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ÖNSÖZ 

 

Gazete bir bölgede kamuoyu oluşturan en önemli kuvvetlerdendir. Görevleri 

arasında halkı aydınlatmak, dert ve isteklerine tercüman olmak ilk önde gelenleridir. 

Bu görev anlayışı ve sorumluluk bilinciyle Konya’da kurulan gazetelerden biri de 

Selçuk’tur.  

1945 yılının son aylarında okuyucusuyla buluşan Selçuk gazetesi kapandığı 

1951 yılına kadarki dönemde bölge halkının gören gözü, haykıran sesi olmuştur.  

Türkiye’de demokratikleşme sancılarının yaşandığı, modernleşme yolunda 

tartışmaların yapıldığı bir dönemde basın ailesindeki yerini alan Selçuk, dönem 

araştırmacılarının göz ardı edemeyeceği kaynaklar arasında yer alır.  

Bu çalışmamızda Selçuk Gazetesi’ni çeşitli yönleriyle tanıtma ve Konya’nın 

sosyo-kültürel hayatında kapladığı alanı anlatma gayreti güttük.  

Birinci bölümde Selçuk gazetesinin künyesini vermeye çalıştık. Hangi 

amaçlarla yola çıkıldığı, yazı ailesinin kimlerden oluştuğu vb. gibi gazeteyi açıklayan 

konuları bu bölümde ele aldık.  

İkinci bölümde ise dönemin politik olaylarına Selçuk’un ne şekilde yaklaştığı 

üzerinde durduk. Bunu yaparken iç ve dış politikayı ayrı ayrı inceledik. 

Üçüncü bölümde ise Selçuk’un sosyal hayata bakışını, aksayan yönlerini ele 

alışını ve hangi çözüm yolları üzerinde yoğunlaşmaya çalıştığını araştırdık. Bu arada 

çalışan kesimlere, gazetenin nasıl yaklaştığı, onlara dair hangi sorunları sayfalarına 

yansıttığı ve ne gibi çözüm önerileri getirdiği üzerinde durduk.  

Son bölümde ise çeşitli konularda gazete ne düşünmüş, halka neyi nasıl 

anlatmış onu vurgulamaya çalıştık. 

Çalışmamız esnasında değerli vakitlerini ayırarak hiçbir yardımı esirgemeyen 

sayın hocam Doç. Dr. Yaşar Semiz Bey’e ve tüm emeği geçenlere teşekkürü bir borç 

bilirim.  

KONYA, 2010      Mehmet YILMAZ 
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ÖZET 

 

1945-1951 yılları arasında Konya’nın sosyo-kültürel hayatını öğrenmek isteyen 

bir araştırmacının muhakkak görmesi gereken kaynaklardan biri de Selçuk 

Gazetesidir.  

Zikredilen dönemde siyasetten ekonomiye, spordan kültüre birçok konuda 

yazılan makaleler ve yapılan haberler, gerek dönemi, gerekse Selçuk’un ve 

dolayısıyla Konya’nın döneme bakışını gayet güzel anlatmaktadır. 

Bizim bu araştırmadaki amacımız muayyen yıllardaki Konya’yı Selçuk 

gözüyle anlatmaktır. 
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SUMMARY 

 

Selcuk Newspaper is one of the sources that must exactly be seen by a 

researcher who wants to learn socio-cultural life of Konya between 1945-1951. 

Many articles/papers and reported news about lots of topics in mentioned 

period of time from policy to economy and from sports to culture explains either the 

period or view of Selcuk and hence Konya to that period of time well enough.  

Our purpose in this research is to explain Konya within certain years with the 

eye of Selçuk.  
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GİRİŞ 

 

Kamuoyunun oluşmasında en etkili aracın medya olduğu günümüzde 

tartışmasız kabul edilen bir gerçektir. Medya başlığı içerisinde yer alan gazeteler 

önemli bir kamuoyu oluşumu vasıtası sayıldıkları kadar siyasal ve ekonomik hayatta 

da inkar edilemez bir öneme sahiptir. 

Yerel basın, sınırları dar ve tanımlanmış bir yörede halkı bilgilendirmeye, 

eğitmeye, eğlendirmeye kamuoyunun serbest oluşumunu sağlamaya yönelik 

yayıncılık faaliyeti içinde bulunan, aynı zamanda yöre halkının iletişim kurma 

özelliğini taşıyan araç ya da araçlar bütünüdür1. 

Asli görevi yayınlandıkları bölgenin sesi olmak olan yerel basın, bir taraftan 

yayınlandıkları bölgenin sorunları için kamuoyu oluştururken, özellikle kamu kurum 

ve kuruluşları üzerinde de bir denetim görevi üstlenir. 

Bir yerin basın tarihini orada ilk matbaanın kurulmasıyla başlatmak gerekir. 

Konya’ya ilk matbaa 1868 yılında Burdurlu Ahmet Tevfik Paşa zamanında iki adet 

taş baskı tezgâhı olarak getirildi. Ardından harflerin hurufât kasalarından ayrı ayrı 

alınıp dizilerek sayfaların bağlandığı küçük tipografi makinesi temin edildi2. Daha 

sonra 16 Kasım 1870 tarihinde çıkacak olan Konya Vilayet Gazetesi bu matbaada 

basılmaya başlandı. 

1878 yılında Konya hükümet konağının yanması üzerine matbaa az bir zararla 

kurtarıldı, farklı yerlere taşınıp çalıştırıldıktan sonra 1887 yılında Müşir Mehmet Sâit 

Paşa’nın Konya Valiliği zamanında yeniden inşa edilen şimdiki hükümet binasına 

nakledildi3.  

Vilayet mektupçuluğuna bağlı olarak çalışan Konya Vilayet Matbaası 1890’da 

yeni makine ve harflerle donatıldı, bir ara Konya Sanat Okulu’na devredilmişse de 

olumlu bir sonuç alınamadı, 1927’de harfleri Latin harfleriyle yenilendi4. 1932 

                                                
1 Mehmet Ali Vural, Yerel Basın ve Kamuoyu, Eskişehir 1999, s. 113.  
2 Caner Arabacı, “Konya Basını Üzerine”, Konya’da Düşünce ve Sanat, Konya 2003, s. 282.  
3 Caner Arabacı, “Vilayet Matbaaları ve Konya Vilayet Matbaası”, Selçuk İletişim Dergisi, sayı 2, 

Konya 2002, s. 118. 
4 Mehmet Önder, “Cumhuriyetten Önce ve Cumhuriyet Dönemi Konya’da Basın”, Milli Mücadeleden 

Günümüze Konya (1915-1969),  I, Konya 1999, s. 21.  
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yılında Konya Gazetesi kapatıldı. Ertesi yıl ise Konya Vilayet Matbaası kapatıldı. 

Vilayet Matbaası kapatıldıktan sonra tek parti devrinin merkez partisinin yayın 

organına (Ekekon) hizmet verecektir. Aslında kapatma devletten devlet partisine 

geçişi sağlamıştır5. 

İlk matbaanın kurulması ve akabinde Konya Vilayet Gazetesi’nin çıkarılmaya 

başlanmasından gazetemiz Selçuk’a kadar Konya’da hangi gazeteler çıkmış onlara 

da bir bakmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

 

a) Cumhuriyetten Önce Konya’da Çıkan Gazeteler 

Konya’nın ilk gazetesi olan Konya Vilâyet Gazetesi; 16 Kasım 1870 tarihinde 

vilayet adına haftalık olarak çıkarıldı ve Vilayet Matbaası’nda basıldı. Yazı işleri 

vilayet mektupçuları tarafından yönetilen Konya gazetesi, bazı yıllar haftada iki defa 

yayınlandı; 2, 4 veya 6 sayfa olarak çıktı. 1932 yılında kapandı6. 

Bu ilk gazeteden sonra Cumhuriyet’e kadar Konya’da şu gazeteler çıkmıştır: 

Anadolu (1908-1909), Hakem (1909-1910), Meşrîk-i İrfan (1909-1910), Çiftçi 

(1909-1910), Şems (1909-1910), Babalık (1910-1950), Meram (1910-1911), 

Osmanlı (1911-1914), Tekâmül (1911), Öğüd (1917-1923), Telgraf Haberleri (1918-

1919), İntibah (1919-1920), İbret (1919-1920), Halk (1922) 7. 

 

b) Cumhuriyetten Sonra Konya’da Çıkan Gazeteler 

Cumhuriyetten sonra Konya’da yalnız Babalık ile Vilayet Gazetesi yayınlarına 

devam etmişlerdi. Cumhuriyetten sonra, 12 Mayıs 1924 tarihinde Hedef adlı bir 

gazete çıkmışsa da ilk sayısından sonra kapanmıştır. Selçuk Gazetesi dönemine kadar 

çıkan gazeteleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Duygu: Gazete, Ocak 1930 tarihinde çıkmış fakat uzun ömürlü olamayarak 

aynı yıl kapanmıştır. Gazetenin sahibi ve mesul müdürü Cevdet Tahir’dir. Babalık 

matbaasında basılan gazete iki sayfa olarak çıkmıştır ve 5 kuruşa satılmıştır8. 

                                                
5  Caner Arabacı - B. Ayhan - A. Demirsoy - H. Aydın, Konya Basın Tarihi, Konya 2009, s. 35.  
6  Önder, s. 22.  
7 Daha geniş bilgi için bkz. Mehmet Önder, Konya Matbuatı Tarihi, Ülkü Basımevi, Konya 1949; 

Arabacı vd. , Basın. 
8  Önder, Matbuat, s. 30. 
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2. Konya Ticaret Gazetesi: Gazete, 1933 Mart’ında Konya Ticaret Odası’nın 

bilinen ilk süreli yayını olarak çıkartılır. Önceleri Babalık Matbaası’nda basılmıştır. 

Her sayısı 2 sayfadır ve 5 kuruşa satılmıştır. 1 Haziran 1933 tarihinde kapanmıştır9. 

3. Yeni Anadolu: 9 Nisan 1932’de yayın hayatına atılıp iki yıl devam etmiştir. 

Kendi matbaasında basılan Yeni Anadolu büyük boy dört sayfadır ve satış fiyatı 5 

kuruştur. Cemal Tahir (Kutay) ile Remzi’nin ortak kurdukları Yeni Anadolu 

Matbaası’nda yine ikisi tarafından günlük olarak çıkartılmıştır. Yeni Anadolu, gazete 

ve matbaasını Ankara’ya taşıdığından dolayıdır ki 1934 yılında kapanmıştır10. 

4. Zaman: Zaman, Konya’da üç ayrı dönemde aynı adla çıkmış bir gazetedir 

(1934, 1949, 1960). İlk defa 1 Ocak 1934’te yayın hayatına başlayan gazete, 1934’te 

Öztürkçecilik akımı doğrultusunda “Çağ” adını alarak yoluna devam etmiştir. Sahibi 

Edip Nazım Ermaral, neşriyat müdürü M. Nazım Evren’dir11. 

5.Yeni Ses: 5 Ekim 1934 tarihinden itibaren günlük, haftada iki, haftalık olarak 

2-4-6 sayfa halinde yayınlanmaya başlamış, 1939 yılında “Yeni Babacan” adını 

almış, 1940 yılında kapanmıştır. Sahibi Taceddin Cavid Öney, sorumlu müdürleri A. 

Rıza Kilimci ve M. Nuri Özkara’dır. Yeni Ses kendi matbaasında basılmıştır12. 

Konya Basın Tarihi adlı kitapta gazetenin “Yeni Babacan” adıyla 11 Ağustos 

1941’den itibaren tekrar yayınlanmaya başladığını belirtilir. Haftalık olarak 

yayınlanan gazete 4 sayfadır. Gazete Ülkü Matbaası’nda basılmıştır13. 

6. Çağ: Zaman gazetesi yeni adı ile ilk sayısını 15 Aralık 1934’te çıkartır. 

Fakat sayı olarak 1 değil 26 yazmaktadır. Bu durum gazetenin sadece adının 

değişmiş olduğunu göstermektedir14. Burada da sahibi kısmında E. Nazım 

Ermaral’ın, neşriyat müdürü kısmında ise M. Şevket Evin’in adı bulunmaktadır. Bu 

gazete de 28 Kasım 1936’da kapanmıştır. 

7. Ekekon: Gazete 14 Mart 1935 tarihinde CHP il yönetimi tarafından 

yayınlanmaya başlanmıştır. Dört sayfa beş sütun olan gazete 3 kuruştan satılmıştır. 

                                                
9  Aynı yer. 
10  a.g.e., s. 31.  
11  Arabacı vd., s. 218-219. 
12  Önder, Cumhuriyetten, s. 24.  
13  Arabacı vd., s. 218. 
14  a.g.e., s. 224.  
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Halk Partisine ait Ekekon Basımevi’nde basılmıştır15. Sahibi Şevki Ergun, yazı işleri 

müdürü Ziya Çelik (1935-1938), Ali Rıza Uğurlu (1938-1945), Besim Ergun (1945-

1950)’dur. Gazete 1950 yılında kapanmıştır16. 

8. Akyokuş: 1 Eylül 1947 tarihinden itibaren 2-4 sayfa ve günaşırı olarak 

yayınlanmaya başlamıştır17. İlk zamanlarda 5 kuruştan satılan gazete 19 Temmuz 

1948’den sonra 10 kuruşa; 750 kuruş olan yıllık abonelik bedeli ise 1000 kuruşa 

yükseltilmiştir18. Sahibi 1947 yılında Kemal Uluşahin, 1948 yılında Ziya Barlas’tır. 

Akyokuş gazetesi Demokrat Parti Konya İl Teşkilatı’nın yayın organıdır. 15 Mayıs 

1949 tarihinde kapanmıştır19. 

9. Küme: 20 Ekim 1948’de çıkartılmıştır. Sahibi ve yayını fiilen idare eden N. 

Nart’tır. İdarehanesini bilemediğimiz gazete Yenikitap Basımevi’nde basılmıştır. Her 

sayı 4 sayfa 5 sütun üzerine tertiplenmiştir. Gazete genellikle garp dillerinden edebi 

tercümeler yapmış, sayfalarına bol miktarda resim koymuştur. Önder, gazeteyi 

dergiler bölümünde vermiştir fakat kendisinin de belirttiği gibi Küme, “aylık fikir, 

sanat, edebiyat gazetesi’’ dir20. 

10. Yeni Konya: 1 Haziran 1949 tarihinden itibaren günlük dört sayfa olarak 

yayınlanmaya başlamıştır. Sahibi M. Naci Gücüyener, yazı işleri müdürleri sırası ile 

Sofu Tuğrul, M. Naci Gücüyener, Ünal Gücüyener’dir. 

1966 yılında diğer gazetelerle güç ve işbirliği yapmış, daha sonra yeniden 

müstakil çıkmaya başlamıştır21. 

1997 yılında Gücüyenerler, gazetenin yayın hakkını Hüseyin Oğuz’a 

devrederek yayıncılıktan çekilmişlerdir. Gazete 1 Mayıs 1998 yılında ise Endüstri 

Holding bünyesindeki Enet İletişim Yayıncılık’a devredilmiştir. Sonraki dönemde 

holdingin mali sıkıntısı, Gücüyenerler ve çevrelerinin gazeteyle bağlarını 

koparmaları üzerine gazete 31 Aralık 2001 günü yayın hayatına son vermiştir. 

Hüseyin Oğuz 9 Ağustos 2002’den itibaren Yeni Konya’yı genç bir ekip ve DYP 

                                                
15  a.g.e., s. 226-227. 
16  Önder, Cumhuriyetten, s. 25.  
17  a.g.m., s. 25.  
18  Arabacı vd., s. 235.  
19  Önder, Matbuat, s. 40-41.  
20  a.g.e., s. 69. 
21  Önder, Cumhuriyetten, s. 25.  
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Genel Başkan Yardımcısı Mümtaz Yavuz’un desteğiyle yeniden yayınlamaya 

başladı. Fakat bu durum da uzun sürmemiş gazete 24 Şubat 2006 tarihinde Anadolu 

Medya Grubu’na satılmıştır22. 

                                                
22  a.g.e., s. 253-254.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SELÇUK GAZETESİ’NİN KİMLİĞİ 

 

A. SELÇUK GAZETESİNİN KURULMASI VE YAYIN POLİTİKASI 

Selçuk gazetesi 6 Kasım 194523 tarihinde ilk sayısıyla okuyucularına merhaba 

demiştir. Gazetenin kurucusu ve Başyazarı M. Muhlis Koner’dir.  

Muhlis Bey daha ilk sayıda Selçuk’un nasıl bir yol tutacağını ve hangi misyonu 

üstleneceğini halka duyurma gereksinimi duymuştur. Gazeteyi halkın müşterek dili 

olarak nitelendiren Koner, gazetesinde her türlü dilek, dert ve şikâyetlerin dile 

getirileceğini ve her meselenin açıkça konuşulacağını belirtir. Daha sonra şu sözlerle 

Selçuk’un içeriği hakkında bilgi verir: 

“Selçuk’un esaslı bir tarafı da mahalli olmaktır. Bunun için sütunlarımızda, iç 

ve dış büyük siyasi işlerden ziyade Konya’nın kültürüne, ticaretine, ziraatine, 

ihtiyaçlarına ve nihayet dertlerine - şikâyetlerine ait yazılar olacaktır24.” 

Yukarıda Koner’in söz ettiği iç ve dış siyasetten uzak durma sözüne belirli bir 

zaman riayet edilir. Fakat gerek Türkiye’de hızla gelişmekte olan demokratikleşme 

süreci gerekse Sovyet odaklı dünya siyaseti neticesinde ilk sayfanın büyük bir 

bölümü sonradan bu konulara ayrılır.  

Koner zikredilen yazısında Selçuk’un ne bir kopya gazetesi olarak iş 

göreceğini ne de sayfalarını ilanlarla doldurarak ilan gazetesi konumuna düşeceğini 

belirtir. Bu yazısında Muhlis Bey’in üzeride durduğu bir diğer konu ise, Selçuk’un 

genç kalemlere kapısının açık olduğudur25. Başta Fakir Usman olmak üzere bir çok 

genci Konya basınına kazandırarak bu sözünün arkasında durmuştur.  

Koner daha ilk sayıda açıkladığı gazetenin nasıl bir yol tutacağı konusunu 

destekler mahiyette sonraki dönemde de yazılar yazmıştır. Onun özellikle üzerinde 

                                                
23  Selçuk gazetesinin çıkış tarihi olarak Mehmet Önder (Konya Matbuatı Tarihi, s. 38) ve onu kaynak 

olarak gösteren bazı araştırmacılar 1 Kasım’ı verirler. Elimizde bulunan gazete nüshaları bu 
bilginin yanlışlığını ortaya koyar. Buna göre Selçuk yayın hayatına 6 Kasım 1946 tarihinde 
girmiştir. 

24  M. Muhlis Koner, “Selçuğun Tutacağı Yol’’, Selçuk, 6 Kasım 1945, Sayı 1, s.1. 
25  Aynı yer. 
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durduğu dert ve şikâyetlerin dillendirilmesi konusudur. Mahalli gazetelerin en 

önemli vazifelerinden biri olarak bu konuyu gösterir. O; “mahalli her türlü 

ihtiyaçları müspet bir şekilde göstererek, onların bütçe hududu içinde mümkün olan 

kısımlarını meydana getirmeye gayret etmek, sonra yine o şehir veya kasabanın halk 

dert ve ihtiyaçlarını müspet bir şekilde tebarüz ettirerek onların iyi bir mecraya 

girmesini temin eylemek, işte sütunlarımızın durmaksızın dolacağı mevzu budur26” 

diyerek bu konudaki hassasiyetini belirtir.  

Ona göre bir gazetenin sahip olması gereken ve Selçuk’un da taviz 

vermeyeceği vasıflardan biri de tarafsızlıktır. “Selçuk, halk noktasında bitaraftır, 

doğru söylemeyi, doğru yazmayı, doğruluk zevkinin, en büyük mevkilerin vereceği 

zevke değmez27” diyerek bu konudaki net tutumunu ortaya koyar.  

Gazetenin 12 Ocak 1946 günkü nüshasında Nevzat Ayas’ın bir mektubu 

yayınlanır. Ayas mektubunda Selçuk’un yayın hayatına girmesinden dolayı duyduğu 

mutluluğu belirtir. Mektupta gazeteye niçin Selçuk adı verildiği üzerinde durur ve 

tahminlerini sıralar: 

“Soyadını Konya’dan alan Konerimize, gazetesinin adını da Koner tarihinde 

arayıp bulmak pek yaraşır. Fakat bu adın gazetenin meslekiyle de ilgisi olabilir. 

Koner günün olaylarını tarihin ışığı altında mı inceleyecektir. Yoksa gazetesinde 

Konya tarihine de  bir yer mi ayıracaktır?...28” demektedir.  

Gazeteye niçin Selçuk adı verildiği ise Muhlis Bey tarafından açıklanmamıştır. 

Fakat gazeteyi takip edenler Nevzat Ayas’ın tahminden ikincisinin daha uygun 

olacağını söyleyebilirler.  

 

B. SELÇUK GAZETESİ’NİN KÜNYESİ 

Bu hedeflerle yola çıkan Selçuk gazetesi 8. sayıya kadar Özen Basımevi’nde 

basılır. 8 Aralık 1945 tarihli 9. nüshasıyla beraber Ülkü Basımevi’nde basılmaya 

başlanır ve gazete kapanıncaya kadar orada devam eder.  

                                                
26  Koner, “Vilayetlerde Gazetenin Kıymeti’’, Selçuk, 2 Şubat 1946, Sayı 25, s.1. 
27  Koner, “Selçuk Gazetesi Meslekini Bir Daha Açıklamak Lüzumunu Duymuştur’’, Selçuk, 30 Mart 
1946, Sayı 41, s.1. 
28  Nevzat Ayas, “Selçuk?’’, Selçuk, 12 Ocak 1946, Sayı 19, s.1 ve 3. 
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4 sayfa ve 5 sütun üzerinde tertiplenen gazetenin nüshası 7 kuruşa satılır. Bu 

durum 5 Mart 1948 tarihine kadar devam eder. Bu tarihten itibaren gazete nüshası 10 

kuruş, 6 aylığı 4 lira ve yıllık aboneliği de 7 lira olarak satılır.  

Gazete ilk dönemde haftada iki kez çıkmaktaydı ve Selçuk isminin hemen 

altında “şimdilik haftada iki gün çıkan siyasi gazete”  yazısı yer almaktaydı. Bu iki 

gün ilk sayılar hariç Salı ve Cuma günleriydi29. 28 Mayıs 1949 (sayı 362) tarihinden 

itibaren gazete haftada üç kez yayınlanır oldu. Bu kez ismin altında  “Salı-Perşembe-

Cumartesi Çıkar Siyasi Gazete” ibaresi yer almaya başladı. Fakat bu durum çok uzun 

sürmedi. 19 Temmuz 1949 (sayı 384) tarihinden sonra tekrar haftada iki sefer 

çıkmaya başladı. Gazete son olarak 8 Eylül 1950 (sayı 498) tarihinden kapandığı 

tarih olan 29 Haziran 1991 (sayı 530)’e kadar haftalık olarak çıkmıştır. İsmin altın 

ise “Haftalık Siyasi Gazete” ibaresi konulmuştur.  

 

C. SELÇUK GAZETESİNİNİN YÖNETİMİ  

Gazetenin kurucusu ve sahibi yukarda da belirttiğimiz gibi M. Muhlis 

Koner’dir. Koner bir yazısında: 

“Bizzat gazeteci olunca gördüm ki bunun bir ucu tüccarlıktır. Tüccarlığın da 

kendisine mahsus birçok incelikleri, kaideleri vardır. Hele bu zamanda saf dediğimiz 

daima inanış, herkese güveniş, her vaade kapılış gibi bönlüğe hiç gelmez. Öyle genç 

münevver gördüm ki beni teşvik etti, benimle çalışacağını söyledi ve sonra kaçtı. 

Öyle orta halli esnaf ve sair işlerde bulunan kimselere tesadüf ettim ki bizzat benim 

gazeteme benden çok fazla ilgi gösterdiler. Öyle zengin tüccarlara tesadüf ettim ki en 

kısa himmet ve alakayı esirgediler. Yine öyle münevvere yolum düştü ki bütün 

varlığıyla çalışacağı vaadine karşı başka taraftan yardım temin etmek şöyle dursun, 

bizzat kendisi aboneden kaçarak gazeteyi bana geri yolladı. Hülasa vaatler, sözler, 

teşvikler... Hepsi boş. Buna rağmen gazetem bugün gene teveccühe uğradı ve 

tutundu30” demekteydi.  

                                                
29  İlk nüshalarının bulunduğu kısa bir dönem, Selçuk isminin hemen altında “Günaşırı Çıkan Siyasi 

Gazete” ibaresi bulunmaktaydı. Gazete ise haftada iki kez Salı-Cuma veya Çarşamba-Cumartesi 
periyodunda çıkıyordu.  

30  Koner, “ Nihayet Ticaret Hayatına da Girdim’’, Selçuk, 6 Şubat 1946, Sayı 26, s.1. 
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Yukarıdaki cümlelerinde geçtiği yazının başlığı “Nihayet Ticaret Hayatına da 

Girdim” idi. Koner bu ticaret hayatında fazla duramamış 1947 yılı sonlarında tekrar 

belediye başkanı seçilince gazeteyi Ahmet Bahçıvan’a satmak durumunda kalmıştı.  

14 Kasım 1947 tarihinden itibaren gazetenin sahibi bölümünde Ahmet 

Bahçıvan ismi yer alamaya başlamıştı. Her ne kadar gazetenin sahibi değişse de 

yayın politikasında, yazarlarında hemen gözle görülür bir değişiklik olmadı. Gazete 

de bu konuya dair hiçbir yazı çıkmamıştır. Gazete sayıları da arka arkaya devam 

ettiği için isme dikkat etmeyen bir kimsenin bu konudan hiç haberi bile olmaması 

doğaldır.  

M. Muhlis Koner gazeteyi sattıktan sonra da Selçuk’la alâkasını kesmemiştir.  

“Mahallede, sokakta her gördüğün çeşmenin musluğunu kapatmazsan sen de 

ben de susuz kalırız31” ve “Emin olunuz ki herhangi uygunsuz bir hareketten dolayı 

tekbir hemşehrimi cezalandırmak bana çok acı gelecektir32” türünden uyarılarını; 

“20 Şubat 1946 gün ve 30 sayılı gazetemizin ikinci sahifesinin beşinci 

sütununda (Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen cevap) başlığı altındaki yazınızla 

Milli Eğitim Müdürlüğünden verilen cevap yazıldıktan sonra Belediyemizden rica 

edilen Hâkimiyeti Milliye İlkokulu önündeki bataklık, bundan evvelki yalnız üzerine 

umumi lağıma bağlanmak suretiyle mahzur giderilmiştir33” türünden belediyeden 

isteklerin cevaplarını; 

“Ekekon gazetesinin hiçbir mana, ifade etmeyen güya belediye tenkitlerini 

okuyorum. Çok işim olduğu için uzun cevaba lüzum görmüyorum34” ve  

“Belediye işleri tenkit edilir ve belediyelerimizden dünyanın en modern 

şehirlerindeki belediyeler gibi icraat beklenirken bu gün belediyeye verilen vergilerle 

bu işlemin ne kadarcığı başarılır. Burasını da düşünmek lazımdır35” nevinden 

eleştirilerin karşılıklarını hep Selçuk kanalıyla duyurmuştur. 

                                                
31  Selçuk, 31 Temmuz 1946, Sayı 76, s. 1 
32  Selçuk, 13 Temmuz 1946, Sayı 71, s. 1 
33  Selçuk, 2 Şubat 1946, Sayı 32, s.3. 
34  Selçuk, 17 Ağustos 1946, Sayı 81, s.1. 
35  Selçuk, 7 Şubat 1947, Sayı 127, s.3. 
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Hatta belediye başkanı seçilmenin hemen akabinde gazetede okuyuculara açık 

bir mektup yayımlanmıştır: 

“Gazetemizin imtiyaz sahibi M. Koner’in Belediye başkanlığına seçilmesi 

üzerine, bu sütundan tenkit ve şikâyetlerinin basılıp basılmayacağı soruluyor.  

Bu sütun arası kesilmeden devam etmekte ve edecektir. Halkımızın hak bildiği 

her türlü dilek, tenkit ve şikâyetlerine sütunlarımızda yer verilir. İsteyenlerin basılır, 

istemeyenlerin basılmaz36.” 

Görüldüğü gibi Koner şikâyetlerin Selçuk kanalıyla yapılmasını istemekte, 

basınla alakalı her türlü işini yine aynı gazete yoluyla yapmaktadır.  

Gazetenin yazı işleri müdürlüğünü gazetesini satıncaya kadar bizzat Muhlis 

Koner kendisi yapmıştır. Ahmet Bahçıvan gazeteyi aldığı sırada yazı işleri 

müdürlüğü koltuğunda Afif Evren’i görmekteyiz. Bu görevde çok kısa bir süre kalan 

Afif Bey yerini 6 Ocak 1948 (sayı 218) den itibaren Edip Nazım Ermaral’a 

bırakmıştır. E. Nazım Ermaral uzun süre bu görevi ifa etmiştir. 6 Ekim 1950 (sayı 

501) tarihli Selçuk nüshasında ise yazı işlerini idare eden isim olarak Ahmet 

Bahçıvan’ı görmekteyiz. Son olarak bu göreve fahri olarak Mehdi Halıcı getirilmiş 

onun döneminde gazete 29 Haziran 1951 (sayı 530) de yayım hayatına son vermiştir.  

 

D. GAZETENİN SAHİPLERİ 

1. Mehmet Muhlis Koner 

M. Muhlis Koner, 17 Mayıs 1886 tarihinde Konya’da doğdu. Babası Rüştü 

Efendi, annesi Emine Şerif Hanım’dır. Anne tarafından Hazreti Mevlânâ 

soyundandır. Yani Ünas37 Çelebi’dir. Küçük yaşta babasını kaybettiği için annesi ve 

dayısı Tevfik Efendi’nin himayesinde yetişti38. Dayısı Tevfik Efendi yeğenini 

Mevlevi âdap ve erkânına göre yetiştirmeye gayret gösterdi, onu zaman zaman 

Mevlevi dergâhına götürüp ney sesinin verdiği manevi huzur içinde ilk eğitimini 

almasını sağladı. 

                                                
36  Selçuk, 17 Temmuz 1946, Sayı 72, s.1. 
37  Anne tarafından gelen soya denilmektedir. Esas olanı ise baba tarafından gelen Çelebiliktir.  
38  Özgen Küçükkoner, “Dedem Mehmet Muhlis Koner”, Mehmet Muhlis Koner (Doğumunun 120. 

Yılına Armağan), Konya 2006, s. 13.  
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Tevfik Efendi’den aldığı derslere ilaveten mahalle mektebinde ilk tahsilini 

tamamladı, Rüştiye ve İdadiyi çok iyi dereceyle bitirdikten sonra yüksek tahsili için 

Konya Hukuk şube sınıfında okudu39. 

Koner ilk olarak 10 Nisan 1906’da Konya Maarif Mektebi İptidaiye Kâtibi 

olarak başladığı memurluk hayatına çeşitli okullarda kâtiplik yaparak devam etti. 30 

Ekim 1915’den sonra ise muhtelif okullarda öğretmenlik yapmaya başladı40. 

Diğer taraftan da 1909’dan itibaren Konya’da neşredilmekte olan Babalık 

Gazetesi başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Daha önceki 

dönemde de lise öğrencilerinden Naci Fikret ve Cevdet Tahir’in çıkardığı “Ufk-i Ati” 

ve Hulki Amil Keymen ile Muzaffer Hamit’in çıkardığı “Şahap” dergilerine de 

yazılar yazmıştı41. 

M. Muhlis Koner’i daha sonra iki defa Konya Belediye Başkanlığı makamında 

görmekteyiz. İlk olarak 1917-1918 yılları arasında bu görevi îfa eden Koner daha 

sonra 1919-1923 yılları arasında da aynı görevde bulundu. Millî Mücadele ateşinin 

yanmaya başladığı dönem birçok sıkıntıyı da beraberinde getirmişti. Konya imajına 

derin darbe vuran Delibaş İsyanı da bu dönemde patlak verdi. Delibaş ve avenesi bile 

onu görevinden alamadı. O isyancılara karşı cesur davrandı; onların isteklerinin 

çoğunu yapmadığı gibi yazılarını da kayıtlara geçirmedi42. 

Belediye başkanlığının akabinde tekrar öğretmenlik mesleğine dönen Koner, 

Konya’da muhtelif okullarda görev yaptı.  

29 Haziran 1927’de Adana’ya öğretmen olarak atanmıştır. 1 Eylül 1929’da ise 

Adana Milli Eğitim Müdürü oldu, 1 Mart 1930 tarihine kadar bu görevi ifa etti. Bu 

tarihten sonra tekrar Konya’ya dönen Koner hocalık hayatına burada devam etti. 

Kayıtlarda Koner’in Eskişehir’e öğretmen olarak atandığı geçmekteyse de bu 

görevine gitmediği anlaşılmaktadır43. 

M. Muhlis Koner 1943 yılı Mayıs ayından itibaren ise Konya Halkevi 

Başkanlığı görevini yürüttü. 
                                                
39  Özgen Küçükkoner - İhsan Kayseri, “Muhlis Koner’in Hayatı”, Mehmet Muhlis Koner 

(Doğumunun 120. Yılına Armağan), Konya 2006, s. 15.  
40  Mustafa Özcan, “Muhlis Koner’in Hayatına Dair Bilgiler”, Değişik Kalemlerden M. Muhlis Koner, 

Konya 2005, s. 105.  
41  Küçükkoner-Kayseri, s. 37. 
42  Arabacı, Milli Mücadele Döneminde Konya Öğretmenleri, Konya 1991, s. 56. 
43  Özcan, s. 106.  
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1945 yılının sonlarına doğru Konya, “Selçuk” isimli yeni bir gazeteyle tanıştı. 

Bu gazetenin sahibi ve yazarı Muhlis Koner’den başkası değildi. Konya’nın sosyo-

kültürel hayatında büyük bir yer edinen Selçuk gazetesi 1946 yılında Muhlis Bey’in 

tekrar belediye başkanlığına seçilmesiyle el değiştirdi44. 

Muhlis Koner 1950 yılındaki milletvekilliği seçimine CHP’den katılmak için 

görevinden istifa etti. Seçimlerde CHP’nin hezimete uğramasından sonra siyasetten 

uzak bir yaşam sürmeye başladı. Bu dönemde kendini tamamen Mesnevi’nin 

tercüme ve şerhi çalışmalarına verdi45. Bu çalışmalarını “Mevlânâ’dan Seçme 

Beyitlerin Şerhi” başlığı altında yayınladı. 

Kızı Mefkûre’nin ölümüne çok üzülen Muhlis Koner kısa süren bir hastalıktan 

sonra 21 Ekim 1957’de vefat etti46. 

Koner’in çeşitli gazetelerde yayınlanmış birçok makalesinin yanında basılmış 

eserleri de mevcuttur. Bu eserleri; “Görüşlerim”, “Konya Rehberi”, “Gelin-

Kaynana”, “Ayaşlı Şakir”, “Hovarda”, “Mesnevi’nin Özü” ve basılmayan ve 

yazmaları torunu Özgen Küçükkoner’de bulunan “Rete ve Ben” olarak sayabiliriz.  

 

2. Ahmet Bahçıvan 

1907 senesinde Konya’da doğdu. Öğrenimini Akkülah Medresesi’nde yaptı. 

Burada hocası tarafından kendisine “dinin emirlerine uyan, Allah’tan korkup dinin 

yasak ettiği şeylerden çekinen” manasına gelen TAKVA lakabı verildi. Takva 

Ahmet, 4 yıl bu medresede okuyarak mezun oldu. Öğrenimini daha fazla 

ilerletemedi. İstiklal Savaşı yıllarına doğru Babalık Gazetesi’nde çalışmaya başladı 

ve burada matbaacılık mesleğinin değişik kademelerinde çalıştı. Bu dönemde 

babasını kaybetti. Annesi ve 4 kardeşine bakmak için gece gündüz çalışan Ahmet 

Bey Babalık’ta ustabaşlığa kadar yükseldi. İstiklâl Savaşı yıllarında Yunan 

birliklerine ve halka dağıtılmak üzere Konya’da Rumca beyannameler bastı. 

                                                
44  Başta Muhlis Bey’in torunu M. Özgen Küçükkoner (“Dedem Mehmet Muhlis Koner”, Mehmet 

Muhlis Koner (Doğumunun 120. Yılına Armağan) Konya 2006) ve M. Ali Uz, (Konya Kültürüne 
Hizmet Edenler, I, Konya 2003) olmak üzere bazı aydınlarımız Koner’in belediye başkanı olmasıyla 
Selçuk gazetesinin kapandığını ifade etmişlerdir. Fakat gazete sadece el değiştirmiştir. Ayrıca 
Muhlis Koner de yazılarına devam etmiştir.  

45  Hanefi Aytekin, Konya Belediye Başkanları (2003’ten Kuruluşuna), Konya 2003, s. 178. 
46  Özcan, M. Muhlis Koner’den Seçme Yazılar, Konya 2003, s. 1.  
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Askerliğini İstanbul Selimiye Kışlası’nda yaptı. Bu arada zaman zaman 

komutanlarından izin alarak Cağaloğlu’nda çıkan gazetelere mürettiplik konularında 

yardımcı oldu. 

Askerden sonra Konya’daki matbaalarda birkaç yıl çalıştıktan sonra 1927 

yılında Ülkü Matbaası’nı kurdu. 

1931 yılında evlenen Ahmet Bey’in bu evlilikten üç kızı ve bir oğlu oldu. 

Ahmet Bey tüm çocuklarının okuyup meslek sahibi olmaları konusu üzerinde 

özellikle durmuştur. 

O, 1934’de çıkarılan Soyadı Kanunu’yla Bahçıvan soy ismini almıştır. Bu soy 

isminin hikâyesi oğlunun anlattığına göre şöyledir: 

“Lalebahçe’de kendi tarlasında çalıştığı bir sırada nüfus memuru yanına 

gelerek: “Amca isminin yanına bir de soyadı vermemiz lâzım. Soyadı olarak ne 

istersin?” diye sorunca o da: “Benim mesleğim bahçıvanlık, soyadı olarak Bahçıvan 

yazıver” diye yanıt vermiştir. Böylece Takva Ahmet ismi artık Ahmet Bahçıvan 

olmuştur47. 

Ahmet Bahçıvan’ın 1945 yılında Muhlis Koner’in çıkarmaya başladığı Selçuk 

Gazetesi’nin tesisinde büyük emeği geçti. Aynı gazeteyi 1947 yılında Koner’den 

devralarak 1951 yılına kadar çıkarmaya devam etti. 

Aynı zamanda 1950 yılından günümüze kadar yayın hayatına devam eden Yeni 

Meram Gazetesi’ni kurdu. 

Konya’nın matbaacılık ve basın hayatında önemli bir yere sahip olan Ahmet 

Bahçıvan, Belediye Meclis Üyeliği, İl Daimi Encümen Üyeliği yaptı. Ayrıca birçok 

dernek ve hayır kuruluşlarında görev aldı. 

Ahmet Bahçıvan 1 Nisan 1975 yılında vefat etti. Cenazesi 2 Nisan günü 

Musalla’daki aile kabristanına defnedildi48. 

                                                
47  Ahmet Bahçıvan’ın oğlu Mustafa Yalçın Bahçıvan ile yapılan 06.05.2010 tarihli röportajdan. 
48  Selçuk Es, Konya Ansiklopedisi. 
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E. GAZETENİN YAZARLARI 

Selçuk gazetesinin yazar kadrosuna baktığımızda karşılaştığımız ilk isim 

Konya basın tarihinde önemli bir yer edinen M. Muhlis Koner’dir. Koner, gazetenin 

sahibidir ve ilk yıllarda başyazarlığını da bizzat kendisi yapmıştır. 

Gazetenin yazarları arasında Koner haricinde yine Konya basınının önemli 

isimlerini görmekteyiz. Aşağıda değineceğimiz bu kişiler arasında sadece gazetecilik 

yapanlar olduğu gibi, gazeteciliğinin yanında farklı meslek gruplarına mensup 

olanlar da bulunmaktadır. 

Gazetenin yazar kadrosunu verirken gazeteyle özdeşleşmiş, yazılarıyla 

gazetenin çıkmasına biraz daha fazla hizmet etmiş isimler üzerinde durmaya 

çalışacağız. Selçuk gazetesi 1948 yılının sonlarına doğru “Yazarlarımızı Tanıtıyoruz” 

başlığı altında o dönemki yazar ailesini halka tanıtmaya çalışmıştır. Gerek buradaki 

bilgiler, gerek yazılı kaynaklar, gerek görüşülen kaynak kişilerin anlattıklarından 

gazetenin yazar kadrosu verilmeye çalışılmıştır.  

 

1. Edip Nazım Ermaral 

Edip Nazım Ermaral Konya matbuatının önemli isimlerinden biridir. Mehmet 

Önder, Ermaral’ın vefatından 15-20 gün önce kendisiyle bir röportaj yapmıştır. 

Vefatının hemen akabinde bu röportaj Selçuk’ta yayınlandı. Bu röportajda 

Ermaral’ın anlattıklarına göre hayat hikâyesinin özeti şudur: 

1319 (1903) yılında Rumeli’de doğdu. Babası Ramazan Rahmi Bey’dir. 

