıınrındtı k-ırt:ıonhk hayvon fıynt!orındo oncekı 
yılla� göre artı,gonidu Saman fıy31lar rı n a'1mas• 
br.ıatıhk fıyatlarınıdact�ıeıı· 

Paıar.:lakı uıocılardan edınılıtn bılgıye gote �rııık 
kuçukb.ış lıayvan rıyat.an �00·500 l•ı.ı amsında ve 
bu�ukbaş iso 20CO TL'dcn t>ıısh�'OI 8000 uırı TL'yc 
ltacatdeO iiYOf 

C'ay'a koruş-tn sa!t<:•la•. 'KııçU.Wa� 1 ayva" •oo-
500 lira ara�ı. büyı.ıkba$ tıayvıın ıse 2000 lıradaro 
tıaşl;:ıyMak HOOO I·ıi.lya kacı;ır degı�ıycır. :;,;anıı.ırı.:ıııa 
ıkı sene once yaş.a'l;Jn kuraldık sorras· heıtı,es 
tıayvan•annı sa•ıpelılıdci'I Çıkaf'nca hafVan 
sayosonda az;ııma oı::ıu Hdyv<tn kdlmayom:a Dil 
llyallarda artış Da$!&dı Yazın arpa•��n tonJ 250 1ııa ıken �ımdı 500 !ıra. kept"gın � 
klo:su 5 "'il ı•.cn $ımd• \J iır<ıoldu 
Bundandolay ı K urOilnfıyatıan btraz 
patıaholdu " dodı 

Bııı bes·cıle<ıse. cu yıl ı:tıaı 
ha,�an·Mm pazariiiıda S<t:ılmamasına 
ÇOk sc�ırıd kleımı bclır1tJ<<<4 ıc 

���emin ��nıı �ara�arını �nwor�m Şanııurf;ıı Fınncı•ar Odası Başkan • Em• n 

KilllJa:o Şanlıurfaspor 1461 Tracuırı maçınon 
ıa�·led lmesınde t\akemın wyarlı ka-ar" 

�erd'!)tnı Si!IIUilıiiJk tıunu kınadı �� 

------go -
AK 'artilden BD' ve mva ls andı�· darbesi M. Parto Şan ur'a Mılet�lulı Of 

bdulkerım 
OOk'un gul'denı" getnd�Qı 1.ı�·m.ı·ı Oy 
Sısıernı' tartı$ft111sı 
yak.aş.an yerel seç.mter 
oncest ytırııden hlevkındı [D 

CANTOP_��� 
04'14 357 54 20 

Evren Sanayi Sitesi 2.Cad 12.Sk No:17 Şanlıurfa 
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Bu ihaleıııe ilgilendiklerinde. 
kazanan iş adamıarımız olacak Şnnhurfa 

Beledı)'i!l 
Başluını 

Atırro:t�ref 
rakıbiJba 
Cumt·vrıyet tleycıanı naıesiy;a 
ılgılerıen iş 
aOam'annın 
kazançlı çıkacaO·nı 
b&brn ED 
Şanlıurfa'da 30 bin SuriYeli barınıvur 

,< .. i :�: ,l J\ :AO. 
'"·. · -.. ·-;.. '"' · · �rılıurfa'd 

. ·� - i .... -;--
- . 

934 Sun� b·n 

vatandaşın ��:;�unu m 

Oerek TBM'wi'dellı "Jen'ltlgerekseyurtclı!Jı gOtavlerı 
nedenryle mem akeb Şanlıurfa'ya uı.un Malarta gafen AK 
Partı o.ş tlışkiler Başkan Yım1ırncısı ŞMııurfa M�Jcıvr.kı! 
Abdulkadır Emın Oııen'e. ıııkada,ları \arafındaı ÇIQkot\e 
Zlya'et• venldı m 
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eızyolumuza siz keyfinize ·� ""'" bakacak� 
···"· :� - _ -A 

Evvüpoğlu, "Tugav VI kiiacak" 
[Mi�ooğ/u 'tüm Sanlwrfa'lılarr cumanesj qY..aii.JgoJ 12.00 de Abidt:> kavşoğmgb_e_kf.ı_yoruı� ı 

\� ı·�nı s.nı.�·ı ' \lıllch··�ıh :-;,.,J, 1 \�urı-•ı'lu. ''''" 
,,,.,�,., ıl� c ı, ,1 ol.ını.J.ı. \o•ı.,·ıuu lnıulu ıı•<'•rt " ııult.Jitc I<"'Uhıl�ılcrı� 1.: bu "'"'a ;:çJ.:r,� tı�H.ı ><IIIU 
')..ınlnoıl.ı'�ı '""'�' .�ı..-..rl .,)Jit ıı�ıh.tbu lh-,.,·r 

���>ıp 1 rJ.,�·Ja P'"llrJn\1 lıJ)LI ,,Jın.ı� "'''c 
"'"'"'IJrı ıllnk\!ı \h'l�lnlıh 'ri tl• 1 I<U;>t'f'hı .\� 
l',aru \l�rlct u,� ll.,� .... �-··hı>ı.;ıt .• rı \lu•l ıl.ı \pl 
llu•c•ın r .. ı.ı lllumı � ouı��ı!ı.�.-ıJıl ı...ırJiıuı. \ıu 
1 ln�oıl ,,. olıru �'�"·ıo,ıJ,·ı 1 " ılın..!.tıi pJMI IUUJ·Uı.J.ı 
ı...,.,ı;uı,:, MıUtt•�lıh ı ''"l"',du lıııraJ.ı �Jrtıf'• 
l . ..,,ı�ıu "'' I••!!J -onu ')..>"l•.uta'• .ı yd;,,•l,. .. f ııı 
u.,h.d...ut ı roJ, -�-ı-on f'(••ı:ı..:ııl.ınn.ı '"�"·l l�tıl•rıı 
t-.:O.Ir,\ı�kmıı .,-,,ı,.,!, 1 11 ıırı-t.ı �.•mı,on ''"" �··• t,· 

ı.!,.ı,L 1\,, " '�·''' <thı 1 tl.ı .. ,,ı ,ı•.oıftı 
'"' ,. � 1 

'r(.ilifjç.;l' iın"i:r. JCf\"dlos bı.dCT:ıtaiNII Dm;ı;ı ı...,._ı. r·..L�-···- -- -ı.� . .,· 

� .. 7'"'�:-.. u�ıu.·l·�"""'''•·,.., 11,.1,_v .. hır [)�1�u1l�aıı·ı��:.�,a.ıil� 
ı ·· 1:1· ��E:i::�E\·�·S�:E;:�::;::,. -.m l:::f�!:;;;·��::�:�; ; ,- ::!;·,. , _ • ,ıı:ı ıl .- r  

" ''  ,1,- to 'uo:,\ıt. �-i111·«ıl ı ho�1l •''·•""IINI>ı 
• ,, •• ı.� J ,.�ı'  ı··· r'f•'"' """••q' 

lbr•hlm H•hl ŞEKER 
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1 Urfa'da kadının sesi var 

i"'""'" �,...k..ır ıU ,,,.,�., ılk ırhtuı-nlo:r 
h,r �-<Mn•n :wJ•n.i» ıLı ç.:r, �u .!.alu ınuhu ··ını·nı�>o.khut .. ı..ı� lıı �a>faYdr .. 

Egitim-Bir-Sen ey/e mı hazırlanıyor 
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(IHA) • Şanllurlıı'dıı ıı�en tıırlıkle 
gOtev yaparkenınbharenıQı one 
SOJrı.ılltıı 19 y�hk ı.ıtmançavuş 
Foyıı Atık. mcmlckeıı M;ı�<ııya'nın 
Aloç.ııdağ ıiQesınde gozyaşJıırı 
aıir.ô•<'Ua lopı;:ıOa vellldı 
Alınan bılg ye \II)I'.:.Şıınhurla'dı:ık! 
20 Zımh Tuyay KomuıanlıQ'ı'nda 
g6ıııv yapıın ı9 yıMı� Pıraıuı 
Uzman ÇavuşFeylıAıık'ın (•21 
�lll'lo �e ıntıl'ıaf eıtıgl onu suıol du 
E.n twyukoQ1u22 yaş.ndaoıan 
uımarıçavu�n l6ve 1 1 y111•nd8 
olmall ()�euı 3 ı,;ı:ıcuQu 1Jı.ı unduOU tıekrlıldı 

Cıınaın Alı:çaMO'a ge�ın""' reyııAıık ıçın borada 
auen ı&en nuıeMnırken_ cenaze daha sonrol 
o;ıö�yıı�n A•a$ında Akç.ad&Q lrçe Me�:;ı�rio�o'nda topraQa 
Y8111d• 



2. taksiti son ödeme günü olan 31 Temmuz hafta sonuna ras!ladığı .ı "·-""�"·---• 
için ödeme süresi 1 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. 

M ��� 
... 

ı_:.:.·_.·;_;:._1 . ., .oJC,.."' Io.·'w C>.,.-• , 1  
Tr• ''/ ., ı � l " "  .<'lo ı·.: •1 •;,. 
.•• ı :ojto-� ·,,,.....,. 1 1..; .-.ı: ... 

l,0,0!0f•. j'-' OJ ... o·,� 0 0 .  (.dr t.l" �r'.• ır ·� .:.,,., 

,,- k., .• ,,. , _,, 
· �.--... : �. .... ... ,. .o;: 't· ,,� .. 

A.f' t<>,t -� ı· ... _ . - ... ,._, .. .,.. ı: ..... . · ........ ... . 
'·' . �,. ı .. � - ,, ... '· , .... :ır' ot �· ·· -·ı . , .,..,., ,,) lo•o ı• .: 
.'( • ı :.: .... n.t"' .... - ;.. -... �-•- ' •' .·:·,.-
� ... , . .... . .. _,,,.. �"' ·' •· ... 

fı:ı · ,., .. , •. ,,._. ,. · -·� r  ... .r.ı• 

P•lkoloJik don••manhk 
hla::moU vorltmoktodlr 

sıcak havava klima servisleri vetişemivoı 
Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da, Ramazan 
ayının da yaklaşmasıyla birlikte klima taleplerine servisler yetişemiyor. 

