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dergilerinin geli§me evreleri ve basmmm seyrini in<
Tilrk "matbuat" tarihini incelerseniz -her nasilsa- Ti
mik, sosyal, kiiltilrel) tarihini incelemi§ olursunuz. '
§ilnilyoruz...

Osmanh ve Cumhuriyet donemleri Tilrk kiilt
incelenmesi ve ara§tmlmasmda, kitap ve &§iv (mill
rinci dereceden kaynak olarak, gazete ve dergiler or
o donemin killtilrel nabz1 en ~k buralarda atar ve d
kendini a1r1ga vurur.
KULL Yaymlan : 01
BA~VURU Dizisi : 01

Ne var ki, bunca onemine ragmen, Tilrkiye'd
ti'daki enformasyon teknigine uygun tam bir envant
bilmi§ degildir.

M. Orhan Bayrak

l§te, degerli ara§t1rmac1, M. Orban Bayrak'm
Dergiler Sozlilgil 1831-1993" adh 1ral1§mas1ru, bu o
olsun giderme amac1ya yay1mlarru§ bulunuyoruz.

Birinci Bas1m, Nisan 1994

<;ilnkii her§eyden once, mevcut materyeli toJ
ara§trrmac1ya bir gilven verdigi gibi, nereden ba§la}
noktalar1 ve fikir k1V1lc1mlan da saglar; boylece ma
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Geli§en ve ~galan yaylffi ve ya§am ortamm1
lumu"nun bilimsel yontemleriyle yap1lmas1 §art ola
mekte ve "canh kiitilphane"lere, ayakh ar§ivlere, be
dan1§mayla i§ goren eski ku§ak yontemleri, ku§akla
rekli olmad1gmdan, yetersiz kalmaktadrr.

<;ah§manm, soylemege bile gerek yoktur ki,
konuda bir1rok ele§tiri de olacaktrr. Bu tilr olas1 ele~
ka1r konuyu a1riklamakta yarar var:
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Bilindigi gibi, bu tilr 1ralt§malar ki§ilerin deg
degilse bir ekip i§idir. Ancak kurumlarm (ozellikle
siz kald1g1 durumlarda, bir cilretkar ytklp bu bo§Iug
saym yazar1rruzm, tek ba§ma bir kurumun gorevini
her tilrlil ovgilniln ilstilndedir. Kaldl ki, bu tilr bir 1
drr duyuluyordu ve sozlilgiln bu bi1rirniyle bile 1rok ·
gin dergi ve gazete kolleksiyonerlerinin, bir dergini
lemedikleri bir illkede, silreli yaymlarla ilgili kil1riil<
rihleri, yaz1 kurulu, yaylffi say1s1 gibi bilgileri topar
konuda istisnalar -ozellikle Saym Hasan Duman'm ·
mas1- d1§mda hi1rbir 1ral1§manm olmadlg1 ortamda, 1
edecektir.
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g 3 ¥S.f Herhangi bir iilkenin yaym tarihini inc.eierseniz, o iilk~:::t~~~J
dergilerinin ge1i§me evreleri ve basmmm seyrini incelemi§ olurs11Duz; ama
Tilrk "matbuat" tarihini incelerseniz -her nastlsa- Tilrkiye'nin (politik, ekonomik, sosyal, kiiltilrel) tarihini incelemi§ olursunuz. Tuhafur ama biz bt>yle dii§ilnilyoruz...
Osmanh ve Cumhuriyet dt>nemleri Tilrk kiiltilrilniin degerlendirilmesi,
incelenmesi ve ara§Unlmasmda, kitap ve ar§iv (miize) belgeleri yanmda, birinci dereceden kaynak olarak, gazete ve dergiler t>nemli bir yer tutar. Aynca,
o dt>nemin kiiltilrel nabz1 en ~k buralarda atar ve dt>nemin ruhu buralarda
kendini ac1ga vurur.