Babasının asker olması sebebiyle henüz üç yaşında iken doğduğu kasabayı terk 

ederek Semça ve Manastır’da bulundular, daha sonra Selanik’e geçerek Balkan 

Harbi’ne kadar burada kaldılar. İlk tahsilini Manastır’da tamamladı, arkasından 

Selanik Askeri Rüştiyesi’ne devam etti. Fakat buradaki sıkı disipline 

dayanamayarak ayrıldı ve sivil okula başladı. Balkan Harbi’nin çıkmasıyla aile 

İzmir’e geldi. Ermaral burada İzmir Sultanisi’nde öğrenim hayatına devam etti. 

Fakat sonra çıkan cihan harbi dolayısıyla Salihli’ye taşındılar, o da Manisa 

Sultanisi’ne devam etti. Hatta kısa süreliğine burada memurlukta da bulundu. 

İzmir’in işgalinde beliren milli hareketlerin içinde aktif rol aldı. Sonra ailesiyle 
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Afyon’a geldiler, fakat burada fazla tutunamadılar. Ermaral buradaki 

memuriyetinden istifa etti ve Konya’ya geldiler. 

Konya’da matbuat hayatına atıldı. İlk olarak Yusuf Mazhar Bey’in çıkarttığı 

Babalık Gazetesi’nde mürettip oldu. Matbuat Umum Müdürlüğü için kendisinden bir 

matbaa temini istendi, o da İntibah matbaasını alarak Ankara’da faaliyete geçirdi. 

Milli Mücadele sonrasında tekrar Konya’ya dönerek Babalık’ta görev aldı. 

Uzun süren bu vazifesinden sonra 1937 yılında Ekekon Gazetesi İdari Müdürü oldu. 

Babalık’ta iken “Zaman” isimli bir mecmua, 1939 yılında da “Çağ” adında bir de 

gazete çıkardı. 

1945 yılında ise Muhlis Koner ile beraber “Selçuk Gazetesi”ni kurdu49. Bu 

gazetede yazı işleri müdürlüğü görevinde bulundu. Selçuk’ta bu görevi yerine 

getirirken sağlığı bozulunca, verem tedavisi gördü. Hastalığı atlatamayan Ermaral 1 

Ekim 1950 tarihinde vefat etti.  

 

2. Afif Evren 

Afif Evren, 10 Temmuz 1908’de Aksaray’da dünyaya geldi. Babası mal 

müdürlerinden Ahibabaoğlu Hacı Sabri Efendi, annesi Dilruba Hanım’dır.  

Evren’in babası Sabri Efendi o daha çocukken tedavi için gittiği İstanbul’da 24 

Şubat 1915’te hayatını kaybetti. Babasının ölümü üzerine ailesiyle Karapınar’da mal 

müdürlüğü yapan dayısının yanına yerleştiler. Burada geçirdiği hastalıklar sonucu 

kulakları ağır işitmeye başladı. Dayısının evlenmesinden sonra aile tekrar Konya’ya 

döndü. Afif Evren ilkokula Tatbikat Mektebi’nde başladı, okulun başka bir yere 

taşınması üzerine eğitimine Anadolu Numune-i İntibah Mektebi’nde devam 

etmiştir50. 

Afif Evren, Konya’da gazete denince akla gelen ilk isim Yusuf Mazhar 

Babalık’ın kayınbiraderidir. Gazetecilik mesleğine 1926 yılında Babalık gazetesinde 

başladı, 1930 yılında Mazhar Bey’in ölümünden gazetenin kapandığı yıl olan 1952 

                                                
49  Önder, “Edip Nazım Ermaral: Hayatı, Şahsiyeti, Gazeteciliği, Diğer Hizmetleri”, Selçuk, 6 Ekim 

1950, Sayı  500, s. 1 ve 3.  
50  Adem Demirsoy, Konya Basınında Afif Evren, (Basılmamış Doktora Tezi), Konya 2008,  84-88. 
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yılına kadar gazetenin tüm yükünü ablası Nedime Hanım’la beraber üstlendi. Evren 

Babalık’ta yazarken başka gazete ve dergilere de yazılarını verdi. Bu gazetelerden 

biri de Selçuk’tur51. Selçuk’ta isminin yanı sıra Evrenoğlu, Yağıbasan ve Yolcu gibi 

müstear adlarla da yazıları yayınlanmıştır. 

Sıraç Aydıntaşbaş’ın bildirdiğine göre Evren, Babalık gazetesi kapandıktan 

sonra Konya Belediyesi ve Basın Genel Müdürlüğü’nün verdiği cüz’i miktarda 

parayla hayatını devam ettirmeye çalıştı. Hayatının son 25 yılını ucuz otel odalarında 

geçiren yazar 1977 yılında vefat etti52. 

Afif Evren’in gazeteciliği yanında şairliği de vardır. Yazdığı birçok makalenin 

yanında kitapları da mevcuttur. 

Kitapları şunlardır: Konya’da Bir Ses (Şiir), Bazı Konyalı Muharrirler ve 

Hattatlar, Atatürk ve Konya, Konya İçin, Folklor Demeti.  

 

3. Mahmut Nedim Güntel 

Sivas ilinin Turhal ilçesinde doğdu. Yüksek tahsilini bitirince öğretmenlikle 

memuriyet hayatına başladı. Uzun yıllar yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptı. 

Son vazifesi Konya Mülga Askeri Ortaokulu idi ve buradan emekli oldu. Babalık ve 

Selçuk başta olmak üzere yerel basında yazılar yazdı53. 

Selçuk Gazetesi ise yazarını şu şekilde anlatır: 

“Gazetemizin medârı iftiharı olan bu mütevazı arkadaşımız, ilk yazılarını 

Babalık ve Ekekon’da yayınlamış, muhtelif yerlerde hayatı ve eserleri hakkında 

etütler yapılmış ve ayrıca buna dair bir de kitap neşredilmiştir. Bu arada üstat, 

manzum ve mensur birçok eser neşretmiştir54.” 

Güntel’in basılmış eserleri: 

Türkçe İmla Kaideleri (Eski İmlaya Dair) 

Yabani Çiçekler (Şiir) 

                                                
51  Uz, s. 123.  
52 Sıraç Aydıntaşbaş, “Ölmeden Önce Unutulan Afif Evren”, Yeni Konya, 7 Haziran 1977, Sayı 

10754, s. 1.  
53  Es, Konya Ansiklopedisi. 
54  Selçuk, 21 Eylül 1948 Sayı 291, s. 1 ve 4. 
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Bir Kaplanın Aynasından (Şiir) 

Yağmurda Islanan Akşamlar (Şiir) 

Sonuncu İlk (Şiir) 

Gönül Hey (Şiir) 

Sus Bülbül (Şiir) 

Göle Dönen Deniz (Şiir) 

Bir Şeyler (4 kitap) (Vecizeler) 

Kadınlara Dair Bir Şeyler (Vecizeler) 

Mevlana (Bir şiir) 

Aydan Sesler (Şiir) (Hayat ve kâinat görüşleri)55. 

 

4. Mehmet Önder 

1926 yılında Konya’nın Çumra ilçesi Karkın kasabasında doğdu. Babası 

Karkınlılardan Mevlüt Efendi’dir. İlk, orta ve lise tahsilini Konya’da yaptı56. 1945 

yılında lise tahsilini bitirip İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Fakat 

burada istediği ortamı bulamayınca 6 Eylül 1946’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 

Coğrafya Fakültesi’nin Tarih bölümüne yazıldı. 1950 yılında okuduğu bölümden 

sanat tarihçisi olarak mezun oldu57. Aynı yıl Mevlana Müzesi asistanlığına atandı. 

Daha sonra aynı müzedeki müdür yardımcılığı ve müdürlük görevini 14 yıl sürdürdü. 

Konya’da görev yaptığı sıralarda gerek yazıları gerek makamının verdiği 

avantajlarla Konya kültürüne büyük hizmet eden Mehmet Önder daha sonra 

Konya’dan ayrıldı. 8 Nisan 1964 tarihinde Eski Eserler ve Müzeler Müdürü olarak 

atandı. 1966 yılında MEB Kültür Müsteşarlığı, müsteşar yardımcılığı, 1969’da ise 

aynı müsteşarlıkta müsteşar oldu. 1971 yılında kurulan Kültür Bakanlığı 

Müsteşarlığı’na atandı. Bu müsteşarlık 6 ay sonra kaldırılınca Başbakanlık Kültür 

Müsteşarlığı görevine kaydırıldı. 1977’de Bonn Büyükelçiliği Kültür Müşaviri olarak 
                                                
55  Aynı yer. 
56  E.Reşit Usman, Son Yıllarda Konya’nın Yetiştirdiği Genç Şairler, Konya 1949, s. 60. 
57 Saim Sakaoğlu, “Doğumunun 75. Yılında Konyalı Halk Kültür Araştırıcısı Dr. Mehmet Önder”, 3. 
Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi (26-27 Ekim 2001 Konya), Konya 2002, s. 93. 
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görevlendirildi ve 1982’ye kadar bu görevde kaldı. Türkiye’ye döndükten sonra 

Başbakanlık Genel Sekreteri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüşaviri olarak 

görevlendirildi. 1 Mayıs 1987 tarihinde ise devlet hizmetini noktalayarak emekliye 

ayrıldı58. Kısa süre sonra ise Türkiye İş Bankası Kültür Müşaviri olarak görev 

almıştır. 

Mehmet Önder’in ilk yazısı lise öğrencisi olduğu sıralarda 1942 yılında 

Babalık gazetesinde çıktı. Daha sonraki dönemde aralarında Selçuk’un da olduğu 

birçok gazete ve dergide Konya kültürü, tarihi ve folkloru üzerine yüzlerce makalesi 

yayınlandı. Önder, kurulduğu yıldan kapanıncaya kadarki dönemde gerek yazıları 

gerek şiirleriyle Selçuk sayfalarındaki yerini almıştır. 

Mehmet Önder, merkezi Berlin’de bulunan Alman Arkeoloji Enstitüsü, Londra 

Uluslararası Mevlâna Araştırmaları Kurumu, Lahore’de bulunan İkbal Akademisi, 

Türkiye’de Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi 

başta olmak üzere birçok kültür derneğinin üyesidir59. Ayrıca kendisine Selçuk 

Üniversitesi tarafından fahri doktora, Lahore Üniversitesi tarafından da doktorayla 

beraber bir de madalya verildi. 

Mehmet Önder mahalli basında çıkan birçok makalesinin yanında kitaplarıyla 

da Konya kültürüne büyük hizmetlerde bulundu. Bunlardan birkaçını zikredecek 

olursak; 

Seyahatnâmelerde Konya (Konya 1948) 

Konya Matbuatı Tarihi (Konya 1949) 

Konya Maârif Tarihi (Konya 1952) 

Ayrıca Konya ile ilgili bazı kitapları yabancı dillerde de yayınlandı. Bunlar; 

Konya (Fransızca ve İngilizce olan bu eser 1977 ve 1982 yıllarında İstanbul’da 

basılmıştır.) 

Konya Guide (1990’da Ankara’da basılan bu eser aynı yıl Fransızca, 1993’te 

de İtalyanca olarak yayımlanmıştır)60. 

                                                
58  Sakaoğlu, s. 94-95. 
59  Uz, s. 212. 
60  Sakaoğlu, s. 97. 
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5. Fakir Usman 

Fakir Usman, 1926 yılında Konya’da doğdu. Babası Raşit Usman’dır. İlk, orta 

ve lise tahsilini Konya’da yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 

yazıldı ve buradan mezun oldu61. 

Konya’ya dönerek avukatlık stajını yaptı. Bu arada Selçuk’ta da “Efkâri” 

müstear ismiyle yazdığı fıkraları yayınlanmaya başlandı. Selçuk Gazetesi 

kapandıktan sonra Yeni Meram gazetesine geçti, vefatına kadar bu gazetede yazdı. 

Fakir Usman’ın zikredilen gazetelerdeki fıkralarının yanı sıra Konya dergisinde 

de şiirleri yayınlandı. 

Fakir Bey, 23 Mart 1987 günü geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını yitirdi. 

Onun 1951 yılında yayınladığı “Saçlarım” isimli şiir kitabı vardır. 

 

6. Muvaffak Sami Onat 

29 Ağustos 1919’da Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde doğdu. Babası Avukat 

Mustafa Lütfi Bey’dir. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da yaptı. 1941 yılında 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra 

başladığı aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi’ni de 1954 yılında bitirdi. Çalışma 

Bakanlığı’nda Konya ve İstanbul’da iş müfettişliği, Gaziantep Bölge Çalışma 

Müdürlüğü ve Genel Müdürlük yaptıktan sonra 1971 yılında Danıştay üyeliğine 

seçildi. 1984 yılında emekli olarak memuriyet hayatına son verdi62. 

Onat’ın şiirleri 1936’dan itibaren Servet-i Fünûn, Uyanış, Varlık, İnkılâpçı 

Gençlik, Şadırvan, Hisar başta olmak üzere birçok dergi ve gazetede yayınlandı. 

Makaleleri ise dönemin çeşitli yerel gazetelerinde yer aldı63. M. Sami Onat Selçuk 

Gazetesi yazı ailesine 1947 yılında dâhil oldu. Gazetede şiirleri, makaleleri ve gezi 

notları yayınlandı. 

Yazı ve şiirleriyle Konya basınında hatırı sayılır bir yer edinen M. Sami Onat, 

15 Şubat 1986’da vefat etti. 

                                                
61  Selçuk, 28 Aralık 1948, Sayı 318, s. 1. 
62  İhsan Işık, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, Ankara 2002, s. 718. 
63  Aynı yer. 
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Onat’ın yayınlanmış eserleri şunlardır: 

- Vazo (Şiir) 

- Yaratılış (Şiir) 

- Gel Gör Ki (Şiir) 

- Şiirler (Şiir) 

- Hibiskur Çiçekleri (Şiir) 

- İzahlı Yıllık Ücretli İzin Kanunu ve Talimatnamesi ( Ekrem Onbulak ile 

beraber yazdıkları meslek kitabı ). 

 

7. Ali Galip Öztürkmen 

1918 yılında Kayseri Gesi bucağının Fikece köyünde doğdu. Gazi Orta 

Öğretmen Okulu mezunu. Daha sonra Bolu ve Konya’da Tarih-Coğrafya 

öğretmenliği yaptı. Gazetemizde yazılarının çıktığı dönemde ise Bor Ortaokulu’nda 

öğretmenlik görevini yürütüyordu. 

Ali Galip Bey gazetemizde tarih yazılarıyla yerini almıştır. Türk tarihinde yer 

edinmiş önemli günlerin yıl dönümlerinde, Türk tarihine damga vurmuş şahsiyetlerin 

vefat yıldönümlerinde gazetemizde onun yazılarına rastlamak mümkündür64. 

Selçuk’tan başka Duygular ve Halkevi dergilerinde Ekekon, Kayseri ve Tasvir 

gazetelerinde de tarihi etütleri yayınlandı. 

Kütüphane bilimini çok seven Öztürkmen, Konya Halkevi Kitaplığı’nın, 

Konya ve Niğde Milli Kitaplıklarının bilimsel olarak ayrımını ve yerleştirmesini 

yapmıştır65. 

 

8. Saib Râgıp Atademir 

Hamdizâde Hacı Ragıp Efendi’nin ortanca oğludur. 1903 yılında Konya’da 

doğdu. İlk ve orta tahsilini Konya’da yaptı. İstanbul Darülfünûnu Tıp Fakültesi’nden 

mezun oldu. Yüksek tahsiline devam etmek üzere babası tarafından Almanya’ya 

                                                
64  Bu konuya daha sonra “Gazetede Tarih” başlığı altında genişçe değinilecektir. 
65  Selçuk, 9 Kasım 1948 Sayı 304, s. 1-2. 
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gönderildi. Burada çeşitli üniversitelerde okuyan Atademir “Tıp Doktoru”  ve 

“Kimyager” olarak 1929 yılında yurda döndü. 

Türkiye’ye geldikten sonra hükümet tabipliği, öğretmenlik gibi görevlerde 

bulunan Atademir, iç hastalıkları üzerine ihtisas yaptıktan sonra İstanbul Tıp 

Fakültesi’nde doçentliğe getirildi66. 

1937 yılında Afgan Hükümeti’nin davetlisi olarak Kâbil’e gitti, buradaki tıp 

fakültesinde 6 yıl görev yaptı67. 

Atademir’in ilmî sahalarıyla ilgili kitaplarının yanında İstanbul ve Konya 

gazetelerinde çıkmış birçok makalesi de bulunmaktadır. Gazetemiz Selçuk’ta 

kurulduğu yıllarda sağlık alanındaki yazılarıyla zaman zaman yer alan Sâib Bey, 

1950 yılında ise siyasi yazılarıyla karşımıza çıkar. Bu sene Türk siyasi tarihininde 

dönüm noktalarından biridir. DP’nin ülke yönetimine geçeceği seçimler bu yılda 

yapılmıştır. Atademir de bu siyasi atmosferden uzak duramamış, yazılarını da bu 

yönde kaleme almıştır68. 

1950 yılındaki milletvekilliği seçimlerine kendisi de serbest aday olarak katılan 

Atademir seçilemedi. 1954 yılında ise Cumhuriyetçi Millet Partisi’nden aday olmuş 

fakat parti sadece Kırşehir’den tek milletvekili çıkarabildi. 

Konya tarihinde kendisine önemli bir yer edinen Sâib Ragıp Atademir, 1970 

yılında tetkike gittiği Almanya’da rahatsızlanarak vefat etti. Cenazesi Konya’ya 

getirilerek Hacı Fettah Mezarlığı’na defnedildi. 

 

9. Celâleddin Ali İmer 

Celâleddin Ali İmer 1885 yılında Konya’da doğdu. Babası Ali Çelebi’dir. 

Sıbyan Mektebi, Rüştiye ve Konya İdadisi’nde öğrenim gördükten sonra İstanbul 

Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Fakat Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine 

tahsilini yarıda bırakarak yedek subay olarak orduya katıldı. Çeşitli cephelerde 

savaştı ve başarılarından dolayı İstiklal Madalyası’yla taltif edildi. Askerlik sonrası 

öğretmenlik sınavına girerek diploma aldı. Konya Lisesi, Konya Erkek ve Kız 

                                                
66 Mustafa Arıkan, Hamdi Ragıp Atademir (Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri), Ankara 1998, s. 31. 
67  Aynı yer. 
68  Bu konuya “1950 Yılı Milletvekilliği Seçimleri” başlığı altında daha sonra değineceğiz 
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Öğretmen Okullarıyla Konya Ortaokulu’nda Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi 

derslerini okuttu. 1950 senesinde memuriyet hayatından emekliye ayrıldı. 

Selçuk Gazetesi yazı ailesi içinde kısa bir süre bulunan C. Ali İmer, 3 Mart 

1955 günü vefat etti. Cenazesi Üçler Mezarlığı’na defnedildi69. 

 

10. Celâleddin Kişmir 

1919 yılında Antalya’nın İbradı ilçesinde doğdu. Babası İzzet Cemal Bey’dir. 

İlk ve ortaokulu Konya’da okudu. Konya’da başladığı liseyi 1942 yılında Adana’da 

bitirdi. 1944-46 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümüne devam etti. Fakat burayı bitiremeden ayrıldı ve askere gitti. 

1948 yılında girdiği memuriyet sınavını kazanarak İşçi Sigortaları (Sosyal 

Sigortalar Kurumu) Konya şubesine memur olarak girdi. 1954 yılında Konya 

Belediyesi’nde Turizm Müdürü oldu. 1956 yılında Konya Kütüphanesi müdürlüğüne 

atandı70. 

Celaleddin Kişmir, 1973 yılında eşinin vefatı üzerine İstanbul’a gitti. 

Emekliliğini istedi fakat Kütüphaneler Genel Müdürlüğü onu kaybetmek 

istemediğinden İstanbul İl Halk Kütüphanesi’ne müdür olarak atadı. 1978 yılında ise 

Süleymaniye Kütüphanesi müdür yardımcı oldu. 1983 yılında emekliye ayrılan 

Celâleddin Kişmir, aynı yıl Galatasaray Lisesi Kütüphanesi Müdürlüğüne getirildi71. 

Celâleddin Kişmir memuriyetinin yanında gazetecilik de yaptı. 1940 yılında 

başladığı yazı hayatında, Babalık, Ekekon, Selçuk, Yeni Meram ve Yeni Konya 

gazetelerinde yazıları yayınlandı. 

Bilhassa Yeni Konya’da uzun yıllar yazı yazan Kişmir, Selçuk gazetesinin son 

döneminde kısa süreliğine “Zaman-Zaman” adlı köşesinde yazılarını yayınladı. 

Gazetelerin yanında Konya, Türk Folklor Araştırmaları, Şadırvan, Hisar, Defne, 

Türk Dili, Bizim Yayla, Çağrı, Ülkü gibi dergilerde Konya’ya dâir yazılar yazdı. 

Ayrıca “Peynir Gemisi” adında öykülerinin toplandığı bir de kitap yayınladı. 

                                                
69  Es, Konya Ansiklopedisi. 
70  Uz, s. 195. 
71  Aynı yer. 
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11. Sabit Günbay 

Selçuk gazetesi daha önce de zikrettiğimiz gibi yazarlarını halka tanıtmaya 

çalışmıştır. Yazar kadrosu içinde yer alan Sabit Günbay ise şu şekilde tanıtılır: 

Seydişehir doğumlu olan Sabit Günbay, Isparta’nın Böcüoğulları ailesindendir. 

Konya Erkek Öğretmen Okulu mezunudur. Gazetenin öğretmen yazarları 

arasındadır. 

Selçuk’un çıktığı günden itibaren mesleki ve terbiyeye dair yazılar yazmaya 

başlamıştır. Böcüoğlu imzasıyla röportajlar yapmış ve dilekler sütununda halkın 

isteklerine tercüman olmuştur72. 

Sabit Bey Selçuk kapatıldıktan sonra Yeni Konya gazetesinde yazmaya 

başladı. Yeni Konya’da çalışmaya başladığı dönemde gazetenin ilk yazı işleri 

müdürü olmasına rağmen, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürlüğü görevini 

yürüttüğü için künyede ismi yer almadı73. 

 

12. Tomris Günbay 

Tomris Günbay, Konya Kız Öğretmen Okulu mezunudur. İlk yazıları ve şiirleri 

Babalık gazetesinde çıkmıştır. 

Adana’da Yeni Adana ve Türk Sözü gazetelerinde; Konya’da Ekekon ve 

Selçuk gazetelerinde hikâye, şiir ve röportajları vardır74. 

 

Tomris Günbay, Konya’da uzun yıllar öğretmenlik yaptı, kendi gibi öğretmen 

olan Sabit Günbay ile evliydi. Tomris Hanım, 3 Haziran 1971 tarihinde vefat etti. 

Cenazesi Üçler Kabristanı’na defnedildi75. 

 

                                                
72  Selçuk, 17 Eylül 1945, Sayı 290, s. 1 
73  Adem Demirsoy, Konya’da Basının Gelişmesi ve Yeni Konya Gazetesi, (Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Konya 2003, s. 65. 
74  Selçuk, 10 Eylül 1948, Sayı 288, s. 1 
75   Es, Konya Ansiklopedisi. 
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13. Mehdi Halıcı 

Mehdi Halıcı 10 Nisan 1927 tarihinde Konya’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini 

Konya’da yaptı. Daha sonra kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1950 

yılında bitirdi. Fransa’daki Caen Üniversitesi’nde doktora programına katıldı ve 

1956 yılında doktorasını tamamladı. Akabinde Norveç’te kooperatifçilik alanında 

ihtisas yaptı. Konya’ya dönerek serbest avukatlık yapmaya başladı. Feyzi Halıcı’nın 

parlamentoya girmesinden sonra “Çağrı” dergisinin yayımını sürdürdü76. 1961-64 

yılları arasında Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığını yaptı. 1959-80 yılları 

arasında TDK üyeliğinde bulundu. 1988 yılında İzmir’e yerleşen Mehdi Bey, 8 Nisan 

2008’de bu şehirde vefat etti. 

Mehdi Halıcı’nın ilk öyküsü İstanbul’da yayınlanan Arkadaş Dergisi’nde 25 

Nisan 1941’de çıktı. Daha sonra gerek yurt içinde gerek yurt dışında birçok gazete ve 

dergide yazı ve öyküleri yayınlandı. Yazılarında genelde Cemşid Bender müstear 

ismini kullandı. Mehdi Bey’in tarih, şiir, roman, hikâye, araştırma-inceleme ve öykü 

alanında basılmış 22 eserinin yanında binlerce makalesi bulunmaktadır. Selçuk 

gazetesinde ise 1951 yılında kısa bir süre yazı işleri müdürlüğü yapmıştır. 

 

14. Diğer Yazarlar 

Yazıları ve şiirleriyle Selçuk yazı ailesi içerisinde yer alan diğer yazar ve 

şairleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

M. Şevket Evin, Nevzat Ayas, Cemal Oğuz Öcal, Muammer Karabağlı, 

Muzaffer Arkan, Şadan Talat Ural, Mahir İba, Mansur Sina, Hekim Tok, M. Nihat 

Akkoyun, Ö. Lütfi Özüner, Nadir Özcan, M. Zeki Önal, Atilla Ermaral, Enis Acar, 

Ziya Çalıkoğlu, Nazmi Ünal, Reşit Süreyya Gürsey. 

                                                
76  Işık, s. 466. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SELÇUK GAZETESİNE GÖRE İÇ VE DIŞ POLİTİKA 

 

A. SELÇUK GAZETESİ VE İÇ POLİTİKA 

1. Selçuk Gazetesi Ve Siyasal Hayat 

Selçuk gazetesi, her sayısının ilk sayfasında, başlığın hemen altında belirtildiği 

üzere “siyasî tarafsız” bir gazetedir. Gerek verilen haberlerin sunuluş tarzında, 

gerekse yazılan makalelerde bu tarafsızlığın korunduğunu görmekteyiz. 

Gazetenin kurucusu ve ilk sahibi M. Muhlis Koner CHP’li idi. Hatta siyasi 

hayattan çekilişi, kendisinin de milletvekili adayı olduğu 1950 yılındaki seçimlerde 

CHP’nin yaşadığı başarısızlıktan sonradır. Bu dönem, Türkiye’de çok partili hayata 

geçiş sürecinin sancılarının yaşandığı bir dönemdir. Gazetenin başyazarı da olan 

Muhlis Koner bu konuya uzak kalamamış ve birçok makale yayınlamıştır. 

Koner öncelikle demokrasinin tanımı ve dayandığı esaslar üzerinde durmuştur. 

Ona göre demokrasi halk hâkimliği demekti. Böyle bir idarede hükümet millete 

hâkim değil hadimdi. Halk hâkimliği ise idarede ancak şu esasın belirmesine 

bağlıdır: Basın hürriyeti, seçim hürriyeti ve toleranstır77. 

Diğer bir makalesinde Türkiye’de ikinci bir partinin lüzumuna işaret eden 

yazar “Demokrasi ile idare edilen her hükümette müteaddid partiler olması esastır. 

Fert ve cemiyet; işlerinde hareketlerinde kontrolsüz kaldığı zaman ne kadar olgun ve 

mütekâmil olursa olsun vaziyetini tam bilmez, keyfi icraata sapar. Bu vaziyet 

milletleri idare eden hükümetlerin icraatları içinde böyledir78” demektedir. Ona göre 

inkılâbın ilk anlarında şiddetli bir disiplin ve tek parti iktidarı zorunluluktu. Fakat 

millet artık siyasi olgunluğa ulaşmıştır. Bu sayede kurulan yeni partilerin liderlerinin 

ihtiyatlı davranışlarını öven yazar, çıkar ve menfaat duygusundan uzak bir 

muhalefetin gerekliliğini belirtir. Bu yeni gelişme karşısında CHP’nin de tavır 

değiştirmesi lâzımdır. CHP yeni partiler karşısında kendisini daha iyi tanzim etmeğe 

ve bilhassa mülakat teşkilatını daha kuvvetli bir şekle sokmak için onların başında 

                                                
77  Koner, “Demokrasinin Dayandığı Üç Esas”, Selçuk, 8 Aralık 1945, Sayı 9, s. 1.  
78  Koner, “Yapıcı ve Yıkıcı Muhalefet”, Selçuk, 2 Ocak 1945, Sayı 25, s. 1. 
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bulunan kurulların ve partiyi teftiş edenlerin halk üzerindeki tesir ve sempatilerini 

incelemeye mecburdur79. 

Muhalefetin gerekliliğini çeşitli makalelerinde anlatan Koner, siyasi hayatın ise 

yalnızca iki partiye müsait olacağı fikrindedir. Çünkü ona göre parti çokluğu 

kontrolden ziyade, aralarında hoşa gitmeyecek ve türlü demagojilere yol açacak 

şekilde bir takım ihtiraslar doğurmaktan başka bir şey yapamayacaktır. Ayrıca parti 

çokluğunun ideolojiler çokluğu olduğu inancındadır80. Koner, tarafsız bir gözle 

bakıldığında ise ikinci partinin Demokrat Parti olması gerektiği düşüncesindedir. 

Muhlis Bey’in cemiyet işlerinde parti işleriyle meşgul olanlardan bir ricası vardır: 

“Garip parti kaprislerine kapılmaktan ise memlekette büyük inkılâbın ve 

kurtarıcılığın hadimi olan Cumhuriyet Halk Partisine girsinler veya bu parti 

karşısında mümkün mertebe bir muvazene tesis etmesi ihtimal dâhilinde bulunan 

Demokrat Parti’ye muzaheret etsinler81.” Fikrince bu şekilde iki partili bir 

demokrasi kuran Koner, siyasi rakiplerin ne şekilde davranması gerektiğini şöyle 

açıklar: “Particiliği münakaşa edilemez, müspet olarak düşünülmez, ancak iman 

edilmesi zarurî nakli hükümler mahiyetinde telakki eden sekter bir düşünce nasıl 

hata ise ona bir fayda elde etmek için şöyle pamuk ipliğine bağlamak da o kadar 

karaktersizliktir. Bunun için her partili siyasi prensiplerini müdafaa ederken bağırır 

çağırır fakat münakaşa biterek hususi hayat başlar başlamaz birbirinin elini samimi 

olarak sıkarlar82.” 

Siyasette muhafazakâr ile mürteci kavramlarının birbirlerine karıştırıldığını 

savunan Koner, bir makalesinde bu konuya şöyle değinir: 

“Muhafazakârlar her türlü terakkiyi kabul eder. Fakat ananesine, dini 

hükümlere bağlıdır. Her şeyde ifradı sevmez. Yenilik adı altında gelenekleri kıran 

hatta mukaddesata bile hücum eden müfrit hareketlere muarızdır; hülasa hâlin 

icaplarına uyarken mutedildir, frenlidir. Mürteciye gelince, o hiçbir tereddüdü kabul 

etmez, muasır medeniyetin ilmi ve teknik icaplarına bile gafildir. Ananeye değil 

                                                
79  Koner, “Yeni Partiler Kurulurken”, Selçuk, 1 Şubat 1946, Sayı 28, s. 1.  
80  Koner, “Memleketimizin İctimaî Bünyesi Birbirini Kontrol Eden Ancak İki Partiye Müsaittir”, 

Selçuk, 16 Mart 1946, Sayı: 37, s. 1.  
81  Koner, “Parti Çokluğu Bir İdeoloji Teşevvüşü Yapar”, Selçuk, 3 Nisan 1946, Sayı 42, s. 1.  
82  Koner, “Partiler ve Partiler Arası Sempati”, Selçuk, 5 Haziran 1946, Sayı: 60, s. 1.  
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hurafeye bağlıdır. Hakiki muhafazakârlara asıl irtica damgası vurularak birçok 

kıymetler küstürülmüş onlardan istifade yolunu kapamış bulunuyoruz83.” 

Selçuk Gazetesi’nde siyasi içerikli yazılar 1947 yılı sonuna kadar Muhlis 

Koner tarafından yazıldı. Bu tarihten sonra gazete el değiştirdi. Gazetenin yeni sahibi 

Demokrat Parti kimliğiyle tanınan Ahmet Bahçıvan oldu. Bu dönemden sonra CHP 

lehine olan düşünce yazılarının yavaş yavaş DP tarafına kaydığı görülür. Bu 

dönemde siyasi konularda yazı yazan kişi olarak karşımıza S. Râgıp Atademir 

çıkmaktadır ve bu yazıların seçim arifelerinde yoğunlaştığını görmekteyiz. 

Atademir, partilerin liyakatli kişiler yerine, kendi görüşleri doğrultusunda 

kullanabileceklerini düşündükleri kişileri aday gösterdiklerini ileri sürer ve bu 

durumu eleştirir. O, oturduğu mahalde bile kimse tarafından tanınmayan birinin, halk 

kendisini tanımadan sadece parti yönetiminin isteğiyle seçilmesinden duyduğu 

rahatsızlığı belirtir84. Mevcut partilerin halkı temsil edemediği iddiasındadır. Çünkü 

parti yöneticilerini halk seçmemiştir. Bunların çoğu halkın fırkacılıkta acemi olduğu 

bir dönemden istifadeyle bir takım yerler kapmış şahıslardır85. Yazar ayrıca 

münevver kesimle halk arasındaki kopukluğa da değinir. Münevverlerin birikimli ve 

halkı tanıyan kimseler olarak siyasi yelpazede yerlerini almalarını ister86. 

 

2. 1946 Yılı Belediye Seçimleri 

Muhlis Koner’e göre bulundukları şehir ve kasabanın her yönden düzenlenmesi 

işini üzerine alan bir heyet olan belediye meclisinin azalarında şu özellikler 

bulunmalıdır: “Belediye azalarında akademik vasıflar aramak yani mutlaka yüksek 

bir tahsil ve bilgi bulunmasını istemek fazla bir talep olur. Bu azalar, bulundukları 

şehrin tam manasıyla bayındırlık, temizlik, sıhhat, alışveriş işleri ve buna benzer 

mahallî ihtiyaçları tamamıyla kavramış, memleketine bağlı, tanımış ve tanınmış 

kimseler olmalıdırlar. Ayrıca aldıkları vazifeyi tam bir borç bilerek yapmak ve 

muasır medeniyetin içtimai şartlarına ve zamanın gittikçe ilerleyen medeni 

                                                
83  Koner, “Muhafazakâr-Mürteci”, Selçuk, 23 Mart 1946, Sayı 39, s. 1.  
84  S. Ragıp Atademir, “Vatandaşa Düşen Vazife”, Selçuk, 25 Nisan 1950, Sayı 461, s. 1-2.  
85  Atademir, “Karma Liste”, Selçuk, 21 Nisan 1950, Sayı 460, s. 1-3.  
86  Atademir, “Vatandaşlar Nasıl Milletvekili İstiyorlar”, Selçuk, 11 Nisan 1950, Sayı 457, s. 1 ve 3.  
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hareketlerine uymak veya onu hoş görebilecek bir zekâ ve seziş kabiliyeti göstermek, 

tarafsız ve vazife aşkı bulunmakta aranacak vasıflardandır87.” 

Muhakkak ki Koner’in aranmasını istediği vasıfları bugünkü seçmenler de göz 

önünde bulundurmak mecburiyetindedir. Peki azaları bu vasıflara haiz bir meclisin 

başkanı nasıl olmalıdır? 

Koner, başkanın da yukarıdaki vasıflara sahip olması gerektiğini belirtir. 

Ayrıca her cephede kuvvetli bir kültür ve idare kabiliyetine haiz, aldığı vazifenin 

idrakini bilen ve daima nefsiyle mücadele edebilecek bir ahlâka sahip olması 

gerektiğini söyler. Böyle bir başkanın idealden ibaret olmayacağının, bu memlekette 

her şeyin en kemallisinin bulunduğunun özellikle üzerinde durmuştur88. 

Halk belediye başkanını seçerken yukarıdaki özelliklere sahip birini aramalıdır. 

Ararken de her türlü şahsi menfaat hissini bir tarafa bırakmalıdır. Bu konuda partilere 

de görev düşmektedir. Partilere düşen en mühim ve hayati vazife namzetlerini 

seçerken halk tarafından tanınmış, yaptığı hizmetlerle halkın sempatisini kazanmış 

olanları yorulmaksızın aramağa çalışmaktır89. 

Gazete yayınladığı her makale ve verdiği her haberde halkın seçime iştirakini 

sağlamaya çalışmıştır. Nasıl vergi vermek, askere gitmek vatani bir borç ise, reyin 

kullanılmasının da böyle mühim bir hak ve vazife olduğu hususu hep işlenir90. Seçim 

işlerinden kaçtıktan sonra kimseyi tenkit etmeye hakkımız olmadığı vurgulanır. 

Seçim tarihi yaklaştıkça Koner, halka uyarılarını tekrarlar. Ona göre halk 

seçimde üç noktaya dikkat etmelidir. Bunlar; 

a) Ehliyet Meselesi: Her şeyden evvel bu nokta göz önünde tutulmalıdır. 

Ahbaplık, akrabalık menfaat düşünceleri ile daha ehliyetlileri bırakıp da hissine 

kapılmak memlekete çok zararlıdır. 

b) Nemelâzımcılığı bırakarak alâka: Siyasi hayattaki en geri ve en kötü terbiye 

bu nemelâzımcılıktır. 

                                                
87  Koner, “Yeni Belediye Seçimi Münasebetiyle”; Selçuk, 4 Mayıs 1946, Sayı 51, s. 1.  
88  Aynı yer. 
89  Koner, “Seçimler Dolayısıyla Düşündüklerimiz”, Selçuk, 11 Mayıs 1946, Sayı 53, s. 1.  
90  Aynı yer. 
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c) Halkın üstünde ve daima kendisine akıl danıştığı daha ileri adamlarımızın 

yine yukarıda söylenilen akrabalık, ahbaplık ve menfaat sevkile halkı, ehliyetlileri 

seçmeye teşvik etmemelerinden doğacak zararı söylemeye lüzum yoktur91. 

Başyazarı halkı bu şekilde bilgilendirmeye çalışırken, gazete seçimde 

uygulanacak kuralları halka hatırlatır. Buna göre; oylar istenilen yerde atılabilecek, 

reylere imza konulmayacak, rey kâğıdına 32’si asil 32’si yedek olmak üzere 64 

kişinin ismi yazılacaktır. 

Seçime 18 yaşından büyüklerin katılabileceğini belirten gazete “seçime iştirak 

etmemek en yüksek hak ve vazifesini kullanmamak demektir ki, medeni bir Türk 

evlâdına yakışmaz92” uyarısında da bulunur.  

Bu seçimlerde CHP’nin az da olsa basından faydalanma yoluna gittiğini 

görmekteyiz. CHP, “CHP kurtarıcı ve yapıcıdır. Onun adaylarına oy verilince, 

halkın özlediği iyi işlerin başarılması sağlanır93" nevinden reklamlarla seçmene 

ulaşmaya çalışırken, adaylarını isim olarak tanıtan tek partidir. 

Yapılan seçimi CHP adayları kazanmıştır. Seçim sonucunda belediye meclisine 

asil üye olarak; Salih Loras, Samet Kuzucu, Sabri Köylüoğlu, Fevzi Çelik, Fuat 

Anadolu, Osman Zeki Berk, İbrahim Uğurel, Mehmet Ali Eşrefoğlu, Mehmet 

Ceylan, Kâzım Altıoklar, Muhlis Koner, Hüseyin Kaptan, Ahmet Koru, Ahmet 

Dedeoğlu, Tahir Mıhçı, Mehmet Ali Apalı, Ahmet Armağan, Ahmet Katıroğlu, 

Nesip Ertüzün, Mustafa Özaydın, Mustafa Akkise, Ali Rıza Kilimci, Rıza Keymen, 

Muhsin Faik Dündar, İbrahim Turhan, Nuri Telli, Hüseyin Botsalı, Halil 

Küçükbakırcı, Recep Bakkalbaşı, M. Şakir Atlan ve Mustafa İzmirligil 

seçilmişlerdir. Yedek üyeliklere ise; Mümtaz Ataman, Rıfkı Tuygan, Halis Sungur, 

Mehmet Cebeci, İsmail Kaymak, Nuri Küçükkeleş, Ahmet Şen, Recep Yetişen, 

Besim Ergun, Ali Öztermiyeci, Hasan Basri Mumcu, Mustafa Kayacık, Fahri Ünal, 

Süleyman Taşpınar, Mehmet Çorapçı, İhsan Özkaşıkçı, Nail Erer, Ahmet 

Küçükarmağan, Ahmet Karaağaç, Rüştü Serter, Ömer Keleş, Fahri Erişkin, Ali 

                                                
91  Koner, “Seçime İlgi Göstermezsek Tenkide Hakkımız Yoktur”, Selçuk, 22 Mayıs 1946, Sayı 56, s. 1.  
92  Aynı yer. 
93  Aynı yer. 
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Cimcim, Ahmet Civelek, Yusuf Akçay, Şükrü Güncay, Şehime Güven, Mitat Silay, 

Fahriye Gürel, Zühtü Ceran, Şaban Şahin ve Hazım Uluşahin seçilmişlerdir94. 

Seçimlerden sonra 1 Haziran 1946’da Belediye Meclisi 31 üyenin katılımıyla 

yapmış olduğu toplantıda Belediye Başkanı Muhsin Faik Dündar’ı 19 oyla tekrar 

belediye başkanı seçmiştir95. 

 

3. 1946 Yılı Milletvekilliği Seçimleri 

Belediye seçimlerinde kendisine yüklenen bilgilendirme ve halkı haberdar 

etme misyonunu başarıyla yerine getiren Selçuk Gazetesi, yaklaşan milletvekilliği 

seçimi havasından da uzak durmadı. 

Gazetede bu seçimlere dair ilk haber “Yeni Milletvekili seçim hazırlıkları 

başladı” başlığı ile veriliyor ve seçimin tek dereceli olacağı, her kırk bin kişiye bir 

milletvekili düşeceği bildiriliyordu96. 