"-· �-'" •·. ····· .. . •• -.• ·.• ı 1 ... , ,, • •• . .  ,. 
�- .. ' 
,....,. .. , _ ,  ''" , ,,. ......... , . 
' . .. -··-·-� '·" .. ... � 
)<·.• ·ı· ... :.,-. 

lı.• , ... . . � .. �-......-.� 
.._ ...... . ..... . ı :,-..... .. ... , .. .. 
. ,.,.,, ....... ..... � 

• .. " • . • � • ı 
,,-,,.- ,TV ııı:,.-,.� ,""!). � ı• 

ovı, ;ı.�o,,.·_. :-;<'.1'" • "  
k•ı..ı.: ..-,., . •.  , ı.ı · �. ;..• ,. 
ol l• ''") ıı..-- ıoı ,-.. .  • 
' o•pt- ı�•rı 1"t: k "'ı lo-,ı:� 

� � •· -�-r • ., . ..,:.ı. ı• ,o•l•,'"'' • ·.• ıo;:;m;ii;;;::r.;;:��r;iii�;;;lı ""-... .-�·.·.,., .a. 1 l• �- ; , ... b"-'• ...... .... �" ""'� l l '1 _. ,. , ,  .o• l· ı.-J tl ••-• lo dt·o • o···w_,... .:.• Jo,,., .,.,.. ,,,ı o·,ı: ::;...,.ı� ı1v.• '-•·� ..,, 

:.i·''I•.·'.O•b •.-· t ıı..- •r.:o .;:..- o '""').•.'.11 rı ..sv;,, to ı\·ır_. 

ty..-·o ' ... >( .o ••. 1'f'""'"t:)#ı r�u•l.oto-r) ı,o .-ı� o .,,,. ' 
) 1° ... ,,. ,_.,,ı.:l' t 1 ı tyw< ol'l.l '·� J o,a' ...., ı,,::.o 

Sivereklin enerii sorunu masava vahrlldl 
Siverek'teki enerji sorunu ilgili kurum ve kuruluş/ann yetkililerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda masaya yatmldr. 

•_v ·• r --•IJ.- t .. • '"'#': •oc- 1 ı· r ' ..tl 
·:·� � •. ır·- G ·,-.,...-."(• • •• .,,..., �>r.,. ., .... ı 
._ ... ,. ... " .�, . .......... .... t•• '"·•'· :..:ı. ... ........ "'"'" 

... �· ,. ( ., ...... .. , .. ı t., ... il ... ı , . •.• , .  ,ı,ı.. � ......... , 

,.lh't .. ... ,. •• ..,.,, • • ı.ır ,., ,.,_,..a :·ı�·no,.,. 

•..- ...... }oı•·:.rı 1 .,.,.- o ''" ... 1 ,,,, •'l···· �  .. -
i' .. �•,ı+•!ooı 1 .ı. )o ı .If ı •·r 

,..-.ı ,ı·w·ı \• .:ıo.-.. ,. . .., 1 .o .,_.,,, ,. ,,. ,,,.,..__.,,,,,)• '.ı 
..... , ııı ... ı ...... ., ı· . .. ... o;.-.)t ,,•l""'"•'' '''""l 

354 

............. . ... ı,, ,,,,, ,, 



ŞANLIURFA'YA MÜJDE 
Bölgenin En Büyük Bi. n s ve Killi Taşı Tesisi 

ŞANLIURFA'DA 

Şarılıı.ırta �ın b rçok serı�flde 
sık sıiC.yaşanan elektr.i: 
kesın:ııenoden ooıa�ı uaıı 
e e!<tronık ohazi:ırt:ıa 
a·ıza al'ldı Ele!\f1ık li.es.ntılen 
nedenıy� tı �A f!S'Iafın}er< 
a\!'.alt<en işJerınırı aksaoıQını 
SO)'Ieyeo vaıanda,lar, 
�Elekttıkler bır gıdıp bıt geii)'Or Ya lamgelsın yaıamgıuı 
Afıtf:IIW. �eleloolar su•eU 
metgul Ne oldugunu bıle 
bılmıyoruz "'olisı aıaya•ak bılgı 
alıyoruz Cıhazlarımız 

Ol Kasım 2012 Per,embe . Yıl · 6 Sayı : 17 12  25  Krt Günluk Bağımsız Siyasi Gazete 

ŞAN LI URFASPOR iÇiN HERKES 
E LiN i  TAŞ lN  ALTI NA KOYMALI 
Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç Güneydoğu T'l'de yayınlanan Kulis Programında 
Şanlıurfaspor'a destek vereceğini açıkladı ve maı;Jara hep birlikte gidece§ini söyledi. 

�.-,, 1 : : 
1 ı �; 

- ,fj � ... . ' ·  �-\41 __ �� 1  CflA� 

SAHTE KOMiSER YAKALANDI 
Bal kesı(ırı Gootn �çesınde bır [] vaıaııda,ı2Z bırı h•a dolarıdıı.ın 
zanlılaı Gaz-anıepve Şanl-�rta·da 
yakalandı Cep tl'l,.lnııuile 
�endısını komıserolarak tanııan 
blrının Goncn'de oıuran tıır 
vat8ndaşı22 bın�COTL 
<Xılanı:tırması u.zennctı:ıh�ı(al 
Da$laıan po!ıs. lespıt edıten 4 ,ı.ıphehden bırını 
Gazıanlcp'tc, dı{lcıuç kış;yıı.se Şanlrurta da paıı:ııle 
ya�aıadı Ya'<alanan $al'ıısıar sevk ed•ld kle n mahkeme 
taralından ıutuT.Ianarak cezaevıne gonderrldı (IHA) 

� CJoru l� 
D E R s H A N E s i 

OfNtu - flu.ılıuu - K...ut,)uu 
06r"'"*-' Cod Vol kOftO\)ı © 0414:)1390U CGfii" � Apt  5AHUUtro\ 014":11H0f3 

Va!ı Guı.1:nç. tun akş.am G!.ıncyOOOLJ TVde yayın'anarı Şanııuıla 
Gaze:ecıler Oer1e9ı Başkarı Kan Gu'er OHA Bolge �udUn.ı Hasarı 
Kıımız taş ve \;an;J. 7 Şaıııuı1a T� MutıammN Taşçı'a(ırı 
hazırtadıQı Kuı5::ırograml!'la kalı.cı Şanlıu�a-dakl tı.r çok SOfl.I"U ele alan 
ga:zelecıletVa ıCuvenç·e buwn.ıntan sordu ılg.nçccvapl:�rak:h 

URFASPClR'A 10 MİLYON LİRA GEREKiYOR Şanhurfaspo- ıle ııgı•ı olarak 
vatand<ış a·n s.orolar•na ve 
dı!elderırıe :e'o'ap veren Vali 

Celaletun GO�Eııç ·şanııurla'nın 
geç:erı dOnem 4 m.ıyon loıa �cu 
vardı 1,5 mılxınu yonelıcı!lf;n 
borcu Bunun 930 b•n lırasını 
arkadaşlara sar�a fldırıce sıletıııfl.ı 
ded.ıer Bu yıı .$!nlıurtaspor'un ıo 
mılyona ıhbyac.ı ,.tar .ı m•lyon lıra 
Federasyondan geııyor Y·ne 6 
mıtJon lıra gerııuyor Bu ıakırM 
geçen yıl çok erıek �ercık Kemal 
Saraçogıu'na de!ım kı. gel ıuzı.ık 
d�ışı(lıQiyapalııt 2 t o!an y0netım 
30 yapal m ve htkeste 100 bın kra 
baQışta bulunsur Bu 3 ,,!�on lıra 
edef Baı..an beyE>Junuı ett,k Sakarı 

Şanlrı.1ada '1'1eSaıden çıkaraıt 
evıne gıaen polıs memurunun 
luı!larıdıgı Olornobıl konirolden 
çıkarak dııuıldı otomobıl•n 
slirucUsu potıs memuru 29 
yaş•ndakı Ahmet 'f Yar.)1;,ndı 
Kaza. sabah saa�erınde meıXe· 
ze bilQiı Ktırı:ıkoprıı Belde&ı'nc!e 
meydanageldı D1v.1mr 'f'do 

:eJş
���eJ��e����:�::O

k
�; ..__.....;_. lıiiıiiııııııMıiiıl 

bunuherkeSteflı!l$eO'ı :oS.rrıe 

Şanlıurf.ı'nın Sıvtelı; evlrorırbasan Turarılı aılesı 
ııçes noedunuroın ıkı a•le ıırasında çr� kavgada3 
a·asınaa kız alıp ·erme � yaralandı Alınan 
yUzundcn çıl<sn l>ıl.ga:ıa 3 oıg.ıeıe gore. Koç ve Tur.rılı 
kışı yaıatandı Slıçr oe a ie•er.ıırn hem dı.ınur hem 
p.;,ı:ına a;ındı a-<rab<ıoldUCu, l<•z a ı p  

S;vere� �e5t �-emıe moselesınden ı:to!atı 
Hayfl'ı'e Mah.:l'·es22 ıaşanansozlutanışmaının 
Sokakıaıoı.ırarı l',ça,es.ıle ka>'gara don(IŞ.tOOil bel·rtıld· 
saaı 20 00 ·;ır� H�berln devamı 1'de 
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ll NİSAN MEYDANI TBMM'DE 
'PEŞKEŞLE GÜNDEME GELDİ' 

>> Uzun blr surgdir Sanltur· 
fa'nın günden.int meşgul eden 

ve yeoi projenin uysulcıflm<J$1 

icin \(ıkımına badanan 11 Nipn 

Mgydanı konusu· Milletvekili 
lbrahlm Ayhan tarafından 
'Pes kes oldu!u gerakceslyle' lc
l.Sierj Bakanı ldris Na im Sahin'in 
yanıtlaması istemiyle TBMM 
gündemine_getirildi s.6 

YORUM-FORUM 

Must.afaiCIUÇ 
Hasan OCAI(CX:tu 2 

'Özgürlük icin 10 milvon imza' 
I'ChiM Illi .�·u, �lrn,ıır .�ı·ııJoic'ınt.·ıkm·� roınuum, Ul· 
ı;ıi ıl1l� lçrıı "' Mil)'"" t,,.,,,. ul,�:... �-'"""''' �.tı�-� .. �·1 
tı�;,�;uılu:tu ���· ;m,� k.ıHlf'.Onla)ı l�ı�).ıllı�OJH llu•ıırdu $<>1 .. • l�ı-.k,nı l'"7kı.:.n .\.ı.. �ıuılıo.ıruıl� tnplumul ..Jı.ı 