: 01
si : 01

Ne var ki, b11Dca t>nemine ragmen, Tiirkiye'deki silreli yaymlann, Bau'daki enformasyon teknigine uygllD tam bir envanteri, maalesef hala yap1labilmi§ degildir.
l§te, degerli ara§Urmac1, M. Orban Bayrak'm "Tilrkiye'de Gazeteler ve
Dergiler St>zliigii 1831-1993" adh cal1§mas1m, bu t>nemli eksikligi bir nebze
olsun giderme amac1ya yay1mlarrn§ bulunuyoruz.

isan 1994
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.urat Matbaas1

<;iinkii her§eyden t>nce, mevcut materyeli toplu olarak ortada gt>rmek,
ara§t1rmac1ya bir gilven verdigi gibi, nereden ba§layacagim gt>sterir, COO§
noktalar1 ve ftkir k1V1lc1mlan da saglar; bt>ylece manevra yetenegini geni§letir.
Geli§en ve ~galan yayim ve ya§am ortarnmda, heT§ey h1zla "bilgi toplumu "nun bilimsel yt>ntemleriyle yap1lmas1 §art olan bir silr~ i~risine girmekte ve "canh kiltiiphane"lere, ayakh ar§ivlere, bellek yordarrnyla, telefonla
dan1§mayla i§ gt>ren eski ku§ak yt>ntemleri, ku§aklararas1 bellek aktanmi silrekli olmad1gmdan, yetersiz kalmaktadrr.
<;ah§manm, st>ylemege bile gerek yoktur ki, bircok eksikleri vardu. Bu
konuda bircok ele§tiri de olacakur. Bu tilr olas1 ele§tirilere kar§t t>nceden birkac konuyu aclklamakta yarar var:
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Bilindigi gibi, bu tilr cali§malar ki§ilerin degil kurumlarm i§idir. Hie
degilse bir ekip i§idir. Ancak kurumlarm (t>zellikle devlet kurumlanmn) yetersiz kald1g1 durumlarda, bir cilretkar c1klp bu bo§lugu doldurur. Bu bak1mdan,
saym yazar1m1zm, tek ba§ma bir kurumllD gt>revini ilstlenip yerine getirmesi,
her tilrlii t>vgilniln iistilndedir. Kaldl ki, bu tilr bir calt§mamn eksikligi y1llardrr duyuluyordu ve st>zliigiln bu bicimiyle bile cok i§ gt>recegine eminiz.Omegin dergi ve gazete kolleksiyonerlerinin, bir derginin kac say1 c1kugim bile bilemedikleri bir iilkede, silreli yaymlarla ilgili kiiciik notlarla birlikte, yayim tarihleri, yaz1 kurulu, yayim saylSl gibi bilgileri toparlamak ve aktarmak ; bu
konuda istisnalar -t>zellikle Saym Hasan Duman'm miikemmele yakm cah§mas1- dt§mda hicbir cal1§manm olmarug1 ortarnda, bu st>zliik pek cok §ey ifade
edecektir.
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Aynca her §eyin bir ba§lang1c1 ve bir ilki olacakur ve her i§e mutlaka
bir yerden ba§lamahdir. Kendi alanmda hi~bir §eyin olmad1g1 bir konuda daha iyisi yap1lana kadar kullan1mda kalacak bir yap1tm yay1mc1s1 olmaktan
mutluyuz.
Yay1m ya§amma "Tilrkiye'de Gazeteler ve Dergiler Sozlilgil 18311993" ile ba§layan KOLL Yaymlan ise, bu yap1tla, ciddi ara§Urmacmm hizmetinde olduguna dair bir referans da vermek istemektedir.
Eksiklerin bir k1sm1 i~in soylenebilecek olan §Udur ki, sozliik, incelenmesinden de anla§1lacag1 gibi, en gene!, en yaygm ve en belirleyici dergi ve
gazetelerle (haber/killtilr/aktilalite/bilim/tarih/gilzel sanatlar) smirh tutulmu§,
~k spesifik yay1mlar d1§ta birak1lm1§t1r. Bunun boyle olmas1 da ~ok dogaldir.
<;ilnkil Tiirkiye'de ~1km1§ silreli yaymlar say1s1, dort haneli degil, be§ haneli rakamlarla ifade edilmektedir. Bunlarm i~inde, ornegin "Pediatri Dergisi" gibi bir derginin ~1k1p ~1kmad1gm1, ~1kt1 ise ka~ say1 oldugunu veya burada yay1mlayanlarla yay1mlananlann kimler ve neler oldugunu merak eden
birinin, ~ok bilyilk bir olas1hkla pediatrik donan1mh ve up kokenli bir ki§i
olabilecegi dil§ilnillilr. Ve bu ki§inin bu yaym1 mesleki kurulu§unda zaten bulabilecegi varsay1hr. Ancak ornegin "Resimli Kitap" dergisi hakkmda bir bilgiyi; kolleksiyoncu bir avukat veya ara§Urmac1 bir gazeteci de arayabilir.
Aynca §U ana kadar Tilrkiye kiltilphanelerinin hi~ birisinin silreli yaymlar fi§lerini tam olarak tasnif edebilmediklerini de belirtelim.
Kitapta, yay1mlanma tarihine kadar olan, yazarm derledigi, yakla§1k
2.500 dergi ve gazetenin kilnyeleri yer almaktadir. Bu bilgiler, yazar tarafmdan, uzun ~ah§malar sonucu, ba§ta Istanbul Beyaz1t Devlet kiltilphanesi ile,
silreli _yaym kolleksiyonlarmm zenginligi ile tanmm1§ Hakk1 Tar1k Us Kiltiiphanes1 olmak iizere, ~e§itli kiitiiphane ve ar§ivlerden taranarak derlenmi§ ve
g~ne_ ~e§itli kaynaklar gozden ge~irilerek, ek bilgiler yoniinden zenginle§tirilm1§tir.
Sozliigiln ilerideki bas1mlan i~in gelebilecek her tilrlii oneri, diizelti ve
eklemelere; dogru, gilvenilir ve kesin kan1tlara dayanmak kayd1yla, a~1k oldugumuzun bilinmesini isteriz. Bu tilr sozliikler, bir meraklmm ate§i tutu§turmas1 ve i§i yiiriitmesi ile ba§lar ama, okuyuculann, ilgili ~evrelerin katk1s1, zamanla _hazirlayai:m emegine yak1~, hatta ondan fazla olur. Boylece ortaya devasa bir kaynak lll§a olmu§ olur. Unlii sozliik~ii "Webster", 'liigatlerimin hir
birisini ben yazmadzm; sadece ba§lattzm' demi§tir.
"Gazeteler ve Dergiler Sozlilgii"niin, kendi konusunda ara§Urmacilara,
gazetecilere, basm tarih~ilerine, kiitiiphanecilere, sahaflara, bilim adamlarma
ve tiim ilgililere yararh olmas1 dilegiyle...