Gene başka bir haber ise Konya, şehir ve köyleri ile bucaklarında seçim 

büroları teşkili için valinin başkanlığında idare kurulu üyeleri ile Seçim Kurulu 

üyelerinin toplandığı ve merkezin seçim kurullarının yerlerini belirtmesi üzerinedir. 

Buna göre Konya şehri ile köylerinde doksan seçim bürosu yeri tayin olunmuştur. 

Bugüne kadar tespit olunan nüfus 610 bin civarında olduğuna göre ilimiz çevresinde 

geçen devreden bir fazla olmak üzere, 16 milletvekili seçilecektir. Seçim defterleri 

Temmuz’un birinci günü her tarafa asılacak ve seçmenlerin tetkikine arz 

olunacaktır97. Bu listelerde isimleri olmayan ya da listeler hakkında herhangi bir 

şikâyeti   olanların, 06.07.1946 tarihine kadar itiraz etmeleri istendi98. 

Seçimler münasebetiyle Konya Valiliği de bir bildiri yayınladı. Bu bildiride 

seçmen vasıfları halka hatırlatılmış ve uygulanacak prosedür anlatılmıştır. Buna göre 

bu seçimde 22 yaşını dolduran her Türk, asker, yasaklı, polis, askeri memur, askeri 

yargıç ve askeri okul öğrencisi olmamak şartıyla oyunu kullanabilecekti99. 

                                                
94  Selçuk, 29 Mayıs 1946, Sayı 59, s. 1.  
95  Selçuk, 1 Haziran 1946, Sayı 60, s. 1.  
96  Selçuk, 12 Haziran 1946, Sayı 62, s. 2.  
97  Selçuk, 29 Haziran 1946, Sayı 67, s. 1.  
98  Selçuk, 3 Temmuz 1946, Sayı 68, s. 2.  
99  Selçuk, 29 Haziran 1946, Sayı 67, s. 2.  
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Seçimler öncesi partiler, Konya’yı bir miting alanına çevirmişlerdi. Bu 

mitinglerin ilkinde CHP Erzincan milletvekili Behçet Kemal Çağlar 6 Temmuz 1946 

Cumartesi günü hükümet alanında halka seslendi. Seçim gezisinden dönen Çağlar, 

gezdiği yerlerden anekdotlar aktararak başladığı konuşmasına halkı coşturacak şiirler 

okuyarak devam etti. Hatip Konya’yı ve Konyalıları övdükten sonra esas konuya 

yani seçime sözü getirdi. Konuşmasında Demokrat Parti’ye yüklendi, DP’lilerin 

kulla Tanrı arasına girerek değil, okulları yıkarak değil, milleti severek, milleti 

sayarak ve millete güvenerek çalışmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca DP’nin henüz 

programını bile ilan etmeden edebiyat yapmaya kalkıştığını, hâlbuki edebiyat 

yapmanın 25 yıldır kökleşen CHP’nin hakkı olduğunu belirtti100. 

CHP’nin düzenlemiş olduğu mitingin üzerinden çok fazla zaman geçmeden bu 

kez DP’nin Konya’da bir miting tertip ettiğin görmekteyiz. 11 Temmuz 1946 

Perşembe günü yapılan miting, yine aynı mahalde yani Hükümet meydanında 

yapılmıştır. Bu kez halka seslenen DP’nin Konya milletvekili adayı yüksek mühendis 

Himmet Ölçmen’dir. Ölçmen, yeni seçim kanununun verdiği hak üzerine konuşma 

yapacağını belirtti ve gelenlere teşekkürlerini bildiren sözlerle konuşmasına başladı. 

Ölçmen, konuşmasında sağa-sola hücum etmeyeceğini, güzel şiirler de 

okumayacağını belirtti. Daha sonra sözü CHP’ye getiren hatip; Atatürk’ün, 

İnönü’nün partisi olan CHP’nin bir hayli başarılar sağlayarak yurda hizmet ettiğini 

fakat aynı hızı muhafaza edemeyerek son günlerde bir takım aksaklıklar ve 

tökezlemeler görüldüğünü, bunun üzerine yeni siyasi partiler doğduğunu anlattı. 

Konuşmasının devamında DP’nin çalışmaları ve DP’nin isteklerini de sıraladı101. 

Buna göre DP’nin istekleri şu şekildeydi: 

1. İmar ve inşaat işlerini düzenlemeye tabi tutarak, her bakanlığın kendine göre 

değil, umumi bir ihale sistemi kabul edilmelidir. 

2. Demiryolu siyasetinin yanında su işletmesi de mühimdir. Konya ovasının bir 

yandan su baskınına uğraması, diğer taraftan susuzluktan ızdırap çekmesinin önüne 

geçilmelidir. 

                                                
100  Selçuk, 10 Temmuz 1946, Sayı 70, s. 1. 
101  Selçuk, 13 Temmuz 1946, Sayı 71, s. 1.  
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3. Yol işleri hususi muhasebelerin az miktardaki parasıyla olamaz. Bütün 

gelirler, merkezde toplanarak, orada idare edilmelidir. Bunun için Nafia’da tadilât 

lâzımdır. 

4. Köy okullarının inşasına hükümetin yardımı gerekmektedir .Bu iş, köyün 

takati dışındadır. 

5. Memurların sayısı azaltılmalıdır. Az memurla çok iş görülmelidir. Bu suretle 

memurların da refahı temin edilmiş olur. 

6. Ulaştırma işlerimiz ızdırap verecek bir haldedir. Trenlerin kalabalığı 

malûmdur. Buna acele bir çare bulunmalıdır. Vagonlar çoğaltılmalıdır. 

7. Demiryolu ve liman inşaatı hızlandırılmalıdır. Şebeke hatlarına ehemmiyet 

verilmeli, bilhassa Konya-Ankara hattı ön plana alınmalıdır. 

8. Yeni milletvekilleri Konya’da yeni tesisler meydana getirmelidir. 

9. Su kuvvetlerinden “hidro-elektrik”, azami derecede imkanları araştırılmalı, 

maden kömürünü diğer madenlerin istihsalinde kullanarak bütün istihsaller yurtta 

yapılmalıdır.  

10. Hava meydanları milletlerarası teşkilata bir an evvel kavuşturulmalıdır. 

11. Devletin yaptığı bazı işler halka bırakılmalı ve bu suretle iş sahaları halka 

açılmalıdır. 

12. Ziraî kalkınmaya daha fazla ehemmiyet verilerek köylünün refahının temini 

sağlanmalı ve köylü karaborsadan kurtarılmalıdır. 

13. Toprak konusunda tadilât yapılarak, bilhassa hükümete ait boş tarlaların 

çiftçiye dağıtılması sağlanmalıdır. 

14. Vergiler yurttaşların ödeme kabiliyetlerine uygun olarak alınmalıdır102. 

Karşılıklı mitinglerle geçen süreç bitmiş, seçim yasakları başlamıştır. Bu 

yasakları Konya Valiliği yayınladığı bir bildiriyle halka duyurur. Bu bildiriye göre; 

21 Temmuz günü yapılacak seçimin düzenini her ne suretle olursa olsun bozmak, 

seçimin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz ve yazı ile 

                                                
102  Aynı yer. 
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propaganda yapmak kesinlikle yasaktır. Bu gibileri zabıta men eder. Bu kimseler ağır 

bir para cezası gerektirmediği takdirde 15 güne kadar hapis veya on liradan yüz 

liraya kadar para cezasıyla cezalandırılacaklardır103. 

Seçime giren partiler ve milletvekili adayları ise şu şekildeydi:  

CHP ADAYLARI:  Muhsin Ali Binal (Eski Milletvekili), Ali Fuat Cebesoy 

(General ve Eski Milletvekili), Sedat Çumralı (Eski Milletvekili), Şevki Ergun (Eski 

Milletvekili), Fatin Gökmen (Eski Milletvekili), Dr. Sadi Irmak (Eski Milletvekili), 

Hulki Karagülle (Eski Milletvekili), N. Hazım Onat (Eski Milletvekili), T. Fikret 

Sılay (Eski Milletvekili), Ali Rıza Türel (Eski Milletvekili), Dr. Hulusi Alataş (Eski 

Milletvekili), M. Şakir Atlan (Halkevi Başkanı), Rasim Erel (Ereğli Belediyesi Eski 

Başkanı), M. Faik Dündar (Konya Belediyesi Eski Başkanı), Dr. Aziz Perkün 

(Akşehir CHP Başkanı), Halis Ulusan (Konya CHP Başkanı). 

DP ADAYLARI: Eyüp Sabri Hayırlıoğlu (Konyalı eski avukatlardan ve 

Konya Eski Milletvekili), A. Fahri Ağaoğlu (Konyalı, Konya’da avukat), Behçet 

Üçok (Konyalı, Konya’da doktor, DP il müteşebbis heyet üyesi), Saip Ragıp 

Atademir (Konyalı, Kimya profesörü), Himmet Ölçmen (Konyalı, Yüksek İnşaat 

Mühendisi), Tarık Kozbek (Konya’da avukat, Beyşehir Cumhuriyet Eski Savcısı ve 

Konya Cumhuriyet Savcı Muavini, DP il müteşebbis üyesi), Remzi Birand 

(Karamanlı, yüksek su mühendisi), Ziyad Ebüzziya (İstanbul’da Tasvir Gazetesi 

Sahibi), Sedat Dikmen (Ereğli’de avukat, DP Ereğli ilçe müteşebbis heyet üyesi), 

Fatin Narin (Konyalı, Lozan İktisat Fakültesi Mezunu, Etibank müfettişi), Zekeriya 

Balam (Konya’da eczane sahibi, DP il müteşebbis heyet üyesi), Enver Baykal 

(Konyalı, Ankara’da fabrikatör), Emin Agah Ünver (Karamanlı, Karaman’da avukat, 

DP ilçe müteşebbis heyet başkanı), Kamil Şakir İlhan (Konya’da doktor), Ahmet 

Parlak (Konyalı, tüccar), Neşet Emre (Ereğlili, iş müfettişi, Yüksek İktisat ve Ticaret 

Okulu mezunu). 

MKP ADAYLARI: Ziyad Ebuzziya, Cemal Odabaşı, Mehmet Göçer, Avni 

Atar, Keramettin Kocaman, Tarık Kozbek, Faik Türegün, Emin Agah Ünver, Saib 

                                                
103  Selçuk, 10 Temmuz 1946, Sayı 70, s. 3.  
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Ragıp Atademir, Remzi Birand, Fatin Narin, Enver Baykal, Fahri Ağaoğlu, Himmet 

Ölçmen, Eyüp Sabri Hayırlıoğlu, Neşet Emre. 

SERBEST ADAYLAR: Keramettin Kocaman (Hadimli, Konya Kolordu Eski 

Komutanı), Osman Nuri Umsan (Ereğlili, Eski yarbay), Faik Ünel (Konyalı, 

öğretmen), Atıf Korucuoğlu (Konyalı, Milli Eğitim Mümeyyizi), Sefer Erkan (Diş 

doktoru), Mustafa Çetiner (Konyalı, öğretmen), Aziz Pergün (Akşehirli, Akşehir’de 

doktor), Arif Bilge (Çumralı, öğretmen), Namık Ayas (Konyalı, Konya’da 

başöğretmen ve gazeteci), Sıraç Aydın Taşbaş (Bozkırlı, Konya’da başöğretmen ve 

gazeteci), Nuri Karahüyüklü (Konyalı, Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Öğretmeni), Rifat Göksu (Ermenekli, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri), Naci 

Kıcıman (Ermenekli, Siirt Eski Valisi), Cevdet Taşpınar (Cihanbeylili, çiftçi), Ali 

Kemal akça (Bozkırlı, İstanbul’da Folklör Gazetesi sahibi)104. 

21 Temmuz 1946 günü yapılan seçimleri Konya’da büyük çoğunlukla CHP 

adayları kazanmışlardır. Yeni seçilen milletvekilleri ve aldıkları oy adetleri ise şu 

şekildedir: 

Halis Ulusan 174.295 

Sadi Irmak 161.531 

M. Adil Binal 193.217 

Sedat Çumralı 151.816 

Ali Fuat Cebesoy 150.591 

M.Şevket Atlan 148.771 

M. Faik Dündar 148.676 

Aziz Pergün 148.580 

N. Hazım Onat 148.519 

Rasim Erel 148.075 

Hulki Karagülle 147.816 

Şevki Ergun 147.025 

                                                
104  Selçuk, 20 Temmuz 1946, Sayı:73, s.1. 
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T. Fikret Sılay 144.420 

A. Rıza Türel 142.355 

Fatin Gökmen 138.298 

Hulusi Alataş 122.293105.   

Yapılan bu seçimler sonucunda 5 Ağustos’ta meclis toplanmış, İsmet İnönü 

Cumhurbaşkanlığına, Kazım Karabekir Meclis Başkanlığına seçilmiş, yeni kabine 

Recep Peker tarafından kurulmuştur.  

 

4. 1950 Yılı Milletvekilliği Seçimleri 

Demokrasiye geçiş sürecinin başlangıcı olarak kabul edilen 14 Mayıs 1950 

genel seçimleri Konya’da da büyük bir çekişmeye sahne oldu. Fakat bu çekişme 

Selçuk gazetesinde tam manasıyla yer bulmamıştır. Seçim öncesinde kısa haberlerle 

sürece dahil olan gazete, S. Râgıb Atademir’in yazı ailesine katılmasıyla seçim 

atmosferini sütunlarından hissettirmeye başlamıştır. Seçim zamanına kadar 

Atademir’in bir iki makalesi haricinde tarafsız gözüken gazete, DP’nin seçim 

zaferinden sonra CHP’yi tenkit eden yazılar neşretmiştir.  

Gazetede milletvekili adayları toplu halde tanıtıldığı halde 3 aday teferruatlı 

şekilde anlatılmıştır. Bu üç adayın da CHP’den olması sahibinden ötürü DP’nin 

yanında olması beklenen gazetenin tarafsız durmaya çalıştığı izlenimini vermektedir. 

Zikredilen adaylardan ilki Muhlis Koner’dir. Koner hakkında gazetenin haberi 

ise şu şekildedir: “Muhlis Koner memleketimizin itibarına büyük hizmetler yapmış ve 

üç defa bulunduğu belediye başkanlığında şehrimizin imar ve tesis işlerinde büyük 

başarıları görülmüştür. Belediyeden ayrılmasında bütün şehir halkının üzüntü 

duyacağını yakinen bildiğimiz Muhlis Koner’e muvaffakıyetler dileriz106.” 

Gazetenin üzerinde durduğu diğer isim ise Atıf Korucuoğlu’dur. Konya’nın 

yetiştirdiği gayretli ve çalışkan evlatlarından biri olduğu belirtilen Korucuoğlu’nun 

                                                
105  Selçuk, 24 Temmuz 1946, Sayı 74, s. 1. 
106  Selçuk, 11 Nisan 1950, Sayı 454, s. 1.  
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Milli Mücadelede ve Konya’nın eğitim işlerinde başarı göstermiş olduğu 

vurgulanmıştır107. 

Hakkında malumatlı haber verilen bir diğer isim ise Mehmet Emin Bolay’dır. 

Değerli hukukçularımızdan ve muharrirlerimizden, üstat, avukat diye bahsedilen 

Bolay; nazik zamanlarda çıkardığı İbret Gazetesiyle ve Kuva-yı Milliye’nin Öğüd 

Gazetesiyle istiklalimize, vatanımıza ve milletimize önemli hizmetlerde bulunmuş ve 

Müdafaa-i Hukuk Kongresi’nde ve İzmir İktisat Kongresi’nde Konya’yı temsil 

etmiş, senelerce Umumî Meclis ve Belediye azalığında bulunmuş biri olarak 

tanıtılmıştır108. 

Selçuk, 4 Nisan 1950 tarihli nüshasında Celal Bayar’ın DP’nin başkanı olarak 

ilk seçim nutkunu Kasımpaşa’da okuduğunu belirtirken seçim maratonunun 

başladığını belirtmiştir. Fakat haberde sadece bu kadarıyla yetinilmiş fazla teferruat 

verilmemiştir109. 

Partilerde seçim münasebetiyle milletvekili listeleri hazırlama çalışmaları ise 

devam etmektedir. Konya’da milletvekilliği aday adaylığına başvuranların sayısı 7 

Nisan itibariyle CHP’de 59, DP’de 35 kişiyi bulmuştur110. 

Bu arada 9 Nisan Pazar günü saat 14.00’te CHP yoklama kurulu toplanmıştır. 

Gece geç vakitlere kadar süren bu toplantıda % 70 oranında CHP milletvekili 

adayları belirlenmiştir. 

Buna göre; Tevfik Fikret Sılay, Sadi Irmak, Muhsin Adil Binal, Sedat Çumralı, 

Hulki Karagülle, Ali Fuat Belgin, Hikmet Tural, Emin Bilge, Aziz Pergün, Nuri 

Karahüyüklü, Rasim Erel ve Şükrü Afacan listede yer alabilmişlerdir. Bu liste 

Ankara’ya gönderilecek ve oradan da % 30 nispetinde seçilecek adaylarla kati liste 

oluşturulacaktır111. 

Yukarıdaki listeye daha sonra merkezden M. Oğuz Sönmez, Ali Rıza Türel, 

Vehbi Bilgin, Galip Gültekin eklenecektir. 

                                                
107  Selçuk, 11 Nisan 1950, Sayı 457, s. 2.  
108  Aynı yer. 
109  Selçuk, 4 Nisan 1950, Sayı 455, s. 1.  
110  Selçuk, 7 Nisan 1950, Sayı 456, s. 1.  
111  Selçuk, 11 Nisan 1950, Sayı 457, s. 1. 
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DP’de ise aday yoklaması yapılan tarih 6 Nisan’dır. Bu yoklama sonucunda en 

yüksek oy alan 14 kişi Konya’da milletvekilliği adaylığına hak kazanmıştır. Listeye 

göre; 

Fahri Ağaoğlu (Doktor), Himmet Ölçmen (Yüksek Mühendis), Ziya Barlas 

(Doktor), Muammer Obuz (Avukat), Remzi Birand (Mühendis), Kemal Ataman 

(Veteriner), Tarık Kozbek (Avukat), Ali Rıza Ercan (Çiftçi), Ömer Rıza Doğrul 

(Gazeteci), Saffet Gürol (Hukukçu, Tüccar), Hidayet Aydıner (Avukat), Sıtkı Burçak 

(Doktor), Rıfat Atabay (Yargıtay Üyesi), Abdi Çilingir (Tüccar) adaylığa hak 

kazanmışlardır112. 

Bu listeye tüzük hükümleri gereği merkezden Ziyat Ebuzziya, Ümran Nazif 

Yiğiter, Murat Ali Ülgen de eklenecektir.  

Bu arada seçime girecek bağımsız adayların isimleri de netleşmeye başlamıştır. 

M. Şakir Atlan, Ali Kemal Akça, Sıraç Aydıntaşbaş, Mehmet Saib Atademir, Ömer 

Lütfi Kaplan, Mehmet Mümtaz Koru, Kamil Torun, Hanefi Türker bağımsız adaylar 

olarak seçime iştirak edeceklerdir.  

Listeler netleşip açıklandıktan sonra Selçuk Gazetesi başyazarı S. Ragıp 

Atademir birçok eleştirel makale kaleme almıştır. Atademir, seçimin dört yılda bir 

yapıldığını ve bu sürenin devletlerin hayatında önemli bir yeri olduğunu, milletin 

seçimlerde buna göre hareket etmesi gerektiğini belirttiği makalesine şöyle devam 

etmiştir:  

“Yapıcı bir meclisin bilgili uzuvlardan teşkil etmesi lâzımdır. Her iki fırkanın 

listeleri de bu bakımdan pek zayıftır. İçlerinde yapıcı meslek sahipleri yoktur. Çok 

zayıf adamlar da politikacılar da teşekkül etmektedir. Artık memleketin 

dalaverecilere tahammülü kalmamıştır. Eğer vatandaşlar gözlerini açmazlarsa, yine 

bir dört yıl kaybedeceğiz. Fakat sadece bir dört yıl değil, diğer milletlerin koşar 

adımlarla yürüdüğü bir devrede, geçen dört asıra bedel bir zaman olduğunu katiyen 

hatırımızdan çıkarmamalıyız. 

Vatandaşlar şunu bilmelidir ki zamanımızın icabı olarak içerisine girdiğimiz 

demokratik idare alakalanma ister, iyiyi kötüyü ayıklamayı icap ettirir. Yoksa 

                                                
112  Selçuk, 14 Nisan 1950, Sayı 458, s. 1.  
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tehlikeli felaketli olabilir. Vatandaşlar şu günlerde iyi adayları ayırtmak 

kazandırmak mecburiyetinde bulunuyorlar, gözlerini dört açmak mecburiyeti 

vardır113.” 

Vatandaşın seçimlerde uyanık olmasını isteyen Ragıp Bey’in eleştirdiği diğer 

bir nokta ise listedeki adayların belirleniş tarzıdır. Ona göre fırkalarda fırkacılık 

gayretinin hâkim olması gayet doğaldır. Fakat daha tarafsız daha değeri adamların 

listelerde yer alması gerekirken bunun olmadığını belirtir. Dünyanın her tarafında 

fırkaların daima kendi adamlarını, kendi  işlerine yarayanları, teşkilatında çalışanları, 

manevralarda işe yarayabilecekleri listelerine koyduğunu, bizde buna bir de 

kendilerine maddi yardımda bulunanları, eşleri dostları koymanın adet haline geldiği 

fikrini savunur. Fakat bu görüşe de bir şerh koyarak her iki fırkanın da bir yenilik 

olarak bazı ihtiyar emektarlarını liste dışı bıraktıklarını bunların içinde dostlarına çok 

hizmet etmiş, varını yoğunu harcamış olanların da bulunduğunu belirtir114. 

Atademir’e göre fırkacılar vatandaşların oylarını serbest kullanabileceklerinden 

korkmaya başlamışlardır. Partilerin, listelerine vatandaşlar tarafından kayıtsız şartsız 

onay beklemek gibi bir hataya düştüğünü savunur. Partiler, vatandaşın listelere bir 

çizgi çekmeden, bir isim yazmadan, yazılanların kim olduğunu sormadan, adayların 

suratını görmeden oylarını versin, listedekiler birbirinin gölgesinde geçinip gitsinler 

istemektedir. Yine fırkaların, listelerin düşünülüp taşınılarak, ihtiyaca muayyen fikir 

ve prensiplere göre hazırlandığını savunduklarını fakat listeler incelendiği takdirde 

durumun hiç de böyle olmadığı görüşündedir115. 

Listeleri bu şekilde eleştiren yazar, buna karşın halkın da yapabileceği bir 

şeylerin olduğunu söyler. Halk ilk önce fırkaların inhisarında bulunan milletvekili 

adaylıkları için yaptıkları listeleri sıkı bir elemeye tabi tutmalıdır. Halkın 

beğenmediği isimleri çizebileceğini, memlekete faydalı olacaklarına inandıklarını 

fırka veya müstakil diyerek yazabileceklerini, isterlerse de karma listeler 

yapabileceklerini hatırlatır. Vatandaşların bunu yapabilecek bir olgunlukta olduğuna 

inancının tam olduğunu belirtir116. Eğer halk böyle davranmaz ise ne mecliste 

                                                
113  Atademir, “Seçime Giriyoruz”, Selçuk, 9 Mayıs 1950, Sayı 465, s. 1 ve 3. 
114  Atademir, “Vatandaşa”,  s. 1.  
115  Atademir, “Karma”,  s. 1.  
116  Atademir, “Karma”, s. 3.  
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istediklerini yaptıracak bir kuvvet bulabilecek, ne de sözü tutulur, iş yapabilen 

bakanlar görebilecektir117. 

Atademir’in önerdiği karma liste yapma teklifi halk arasında da taraftar bulmuş 

olacak ki gazete, partili olmayan vatandaşların partili ve müstakil adaylardan seçip 

hazırladığı bir karma listeyi yayınlamıştır. Buna göre; 

Saip Atademir, Sadi Irmak, A. Fahri Ağaoğlu, Mithat Şakir Atlan, Nuri 

Karahüyüklü, Sedat Çumralı, Himmet Ölçmen, Remzi Birand, Sait Süslü, Vehbi 

Bilgin, Mümtaz Koru, Hikmet Tural, Emin Bilge, Galip Gültekin, Ömer Rıza 

Doğrul, Muhsin Adil Binal, Muammer Obuz listede yer almışlardır. Görüldüğü üzere 

listede CHP’li 9, DP’li 6, müstakillerden de 3 aday bulunmaktadır118. 

Listeler açıklandıktan sonra partiler propaganda faaliyetlerine başlamışlardır. 

Fakat bu süreç Selçuk Gazetesi’nde yeterince yer bulmamıştır. Haberler kısa ve 

özdür. Detaylara pek yer verilmemiştir. 

DP propaganda faaliyetlerine Yarma’da start vermiştir. Bazı milletvekilleri 

bucağa giderek burada çeşitli konular üzerinde birer konuşma yapmışlardır. Daha 

sonra Yarma bucak teşkilatı kurulmuş ve yüzlerce aza kaydedilmiştir119. 

DP, Konya’daki ilk seçim mitingini ise 30 Nisan tarihinde yapmıştır. 

Şerafeddin Camii önündeki mitinge kalabalık bir halk kitlesi katılmıştır. 

Mitingi DP Konya İl İdare Kurulu Başkanı Fahri Ağaoğlu açmıştır. 

Konuşmasında DP’yi programsızlıkla itham edenlere cevap vermiş ve DP’nin 

programının tatbikten ziyade hürriyet ve demokrasi mücadelesi yaptığını söylemiştir. 

Ağaoğlu’nun konuşmasından sonra Hasan Ulupınar, Naci Şahin, İsmail Işık ve 

Ziya Barlas CHP’nin muhtelif cephelerini tenkit eden konuşmalar yapmışlardır. 

Bunları takiben DP’nin Konya Milletvekili adaylarından olan İstanbul 

avukatlarından Ümrani Nazif ve Himmet Ölçmen ateşli birer konuşma yapmışlardır. 

Son olarak kürsüye tekrar Ağaoğlu çıkmış seçime dair bazı hatırlatmalarda 

bulunduktan sonra miting sona ermiştir120. 

                                                
117  Atademir, “Vatandaşa”, s. 2.  
118  Selçuk, 9 Mayıs 1950, Sayı 465, s. 1.  
119  Selçuk, 25 Nisan 1950, Sayı 461, s. 1.  
120  Selçuk, 2 Mayıs 1950, Sayı 460, s. 2.  
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Gazete 9 Mayıs tarihli sayısında Devlet Bakanı Nihat Erim’in, İzmit’te irat 

ettiği nutku uzun bir şekilde vermiştir. Erim konuşmasında; “bazı propagandacıların 

vergileri kökünden kaldırmak, orduyu terhis etmek kararında olduklarını, memleketi 

irticanın kucağına atmak için pervasızca konuştuklarını işittiğini121” söyler. 

Seçimlerde millete büyük bir vazife düştüğünün altını çizer. Ayrıca DP’yi 

programsızlıkla suçlayarak; “milletin karşısına memleketi idare etmek iddiasıyla 

çıkan partilerin dört senelik bir devreye münhasır bir iş programı ortaya koymaları 

şarttır122” der. 

Karşılıklı suçlamalarla geçen süreç sona ermiş, artık seçim yasakları 

uygulamaya konulacaktır. Konya Valiliği seçim bürosu seçim günüyle ilgili uyarı ve 

yasakları hatırlatır. Buna göre; 

• Seçim sandıkları başında ve sandıktan yüz metre dâhilinde rey vermeye 

tesis edecek söz söylemek ve parti propagandası yapmak, 

• Seçim günü ruhsatlı bile olsa silah taşımak, 

• Umumi yerlerde ve halkın toplu olduğu yerlerde parti propagandası 

yapmak, 

• Seçimin devamı müddetince eğlence yerleri ve sinemaları açık tutmak, 

• Pazar günü içki satan yerlerin satış yapması yasaklanmaktadır123. 

14 Mayıs Pazar günü tüm yurt çapında seçimler yapılmıştır. Gazetede seçimle 

ilgili ilk haber 16 Mayıs günü verilmiştir. Buna göre DP her yerde büyük bir 

ekseriyetle seçimi kazanmıştır. Gazetede genellikle AA’ya dayanılarak Türkiye’nin 

çeşitli yerlerinden seçim sonuçları halka ulaştırılmaya çalışılmıştır. 

Konya’da ise DP adayları tam liste seçimi kazanmışlardır. Seçilen Konya 

milletvekilleri ve aldıkları oy adetleri şu şekildedir124: 

                                                
121  Selçuk, 9 Mayıs 1950, Sayı 465, s. 2.  
122  Aynı yer. 
123  Selçuk, 12 Mayıs 1950, Sayı 465, s. 1.  
124  Selçuk, 19 Mayıs 1950, Sayı 468, s. 1-2. 
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Ö. Rıza Doğrul  166.739 Saffet Gürol 163.448 

Remzi Birand  166.252 Tarık Kozbek 163.344 

Himmet Ölçmen 165.762 Ümran Nafiz 163.297 

Fahri Ağaoğlu  165.226 Muammer Obuz 163.276 

Hidayet Aydıner 164.709 Ali Rıza Ercan 163.225 

Ziyad Ebuzziya 164.660 Sıtkı Burçak 163.069 

Ziya Barlas 164.186 Abdi Çilingir 162.100 

Rıfat Atabay 164.037 Murat Ali Ülgen 157.311 

Kemal Ataman 164.030   

 

Seçimin ardından seçilen vekiller Ankara’ya gitmeye başlamışlardır. Fakat 

halen İsviçre’de tedavi gören Tasvir Gazetesi başyazarı Ziyad Ebuzziya ancak Mayıs 

sonunda Ankara’da olabilecektir125. 

Selçuk Gazetesi seçim döneminde tüm partilere eşit mesafede durmuş, objektif 

bir yayın tarzı benimsemiştir. DP’nin 14 Mart seçimlerini kazanmasıyla bu durumun 

değiştiğini görmekteyiz. Özellikle gazetenin başyazarı S. Râgıp Atademir seçimin 

hemen ardından CHP’yi eleştiren makaleler kaleme almıştır. 

14 Mayıs’ı ‘’memleketi yirmi yedi yıldan beri idare edenlerin ne büyük bir 

gaflet içerisinde bulunduğunu, ne kadar büyük bir ihtirasla memleketi idare etmiş 

olduklarını açığa vuran bir tarih’’ olarak vurgular. 14 Mayıs yıkılışı diyerek 

adlandırdığı seçim sonuçlarını vatandaşın hemen büyük bir çoğunluğunun müthiş bir 

ıstırap içinde bulunmasının doğal bir sonucu olduğu fikrini savunmaktadır126. 

Atademir’e göre CHP’nin başarısız olmasının bir takım nedenleri vardır. Onun 

görüşlerini şu şekilde sayabiliriz. 

Halk Fırkası 150 yıldan beri batı medeniyetine girme yolundaki hareketleri 

tamamlama vazifesini üzerine aldığı zaman geçmişi hiçe sayıp bütün yurdun 

                                                
125  Aynı yer. 
126  Atademir, “14 Mayıs Yıkılışının Manası”, Selçuk, 19 Mayıs 1950, Sayı 468, s. 1 ve 3. 
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kalkınmasını ve yenileşmesini kendisiyle başlatma hatasına düşmüştür. Diğer 

taraftan yaptığı değişikliklerin, attığı adımların meyvelerini toplama sevdasına 

kapılmıştır. 

Halk Fırkası’nın son zamanlardaki şefleri memleket ve halkın durumundan son 

derece habersiz bir hâle gelmişlerdi. Topladıkları bir avuç açıkgözle memleketi daha 

uzun zaman idare edebileceklerini kuvvetle kabul ediyorlardı. 

Rakiplerini kör, tecrübesiz, yobaz, deli veya çocuk olarak sayıyorlardı. 

Herhangi bir suretle incinmiş, fena muamele görmüş, haksızlığa uğramış, 

zulümle ezilmiş değerli vatandaşlara “küskünler” sıfatını takmışlardı. Küskünlüğün 

kolayca giderilebileceğini akıllarından bile geçirmemişlerdir. 

Halk partililer memleketi istismarda ancak kendi hâkimiyetlerini tanıyanlarla 

ortaklaşmayı prensip yapmışlardı. Memleketin kaynaklarını uygun yollarla, hususi 

usullerle ele geçirerek büyük servetler toplayanların sayısı gittikçe artıyordu. Eski 

toprağına bağlı eşraf yerine türediler kaim olmuştu. Haksız yere servet edinenler pek 

nadir olarak ufak cezalara çarptırılıyordu. 

Halk Fırkası memleketin maddî ve manevî idaresinde prensipsiz, gayesiz ve 

kararsız bulunuyordu. İdare sistemi ancak fırkalarında toplananların, onların akraba 

ve tanıdıklarının menfaatlerini sağlamaya yöneltilmişti. 

Demokrasi hareketlerinin başlaması onları şaşırtmış olmakla beraber bir devre 

daha kendilerini kurtarıp, memnun olmayanları yatıştırabileceklerini düşünmek 

kurnazlığını bırakmıyorlardı127. 

Son yıllarda Mısır’da bile namuslu dürüst seçim yapılırken bizde yapılmaması 

töhmeti altında seçime giderken manevra ve tecrübelerini kullanarak milleti kendi 

arkalarında sürükleyebileceklerini zannediyorlardı. Seçim dairelerinde kendi 

seçmenleriyle dertleşmeleri, anlaşmaları, muhitlerinin ihtiyaçlarını etüt etmeleri 

lâzım gelirken öteden beri tuttukları yanlış yollarda, tanımadıkları illeri şefleri için 

fethetmek sevdasına kapılmışlardı. Hâlbuki her çevrenin kendi sakinleri tarafından 

kazanılabileceğini takdir etmeleri lâzım gelirdi. 

                                                
127  Atademir, “Halk Fırkası Neden Başarısız - Yıkılmaya Mecbur Oldu”, Selçuk, 23 Mayıs 1950, 

Sayı 469, s. 1 ve 3. 
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Bir memleketin ve milletin kalkınması ancak bütün fertlerin manevî ve maddî 

kuvvetlerinin bir araya getirilmesiyle mümkün olacağı bilindiği halde iktidar bunu da 

kavrayamamıştır. Refahın esaslarını vatandaşın hürriyeti, huzuru, istirahatı, serbest 

çalışma ve kazanması, zekâ ve aklını kullanmasını başkaları tarafından istismar 

edilmemesi teşkil eder. Hâlbuki bugüne kadar iktidar, vatandaşları mütemadi olarak 

yanlış hareketler ve kararlarla manevi ve maddi olarak büyük bir yük altında 

inletmiştir. 

Son yarım asırdan beri yüksek tahsilli münevverlerin siyasi ihtiras peşinde 

koşan şefleri arkasında sürüklenmesi yapıcı kuvvetin ve sermayenin geniş ölçüde 

memleketin her tarafına dağılmasına ve yayılmasına mani olmuş; mahdut çevrelerde 

muayyen ellerde toplanmasına sebep olmuştur128. 

Atademir’in bu şekilde eleştirdiği CHP 14 Mayıs seçimleriyle iktidarı DP’ye 

bırakmıştır. Seçimlerden sonra yeni meclis 22 Mayıs 1950 günü açılmıştır.. Aynı gün 

yapılan seçimlerde Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhurbaşkanı seçimi 

şehrimizde 101 pare top atışıyla selamlanmış ve gece tenvirat yapılmıştır. 

Yeni hükümet ise Adnan Menderes başkanlığında kurulmuştur. Yeni kabine şu 

isimlerden oluşmuştur129. 

Başbakan : Adnan Menderes 

Adalet Bakanı : Halil Özyürek 

Milli Savunma Bakanı : Refik Şevket İnce 

İçişleri Bakanı : Rükneddin Nasuhoğlu 

Dışişleri Bakanı : Fuat Köprülü 

Maliye Bakanı : Halil Ayan 

Milli Eğitim Bakanı : Avni Başman 

Bayındırlık Bakanı : Fahri Belen 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı : Zühtü Veli Beşe 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı : N. Reşat Balkır 

                                                
128  Atademir, “14 Mayıs”, s. 1 ve 3. 
129  Selçuk, 23 Mayıs 1950, Sayı 469, s. 1. 
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Gümrük ve Tekel Bakanı : Nuri Özsan  

Tarım Bakanı : Nihat Eğriboz 

Ulaştırma Bakanı : Tevfik İleri 

Çalışma Bakanı : Hasan Polatkan 

Gazetemizin başyazarı S. Râgıp Atademir yeni kabineyi mercek altına alan bir 

makale kaleme almıştır. Makalesinde DP’nin şimdiye kadar hiçbir program 

yapmaksızın milletin yardımıyla iktidarı kısa zamanda yendiğini belirtir. Demokrat 

liderleri pek az istisna ile ameli kimseler olarak tanıdığını söyler. İlim ve ihtisastan 

ziyade pratikten yetiştiklerine vurgu yapar. 

Yeni kabinenin görünüş itibariyle çok yaşlılarla çok genç unsurları 

toplamasının göze hoş geldiğini fakat aralarında nasıl bir ahengin oluşacağını 

zamanla göreceğimizi anlatır. Daha sonra yeni bakanlar hakkındaki izlenimlerini tek 

tek anlatır. Demokratların ilk önce seçimde vaat ettiklerini bir araya getirerek 

düşünmek mecburiyetinde oldukları fikrindedir. Yeni bir program yapmanın elzem 

olduğunu ve kabinenin uzuvlarının birbirleriyle anlaşmasının şart olduğunun altını 

çizer130. 

 

B. SELÇUK GAZETESİ VE DIŞ POLİTİKA 

1. Sovyet Rusya İle İlişkiler 

Selçuk Gazetesi’nin yayın hayatına başladığı günlerde Türk dış politikası çok 

nazik bir evreden geçmekteydi. Sovyetler Birliği’nin Türkiye üzerindeki emel ve 

isteklerini dillendirdiği ve bu konuların tartışılmaya başlandığı bu dönem 

gazetemizde de bir hayli yer bulmuştur. 

Sovyet hükümeti Türkiye üzerindeki emellerini 1939 yılında Moskova’ya 

giden Türk heyetine açıklamıştı. Savaş içinde de Türkiye’ye karşı takındığı tavır 

sonraki dönem için ipuçları vermekteydi. Nitekim Sovyetler 19 Mart 1945’te 

Türkiye’ye bir nota vererek isteklerini dillendirdi. Buna göre Sovyet hükümeti süresi 

7 Kasım 1945’te dolacak olan 17 Aralık 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve 

                                                
130  Atademir, “Demokratların İlk Kabinesi”, Selçuk, 30 Mayıs 1950, Sayı 471, s. 1-2. 
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Saldırmazlık Antlaşmasını yenilemek istemediğini belirtmişti. Bu duruma neden 

olarak da bu antlaşmanın savaş sonunda meydana çıkan yeni duruma uygun olmadığı 

ve ciddi şekilde değişime muhtaç olduğu gösteriliyordu131. Türkiye 4 Nisan 1945’te 

verdiği karşılık notasında süresi sona erecek antlaşma yerine her iki tarafın bugünkü 

çıkarlarına daha uygun ve ciddi değişiklikleri kapsayan yeni bir antlaşmanın 

yapılması yolundaki Sovyet isteğinin uygun görüldüğü ve bu amaçla yapılacak 

tekliflerin büyük bir dikkatle inceleneceğini bildirmiştir132. Daha sonraki dönemde 

Sovyetler resmi bir yazışmaya dökmeksizin isteklerini dile getirmişlerdir. Buna göre; 

Rusya Montrö’nün yeniden gözden geçirilmesini ve Kars-Ardahan bölgelerinin 

kendisine verilmesini istemekteydi. Ardından SSCB konuyu savaş sonu konferansı 

Potsdam’da İngiltere ve ABD ile de görüşmüştür. 17 Temmuz - 2 Ağustos 1945 

tarihleri arasında müttefiklerin durumu, savaş tazminatı, Alman sınırı gibi konuların 

görüşüldüğü bu konferansta boğazlar konusu da gündeme gelmiştir133. 1 Ağustos’ta 

imzalanan protokolün Boğazlara ilişkin 16. maddesi şu şekildeydi: 

“3 Hükümet, Boğazlarla ilgili Montrö’de imzalanmış sözleşmenin günün 

şartlarına uymadığından değişmesi gerektiğini kabul etmişlerdir. 

Müteakip adım olarak üç hükümetten her biri ile Türkiye arasında bu 

meselenin doğrudan görüşme konusu yapılması uygun görülmüştür134. 

Potsdam’da alınan karar doğrultusunda Türkiye’ye ilk nota ABD tarafından 2 

Kasım 1945 tarihinde verildi. Bu notaya göre ABD, boğazlarda ticaret gemileri için 

tam serbesti; Karadeniz’e kıyısı olan  devletlerin savaş gemilerinin geçişi için geniş 

serbesti ve Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerinin ise Karadeniz 

devletlerinin muvafakatiyle ve sınırlı tonilâto ile geçiş hakkına sahip olmasını 

istiyordu. Hemen hemen aynı nitelikteki İngiliz görüşü de 21 Kasım 1945’te 

Türkiye’ye bildirilmiştir135. 

                                                
131  Mehmet Gönlübol - A. Haluk Ülman, “1945-1965 Dönemi Genel Durum”, Olaylarla Türk Dış 

Politikası (1919-1995), Ankara 1996, s. 191. 
132  Gönlübol-Ülman, s. 192.  
133  Erel Tellal, “SSCB’yle İlişkiler”, Türk Dış Politikası, I, Ankara 2002, s. 502.  
134  Kamuran Gürün, Türk-Sovyet İlişkileri (1920-1953), Ankara 1991, s. 298. 
135  Fahir Armaoğlu, 20. yy Siyasi Tarihi, Ankara 1993, s. 428. 
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Bu notalar üzerine Başbakan Şükrü Saraçoğlu; Boğazların statüsü ve 

kontrolünü tanzim eden Montrö Mukavelesinin tekrar gözden geçirilmesi hakkındaki 

Amerikan planını kabule Türkiye’nin amade olduğunu bildirmiştir136. 