,l'wt!th;,ı<oJ .. , "''� '"'''""'"ıı:nılo·ıi)l. �H .... III .,. �OIOII)"t' 
"iŞ TAKiPÇiLiGi YAPAN ÜYELER VAR'ı 

bn l::ı"';ılll�.tl.ınR;ı ıi..-Jk')
{.JnU\��Oieı .. h. 
C'<•:\u•ı, · Nırınn11d�ki t.\bl(ı 
""''" :'>lıl1dln ... 'ÇI.i� •dJJ lı'f, L..nıl! lı\uiM••ı lo.'ôı'IIW· 
..... �.._.u,_ ��·�··� ·ııı. ruuı· 
��l�hnım o«wı �ıııl:ı· 
ıım<�. v!�"'-' lu>\-�ııocL.ı �fn
ıll l·�-,ı,·ıNıl .. ·\t•ıo·ıı·,�ı.�lr 
6.•ıı ltt"l� �;ıht:ıbıkn ka<lınl.aı 
o·,ul,•ıı. b:ıı�uıı urk-rd. ç:ıı· 
ı., .. �. ı ... ı..�ıo\1 �.. ... "'"'"�)Illi 

» Şanlıurfa Belediye Meclisi, dunkU oturumunu 'ı� takibi yapan üyeler' tartı�mast nt:deniyle yarıda son 

lMıst..!!lL@___rtı��nasında söz ala.!l..ft.i!Gımsız Üye MehmetCafer üyeler ara.ll�J5lit.ki.P.1.2ie ofjsj satıip!eı 

k.ıılorıWr �""�' oJ.o �"�' ���"""'''�-ı ..ı" Mil)._..l.ann 
tl'>t:>l:ıı rııillı:t"'"Uı ı.:cik:ı � ı...n�lo.ç_: ı;ı. <brioc o.IQ
"'"'"' ılnhıu hır �o,ııı.mll<' h..&: lı lıilıl �ı l�ıllı.ı -ılı'di 
ıi��.

i
������:'�?�"d,:1F.1�,;�� �:;�/���:! r:l"ıı s.3 Meydan profesi ihaleye Çtkwor 

C"U;\UfURI'tT.l' �k·ıı\ıııu rtııjı-..ı Hı.ılı')\' ı;ıl.Jtııtııt-�ı. ��'f����������:�:������:'�7.::!; MC)'Ibnbnbı"""bırt'rh� 
ı�>-..lrdıl:lrılııl lf lllrıpıttlı; ı.o. nnıcııu ıb �Ut.ı..nni,;,k<4. 
0\ıii\Jv'.,.la. .. ,,. 0rıU: Peqcm· ho> )l:ıll\11 ... _., IŞ<IO"ılıı l'cl.ııfi}•• En-ı:uıı:.-nı l:ır.o.fınd•n 
ılı.ılııo n!ı&n:cl. olıın ('\ımhurl
>'-"t �h.')\ll\111}1� ih:;ili l'lrtN· 
nıq1$�nh�rf� lldc.-dır�·r.. 
ı.., r. .. t.ıık Jioınn-ııııkıı lhlio 

bmll btlıt \l;"'fNMUI t••t'r:=�=iıt.-'�1\. �:::. 

\'ARIStl'lilM� 
�",\)o' .I.A$1 ı.:,\1 111 
Ş..ıdııııf,, IS<·I•·•h·�· ;.ı,.._ı,, d·�:ı ll�kı..li•�· !\.ı.tk.;,ıı Y�ıı!ınıC'..ı.ı 

,,nı,.,� •ı. ı b.:.�;..;ıotıc;ınıl� ,._�.:.k ıı1� 
cli>nlııı :-� ntnmr.mıı.ı �-;ııwo,ı� 
iıXII. h•p"lhıh.llnıt ,.J.,iJ.In1'ı"" 
lıa.•IJ.ot.>ı: ıvı.ıl�;ıu,ı� hu�v•w L..
J.u ı.fııııciı k·� ··k�Jı:ı..cı l.cılııo 
:ı �ıı.ıı; Mryıt;ını cL: ıl;ıhil "' inı ır ö.cını ... ı• r.ionılrll1o1' 1'1'"ltl' 
tı•ıriJ ııı lıır 1-ı•nıı l...ıı�l uiı'i • 
�t'li, J'-",lOiıi�.Jıl\lcaw.N fl'\Lilıı· 
,.,-:�� w AK ?;ı:1ılı ı;.n•k: .ır.ı· 
�:nd.• �-,,,. .. ..,�n l.tMt�ı,..ıbr nrı'_.. 
nı�k-.ı·,ırı,Kıt!lnf..,ı.ı�ı r,ı>n;�iık
nlo.ı.:i 

'l.lij'IAh.IV("Iı l(,j 
'\',\PPII.IYOK' 
fıı,·llı�1r lııı�·to:,ıın·.<wın"n 

.W.f Aı.. l'dtili •'l.k·ııkn l"ır.1vıı 
�!h • <r �l ll.ıl.lc.ıS..ı-1\·Jo: t-.cıl...ın 
�-:ınlunı:ıN ı:,.,.,j )"iııo•ıt·rıı.: Jr.ı• 
-<�nd.ı L..ııın;ı�ıl.!ı hi:b:rl.(>nn; •;ıı� 
���-l<·.ı\ �-:..ildo• "'"1\ HUI�ı>ı.ıJ.ır 
ya��ı-.ı'ı. J';�:>_tc·ı�·ı tııık-ı,kıı 
Mduııd t::ı:eı i"t:, :ııııı: 1-unll· 
sı.ırıO\d l-ılnık-m nı.lo(lı.l\!knniıı 
..,,�tıl.h N: ııc·lilı'..- d(' �hn;ım.ı 

nı l•ını \\ r.-llf"'i·li;,i Y�llolll\ "''' lo,; ı.- b�IJ.Jı <.:.ık-ı. ıbh� •·ıı..-.:-...ı 
ı], ..._.nıılı: ��ı....ıı uıılınııı:ı;!.ı 
)''1"'" J-i>.ı� Sıw.:ıı ı..lı•n bu un:ı 
in\iK" );(ııllo•..ını!.ı ı .. i:nilı: •·:rr.l-!:ı 
nl.ın n...-.·lı• u�,ı.-m:� ır ıJl.ı;ı 
(f�iı).ı \.lf'(•�ın•, 'ıu �tı..knl{ ın...-
ı;, ç.>!ı,.-.ıu:ıı:ı ı:ıı�ı lı.oı:u· 
l.ınııtl.ı ...._.:l:llı�1ı:iiı·J\,·ıııl-ı!ııLıni 
�"�h 

tıu ·�tt.l�n..o ıllıtmr .\K 1'-\ı· 
tı.ivı� �:knmTıı•'>W-�-ı.- � • .ıı-.d... 
keı:ıH:si.r.lıı ;J,. t"k:ıık <.-k·ırı-:ı:ı 
ııh�•..;•nv in,.ı�ı ıt..:ılıroııu·Ji&ı 
��;ıtıt;mı \ı pıı:ıı· nrv;ı • .ı.ı�;.ınıu 
ımuıl. k�..JıH''ı� �\,·n ı, ı.. .ı. .... 
•:öıııııı ul::�.ıl.ııluıı �U\-I;oııı.uı l...:.lt�\ rtr.ı� ... lı�irn. '-'rtır.A't Cı· 
fı·r'i" ö.i�lt·rl ı...t.�u·ul�ini .w;ılç� 
"":oı.·n•,·�ini ı•k•h 

C.ıl�ı ı.!�. ı�nı .ıçıL.bıu.ı•··•· t.;ıpııı. � ı:ıılup,ıl.,.;ı .-ıııı�nlırm 
ktıılilrrinilılldıl,ınô ıı:ıı!.·rllı 

V.\T,\�Il.\ŞI.Ail MAC:tll-"KOI,Ul"OK 
Uı:�\ık m,.,_ı;s m·c,\ ı.aıtLı· 

nı.ı.l:ır ''""'"'""k- l'>l>ırma.> .u;ı 
,.-�ır .. -ıtçn '"'' tnı ("lnlt"'� �r-.;·1-
ti_i.ını i.,ı\lk.J,.ı�("l'l. ırt�ll tı.ı '�l<r.!ıı- II'I.U )..ıJIIII)ı.:ll().ı. ��r,,ı 

hı•Lio•ır:ı \'ıı(ıı'lıl��-'""' m��dıır 
t;\;Jııf,ı;ıw �-ıııır'nıı: 01111\1111,, 'b��l.ı.•k� '".l.(lılll .Uııı:.-ı ı\1 J� 
'"""' 1�1�11\ı.ı.,l;ııııı h-.ıı .ı� �ı..� �ı:���;�-�:�::--::���: 
IMrlıırıo •·ı·ı"ilnı("Oii ,,ı ıı·LıııtıııJ..--. 
llıllı, ,\}. I'�Yiılı lt\\" :0.\,lb:.J. 
!ı�•�\' ı...: ·�ı.ııııb�l�r.ı :u ���r
l..nobıı .l>" \�nl:r.t:ı-i ı-;rod:\1�1111. 
hr!f-dıyrnın ı·.r lı:ı d.ıh.ılı ;ı�.ı 

ıı.ı--u,:ı-r-tı,ı.-,.,1.\•:••...,_...,_,; ·r.ırıı, 
ınJI�rın hii�iimır•i tiı"""" �ı 
'aıhı ı.. cr., ıllı;ı ;ır t�·pl:ıııı•·� �·in 
t;rnı�JI�ıııı �::.ı.ııı...-�ı ,u)�� 
hr..o. oııın:ı;o ...,nl;t.:"lırı:J� CtJ 
pm -<;ı�; 1.; u<ı'�lı· 1ır:,iari ı�ı. 
nınııt �·;,pnıııL iiN'"ff· ıu;ıt '"..w-"" 
IJtl\11'. \ın\ (lılı:-Jıtl;ll!<l 1(1 �ıl 
....,..,_.. ul.ıf .. ııu�lu •u;.ıl�ııııı� 
t:.:n�ll.ı;.ıt.ı�ııli: 

kapuı.t� ol;ın Cıımluıri)'-" Urı..W..'nd.ı. � ar.ıçlılı 
kııl'�tı, ıM lllll(hl l""""''('knrrı-p;ırl �..-, Alı) M. �ı.: Rlnnu 
ııl�rıık lmin�n ın-in Ct'\-ınlıı.J� inı:ınbrıınıxın,-arbalı�t<
.ı.ı.,lAH-:ı•ı)n ı;lht r"�dııl�n•t•A• ıllf'k�nlın nlı�rıı"lııl.:" dedi.("-'\) 
Mikrokredi'de sayı bin 300'e yükseldi Tatlıses, memleketi Urfa'da hasret giderdi 
I.JRI-"1\ ISI'INl\� 6��t...11 WJ.Ill 1-"tHI l'UNtt'tl\\ nıllırcı 
kl"(dl "�lfUI•mı•�· bPAA�nrnılıı hıııune k.-lıır l(opl.,lnı hlrı 
.ımık.Jdınd1ıl'1hılr<ıfil�bılıi:Luınısii�ltdi. 