KULL YA YINLARI
II

YAZARIN ONSOZ

Tiirk gazetelerinin 162 y1lhk uzun bir g~
hi §erid i~erisinde periyodik yaymlar1m1z hakkm
lere sahib olmak imkans1zd1r. Bu nedenle periy
bir sirada ozet olarak vermenin §imdilik bir ihti
g1m i~in boyle bir eseri huzurlarm1za sunmu§ bul
lerin yaym y1llar1, ~1kuklan say1 adedi, gazeteni1
yaymland1klar1 kentler, yaymc1, yaym miidiirii,
devamh yazar olan iinlii gazetecileri, gazetelerin
ha bir ~ok soruya hemen cevap verecek §ekilde J
d1r. Bu eser bir katalog olma iddiasmda degildir.
eek olan 2525 gazete ve dergi hakkmda sizlere y1
Buradaki gazeteler ve dergiler lstanbul'da yaymh
ymlannm ise onemli olan bir k1sm1m te§kil etmel
Ii bir konuyu sizlerin oniine sermek cesaretini g
hassa ilgililere ve yeni yeti§enlere faydah olabili
g1m. Sizlere roman gibi okunacak bir sozliik sunu
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§eyin bir ba§lang1c1 ve bir ilki olacakur ve her i§e mutlaka
ahd1r. Kendi alanmda hi~bir §eyin olmad1g1 bir konuda daadar kullan1mda kalacak bir yap1tm yay1mc1s1 olmaktan
arm!.1a "Tiirkiye'de Gazeteler ve Dergiler Sozliigii 1831Yaymlan ise, bu yapitla, ciddi ara§Urmacmm hizdair bir referans da vermek istemektedir.
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ibir k1sm1 i~in soylenebilecek olan §Udur ki, sozliik, incelen11lacag1 gibi, en gene!, en yaygm ve en belirleyici dergi ve
iiltiir/aktiialite/bilim/tarih/giizel sanatlar) smirh tutulmu§,
Jar d1§ta birak1lm1§Ur. Bunun boyle olmas1 da ~ok dogaldir.
e ~1km1§ siireli yaymlar say1s1, dort haneli degil, be§ hafade edilmektedir. Bunlarm i~inde, omegin "Pediatri Derinin ~1k1p ~1kmad1g1m, ~1kt1 ise ka~ say1 oldugunu veya burrla yay,mlananlann kimler ve neler oldugunu merak eden
c bir olas1hkla pediatrik donan1mh ve up kokenli bir ki§i
iiliir. Ve bu ki§inin bu yaym1 mesleki kurulu§unda zaten buhr. Ancak ornegin "Resimli Kitap" dergisi hakkmda bir bil!11 bir avukat veya ara§t1rmac1 bir gazeteci de arayabilir.
ma kadar Tiirkiye kiitiiphanelerinin hi~ birisinin siireli yatasnif edebilmediklerini de belirtelim.