Bu arada 14 Aralık 1945’te Tiflis Deyli Komünist, 20 Aralıkta ise Pravda ve 

İzvestiya gazetelerinde 2 Gürcü profesörün makaleleri yayınlandı. Bu makalede 

Gürcistan hududunun güneyinde bulunan Ardahan, Artvin, Oltu, Tortum, İspir, 

Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun istenmekteydi. Bu istenen topraklar 

Batum’un güneyinden Karadeniz sahili üzerinde 170 km uzunluğunda bir sahayı 

içine almaktaydı137. 

Gürcü tarihçilerin iddiaları ve toprak talepleri Türkiye’de basın başta olmak 

üzere büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Duruma Selçuk şu şekilde değinmektedir: 

“Sovyetlerin Türkiye’den yaptıkları arazi talebine karşı bütün Türk basını tam 

bir ittihat halinde çıkış göstermektedir. Emeğinden fedakârlığından çok fazla 

mükâfata mahzar olan Rusların açgözlülükle etrafa saldırmaları, bilhassa bizim gibi 

kimsenin bir karış toprağında gözü olmayan bir milletin arazisine göz dikmeleri 

kendileri için şüphesiz iyi bir netice vermeyecektir. Gürcü tarihçiler iddia ettikleri 

tarihin seyrinden gafil bulunduklarını bilmelidirler. Bütün basınımızın yaydığı şu 

cümleyi biz de tekrar etmekten zevk duyuyoruz: Bir karış Türk toprağı için bütün 

Türkler ateşe atılmaya hazırdır138.’’ 

Bu duruma yabancı basın da kayıtsız kalamamıştır. Onlara göre de Rus basını 

hakikaten kabul edilmesi imkânsız istekler ileri sürmekte ve Türk gazeteciler de 

Rusya taleplerinde ısrar ettiği takdirde harbin önüne geçilemeyeceğini söylemekte 

tereddüt etmemektedir139. 

Başbakan Şükrü Saraçoğlu Türk basın konseyi üyelerine verdiği bir çayda 

gündemdeki bu konuya da değinmiştir. Başbakan Gürcülerin talep ettiği illerde 

Gürcü dilini konuşan ve kendilerini Türk dinine, Türk vicdanına, Türk kültürüne ve 

Türk diline sahip sayan insanlar olduğunu belirtmiştir. Fakat bu insanların Çarların 

ve Çar ordularının önünden kaçıp ana vatana iltica eden Türkler olduğunun altını 
                                                
136  Selçuk, 8 Aralık 1945, Sayı 9, s. 1.  
137  Selçuk, 22 Aralık 1945, Sayı 13, s. 1.  
138  Selçuk, 29 Aralık 1945, Sayı 15, s. 1.  
139  Selçuk, 2 Ocak 1946, Sayı 16, s. 1. 
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çizer. Daha sonra zikredilen illerdeki Gürcü vatandaşlarımızın adedini vererek 

profesörlerin iddialarını yalanlar. Bu profesörleri dünkü ve bugünkü tarihi 

bilmemekle suçlar, onları okuttukları dersin icabı sanarak kanların bir kere daha 

döküldüğünü görmek ve yazmak hastalığına tutulmuş kimseler olarak zikreder140. 

Türk-Sovyet ilişkilerindeki bu gergin durum 1946 yılı ortalarına kadar devam 

etti. 1946 yazında ise tekrar kritik bir döneme girildi. Sovyet hükümeti Potsdam 

kararlarına uygun olarak Boğazlar hakkındaki görüşlerini 7 Ağustos 1946 tarihinde 

verdikleri bir nota ile Türk hükümetine bildirdi 

Rusya notasında, Türkiye’nin Alman savaş gemilerinin harp zamanında 

boğazlardan geçmesini önlemediğini iddia ettikten sonra boğazlarla ilgili şu teklifleri 

sunmuştur: 

• Boğazlar bütün memleketlerin ticaret gemilerine daima açık olmalıdır.  

• Boğazlar Karadeniz devletlerinin harp gemilerine daima açık olmalıdır. 

• Karadeniz’de sahili bulunmayan devletlerin harp gemilerinin boğazlardan 

geçmesi, özel şekilde öngörülen haller hariç yasaklanmalıdır. 

• Boğazlar rejiminin tespiti Türkiye ile diğer Karadeniz devletlerinin 

salâhiyetinde olmalıdır. 

• Bu rejimin uygulamasını ve boğazların savunulmasını Türkiye ile Rusya 

ortaklaşa yürütmelidir141. 

Bu notanın birer sureti de İngiltere ve ABD’ye verilmiştir. 

Buna karşılık ABD 19 Ağustos 1946’da Sovyet hükümetine verdiği cevabi 

notada Boğazların Türkiye ve Sovyetler tarafından müşterek müdafaa ve boğazların 

kontrolünün yalnız Karadeniz’e sahildar devletler tarafından icra edilmesi hakkında 

Sovyetler Birliği’nin sunduğu teklifin kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Amerika 

bu meselenin Birleşmiş Milletler Teşkilatının prensipleri ile halledilmesini istemekte 

ve Boğazlar anlaşmasının tadili için toplanacak konferansa Amerika’nın da katılması 

gerektiğinin altını çizmiştir142. 

                                                
140  Selçuk, 9 Ocak 1946, Sayı 18, s. 3. 
141  Gürün, s. 305-306. 
142  Selçuk, 12 Ağustos 1946, Sayı 82, s. 1. 
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İngiltere de 21 Ağustos tarihinde Sovyet hükümetine verdiği notada 4. ve 5. 

maddedeki Sovyet isteklerinin kabul edilmediğini belirtti ve boğazlardaki yegâne 

karar kuvveti olması hasebiyle, Türkiye’nin boğazların kontrol ve savunmasının 

sorumlusu olarak kalmakta devam etmesi gerektiği fikrini ileri sürdü143. 

İngiltere ve ABD’nin Sovyetlere verdiği notalardan güç alan Türkiye 22 

Ağustos 1946’da Moskova’ya cevabi notasını vermiştir. Bu notada Sovyetlerin ilk üç 

isteğinin görüşülebileceği, ama 4. ve 5. maddedeki isteklerin hiçbir biçimde 

tartışmaya konu olmayacağını vurgulamıştır144. 

Türkiye’nin bu cevabından pek memnun olmayan Moskova, kendisini 24 Eylül 

1946’da tekrar bir nota vermek zorunda hissetti. Bunda da ilk notadaki itham ve 

istekler tekrar ediliyordu. 

Sovyet Rusya’nın 24 Eylül tarihli notası üzerine ABD ve İngiltere 9 Ekim’de 

Sovyetlere verdikleri notalarda, Potsdam kararlarına göre tarafların sadece birer nota 

vererek fikirlerini bildireceklerini, yoksa karşılıklı cevabi notalarda meselenin 

tartışılmasına girişilemeyeceğini belirtmişler, Türkiye’nin boğazların savunmasında 

tek sorumlu kalması hususunda önceki görüşlerini tekrar etmişlerdir145. 

Selçuk Gazetesi boğazlar hakkındaki cevabi notamızın dışişleri bakanlığınca 

hazırlandığı ve bakanlar kuruluna sunulacağı haberini 16 Ekim’de146, bu hazırlanan 

notanın bakanlar kurulunca görüşülüp tasvip edildiği haberini ise 19 Ekim’de 

vermiştir147. 

Sonuçta gazetenin de haber olarak verdiği bu nota 18 Ekim 1946’da 

muhatabına iletilmiştir. Türkiye burada da ilk notasındaki görüş ve kararlılığını 

tekrar etmiştir. 

Sovyetler Birliği bu notaya tekrar bir cevap vermedi. Konferans toplanması 

hususunda da hiçbir talebi olmadı. Bundan dolayı Montrö günümüzde hala 

yürürlüktedir. 

                                                
143  Armaoğlu, s. 428. 
144  Tellal, s. 526. 
145  Armaoğlu, s. 429. 
146  Selçuk, 16 Ekim 1946, Sayı 97, s. 1. 
147  Selçuk, 19 Ekim 1946, Sayı 98, s. 1.  
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Bu tarihten itibaren Türk-Rus ilişkilerini zaman zaman Rusya’nın Türkiye’ye 

verdiği protestolar ve bunların cevaplanması şeklinde, karşılıklı nota değişimi 

dönemi diye nitelendirmek mümkündür148. 

Daha sonraki dönemde Truman Doktrinine de Sovyet Rusya karşı çıkmıştır. 

Zikredilen dönem daha sonra ayrı başlık altında inceleneceğinden ve gazetemizde o 

konularda Sovyetleri ilgilendiren bir haber bulunmadığından burada yer vermiyoruz. 

 
2. Truman Doktrini 

ABD, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batı Avrupa’nın tekrar eski ekonomik 

ve siyasal gücüne ulaşmasını hedeflemekteydi. Batı Avrupa’nın geleceğinin 

şekillenmeye çalışıldığı böyle bir zamanda, bu bölgeye komşu 2 devlet sancılı bir 

dönemden geçmekteydi. Bunlardan Yunanistan iç karışıklıklarla uğraşmakta, 

Türkiye ise tehdit içerikli Sovyet istekleriyle boğuşmaktaydı. Bu iki ülkedeki 

gelişmeler ABD’nin Avrupa planlarını da doğrudan etkileyecekti. 

İçinde bulunulan ortam daha sonra Truman Doktrini diye adlandırılacak olan 

kararları bir nevi zorunlu hale getirdi. Doktrinin 2 amaca yönelik olduğunu 

görmekteyiz. Bunlar kısa vadede Yunanistan ve Türkiye’yi Sovyet tehdidine karşı 

askerî ve ekonomik olarak güçlendirmek, uzun vadede ise Sovyet genişlemesini 

dünyanın neresinde olursa olsun engellemek ve Amerikan ekonomik ve siyasal 

anlayışının yayılmasını sağlamak149. 

Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle uzun görüşmeler sonucunda 

Türkiye ve Yunanistan’a yardım etme kararı alan Başkan Truman, bu amaçla Senato 

ve Temsilciler Meclisi’nin 12 Mart 1947’de yaptığı ortak oturumda bir mesaj 

okumuştur. Truman Doktrini adı verilen bu mesajda Türkiye ve Yunanistan hakkında 

geniş bilgi vermiş, bu iki devletin bağımsızlık ve hürriyetlerini koruyabilmeleri için 

kongreden hükümete şu iki yetkinin verilmesini istemiştir. Bunlar: 

1) Türkiye ve Yunanistan’a 400 milyon dolarlık yardım yapmak, 

2) Bu devletlerin isteği üzerine her ikisine de sivil ve askeri personel göndermek; 

seçilecek Türk ve Yunan personelinin de ABD’de yetiştirilmesini sağlamak150. 

                                                
148  Gürün, s. 308-309. 
149  Çağrı Erhan, “ABD ve Nato’yla İlişkiler”, Türk Dış Politikası I, Ankara 2002, s. 530-531. 
150  Gönlübol-Ülman, s. 214. 
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Truman’ın bu teklifi meclis tarafından kabul edilmiştir. Bu kanun tasarısından 

Türkiye’yi hariç tutmak için bir teklif yapılmış, bu teklif 22’ye karşı 68 muvafık oyla 

reddedilmiştir151. 

Bu arada Amerikan gazeteleri de yardım konusunda halkın görüşünü almak 

için anketler düzenlemişlerdir. Bu anketlerden birinde % 58 evet, % 19 hayır, % 23 

de kararsız şeklinde bir dağılım ortaya çıkmıştır152. 

Truman’ın isteklerine uygun olarak hazırlanan “Yunanistan ve Türkiye’ye 

Yardım Kanunu” kongre tarafından kabul edilmiş, 22 Mayıs 1947’de başkan 

tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Truman programı Yunanistan ile 

Haziran, Türkiye ile Temmuz’da imzalanan ikili antlaşmalarla hayata geçirilmiştir. 

Fakat bu yardım kanunu kısa ömürlü olmuş, 1948 Nisan’ında Ekonomik İşbirliği 

İdaresi’nin denetimine geçmiştir. Aradaki 9 aylık süreçte kararlaştırılan 400 milyon 

doların 337 milyon doları harcanmıştır. Bu paranın 268 milyon doları Yunanistan’a, 

69 milyonu ise Türkiye’ye harcanmıştır. Yunanistan bu paranın % 59’unu, Türkiye 

ise % 100’ünü askeri maksatlarla kullanmıştır. Türkiye’de faaliyet daha çok yolların 

yapımı ve tamiri, kargo ulaşımının geliştirilmesi, silahlı kuvvetlerin silahlandırılması 

ve eğitilmesi ile hava alanlarının onarılması alanlarında olmuştur153. 

 

3. Kore Harbi 

Gazetemizin yayın hayatında olduğu dönemde Türk dış politikasını etkileyen 

önemli olaylardan biri de Kore Harbi olmuştur. Harp çıkış tarihi itibariyle 

gazetemizin yayın hayatının son dönemlerine rastlar. Bunun içindir ki harbin sadece 

başlangıç safhası gazetede yer bulabilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Kore yarımadası Japon işgali altında kalmıştı. 

Savaşın nihayetinde ABD ve SSCB arasında varılan bir anlaşma mucibince yarımada 

38. paralelin kuzeyi ve güneyi şeklinde yapay biçimde bölünerek, işgalci Japon 

birliklerinin kuzeyde bulunanları SSCB, güneyde kalanları ise ABD ordusu 

                                                
151  Selçuk, 25 Nisan 1947, Sayı 149, s. 1. 
152  Selçuk, 2 Mayıs 1947, Sayı 151, s. 1.  
153  Oral Sander, Türk-Amerikan İlişkileri 1947-1964, Ankara 1979, s. 23-24. 
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tarafından esir alındı. Yarımadanın siyasal geleceği hakkında bu iki devlet arasında 

yürütülen çalışmalar ise sonuçsuz kaldı154. 

Kore Savaşı patlak vermeden önce Türkiye’de CHP hükümette bulunmaktaydı. 

Bu dönemde Türkiye Nato’ya girmek için müracaat etmiş fakat kabul edilmemişti. 

14 Mayıs 1950’de yapılan genel seçimlerde iktidar DP’ye geçti. Bunun üzerinden 

çok geçmeden ise 25 Haziran 1950’de Kore’de savaş alevlenmeye başladı. Güvenlik 

Konseyi aynı gün yaptığı toplantıda Kore’nin kuzeyinin güneye saldırmasının barışı 

bozucu bir davranış olduğunu kararlaştırmıştır. 27 Haziran’da BM üyelerini, Kore 

Cumhuriyeti’ne saldırıyı karşılamak yeterliliğini verecek, bölgede barış ve güvenliği 

geri getirecek yardımlarda bulunmaya çağırmıştır155. 

27 Haziran’da ABD birlikleri Güney Kore’ye çıktılar ve savaşa tutuştular. Bu 

dönemde harple ilgili Selçuk’ta şu yorumda bulunuluyordu: “Kızıl emperyalizmin 

Kore’de tutuşturduğu harb ateşi vaktinde tedbir alınmamış olduğu cihetle, 

zamanında yetişilmiş olmasına rağmen büyümekten kurtulamamıştır. Barışa karşı 

açılmış ilk tecrübe savaşı olan bu cüretkâr tecavüze asla vakit kazandırmamak, onu 

tahmin edilenden hatta mümkün olandan daha kısa bir zamanda yüzgeri etmeye 

mecbur bırakmak, geleceğin emniyeti bakımından fevkalâde ehemmiyeti hâiz bir 

hareket hattıdır156.” 

Gazete Kore’ye yapılan Amerikan askeri yardımına başka yorumlar getirmeye 

çalışanlara da gerekli cevabı vermeye çalışmıştır. Gazeteye göre Amerika kızıl 

istiladan bütün insanlığı kurtarmak hususunda sahip olduğu çok yüksek ve insani 

duygularını bu vesile ile bir defa daha en asil bir suretle ispat etmiştir. Kore’de 

dökülen genç Amerikan kanı herhalde bir avuç zavallı Korelinin kanını emmek için 

değildir diyerek yardımın herhangi bir emperyalist kaygı taşımadığını vurgular. Bir 

insanı boğulmadan kurtaran kimsenin sâiki hiç şüphesiz ki her şeyden önce 

fedakârlık fazileti olduğunu ifade ederek Kore’ye Amerikan yardımına destek 

olur157. 

                                                
154  Erhan, s. 547. 
155  Mehmet Gönlübol, Olaylarla Türk Dış Politikası, Ankara 1996, s. 227. 
156  Selçuk, 11 Temmuz 1950, Sayı 483, s. 1. 
157  Selçuk, 25 Temmuz 1950, Sayı 486, s. 1. 
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BM’de yapılan çağrıya uygun olarak 15 ülke Kore’ye asker gönderdi. 

ABD’den sonra asker yollayan ikinci devlet Türkiye’dir. Albay Tahsin Yazıcı 

komutasındaki birlik 17 Ekim’de Kore’ye ulaşarak, 25. Amerikan tümenine bağlı 

olarak doğruca ateş hattına sürülmüştür158. Gönderilen Türk birliği 259 subay, 18 

askeri memur, 4 sivil memur, 395 astsubay ve 4414 er olmak üzere 5090 kişiden 

oluşmaktadır159. 

Kore’ye Türk askeri gönderme kararı gazete tarafından büyük bir memnunluk 

ve takdirle karşılanmıştır. Hükümetin aldığı kararı, milletler arası münasebet ve 

taahhütler karşısında dürüstlük ve vazifeşinaslık bakımından olduğu kadar umumi 

barışın sağlanması açısından da büyük bir adım olduğunu belirtir160. 

Türkiye’nin uluslararası arenada kendi üstüne düşen görevi yerine getirdiğini 

belirten gazete, nihaî zafer elde etmek için, bir tarafına iğne batırılan insandaki 

umumi hassasiyet kadar ani ve şümullü bir alaka ile BM’nin de Kore’ye yardıma 

koşması gerektiği hususunun üzerinde durur161. 

Ayrıca harbin iki millet arasındaki sınır kavgası olmadığını, iki zıt ideolojinin 

bir mihrak noktasında çarpışması olduğunu belirtir. Ve bu ideolojiler çatışmasını ilk 

defa Kore’de karakteristik bir mahiyette kendini gösterdiği noktasına vurgu yapar162. 

Türkiye’nin dışında Amerika’nın gerekli yardımı görmediği kanısında olan 

gazete, bu büyük davada bütün yükün şu an için Amerika’nın üzerine yüklendiği 

görüşündedir. Seyirci alkışının Amerika’ya zaferi temin edemeyeceğine fakat 

yapılanın da bundan başka bir şey olmadığı iddiasındadır163. 

Yukarıda da zikrettiğimiz gibi bölgeye giden ikinci asker Türk askeridir. 

Savaşın ilerleyen safhalarında Kore’ye gönderilen Türk askerlerinin sayısı 6 binin 

üzerine çıkmıştır. 27 Temmuz 1957’de imzalanan ateşkese kadar Türk askerlerinin 

721’i şehit olurken, 672’si yaralanarak yurda dönmüştür. 1475 asker Kore’de tedavi 

edilmiş, 234 askerimiz esir düşmüş ve 175 kişi de kaybolmuştur164. 

                                                
158  Erhan, s. 547. 
159  Celal Dora, Kore Savaşı’nda Türkler, İstanbul 1963, s. 7. 
160  Selçuk, 28 Temmuz 1950, Sayı 487, s. 1.  
161  Aynı yer. 
162  Aynı yer. 
163  Selçuk, 1 Ağustos 1950, Sayı 488, s. 1. 
164  Erhan, s. 547. 
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Kore Harbi 27 Temmuz 1953’te imzalanan ateşkes antlaşmasıyla sona ermiştir. 

38. paralel iki ülke arasında sınır olmuş, esirler karşılıklı değiştirilmiştir. Türk askeri 

ateşkesten sonra da görevde kalarak, yılda 100.000 doları bulan maaş ve yollukları 

Türk hükümetince karşılanmıştır. 27 Mayıs 1960’tan sonra Kore’de bırakılan 

sembolik manga da 1971’de geri çağrılmıştır165. 

                                                
165  Aynı yer. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SELÇUK GAZETESİNE GÖRE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT 

 

A. GAZETEYE GÖRE SOSYAL HAYAT 

1. Sosyal Hayata Etki Eden Problemler 

Selçuk gazetesi sosyal hayata etki eden problemler üzerinde özellikle durur. 

Sosyal hayatta karşılaşılan sorunları Galip Bilge “İçtimai Dertlerimizden” başlığı 

altında incelemiştir.  

Galip Bey bu dertlerin en büyüğü olarak yalancılığı işaret eder. “En gerisinden 

en ilerisine kadar bütün milletlerin kötülemekte yegâne birleştikleri sıfat varsa o da 

yalandır166” der. 

Ceza kanunumuzda bu kötü fiilin önüne geçecek yaptırımlar olduğuna değinen 

yazar, en ağır cezaların bile bu suçu önleyemeyeceğini belirtir. Yalanın azlığıyla 

memleketin gelişmişlik düzeyi arasında da bir ilişki kurarken, “Haklı haksız olup 

ağlarsa, hapishaneler tıklım tıklım dolu ise, okullar yapılmıyor ise, intihar 

olabildiğince çoğalan bir adet haline gelmişse, memleketin dertleri görülmüyorsa, 

erken evlenme yüzünden doğuran kadın ölüyorsa, binlerce lira sarf ile yaptığımız 

yollar mahvoluyorsa bilelim ki hepsinin kökü yalancılıktır167” diyerek bütün sosyal 

problemlerin kaynağı olarak yalanı gösterir.  

Galip Bey’in üzerinde titizlikle durduğu diğer bir konu ise rüşvettir. 

Rüşvetçileri şehirdeki şakiler olarak adlandırır. Memurların özellikle savaş 

zamanında ekonomik olarak zor durumda kalmalarından ötürü rüşvetçilerin işinin 

daha da kolaylaştığı iddiasındandır. Bu eşkıyalara karşı devletin, memurları korumak 

için tedbir alması lazım geldiğini, memurun da fikir mantık ve vatan sevgisi ile 

vicdanını harekete geçirerek bu beladan kurtulabilineceği üzerinde durur168. 

Galip Bey yalancılık ve rüşvetçiliği eleştirirken, Muhlis Koner memleketi 

kemiren diğer iki afetten bahseder. Bunlar dalkavukçuluk ve istismardır.  

                                                
166  Galip Bilge, “Yalancılık’’, Selçuk, 5 Aralık 1945, Sayı 8, s.3. 
167  Aynı yer. 
168  Bilge, “Resmi Dairelerde Tavassut’’, Selçuk, 22 Aralık 1945, Sayı 13, s. 2. 
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“Dalkavukçuluk, yüze karşı gülerek karşısındakinin birçok meziyetlerinden 

bahseden, yani içi dışına uymayan bir adamdır. Toplumda birçok zararlara neden 

olan dalkavuklar bilhassa yöneticilere yakın dururlar. Dürüst bir idareciyi yüzüne 

karşı yalandan türlü kelimelerle yoldan çıkarır169” demektedir.  

Koner’e göre dalkavuk kadar tehlikeli diğer bir insan tipi ise istismarcılardır. 

İstismarcıyı rüzgâra göre yön değiştiren, her damlanın altında çanağı olan insan 

olarak tarif eder. Doğru sözlü adamlar ve karakter sahibi gençlerin memlekete 

yapacağı en büyük vazifenin bu munzur şahsiyetleri tepelemek ve bunların 

memlekete sokacağı kundağı kendi başlarında paralamak170 olacağını belirtir.  

 

2. Mahalle Yönetimi ve Sosyal Hayat 

Sosyal hayat üzerinde yönetimlerin inkâr edilemez bir etkisi vardır. Selçuk 

gazetesi, sosyal hayatın tanzimi hususunda özellikle mahalle yönetimi üzerinde 

durur. Bu bağlamda muhtarlığın daha cazip hale getirilmesi ve cemaat teşkilatının 

tekrar kurulmasının gerekliliğini vurgular.  

Muhtarların maaşlı bir hale getirilmesi, muhtarlara sosyal güvence verilmesi 

lazım geldiğini belirtir171. Daha sonra cemaat teşkilatları daha aktif hale 

getirilmelidir. Bu teşkilat, eskiden her mahallede bulunan, mahallenin aksakallıları 

denilen, halkça sevilen, sayılan, sözü dinlenen kimselerden oluşmaktaydı. 

Mahallenin her türlü eksikliği bu kimselerce bilinir, giderilmesine çalışılırdı. Ayrıca 

mahalle çocuklarının terbiye edilmelerinde son derece önemli bir role sahiptirler172. 

Gazeteye göre her mahallede eskiden var olan avarız sandıkları tekrar 

kurulmalı idi. bu sandıklarda toplanan paralar ile mahallenin kaldırımları yapılır, 

hastalarına yardım edilir, yoksullarına bakılırdı. Mahallenin çeşmesi onarılır, camiin 

imam ve müezzin maaşı buradan karşılanırdı. Bu sandıklar genellikle yukarda 

bahsedilen teşkilat tarafından idare olunurdu173. Cemaat teşkilatı ve avarız sandıkları 

                                                
169  Koner, “Dalkavuk ve İstismar’’, Selçuk, 22 Aralık 1945, Sayı 13, s.2. 
170  Aynı yer. 
171  Koner, “Muhtarlık Teşkilatını Düzeltelim’’, Selçuk, 18 Aralık 1946, Sayı 112, s.1. 
172  Koner, “Mahallelerimizin İleri Gelenlerine Bir Tavsiye’’ Selçuk, 16 Şubat 1946, Sayı 29, s.1. 
173  Koner, “ Mahalle Yardım Sandıkları’’, Selçuk, 4 Aralık 1946, Sayı 108, s.1 



 

 

56

merkeziyetçiliğin bir sonucu olarak yavaş yavaş sönmüş ve ortadan kalkmışlardı. 

Yukarıdaki fonksiyonları nedeniyle bunların tekrar oluşturulması şarttır174.  

 

3. Sosyal Hayatta Ailenin Yeri 

Selçuk Gazetesi soysal hayatı intizama büyük önem vermiştir. Hemen her 

sayısında karşılaşılan uygunsuzlukları dile getirmiş, çözüm yolları hususunda 

fikirleriyle halka önder olmuştur.  

Gazete özellikle aile birliğinin kurulması ve idamesi hususuna büyük özen 

göstermiştir. Aile kurumunun kurulması önündeki engeller üzerinde duran gazete, 

Konya geçliğini evlilikten uzak tutan nedenleri şu şekilde sıralar: 

a) Ahlak telakkilerinin zaafından doğan, ihtiyatı aşan bir itimatsızlık. Acaba 

aldanır mıyım, mesut olamaz mıyım korkusu.  

b) Saadeti güzellikte ve zenginlikte aramak.  

c) Boşanmaların çokluğu. 

d) Evli şahısların evlilik hakkında öne sürdükleri menfi fikirler.  

e) Lüzumsuz şeyler için yapılan yüklü masraflar.  

f) Şahsi düşünce ve ihtirasların mantıkla ayarlanmaması175. 

Konya’da gençliği bekâr bırakan sebeplerin en büyüğü evliliğin yüksek 

maliyeti idi. Oğlan evlendirmek için evvela yüzük takmakla yetinmeyip şerbet içme 

namı altında büyük ziyafetler yapılmakta idi. 16-20 koyun kesilip, rakılar içilerek 

fuzuli masraflar yapılmaktaydı. Arkasından hemen düğün yapılmayıp bir iki sene 

gençler nişanlı bekletilmekteydi. Bu sürede bayramlarda ve diğer günlerde gelin kız 

görmeye gidilmekte; her gidişte elbise ve çeşitli hediyeler götürülmekteydi. Bu da 

masrafı biraz daha artırıyordu. Son olarak da külfetli bir başlık parası veriliyordu176. 

Bu fena adetlerin kaldırılması gerektiği üzerinde duran gazete gençliği de 

evlenmeye teşvik etmiştir. 

                                                
174  Koner, “Kendi Kendini İdare ve Cemaat Teşkilatı’’, Selçuk, 7 Aralık 1946, Sayı 109, s.1. 
175  Bilge, “Niçin Evlenmiyorlar’’, Selçuk, 6 Nisan 1945, Sayı 43, s.2. 
176  Nazmi Ünal, “Cihanbeyli’de Fena Bir Âdetin Terki’’, Selçuk, 23 Ocak 1946, Sayı 22,s.1. 
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Gazete aile birliği kurmanın önündeki engelleri bu şekilde sayarken, boşanma 

hususunda da caydırıcı yazılara yer vermekteydi. Bir aileyi kökünden yıkan sebepleri 

Selçuk; kadının aile bütçesini tanımaması ve ekonomiyi bilmemesi, moda peşinde 

koşması, evine ve çocuğuna bakmaması, erkeğin zengin olmamasından veya 

mevkiinden düşmesi sonucunda yaratılan tartışma ortamları olarak gösterir. Ayrıca 

kadının ihtiyarlamasına rağmen erkeğin biraz daha genç kalması ve eşlerin 

birbirlerinin zevklerine, duygularına uygun gelmedikleri iddialarını da zikreder177. 

Bu şekilde boşanmanın sebepleri sayıldıktan sonra M. Muhlis Koner taraflara 

şöyle seslenir: 

“Erkeğe söylüyorum azizim: Kızı aldığın zaman gençti, hasta değildi. 

Üzerinden seneler geçti yıprandı, şimdi beğenmez mi oldun? Evlenmede hayat 

arkadaşını seçerken dikkat edeydin de evine çocuğuna bakacak birini bulaydın. 

Evlenme başka eğlenme başkadır.  

Sen eğlenme kadını değil, aile kuracak bir kız almalıydın. Zevkine uygun 

değilmiş, senelerden sonra değilmiş. Nihayet birçok yönden kadın kafalara 

uymuyormuş neden evvel düşünmedin? 

Kadına söylüyorum: Kızım aynı sözleri sana da söylüyorum. Buraya yalnız bir 

şey ekleyeceğim. Bir aile bütçesi var. Geliri gidere uydurmak lazım. Çoluğun 

çocuğun nafakasını süsten geçiriyorsun. Mevki denilen şey saâdet getirmez. O, belki 

birçok hırsların kaynağıdır178.” 

 

4. Sosyal Hayatın Aksayan Yönleri 

Bazı insanlar günlük sıkıntılarından bir nebze olsun kurtulmak, yorgunluklarını 

atmak için çeşitli eğlence programlarının içinde yer alırlar. Bu programlardan biri de 

Konya kültüründe yer etmiş olan “oturak âlemi179” dir.  

Oturak âlemleri, köy odası, bağ evi gibi tenha yerlerde, gelen misafirlere içki 

ikram eden, sini üzerinde oynayarak onları eğlendiren ve oturak kadını olarak 

                                                
177

  Koner, “Boşanma’’, Selçuk, 9 Kasım 1945, Sayı 2, s.3. 
178  Aynı yer.  
179  Geniş bilgi için bkz. Mehmet Tahir Sakman, Dünden Bugüne Konya Oturakları, İstanbul, 2001 
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tanımlanan kadınlar eşliğinde genellikle gecenin ilerleyen zamanlarında el ayak 

çekildikten sonra yapılan erkeklere mahsus eğlencelerdir180. 

Adli ve sosyal bir çok sorunun ortaya çıkmasına neden olan oturak alemini 

Selçuk gazetesi şu şekilde tanımlar:  

“Maruf tabirle ahır sekisinde, izbelerde, dar ve basık odalarda, yirmi otuz 

kişinin kirlettiği bir hava içinde, divanvari dizilip oturarak saatlerce leblebi ve 

patlıcan turşusuyla alkol alan ve bir cura veya sazın çıkardığı güya oynak ve şakrak 

seslere ayak uydurarak, otura kalka zil döven bir zavallı kadının oynamasına hayran 

olup kalan delikanlılarımızın şu zevk tarzıdır181.” 

Bu eğlencelerin büyük çoğunluğu genellikle hiç sebep yokken başlayan 

kavgalarla biterdi. Selçuk gazetesinin sütunlarında bu nevi haberlerin hayli fazla 

olduğu görülmektedir. Bu olaylardan birinde oturak alemindeki iki kişi kavga etmeye 

başlamışlardır. Mekânda bulunanlar bunları ayırıp birisini dışarı atarlar. Bu şiddetli 

gürültüyü duyan aynı zamanda dışarıya atılan şahsın babası olan zabıta memuru Ali 

oturak evine gider. Oturakçıların elinden Anakadın adlı alüfteyi alır, zabıtaya teslim 

etmek ve kavgayı önlemek için evine getirerek içeriye bırakır. Buna kızan oturakçılar 

adamın üzerine yürürler ve zabıtayı öldürürler182. 

Gazetenin eleştirdiği ve birçok şikâyete sebep olan konulardan biri de eğlence 

yerlerindeki uygunsuz davranışlardır. Bu gibi yerlere ele geçirdikleri üç beş lirayla 

giren sokak çocukları, ıslıklar, naralar, kahkahalar ile orada bulunanları taciz 

etmektedirler. Bu gibilerin önüne geçmek için kapılara dirayetli zabıta memurlarının 

konulması gerektiği üzerinde durulur183. Ayrıca eğlence yerlerinde uyulması gereken 

kurallar da hatırlatılır. Buna göre; 

a) Giyim tarzımız temiz, kunduralarımız boyanmış ve herhalde tıraşlı 

bulunmalı, 

b) Gelip geçerken, bilet alırken gayet nazik davranmalı, kimseyi itip 

kakmamalı, 

                                                
180  Komisyon, “Konya” mad., Yurt Ansiklopedisi, VII, İstanbul, 1981, s. 5220 
181  Selçuk, 12 Ocak 1946, Sayı 19, s. 1. 
182  Selçuk, 20 Şubat 1946, Sayı 30, s. 1. 
183  Selçuk, 2 Şubat, 1946, Sayı 25, s.1. 
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c) Umumi yerlerde gülüp haykırmak, ıslık çalmak velhasıl buna benzer 

hareketler göstermemeliyiz184. 

Şikayet konularından bir diğerini dilenciler oluşturur. Zabıtaların bunlarla etkin 

şekilde mücadele etmesi vurgulanır. Halk ise; “yoksullara yardım etmek her yönden 

borcumuz ise de, bu yardımları el açanlara değil, ızdırap ve sefaletini açığa 

vuramayan namuslu insanlara yapılması veya yardım kurumlarına verilmesi185” 

hususunda uyarılmıştır.  

Diğer şikâyetleri ve çözüm yolunu gazete şu şekilde açıklar: Sokakların 

ampulünü aşıranlar, çeşme musluklarını kıranlar, geceleri sokak içinde bağıran 

sarhoşlar bir şekilde eğitilmeye mecburdurlar. Halkevinin kurstan, sanattan ve 

müzikten evvel en mühim bir vazifesi var o da halk terbiyesidir. Sokak çocukları bu 

şekilde köşe bucak yalpa vurup dururken beş on münevveri oraya toplayıp müzik ve 

diğer sanat hareketleri yapmak büyük ve şümullü bir fayda vermez186. 

 

B. GAZETEYE GÖRE EKONOMİK HAYAT 

1. Çalışma Hayatı 

Çalışma hayatı konusunda gazete özellikle işsizlik üzerinde durur. İşsizliğin 

kökenini 19. asırda bulmaktayız. Esasında ondan önce de iş bulunmadığı için gelir 

temin edemeyen bir kısım kitleye birçok memleketlerde tesadüf etmek kabildi. Fakat 

bugün sosyal politikanın en önemli bir konusu olarak ele alınan işsizliğin, daha 

ziyade büyük sanayinin yani fabrikalı sanayi devrinde kendini daha açık hissettirdiği 

görülür. Makinenin kol kuvvetine hâkim olması ve böylece birçok kimselerin işlerini 

bırakmak zorunda kalmaları işsizliğin bariz bir şekilde ortaya çıkmasına yardım 

etmiş ve halli gereken sosyal konular içine itmiştir187. 

Selçuk gazetesi çıkmaya başladığı yıllarda işsizliğin Konya’da da var olduğunu 

gazetede çıkan yazılardan anlıyoruz. Bu yazılardan biri de Mehmet Önder’in 1947 

                                                
184  Koner, “Eğlence Yerlerinde Vazifelerimiz”, Selçuk, 7 Şubat 1947, Sayı 127, s. 2-3. 
185  M. Şevket Evin, “Dilencilik ve Serseriler’’, Selçuk, 7 Şubat 1947, Sayı 127, s.2 
186  Koner, “Biraz Hayâ”, Selçuk 21 Şubat 1947, Sayı 131, s. 1. 
187  Cahit Özkan, “İşsizlik”, Selçuk, 30 Haziran 1950, Sayı 460, s. 2. 
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yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu Konya Bölge Müdürü İsmail Akçay ile yaptığı 

röportajdır. 

Bu röportajda 1946 yılında müdürlüğe müracaat eden işsiz vatandaşlardan 

3027 kişi başka yerlerde, 237 kişi de Konya’da muhtelif işlere yerleştirilmişlerdir. 

1947 yılında bölge çalışma faaliyetlerini bir kat daha artırarak şehrimizde hemen her 

işçiye iş bulma imkânı sağlanmış, Ocak ayından Haziran ayı sonuna kadar 1211 kişi 

iş sahibi yapılmıştır. Röportajın sonunda Önder; “Dikkat ettim telefonda işçi arayan, 

posta ile büyük işyerlerinden işçi isteyenlerin haddi hesabı yok. Bölgede “işsizim” 

sözü “işte iş” veya “yarın bir gün mutlaka iş” ile cevaplandırılıyor. Gözümün 

önünden işinden memnun, sıhhatli güler yüzlü işçiler geçiyor188” diyerek 

memnuniyetini belirtmiş, durumun detaylarını anlatmıştır. 

Gazetede M. Önder’in çizdiği bu pembe tabloya katılmayan yazarlar da vardır. 

Bunlardan biri de M. Şevket Evin’dir. Evin; Konya ili ve ilçelerinde büyük faal 

işyerleri olmadığından halkın % 80’inden fazlasının belli zamanlarda kafileler 

halinde Aydın, İzmir, İstanbul ve Adana havalesine gittiğini belirtir. İşsizliğin 

bilhassa Hadim-Bozkır ilçelerinde çok yoğun olduğuna değinir. Çalışan kalifiye işçi 

miktarı olarak 9000-11.000 sayısını verir. Sıhhat ve mesken işlerinin düzenli, sosyal 

refahın mevcut olduğu tek yer olarak Ereğli Bez Fabrikası’nı gösterir. Diğer 

yönlerden ise her şeyin fena olduğunun altını çizer189. 

İşsizlik 1950’lerde de Konya’da bir sorun olmaya devam etmektedir. 1950’ler 

bu sorunun gazetede daha çok dillendirilmeye başlandığı bir dönemdir. Selçuk da bu 

soruna önceden olduğu gibi uzak duramaz. 

Gazeteye göre iki ayrı işsiz grubu vardır. Bunlardan ‘’ilkinin işsizlik yegâne 

mesleğidir, işten kaçar, ya mirasyedidir veya talih kuşunun kendisine bedava yaşama 

bahşettiği bir tufeyli. Bu tür işsizler tabuta girmemiş ölülerdir. Diğeri ise Leyla’sını 

arayan Mecnun gibi iş arayan işsizlerdir. Bu mecnun işsizler öyle birer seyyahtır ki 

kapı kapı dolaşıyorlar, kah hükümet kapısı, kah fabrika kapısı, kah herhangi bir 

müessese kapısı ve daha bin bir çeşit kapı190.” 

                                                
188  Önder, “Konya’da İşçi Meselesi”, Selçuk, 18 Temmuz 1947, Sayı 173, s. 3. 
189  Evin, Konya’nın Sosyal Hayatında İşçinin Durumu”, Selçuk, 15 Temmuz 1947, Sayı 172, s. 2. 
190  Ö.Lütfi Özüner, “Bir Yarayı Biraz da Ben Deşiyorum”, Selçuk, 1 Ağustos 1950, Sayı 488, s. 2. 
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Sütunlarda bu değerlendirmeler yapılırken çarşı pazara çıkıp röportaj yapan 

Vehbi Gültekin ise piyasalardaki durgunluğa değinir. Konya sokaklarında dolaşan 

Gültekin karşılaştığı manzaralardan örnekler verir191. 

İşsizliğin bertaraf edilebilmesi için çok sayıda işçiyi barındırabilecek büyük 

fabrikaların işletmeye açılması; hamiyetli patronların kazançlarından bir kısmını feda 

ederek, işlerinde çok işçi istihdam etmelerinin faydalı olabileceği savunulan 

görüşlerdendir192. İlin sınaî bakımdan gelişmesini sağlayacak olan fabrika ve sınaî 

tesis olarak ise şunlar sayılır; Beyşehir’de balık-konserve fabrikası, Seydişehir’de 

arıcılık-ipekçilik ile ilgili tesisler, Ermenek’te büyük elektrik santrali, Çumra’da 

şeker fabrikası, merkezde ise öteden beri arzu edilen şeker fabrikası, porselen 

imalathanesi, dokuma ve deri fabrikası193. 

İşsizlik belasından kurtulup iş bulan işçilere ise sigortalanmaları şiddetle 

tavsiye olunur. Bu konuda işçiye yol yöntem gösteren kişi M. Şevket Evin’dir. 