ı..�ılınl�nn kı-ıııll �ltnnl ku· 
ııır. ün:ume luıll\rn.;a\;ınruı o\�n.:ık .ı;.ı�ınal aıwıı:ıYI� ? �ı!�� .. ��t:ıı '?��l 
ıoo lııdın ttln $«Ir K.ı"i 
�ıılliır Mt:ıke�i'ııdı• ıan:nciU· 
unltııdi. 
1\ıkinli;ı.e- (f'lı:ııUınyl;ı ı;elcn 

bdınl.v, kndıl«i içir:ı h.uırbıı;.ııı '"' � ıooo·" n. 
bu<lunı�n 4arnnı, kttı.llse tl�il.fıo \'�!.ili f�"YZIYı.k-ı:(f"P:"'dıcfrtldı 

t<:u��:r�� �-��ı:�\�"', ·!:�·��';'� 
ııı:rı••lıLıcll;.hhhıılıl:n"ııuıı!ııı
.ıa.n ılk l�t 11\\!i:ıJ,·�cli !;tJI�IUI• 
r •

• ·
�ı\��;·.�:�j ""�·'"' �:mıLc-rinclı• 

�.-I(I'J:i �nl·uıiıı'dıı ;.l)n,��l;ı. 
�'.'11-.-..j:ı vi< k l!ı-��"1 fJılıw� . .tı.· 
ntcu:.-ıııı .ı;cı:dt·ııı� ili�kııı w· 
ıcl;ı:mı yanul:ıılı. O.uın ım•n· 
•upl:ırınon ıô O.·.ı:.- ('.1h�:ın ı>:o 
ldl·�i'tr C;iınıı"mi �1ıti�_\Ml lh
r�hlıııT:ııtlı,..,-.., ııalı.'llı ı...ı,.._,-in� 
�-.... � . ..... -.-ıılıııt vı .. -.·�ı ııwrıı 
h·k�:ı:ı ll\.111:1 �����;.. ı�ırı!ı�ııı 
ıf.ırl.-rltt. 

> > 11 ���;ın .•.ıe-)"<!:ınr 
Ti\.\IM'ae 
"Pqlı<qlc 
G:.:.ndQme G�:dr' 

>> Kııdı:-ı 
memu•lara 
mu,deh 
r-1hrr 

s.6 

ln�ıı.ır ııbn ınrhı fa.ıll\�·1 rf"-\o"''rrı '"r �ır. ı i hııhırıOıı]:u
"ıı.ll:ılı.ıHLııl�ınJ,.-.11.,1(-ırı
IIUl r�l)hn]ıııın lı:ıt:ıLıl�ll T.ll• 
ıı�. ıh-:ı.-,1 Için ··�nu k�nuı·n 
II}Tıl.l,·..,�ınıl-.rlınti. ttir :ı,..v ... ıroııin ::;.ıınlııırfJ· 
�j'<>ı'tıll Ol\�lı/tıll.tnlo; \Ctıl IV· 
11\'l.iıı�ırıı.l� aı.lııını ��\lıılıııi �
mıı�mır.a�ı iıuıin� !hr.ıl:im 
1'�ı!ı-.ı-. .._ -·1\t-ı:rt.·ıı iı.in alllln\,ı 
ıınn r.("rd· )"�- ı.ıtı:-n t;ıfıı i('ln �0111111 i€'tl.o. ı..:cuı.!ıkıl tı..��, •v· 
ıldhr.e.,uı:nıulıı.r, l:o.ı.�l::,i.Jiu� 
tcr.c- Şcn.1tır tırr.ını l<,in. Ş:.t.· 
lıı:rfa�prır )OIW'IImi ıçın !ı•llrf 

s.7 
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\':ıll("ı•l.ılrırl:ı C.iw"n(rı·ıı ;.;tlıtl, 
·'·•ıııt�tNI <Jıın ı.�hın �-ııl'fll-} 1'\o'hlef\�n lıJ,.•'Iflr ,,I,Mı' o:lı1� 
��ııılı: uı ��ı�ıı iıil,.--eııd ıuı"' ıitdi. 

:"ıı�ıg:�\;ı llı-;iH sıı�nl:ır.ı d.ı 
("('\.llp w•f"l':ı l':ıtlı ıw . ..._ rrıd.tli�i 
nın -<unh•r.lını.i <'" ı.r�� �(ır"t•dc
�:ı;l1ıim.ı k.\1' -tı"I!Jlj.; 1-l�•fi;I.HII ..... ı�"\11. 

Tıı:lı�� :lll!(� hem ��tııli 
1<-el.wi,i lwı:ı ık uı.ıı�IA.l·' h" 
ınd ·�rııı,_-,:i ııın�·t.ı '-'t\"1'11�1� po.'\lc fi.:)vtunpl nı�·ık1ı 1ouı· 
111� lı:wrlıı:,ıudıı ul.d�ıı).ımu d ıl� 
.ı;dl:-th.(:Vt} 



Çallk, Vakll Gök'ü s 
Hltıf)lı Ctl�,AI� l\ıtiJ<1ıo.lhıı1 bolıJ. c,\.d.ıı6. llll*'"llıAtdU

F.atı.J w \'IJ'J.•n P..uuiL iV.ıt.'{'P,) Jı&oı.ııı.�k:6)C'i.bOitı:.•dtJE.ft dô oe-rı)'kltı�a..ıı iı.rıl...a:b:S �IIr:J'I� 
�Ja.nh.u bılıw.JU;.:oN�q: 
ııtaıAu, �dauSı. MiD,.,veıkilı Abdll�dlll C'� .}it.ı:.Uc e.);ı;tJ� 
iJ.� olı.rık:ıı. •s.,Jl:Poq b.l kal 
qıJru-..ı-:,pııı<i.,iı'�.ı� �W l:alt f,,J,..U.Cn/V�& (1}4 
•>ilı P.lUJUı bııl. l'.uwııtaus tu 
tıiCJl!ı)ıtd& >"�� d��IUU'.8o. 
}(lll�!ıcuı�o lııııua ı'!ol1ırW:ı � 

.,.P'-t.uı.rua s:;Xft,LÇQJt.,bu 
�;� tiwr:D;lı:ıloi�Uiut�U'Do 
�b.ıln•ıaıui41}Ul.o.:koıt
laiAfôiU; u.ıaırm ı:;)l&� dıtbo 
� ,Wuı.:ıilpcdı ·Sun'P� 
� ... �U:Jır.;. tı...,,.f .... �::ıcl.)., �pi..U.'II �}U �Jı)OJI�1 til .... 
)u .. litbrA�wd�JII�,..bk· 
I!Utl)'u:ıt �>'ll RJ�_:t:ı.ı tu �  
liJ"d;;ıbllt.ııii'U\f.U �-ı.P;.l_ 

· . Yeniurfa . ' 
GÜNLÜ};; DAC�lSJZ SIYASI GAZElE YIL. 4 SAVl: H!S r1YA1: 40 1\r, ıe AR..u.U..:. ;:012 PAZARTEst 

5.2ıılııldıh l.ı asl.aı:ıı! l_bta_hlm_ ı :f!ı.!ıı. lcordeJ! 
tMıa:m IJxJ1.aıı! b.'CakJan.7JOiU1Jtl 
ardmdon � � !!J:IIi 
lııısa � rııım. T.ıl!ıl. !IM!fulaltı 
� lllılıli:llııu. �_l!l >Oidltl!l!fl /ı;ı. 
lı!L millı;tyı;lıi!i<ıin � TDrctndan 
l'..llll!M!.t!m !!W. S!!:!& 

�u.!ı.ıub.Jı il ı.dızu. Ihnhızı 
loııiııut bld*\1 �luı�ı Toıu 
(H) JUo U:ıuı ıuıl.ıwt. yUıU 
ru1;J. h.ı h:H QJIWJ1t D bı, .alil L
dı. E!·� lıt;IJ'Jw.a. toıı •. 0»1 'lll' lwa.ı.tU ıodlV\ t.luu 
�.ııı.:iı. Y:ın.h ıthalan Uuı:uıcır
W.C. .. rll r..aıuJwf• rvw ıı•ıaı.· �'1::ı::ııb.ilıı ohıı..ı; s.sın.:!b.ıJ.lıaı. 
Iol'.l,, )'Ulı;ıkl'!) }.J:ıJil:. W cıeP'" Ja).ık!H�Jl.ı'l;i)liPLL 

''HfC..ı;t A•ndm" 
U.:wı lllr.c..iı bır ıaJ)o,rnıli, 

ıı.n�:wı tN.d.lt �·ll!l.IJW ı.d•!A Qdu � ıd.u11. h:tu.ım. ıoıu, u. 
dcfo ı:.lıırl:ı loMdDw.ıı o}��ww 
nvud.t loıu,l.:ıı i'IUI\b�ıll�ıı 
�u bu po\ı.Ju anfwlu l:l.(,ll, 
l�l.LI �· �WJl 8.1 l)' �Do:CI 
d� tii .J\JJI Piiblılıı �� 

ı4il.l ed"" TQh., "Urlı'd1 )'41•ı.U:.I:u ıuıı, t:Wl-
6.�l:.lleb.iı ıyr.a.lü.::u.D:ı 
bUJtıU �so �!Yt 4!1 \«•>-cı\IJ: 
Sı.:.ı(.L:5-ııı.t �•uıou luJ.n, �
:u.�Wuı :uıl•ı.ı:ıı.ıl:. :ı.ıl:u:.ı. TOJi
}.ç.ı h'll b2 tu ®fJıJI.JJ tü(· ıık;J bs� :.ı niıı�ı: o•a.ı.u )"ı
bı hi: hı dtıfrulu:lıa. �)'1.· 
e�g;LZ au AJlı.a"ı, s.o�Hi.au:ıııo lau.Jyou..: c;.,.;ı: ... ,ıı u):uru..'CI 
�ld�\LIU ı.u��uu " ��Jıo� Wıı�tl. 'lh .ı:ıuJtt);ııq �lt.aııu 
:iib. ;sluıt.\;1 ·.n.ı'l3 t'tıahiıı aı'ı:ı.ı 

l"li! U)IJa)�b;:ı.ı 
U t'iel O)l)".ırf oli.'+O fOtı., tt. tW 

olı.ylı.aboyu�.av�mhl:l:f lıdJ.Fiilıı.hiwııım1��u 
� bı•";llt).U. yıı�.ıalblsU t� 
ıu,oll}��ı.ıı..ı. Llaı.ı ıwdı-Dt ıaıW 100 m.iiU.iıtp. to
Ju'llııl �UWl'ıf.ıJı.'f('AI�')t c:ı.ı:ıuoOaıi-.li'J!Jdsiıgu.ıl»n.w. 
h. &duıu l'tıılin fon'nuı )lillc#:. 
l lydU ıl.t�N \iıfÜ!I ı)i)ı}J� 
n aAf:ıı..h.ı.)ı:<�ut�uıUı. 