1 olarak

r 1mlanma tarihine kadar olan, yazarm derledigi, yakla§1k
ietenin kiinyeleri yer almaktadir. Bu bilgiler, yazar tarafmaar sonucu, ba§ta Istanbul Beyaz1t Devlet kiitiiphanesi ile,
csiyonlarmm zenginligi ile tanmm1§ Hakk1 Tar1k Us Kiitiip·e, ~e~itli kiitiiphane ve ar§ivlerden taranarak derlenmi~ ve
klar gozden ge~irilerek, ek bilgiler yoniinden zenginle§tiril-

lerideki bas1mlan i~in gelebilecek her tiirlii oneri, diizelti ve
., giivenilir ve kesin kan1tlara dayanrnak kayd1yla, a~1k oldusini isteriz. Bu tiir sozliikler, bir meraklmm ate§i tutu§turmai ile ba~lar arna, okuyuculann, ilgili ~evrelerin katk1s1, zan emegine yak1~, hatta ondan fazla olur. Boylece ortaya de§a olmu§ olur. Unlii sozliik~ii "Webster", 'lugatlerimin hif
dim; sadece ba~latt1m' demi§tir.

ve Dergiler Sozliigii"niin, kendi konusunda ara§t1rmac1lara,
1tarih~ilerine, kiitiiphanecilere, sahaflara, bilim adarnlarma
ararh olmas1 dilegiyle ...

KULL YA YINLARI
II

YAZARIN ONSOZU
Tiirk gazetelerinin 162 yilhk uzun bir ge~mi§i bulunmaktadir. Bu tarihi §erid i~erisinde periyodik yaymlar1m1z hakkmda hemen aranan ozet bilgilere sahib olmak imkans1zdir. Bu nedenle periyodik yaymlar1m1Z1 alfabetik
bir s1rada ozet olarak vermenin §imdilik bir ihtiyac1 kar§Ilayacagma inand1g1m i~in boyle bir eseri huzurlarm1za sunmu§ bulunuyorum. Gazete ve dergilerin yaym y1llar1, ~1kuklan say1 adedi, gazetenin konusu, periyodik siireleri,
yaymland1klar1 kentler, yaymc1, yaym miidiirii, ba§ yazar, ko§e yazan veya
devarnh yazar olan iinlii gazetecileri, gazetelerin kapaulma nedenleri gibi daha bir ~ok soruya hemen cevap verecek §ekilde bilgiler siralanm1§ durumdad1r. Bu eser bir katalog olma iddiasmda degildir. Bununla beraber aranabilecek olan 2525 gazete ve dergi hakkmda sizlere yeterli bilgi vermeye ~al1~um.
Buradaki gazeteler ve dergiler 1stanbul'da yaymlananlannm ~ogunu, ta§ra yaymlannm ise onemli olan bir k1smm1 te§kil etmektedir. Boyle geni§ ve onemli bir konuyu sizlerin oniine sermek cesaretini gostermi§ bulunuyorum. Bilhassa ilgililere ve yeni yeti§enlere faydah olabilirsem kendimi mutlu sayacag1m. Sizlere roman gibi okunacak bir sozliik sunuyorum.
·

Saygdaramla.

M.Orhan BAYRAK
Harita Miihendisi
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