Sosyal sigortanın insan denilen mümtaz varlığın hayatını garantileyen bir müessese 

olduğu; sigortanın iş kazaları, meslek hastalıkları ve analık halleri gibi üç mühim 

mevzuu ele aldığı üzerinde durur194. İşçilere ne yapması gerektiğini anlatan Evin, İş 

Kanununa tabi tutulan her işyerindeki işçinin sigorta bakımından kendisine gerekli 

işlemin yapılabilmesi için bulunduğu yerden resmi yazı alarak kurumun Şerefşirin 

sokağındaki acente müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini bildirir. Evin Bey’in 

üzerinde durduğu diğer bir konu ise sendikalardır. O, sendikanın ne demek olduğu ve 

20.02.1947 tarihinde yürürlüğe giren “İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika 

Birlikleri Kanunu” hakkında halkı aydınlatır195. 

Şüphesiz çalışma hayatı sadece işçilerden oluşmaz. Bu hayatın diğer bir 

ayağını tüccar ve esnaf sınıfı teşkil eder. Bu sınıf 1947 yılı itibariyle vasati olarak 

2322 olup ilçeler dâhil 5500 civarındadır196. Tüccar ve esnafla ilgili yazıların 

gazetemizde 1950 yılında yoğunluk kazandığını görmekteyiz. Bu tarihte “Gelir 

                                                
191  Vehbi Gültekin, “İş ve İşsizliğe Değin”, Selçuk, 15 Aralık 1950, Sayı 510, s. 3 
192  Özkan, a.g.m., s. 2. 
193  Evin, “İşçinin Durumu”, s. 2. 
194  Evin, “İşçi Sigortası Faydalanma Şekilleri”, Selçuk, 20 Şubat 1948, Sayı: 231, s. 2; Evin, 
“Sigorta’da İşçi ve İşverenlerin Durumu”, Selçuk, 20 Nisan 1948, Sayı 248, s. 2. 
195  Evin, “ İşçi Sendikaları”, Selçuk, 10 Haziran 1947, Sayı: 162, s. 2. 
196  Evin, İşçinin Durumu, s. 2. 
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Vergisi Sohbetleri” adlı köşesinde ve muhtelif yazılarıyla halkı aydınlatma görevini 

M. Nihat Akkayan’ın üstlenmiş olduğunu görmekteyiz. 

Akkayan bu yazılarında kime tüccar dendiğini197, tüccarların sınıfları198, esnaf 

ve tüccar arasındaki farkların neler olduğu199, defter mevzuatı200 ve defterlerin nasıl 

tutulacağı201 konularında geniş izahatlarda bulunarak yeni gelir vergisi kanuna dair 

halkı aydınlatır. 

Çalışma hayatının üçüncü sınıfını ise memurlar teşkil eder. Gazetede 

memurların tayin, maaş, düğün vb olaylarına geniş yer verilmiştir. Memurin hayatına 

ait eleştiriler de Selçuk’ta yer almaktadır. 

Eleştirilen konulardan biri, memurların bilhassa herhangi bir şubeyi idare eden 

şeflerin sık sık değişmesidir. Bunun sonucunda işler aksamakta ve o şubenin 

göreceği mühim vazifelerin yerine getirilmesi zorlaşmaktadır. Bir siyasi zaruret, 

herhangi bir canlı şikâyetin tahakkuku, muvaffakiyetsizlik vb nedenlerle 

değişikliklerin hoş karşılanacağı fakat bunun haricinde bir nedenle memurların nakil 

ve tayinine karşı çıkılmıştır202. 

Diğer bir şikayet ise direk devletçilik ilkesinedir. Devletin her alana el 

atmasının girişimciliği engelleyeceği savunulur. Hastaya bakacak, yolu yapacak, 

mahkemeyi görecek, çocuğu okutacak vs. kimselere hep para verilerek bu işler 

yaptırılacak olursa memur olmayan kimse kalmaz diyerek eleştiri getirilir203. 

Çalışma hayatının içerisinde yer alan diğer bir sınıf ise çiftçilerdir. Çiftçilerle 

ilgili geniş bilgi ekonomi bölümünde verilmiştir. 

Günümüzde bazı kesimlerde hala tartışılan konulardan biri de Kadınların 

çalışıp-çalışamayacaklarıdır. Gazetemizin bu konuda da söyleyecek bir sözü vardır. 

1945 yılındaki bir makalesinde M. Şevket Evin kadınların çalışması konusuna 

mesafeli yaklaşır. Evin makalesinde medeni hayatla bağdaşmayan düşünceler ileri 

sürer. Evin bu yazısında kadını; evinin kadını, evinin bayanı, aile cemiyetinin direği 
                                                
197  M. Nihat Akkayan, “Tüccar”, Selçuk, 10 Ocak 1950, Sayı 432, s. 2-3. 
198  Akkayan, “Tüccarların Sınıfları”, Selçuk, 31 Ocak 1950, Sayı 437, s. 2. 
199  Akkayan, “Esnafla Tüccarın Farkları”, Selçuk, 24 Ocak 1950, Sayı 434, s. 2-3. 
200  Akkayan, “Defter Mevzuatı”, Selçuk, 10 Şubat 1950, Sayı 440, s. 2. 
201  Akkayan, “Defter Tutma”, Selçuk, 24 Şubat 1950, Sayı 435, s. 2. 
202  Selçuk, 27 Şubat 1948, Sayı 127, s. 1. 
203  S. Ragıp Atademir, “Memur Durumlarının Düzenlenmesi”, Selçuk, 13 Haziran 1950, Sayı 475, s. 1. 
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olarak tarif eder. Kadının çalışma hayatına girmesiyle varsa çocuğunu ihmal ettiği, 

yoksa çocuk yapmaktan kaçındığı iddiasındadır. Kahve köşelerinde lise ve ortaokul 

mezunu gençler boş oturmakta iken kadınların daireleri doldurması ve memur 

olmasının doğru olmadığı fikrini ileri sürer204. Seneler Evin’in fikirlerinin 

değişmesine neden olmuştur. 1947 ve 1950 yıllarında yine aynı konuda yazdığı 

makalelerde artık kadının çalışmasına hoş bakmaktadır. Bu makalelerinde ailesini 

beslemek veya onun geçim şartlarını düzenli bir hale getirmek için çalışan kadına 

yalnızca şefkat değil, saygı da gösterilmesi gerektiğinin altını çizer. Vazife gören 

sağlam karakter ve seciyeli, iyi bir aile terbiyesi ve olgun bir aile eğitimine sahip 

olan genç bir kızın evde oturan genç kızdan daha fazla hürmet ve iltifat elde 

edeceğini savunur205. Bu hususta M. Önder de kendisini destekler. O, kadının 

çalışmasında herhangi bir mahzur olmadığı görüşündedir. Yeter ki der “doğrulukla 

kazanmayı bu suretle yuvasına faydalı olmayı en büyük fazilet saysın206.” 

 

2. Tarım ve Hayvancılık 

Ziraat Konya havalisinin en büyük geçim kaynağıdır. Araştırdığımız dönemde 

tarım işçileri nüfusun % 85’i kadarını teşkil etmekteydi. Tarım işiyle ilgilenenlerin 

ekserisi köylülerdi. Köylülerimiz bazı yerlerde karasaban ve pulluk, bazı yerlerde ise 

traktörlerle nadas ve harman kaldırma işini görmekteydiler. İşler genelde makine 

gücünden çok insan gücüyle görülürdü. Bu durum ise arzu edilen neticeyi vermekten 

fazlasıyla uzaktı207. Gazetemize göre çiftçilerimiz tarlalarını çok iyi işler, tohumunu 

dikkatli ve iyi eker, gübresi olduğu vakit esirgemeden gübrelerdi. Fakat bütün bu 

fedakârlığına karşı bakım işlerini hep ihmal ederdi. Oysa ekilen tohumdan iyi netice 

ve hâsılat almak için, yalnız toprağın iyi işlenmesi gübrelenmesi ve ekilmesi kâfi 

değildir. Bu topraklar haşere ve zararlıların saldırılarından da azade değildir. Bunun 

için köylü her türlü haşereye karşıda hububatını korumaya çalışmalıdır208. 

                                                
204  Evin, “Kadın ve Memur”, Selçuk, 30 Kasım 1945, Sayı 7, s. 3. 
205  Evin, “Kadın ve İş Hayatı”, Selçuk, 20 Haziran 1950, Sayı 477, s. 3; “Kadın ve Vazife Hayatı”, 

Selçuk, 8 Nisan 1947, Sayı 144, s. 2-3. 
206  Önder, “ Kadın Çalışabilir mi?”, Selçuk, 11 Mart 1949, Sayı 339, s. 2. 
207  Evin, “Ziraat Aletlerinin Çoğaltılması ve Fabrikaların Kurulmasıyla”, Selçuk, 30 Ocak 1948, Sayı 

225, s. 2. 
208  Niyazi Altay, “Hububatın Bakımı ve Korunması”, Selçuk, 17 Şubat 1948, Sayı: 230, s. 2-3. 
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Zikredilen dönemde çiftçimizin tüm çabasına rağmen tarımda istenilen 

seviyeye ulaşmamasının birtakım nedenleri vardır. Bu nedenlerden biri de teknik 

eleman eksikliğidir. 

Makinenin ziraata tatbiki neticesinde istihsal sahaları genişlemiş ve maliyet 

fiyatları da o nispette azalmıştır. 

Çiftçimizin 2-3 ayda topyekûn bir ev halkıyla kaldıramadığı hasat ve harman, 

bu makineler sayesinde 4-5 gün içinde kaldırılır olmuştur. Bunun içindir ki tarımda 

makineleşme hızlı bir seyir takip etmiştir. Tam da bu noktada Selçuk Gazetesi bir 

eksikliği dile getirir. O da teknik eleman eksikliğidir. Sadece makine almanın yeterli 

bir iş olmadığına değinen Selçuk, onu kullanacak olanların bilgili ve tatbikat 

sahasında çalışmış kimseler olması gerekliliğinden bahseder. Bilgisiz ve acemi ellere 

düşen makinelerin kâr yerine zarar getireceği üzerinde durur209. 

Konya havalesinde toprak iyi randıman verebilecek durumda bulunmakta ise 

de susuzluk bunun önündeki en büyük engeldir. İl merkezindeki sulama kanalları 

Osmanlı Devleti’nin 25-30 milyon altın liralık bütçesinden bir milyon altın lira 

ayrılarak bir Alman şirketine yaptırılmıştır. Cumhuriyet döneminde de bunlara ek 

kanallar yapılmıştır. Bu kanalların yetersizliği yanında daha hiç ayıklanmamış 

olmaları da ayrı bir sıkıntı noktasıdır. 1947 yılının sonlarına doğru Çumra yöresine 

birkaç ayıklama makinesi gönderileceği haberi üzeri gazetemizde Celalettin İmer bir 

yazı yazar. İmer bu yazısında gelecek olan araçlardan duyduğu memnuniyeti bildirir, 

ayrıca makine sayısının arttırılması ricasında bulunur210. 

Bu eksiklikler devlet tarafından belirlenip giderilmeye çalışılırken, çiftçi de bir 

yandan kendi işine bakmaya devam etmektedir. Yaz mevsimini tarlasında, bağında, 

bahçesinde çalışarak geçiren çiftçinin güzün de yapması gereken işleri vardır. Bu 

işler hakkında Selçuk çiftçi tarafından zaten bilinen ve yapılması gerekenleri 

hatırlatır.  Bunlar; 

a) Harmanı kaldıran çiftçi tarım aletlerini iyi muhafaza etmesini bilmelidir. 

Kiler, ambar, ahır, çardak gibi işletme binalarına dikkat etmelidir. 

                                                
209  Altay, “Ziraat Alanında Makinanın Önemi ve Ona Olan İnanış”, Selçuk, 13 Ocak 1948, Sayı 220, 

s. 2-3. 
210  Celalertin İmer, “Konya Ovasının Sulanması”, Selçuk, 8 Temmuz 1947, Sayı 170, s. 2. 
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b) Çiftçi ekim zamanını iyi bilmelidir. Konya’nın kuraklığından korkulduğu 

için hububatı erken ekmeğe dikkat etmelidir. 

c) Ekim hazırlığını yapmalıdır. Pulluk vs.yi hazırlamalıdır. 

d) Bölgemizde güzlük olarak buğday, yulaf, arpa, çavdar gibi hububat ekimi 

doğrudur. 

e) Çiftçilerimiz bağ bahçe işlerine dikkat etmelidirler. 

d) Sebze ve meyveler kurutulmalı, pekmez, reçel, sirke vs. hazırlanmalıdır. 

e) 23 Ekimden sonra hayvanları artık meradan ahır ve ağıllara alarak tedricen 

yeşil otlardan kuru yemlere alıştırmalı ve besiler bağlanmalıdır. 

f)Tavuklarda yumurtayı devam ettirmek için kızdırıcı yulaf gibi yemler 

verilmelidir. 

g)Arı kovanlarında kış için kâfi miktarda bal bulunup bulunmadığı kontrol 

edilerek yoksa yetecek miktarda bal veya şeker şerbeti dökülmelidir211. 

Zikredilen dönemde Konya’mızda bulunan iki müessesenin adı gazetede tarım 

ve hayvancılıkla ilgili çıkan yazılarda sıkça anılmaktaydı. 

Bu müesseselerden biri Özden Teknik Okulu ve Çiftliği’dir. Çiftlik; 

Sarayönü’ne bağlı 6 km mesafede eski Ayanbey-Karahafız ve Belfun Çiftliği adlarını 

alan ve nihayet 1943 yılında Tarım Bakanlığı’na geçen arazi üzerine 58 bina 

yapılmak suretiyle meydana getirilmiştir. 

Okulun öğretim kadrosunda 1947 yılı itibariyle 23 kişi görevlidir. Yönetim 

memurlarının sayısı 30, işçiler 70 ve öğrenciler 530 kişidir. Dersler 10 dershanede 6 

teknik bölüme ayrılmış olarak gösterilmektedir. 

Bu bölümler; tarla ziraatı, bahçe ziraatı, hayvancılık, küçük ehli hayvanlar, 

ziraat sanatları ve işletmeciliktir. 

Her öğrenci bu sayılan altı şubede yetişmek zorundadır. Bundan başka kültür 

dersi olarak Tarih-Coğrafya ve Yurt bilgisi, Türkçe, Matematik, Müzik ve Jimnastik 

dersleri gösterilmektedir. 

                                                
211  Mehmet Eken, “ Güzün Çiftçinin İşleri”, Selçuk, 15 Ocak 1947, Sayı 120, s. 2. 



 

 

66

Bu müessesenin elinde elli bin dekar toprak vardır. Bunun yirmi bini ekilmiş, 

yirmi bini nadasta, on bini ise bağ, bahçe, ağaçlık ve tesisata ayrılmıştır. 

Bu tarım okulunun gayesi ilkokul mezunu köy çocuğuna teknik ziraat 

esaslarını öğretmektir. Bu maksatla öğrencilere yukarıda saydığımız dersler 3 yıllık 

bir tahsille teorik ve pratik olarak verilmektedir. Bu müessesenin amacı memur 

yetiştirmek değildir. Buradan mezun olanlara 300 lira değerinde ziraat aleti bedava 

verilecektir. Ayrıca Ziraî Donatım Kurumu bunlara maliyet fiyatı üzerinden 20 sene 

faizsiz ödemek üzere ziraat aletleri verecek ve iyi işletme kuranların menkul ve 

gayrimenkulleri 10 yıl vergiden muaf tutulacaktır. Hiç toprağı olmayanlara ise 

parasız toprak sağlanacaktır. Zirai kredilerin dağıtımında da bu okul mezunları ön 

planda tutulacaktır. 

Müessesenin hizmetinde yedi kamyon, bir otobüs, bir cip, yedi traktör, iki 

harman makinesi, bir biçerdöver, iki selektör ve bunların teferruatı vardır. 

Buranın içme ve sulama suyunun sağlandığı, saniyede 600-700 kg su veren 

Beşgöz suyu işletme arazisi içerisinde doğmakta ve araziyi suladıktan sonra harice 

akmaktadır212. 

Zikrettiğimiz müesseselerden ikincisi ise 1942 yılında Sarayönü’nde açılan ve 

özellikle Konya hayvancılığına büyük katkıları dokunan Gözlü Devlet Üretme 

Çiftliği’dir. Bu çiftlik Konya ovasının içinde 300.000 dekar arazi üzerinde 

kurulmuştur. Bu arazinin büyük bölümünde buğday ekilidir. Burada 10-15 

biçerdöverden oluşan bir grup köylünün üç ayda yapacağı işi üç günde 

becermektedir. 

Toprağın bir kısmı ise nadas alanı olarak ayrılmıştır. 

Çiftliğin bir köşesinde ise bir mandıra mevcuttur. Mandırada yağ, yoğurt ve 

kaşar yapılmaktadır. Ayrıca bu bölümde 1500 kadar koyun beslenir. 

Çiftlikte modern binalarda vardır. Aşevi, banyo, yatakhaneden oluşan bu 

binalarda ise işçiler kalmaktadır. Büyük bir tamir atölyesi, alet deposu ve memur 

lojmanları da çiftliğin bir köşesinde yerlerini almışlardır213. 

                                                
212  Günbay, “Gezi Notları”, Selçuk, 20 Nisan 1947, Sayı 165, s. 2. 
213  Muvaffak Sami Onat, “Buğday Denizinde Bir Gün”, Selçuk, 12 Ağustos 1947, Sayı 180, s. 2. 
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Tarım Kongresi 

Bir yandan zikredilen okullarla Konya’da tarım ve hayvancılık kalkındırılmaya 

çalışılırken diğer yandan 15 Eylül 1948 tarihinde Konya’da 1. Tarım Kongresi 

toplanmıştır. 

Kongre öncesi Konya’da tarımsal bir kongre toplanacağı haberini veren gazete 

yazarlarından Edip Nazım Ermaral halkı da uyarır. Tenkitler-Şikâyetler-Dilekler 

bölümünde konuya değinen Ermaral kongrenin nutuklar iradı, ilmi konferanslar 

şeklinde geçmesini istemediğini belirtir. Halkımızın, çiftçimizin ihtiyaç ve dileklerini 

yetkililere dinletme fırsatını kaçırmamaları gerektiği üzerinde durur214. 

Kongreye milletvekillerimizin yanı sıra Ankara’dan gelen uzman üyeler de 

katılmıştır. 

Kongreyi Vali Şefik Soyer aşağıdaki nutukla açmıştır:  

“Sayın kongre azası muhterem arkadaşlar; 

Konya İli Birinci Tarımsal Kalkınma Kongresi çalışmaya başlarken bu 

kongreye niçin teşebbüs ettiğimizi kongreden neler beklediğimizi kısaca arz 

edeceğim. Bilindiği gibi Konya ili yüz ölçümü itibariyle yurdumuzun en geniş bir 

parçası ve ziraat bakımından da Orta Anadolu’nun en karakteristik bir bölgesidir. 

Toprak ve iklim şartları il halkını çiftçiliğe sevk etmiş ve bu yolda sarf edilen 

gayretler ve dökülen alın terleri son harp yıllarına kadar kendileri için esaslı bir 

kalkınma sağlayamamıştır. 

Birkaç yıldır ve bilhassa bu yıl iyi iklim şartları içinde idrak edilen geniş 

mahsul ve fiyat faktörü çiftçilerimizi geniş ziraat sisteminde çalışmaya sevk etmiş ve 

plansız da olsa bir kalkınma hamlesi müşahede edilmekte bulunmuştur. Bu durum 

10.000.000 dönümden ziyade hububat ekiliş sahasının verimli bir şekilde 

işletilebilmesi ve çiftçilerimizin kendi inisiyatifleriyle başarabildikleri hamlelerin 

desteklenmesi lüzumunu ortaya koymuş ve ayrıca Konya çiftçilerinin ziraat 

tekniğine, alet ve makinelerine karşı gösterdikleri yakın alâka ve rağbet de bizi teşvik 

etmiştir. 

                                                
214  Ermaral, Selçuk, 14 Eylül 1948, Sayı 289, s. 1. 
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Gelişmeye ve kalkınmaya rağbetli bu çiftçi kitlesinin programlı ve planlı bir 

çalışma ile kalkınmalarına hizmet etmek milli bir vazife olmuştur. 

Elimizdeki rakamlara göre Konya ilinin dört milyon sekiz yüz doksan dokuz bin 

hektarlık genişliğinden ancak %32,9’u olan 1.600.000 hektarı işlenmektedir. Geri 

kalan kısmının %6’sını ziraata elverişli bulunmayan ve %3,9’u ormanlık bölgeye, 

%4’üde suni ve tabii çayırlıkları teşkil etmekte ve %53’ü de mera olarak el 

sürülmektedir. Demek oluyor ki ekilişe elverişli saha bugün işlenmekte bulunanın 

hemen bir mislidir. 

İşlenen kısımdan yalnız 500.000 ton alınmaktadır ki diğer mahsuller göz önüne 

alınmasa bile bu rakam memleket ölçüsünde bir devlet stoku demektir. Makineleşme 

sulu ve kuru ziraata programlaştırma yollarıyla Konya çiftçilerinin 

kalkındırılmasının bu memlekete temin edeceği ferahlıktan başka yurdumuz 

ekonomik ve milli savunma sahasında ki gelişmelere de önemli tesiri aşikârdır. 

İşte kongreyi bu amaca erişmek düşüncesiyle toplamış bulunuyoruz215.” 

Bundan sonra komisyon seçimleri yapılmış, çalışmalar başlamıştır 

Tarım kongresinin yapıldığı dönemde Selçuk Gazetesi haftada iki defa (Salı-

Cuma) çıkmaktaydı. Bunun için gazetede kongrenin açıldığı ve kapandığı 

haberlerinden başka bir malûmat bulunmamaktadır. Buna göre kongre 18 Eylül 

Cumartesi günü son toplantısını yapmıştır216. 

Kongre hakkındaki düşüncelerini halkla paylaşan Nazım Ermaral; tarih 

boyunca bir ziraat memleketi olan Konya’nın susuzluk nedeniyle sıkıntılı günler 

yaşadığını ve imkânsızlıklar dolayısıyla eli böğründe kaldığını savunur. Bu 

olumsuzlukların ve akabinde umduğu alakayı görememenin neticesinde halk ye’se 

sürüklenmiştir. Konya her yönden bakımsız kalmış, cumhuriyetin birçok kalkınma ve 

inkişaf etme mazhariyetlerinden mahrum kalmıştır. Konyalıların beklediği alâka 

ancak 25 sene sonra gösterilmiştir. Kongrenin bahsedilen olumsuzlukları bertaraf 

etmesini temenni eden Ermaral, kongrenin yapılmasında büyük emeği geçen Vali 

Şefik Soyer ve diğer zevata teşekkürlerini bildirmiştir217. 

                                                
215  Selçuk, 17 Eylül 1948, Sayı 290, s. 1. 
216  Selçuk, 21 Eylül 1948, Sayı 291, s. 1. 
217  Ermaral, “Tarım Kongresi Kapanırken”, Selçuk, 21 Eylül 1948 Sayı 291, s. 1. 
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Gazete ayrıca kongre dolayısıyla Konya’da bulunan Ziraî Donatım Kurumu 

teşkilatına da şikayetlerini ve isteklerini iletir. Özellikle ziraî depoların niçin şehir 

içinden dışarıya taşındığını sorar. Bu durumun çiftçiye yüklediği masraf anlatılır ve 

gereğinin yapılması istenir218. 

Ziraat kongresinin toplandığı 1948 yılında Veteriner Hekimliğin de 105. yılı 

kutlanır. Buna göre 1843 yılında memleketimizde ilk olarak Avrupaî bir veteriner 

mesleğinin kurulduğunu söyleyebiliriz. 

Bugün dolayısıyla Selçuk’ta da M. Meriç imzasıyla bir makale yayınlanır. Bu 

makalesinde Meriç köylümüzün ilk gördüğü aydın çehrenin veteriner olduğunu 

savunur. Ona göre kendi sıhhatinden daha çok toprağına ve hayvanına bağlanan 

köylümüzün ilk dostu da yine bu meslek mensuplarıdır219.  

Veteriner hekimlerin üstlendiği vazife üç noktada toplanabilir: 

a) Umumi sağlığı korumak, 

b) Milli gelirin artışına hız vermek, 

c) Hayvancılığın ıslahına çalışmak. 

Önder’e göre ise veteriner hekimliği; hayvan hastalıklarının mücadelesi ile bu 

hastalıkların insanlara bulaşmasına mani olmak için gıdaların kontrolleriyle uğraşan; 

gerek sıhhat, gerek ekonomi ve gerekse kalkınma davasında gördüğü yararlı 

çalışmaları ve neticeleriyle en mühim unsurlardan biridir220. 

 

3. Köy Hayatı 

Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğu köylerde yaşadığına göre 

Selçuk’un da köy ve köylüye uzak durması beklenemezdi. Gazete köylüyü 

bilgilendirmeyi amaç edinmiş, köy ve köylünün sorunlarını tespit etmiş, çözüm 

yolları önermiştir.  

                                                
218  Aynı yer. 
219  M. Meriç, “Veteriner Hekimliği 105. Yılını İdrak Etti”, Selçuk, 27 Ocak 1948, Sayı 224, s. 2-3. 
220  Önder, “Köye Dair”, Selçuk, 2 Nisan 1948, Sayı 243, s. 2. 
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Gazeteye göre Türk köylüsü ihmal edilmiş, görmezlikten gelinmiştir. “Artık 

yollarımızı köylere, yüzlerimizi köylere, yönlerimizi köylere dönme vaktimiz221” 

gelmiştir. 

Mehmet Önder’e göre Türk köylüsü her türlü fedakârlığı göstermiştir. 

Yemeyip yedirmiş, içmeyip, içirmiş, asırlar boyu hizmet etmiş fakat bunlara karşın 

hizmet görememiştir. Seçim zamanları gibi belirli vakitlerde hatırlanan köylüye 

devamlı tutulmayan vaatler verilmiştir. Önder bunları şu şekilde eleştirir: Biz filanız 

dediler, geldiler gittiler… Biz köycüyüz dediler, geldiler gittiler… Biz sizi 

“yaşatacağız, biz sizi doyuracağız, biz sizi, biz sizi… Boş!222” 

Coğrafi ve ekonomik bünyeleri bakımından pek çok değişiklikler gösteren 

köylerimizin genel ve sosyal davalarına değinen Selçuk; en önde gelen sorun olarak 

çalışmanın düzenli bir şekle sokulması meselesini zikreder. Köylerimizin genelinde 

bütün işler yaz mevsiminde yapılmakta kış devresi ise bir istirahat devresi 

sayılmaktadır. Köylü de bir işçidir. Öyleyse daimi bir işe sahip olmalıdır. Köylü bir 

yılın sadece yarısını çalışarak geçirecek olursa kazanç vasıtalarını yalnız yılın altı 

ayına bağlamış olur. Selçuk’a göre bu durumun önüne köylüye boş zamanlarında 

başka ödevler yüklemekle geçilebilir. Mesela boş kaldığı müddet köyünde 

marangozluk, kerestecilik gibi işlerle köylünün meşguliyetinin sağlanabileceğini 

belirtir. 

Zikredilen durumun diğer bir neticesi ise, boş zamanlarda köylü, köy 

kahvesinde vaktini harcayarak tembelliğe alışacaktır. Yukarıda zikredildiği gibi 

devamlı bir çalışma tesis edilirse bu durumun da önüne geçilebilinecektir223. 

Gazetede köye dair zikredilen diğer bir sorun ise ağıl meselesidir. O dönemde 

köylerimizde kış çok oldu mu, ağılsızlıktan davarlar kırılırdı. Bu durum köylünün 

şahsî servetini yitirmesine, hükümetin alacağı mühim bir verginin azalmasına neden 

olmaktaydı. Gazete köylerde örnek ağıllar oluşturup köylümüzü yeniye alıştırarak bu 

sorunun ortadan kaldırılabileceğini savunmuştur224. 

                                                
221  Önder, “Köye Dair”,  s. 2.  
222  Önder, “Artık Köylüyü Aldatmayalım”, Selçuk, 18 Haziran, Sayı 265, s. 2. 
223  Önder, “Köylerde Çalışma Hayatı”; Selçuk, 28 Aralık 1946, Sayı 115, s. 2.  
224  Selçuk, 9 Kasım 1945, Sayı 2, s. 1.  
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Köylerimizin ağıl kadar önemli diğer bir sonunu da köy meralarının 

durumudur. Galip Bilge konuyla ilgili yazdığı bir yazısında meraların durumunu şu 

şekilde açıklar: 

a) Köy ihtiyar heyetleri meralara uçtan kıyıdan yapılan tecavüzlere sessiz 

kalmaktadır. 

b) Köy ihtiyar heyetleri umumiyetle adi bir senetle ve hatta kararla muayyen 

bir meblağ karşılığında meraların bir kısmını şahıslara satmaktadırlar.  

c) Köy enstitülerinden mezun olup köye gelen öğretmenlere verilecek arazi 

meralardan verilmektedir. 

Bilge; bu meralar ne muhtarın, ne heyetin, ne de öğretmenin malıdır der. 

İstimlâkten birkaç kişiyi mahrum etmemek için bu yolun tutulmasının yanlışlığını 

belirtir225. 

Gazete yazarlarından Böcüoğlu (Afif Evren) ise tamamen farklı bir noktaya 

parmak basmıştır. Ziraat Bankası önünde uzayan köylü kuyrukları üzerinde duran 

yazar, bankanın çiftçiyi borçlandırmak için değil, refaha kavuşturmak için 

kurulduğunu, fakat bu gayeye ulaşamadığını söyler. Köylünün çoğunun ihtiyaçtan 

değil alışkanlıktan borçlandığını savunan yazar, onlara ekonominin ne demek 

olduğunu anlatmaları için köy öğretmenlerinin devreye girmesi gerektiğini belirtir226. 

Gazetemizin başyazarı M. Muhlis Koner de köylünün her şeyi devletten 

beklememesi gerektiğini, köyün bazı sorunlarının köylü tarafından 

halledilebileceğini belirtir. Köylünün kendisinin yapabileceği işleri M. Muhlis Koner 

şöyle sıralar: 

• Evini Düzelt: Hala köylülerimizin hayvanlarla beraber yattığını görüyoruz. 

Hala bazı evlerin bir tuvaleti bile yok. 

• Hala sokaklarda gübre yığınları yollara atılmış vaziyettedir. 

                                                
225  Bilge, “Köy Meralarının Acıklı Durumu”, Selçuk, 23 Kasım 1945, Sayı 5, s. 3.  
226  Böcüoğlu (Sabit Günbay), “Köylüyü Hep Borçlu mu Göreceğiz?” Selçuk, 14 Aralık 1946, Sayı 111, 
s. 1.  
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• Köylere ağaç dikilmelidir. Su gören yerler bile istenildiği gibi ağaçlı 

değildir227. 

Görüldüğü gibi gazetemiz köy davasını sahiplenmiş, köylerin kalkınabilmesi 

adına köylülerimizi bilgilendirmiştir. Gazetemiz köy davasının niçin halledilemediği 

hususunda devam etmekte olan kör zihniyeti hedef gösterir. Buna göre ‘’muhtar bir 

derebeyi, fakir fukaranın tarlası üstüne kendi tapusunu çıkartan memur ahbabıdır. 

Öğretmen desen sanki allameyi cihandır, kibrinden yanına yaklaşılmaz. Doktor yüzü 

görmeyen yetmişlik ihtiyarlar vardır. Bir de köyden okuyarak yetişen ve kabuğunu 

beğenmeyen tosbağalar vardır228.” 

Bu kör zihniyeti ortadan kaldırmak için Mehmet Önder ortak karar, ortak 

hareket ilkesini benimser. M. Muhlis Koner ise Köy Enstitüleri mezunlarına güvenir. 

Asırlardan beri yoldan, kültürden, sağlıktan her şeyden mahrum kalan ve derin bir 

uyku içinde uyuşuk ve miskin yaşayan köylerimize fikir, sanat, teknik ve nihayet 

çağdaş medeniyetin bütün icaplarının aşılayıcısı olarak enstitü mezunları gösterir229. 

1949 yılının ilk aylarında üniversite talebe birliği aldığı bir kararla, üniversite 

öğrencilerinin yaz tatilinde köylere gidip halkı aydınlatmasını kabul etmişti. Selçuk 

bu kararın isabetinden bahseder. Ama bu kararın pratikte köylüye hiçbir kazanç 

sağlamayacağı, sadece daha köy bile görmemiş üniversitelilerin köylerin dertlerini 

bizzat yerinde görerek, işbaşına geldiklerinde ona göre hareket edebilmeleri 

bakımından bunun yerinde bir karar olduğunu savunmuştur230. 

Bugün televizyonlarda özellikle yerel kanallarda köylere gidip o köyün tarihini, 

geçimini, sorunlarını anlatmak moda haline gelmiştir. Selçuk gazetesi daha o 

günlerde “Köylerimizi Tanıyalım” başlığıyla Konya’nın köylerini tanıtmıştır. 12 

Aralık 1945 tarihinde ilk tanıtılan köy, Çukurağıl Köyü’dür. Daha sonra bir iki köy 

daha tanıtılmış bu dizinin arkası gelmemiştir.  

                                                
227  Koner, “Köylüye Öğütlerim”, Selçuk, 29 Aralık 1945, Sayı 15, s. 1.  
228  Önder, “Söz Arasında: Köy Davası”, Selçuk, 1 Haziran 1948, Sayı 260, s. 2.  
229  Koner, “Enstitü Mezunları ve Köy”, Selçuk, 23 Ocak 1946, Sayı 22, s. 1.  
230  Önder, “Üniversiteliler ve Köy Davası”, Selçuk, 1 Mart 1949, Sayı 336, s. 1.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SELÇUK GAZETESİ VE KÜLTÜREL HAYAT 

 

A. EDEBİYAT 

Selçuk Gazetesinin sayfaları arasında edebiyat da geniş yer almıştır. Gazetenin 

belirli bir bölümü devamlı olarak edebiyat köşesi olarak adlandırılıp ayrılmamış 

olmasına rağmen hemen hemen her sayısında edebiyata dair bir şeyler bulabilmek 

mümkündür. 

Gazetede ilk defa “Edebiyat Köşesi” başlığını 5 Haziran 1946 (sayı 60) tarihli 

sayıda görmekteyiz. Başlığın altında “Masal ve Hakikat” isimli Y.Kazan’a ait bir şiir 

bulunmaktadır. Fakat bu köşe uzun soluklu olmamış, sadece bir gün çıkmıştır. 

Selçuk 8 Şubat 1949 (sayı 330)’dan itibaren ise “Edebiyat Sayfası” çıkarmaya 

başladı. Genellikle mahalli ve ulusal şairlerin şiirlerinin yer aldığı bu sayfa belirli bir 

periyotta çıkarılmamıştır. Mesela ilk iki edebiyat sayfası arasında bir ay varken (8 

Şubat 1949-4 Mart 1949), üçüncü edebiyat sayfasının yayınlandığı tarih 9 ay (6 

Aralık 1949) sonrasıdır. 

 

1. Fıkra ve Hikâye 

Selçuk gazetesi ilk sayısıyla beraber Hz. Mevlâna’nın Mesnevi’sinden seçme 

hikâyeler yayınlamaya başladı. “Mesnevi’den Hikâyeler” başlığı altında anlatılan bu 

hikâyelerin altına kimi zaman alınması gereken dersler de not düşülmüştü. Gazetede 

Mesnevi’den hikâyelere yer verilmesinden memnun olan Nevzat Ayas bir mektup 

göndermişti. Mektubunda memnuniyeti dile getirmiş; “yüzyıllarca sonra Selçuk 

sütunlarında Hz. Mevlâna’nın halis Türk ve seçkin insan dehasından fışkıran 

sezintilerin tatlı tatlı ve düşüne düşüne okunabilmesi, kendisi için de, Türklüğümüz 

için de bir mazhariyettir. Mevlâna’nın felsefi ve içtimai görüşlerini; sistemini 

kavrayabilmek için herhalde onun mesnevisi üzerinde çok işlemek gerekiyor231’’ 

diyerek mesnevinin önemini belirtmiştir. 

                                                
231  Ayas, “Mesnevi’den Hikâyeler”, Selçuk, 23 Şubat 1946, Sayı: 31, s. 1. 
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Gazete 9 Kasım 1946 tarihinde mesneviden tercümelere ara verileceğini 

belirtir. Hikâyeler sütununda Gülistan’dan, tarihe mal olmuş fıkralardan, dünyaca 

tanınmış ve dilimize çevrilmiş hikayelerden iktibaslar yapacağını ve kıymetli 

okuyucularının gönderecekleri hikâye ve yaşanmış olan olayları yayınlamaya devam 

edeceğini açıklar232. 

Yukarıda da belirtildiği gibi 13 Kasım 1946 (sayı 102)’den itibaren 

“Mesneviden Hikâyeler’in yerinde “Tarihe Mal Olmuş Fıkralar” yayınlanmaya 

başlamıştır. 4 Şubat 1947 (sayı 126)’de ise bu köşede Sadi’nin “Bostan’’ından 

parçalar verilmeye başlanmıştır. Fakat bu uzun soluklu olmamış tarihi fıkralar eski 

yerine geri dönmüştür. 

2 Haziran 1950 (sayı 472)’den itibaren ise bu alanda gazetenin eski sahibi 

Muhlis Koner’i görmekteyiz. Koner “Mesnevi’den Seçme Hikâyelerin Şerhi” başlığı 

altında Mesnevi’yi halka anlatmaya çalışmıştır. 

Gazetede çeşitli zamanlarda farklı yazarlara ait küçük hikâyeler de yer almıştır. 

Dizi hikâye olarak ise son dönemde iki hikâye görmekteyiz. Birincisi gazetenin son 

dönemlerinde hikâyeleriyle gazetede fazlaca yer alan Enis Acar’a ait “Bir Deniz 

Faciası” isimli hikâyedir. Hikâye 24 Şubat 1950 (sayı 444)’den itibaren kısım kısım 

yayınlanmıştır. Diğeri ise N. Şengün imzasıyla çıkan “İtimatsız Kardeş Katili” isimli 

hikâyedir. Bu hikâye fazla uzun sürmemiş, iki bölüm halinde yayınlanmıştır. 

 

2. Şiir 

Şiir bakımından gazetemizin sayfaları bol miktarda malzeme ihtiva etmektedir. 

Çeşitli yazarlara ait şiirlere yer veren gazete, özellikle yukarıda bahsettiğimiz 

edebiyat sayfasının hemen hemen tamamına yakınını şiire ayırmıştır. 

Gazetede yayınlanmış şiirlere baktığımız zaman 1945-47 yılları arasında iki 

ismin fazlaca yer aldığını görürüz. Bunlar Tomris Günbay ve Mehmet Önder’dir. 

Son dönemde ise Süha rumuzuyla “Şarkı” başlığı altında şiirleri yayınlanan M. 

Nedim Güntel dikkat çeker. Nedim Bey’in diğer bir başlığı “Şiir ve Fikir” adını 

                                                
232  Selçuk, 9 Kasım 1946, Sayı 101, s. 3. 
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taşımaktadır. Bu bölümde de çeşitli konularda yazılmış şiir ve makalelerini 

görmekteyiz. 

Gazete genç şairleri de halka tanıtmaya çalışmıştır. “Genç Şairlerimizden İkisi 

Daha” başlığı altında verilen Mehmet Önder ve Muvaffak Sami Onat da halka 

tanıtılmaya çalışılan şairler arasındadır233. 

 

3. Gezi Notları 

Gazetemizde gezi notları da önemli miktarda yer ihtiva etmektedir. Bu gezi 

notlarının şüphesiz en ilgi çekeni Muhlis Koner’in Konya Belediye Başkanı iken 

yaptığı yurt dışı seyahatidir. Koner, gezip gördüğü yerleri anlattığı yazılarını daha 

dönmeden gazeteye ulaştırmış ve bunlar dizi halinde yayınlanmıştır. 

Gazetenin 1 Nisan 1947 tarihli nüshasında Avrupa’nın büyük kentlerinde 

tahkikatta bulunmak üzere 20 belediye başkanının illerden sorulduğu ve her başkan 

için İçişleri Bakanlığı’nın iki bin lira tahsisat ayırdığı haber veriliyordu234. 

Fazla bir zaman geçmeden geziye katılan Konya Belediye Başkanı M. Muhlis 

Koner’in geziden yolladığı mektuplar gazetede yayınlanmaya başladı. Bu 

mektuplardan yola çıkarak bir Konyalı gözüyle dönemin Avrupasına ve Avrupa’ya 

geçerken uğradıkları Hayfa ve Beyrut hakkındaki görüşlerine bakmak ilginç 

olacaktır. 

İçlerinde Koner’in de olduğu grup, 3 Temmuz 1947 Perşembe günü saat 

17:00’de Transilvanya Vapuruna binerler. Gemi gece saat iki sularında hareket eder, 

İstanbul’un manzarasını seyrederek yolculuğa başlarlar. Sabahleyin Türk tarihinin 

sembollerinden Çanakkale’yi geçerler. Uzun bir deniz yolculuğundan sonra Pazar 

günü sabah saat yedi gibi Hayfa’ya varırlar. Fakat şehirde veba salgını olduğu için 

şehre çıkamazlar. Geceli gündüzlü vapurdan Hayfa’yı seyrederler. İlk mektubunda 

bunlardan bahseden Koner, “Sevgili Konya şehrine ve Konyalılara derin sevgi ve 

hasretler...235” cümlesiyle mektubuna nihayet verir. 