0)>1o<İI.}IJI't"OJY�l�'t:t')t.
luıt!uıııı .. t- üuı..:»JlHJ, Vl)lC... 
llXluG-h� AI.hnil�b.ıı.r. 
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� zj�fJ'ıl� 
\'::;t:GL,'9"1;: ' 0 Lı)TI !:Utı\ LU:) 

ıtı�C'I!"�bı:bn:ııC'.ıl:" 
Ho w lo}ViUiı lll�.illl 91· 

::ıoOOoıo lıı tu �:ı.ndJ bil� 
ou.& Vıl Gl� olı.yü fcl:e.r..&lı 
):.Sl\IL\;-ol;l )�l(l.l4)t)c-l t:aı,ll�l�,..r..oa. 

'fiit.ı1URJA Oı:ıleu olı.:Uı., 
a.ı;ı.a�ı Tot�)l )&ı;a.t. U. (,l:)l.l �)İ.Jı)t }ı.a.:;,')f \. �WIL toO h• 
ı lı•1• j"'h.lu.ı.c.•:itı �.-.w ��� l l.} �tıd .. nıı ı �Oiıl)l. a-tıl \lalır 
d..l.ıt:: ($.;.1.- Uıl[) 

-Tak!" de.(ııl bır ilk-

Uıfa 'm!l ye cu ses ı olarak yda 
çılı;aa gazete-ınıı Yt."'nı ve gu;llı 

ka.fro�ı.ı.ylJ okıJyuc ularld 
bul�ay;ı Jı.:ız.ırlaıııycı 
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Urfa 'da Teşvik Bilmecesi 
Şanlıurfa'da 2004 yılından bu yana yürürlükte olan 505l sayılı 

teşvik kanunu'nw1 yürürlükten kaldırıhnast işverenle·i zor 
durumda bıraktı. Uzmanlara göre yatırımcı işçi çıkarıbilir. 

(;tınt o w ll<>.:>ı .\n.>'l<>IU Ko.·r·· on ı.• rı r.u.ıtılrl. ,\r.r.ok <o•ı konu•u k:ınım :!OI.l�ıh royll'ir Trıw-k....., llu ı�ulf'Tınrit' '-'Y"" 
,ıd.nı:,ıı ıı,ın , .. t.ıııır ,-.ıı·,ll>l r •• ı..-.ık .ı) ı oıol•.ıcı ıl� ;'Unırloılut'n �:o.lıhnl·lı kunıp hu ıtv�rl�r.nın bu'nıl� mrlnımh S!'iK ,,,,,,.,ı,-rın .ı.ıtıa f,,,ı.ı ı •·r "' , • \'.\1'1111:\ICII..AH URFA'Yı\ GEI.IY011UU ,,ı.ııwcı ı1ııı h.ıııın·•·.oıılııı uhlı�l.ırı ıçın ılı·l•ı m�•mı ;wı.ı�l,ı_,,,, !',n;.ıı <>-w•l. tq<ılo. ::;.,, kı.nu�ıl '•tl!\ 1 t.tııh 10•1ıı l.  Y.ı•;ı:ıı.d o laınl�rıı.k"'-"" 1"11ırıHı:1niı loıır.u1.ı. dıı�ı·r •· �OCıı »lınri • Hlrud•ıtr ,::ırı:ı 1q"lı ı.kıık kcır11>ı.ıınr:.ınıı Lır:ıd.:ı lı.ıu·u.1orl:udı k'"'"'""'' �'Unu h :ı· ,. rmr·""" .ır-lınd "' ll·.ı rl.ı t;·ınq·l·>j�.:ıd.tt!flh�'f' lı.l\'llk •·t;o;ıs.ı 

•-ınh C:• lo. ,,,k,.,.ı.. 'ı"�l .. ı-ıkı•ı ı.ır•lı �:n 
,,.,ı,,,. ı ;< ıh·ro ıınlı<ırr.h rıuıı(.o GO ·�•• 
�.ılıııır.ın tm ı�ı�rı .ı .. t..lh mıh.lf ı:; mıı.1�1 
'" ''"''\.'ı.,, f.,�..ı... ..... "!."'.ı" k··lltl!>!<lf' 
lı•ıt! ı ı.,, .. ,,,,,,n� k.ıt�ıı.;� ır.ı� l...ı ... rç 
l.oh)-..rııu \n· .. ı :-m•l. J.l� :!ııl:,!'o!PI :))•'"' 
k .• ıı.ıı h.ı�d4 1 ... �i·t.-.ı,ıloll.ıın-• 
'""1''"':\ı ()nuuLı:IJ:",Iı tt�ııh'"''""'' ·'"" 
ık•h lluıl ı it•"<'fı·nh·nruıolumıuı 
rtkı!o ııırlr.t•• çıınkıı 1!1 H·nl�rimıı bu }'AMyı 
ı•n.ı.l··n h-ınıl"ı "dırııak-n fıı•··W�nllıyvr 
Uı.\"'. ,·,ın�·ı ı.,r ı.ıçı non:ıai!W a_viık 1.500 .... �������������----�--��·��:':�:�;.,:•J �w � l 200 

� AKÇAKALE ÇADIRKENTIE ÇlKAN YANGlNDA t!ÇOCUK 
ÖLDÜ, 5 KİŞI YARALANDI. 

YINE CADIRKENT, 
YiNE YANGlN • • .  

Qı:"ırrf-.:_'n:-._���-�r. !�"':;'ı;�.� .. �.�...,\• · :r.c\1\1\.."\ •.��� ... 

.tu!.· ı: T•ıık,.,.-.,. ·•r"'"'' ,. "'·''''"''' • ,J_, ,,.,,,,�_ •• , '�' 
Cı-:-·l..ııp:ıooU"-.ııı �,t<lır lr.rnt:�ı ·�· �.ıl..ırı �urıy.-;, ... .,,,.. ,� .! .n 
)'In<'>""""" ıı.ıro!u .-\kı;ı lulr�u'o·.nıuın :;.�h 1,:"[" k•ı•l:tı·l·• 
n;mnıı"'r <P...,.Ioı)'l"�ı..kırıklı "'ıh;ımndı·,rı.,..,-., .,ıo•o<•ıı>•l., 
(.ıdırda \'ôlllj.,"'n çıktı t:.tırııl"" hılı:ı'" �'" llmıcı:ı � �uro•ol 
bıtı,ıkl�lu ç.ıdıdııra ılıı oıçı..ıılı Çıulır P;�nlll' çıknn �ıuıprııl.ı 
1\/c�ler IU';ısınrl;ı knLın ll' ı�ınJrn u,tt'cnilnn•·l·rrı :ı �ocıılı. ı�· :1 
ı-Nı�kın fltlır lıır tekı:ıh· );ı.r.1hnılı Ynnr,ın 1,-.ıolırlınıl �ıtrı·�Liı·rı 
v.· ılfa:>.,. rlııııl•·ıı tur;ıf-nıhuı ,.,_•nılıırul..ırkrn )·"•' 'ı.,. .. ı,.,. 

���!����!;����b
��������������

�J'""nfM'ı:t"l•·n ıunW•;ını lnr ılc Akç..ıw.ı.- ıı ... ı, ı h.ı.t ... ...,ıı.r 
k.,l;lırıldı Y:ım.hSt:rı-'·�lı!troiın lıır("OCuk ı ,•ın:.ln lum 
ınuıhh.\l�lrrrroıtın�ı> kurlıırıl.-ınrı•k<"n dıı:�ı tı '"'·''' �.mh,ırf� 
�:ı..,lım ,.� 1\rn(tırm:ı 1\.,<t-•nt•ı"f\P �r•·lı. ... ııı.ı, :;:.ınlnırf,,",-., 
ıtdlrılo·n5utılt1ı •·ııtomca�laruı ılurunıı.mın .ııı;.rul<.luı.'U KAIMP111�1UıSll ��::������� �;.;,�:L����.'··;,;:;,.�ı>,:,ı;'�:\�'�;��.t·':F::� ı;· 

k
• 

Şanl ıurfa'da 3 ayrı noktaya eş zamanlı 
dUzenleycn Güven Tim i Polis 

Bin 877 paket kaçak sigıırn ele 
Olayla ilgili 3 kişi gözultınu alındı ...  Şaı•l:urrAt<ıııu

.
ı)t' :O.I.ıol·ıdıı�ın.:�.ı ohınll'l J':ıh • .,w �""' lı.ıı�;ık )1�·11" ı..ı!l:ıı '•'i"Lın '1 )<"rll·rını• ''P'"'·\.•�"tln ılun·n!rntli 

F:ılıh Sı:lt;ın :O.It•hn•�� !tl;ıh:ıllt'tı, ı.ı.·klnr C:ıriılt.ı -'" 1\tnıurk 
:O.Inhnllı•ııııtlrknçıık <ıı{ıır.ı !llltı� ı pp..ın .vı rlrnrı ır�rıt ('(hlnll'ı;ı 