                                                
233  Selçuk, 22 Temmuz 1947, Sayı 174, s. 2. 
234  Selçuk, 1 Nisan 1947, Sayı 142, s. 2. 
235  Koner, “Transilvanya Vapurundan İntibalar”, Selçuk, 25 Temmuz 1947, Sayı 175, s. 1. 
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İkinci mektubunda Hayfa’dan sonraki durumu anlatır. Hayfa’dan sonra 

Beyrut’a varırlar. Veba salgını burada da olduğundan şehre inemezler. Vapur burada 

üç saat kalacaktır. Bu zaman zarfında; “Beyrut’u ve yanı başındaki, dünyanın en 

havadar, en lâtif şehirlerinden biri olan Cebel-i Lübnan’ın dağlar üstünde bir ziya 

huzmesi halinde görünüşünü seyrettiklerini236” anlatır. 

Vapur 10 Temmuz Perşembe günü Napoli’dedir. Napoli’yi gezen grup, sonra 

tekrar vapurla Marsilya’ya geçmiştir. Önceki duraklarında veba salgını olan yerlerde 

durdukları için şehre bir hayli zahmetli girebilmişlerdir237. Marsilya’da üç gün 

kalacak olan heyet şehri gezintiye çıkar. Burada şehri seyretmek için teleferikle bir 

dağa çıkarlar. O dönemde Türkiye’de böyle bir alet yoktur. Koner aleti şöyle tarif 

eder: “Dişli bir kompartıman, bu vagon veya asansör dağın tepesine kadar bizim 

İstanbul’daki yer altı tünelinin kayışı gibi bir kayışla bağlanmış. İnsanın yaya olarak 

çıkmasına imkân olmayacak kadar yalçın ve dik olan yere asansöre benzeyen bu 

kompartımana binerek tepesi yukarı beş dakika çıktık238.’’ 

Koner, Marsilya’daki hayat pahalılığından bahseder: “Hayat ateş pahası. Bir 

yumurtanın tanesi 15 Frank bizim parayla 45 kuruş. Adi bir lokantada yarı tok, yarı 

aç bir yemek bizim para ile 8-10 lira arasında. Yemekleri katiyen yiyemiyorum. 

Koyun eti makbul değil. Bazı lokantalarda gördüm istedim. Zannederim bu koyun 

dedikleri bizim yaşlı ve kocaman tekeler. Bir de bunu pişip pişmediği belli olmayan 

bir şekilde düşünün, ne bıçak keser ne de diş. Ekseriya omlet yiyoruz. Hele ekmek 

mısır unundan yapılmış, bizim eski tandır düşmeleri ne ise işte tıpkı o239.” 

Heyet daha sonra uçakla Paris’e geçer. Koner, Paris’te gezip gördüğü yerleri 

tek tek anlatır. En fazla üzerinde durduğu, uzun uzun anlattığı yer ise Versay 

Sarayı’dır. 

“Sarayda her salon ayrı bir şeye tahsis edilmiş. Mesela eğlence salonunun 

bütün tavanı eski Yunan mitolojisine ait eserlerle doludur. Sonra salonun birinin 

duvarlarında Fransa’nın yaptığı bütün harplerin vaziyeti canlandırılmaktadır. 

                                                
236  Koner, “Hayfa’dan Napoli’ye”, Selçuk, 29 Temmuz 1947, Sayı 176, s. 1. 
237  Koner, “Napoli’den-Marsilya’ya”, Selçuk, 1 Ağustos 1947, Sayı 177, s. 1. 
238  Koner, “Marsilya’dan Paris’e ve Marsilya’da Önemli bir Gezinti”, Selçuk, 5 Ağustos 1947, Sayı 

178, s. 1. 
239  Aynı yer. 
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Hulâsa birbirine geçilen oda ve muazzam salonların her biri başlı başına bir sanat 

tarihinin, bir harp tarihinin çok emek verilmiş mahsulleridir240.’’ 

Koner Paris’te kaldığı zamanı şöyle özetler: “Adetleri adetlerimize, yemekleri 

yemeklerimize hulâsa hiçbir hayat şartı bize uymayan bu gulguleli muhit itiraf 

edeyim ki beni memleket hasretiyle çok sıkıyor. Bu kadar konfor ve medeni vasıtalar 

karşısında içecek bir su ve bizimkilere benzeyen bir yemek yok241.’’ 

Heyet sonra İngiliz Dışişlerine bağlı bir uçakla Londra’ya geçer. Burada İngiliz 

Kültür Heyeti görevlileri tarafından karşılanırlar. Londra’da dikkatini en çok parklar 

çeker: 

“Londra’nın her köşesi parklar şehridir. Bizde park denilince yeşillik, çiçek, 

havuz ve bir takım hendesi tarih ve tanzim hatıra gelir. Hâlbuki İngiltere’de parkın 

manası, göklere kadar uzanmış her cins ağaç sonra da yemyeşil çimenlik242…’’ 

Muhlis Bey Londra gezisi esnasında Haydpark’a da uğradıklarını belirtir. O, bu 

park hakkında şu malûmatı verir: “Burası Londra parklarının en genişi. Burayı 

diğerlerinden ayıran bir hususiyet vardır ki o da buranın bir hitabet, bir konferans 

bir nutuk yeri olmasıdır. Parkın sekiz on yerinde hatipler kürsülere çıkmışlar, 

önlerinde yüzlerce dinleyici var. Kimisi dinden, kimisi politikadan, kimisi mensup 

olduğu partinin hizmetlerinden bahsediyorlar. Bunlar burada bağıra çağıra 

anlatırken, karşıda yüksek boyda atlara binmiş İngiliz polisi dik ve pürvekar bunları 

dinler243. 

Heyet Londra’da bulunduğu esnada Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Cevat 

Açıkalın’ın ziyafetine katılır. Elçilik dairesinin dekor, eşya ve bina güzelliğine 

hayran kaldıklarını dile getiren Koner duyguları şöyle ifade eder: 

“Elçilik dairesinde kendimi vatanımın içinde hissederek gözlerimi arkaya 

çevirmek suretiyle birkaç damlanın aktığını saklamayacağım. İnsan cennette dahi 

olsa vatanını özlüyor vesselam244.’’ 

                                                
240  Koner, “Pariste Gördüklerim”, Selçuk, 12 Ağustos 1947, Sayı 180, s. 1. 
241  Koner, “Paris’te Gördüklerim”, Selçuk, 8 Ağustos 1947, Sayı 179, s. 1. 
242  Koner, “Londra Parklar Şehridir”, Selçuk, 22 Ağustos 1947, Sayı 182, s. 1. 
243  Koner, “Londra Mektupları”, Selçuk, 5 Eylül 1947, Sayı 186, s. 1. 
244  Koner, “Londra Parklar Şehridir”, s. 1. 
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İngiliz Kültür Heyetiyle beraber yakın kasabalara gezilere giderler. Bu 

kasabalarda tuğla örülü evler dikkatini çeker. Memleketimiz toprağının tuğlaya 

müsâit olduğunu ve bizimde şehir ve köylerde tuğlayı kullanabileceğimizi 

vurgular245. Bu kasabalarda Koner’in dikkatini çeken diğer şey, hem süpürüp hem 

sulayan bir kısmı da kuyulardan aldığı mikrop kırıcı mahlûlleri serpen otomatik 

makinelerdir. Londra’daki faaliyetlerini bitiren heyet uçakla Türkiye’ye dönmüştür. 

Gazetede karşımıza çıkan diğer bir gezi yazısı Seydişehir’den Rüştü Ergen’in 

imzasını taşımaktadır. Rüştü Bey; “Yörükler Arasında Geçen Günler” adını verdiği 

bu yazı dizisinde Yörüklerin yaşayışlarıyla ilgili ipuçları verir. En dikkat çeken iki 

yazısından ilkinde bir yörüğün ıssız yerlerdeki içi bal dolu arı yuvalarını buluş 

hikâyesini246, diğerinde ise hamile bir Yörük kadınının nasıl tek başına doğum 

yaptığını ve doğumun ertesi günü kucağında çocuğuyla nasıl kaybolan keçisini 

aramaya gittiğini anlatır247. 

Gazete Konya’nın ilçelerini de halka tanıtmaya çalışır. Cihanbeyli248 ve 

Akşehir249 tanıtılan ilçeler arasındadır. 

 

4. Gazetede Edebiyata Dair Diğer Yazılar 

Gazetede edebiyatla alakalı sayabileceğimiz bölümlerden biri de yabancı olan 

fakat günlük hayatta kullandığımız kelimelerin Türkçe karşılığının verildiği 

“Lisanımızda Yabancı Sözler” bölümüdür. 18 Ocak 1947 (sayı 118)’den itibaren 

karşımıza çıkan bu bölümün altında Sabit Günbay imzası vardır. 

Bir diğer alan ise gazetenin son dönemlerinde “Büyük Sözler” başlığına 

ayrılmıştır. M. Şevket Evin’in hazırladığı bu bölümde tanınmış kişilere ait 

özdeyişlere yer verilmiştir. 

 

                                                
245  Koner, “ Londra Mektupları”, s. 1. 
246  Rüştü Ergen, “Bir Yörük Arı Yuvasını Nasıl Bulur?”, Selçuk, 11 Mayıs 1946, Sayı 53, s. 3. 
247  Ergen, “Bir Yörük Bayanı Nasıl Doğurdu?, Selçuk, 23 Mart 1946, Sayı 39 , s. 3. 
248  Günbay, “Cihanbeyli (İnevi) İlçemizi Tanıyalım”, Selçuk, 27 Haziran 1947, Sayı 167, s. 2. 
249  “Akşehir’i Tanıyalım”, Selçuk, 29 Temmuz 1947, Sayı 176, s. 2. 
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B. GAZETE’DE TARİH 

Bir gazetenin üstlenmesi gereken misyonlardan birisi de halkı tarihinden 

haberdar etmek, ben kimim? sorusuna en güzel cevabı halka vermek olmalıdır. 

Selçuk gazetesi bu görevini başarıyla yerine getirmiştir. Milli bayramlarda 

sevincimize ve gururumuza 10 Kasım gibi milli yas günlerimizde üzüntü ve 

kederimize tercüman olmuştur. Gazete, tarihimizde yer tutan olayları halkımıza 

anlatmış, Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinin hayat hikâyelerine sütunlarında yer 

vermiştir. 

 

1. Gazetede Milli Bayramlar 

Yukarıda da değindiğimiz gibi gazetede milli günlerin kutlanmasına büyük 

önem verilmiştir. O güne dâir şiir ve makaleler gazete sayfalarındaki yerlerini alırlar. 

Bu günlerden biri de 23 Nisan’dır. 

Gazete her milletin tarihinin bir efsaneyle başladığını belirtir. Buna göre 

Türkün tarihi, kendi kahramanlığının tarihi ile yani 23 Nisan’la başlamıştır250. 23 

Nisan tarihini, asırların geriliğini bir hızla aşan Türk’ün neler yapmaya kadir 

olduğunu ispat eden, bugünkü ilerleyişimizin temeli olarak kabul eden gazete, 

Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ve bizi cumhuriyete kavuşturan bu günü hem 

büyüklerin hem küçüklerin bayramı olarak ilân eder251. 

Zikrettiğimiz şekilde günün mana ve ehemmiyetine değinen gazete, milli 

bayramlarda uygulanacak program hakkında da halka bilgi verir252. Ayrıca her özel 

güne ait şiirlerle de sayfalarını güzelleştirirdi. 

Her 19 Mayıs gününde de 23 Nisan’daki heyecanı gazetede yaşamak 

mümkündür. Selçuk’ta 19 Mayıs gününün önemini vurgulayan makalelerin Ali Galip 

Öztürkmen’in kaleminden çıktığını görmekteyiz. Öztürkmen bu güne dair bir 

makalesinde Osmanlı Devleti’nin son döneminde içinde bulunduğu duruma değinir. 

Bu dönemde yöneticilerin ne yaptıklarını şu şekilde anlatır: 

                                                
250  Adil Aykut, “23 Nisan ve Manası”, Selçuk, 24 Nisan 1946, Sayı: 48, s. 1.  
251  Aynı yer. 
252  Selçuk’un 20 Nisan 1946, Sayı 47, s. 22; 22 Nisan 1947, Sayı 148, s. 1 ve 3; 23 Nisan 1948, Sayı 

249, s. 1 tarihli nüshalarına bakılabilir. 
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“Âciz, korkak Damat Ferit Paşa; Padişahın kalbi titriyor diye beyannâmeler 

dağıtıyor, Sâit Molla denilen vatan hâini de manda ve himaye fikrini illerimize 

dağıtıyordu253.’’ 

Yazar, yönetici tabakadaki bu acziyete karşılık halkın içinde kurtuluşa dâir 

ümit besleyenlerin az olmadığına değinir. Ümidi kaybolmayanlardan biri olan 

Mustafa Kemal bu dönemde Samsun’a gitmek üzere görevlendirilir. Mustafa Kemal 

yola çıkmadan padişahla Yıldız Sarayı’nda bir görüşme yapar. Ali Galip Bey 

makalesinde bu görüşmenin detaylarını şu şekilde vermektedir: 

“Bir ulus tarihinin ne demek olduğunu bilmeyen padişah, Mondros Mütarekesi 

ile Birinci Dünya Savaşı’nın bittiğine kâni bulunduğu için çok acele olarak savaşın 

tarihini yazdırmış, içi de dışı gibi kara kitabı Mustafa Kemal’e son Osmanlı Tarihi 

diye gösteriyordu. 

Büyük adam son bir defa daha imparatorluğun âciz, kafasız padişahını tarihi 

bakışları ile süzdükten sonra hakiki kurtuluşun sırmalarla bezenmiş göğüsler üstünde 

duran boş kafalarda değil, Anadolu’nun karlı dağlarında, dumanlı yamaçlarında, 

yeşil ovalarında olduğuna iman ederek saraydan ayrıldı254.’’ 

Önemine binâen gazetemizde geniş yer bulan günlerden birisi de 30 Ağustos 

Zafer Bayramı’dır. Bu güne dâir en dikkat çeken iki makaleden bahsetmek istiyoruz. 

Bu makalelerden ilki M. Nedim Güntel’e aittir. Güntel, 30 Ağustos’un bizde 

sadece bir takvim günü olmadığını belirtir. O, “takvimde binlerce yıldan beri 

tekerrür eden bugünün Türk tarihinde üçüncü defa olarak kazandığı bu mazhariyet, 

misli gösterilemez bir kahramanlığı bir milletin üç defa tekrar etmiş olduğuna ebedi 

bir işarettir255” diyerek Ağustos ayındaki zaferlere vurgu yapar. Güntel, 13 sayısının 

uğursuz kabul edildiğini, ancak Türk tarihi araştırılacak olursa o güne dair çıkacak 

kahramanlıkların on üç sayısının masumiyetini ortaya koyacağını anlatır256.  

Ali Galip Öztürkmen ise 30 Ağustos’u Türk Kan’ı (Cannes) olarak niteler. 

Niçin böyle bir benzetme yaptığının hikâyesini şu şekilde anlatır: 

                                                
253  Ali Galip Öztürkmen, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın Tarihi Önemi”, Selçuk, 20 Mayıs 

1947, Sayı 156, s. 2. 
254  a.g.m., s. 3. 
255  M. Nedim Güntel, “30 Ağustos”, Selçuk, 30 Ağustos 1949, Sayı 395, s. 2. 
256  A.g.m., s. 3. 
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“Tarihin şanlı sayfalarından birinde Kartaca Başkomutanı Anibal bir avuç 

ordusuyla Roma’nın Pol Emil komutasındaki 79 bin askerini İtalya’da Ayfidus 

nehrinin sol tarafındaki Kan (Cannes) mezbahanesine soktu. Roma ordusunu 

tamamen esir ve perişan etti. 

İşte o günden 1922 Ağustos’unun 26. gününe kadar aradan 2138 yıl geçtiği 

halde Kan (Cannes) meydan savaşını harp akademisinde okuyarak çıkan hiçbir 

büyük komutana böyle bir savaş kısmet olmadı. Kan savaşı milletlere ve generallere 

o tarihten beri savaş ülküsü olmuştu257. 

Gazetede üzerinde durulan ve heyecanı halkla paylaşılmaya çalışılan diğer bir 

bayram ise Cumhuriyet bayramıdır. Bu güne dair haberlerin en dikkat çekeni ise 

1948 yılına aittir. Çünkü “Cumhuriyetin 25. yılı kutlu olsun” başlığı kırmızı renkle 

atılmıştır. Bu gazetede istisnâ olan bir durumdur ve o güne verilen değeri göstermesi 

bakımından önemlidir. 

29 Ekim’e ait yazıların en dikkat çekeni ise M. Nedim Güntel tarafından 

kaleme alınmıştır. Güntel yazısında Cumhuriyetin 25. yılının kutlandığının altını 

çizer. Bu yaşın insan ömrüne göre tam bir gençlik çağı ifade ettiğini fakat rejimler 

için çocukluk bile sayılamayacağı fikrini savunur. Türkiye’nin kararlı adımlarla bu 

çocukluk halini çabuk atlattığını ve büyüdüğünü söyler. Bu zaman zarfında çeşitli 

badireler atlatan cumhuriyetin içte ve dışta takip ettiği siyasetle temelini sarsıntıdan 

kurtardığını, bu durumun onun en büyük zaferi ve liyakati olduğunu belirtir258. 

 

2. Gazetede Dinî Bayramlar 

Selçuk gazetesinde dini bayramlara dair yazıların çok fazla olmadığı, birkaç 

yazıyla kısıtlı olduğunu görmekteyiz. Kurulduğu ilk dönemlerde Ramazan ayı ve 

bayramlara dair herhangi bir yazı çıkmamıştır. 1947 yılı Ramazanında ise gazetede 

gün gün imsakiye yayınlanmıştır. 1950 yılındaysa Ramazanın ilk günleri imsakiye 

yayınlanmış, sonra yayınlanmaz olmuştur. 

                                                
257  Öztürkmen, “Türk Kan’ı 30 Ağustos Dumlupınar Meydan Savaşı Nasıl Kazanıldı”, Selçuk, 29 

Ağustos 1947, Sayı 184, s. 1 ve 2. 
258  Selçuk, 29 Ekim 1948, Sayı 301, s. 1.  
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Ramazan ayıyla ilgili az sayıdaki haberlerin biri Konya’da muhtelif camilerde 

vaaz edecek vaizler hakkındadır259. Bu aya dair çıkan diğer bir yazı ise Server Ziya 

Günevin imzasını taşır. Günevin yazısında hava kuvvetlerinin öneminden bahseder. 

Gerek askeri alanda gerek ziraî faaliyetlerde havacılığın önemini anlatır. Daha sonra 

konuyu Ramazan ayında verilen fitrelere getirerek, fitrelerin Türk Hava Kurumu’na 

verilmesini ister. Yazısının devamında, “Başımızın üstünden neşeli mırıldanışlarla 

geçen Türk Hava Kurumu uçağında bizim de bir yardım payımız olduğunu, Kızılay 

çadırlarına sığınan bir zavallının boğazından geçecek lokmada bizim de alakâmızın 

bulunduğunu düşünmek gönüllerimizi ferahlandıracaktır260” diyerek fitrelerin Türk 

Hava Kurumu’na verilmesi tavsiyesinde bulunur. 

Kurban bayramına dair çıkan nadir sayıdaki yazıda da kurban derisi ön 

plandadır. Gazete; “Sayın Vatandaş! Yarın keseceğin kurbanın deri ve bağırsaklarını 

Türk Hava Kurumu memurlarına makbuz mukabilinde teslim et261” diyerek kurban 

derilerinin gitmesi gereken adresi gösterir. Yine “Yurtta kurban bayramında 

vereceğiniz deriler, göklerimizi çelik kanatlarla örtecektir262” diyerek halkı bu 

konuda gayretlendirmeye çalışmıştır.  

 

3. Gazetede 10 Kasım 

Selçuk gazetesi sayfalarında sadece milli bayramların heyecanı anlatılmıyordu. 

10 Kasım gününde olduğu gibi milletin acısı ve Ata’ya olan saygısı da gazeteden 

yansıtılıyordu. Bu günde milli yas gününe uygun şiir ve makaleler yayınlanmaktaydı. 

Bu güne dâir en dikkat çeken makalelerden biri 1946 yılında yayınlanmıştır. 

Bu makalede Sümer Türklerinde; kalben sevilenlere, milletin babasına “ata” 

dendiğinden bahsedilir. Adeta ilahi bir kıymet taşıyan bu ataların en yüksek 

derecedekilerine ise “Rims” adı verildiği belirtilir. Makalede, Sümerlerin vatanlarını 

kurtarmış, onları refaha ulaştırmış ve nimetlere gark etmiş olan Rims’in de bir gün 

öldüğünü; bu ölüme inanamayan ve ne yapacaklarını bilemeyen halkın gökyüzüne 

bakarak “Tanrı ölür mü?” diye sorduklarını ve hafiften bir sesin onlara “Hayır” 

                                                
259  Selçuk, 16 Haziran 1950, Sayı 476, s. 1.  
260  Selçuk, 11 Temmuz 1950, Sayı 483, s. 3. 
261  Selçuk, 12 Ekim 1948, Sayı 297, s. 1.  
262  Aynı yer. 
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dediği anlatılır263. Makalede Türk milletinin de bağrında bir Rims yetiştirdiği ve 

milletinin de onun ölümüne inanamadığı vurgulanır. 

 

4. Gazetede Tarihi Olaylar 

Her sene mutat olarak üzerine yazılar yazılan, fikirler beyan edilen konulardan 

biri de Lozan Antlaşması’dır. Gazetemizin tarih yazarı A. Galip Öztürkmen 

Lozan’dan önceki durumu kısaca şöyle özetler: 

“Abdülmecid’in üç evladından büyüğü Yıldız Baykuşu Abdülhamid 2, diğer 

ikisinden küçüğü Sevres Simsarı Karasultan Mehmet 6 (Vahidettin) olarak 

yetişmişlerdi. 

Kara Sultan 4 Temmuz 1918’de 57 yaşında olduğu halde son saltanat tahtına 

ulusun felaketli zamanlarında onun acılarını unutturmak değil, bilakis fazlalaştırmak 

için cülûs etmişti. Kendisine fena bir arkadaş arayan hâin sultan nihayet saraydan 

Mediha ile evlendirmiş olduğu kayın biraderi Damad Ferit Paşa’yı sadaret 

sandalyesine oturttu. 

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi iki kara adam 

tarafından bundan 27 yıl önce 10 Ağustos 1920 Salı günü Sevres paçavra kağıtları 

ile sona erdirildi264.’’ Makalenin devamında Damad Ferit Paşa’nın istiklâl 

mücadelesi aleyhinde yaptığı faaliyetleri anlatan Öztürkmen, onun 19 Mayıs 1920’de 

TBMM’ce vatan hâini ilan edildiğini ve 6 Ekim 1925’te Niş’te ‘geberdiğini’ yazar. 

Kara Sultan’ın ise 17 Ekim 1922’de düşman gemisi ile önce Malta’ya sonra 

Mekke’ye gittiğini anlatır. Fakat Mekke’de karşılanmadığını görünce San Remo’ya 

gidip orada öldüğünü belirtir265. 

Selçuk, Türk gençliğinin Lozan’ı bir şehir değil, bir zafer abidesi, bir istikbal 

anıtı olarak tanıdığını ifade eder266. Ayrıca Lozan; “Türk’ün değil, Türk milleti gibi 

varlığı uğrunda hiçbir şeyi esirgemeyerek, hiçbir fedakârlıktan kaçmayarak çarpışan 

                                                
263  Günbay, “Atamız Ölür mü?”, Selçuk, 9 Kasım 1946, Sayı 101, s. 1 ve 4. 
264  Öztürkmen, “Sevr’i Lozan’a Çeviren Kuvvet: Türk”, Selçuk, 8 Ağustos 1947, Sayı 179, s. 2. 
265  Aynı yer. 
266  Şeref Kişmir, “Cumhuriyet Çocuklarına Göre Lozan”, Selçuk, 27 Temmuz 1946, Sayı 75, s. 1. 
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milletlerin bir kuvvet ve ışık kaynağı olarak kalacak yirminci asır olaylarının bir 

düğüm ve başlangıç noktası267’’  olarak tarif edilmektedir. 

Gazetemizde tarih konusunda yazıları bulunan diğer bir kişi ise Mehmet 

Önder’dir. “Tarihi Araştırmalar” adlı bir köşesi olan Önder bu köşede Konya’da 

geçmiş iki savaş hakkında malumat vermiştir. 

Zikredilen savaşlardan ilki Konya muharebesidir. Mısır Valisi Mehmet Ali 

Paşa Osmanlı Devleti’ne isyan etmiştir. Oğlu İbrahim Paşa komutasındaki bir orduyu 

İstanbul üzerine yollar. Bu ordunun Halep üzerinden Konya’ya geldiğini duyan 

Sultan II. Mahmut, Reşid Paşa komutasındaki bir orduyu bunların üzerine gönderir. 

Reşid Paşa karargâhını Akşehir’de kurarak kışı burada geçirmek, öncü birlikleriyle 

Mısır’dan gelebilecek yardımı engellemek düşüncesindedir. Ama sultanın acele 

davranılmasını istemesi üzerine Konya üzerine yürür. Fakat bölgeye daha önce gelen 

ve bölgeyi daha iyi tanıma fırsatına sahip olan İbrahim Paşa karşısında dayanamaz. 

Reşid Paşa’nın esir düşmesiyle İstanbul yolu İbrahim Paşa’ya açılmış olur268. 

Konya’da vuku bulan diğer bir savaş ise Düzbel Muharebesi’dir. Konya, 

Kılıçarslan’ın tahtta olduğu dönemde Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkentidir. 

Kılıçarslan’ın sulh teklifinde bulunduğu Bizans İmparatoru Manuel bunu reddeder. 

Anadolu’da Türk varlığını sindiremeyen Manuel, Papa’ya müracaat ederek bir haçlı 

seferinin hazırlanması talebinde bulunur. Sonuçta Macar, Sırp, İngiliz ve Fransız 

kralları ile birçok kontun da içinde bulunduğu bir ordu teşkil edilir. Bu hareketliliği 

zamanında öğrenen Kılıçarslan da gerekli hazırlığını tamamlar, nihayet iki ordu 

Konya civarındaki Düzbel mevkiinde karşılaşır. 17 Eylül 1176’da Bizans ordusu 

tamamen kuşatılır. İmparator çareyi kaçmakta bulur. Türk ordusunun tekrar harekete 

geçmesiyle Manuel tekrar kuşatılır. Fakat bilinmeyen bir sebeple sultan sulh teklif 

eder ve iki devlet arasında sulh yapılır269. 

Tarihi olaylarla ilgili verdiğimiz bu örnekler haricinde özellikle kendisi de tarih 

öğretmeni olan Ali Galip Öztürkmen’in gazetede yayınlanmış birçok makalesi 

vardır.  

                                                
267  Celâleddin Kişmir, “Lozan”, Selçuk, 27 Temmuz 1946, Sayı 75, s. 1. 
268  Önder, “Konya Muharebesi”, Selçuk, 16 Ocak 1949, Sayı 324, s. 2. 
269  Önder, “Konya-Düzbel Muharebesi”, Selçuk, 22 Şubat 1949,  Sayı 334, s. 2-3. 
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Makalelerini Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu270, Maraş’ın 

kurtuluşu271, Çukurova bölgesinin düşman işgalinden kurtuluşu272, İstanbul’un 

fethi273, Bulgaristan’daki soydaşlarımıza yapılan mezâlim274 gibi konularda yazan 

Öztürkmen daha sonra bunları “Türk Dünyasında Ünlü Günler” adını verdiği kitapta 

toplamıştır.  

 

5. Gazetede Tarihi Şahsiyetler 

Selçuk gazetesi Türk tarihinde isim yapmış kişileri halka anlatmayı ve 

tanıtmayı kendisine bir görev saymıştır. Konya adıyla özdeşleşen ve ismi dünyaya 

yayılan büyük düşünür Mevlâna da bu görev mucibince halka tanıtılmaya çalışılan 

isimler arasındadır. 

Gazetede Mevlâna’nın hayat hikâyesinden hiç bahsedilmemiştir. Mevlâna’nın 

daha çok eserleri ve dünya görüşü halka anlatılmaya çalışılmıştır. Edebiyat başlığı 

altında bahsettiğimiz gibi gazete ilk dönemlerinde “Mesnevi’den Hikâyeler’i 

yayınlamış, kapanmadan önceki son senesinde ise “Mesnevi’den Seçme Beyitlerin 

Şerhi” başlığı altında Mesnevi’yi halka ulaştırmaya gayret etmiştir. 

Gazetede Mevlâna konusunda çıkan yazıların bazısı da ölüm yıldönümlerinde 

yapılan anma programlarına dairdir. Günümüzde Şeb-i Aruz törenleri olarak 

adlandırılan bu programlar çok kısa şekilde halka duyurulmuştur275. 

Mevlâna’dan başka vefat yıldönümü dolayısıyla gazetede zikredilen ve tek 

yazıyla hatırlanan diğer bir isim ise Şeyh Sadreddin Konevî’dir. Konevî’ye dair bu 

tek yazı F. Nafiz Uzluk tarafından kaleme alınmıştır. Konevî’nin hayatından 

bahsedilen bu yazıda yer darlığı dolayısıyla kısa tutulmuştur. Gazete aynı yazının 

Konya Halkevi tarafından çıkarılan Halkevi Dergisi’nin özel sayısında da 

                                                
270  Öztürkmen, “Yiğit Erzurum Kalemizin Kurtuluşu Tarihi”, Selçuk, 12 Mart 1948, Sayı 237, s. 2-3. 
271  Öztürkmen, “Uzunolukta İlk Kurşunu Atan Maraş Arslanı Sütçü İmam”, Selçuk, 13 Şubat 1948, 

Sayı 229, s. 2-3. 
272  Öztürkmen, “Kahramanlık Diyarı Çukurova Nasıl Kurtuldu”, Selçuk, 6 Ocak 1948, Sayı 218, s. 2 ve 6.  
273  Öztürkmen, “İstanbul’un Zaptı”, Selçuk, 28 Mayıs 1948, Sayı 259, s. 1 ve 4. 
274  Öztürkmen, “Bulgaristan’daki Türk Düşmanlığının Tarihçesi”, Selçuk, 12 Mart 1948, Sayı 237, s. 2-3. 
275  Bkz. Selçuk, 18 Aralık 1946, Sayı 112, s. 1; 14 Aralık 1948, Sayı 314, s. 1; 15 Aralık 1990, Sayı 

510, s. 1.  
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yayınlanacağını, yer darlığından dolayı kendisinin hepsini yayınlayamadığını 

belirterek F. Nafiz Uzluk’tan da özür dilemektedir276. 

Gazetemizin tarihçi yazarı Ali Galip Öztürkmen Selçuk gazetesinde tarihe mâl 

olmuş Türk büyüklerinin hayat hikâyelerine de yer vermiş, onları halka tanıtmaya 

gayret etmişti. Ali Galip Bey’in gazetemizde biyografilerine yer verdiği şahsiyetleri 

Namık Kemal277,Mehmet Emin Yurdakul278, Kâzım Karabekir279, Talât Paşa280, Ziya 

Gökalp281 ve Uluğ Bey282 olarak sayabiliriz. 

Bu saydığımız kişilerin dışında ölüm yıldönümlerinde devamlı anılan biri daha 

vardı ki maalesef bugün onu anmaktan bir hayli uzağız. Bu kişi Türk mimarisinin 

dâhisi Mimar Sinan’dan başkası değildir. Mimar Sinan hakkında A. Galip 

Öztürkmen ve Sabit Günbay ‘ın yazdığı biyografiler283, Cemal Oğuz Öcal’ın onun 

hatırasına yazdığı şiir284 gazetede yayınlanmıştır. Ayrıca şehrimizde “Sinan Günü” 

adıyla anma törenleri yapılmış, ölüm yıldönümlerinde halkevi tarafından hayatı ve 

eserleri halkımıza anlatılmıştır285. 

Yukarıda saydığımız kişiler umumca malum oları zatlardır. Biyografisi verilen 

tarihi bir şahsiyet, Hafız Abdulezel Paşa ise Konyalı olmasına rağmen Konyalıların 

tanımadığı bir isimdir. 

Hadimli kahraman Abdulezel Paşa Kırım, Karadağ, Girit, Aleksinaç ve Plevne 

savaşlarında büyük cesarete sahip, heybetli bir Türk askeri olarak parlamıştır. Paşa, 

düşman komutanının bulunduğu Yenişehir yolunun açılmasında ve başkomutanımız 

Enver Paşa’nın bulunduğu Alasonya yolunu da kapatan Milona geçidinin zaptında 

büyük kahramanlık göstermiş bu sebeple tarihimizde “Alasonya Müdafii Milano 

Kahramanı” diye anılmıştır. 

                                                
276  Selçuk, 22 Temmuz 1947, Sayı 174, s. 1.  
277  Öztürkmen, “Büyük Vatan Şairimiz Namık Kemal”, Selçuk, 30 Kasım 1948,  Sayı 310, s.1-2. 
278  Öztürkmen, “Millet Şairimiz Mehmet Emin Yurdakul”, Selçuk, 14 Ocak 1949, Sayı 323, s. 1 ve 3. 
279  Öztürkmen, “Kars Fatihi Kazım Karabekir Paşa”, Selçuk, 25 Ocak 1949, Sayı 326, s. 1 ve 3. 
280  Öztürkmen, “Talat Paşa”, Selçuk, 112 Mart 1949, Sayı 340, s. 1-2. 
281  Öztürkmen, “Ziya Gökalp”, Selçuk, 25 Ekim 1949, Sayı 410, s. 1 ve 3.  
282  Öztürkmen, “Uluğ Bey”, Selçuk, 28 Ekim 1949, Sayı 411, 2-3. 
283  Öztürkmen, “Türk Sanat Gününün Büyük Dâhisi Mimar Sinan”, Selçuk, 8 Nisan 1947, Sayı 144, 

s. 1 ve 4; Günbay, “Mimar Koca Sinan Kimdir?”, Selçuk, 9 Nisan 1948, Sayı 249, s. 2.  
284  Cemal Oğuz Öcal, “Sinan İçin Şiir”, Selçuk, 8 Nisan 1947, Sayı 144, s. 1 ve 4 
285  Selçuk, 11 Nisan 1947, Sayı 149, s. 1; 13 Nisan 1948, Sayı 324, s. 2.  
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Alasonya’da şiddetlenen savaşta Pürnar sırtlarından vaziyeti seyreden paşaya 

açıkta durmaması söylenmiş; o da cevaben “Bu yaşta kurşun korkusu çekip 

askerlerime gülünç olamam” cevabını vermiştir. Bu sırada çenesine çarpan bir 

kurşunla şehit düşmüştür. Fakat askerleri savaşı bırakmamış 17 Mayıs 1897’de 

Dömeke Meydan savaşı kazanılmıştır. Paşa bugün Alasonya’da çarşı camisinin 

avlusunda metfundur286. 

 

6. Konya ve Konya’daki Eski Eserler 

Selçuk Gazetesinde ayrıca Konya’yı ve Konya’daki tarihi eserleri tanıtıcı 

birçok yazı kaleme alınmıştır. Bu yazıların hemen hemen tamamı 1946 yılında 

çıkmıştır. Öncelikle Konya adı ve tarihi üzerinde durulmuş, akabinde “Konya ve 

Mülhakatı Eski Eserleri Tetkikler” başlığı altında eserler tanıtılmıştır. Zikrettiğimiz 

konu hakkında Selçuk’ta çıkan yazılar ve çıktıkları tarihler aşağıda verilmiştir. 

• Konya’nın Kuruluş Tarihi ve Adının Nereden Geldiği (5 Haziran 1946, Sayı: 

60) 

• M.S. Konya ve Konya’ya Hakim Olan Devletler (8 Haziran 1946, Sayı: 61) 

• Konya Şehri (12 Haziran 1946, Sayı: 62) 

• Milattan Evvele Ait Eserler: Konya Alaeddin Tepesi (15 Haziran 1946, Sayı: 

63) 

• Eflatun Pınarı Abidesi (19 Haziran 1946, Sayı: 64) 

• Alaeddin Camii (22 Haziran 1946, Sayı: 65) 

• İnce Minare Darülhadis (26 Haziran 1946, Sayı: 66) 

• Sahib Ata Camii (29 Haziran 1946, Sayı: 67) 

• Şeyh Sadreddin Konevi Camii ve Türbesi (3 Temmuz 1946, Sayı: 68) 

• Konya Mevlana Dergâhı “Müze” (6 Temmuz 1946, Sayı: 69) - (7 Aralık 

1946, Sayı: 109) 

• Murat Paşa Kızı Türbesi (10 Temmuz 1946, Sayı: 70) 

                                                
286  Öztürkmen, “Alasonya’da Yatan Hafız Abdülezel Paşa”, Selçuk, 18 Nisan 1947, Sayı 147, s. 2. 
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• Sırçalı Mescid (17 Temmuz 1946, Sayı: 72) 

• Hatuniye Camii Minaresi (20 Temmuz 1946, Sayı: 73) 

• Hoca Fakih Türbesi (24 Temmuz 1946, Sayı: 74) 

• Tacülvezir Kümbedi (27 Temmuz 1946, Sayı: 75) 

• Zazadın Han (31 Temmuz 1946, Sayı: 76) 

• Konya’da Karamanoğulları Eserleri: Hasbey Darülhuffazı (3 Ağustos 1946, 

Sayı: 77) 

• Fakih Dede Kümbedi (7 Ağustos 1946, Sayı: 78) 

• Piri Mehmet Paşa Camii (10 Ağustos 1946, Sayı: 79) (11 Aralık 1946, Sayı: 

110) 

• Dursunoğlu Camii (14 Ağustos 1946, Sayı: 80) 

• Şeyh Halil Türbesi (17 Ağustos 1946, Sayı: 81) 

• Konya Kazalarındaki Eserler: Akşehir’de Seyyid Mahmut Hayrani Türbesi 

(21 Temmuz 1946, Sayı: 82) 

• Konya Kazalarındaki Eserler: Beyşehir’de Eşrefoğlu Camii (24 Ağustos 46, 

Sayı: 83) 

• Karamanoğullarının Karaman’daki Eserleri: Nefise Sultan (Hatuniye) 

Medresesi (31 Ağustos 1946, Sayı: 84) (18 Aralık 1946, Sayı: 112) 

• Mader-i Mevlana Camii ve Türbesi (4 Eylül 1946, Sayı: 81) 

• İplikçi Camii (14 Aralık 1946, Sayı: 111) 

• Lala Mustafa Paşa Camii (21 Aralık 1946, Sayı: 113) 

• Karaman Kalesi (25 Aralık 1946, Sayı: 114) 

 

C. SAĞLIK 

Halk için var olduğu iddiasıyla yayınlanan Selçuk Gazetesi’nin halk sağlığı 

konusuna uzak durması beklenemezdi. Bunun için gazetede bir sağlık köşesi 

bulunması elzemdi. Sağlık köşesinin ilk sahibi Şadan Talat Ural’dır. Sonraki 
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dönemde başka doktor yazarların bu köşeyi devraldıklarını görmekteyiz. Sırası 

gelince onlar üzerinde de durulacaktır. 

Şadan Talat Ural imzalı makalelerin belki de en dikkat çekeni nüfusun önemi 

ve sağlığı konusunda 5 bölüm halinde yazdığı “Hekim Gözü ile Nüfus Siyasetimiz” 

adlı makalesidir. 

Yazar makalesinde İkinci Dünya Savaşı’nın nüfusun ne kadar önemli olduğunu 

ortaya koyduğunu belirtir. Bundan ötürü asırlardan beri doğurgan olan Türk anasının 

daha doğurgan, daha sıhhatli, daha verimli olması için elimizden gelen gayreti 

göstermemiz gerektiğini vurgular. Türk kadınının sıhhatini korumayı ve sonra 

sıhhatli, idealli ve mefkûresi yüksek Türk çocuklarını yetiştirmeyi en büyük ve kutsal 

vazife olarak addeder287. 

Ona göre bir milletin hayat ve istikbali o milletin çocuk yetiştiren kadınlarının 

sağlığına ve çokluğuna bağlıdır. Tabiatın kadını, erkeğin ayni hukuku ile birlikte 

olması ve çalışması için değil; yuva kurması, gebe kalması, doğurması ve erkeğinin 

himayesi altında yavrusunu kendini idrâk edinceye kadar yetiştirmesi için yarattığı 

görüşünü savunur288. 

Yazarımıza göre kadının vazifesi burada bitmez. Bir aile yuvasını teşkil 

ettikten sonra yuvanın sebatı ve verimli olması yine kadına düşen vazifelerdendir. 

Cemiyetin vazifesi ise aileyi yaptığı kanunlarla nizam ve intizam altına almak, 

evlenmeleri çoğaltmak, boşanma sebeplerini araştırarak karı kocanın çözülmez bir 

halde bağ kurmalarını temin etmek, teşekkül eden bu yuvanın verimli olması için 

kadını kısırlaştıran hastalıklardan korumak ve onu kısırlıklardan kurtarma çarelerine 

başvurmaktır. Annelik hayatında vukua gelecek herhangi bir arıza, zamanında 

görülmediği, ıslah ve tedavi edilmediği takdirde çocuğun hayatına mal olmasının 

yanında, elde bulunan zürriyet sahibi kadınında kaybolmasına neden olur. Bunu 

önlemek için memleketimizin birçok vilayetinde birtakım sıhhi teşkilatların 

bulunduğundan bahseder289. 