,, • ı;u,·ı•n ıım1rrıpohlrrı !'111'm"nlı u,...·r.ıwun ı!Utf'nltdı 
Kı>( ık ���rn �ılıl10n ı� 11·•lı·nrf' ._� h.ıh •;ı.ıtll'rır.oi<' <>IJf'TliJ)'On 

�:��:!:�.:���c·�:�:;���. �:�:: �����·-:·��.·:�:;;;�::d�:a���'::ık 
k.oçMk �•�ıu � � ıtılı }•'�'·'" ll Ş . O C ı ı· V.\ hnlıkmıl.ı �ıı.Ml ı�lrm 
ı�ı�lıını ''""in ılı;ılı '"-{•nı�turm'l -.ınlunıhııur 
llııbtr: :\1nhmuı \'umllo(lllu 

�ıı•·t:ıl!lı'Tı ..,.·n :O:..nloutfoı�ıı�r>.n.ırn •oıpda n •..,.•lı ll(ıkl•m..ıl,ı 
\�ur E��ıını �-" ':-"'""''"�-"ı,..' D<qbnı \·�� ... ı OS<" El" 
.ınludlı b.ot•>rtu.-"'1\ln .. · ı!�--ı b.nt!r.dfii&JI ••• h".n-ııholı-11'\1 

• '"""'" ıı-.ıı11n �111"\l""l�rı!ıo. ın ... nı..r ıı otı.clftobli)ı�; ırıııı 
ı,.,.,1,w, .. ı..t«··� ,ı. ,d.-u....,�knn ol�(.unıl.,.._ ıçı o ı.; ı.,�_.,,, ?fi 000 
"' •:�(<' -:ın�t":lkl�"�' ll•·•<,.•ın hır �· l'k("N;)·VIN \.<'"'"""""� 
�·ılılıtı.�n-ı ı 'ı·•rrrO. �·v�· d�••ın rtıi 

1\u ·'''-�ı-lnıt·h�\l· ''ı ���" �·"•'k:rınrı �� o.naiıınul.on'l ıuıJd,rılm.ı•ı 
ıiO ı-.1ı:o ""'-"' �·""" ��.,...,.ı,ı,.,.nın ·n,�l.ıırının ı•·rrıı ul�ıı 

., ... , .ıpmııl.ıı ını oıııınku� kJıı<U. f �ı !dt �'·�rtıı:dıkl� 
,·ı, ,\\Ttea 

358 

knnıo)'U '";ınr:ırıl� ıiL�h "'nt)lurr.m ı .. ,ı!.ıııiJı 
lll,• �··n-l..ıt ı:...,tı��"' L'""'' r•lı· f··�·l,uıı•ın,ır T..J l l.ııııu• 
çoıdırkt·nUo· Ç\lı.ıtu�,uıpııd,ı .jw<-uk.ıı:,-ıı �·ktldı•ı·ar;ı.l:ıruıı:., 
Şruılıurf;ı Vf' \lıılA\yıı·� .ı «ovk l"'hlrn G c;uı.'ık ıh lnınwıı b)lı-Mmı�ıı U!,\ 

SiVEREK'TE BEKLENEN 
KAR YAÖISI BASLADI Ş:a;:ıh,.rr�·nın Si,.rrt·k ılçt·�•n•k·ı..'ıılt·ıı··n k,v -'·rıtı:•. 

'UIIın.hsn;ıt!l"tlndl"'�lıodı 1\ııryııtıtı hnfif�·kııri<o rll">ıım N�rkrn, p;ırkl;u-. 1�'\h�o·!�r. ynliM ıl' J<Rtk 
hır.lıııoltkı t\l'"çl:ı r lıl'ylllıohurttnılıl Yt•tklli!ı•r lı.ır l',,�il 
nedt'llO·•'Yil.,'AIMolıl·'l'l·k o:un"'" t<"ll.ır,ı lııu-�ı. ı·Jt . .nu�!arı 
trdhır:ı ulıtu!tL<ı lı.tıı ııwnıb u.•'lltdı 1\nr );ıı!'ı�ı h�lr-nl'tkı•ın• 
.... rıturoı<kcn.}<<t.'111i.""""Cfllı •rı'\nf'nıı��·kl.nn .• lıo 
Ott> yano\,,n, � ... l'rrk lklı-.lı�·r<ı rlrınmA cılıı�·lıırınd ku�ı 
•·ı�r;Utıi.�l.<rı lllltm�!ıırl;• ıı\·ıırdı 
ll lı\ 

i lı 
, ' fl f 
:\ . i . • . 

,.�: . t 



ERTEKiN·DEN YA 
Bazı yayın organlarında yapılan iddialara 
Odası Başkanı E. Sabri Ertekin'den yalan 

Y
aııııarı bu:.ntl aıı lsu, 
,.,,,, b l ;t den ıtıoııel 
oı.:ıuounu açıklayan 
Eıte�iın ,O)'It! �1)111.11u 'Vaıan lftlf:ı ve o�O·I�ı 

�·,..)"'N'''Q•a ,.,.,....,.ın 
8enrı ı. @lı.;ı �� -.eçm:�de 
ad&) ohıp otmayilltiiQım 
tonuı.ındOII tıtrhangı blf 
.aç�'Tiy::ılı-.r 

G o r a v e  tı a ı ı a ı  
b;ı'tlrııaı; l!lm liyelt•irıllııtı 
getÇelnıınyapt.Qı ı,n,adreW�ı 
� ttJelot'ı ·� 91 
Herkealn 

Karaköprü Belediye Başkanı Av. 
Nihat Çiftçi, hafta sonu katıldığı 
bazı a ç ı l ışlarda yatırım yapan. 
kişilere yürekten teşekkür etti. 

DERGAH CAMii HAFTA SONU 
ZiYARETÇi AKii�INA UGRADI 

Ş a n ı: u r ta

.

O sın angazı 
�!1.1kWıde lld �311 
gırısımclnın bıı •·�• 
ııeıe<tkkllfmuıolduld;,ıı 

Aıc.ıı.r Çocuk KıotJ bl.ıgı.in 
dCı.ı.enlenenbıt terenıtıı açıldı 
Gtıçelde� oçıllf t,l)lenıne 
O:.H� Ba� Çı!IÇI. "Kı'IŞ>I'I 
oncıılıkle rıa�ırlı ,ııQı.ıılı.ı 
olıMs•nı dılıyon.m, kenıimıı. 
Qtlı$ıyor. $trıltuıla'mıı 

a�ııı,ınl katıldı Açılış 
konu,masını yıı:ıan Fırma 
�ttk*IIAliKoçarldlentkalolln 
Ilim onve�lere ve B.ı$kan Çoflçi)o�:k':;;!� 11��� 

�������!!_�!!:!!!,�����--:-�-=-::-:---::-::-----------j 
�:������· .��k�' .!�. �� 
kı�me:ti VIIIlıkltı ÇQC\IkJaldOI, 
ı>zallıkle ltreı çtOında

.
kl 

t�noov-nSIIIeıetealiın 
l'Gılmui .laırm, Akohr Kreıı 
bllf1oUI'I birclm�icır,b\l yiltınmı ��=�!�:�t=.: 
1un�orum tebn� edr)ton.rm" , .. . 

bir konııfm:ı yaı:ıan Ba1�"" 
Çıfıçl: "Hor ��lorlln cldugu 
l)lbl lntaat lflkk:ıınncn da 
geli$rneye, lıeıle,..eyo ıhlrjiiiCI 
var. l'ıecl.mıvn � w  
çokgUıel yaııııar.ı tı-ltl•�tııitrız.ı 
atm:ımz �tım, oıel�tk10rti ile kamu wktorti ile bu ln�oll 
olanını ıtef�Jtitlp lnıan:mııı 
o;.Qcllf yaıam konuıluına 
k ll V U J I U I IT I I k  l l tn l l  
cliıtOnttmlı, Aiı KOÇir beyi 
ıtbnk ldrfONm �;rfırlr upıu 
olsun, Kar . .  oprn·moz 
$ankı.rı.'mı: �ep boo,ıle gıııel 
ıııetmeıere Gdım atıır. ;elotr' 
$Cl � sor'!ralıurdtk!ı kuıf"'l .. açolr$9t'��tı 

Şaııııurta Beledryni �hndan 
kcınun ıaritıi dokuıun�o� 
kon.ımak arnııcıyg Tıllınd" ve 
Hllephb;ıhçe'de yapılan 

"Kı:ı'iıOf'l.nP�sf"i!e llitt.kle,ylııl 
y� 11MMın allı!G Ulan !i9 
�.>ıagO<ıyUtOI'Ieçııc� 

Şanhurlıı'da. Kızılto�url 
PratHI IIe bnlı.tt "EP.i Urf.a' �r.ak 
a:ııandı,.ı:ın Hakphb:ııhçe ve ı-::==-=::..:::=:::::.,-------=-::-:--:-1 ;��:� ';':���· ��:.:� 
Ş4r.lnuhı Balec:ı)esı wahncun 
yılulaıı 387 ft ve �yennın a hnd.a 
buılun:ın � JI'UO.)Iil lle, Şarlrurf:ı 
inanç ıunım!nc!f oldllldan 
w;ı�k '"!"...,!:';! .... 
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projelimden tıırı Eıneflı ı;�eıı 
hıııktse yCııekten ll!flkkl/1 
ldı'J'orum. $11 anda zataıı yı�ıml" 
yepıldı B• illiı- evvaranı:tada 
malikame taıarırı tıi!ı.tiyııruz 
Onllıııe yıtr.ıntr. l.ılere,p�ıra�'"ı 
yııbrdık bılın!Qya Hızlı tor 111Ude 
pıe}ernın.,.,ııuıayac:aQ•ı 

O ibn marıç. turıvnr.de 
�eccı uıt.ı'nınıXQnCRıyt'nınen 
orıemlı ıuoieltmı1� tıırı Pro,o& Um 
eıılııruyıa bııtıoınde, Uılalı 
lleiTI$eM�nmız ı:abu DID}tl'llll llf 
taıı11 �  Ploıt o�d\9��>�� 
gıııeak"ddi 

O n ı.o m u ı ıı e k ı  y ı l  
ıamamlanmıııı t:�leııeıı 
Kızıllr.oyut�PIOJI!SIWııRI<I.I.OIUP 
çı�ll'l 59 mai)Jflnın Ş1nlı�at.ı 
tun:nwıa ytı"o bir 5�� 'JflıltNSI 
lıtl:lefWVOI' 
(IH,\1 
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14 Yaşindaki Semra'dan " unlr 
Şanlıwfa 'd rı yuşcıywı I 1 ,·.;·:·:;:ı: �:.'ı,,';,:j'� 
y 0 ş 1 n d 0 k i S c 111 1 0 , 1 "·•<�· 1 tı "'.-n_..,,�,-, ıı•ııcı.ı 

�ı.::'..:� !:�·ı�.� .. ·;j�i ����: ·�� �·:�:; Yeşildağ 'dan 43 gimdur '"''''''''" '"'" ··"'"' ""'"'" 
Jı o b e r  a 1 ı n o ır ı ı y n r 7 ... ::.�· .. ,�-�,':r-��.�; . . ��-� .. �-��-·�··,·.��.:. 
Sen1ra'rıın hcıyatltıdan "'�''' h '" �--�� ··"-'' ........ , ... .:�""'' 
e 11 d i ş e c t t t k 1 e r1 11 ı ;�,:�.:;·,:,: :,2.����!.-�,· � .. :��-�.:,·,��. ·.· ,�.��:·�,·:�,:,:.:, belirten ailesi, kularıtım ., __ .. .--- .. .. . ,� M � 

bu lımmasi ip n ycırrlım rs;�:;;;;,;�,., 
istedi. 
Ş...nln,ırl.fnın Sırnn M�t>�lt.·�ı t.•ı)1Ll Ktnt 
Sııo•\ı'nJc y�).ı)'�" l l  p�ınJ.ıt.ı -,.,.n rJ 
'•�•M•r� ı:r�1ıt;u•ıı" f"k.ın �.ı'\J ı ıl< un 
k.IJ"IIIIIu01ılnı•,nlı,ı ıli.ıh lll\·,o oıl;ıı"l.!l1 
"""'·' "''·"L.ın ı...t)hul>l� ı1 pu"l'·" Lı•rı 
kı1L.ıııutl.ın lı,ı!Kc> .ıl.ıı ı.ıı�" 1. ·hi ı :  
.ııl<·)ı. ���l.ırıııın htıl�"" • 
n•U..ılıkl,•rılo n ı·.nılım hdılı,ı•ı 
Ol.ı) ıı..ın� bıh.ı t•'l•l.ınud�" ,�:oıı bdll11!'n lnn� Alı:rr h•.ılı.J.,ı;. �" !:�hJ.ı� wfr� "���lı-nu')"" (ı�l� ,\t!IJ>l Jk,.r,ckıı 
ı;mı, ''•tn ytulr s.tnır:t <Ht..>l.ı"l� '" 1> 
ı; ıı n d o: n  bo:rı k u · ın uıl.ın luUı• •  
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GUZLER YAR I  MAHAT w A 
Şanlıurfa'da 25 Kasım Pazar yapılacak olan ve Şanlıura Gençlik Hizmetleri ve Spor i l  Müdürlügü, Şanlıurfa Valiliği, 
Karaköprü Belediyesi, El Ruha Otel ve Urfa Atletizm l.ılübünün iş birliği ile düzenlenen Yarı Maraton'a dünya'nın 
çeşitli yerlerinden ve Türkiye'den 478 sporcu başvuru })ph. 

iff��� ���-;: "' ' �ıf;���: ,!11··�}1 :l..ı .... , � ,� t  .. ıooy .. - ç  .. t t. ı  ·�·���()" �el•>l·;• s,,.,ın. ..., •. , ..• , . 'tm'Kt.ı '"" ��·� (<.•k'<•"J 1 ' �
· 

"'c•·'l<len )ııo/'� �<·�� :: � -• � · ,,,..,,,., v.·j: (!u , 1 1 .,  c;ıı..ı�ıt,.Ke\ .. ı.. .. 
tel. ....

.
. • ••. ,c �wıı c:n..:ı. """ "llJ• �'"" Ş.,·�· .. ·� ...... ,.,.,·c:ın •o,�.ııı� r ... ,., 

ıoır ,.,. ";" ��,�� .::��"\lh(ŞM-.,��!1�·;� ::�,����V.:� 1.�-;;,;.,:ı..� �::;·������lt ��������;:·: ... �:v�l� ���i:��;;�;;!w���:re":c ;:af!l·��:: ��:�:��� �:��;�::�� �� h�;,���� ������ 011T\1�11'.tTot>llr CI�t\ftııı .CtCdı 

�.��.�yao 
www.akkayJı:::zarlama.com.tr HalkıJrSesi r: �KO SONY QYAMAHA 

ldriffil!d&tftNrilh'\flffilh· #ftWUi flıtfft\H ıımTl' ."-; ,  �1� b 11(PI:ıı) Kurtııkf1MJJ\ 1).• ··:okı Cld.Ho 191C $���11111 

KIZ ÇOCUKlARININ �DiliMiN� 1 1  MilYON AVRO HiCE GEliYOR 
$ANLlURFA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon 

Dairesi Başkanl ığ ı  (iKG PRO) "Özel l ik le Kız Çocuklarının Okula 
Devam Ora n l a r ı n ı n  Artı r ı l m a s ı  H i be P rogramına" yöne l ik  
uygulanacak projeleri finanse etmek üzere 10 Milyon Avro'luk bir ULUSAL KALiTE BASARI ÖDÜLÜ 
bütçe ayırd ı. 
"\. �

�
� · 'HJ • p a ı r t r · l t'  

Bu yıl 20.si düzenlenen 'Ulusal 
Kalite Ödül Töreni'nde Şanlıurfa 

çe•ç.e�cıt- •)•!<m ı 
dıııncıa ·�•m•$ Oı�l -�le �·l ��·�..c.ıetı C'<) :•'n • ıı�-ıne .:ı:oıı• 
•cııl'119'' vt atıavaynle<ı, �·ı 
çocıi•llflnıfl eQ·t•.,""" Oı>r•m 
hl�-�ınııı• bılınç tn�+f•lme•• 

i Lllr ;al Kalite Başarı 

htôf:'•"''OI" Pt(IJe N$�.ıi\IW Vl;:ıtll.il• 
� lıu<\,'11 0ı,•�.o�.o1J.J'I � ::t
P'"D9"otlt'•N'.l:_,..;�Saı•Nil> kw�'-" 
ı.le"uırıdet>lı.J•Iend ·met�U• 
0�-

0u.ze..ıe- �ı:r•V.ı"ı Ylrl:tm(•IJ E��, K:ı�tıi.'T\3: 
... ....,. � B..ı) r.., • .,.o....,..ı,.cnu , u , � tı ıl • •  
Sf-<toı YiltiH<: 1o1 P<ol llf M11J11'a G., . .,, I IP"'I$• , ' 1 
Ba c• 1• "'"� E� • m ı.•ııo�ıu Ah,... ! l tt3<'tı,.. l � u, <".:•• 
Ptl Çıoi·\INO s.oı,.ı Gu>'tn � Kong•.: Llt·, .. ı , n cı e  
B ;ı • ' " ' '0 ' A w ' ""' B • ı l • ı:l •  ll� l tn',..,.,� , ı ı ı(...ıe K(lol'cl�l'"" DMn· 81�1ı>lı�ı K ıt n g r a ı t · ,.  n , ., n  ��;-!;

3 ��.7�' f�;ı�e��� ı> "Oıe�•  � · .ı  t>"Jı .�·.ı. m1.)fl.l• l' ..ıe ·�-. h • •  �:1• 'oc"�lôlıl•,.,:ı o•"" t..l.:.ı,•tonı: � .. �� .. �.�;.�," 'l�-:-..�.1�:· 

uws.ı �NI 

Me�lt•ı [� Tem,,lı:ı,. Fe'(l,pl\ 0��3 -�-· lı.vru� tl"l-{l folH'lll 'lt:! lfl ,.,...,.� 1' " ·...ı� t' Cl.ı:e.ı � Kı: ç.XU�'oı•ı � 1'"0.:. 3'1',, lllı.,.-1 Ktı :e ttn•rı 
l(oeııtu•� o�ul Mucıurlerı ve Turoıve Otltll.:l5;eııu :ie��e• o:�• Çı:oc: .. •tııı.m,•ı·· "''' r,-_,ı 1• �: ıle H:Un çoı:uH:ıtı"TI•F• O d lu ��� · ıı: a m u  "�illl!!l.ıil��j 
�:�"M:�It• Jt ç.ı'�� "'"'� �r��9��\.������;,.�-�� �:�:ıı::;,��·��;�,. ,���.� ��.���)�.,.����·

�
,�����;. �o;'�"� �;;;'r!;��··ş:'�;ı�1�: 511 

kon�� ... ���:" C�ı·,:�ıı •sto1ı1t11� �����:..ı �:,.ıt;;:"M����� �!��"':::::.,��.� ,  •.��-�,; ·;�:.ı �:��·�·.::':n'!!,.���! :C'! :: .. �:;;, s oaı.:�nu :.,�;,��!, �ııı't��t• �:.n:� 
Ciı.•tnl.� Rl�ôtr'II ÇI Avrup;t B�·�• ıTrQutıın:>l ' 3 fl'tiJf!I\ M •OOI�J1Dn k.ai1·�-C'ı.l Cu te> ,...�� ı •f'/.J ,ı� ,,.•MJJ•IIWrm Şun-Jl'<1ın.l•ı 'U(�.oul K;ı ıl� ()n 1 lldt>�"i F;t\•hôıl:>ôı 'GOtht 
l<oordoı.)�,on O:ııeıı eo·��RI Qı I'OI.IIt'L:..�ı s�nlıllrfôt'dadtHI• c-ul O'Uımmı ru�·l t•uııl•tO'II& Tı ... ıınn �·ınen heniliM �� Tor�nı� Şenı.urt;ı e·�a.,.M get lr1•n• gımoen tıu yana 
Avrup:ı B•rtıQı Uzman ��y ll Uıll• [j)ol.rm Mudu•ı> n a t t l  { O t.ı > l :ı ı ı n o r\  d 3 h D  '/'''ll' .lo �et,., e $aı> ·UI'Iôt'"' :.:tt Ba�l;ı" Elrel F'l-•tı•h• ,,, (,. tp"'dlom:, tı�ı ı.ıe ıyi t.. 
HIIDI t\lbel programı Al'ıme!PJ:.a 1\.1! lik;e<iık.ll.rl..ıo:ıllı !.<e<oO�'r.Aı;• muı;v O.ı.l.•-4:4 tr- t>t; ,�, �· iV" ��� lo1 1cp1.1n 3' Yôl"ı �· 3 A·l" \� l.ı .., Olı111ı.ıdıı�umuı� 

r===.::'':::'c:" ıC::o":_:"::';:_' -""'"--"-�·-�-'-"_c"'_c'�
-:-:-

· -''-'"-�_-_; .. _' •_;_•'-'"-' -''-''-'-'-'N_'_:_"_c'_;_" ' "-"
7.