                                                
287  Şadan Talat Ural, “Hekim Gözü ile Nüfus Siyasetimiz I”, Selçuk, 12 Ocak 1946, Sayı 19, s. 2. 
288  Ural, ag.m., 2, Selçuk, 16 Ocak 1946, Sayı 20, s. 2. 
289  Ural, ag.m., 3, Selçuk, 19 Ocak 1946, Sayı 21, s. 2. 
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Ural, çocuk aldırma ve düşürmeye şiddetle karşı çıkar. Bu durumu nüfusun 

azalması, içtimaî terbiye ve milli mefkûrenin sükûtuna yol açan tehlikelerin en 

korkuncu olarak yorumlar. Yazar bazı kadınların; şayet doğururlarsa bütün 

güzelliklerinin, tenasüplerinin bozulacağından, kocalarına ve diğer erkeklere artık 

güzel görünmeyecekleri korkusundan bu yola başvurduklarını iddia eder. Bazısının 

ise fakirlik ve sefalet yönünden çocuklarını düşürdükleri ve aldırdıkları 

görüşündedir. 

Bu dert ile mücadele için 2 yol önerir: 

- Kadına bu yolun hayati tehlikesinden ve bunun bir cinayet olduğunu 

anlatmak. 

- Bu işte kadına yardım eden sağlık ekibi; sonunda yakalanacakları ve 

haklarında gayet ağır cezalar tatbik edileceğini bilmelidirler290. 

Ural son olarak bir memlekette çocuk aldırma ve düşürme teşebbüslerinin 

azalmasının, o milleti teşkil eden fertlerin her şeyden evvel ahlâki ve millî 

düşüncelerinde büyük bir inkılâp vücuda getireceğine işaret ettiği fikrindedir291. 

Çocuk düşürme mevzusuna gazetenin diğer bir yazarı Galip Bilge uzak 

duramaz. Bilge de çocuk düşürmeyi dinlerin günah, kanunların cinayet saydığına 

değinir. Ona göre çocuk düşürme memleketimizde salgın olmasına rağmen 

mahkemelere çok az intikal etmiş suçlardandır. O, bu suçun ceza kanununa şiddetli 

hükümler konmakla önlenemeyeceğini; evvelâ sebeplerin araştırılıp neticeye göre 

tedbirler aramanın daha uygun olduğu görüşündedir. 

Yazısında bu cürümü işleyen kadına da haklılık payı vererek “hayat şartları 

böyle devam ettikçe çocuğun doğmasına mani olmayı mazur görmek yeni hayata 

uygun bir düşünce olmaz mı?292” diye sorar. 

Gazetenin ilk dönemlerinde sağlık hususunda yazılar yazan Şadan Talat Ural 

başka konular üzerinde de durmuştur. İlk yazdığı makalesinde halka sağlığın 

kıymetini anlatır. Sağlığa âşık olanın eninde sonunda ona ulaşacağını söyler. Nasıl ki 

                                                
290  Ural, a.g.m., 4, Selçuk, 23 Ocak 1946, Sayı 22, s. 2. 
291  Ural, a.g.m., 5, Selçuk, 26 Ocak 1946, Sayı 23, s. 2-3. 
292  Bilge, “Çocuk Düşürme ve Yetiştirme”, Selçuk, 9 Mart 1946, Sayı 35, s. 2-3. 
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ıstırabı tatmayan saadetin kadrini bilmezse, hastalığın ıstıraplı dakikalarını 

yaşamamış olan bir insanında sıhhat denilen en büyük kıymetin değerini 

bilemeyeceği iddiasındadır293. Daha sonra niçin ölümü beklemediğimiz konusunu 

tartışır ve şu sonuca varır: “Milletimizi yaşatmak ve mesut etmek, insaniyete faydalı 

olabilmek için hayatın bütün nimetlerinden faydalanaraktan çalışmak icab eder. Bir 

şeyler yapmak, bir eser bırakmak esasen insanlığın insiyakındandır. Bunun için 

ölmek değil yaşamak isteriz294.’’ Ural diğer bir makalesinde hasta-hekim ilişkisine 

değinir. Hekim ile hasta arasındaki ilişkiyi her iki tarafı birbirine yaklaştıran ilahi bir 

kuvvet olarak tanımlar. Hekimin duyduğu en büyük saadetin, iyi olan hastasının 

minnet ve şükran hislerinin ifadesinden başka bir şey olamayacağını belirtir295. 

Şadan Bey, doktorların vazifesinin sadece reçete yazmak değil, aynı zamanda 

hastanın ruhuna nüfuz etmek olduğunu söyler296. Ayrıca bir hasta ya da özürlü için 

tesellinin ne kadar önemli olduğunu vurgular. Böyle insanları teselli etmeyi yalnız 

hekimliğin değil, insanlığın da en birinci vazifesi ve borçları arasında sayar297. 

Gazetenin yeni kurulduğu bu ilk dönemde sağlık konulu diğer bir yazının da 

Prof. Dr. Sâib Atademir tarafından kaleme alındığını görmekteyiz. Dizi halinde çıkan 

yazısında Atademir; Ilgın Ilıcası hakkında bilgiler verir. İlk olarak Ilgın tarihini 

anlatan Sâib Bey Ilgın Ilıcasının hususi özelliklerini sıralar. Ilgın Ilıcasını 

yurdumuzun diğer ılıcaları ile kıyaslar ve Avrupa’nın başlıca ılıcalarına 

benzerliklerini ve üstünlüklerini sayar. Son olarak da ılıcanın hangi dertlere iyi 

geldiğinden bahseder298. 

1947 yılında gazetede çıkan sağlık konulu yazıların altında artık A. Lebib 

Karan ismini görmekteyiz. Karan’ın bu dönem yazdığı yazıların genelinde, Sağlık 

Bakanlığınca hazırlanmış, yüksek sağlık şurasınca onaylanmış “Birinci on yıllık 

sağlık planı”nı açıklamaya çalıştığını görmekteyiz. 

Yazar on yıllık sağlık planının hedeflerini şu şekilde açıklar: 

                                                
293  Ural, “Sağlığımızın Kıymeti”, Selçuk, 28 Kasım 1945, Sayı 6, s. 2. 
294  Ural, “Niçin Ölümü Beklemiyoruz”, Selçuk, 5 Aralık 1945, Sayı 8, s. 2. 
295  Ural, “Hekim-Hasta”, Selçuk, 30 Kasım 1945, Sayı 7, s. 2. 
296  Ural, “Hekimlikte Telkinin Kuvveti”, Selçuk, 25 Aralık 1945, Sayı 14, s. 2. 
297  Ural, “Alışmak-Teselli”, Selçuk, 6 Mart 1946, Sayı: 34, s. 2. 
298  Atademir, “Konya Ilgın Ilıcasının Değeri”, Selçuk, 27 Mart 1946, Sayı 40, s. 2-3; 3 Nisan 1946, 

Sayı 42, s. 2; 10 Nisan 1946, Sayı 44, s. 2; 8 Mayıs 1946, Sayı 52, s. 2. 
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a) Bugün dünyada önemli bir yer tutan ve müspet neticeleri şimdiden açıkça 

belli olan “Koruyucu hekimlik” teşkilatları kurmak299: 

Koruyucu hekimliğin ana gayesi vatandaşı hasta etmemektir. Vatandaşların 

hastalanması ve ölmesi bir devlet için büyük zarardır. Çünkü nüfusu azalır, devletin 

geliri eksilir ve askeri kuvveti zayıflamış olur. İşte koruyucu hekimlik halkı ölmekten 

ve devleti de böyle büyük zararlardan koruyacaktır300. 

b) Köylerimizi sağlık teşkilatına kavuşturmak: 

Nüfusumuzun ortalama % 75’ini köylülerimiz teşkil etmektedir. Böyle olduğu 

halde bugün onların hastalarına ve kazaya uğrayanlarına ilk tedavi yardımını 

götürecek bir teşkilat yoktur. İlk köylü sağlık teşkilatının temelini köy sağlık 

memurları ve köy ebeleri teşkil edecektir. Bunlar köy enstitülerinin sağlık 

okullarından yetişip çıkacak köylüler olacaktır. Şimdilik her on köye bir memur ve 

köy ebesi verilecektir. 

Köy sağlık merkezleri şimdiki ilçe hükümet hekimliklerinden daha muntazam 

birer teşkilat olacaklardır. Bu merkezler her kırk köy için bir tane olmak üzere, yine 

köylerde kurulacak ve 10 yataklı küçük bir hastane halinde bulunacaktır. Burada iki 

doktor, bir ebe, bir sağlık memuru olacaktır. Bunlar köylerde doğum ve tedavi 

işlerine bakmakla beraber, koruyucu hekimliğin vazifelerini de yapacaklardır301. 

c) Doktor ve sağlık memurlarını ihtiyacımız nispetinde çok yetiştirmek: 

Milli sağlık planının gerçekleşmesi için en önemli iş personel meselesini plana 

uygun bir şekilde halletmektir. Şu an için hekim sayımız bir hayli noksandır. Bunun 

için tıp fakültelerini arttırmak ve buraya girecek talebenin sayısını çoğaltmak için 

birçok kolaylıklar ve fedakârlıklar yapılacaktır. 

Köy sağlık teşkilatı için gerekli olan hekimlerin yanında sağlık personelinin 

azlığı daha da göze çarpacak şekilde meydandadır. Çok çeşitli olan bu personel 

ihtiyacımızı karşılayabilmek için, yer yer sağlık memuru, ebe, hemşire ve laborant 

okulları açılacaktır302. 

d) Mevcut hastanelerimizi zamanın ve ilmin terakkilerine uygun hale getirmek: 
                                                
299  A. Lebib Karan, “On Yıllık Milli Sağlık Planı”, Selçuk, 4 Ocak 1947, Sayı 117, s. 2. 
300  Karan, “Koruyucu Hekimlik”, Selçuk, 11 Ocak 1947, Sayı 119, s. 3. 
301  Karan, “Köyde Sağlık Teşkilatı”, Selçuk, 22 Ocak 1947, Sayı 122, s. 3. 
302  Karan, “İhtiyaca Göre Sağlık Personeli Hazırlanması”, Selçuk, 28 Ocak 1947, Sayı 124, s. 2. 
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Hastanelerimizin birçoğu binaca, malzemece yetersiz bir durumdadır. Buraya 

gelen hastalar ya eksik bir tedavi görürler veya hiçbir fayda göremezler. Hastaların 

bazıları hayatlarını kurtarmak için büyük şehirlere giderler. Fakat burada da yeterli 

yatak bulunmadığı için otel köşelerinde sürünür, simsarların eline düşer, büyük mali 

kayba uğrarlar. İşte yurttaşımızın bu gibi ızdırap ve sefaletlerini önlemek ve her türlü 

hastalıklarını yurdun her yanında eksiksiz tedavi edebilmek için hastanelerimizi   

ilmin ve zamanın yeni icaplarına göre yenilemek gerekmektedir303. 

e) Bu işleri çabuk ve tam verimli bir hale koymak için de bir “Milli Sağlık 

Bankası” ve “Sağlık Sandıkları” meydana getirmek304. 

1949 yılı sonlarına doğru Konya’daki doktorlar muayene ücretlerine % 50 

dolaylarında zam yapmışlardır. Gazete bu olaya büyük tepki gösterir. “Doktorların 

Kararı” adlı bir eleştiri yazısına yer veren gazete; doktorların önceden aldıkları 5 

liranın bile çok yüksek olduğu kaldı ki 7.5 liranın Konya şartlarına hiç uygun 

olmadığını savunur. Hükümetin bu işe derhal el koyması gerektiği, halk ve memleket 

sağlığının şunun bunun keyfi kazancı için oyuncak olmaktan çıkarılması zarureti 

üzerinde durur305. Ayrıca aynı yazıda; bir doktorun günde 5 hastaya baktığı 

düşünülürse ayda 1125 lira kazanacağı, bu paranın bizim paramızla 1.000 lira alan 

Alman Kralından bile fazla oluşunun tuhaflığı zikredilir306. 

Tenkitler-Şikâyetler-Dilekler bölümündeki yazısında Edip Nazım Ermaral de 

bu konuya değinir. Ermaral doktorların bu zam kararı için resmi makamlardan onay 

alıp almadıklarını sorduğu yazısında, komşu illerdeki doktorların muayene ücreti 

olarak 250 kuruş aldıklarına ve Konyalı doktorların evvelce aldıkları 5 liranın bile 

bunun çok çok üzerinde olduğuna değinir307. 

Gazete bu zam kararı dolayısıyla bir de anket yapmıştır. Ankette zam kararında 

doktorların haklı olup olmadıkları sorulmuştu. Bu ankete cevap mahiyetinde gelen ve 

tepkilerden oluşan okuyucu mektupları ise 31 Ocak 1950 tarihli nüshanın 3. 

sayfasında verilmiştir. 

                                                
303  Karan, “Mevcut Sağlık Tesislerini Yenileştirme”, Selçuk, 1 Şubat 1947, Sayı 127, s. 3. 
304  Karan, On Yıl, s. 2. 
305  Selçuk, 20 Ocak 1950, Sayı 435, s. 2 ve 4. 
306  Aynı yer. 
307  Selçuk, 27 Ocak 1950, Sayı 436, s. 3. 
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1949 yılına dair önemli sağlık olaylarından biri de Mısır’da görülen ve dünyayı 

tehdit eden kolera salgınıdır. Bu hususta gazetemizde ilk yazıyı İlhami Aydın yazmıştır. 

Aydın, yazısında Mısır’ı dünya insanlığının ürpererek-korkarak baktığı bir yer 

olarak anlatır. Zira orada Asya Kolerası vardır ve yirmi dört saat içinde yüzlerce insan 

ölmekte, yine yüzlercesi hastalanmaktadır. Makalede bu hastalığın belirtileri ve hastada 

yaptığı etkiler üzerinde durulur. Eski devirlerde kıtlık, su basması, seferler, göçler vs 

sebeplerle kolera salgını olduğunu belirtir. Medeniyetin  ilerleyip yeryüzündeki 

insanların temasını süratlendirmiş olması  o gün epidemi (bir memleketi ilgilendiren 

salgın) olan hastalığın bugün  pandemi (kıtayı, kıtaları, dünyayı ilgilendiren salgın) 

haline gelmesini kolaylaştırmıştır. Aydın yazısına “İnşallah bu müthiş afet başladığı 

yerde biter de korkumuzla kalırız308” temennisiyle son verir. 

Bu önemli konu hakkında başka bir yazıyı ise G. Balıklavalı kaleme almıştır. 

Bu haber dolayısıyla babasından dinlediği İstanbul’daki Taun belasına değinir ve işin 

ciddiyetini anlatmaya çalışır. Fakat onun yazıda değindiği ana nokta Mısır’daki 

koleranın hacıları etkileyebilecek olmasıdır. Haccın farz olduğunu fakat bu ibadetin 

bazı şartlara bağlı olduğunun altını çizer. Bunlardan biri de sağlık ve sıhhat şartıdır. 

Koleranın da bu durum göz önüne alınarak hacca gidecek olanlar tarafından 

değerlendirilmesini ister309. 

1948 yılından itibaren ise sağlığa dair yazıların Hekim Tok tarafından 

yazıldığını görmekteyiz. Makalelerinde halkı aydınlatma görevini üzerine alan 

doktor halkın cahilliğini eleştirir. Halkın kendisine perhiz veren birtakım öğütçülerin 

dediklerini harfiyen yaptığını, fakat söz konusu perhizi doktor tarafından verildi mi 

bin türlü şikâyetle karşılaşıldığını belirtir310. Verem Haftası münasebetiyle yazdığı 

bir yazıda da halkı bir taraftan radyo ve uçak gibi günün en teknik sistemlerini 

kullanırken, diğer yandan mikrobun ne demek olduğunu anlamamaları, görmedikleri 

şeylere inanmamaları noktasında eleştirir311. 

                                                
308  İlhami Aydın, “Asya Kolerası”, Selçuk, 21 Ekim 1947, Sayı 199 , s. 2 
309  G. Balıklavalı, “Hac Yolunda” Kolera!..., Selçuk, 24 Ekim 1947, Sayı 200 , s. 2. 
310  Hekim Tok, “Hasta Karşısında Perhizin Konya’da Durumu”, Selçuk, 30 Kasım 1948, Sayı 310, s. 

2 ve 3. 
311  Tok, “Ne Mutlu Biraz Daha Çok Okutabilirsek”, Selçuk, 4 Ocak 1949, Sayı 20, s. 1-2. 
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Gazetemizde zaman zaman bazı hastalıklar da tanıtılmıştır. Hastalıkların nasıl 

ortaya çıktığı, belirtileri, korunma yolları vs. konularda halk aydınlatılmaya 

çalışılmıştır. Hangi hastalıklara ve kim tarafından değinildiğine bakacak olursak: 

Frengi (Ural, “Mitolojide Frengi”, Selçuk, 8 Aralık 1945, sayı: 9, s. 2 ve 12 

Aralık 1945, sayı: 10, s. 2) 

Kan Çıbanı (Ural, “Kan Çıbanı”, Selçuk, 15 Aralık 1945, sayı: 11, s.3. ) 

Kurdeşen (Ural, “Kurdeşen”, Selçuk, 5 Ocak 1946, sayı: 17, s. 2; 9 Ocak 1946, 

Sayı: 18, s. 2.) 

Ergenlik (Ural, “Ergenlik”, Selçuk, 30 Mart 1946, sayı: 41, s. 2.) 

Yıl Çıbanı (Karan, “Yıl Çıbanı”, Selçuk, 21 Kasım 1946, sayı:105, s. 2.)  

        Verem (Karan, “Verem Hastalığı”, Selçuk, 1 Ocak 1947, sayı:116, s.3) 

Kalp Sektesi (Karan, “Kalp Sektesi Neden Olur?”, Selçuk, 8 Ocak 1947, sayı: 

118, s. 3.) 

Saçımızla İlgili Sorunlar (Karan, “Saçların Dökülmesi”, Selçuk, 18 Aralık 

1946, sayı:112, s.3;  “Saçların Bakımı”, Selçuk,16 Kasım 1946, sayı:103, s.3. 

İstirahat (Karan, “İstirahat”, Selçuk, 15 Ocak 1947, sayı: 120, s. 3.) 

Kızamık (Ziya Barlas, “Kızamık Hastalığı ve Korunma Yöntemleri”, Selçuk, 

10 Şubat 1948, sayı: 228, s. 3). 

 
D. ULAŞIM 

1. Karayolu 

 Konumuz olan Selçuk gazetesinde o dönemin ulaşım koşullarına dair ipuçları 

yakalamak mümkündür. Gazetede yer alan Tenkitler-Şikâyetler-Dilekler bölümünün 

vazgeçilmez konularından biri de kışın kapanan köy ve kasaba yollarıdır. Gazete bu 

hususta geçmişte Konya’yı yöneten idarecileri suçlar: 

 “...Meşrutiyet bir şey yapamadı. Cumhuriyetin 23. senesine girdik yurdun her 

tarafında ulaşılabildiği kadar her şey yapıldı. Konya’ya gelince; Vali İzzet Bey 

merhumun birkaç eserinden sonra Konya yerinde saydı. Bunun sebebi çalışan, 

isteyen, istemesini bilen, memlekete hakikaten bağlı olan bir idare adamının 

gelmemesi... Yirmi küsür senedir Konya’ya gelen idarecilerimiz her sene bütçenin 
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durumu nisbetinde bir yol yapma siyaseti gütselerdi Anadolu’nun ortasında koskoca 

maruf bir vilayet bugünkü vaziyette bulunmazdı312.’’  

Gazete istemesini bilmeyen idare adamlarından şikâyet etmekteydi. Bu noktada 

istemesini bilen bir heyetin 1948 yılında Ankara’ya gidip İsmet Paşa’yla görüştüğü 

haberi de gazetede yer alıyordu. Bu görüşmede heyet, birçok vaatlerle beraber 

Mersin-Ankara asfaltının da Konya’dan geçirileceğine dair İsmet Paşa’dan söz 

almışlardı313. 

Konya civarındaki yerleşim bölgeleri de kendi yolları hakkındaki şikâyetlerini 

Selçuk’ta dillendiriyorlardı. En çok şikâyette bulunan ve hizmet talep eden ise 

Cihanbeyli halkı olmuştur. Halk çektikleri rezilliği, şikâyet bölümünde şu şekilde 

anlatır: 

“Kışın yolların kapanmasıyla mesela bir hastamız mı var tedavi ettirmek üzere 

götüreceğimiz Konya’ya kadar 2-3 günlük araba yolculuğu zaten hastanın ömrüne 

nihayet vermek için kâfi geliyordu. Bir yolcunuz mu var 2-3 günlük araba 

yolculuğuna tahammül edecek durumda değilse günlerce ve bazen bir iki ay 

beklemek zorunda kalırdı314.’’ 

Cihanbeyli halkının bu şikâyetleri Cihanbeyli-Konya yolunun yapılmasıyla 

ortadan kaldırıldı. Fakat sonraki senelerde de bu kez yolun deforme olması 

eleştirilmeye başlanmıştır. Nazmi Ünal yeni yapılan yolun özellikle 1948 yılında 

açılan Kırkışla bölümünden motorlu ve tekerli araba geçişinin imkânsızlığını 

belirttikten sonra çekilen emek, harcanan paranın boşuna gitmesinden duyduğu 

rahatsızlığı dile getirir315. 

Gazetemizin yayın hayatında olduğu dönemde her ne kadar motorlu araç sayısı 

az olsa da trafik kazaları eksik olmuyordu. Sabit Günbay köşesinden “kaza 

kurbanları çoğalıyor, ölene de yazık kalana da...” diye uyarma gereğini duymuştur. 

Başka bir yazıda ise “Şoför! Evvela kendini, sonra çiğnediğini ve insafın varsa seni 

ve öldürdüğün canı evde bekleyen tüyü bitmedik masumları düşün, düşün.” diyerek 

şoförlere seslenmiş daha itinalı davranmaları istenmiştir. 
                                                
312  Selçuk, 16 Ocak 1946, Sayı 20, s. 1. 
313  Selçuk, 2 Ocak 1948, Sayı 217, s. 1. 
314  Selçuk, 13 Mart 1946, Say: 36, s. 3. 
315  Ünal, “Konya Cihanbeyli Yolu”, Selçuk, 1 Haziran 1948, Sayı 260, s. 1. 
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2. Demiryolu 

Ulaşımı temin eden diğer bir araç ise trendir. Araştırılan dönemde, gazetede 

tren seferleri hakkındaki şikâyetler ve değişen tren saatlerini belirten tarifelerden 

örnekler bir hayli fazladır. 

Zikredilen dönemde Konya-Ulukışla ve Konya-Afyon arasında karşılıklı her 

gün ek sefer işlemekteydi. Bu hem yolcuların rahat etmesini sağlıyor, hem de posta 

trenlerinde yaşanan izdihamı önlüyordu. Anlattığımız ek seferlerin bir konulup bir 

kaldırılması şikayet noktalarının temelini oluşturuyordu. Yine seferlerin iptal olduğu 

bir sırada Sabit Günbay;  bu seferlerin külfetsizce marşandizlere bağlanan üçüncü 

mevki vagonlarla sağladığını, bu durumun düzeltilmesi için Konya 

milletvekillerinden aracı olmalarını istemiştir316. 

Posta treninin kalabalığının önlenmesi için de bu ara trenlere iki kompartıman 

bağlanmasının uygun olacağı görüşündedir317. Ayrıca Konya’dan İstanbul’a giden 

yolculara bir kolaylık olmak üzere tahsis edilen Konya-Haydarpaşa katarına imkân 

varsa fazla vagon ilave edilmesini rica etmektedir 318. 

Sıkça şikâyet edilen diğer konulardan biri gişe önünde biriken kalabalığa bir 

çözüm bulunamayışıdır319. Diğeri ise tren yolu etrafına rastlayan bazı köylerin 

çocuklarının tren geçerken vagonlara taş atması, vagon camlarını kırması, yolculara 

korku verip kazaya sebep olmalarıdır. Bu durumun önlenmesi için ise gazete aile 

büyüklerine, köy ileri gelenlerine ve köy öğretmenlerine görev yüklemektedir 320. 

Trenler sadece yolcu taşımamaktaydılar. Ayrıca bugünkü nakliye şirketlerinin 

görevini de üstlenmişlerdi. Fakat taşıma esnasında eşyalar sık sık kaybolmaktaydı. 

Sabit Günbay bu duruma duyarsız kalmamış ve ilgilileri uyarmıştır. Öncelikle mal 

sahibinin; birkaç kuruşa tamah ederek malını sigorta ettirmeyişine kızmaktadır. Mal 

sahibinin düşüncesinin az masrafla gitsin de ne olursa olsun şeklinde olduğunu iddia 

eder. 

                                                
316  Selçuk, 18 Ocak 1947, Sayı 121, s. 1. 
317  Selçuk, 15 Nisan 1947, Sayı 146, s. 1. 
318  Selçuk, 21 Eylül 1946, Sayı 90, s. 1. 
319  Selçuk, 11 Temmuz 1947, Sayı 171, s. 1. 
320  Selçuk, 13 Nisan 1946, Sayı 41, s. 2. 
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Ambara gelince; müessesenin istikbali bakımından nakil işlerinde çok titiz 

davranmalarını tavsiye eder. Falan ambar eşyaları kaybediyor demenin ticaret 

âleminde iyi bir tesir bırakmayacağı uyarısında da bulunur. 

En sert eleştiriyi ise DDY idaresine getirir. ‘’Aynı bakanlığa bağlı PTT idaresi 

taa Amerika’dan en ufak bir köye kaybetmeden mektup taşıyabilirken, İstanbul’la 

Konya arasında kaybolan balyalara akıl sır erdiremediğini321”  söyler. 

E. Nazım Ermaral de ulaşımda trenin aksamasından ötürü devleti 

eleştirenlerdendir: “Aradan geçen çeyrek asırdan beri apartman yapmaktan gayri adi 

bir yolcu vagonu yapmasını düşünemedik, öğrenemedik ve öğrenemeyeceğiz de322” 

diye acı bir gerçeği dile getirir. Ayrıca makalesinin bir yerinde; “yalnız Ankara 

trenlerini değil, biraz da diğer hatlardaki trenlerle seyahat eden halkın azıcık olsun 

rahatını düşünmeliler323” diyerek DDY idaresini suçlar. 

Gazete demiryollarında yaşanan sıkıntıyı şu tek cümle ile özetler: “Halk 

birisine ileneceği zaman “Allah sana bir tren yolculuğu versin de belanı bul’ 

demektedir324.” 

Demiryolları hakkında son olarak Konyalıların bugün dahi rüyası olan Konya-

Ankara şehirleri arasına demiryolu döşetilmesi fikrinin o gün de gazetede 

dillendirilmesi hususuna değineceğiz. 

Gazete döşenecek demiryolu sayesinde Türkiye’nin buğday ambarı olan 

Konya’nın çevresiyle bağlantısının sağlanacağı fikrindedir. Ayrıca Ankara ile Konya 

arasındaki en kısa yolun bir kolu Eskişehir-Afyon dolaşarak Konya’ya ve 

Ulukışla’ya gider; diğer taraftan Eskişehir-Ankara-Kayseri-Niğde üzerinden 

uzayarak güney bölgelerimiz için de çok faydalı olacağı ve demiryolu yükünün 

hafifleyeceği görüşünü savunmaktadır 325. 

Ulaşımda üçüncü şık ise havayoludur. Konya o zaman için bir geçiş 

güzergâhıdır. Konya-Antalya, Konya-İstanbul, Konya-Ankara, Konya’dan doğru 

Afyon yoluyla İstanbul şehirleri arasında seferlerin düzenlendiğini görmekteyiz. 

                                                
321  Selçuk, 17 Şubat 1948, Sayı 230, s. 1. 
322  Ermeral, “Tren Yolculuğu Artık Çekilmez Bir Hal Aldı”, Selçuk, 27 Eylül 1949, Sayı 402, s. 3. 
323  Aynı yer. 
324  Selçuk, 21 Eylül 1946, Sayı 90, s. 1. 
325  Selçuk, 11 Eylül 1946, Sayı 87, s. 1. 
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1947 yılındaki uçak bileti fiyatları ise şu şekildedir: Konya-Ankara arası 3 lira, 

Konya-İstanbul arası 64 lira, Konya-İzmir arası 65 liradır. Bu hat Afyon’dan 

aktarmaya tabi olup telefonla temin edilir ve masraf müşteriye aittir326. 

Gazetede ayrıca şehre lüks uçaklarla gelen yolcuların hava meydanından şehre 

cezaevi veya mezbaha kamyonuna benzeyen bir otobüsle getirilmesinden duyulan 

rahatsızlık belirtilmektedir. Bu durumun bir an evvel düzeltilmesi THK’dan rica 

edilir327. 

 

E. SPOR 

Konya ilinde spor etkinliklerine ait bulgular Selçuklular dönemine kadar 

uzanmaktadır328. Şehirde böyle köklü bir geçmişe sahip olan sporun Selçuk 

gazetesinin gündeminden uzak olması beklenemezdi. 

Gazete “Bu haftaki spor olayları”, “Dünkü maçların sonuçları” vb. isimler 

altında şehrimizde yaşanan spor faaliyetlerini halka duyurmuştur. 

Biz spor başlığı altında günlük sportif faaliyetlerden bahsetmeyeceğiz. 

Gazetede yer almış sporla ilgili bilimsel yazılara, gazetenin ve dolayısıyla yazarların 

spora dair yazmış oldukları makalelerden onların spora bakış tarzını yansıtmaya 

çalışacağız. 

Selçuk gazetesinde spora dair ilk yazıların Mevlüt Ecir tarafından yazıldığını 

görmekteyiz. Ecir 14 bölümlük “Beden Terbiyesi ve Spora Dâir” adlı yazı dizisinde 

sporun gerekliliği ve tarihi üzerinde durmuştur. 

O, bütün sporların, jimnastiklerin oyunların hatta idmanların gayesini “insanın 

fizik kuvvetlerinin gelişmesine, iş verim kabiliyetinin artmasına, nefis ve yurt 

müdafaasına yardım etmek329” diye tarif eder. Normal hayat mücadelesinde, sosyal 

ve ekonomik hayatta olduğu kadar vatan müdafaasındaki muvaffakiyetlerin başında 

da fikir ve beden sağlığı ile sağlamlığını zikreder330. Sonra bizde beden terbiyesinin 

Terbiye-i Bedeniye adı ile okullarda okutulmasının meşrutiyetten sonra 1909-1910 
                                                
326  Selçuk, 4 Temmuz 1947, Sayı 169, s. 1. 
327  Aynı yer. 
328  www.konyaspor.org.tr 
329  Mevlüt Ecir, “Beden terbiyesi ve Spora Dair”, Selçuk, 13 Nisan 1946, Sayı 45, s. 3. 
330  Aynı yer. 
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senelerinde başladığını belirtir. Cumhuriyet döneminde Türk dilinin yabancı 

unsurlardan arındırılması sonucu dersin adı Beden Terbiyesi adını almıştır331. 

Yaşamak ve yaşatmak, yükselmek ve yükseltmek, korumak ve korunmak için 

fikren ve bedenen mücadele etmek olarak tanımladığı beden eğitiminin ilk olarak 

Türklerde görüldüğünü iddia eder. Ona göre; “Orta Asya steplerinden kalkıp dünyayı 

baştanbaşa fetheden muhariplerin vücut terbiyesine, güç denemeğe (spor) verecekleri 

ehemmiyeti kabul etmek lazımdır332.”  Ecir’e göre Türklerden sonra vücut bakımına 

büyük özen gösteren ve bunu bir ibadet menziline ulaştıran Yunan medeniyetidir. 

Sonraki makalelerinde Yunan medeniyetinden itibaren spor ve beden eğitiminin tarihini 

anlatır. 

Buna göre; jimnastik kelimesi Yunancadaki Gymnas-Çıplak kelimesinden 

gelmiştir. Yunanlıların fikri, ahlaki ve bedeni kabiliyetlerini yükseltmek için vücuda 

getirilmiş çalışma yerlerinin adıdır Gymnas. Buralarda çalışan Gymnastlar yaz ve kış 

idmanlarını soyunarak yaptıklarından bunların yaptıkları hareketlere çıplak 

manasında Gymnastique denmiştir333. 

Avrupa’da da Gymnasiumlar vardı fakat burada sporun yanında kültürel 

aktiviteler de bulunmaktaydı. Buraları bir nevi öğretmen okulu sayılırdı334. 

Avrupa’da bir süre dinlenme devresine giren vücut idmanlarının yeniden görülmesi 

ise derebeylik devirlerine rastlar. Derebeylerine verilen ağır ve taşınması zor silahları 

papazlar dua ederek verirlerdi. Bu silahları kullanmak ve ata binmek için idmanlara 

ihtiyaç vardı. İşte bu zor idmanlardan spor zevki yavaş yavaş garp Avrupa’sına 

yayılmıştı335. Daha sonra gruplar ve taraftarlar oluştu. Bunlar arasında kanlı 

mücadeleler olunca 15. asırda İngiltere Kralı 1. Edvart neşrettiği bir kanunla 

seyircilerin silah taşımalarını men etmiştir336. 

                                                
331  Ecir,  agm, 10 Nisan 1946,Sayı 44, s. 3. 
332  Ecir,  agm, 27 Nisan 1946, Sayı 49, s. 3. 
333  Ecir, ,agm, 25 Mayıs 1946, Sayı 57, s. 3 
334  Ecir  ,agm, 5 Haziran 1946, Sayı 60, s. 3 
335  Ecir, agm, 12 Haziran 1946, Sayı 62, s. 2 
336  Ecir, agm, 22 Haziran 1946, Sayı 65, s. 2 
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Rönesans devri beden idmanlarını ve sporu ortadan kaldırmıştır. Sebebi yüksek 

tabakanın bir kısmının fikir hayatına ehemmiyet vererek beden mesaisini 

küçümsemesi, bir kısmının da saltanat sevdasına dalmasıdır337. 

Barut ve topun icadı da vücut idmanlarının modasını geçiren amiller 

arasındadır. Bir gülle ile kale duvarları yıkılıverince kol kuvvetinin kıymeti kalmadı 

sanıldı. Avrupa’da yıkanmayı ve idmanların lüzumunu tekrar ihyaya çalışan kişi 

Basedow olmuştur. Basedow Alman prensinin yardımıyla bir mektep açtı. Bu 

mektebin programlarında fikir terbiyesi kadar beden terbiyesine de ehemmiyet 

verdi338. Daha sonra Avrupa’nın diğer memleketlerinde de beden terbiyesi 

oluşturulmuştur. Yazar makalesini bitirirken de başlangıçtaki iddiasını tekrarlar. Ona 

göre vücut terbiyesinin değerine ilk yer veren cemiyet Türk milletidir339. 

Gazete bu şekilde spor tarihini izah ettikten sonra, sosyal hayatta olduğu gibi 

sporda da ahlak ve terbiye tesisi yolunda yazılar neşretmiştir. 

Buna göre, bir takımın formasını giymek ve spor yapmakla o kişiye sporcu 

denemeyeceği; sporcunun ahlakıyla bu ismi alabileceği savunulmuştur. Sporcu 

olarak nitelediğimiz birçok genç, içki, kumar, kadın gibi kötü huylar edinmişlerdir. 

Onların ahlaklarını telkinlerle düzeltmek, gittikleri bataklık yollardan geri çevirmek, 

mazbut bir disipline alıştırmak toplumun görevi olarak zikredilir340. 

Selçuk gazetesi, gencin terbiyesi konusunda antrenörlere de büyük görev 

düştüğünü belirtir. Bu noktada sporun ehemmiyetini, disiplin ve ahlakta oynadığı 

rolleri genç dimağlara yerleştirmek, örnek olacak şekilde gençler yetiştirmek 

antrenörün belli başlı ödevlerindendir341. 

En faydalı spor olarak kimileri yürümeyi gösterir. Bu görüşü paylaşanlardan 

biri de M. Muhlis Koner’dir. Koner’e göre halkımızın birçoğu bilhassa kadınlarımız 

deforme olmaktadır. Ona göre bunun temeli hareketsizliktir. Bu hareketsizlik yalnız 

madde ve cismimiz itibariyle şekilsizlik doğurmuyor, ruhumuza da tesir ediyor ve 

insana bezginlik duygusu veriyor. Koner, en kısa mesafeleri bile yürümekten 

                                                
337  Ecir, agm, 13 Temmuz 1946, Sayı 71, s. 3 
338  Ecir, agm, 31 Temmuz 1946, Sayı 76, s. 3 
339  Ecir, agm, 19 Ekim 1946, Sayı 98, s. 3 
340  Necdet Şengun, “Spor ve Terbiye”, Selçuk, 21 Mart 1950, Sayı 451, s. 2. 
341  Aynı yer. 
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çekindiğimizi özellikle kadınlarımızın bu konuda daha tembel olduğunu savunur. Bu 

tembellik sonucunda kadınların vücutlarının biçimsiz bir hal aldığı, bütün milletlerin 

kadınlarından daha güzel olan Türk kadınının deforme oluşundan dolayı gülünç bir 

hale geldiği iddiasındadır342. 

Gazetedeki bazı yazarlar bu şekilde sporu teşvik ederlerken bazıları ise spor 

dallarından birkaçını eleştirir. Eleştiri getirenlerden biri de M. Nedim Güntel’dir. 

Güntel, bir atın hızlı koşmasının düşmandan kurtulmaya, bir yere daha erken 

ulaşmaya yarayacağını, buna göre at yarışlarının hiçbir şey ifade etmediğini savunur. 

O, ayrıca boks ve güreşi kastederek şu eleştirileri getirir: “Önceki dönemde 

pazı ve kuvvetin bir ifadesi vardı. Şimdi bunların spor olarak yapılmasının faydası 

nedir? Uzun yaşamaksa sağlık kurumları bunu gayet iyi başarabiliyorlar. Kavga ve 

dövüşte kullanılacaklarsa zayıf birindeki tabanca daha çok işe yarar ’’. 

Eleştiri noktasında gazetede başka bir yazı daha yayınlanmıştır. Eleştirilen spor 

dalı ise güreştir. Fakat burada Güntel gibi güreşin mantıksızlığı değil, Konya’da yeterli 

desteği görmeyişi şikâyet konusudur. Bu yazıda güreşte istenilen seviyenin gerisinde 

kalındığı, Konya’da güreş kadar hakarete uğramış bir spor dalı olmadığı savunulur. Son 

zamanlarda dünya minderlerinde fırtına gibi esen milli takımın içinde hiç Konya’lı 

güreşçi olmayışından duyulan üzüntü belirtilir. Konya’da bu işe gönül verip, başaracak 

gençler olduğu; fakat yer yokluğunun bu hevesi baltaladığı iddia edilmiştir. 

Gazetede bir taraftan güreşe şehrimizdeki ilgisizlikten şikâyet edilirken diğer 

yandan iki Konyalı güreşçinin milli takıma seçilmesi343 ve Dünya güreş şampiyonu 

Gazanfer Bilge ile ilgili haberlerin344 yer alması bir tezat teşkil etmektedir. Gazetenin 

eleştirisini var olan potansiyeli yeterince kullanamayışımız olarak yorumlamalıyız. 

Yoksa güreşte de en az diğer sporlarda olduğu kadar Konyalı gençler iddialı 

durumda olmuşlardır. 

Araştırılan dönemde, gerçekleşen önemli bir spor olayı ise 14 Eylül 1946 

yılında tenis kulüp binasının temelinin atılmasıdır. Henüz yeni olan tenis kulübü az 

                                                
342  Koner, “En Faydalı Spor Yürümektir”, Selçuk, 24 Ağustos 1948, Sayı 284, s. 1. 
343  Selçuk, 11 Şubat 1949, Sayı 331, s. 1. 
344  Selçuk, 18 Şubat 1949, Sayı 333, s. 1. 
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zamanda güzel bir bahçe ile iki tenis kortuna kavuşmuştur. Gazete bu günü “Konya 

tarihinde unutulmaz bir gün” olarak yorumlayacaktır345. 

 

F. DİĞER BASINLA OLAN İLİŞKİLER 

Halk hâkimiyeti demek olan demokrasinin lisanı basındır. Fakat basın, 

tetkiksiz, tahkiksiz herhangi bir maksatla, bir ihtirasla ve nihayet bozuculuk mahiyeti 

gösterirse, basına halk lisanı denmez.  

Selçuk; kanuna aykırı olmasa bile olur olmaz her duyduğunu yazan gazeteyi 

tehlikeli bir müessese olarak tabir eder346. 

Gazete demokrasi ve daha bunun fevkinde bir idare tarzı da olsa kimsenin 

hudutsuz bir hürriyete sahip olamayacağını belirtir. Sınırları insan hürriyetinin, 

anarşinin yürümesine mani olan en esaslı kalesi olarak gösterir. Bu sebepledir ki 

demokrasi vardır diye hiç kimse müspet meseleler hariç tetkiksiz bir meseleyi ortaya 

atmamalıdır347. 

Basının en büyük vazifesi yüksek bir tarafsızlıkla ve hiçbir menfaate 

dayanmaksızın tenkit etmektir. Muhlis Koner, Selçuk gazetesinin de sütunlarında 

karınca kararınca bunu yapmaya çalıştığını ve derin bir nefis muhasebesi yaparak 

doğru söylemeyi vicdan borcu saydıklarının üzerine basarak anlatır348. 

Mahalli gazetelerin vazifesi ise ‘’mahalli her türlü ihtiyaçları müspet bir 

şekilde göstererek onların bütçe hududu içinde mümkün olan kısımlarını meydana 

getirtmeye gayret etmek, sonra yine o şehir veya kasabanın halk dert ve ihtiyaçlarını 

müspet bir şekilde teberruz ettirecek onların iyi bir maceraya girmesini temin 

eylemektir349.’’ 