' �
:-

'-'"_o�_•_•_• S_>o_o---1 :;����· :;-:.�:.:'1 .. ': • , 1 ��;;:e..tıı�ıı::;;,n s::� 

FUHUS PAZAR LIG� 1 KAVGASI:5 GO .. ZALTI ..... " '" ' '"''' . . . . . . .  , , . . . . . . .  , . 

uyı<:l •lôl�amı ve ..ııı ·� '' �""'"'�''I'Cif\Jl 
�'ôllt•.d• ft,zbe�• t•ıJI•p tıoıyeı� 
f A K I 8 .0. 8 A  O ,J t  • U nrn,l' ıçın ç;ııl.,m yo•ut 

Şanlıurfa'da i l işkiye girmek istedikleri N.K. isimli hayat kadınının arkadaşını !�'·.� .r; u .. P • 'l"- ��ll'll::::.ın.ı an�-..ik "ZJ" 

döverek gasp ettiği ileri süriilen 5 kişi polisin nP.fes kesen operasyonu ile •t�t-t••nOev•m•Sl'de 

y
E
ak:,,1!"n! ;!����a !!ı;;.na=a1:.::'"...:d::_:ı:,-. ----,----------,,-----, PG..ıs.N ııTız ç...ı..;t;ıı.ıAsı 

kes•m Perttrntıe g�nu SUrtıEll.E.ıttYA.KAt.AT't 
s.-..ı.urll Bozov;� yo'ı,ıN;I;I II':JJ"f'' :ı•dır.ıSM< 01)1:$ ı.oz 
l..utun.)n C·ff'lll'l\to W.ttıkUt >)"'-S"��"-lf•" :II'�ÇI;)•ı ·eçeçtıt)ı 

r ,;ı·,nd;ı 11'18fd3"1 g•d• ld1"'Y• 101 ••dl tı�•u,.an �u,enıır 
f1Crt1G  M O •eAG IA'n"•�"·'W" o..lT'C'•t• �" •11t•'M·r· "'�tO· 
9'·' �Ocl a:ı. N1a1 -ocı'"' ı. lC � lı •"tn �· .,, �,... �·ner.n• �ı•,ttJ,..., <Sıadt Uayaı �'" � � � ı a • r�•n �ot.l çıoan ı:ıot' 
N� If' tı'l�tt .w;.aolfl U K )'1 111 eı:ı·e·· I G  r .. O AG A G  ı·e F Q  
,arı.�• �·;ın J $��""' atra�a·ı � ,.. w Fa• ın • m •leıoı ı.:ıp� 
oıa,.\r, " "(; ��y�nl.•ı r�,,ı.ı·�· ıı,ı•rt• tıo •��cıuııı" l�""" 
Jola\ •·· ... � -��-- h�cr 'I�'E� 9"��ın;a 

Ç�rı!O l.tlıl•�ll· U.M!nı:ll J" 0�:JII !'3 � •n3"i �IAi'!ölf 
�IJ'\ Yili'"' N l't"'" Jl"'3de, _._.._ _____ _j '3d•·�•l�·fl ;)t.,•n •.:ın I!>Çih'< 

ı���:�:·:f���:f�.�f��;� ;�;;;i�;:T·:;:.::�; :�·.·.: · , ";·;;>.:;.:.�;:� :;.:,7: .. /���r��:::i� 
�ıercn� çaı r.ıtı. o:l.)·ı:ı ı:G.ııııt.IK ;•· , ı l  .aW\1�1• 

361 



11y.,�-. ,;nı \oo.ıJ..IJtı'> -t-.C-1.."'- ü-�r.:n. llı J�•ı!l" 
,-,ı.ınlıp"'.k �UIIU>.lll 
h.l.ıh.ı�-\';ılnıt-� 
ıım�\Llrıııırı ı.,-..-ı.k 
mıı.ı.,.wu 
._,,���m.ıl""'' ......... 
' ııılııııl� '···�· 1 • .ı.-.� .. 
,_.,.,ı 1 �" r•ı r.ı:ı.ıııuı 
.lııto·al,,lıp \,-.,-. 
,-,-.,,�,. ı.� ın j,·r.ı•ılı 
IM�ıullulııı'••" ı•ıo•l•"'"" hı 
lal alıNI>•')r \.ınrıl .r.ı 
').ınlılii'IJ�,.:ı l "·�.ıı 
(ilıa,ll:�ıııııl'.ottı 
>'tlı!ık" l •lılı..ılo..'run 
.:Oi:loll.ı ıl;ıılı�)llllkll"' 
,,.,,.ı.t.rl� r-ı•l.oııl\.l"'"' 
-.:.gı...ıı ı.ı.ıNiı.ı.hrıiJıı;ı 
rrı•�r�ıı .. l� lw·ll 
, .. �, .. u,;,.,,,.,,.."''" 
,.orul.bt1� �·l't>.:ı ��-- •· 
.ı�ııılıl. k ı t  •• �ı.ıııdıl'tb 
ılın• n"''''!..ı lıuiJu 
l i•l•·•t l li•ı.•n. llıı<ı-.ı 

I''""'''"'" M.I,·r 
���ı.�nıol,l.ı ••·').ı�lııııl� 
S..·•r• · l ıJ.,, • .,l .. .,uı 
1 �1\ımbr\·ınob"ıılun><ı� 
J.�. �-''· • ·� � .ınıt 
çı-.;.al.bıb\tlfl�,.;ın 
l.,ı.ot..ıh.ı.ııu\ı,•f'lmıı 
IIJ�;ırımı�ol.ıkı !'"' "" 
.�ıiii.IJıı \ı•ıuır.-... nıı.ı.�l.oıı 
UNfln,•wlıNt<"ltr 
1 -ıLıı..ıh,ı"nııı 1J1!1olı�ı 
,-r�ırıHtı• rı•ııl.lı t·.:�ulllukı 
,_.,__,,.lı l • ı·ııl.mulı,>l.oıJl 
�''"�1.-ı-ı.ııkn -ı ı:·kıı 
ı.,.,,.., ı ı, .......... ....... ,,,...,, 
,ılııı "1 11.-rıııı.lı• .... '·"· ·� 
·ııpn\lı\.,'!'l•r
•1\onlı�ı...ı.. l .ılı�•''-' 
nııl.ı.�.�ı.:!J,ııdc ıu•ıl 
)J)i1J•jıltı1 �·ı:ı.l.uıı..h 
<)br�� (<>C�\I.u� �1Lı•ıı 
1 \t..lh.\11 \ 
\llı..Rili"I.\RI.,o, 
.. ,\\ \$\1 \t-, \ " 1 1/1 \ 

ILK''"'"- lo..!_���� "'--1.1 
01\1\7 
!Aılo.ıb;ı�"' .ı..ı�rı .. 
"'h"-"'ıııık tım1�n anl�ııo 
" \lı\•·'f'l�ıJ.,tıl•'lllnnu\ 
ıtın•;.rbur�dıııvı 

Türk jetler i  
�'-""-"-"':""'"'-"-''"-""'>!!""" .... ""' ...... lill, •• "'"-',!l,,!i'.Jl"" "<>!!' ·"'-"·"""0!!lru!!·'· s ı mr  hatt ı nda .ı ";>'•""'''�'·'"" ılm ıı .. ı. • •  ı •.:u ..:.lı� 

,..!ıl.-11 \l l c. , , .,, •• ı t ..... .. � ... , 
�"''w 1 t•t ı.ııtıı•u,:• MlJ ... �.!dole ll.olıJ ''""'-' �;aif '-ıo!oı \l.ıll.ıfk,.·.-.ı,· •ıı.ınnı ıı 
.. � .... . ı.. ,.., ..... -.. \Jtırı...-ı.ı.-.... , 
' ,.ı_., ..;ı.....-ırıu �

· 
;ıı. ı 1-: 1•  nın 

'"'"' ""' lııv•I. A-nıok ,:->•ı• •·lll. ( ,_.,,, 
- - -�'-''' ... n ·m·nJ ... O\l) ).l"" 'l.'pl.-un� 
•I ..... Hit< 'IUI�:ımU•I III•"ll'l>', ,·�·jl\'1 
ı., f}'no�,;alı•"Ta'• 1)\o'I! U/,"'UOJ,· 
,, .• �,ı�''' ı... -..ı ·�r.J� ı• •h• •�•ı•l,·ooıı. ,. 
•-·�-ıbn...•ı \1 lt- ( . � C. ,.,. ı.,·n·hkn"" 
\ ı(J t··,.J.ı.-ıı i ' '"'"'·'Jtl \ı ,tol : ı--th•· 
r·l.ılıır..ı ,lıı .:io \�,ı.., ı...., .. ı. . b  .. ı. 
''''",,.,.,ı. """-')• ı:-�ıJ.-.ıl ıL,.,o. 
\i L 1. , .,. ı.  ( .,� ... �ı.L �ı-.rıu,.n.,.ıımn 
uı•olı., ''"'-" .,, • ..,,ı .,,_J·,.,., ,  . ..._ ,� 
c,iıiJı 

fdıtıloiii)II \Jı--t!l.ııı"""'" 
ırJın,l•n 1�)·"" ı\ır 

.\,L.,. o o i !  .. ,Jı.oıı.Hu'ııJ.uı 
ı.ııl.m l -loı ıı;..o\l.uı 
�ııol.ı>t l o ....-ııul.ıtı \•· •11111 
lo,o�ınJ.o "•'" 
ı:··:,.ll.-ılıı.lı 

-II\IIIIC \11:ıcı..t.l.i-Şiddet izlenecek 
Şıddctın _onlcnmcsi ıto koruyucu ıcdbırlorın etkın oloır<ık uygulanması ;ım;ıcıyıa 11  ptlot ıtde {Ank;ır;:ı, Burs;ı, Ad;ına. Antalya, 

Denızlı Istanbul Trabzon Merşin Sat!!.iU.ll-�} olusturulan KOZA Şiddet On_l�e lzle-ııe�ezlerının 
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