Selçuk, bu şekilde matbuatın nasıl olması gerektiğinin altını çizer. Gazetenin 

yayınlandığı dönemde Konya basınının diğer gazeteleri ise şunlardı: 

                                                
345  Selçuk, 18 Eylül 1949, Sayı 89, s. 2-4. 
346  Selçuk, 24 Şubat 1948, Sayı 232, s. 1.  
347  Aynı yer. 
348  Koner, “Tenkit ile Hakareti Ayıramıyoruz”, Selçuk, 23 Şubat 1946, Sayı 31, s. 1.  
349  Koner, Vilayetlerde, s. 1.  
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Babalık Gazetesi: 6 Ocak 1910 tarihinden itibaren haftalık olarak 1-4-6 sayfa 

halinde yayınlamaya başlamış, haftada iki, üç, bazı yıllarda da gündelik olarak 

çıkmış, 40 yıl Konya basınına hizmet ettikten sonra 1950 yılında kapanmıştır. Sahibi 

Yusuf Mahzar Bey’dir350. 

Ekekon Gazetesi: Gazetenin çıkış tarihi 14 Mart 1935’tir. Gazete CHP 

tarafından tesis edilerek çıkarılmıştır. Her sayısı dört sayfa beş sütun üzerine 

tertiplenmiştir. Ekekon 1950 yılında kapanmıştır351. 

Akyokuş Gazetesi: 1 Eylül 1947 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. 

Gazetenin sahibi 1947 yılında Kemal Uluşahin, 1948’den sonra Dr. Ziya Barlas’dır. 

Akyokuş Gazetesi Konya DP’nin yayın organıdır. 15 Mayıs 1949 yılında gazete 

kapanmıştır352. 

Zaman Gazetesi: 1 Nisan 1949 tarihinden itibaren 2 ve 4 sayfa olarak haftalık 

yayınlanmıştır. Sahibi ve yazı işleri müdürü Edip Nazım Ermaral’dir. Kasım 1949’da 

kapanmıştır353. 

Günümüzde olduğu gibi bu gazeteler arasında da medya savaşları yapılıyordu. 

Selçuk Gazetesinin ilk dönemde bu gazetelerle tartışmasının gerçek sebebi sahibinin 

konumuydu. Bilindiği üzere M. Muhlis Koner gazeteyi kurduktan kısa bir süre sonra 

belediye başkanı olmuştu. Ona karşı yapılan her türlü eleştiri, her türlü tenkit Selçuk 

sütunlarında karşılığını buluyordu. 

Ekekon Gazetesinin kendisini bîtaraf olmakla suçlayan ve kurtlu kuyruk 

satışının belediyece kontrol edilmeyişini eleştiren yazısına aşağıdaki cevabı 

vermiştir: 

“Ekekon Gazetesinin hiçbir mana ifade etmeyen güya belediye tenkitlerini 

okuyorum. Çok işim olduğu için uzun cevaba lüzum görmüyorum. Ekekon’a göre 

1. Ben bitaraf görünmüyormuşum. Buna esefle gülerim. Bütün memuriyet 

hayatımda bitaraf yaşadım. Bunu Ekekondaki çocuklar değil, bütün memleket bilir. 

2. Kurtlu kuyruk hikâyesine gelince: bir bayan belediyeye getireceği yerde 

zorla Ekekon Gazetesine kurtlu kuyruk getirmiş. Araştırdım. Bayanın aldığı kuyruğu 
                                                
350  Önder, “Konya’da Basın”, s. 25.  
351  Önder, Matbuat, s. 35.  
352  Önder, “Konya’da Basın”, s. 25.  
353  Aynı yer. 



 

 

105

belediye zabıtasına değil Ekekon’a götürmek için evvelce tertibat alındığı neticesine 

vardım. Binaenaleyh böyle müsbet olmayan tertibatla benim alakam yoktur354.’’ 

Yine Ekekon Gazetesi’nin bizim memlekette temizliği lodos yapar, sokaklar 

kendi kendine temizlenir şeklindeki alaylı tenkitine şu cevabı verir: 

“Gazeteye yapacak bir fıkra için mevzu bulamayınca hemen çok şümullü olan 

belediye işlerinden acı acı bahsetmek kolay bir iştir. Ben diyorum ki böyle ulu orta 

yazılardan, olaylardan ne çıkacak. Bir tenkit her ne olursa olsun daima müspet delile 

dayanır. Çareler gösterilir şekilde olmalıdır355.” 

Koner en sert tepkiyi önceden zikrettiğimiz Avrupa gezisinden döndükten 

sonra göstermiştir. O Avrupa’da bulunduğu dönemde elektrikte bir sorun çıkmıştır. 

Mahalli basının bu durumla beraber belediye işlerine karşı yaptığı eleştirilere bir 

yazıyla cevap verir. Bu yazıda vazifeye geçeli daha dört ay olduğunu belirtir ve 

yaptığı hizmetleri tek tek sayar. Bu eleştirilere karşı tepkisini ise: “Bu mu gençlik? 

Bu mu halk rehberliği? Bu mu memleket kaygısı? Yazıklar olsun...356”  diye gösterir. 

Daha sonraki dönemde medya savaşlarına Selçuk adına katılan ismin Efkari 

(Fakir Usman)olduğunu görmekteyiz. 

Efkari öncelikle Konya’da artmaya başlayan gazete ve dergi sayısına dikkat 

çeker. Bir mütefekkirin evliliği, bal kavanozuna benzettiği, içindeki sineklerin 

dışarıya çıkmaya çabalarken dışarıda ki sineklerin de içeriye hücum ettiği örneğini 

anlatır. Bal kavanozu ve sinekleri evlilikten daha çok gazetecilere benzettiğini 

söyler357. 

Onun eleştirilerinin çoğu dilin güzel kullanılmaması hususundadır. Gazete ve 

mecmualarda anlaşılmayacak şekilde yazı yazmanın adet olduğu tenkitinde bulunur. 

İlk zamanlarda hatanın kendisinde olduğunu sandığını fakat yazanların bile 

yazdıklarını okuyamadıklarını gördüğünü belirtir358. 

Efkari bir yazısında da Konya basınında çıkan şiirleri eleştirir. Bu yazıda 

Orhan Veli’nin “Dalgacı Mahmut” adlı şiiri de nasibini alır. Şiir şöyledir: 
                                                
354  Selçuk, 17 Ağustos 1946, Sayı 81, s. 1.  
355  Koner, “Belediye Tenkitleri”; Selçuk, 31 Ocak 1947, Sayı 125, s. 1.  
356  Koner, “Yazıklar Olsun”, Selçuk, 9 Eylül 1947, Sayı: 187,  s. 1-2. 
357  Efkari, “Dergiler ve Gazeteler Çoğalırken”, Selçuk, 18 Ocak 1949, Sayı 324, s. 2.  
358  Efkari, “Muamma!”, Selçuk, 11 Şubat 1949, Sayı 331, s. 2.  
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Bir baş düşünürüm başımda 

Bir mide düşünürüm midemde 

Bir ayak düşünürüm ayağımda 

Ne halt edeceğimi bilemem. 

Efkari: “Şairin ne halt edeceğini düşünmesine hiç gerek yok, etmiş 

edeceğini359” diye şiirle dalga geçer. 

Selçuk Gazetesinin mahalli basınla sadece çatıştığı söylenemez. Onlarda çıkan 

kendince müspet yazıları öven yazıları da yayınlar. Gazetelerin kuruluş yıl 

dönemlerinde tebrik mesajları gazete sütunlarında ki yerini alır. Babalık’ın kuruluş 

yıl dönümü şu şekilde kutlanmıştır: 

“Konyamızın en eski gazetesi olan Babalık Gazetesi 37 yaşına girmiştir. Daha 

uzun ömürler dilerken Müessisi Mazhar Babalık’ı rahmetle anarız360.’’ 

Ayrıca Selçuk Konya’da ve Türkiye’de yayın hayatına yeni başlayan dergi ve 

gazeteleri “Yeni Neşriyât” başlığı altında halka duyurmayı bir görev bilmiştir. 

                                                
359  Efkari, “Yaprak’taki Şiirler”, Selçuk, 22 Mart 1949, Sayı 342, s. 2.  
360  Selçuk, 11 Ocak 1947, Sayı 119, s. 2.  



 

 

107

SONUÇ 

 

Bu çalışmada Selçuk gazetesinin Konya matbuatındaki yeri ve sosyal 

hayata etkisi üzerinde durulmuştur. 

Konya’nın kültürüne, ticaretine, ziraatına, ihtiyaçlarına ve nihayet 

dertlerine-şikâyetlerine ait yazılar yazmak gayesiyle kurulan Selçuk, 

dönemin önde gelen yazarlarını çatısı altında toplamıştır. Bu yazarlardan 

Edip Nazım Ermaral gibi kimileri hayatlarının son ve en verimli zamanlarını 

bu çatı altında geçirmiştir. Mehmet Önder ve Fakir Umsan gibi kimi yazarlar 

ise basın hayatında tecrübeyi Selçuk vasıtasıyla kazanmışlardır. Selçuk’un 

yazar kadrosu içerisinde çeşitli meslek gruplarına mensup kişiler 

bulunmaktadır. Böylece gazetede konu çeşitliliği sağlanmış, makale 

sahiplerinin uzman kişiler olması anlatılan konunun daha sağlıklı, etkili ve 

anlaşılır olmasını sağlamıştır. 

Türkiye’nin iktidar ve muhalefet kavramlarıyla tekrar tanıştığı, yeni 

kurulan partilerle siyasi yelpazenin genişlediği ve partiler arası rekabetin had 

safhaya ulaştığı bir dönemde Selçuk tarafsız duruşu ve halka yön gösteren 

tavrıyla takdir toplamıştır. Selçuk, seçimlerde nasıl davranılmalı, adaylarda 

hangi kriterlere dikkat edilmeli vb. konularda halkı bilgilendirmeye 

çalışmıştır.  

Gazete yayın hayatındayken dünya da çalkantılı bir dönemden 

geçmekteydi. Kutuplaşmalar hızla artmış, komünizm tehlikesi her tarafa 

yayılmış, Sovyet tehlikesi bariz bir şekilde hissedilir olmuştu. Türkiye’yi de 

yakından ilgilendiren bu dış gelişmeler karşısında Selçuk suskun durmamış 

elinden geldiğince olaylardan halkı haberdar etmeye çalışmış ve fikirlerini 

halkla paylaşmıştır.  

Selçuk, sosyal hayata dair de okuyucularını bilgilendirme gayreti 

gütmüştür. Gazete sosyal hayatın aksayan yönleri üzerinde özellikle 
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durmuştur. Eleştiriye büyük önem veren gazete, istek ve şikâyetlere tercüman 

olmuş ve bunların takipçisi olmuştur. Selçuk, mahalle yönetimi nasıl 

olmalıdır, iyi bir aile yuvası nasıl kurulur vb. konularda görüşlerini halkla 

paylaşmıştır.  

Çalışma hayatına da değinen Selçuk gazetesi özellikle işsizlik üzerinde 

durmuştur. İşsizlik hakkındaki düşünceler ve çözüm yolları anlatılmıştır. 

Çalışma hayatında kadının olup olmaması da gazete sütunlarında tartışılmış, 

sonuç olarak kadının çalışma hayatında olmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 

Gazete tarım ve hayvancılık alanında da halka yön göstermiştir. Çiftçi 

bilinçlendirilmeye çalışılmış, hayvancılık hususunda halk bilgilendirmeye 

gayret edilmiştir.  

Gazetenin hemen hemen her sayısında edebiyata dair bir şeyler görmek 

mümkündür. Genç şair ve yazarlara kapısını açan Selçuk, onları 

cesaretlendirmiştir. 

Gazetede tarih yazıları da önemli bir yer tutmaktadır. Türk tarihinde isim 

yapmış şahsiyetler halka tanıtılmış, önemli günlerdeki coşku, gurur ve acı 

halkla paylaşılmıştır. Konya’da bulunan eski eserler hakkında yazılar kaleme 

alınmıştır. 

Gazetenin özellikle üzerinde durduğu konulardan biri de sağlıktır. 

Hastalıklar hakkında halk bilgilendirilmiş, hastalıklara karşı alınması gereken 

önlemler halka anlatılmıştır. Gazete sağlıklı bir toplum oluşmasına yardım 

etme gayreti gütmüştür. 

Selçuk’ta dillendirilen sorunlardan biri de ulaşımdır. Gazete ulaşım 

konusundaki şikâyetlere geniş yer vermiş, bu şikâyetlerin yetkili yerlere 

ulaşmasına gayret etmiş ve çözüm yolları hususunda görüşlerini paylaşmıştır.  

Spora dair yazılar da gazetedeki yerini almıştır. Spor olayları hakkında 

halk bilgilendirilmiş, toplum spor yapmaya özendirilmeye çalışılmıştır. 
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Görüldüğü gibi Selçuk gazetesi halktan hiçbir zaman kopmamış, hayatın 

her alanında halka bir şeyler öğretebilme çabasında olmuştur. Önsöz 

bölümünde belirttiğimiz bir husus vardı. Burada onu tekrarlayarak 

araştırmamıza son veriyoruz: 

Selçuk, üstlendiği misyon ve olaylara bakış tarzıyla dönem 

araştırmacılarının vazgeçemeyeceği kaynaklar arasındadır.  

 

 

 

 

 



 

 

110

BİBLİYOGRAFYA 

 

A-KİTAPLAR 

ARABACI Caner, Milli Mücadele Dönemi Konya Öğretmenleri, Damla Matbaa, 

Konya 1999. 

 ARABACI Caner - B. Ayhan - A. Demirsoy - H. Aydın, Konya Basın Tarihi,  Palet 

yay., Konya 2009. 

ARIKAN Mustafa, Hamdi Ragıp Atademir (Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri), Kültür 

Bakanlığı yay., Ankara 1998. 

ARMAOĞLU Fahir, 20. yy Siyasi Tarihi, Ankara 1991. 

AYTEKİN Hanefi, Konya Belediye Başkanları (2003’ten Kuruluşuna), Konya 

Büyükşehir Belediyesi yay. nr.50, Konya 2007. 

DEMİRSOY Adem, Konya’da Basının Gelişmesi ve Yeni Konya Gazetesi 

(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi ), Konya 2007. 

_________________, Konya Basınında Afif Evren, (Basılmamış Doktora Tezi), 

Konya 2008. 

DORA Celal, Kore Savaşı’nda Türkler, İstanbul 1963. 

ES Selçuk, Konya Ansiklopedisi. 

GÜRÜN Kamuran, Türk – Sovyet İlişkileri (1920- 1953), TTK Yay., Ankara 1991. 

IŞIK İhsan, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, Elvan yay., Ankara 2002. 

ÖNDER Mehmet, Konya Matbuatı Tarihi, Ülkü Basımevi, Konya 1949. 

ÖZCAN Mustafa, M. Muhlis Koner’den Seçme Yazılar, T.C. Konya Valiliği İl Kültür 

Müdürlüğü yay. nr. 43, Altunarı Ofset, Konya 2003 

SAKMAN Mehmet Tahir, Dünden Bugüne Konya Oturakları, İstanbul, 2001. 

SANDER Oral, Türk – Amerikan İlişkileri (1947 – 1964), Ankara 1979. 

USMAN E. Raşit, Son Yıllarda Konya’nın Yetiştirdiği Genç Şairler, Yeni Kitap 

Basımevi, Konya 1949. 



 

 

111

UZ Mehmet Ali, Konya Kültürüne Hizmet Edenler I, Konya Büyükşehir Belediyesi 

Kültür yay., nr. 48, Konya 2003. 

                     , Konya Kültürüne Hizmet Edenler II, Konya Büyükşehir Belediyesi 

Kültür yay., nr. 48, Konya 2003. 

VURAL Mehmet Ali, Yerel Basın ve Kamuoyu, Eskişehir 1999. 

 

B- MAKALELER 

AKKAYAN M. Nihat, “Tüccar”, Selçuk, 10 Ocak 1950, Sayı 432, s. 2-3. 

                     , “Tüccarların Sınıfları”, Selçuk, 31 Ocak 1950, Sayı 437, s. 2. 

                     , “Defter Mevzuatı”, Selçuk, 10 Şubat 1950, Sayı 440, s. 2. 

                     , “Defter Tutma”, Selçuk, 24 Şubat 1950, Sayı 435, s. 2. 

                     , “Esnafla Tüccarın Farkları”, Selçuk, 24 Ocak 1950, Sayı 434, s. 2-3. 

ALTAY Niyazi, “Hububatın Bakımı ve Korunması”, Selçuk, 17 Şubat 1948, Sayı 

230, s. 2-3. 

                     , “Ziraat Alanında Makinenin Önemi ve Ona Olan İnanış”, Selçuk, 13 

Ocak 1948, Sayı 220, s. 2-3. 

ARABACI Caner, “Konya Basını Üzerine’’,  Konya’da Düşünce ve Sanat, Türkiye 

Yazarlar Birliği Konya Şubesi yay., nr. 1, Konya 2003, s. 281-288. 

______________, “Vilayet Matbaaları ve Konya Vilayet Matbaası”, Selçuk İletişim 

Dergisi, Sayı 2, Konya 2002, s. 117-123. 

ATADEMİR S. Ragıp, “Konya Ilgın Ilıcasının Değeri”, Selçuk, 27 Mart 1946, Sayı 

40, s.2-3. 

___________, a.g.m., 3 Nisan 1946, Sayı 42, s.2. 

___________, a.g.m., 10 Nisan 1946, Sayı 44,s.2. 

___________, a.g.m., 8 Mayıs 1946, Sayı 52, s.3. 

___________, “Vatandaşlar Nasıl Milletvekili İstiyorlar’’,  Selçuk, 11 Nisan 1950, 

Sayı 457, s.1ve 3. 



 

 

112

                     , “Karma Liste”, Selçuk, 21 Nisan 1950, Sayı 460, s. 1-3. 

                     ,  “Vatandaşa Düşen Vazife’’, Selçuk, 25 Nisan 1950, Sayı 461, s.1-2. 

                     , ‘’ Seçime Giriyoruz’’, Selçuk, 9 Mayıs 1950, Sayı 465, s.1 ve 3. 

                     , “14 Mayıs Yıkılışının Manası”, Selçuk, 19 Mayıs 1950, Sayı 468, s.1 ve 3. 

                     , ‘’ Halk Fırkası Neden Başarısız – Yıkılmaya Mecbur Oldu ‘’, Selçuk, 

23 Mayıs 1950, Sayı 469, s. 1 ve 3. 

                     , ‘’ Demokratların İlk Kabinesi ‘’, Selçuk, 30 Mayıs 1950, Sayı 471, s.1-2. 

__________, “Memur Durumlarının Düzenlenmesi”, Selçuk, 13 Haziran 1950, Sayı 475, 

s.1. 

AYAS Nevzat, “Selçuk?”, Selçuk, 12 Ocak 1946, Sayı 19, s. 1 ve 3. 

____________, “Mesneviden Hikâyeler”, Selçuk, 23 Şubat 1946, Sayı 31, s.1. 

AYDIN İlhami, “Asya Kolerası”, Selçuk, 21 Ekim 1947, Sayı: 199, s. 2.  

AYDINTAŞBAŞ Sıraç, “Ölmeden Önce Unutulan Afif Evren’’, Yeni Konya, 7 

Haziran 1977, Sayı 10754, s.1. 

AYKUT Adil, “23 Nisan ve Manası”, Selçuk, 24 Nisan 1946, Sayı 48, s. 1.  

BALIKLAVALI G., “Hac Yolunda Kolera!...”, Selçuk, 24 Ekim 1947, Sayı 200, s. 2.  

BİLGE Galip, “Niçin Evlenmiyorlar’’, Selçuk, 6 Nisan 1945, Sayı 43, s.2. 

                     , “Yalancılık’’, Selçuk, 5 Aralık 1945, Sayı 13, s.3. 

                     , “Resmi Dairelerde Tavassut’’, Selçuk, 22 Aralık 1945, Sayı 13, s.2. 

                     , “Çocuk Düşürme ve Yetiştirme”, Selçuk, 9 Mart 1946, Sayı 35, s. 2-3. 

                     , “Köy Sütunu: Köy Meralarının Acıklı Durumu”, Selçuk, 23 Kasım 

1945, Sayı: 5, s. 3.  

ECİR Mevlüt, “Beden Terbiyesi ve Spora Dair”, Selçuk, 13 Nisan 1946, Sayı: 45, s. 3.  

                     , a.g.m., 10 Nisan 1946, Sayı 44, s. 3.  

                     , a.g.m., 27 Nisan 1946, Sayı 49, s. 3. 

                     , a.g.m., 25 Mayıs 1946, Sayı 57, s. 3. 



 

 

113

                     , a.g.m., 5 Haziran 1946, Sayı 60, s. 3. 

                     , a.g.m., 22 Mayıs 1946, Sayı 56, s. 3. 

                     , a.g.m., 12 Haziran 1946, Sayı 62, s. 2. 

                     , a.g.m., 22 Haziran 1946, Sayı 65, s. 2. 

                     , a.g.m., 19 Ekim 1946, Sayı 98, s. 3. 

                     , a.g.m., 31 Temmuz 1946, Sayı 76, s. 3. 

                     , a.g.m., 13 Temmuz 1946, Sayı 71, s. 3.  

EFKARİ, “Dergiler ve Gazeteler Çoğalırken”, Selçuk, 18 Ocak 1949, Sayı 324, s. 2.  

____________, “Muamma”, Selçuk, 11 Şubat 1949, Sayı 331, s.2. 

                     , “Yaprak’taki Şiirler”, Selçuk, 22 Mart 1949, Sayı 331, s. 2.  

EKEN, Mehmet, “Ziraat Araştırmaları: Güzün Çiftçinin İşleri”, Selçuk, 15 Ocak 

1947, Sayı 120, s. 2.  

ERMARAL E. Nazım, “Tren Yolculuğu Artık Çekilmez Bir Hal Aldı”, Selçuk, 27 

Eylül 1949, Sayı 402, s. 3.  

                     , “Tarım Kongresi Kapanırken”, Selçuk, 21 Eylül 1948, Sayı 291, s. 1.  

ERGEN Rüştü, “Bir Yörük Arı Yuvasını Nasıl Bulur?”, Selçuk, 11 Mayıs 1946, Sayı 

53, s. 3. 

                     , “Bir Yörük Bayanı Nasıl Doğurdu?”, Selçuk, 23 Mart 1946, Sayı 39, s. 3. 

EVİN M. Şevket, “Dilencilik ve Serseriler”, Selçuk, 7 Şubat 1947, Sayı 127, s. 2. 

                     , “Kadın ve Memur”, Selçuk, 30 Kasım 1945, Sayı 7, s. 3. 

                     , “Konya’nın Sosyal Hayatında İşçinin Durumu”, Selçuk, 15 Temmuz 

1947, Sayı 172, s. 2. 

                     , “İşçi Sigortası Faydalanma Şekilleri”, Selçuk, 20 Şubat 1948, Sayı 

231, s. 2.  

                     , “İşçi Sendikaları”, Selçuk, 10 Haziran 1947, Sayı 162, s. 2. 

                     , “Ziraat Aletlerinin Çoğaltılması ve Fabrikaların Kurulmasıyla”, 

Selçuk, 30 Ocak 1948, Sayı 225, s. 2. 



 

 

114

                     , “Sigorta’da İşçi ve İşverenlerin Durumu”, Selçuk, 20 Nisan 1948, Sayı 

248, s. 2. 

                     , “Kadın ve İş Hayatı”, Selçuk, 20 Haziran 1950, Sayı 477, s. 3. 

                     , “Kadın ve Vazife Hayatı”, Selçuk, 8 Nisan 1947, Sayı 144, s. 2-3. 

GÖNLÜBOL Mehmet – A. Haluk ÜLMAN, ’’1945 – 1965 Dönemi Genel Durum’’, 

Olaylarla Türk Dış Politikası (1919 – 1995), Ankara 1995, s.185 – 210. 

GÜLTEKİN Vehbi, “İş ve İşsizliğe Değin”, Selçuk, 15 Aralık 1950, Sayı 510, s. 3. 

GÜNBAY Sabit (Böcüoğlu), “Köylüyü Hep Borçlu mu Göreceğiz?”, Selçuk, 14 

Aralık 1946, Sayı 111, s. 1.  

___________, “Atamız Ölür mü?”, Selçuk, 9 Kasım 1946, Sayı 101, s.1 ve 4. 

                     , “Gezi Notları”, Selçuk, 20 Nisan 1947, Sayı 165, s. 2. 

___________,“Cihanbeyli (İnevi) İlçemizi Tanıyalım”, Selçuk, 27 Haziran 1947, 

Sayı 167, s. 2. 

                     , “Mimar Koca Sinan Kimdir?” Selçuk, 9 Nisan 1948, Sayı 245, s. 2. 

GÜNBAY Tomris, “Atamız Ölür mü?” Selçuk, 9 Kasım 1946, Sayı 101, s. 1 ve 4. 

GÜNTEL M. Nedim, “30 Ağustos”, Selçuk, 30 Ağustos 1949, Sayı 395, s. 2.  

İMER Celalettin, “Konya Ovasının Sulanması”, Selçuk, 8 Temmuz 1947, Sayı 170, s. 2.  

KARAN A. Lebib, “On Yıllık Milli Sağlık Planı”, Selçuk, 4 Ocak 1947, Sayı 117, s. 2. 

                     , “Koruyucu Hekimlik”, Selçuk, 11 Ocak 1947, Sayı 119, s. 3. 

                     , “Köyde Sağlık Teşkilatı”; Selçuk, 22 Ocak 1947, Sayı 122, s. 3. 

                     , “Mevcut Sağlık Tesislerini Yenileştirme”, Selçuk, 7 Şubat 1947, Sayı 

127, s. 3. 

                     , “İhtiyaca Göre Sağlık Personeli Hazırlanması”, Selçuk, 28 Ocak 1947, 

sayı: 124, s. 2.  

KİŞMİR, Celaleddin, “Lozan”, Selçuk, 27 Temmuz 1946, Sayı 75, s. 1.  

KİŞMİR, Şeref, “Cumhuriyet Çocuklarına Göre Lozan”, Selçuk, 27 Temmuz 1946, 

Sayı 75, s. 1-4. 

KOMİSYON, “Konya” mad., Yurt Ansiklopedisi, C. 7. İstanbul, 1981 



 

 

115

KONER M. Muhlis, “Selçuk’un Tutacağı Yol’’, Selçuk, 6 Kasım 1945, Sayı 1, s.1. 

                     , “Boşanma’’, Selçuk, 9 Kasım 1945, Sayı 2, s.3. 

                     , “Demokrasinin Dayandığı Üç Esas’’, Selçuk, 8 Aralık 1945, Sayı 9, 

s.1. 

                     , “Dalkavuk ve İstismar’’, Selçuk, 22 Aralık 1945, Sayı 13, s. 1. 

                     , “ Yapıcı ve Yıkıcı Muhalefet’’, Selçuk, 2 Ocak 1945, Sayı 25, s. 1. 

                     , “Vilayetlerde Gazetenin Kıymeti’’, Selçuk, 2 Şubat 1946, Sayı 25, s.1. 

                     , “ Nihayet Ticaret Hayatına da Girdim’’, Selçuk, 6 Şubat 1946, Sayı 26, s.1. 

                     , “Eğlence Yerlerinde Vazifelerimiz”, Selçuk, 7 Şubat 1947, Sayı 127, s. 2-3 

                     , “Yeni Partiler Kurulurken’’, Selçuk, 13 Şubat 1946, Sayı 28, s.1. 

                     , “Mahallelerimizin İleri Gelenlerine Bir Tavsiye’’ Selçuk, 16 Şubat 

1946, Sayı 29, s.1. 

                     , “Memleketimizin İctimai Bünyesi Birbirini Kontrol Eden Ancak İki 

Partiye Müsaittir’’, Selçuk, 16 Mart 1946, Sayı 37, s.1. 

                     , “Muhafazakâr – Mürteci’’, Selçuk, 23 Mart 1946, Sayı 39, s.1. 

                     , “Selçuk Gazetesi Meslekini Bir Daha Açıklamak Lüzumunu 

Duymuştur’’, Selçuk, 30 Mart 1946, Sayı 41, s.1. 

                     , “Parti Çokluğu Bir İdeoloji Teşevvüşü Yapar’’, Selçuk, 3 Nisan 1946, 

Sayı 42, s.1. 

                     , “Siyasi Olgunluk İmtihanı Başlıyor’’, Selçuk, 1 Mayıs 1946, Sayı 50, s.1. 

                     , “Yeni Belediye Seçimi Münasebetiyle’’, Selçuk, 4 Mayıs 1946, Sayı 51, s.1. 

                     , “Seçimler Dolayısıyla Düşündüklerimiz’’, Selçuk, 11 Mayıs 1946, Sayı 53, s.1. 

                 , “Seçime İlgi Göstermezsek Tenkide Hakkımız Yoktur’’ Selçuk, 22 

Mayıs 1946, Sayı 56, s.1. 

                     , “Partiler ve Partiler Arası Sempati’’, Selçuk, 5 Haziran 1946, Sayı 60, s.1. 

                     , “ Mahalle Yardım Sandıkları’’, Selçuk, 4Aralık 1946, Sayı 108, s.1. 



 

 

116

                     , “Kendi Kendini İdare ve Cemaat Teşkilatı’’, Selçuk, 7 Aralık 1946, 

Sayı 109, s.1. 

                     , “Muhtarlık Teşkilatını Düzeltelim’’, Selçuk, 18 Aralık 1946, Sayı 112, s.1. 

                     , “Biraz Hayâ”, Selçuk 21 Şubat 1947, Sayı 131, s. 1 

                     , “Köylüye Öğütlerim”, Selçuk, 29 Aralık 1945, Sayı 15, s. 1.  

____________, “Enstitü Mezunları ve Köy”, Selçuk, 23 Ocak 1946, Sayı 22, s. 1 

____________, “En Faydalı Spor Yürümektir”, Selçuk, 24 Ağustos 1948, Sayı 28, s. 1. 

____________, “Bir Konser Münasebetiyle”, Selçuk, 22 Nisan 1947, Sayı 148, s. 1. 

____________, “Transilvanya Vapurundan İntibalar”, Selçuk, 25 Temmuz 1947, 

Sayı 175, s. 1. 

____________, “Hayfa’dan Napoli’ye”, Selçuk, 29 Temmuz 1947, Sayı 176, s. 1. 

____________, “Napoli’den-Marsilya’ya”, Selçuk, 1 Ağustos 1947, Sayı 177, s. 1. 

____________, “Marsilya’dan Paris’e ve Marsilya’da Önemli bir Gezinti”, Selçuk, 5 

Ağustos 1947, Sayı 178, s. 1. 

____________, “Pariste Gördüklerim”, Selçuk, 12 Ağustos 1947, Sayı180, s. 1. 

____________, “Paris’te Gördüklerim”, Selçuk, 8 Ağustos 1947, Sayı179, s. 1. 

____________, “Londra Parklar Şehridir”, Selçuk, 22 Ağustos 1947, Sayı182, s. 1. 

____________, “Londra Mektupları”, Selçuk, 5 Eylül 1947, Sayı186, s. 1. 

____________, “Tenkit ile Hakareti Ayıramıyoruz”, Selçuk, 23 Şubat 1946, Sayı 31, s. 1. 

____________, “Belediye Tenkitleri”, Selçuk, 31 Ocak 1947, Sayı 125, s. 1. 

____________, “Yazıklar olsun”, Selçuk, 9 Eylül 1947, Sayı 187, s. 1-2 

KÜÇÜKKONER Özgen, “Dedem Mehmet Muhlis Koner’’, Mehmet Muhlis Koner 

(Doğumunun 120. Yılına Armağan), Altunarı Ofset, Konya 2006, s.13-14. 

KÜÇÜKKONER Özgen – İhsan Kayseri, “Muhlis Koner’in Hayatı’’, Mehmet 

Muhlis Koner (Doğumunun 120. Yılına Armağan), Altunarı Ofset, Konya 2006, 

s.15-17. 



 

 

117

                     , “İdeolojik ve Örnek Lider Olarak Mehmet Muhlis Koner’’, Mehmet 

Muhlis Koner (Doğumunun 120. Yılına Armağan), Altunarı Ofset, Konya 2006, 

s.37-38. 

MERİÇ M., “Veteriner Hekimliği 105. Yılını İdrâk Etti”, Selçuk, 27 Ocak 1948, 

Sayı 224, s. 2-3. 

ONAT Muvaffak Sami, “Buğday Denizinde Birgün”, Selçuk, 12 Ağustos 1947, Sayı 

180, s. 2. 

ÖCAL Cemal Oğuz, “Sinan İçin Şiir”, Selçuk, 8 Nisan 1947, Sayı 144 , s. 1 ve 4. 

ÖNDER Mehmet, “Edip Nazım Ermaral: Hayatı, Şahsiyeti, Gazeteciliği, Diğer 

Hizmetleri’’, Selçuk, 6 Ekim 1950, Sayı 500, s.1 ve 3. 

                     , “Cumhuriyetten Önce ve Cumhuriyet Döneminde Konya’da Basın’’, 

Milli Mücadeleden Günümüze Konya (1915-1965), c.I, Konya Valiliği Kültür 

Müdürlüğü yay., Konya 1999. 

____________, “Köye Dair”, Selçuk, 2 Nisan 1948, Sayı 243, s. 2. 

____________, “Artık Köylüyü Aldatmayalım”, Selçuk, 18 Haziran 1948, Sayı 265, s. 2. 

____________, “Köy Araştırmaları: Köylerde Çalışma Hayatı”, Selçuk, 28 Aralık 

1946, Sayı 115, s. 2. 

____________, “Köy Davası”, Selçuk, 1 Haziran 1948, Sayı 260, s. 2. 

____________, “Üniversiteliler ve Köy Davası”, Selçuk, 1 Mart 1949, Sayı 336, s. 1. 

____________, “Konya’da İşçi Meselesi”, Selçuk, 18 Temmuz 1947, Sayı 173, s. 3. 

____________, “Kadın Çalışabilir mi?”, Selçuk, 11 Mart 1949, Sayı 339, s. 2. 

____________, “Konya Muharebesi”, Selçuk, 16 Ocak 1949, Sayı 324, s. 2. 

____________, “Konya-Düzbel Muharebesi”, Selçuk, 22 Şubat 1949, Sayı 310, s. 2-3. 

 

ÖZKAN Cahit, “İşsizlik”, Selçuk, 30 Haziran 1950, Sayı 460, s. 2. 

ÖZTÜRKMEN Ali Galip, “Büyük Vatan Şairimiz Namık Kemal”, Selçuk, 30 Kasım 

1948, Sayı 310, s. 1-2. 



 

 

118

____________, “Millet Şairimiz Mehmet Emin Yurdakul”, Selçuk, 14 Ocak 1949, 

Sayı 323, s. 1 ve 3. 

____________, “Türk Sanat Gününün Büyük Dâhisi Mimar Sinan”, Selçuk, 8 Nisan 

1947, Sayı 144, s. 1 ve 4; 

____________, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımın Tarihi Önemi”, Selçuk, 20 

Mayıs 1947, Sayı 156, s. 2. 

____________, “Türk Kan’ı 30 Ağustos Dumlupınar Meydan savaşı Nasıl 

Kazanıldı”, Selçuk, 29 Ağustos 1947, Sayı 184, s. 1 ve 2. 

____________, “Sevr’i Lozan’a Çeviren Kuvvet: Türk”, Selçuk, 8 Ağustos 1947, 

Sayı 179, s. 2. 

____________, “Kars Fatihi Kazım Karabekir Paşa”, Selçuk, 25 Ocak 1949, Sayı 

326, s. 1 ve 3. 

____________, “Talat Paşa”, Selçuk, 11 Mart 1949, Sayı 340, s. 1-2. 

____________, “Ziya Gökalp”, Selçuk, 25 Ekim 1949, Sayı 410, s. 1 ve 3. 

____________, “Uluğ Bey”, Selçuk, 28 Ekim 1949, Sayı 411 , s. 2-3. 

____________, “Alasonya’da Yatan Hafız Abdülezel Paşa”, Selçuk, 18 Nisan 1947, 

Sayı 147, s. 2. 

____________, “Yiğit Erzurum Kalemizin Kurtuluşu Tarihi”, Selçuk, 12 Mart 1948, 

Sayı 237, s. 2-3. 

____________, “Uzunoluk’ta İlk Kurşunu Atan Maraş Arslanı Sütçü İmam”, Selçuk, 

13 Şubat 1948, Sayı 229, s. 2-3. 

____________, “Kahramanlık Diyarı Çukurova Nasıl Kurtuldu”, Selçuk, 6 Ocak 

1948, Sayı 218, s. 2-6. 

____________, “İstanbul’un Zaptı”, Selçuk, 28 Mayıs 1948, Sayı 259, s. 1 ve 4. 

____________, “Bulgaristan’daki Türk Düşmanlığının Tarihçesi”, Selçuk, 12 Mart 

1948, Sayı 237, s. 2-3. 

ÖZÜNER Ö. Lütfü, “Bir Yarayı Biraz da Ben Deşiyorum”, Selçuk, 1 Ağustos 1950, 

Sayı 488, s. 2. 



 

 

119

SAKAOĞLU Saim, “ Doğumunun 75. Yılında Konyalı Halk Kültür Araştırıcısı Dr. 

Mehmet  Ekim Önder’’, 3. Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi (26-27 Ekim 

2001 Konya ), Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür yay., nr. 45, Konya 2002. 

ŞENGUN Necdet, “Spor ve Terbiye”, Selçuk, 21 Mart 1950, Sayı 451, s. 2. 

TELLAL Erel, ‘’ SSCB’yle İlişkiler’’, Türk Dış Politikası I, İletişim Yay., Ankara 

2002, s. 490 – 519. 

TOK Hekim , “Sağlık Cephesi: Hasta Karşısında Perhizin Konya’da Durumu”, 

Selçuk, 30 Kasım 1948, Sayı 310, s. 2 ve 3. 

____________, “Ne Mutlu Biraz Daha Okutabilirsek”, Selçuk, 4 Ocak 1949, Sayı 20, 

s.1-2. 

URAL Şadan Talat, “Hekim Gözü ile Nüfus Siyasetimiz I”, Selçuk, 12 Ocak 1946, 

sayı: 19, s. 2. 

____________, a.g.m., 2, Selçuk, 16 Ocak 1946, Sayı 20, s. 2 

____________, a.g.m., 3, Selçuk, 19 Ocak 1946, Sayı 21, s. 2. 

____________, a.g.m., 4, Selçuk, 23 Ocak 1946, Sayı 22, s. 2. 

____________, a.g.m., 5, Selçuk, 26 Ocak 1946, Sayı 23, s. 2-3. 

____________, “Sağlığımızın Kıymeti”, Selçuk, 28 Kasım 1945, Sayı 6, s. 2. 

____________, “Niçin Ölümü Beklemiyoruz”, Selçuk, 5 Aralık 1945, Sayı 8, s. 2. 

____________, “Hekim-Hasta”, Selçuk, 30 Kasım 1945, Sayı 7, s. 2. 

____________, “Hekimlikte Telkinin Kuvveti”, Selçuk, 25 Aralık 1945, Sayı 14, s. 2. 

____________, “Ahşmak-Teselli”, Selçuk, 6 Mart 1946, Sayı 34, s. 2. 

ÜNAL Nazmi, “Cihanbeyli’de Fena Bir Adetin Terki’’, Selçuk, 23 Ocak 1946, Sayı 

22,s.1. 

____________, “Konya Cihanbeyli Yolu”, Selçuk, 1 Haziran 1948, Sayı 260, s.1. 

 

C- SÜRELİ YAYINLAR 

Selçuk: (1945)  1-2-5-6-7-8-9-13-14 



 

 

120

 (1946) 15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32-33-34-35-36-

37-39-40-41-42-43-44-45-47-48-49-50-51-52-53-56-57-59-60-61-

62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-

82-83-84-87-89-90-97-98-101-108-109-110-111-112-113-114. 

 (1947) 115-117-118-119-120-121-122-123-124-125-127-128-131-133-135-

142-143-144-145-146-147-148-149-151-154-156-162-165-167-169-

170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-182-184-186-187-

199-200-203. 

 (1948) 217-218-220-224-225-229-230-231-232-237-243-248-249-259-260-

265-267-284-288-289-290-291-297-301-304-310-314 

 (1949) 318-323-324-326-331-333-334-336-339-340-342-395-402-410-411-

420-432-434-435-436-437-440. 

 (1950)  451-454-455-456-457-458-460-461-465-468-469-471-475-476-477-

483-486-487-488-500-510. 

Yeni Konya: 10754. 

 

D- KAYNAK KİŞİLER 

Caner ARABACI (S.Ü. Öğretim Üyesi), 

İhsan KAYSERİ (Gazeteci-Yazar). 

Mehmet Ali UZ (Araştırmacı - Yazar) 

Mustafa Yalçın BAHÇIVAN (Yeni Meram Gazetesi Sahibi) 

Özgen KÜÇÜKKONER (Gazetenin kurucusu ve baş yazarı M. Muhlis Koner’in 

Torunu), 

Yaşar SEMİZ ( S.Ü. Öğretim Üyesi), 

 

  



 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E K L E R 



 

 

122

Ek-1 : Selçuk Gazetesi’nin Kurucusu ve İlk Sahibi Mehmet Muhlis Koner 

 

 

 

 



 

 

123

Ek-2: Selçuk Gazetesi’nin İkinci Sahibi Ahmet Bahçıvan 

 

 



 

 

124

Ek-3: Selçuk Gazetesi’nin İlk Sayısı 

 

 



 

 

125

Ek-4: Selçuk Gazetesi’nde 23 Nisan 

 

 



 

 

126

Ek-5: Selçuk Gazetesi Edebiyat Sayfası 

 

 



 

 

127

 Ek-6: Selçuk Gazetesi’nde 29 Ekim 

 

 


