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Hassas Bir Mevzuda Hassasiyetten Uzak Bir Kitap: 

Başlangıçtan Günümüze 
Türkive'de Basın Sansürü 

Ali Birinci 

C ansür, yakın tarihin en çok tartışılan 
mevzularından biridir. Nedir, ne de

ğildir, haklı veya haksız tarafları var mı
dır? gibi suallerin etrafındaki münakaşa
ların biteceğine dair bir işaret de görün
müyor. Herşeyden önce bu çok nâzik me
selede kalem oynatanların niyeti mevzuu 
anlamak olmadığı için. bu vadide yazı
lanlar, meselenin izahına bir katkıda bu
lunmaktan da uzaktırlar. Son senelerde 
önce Cevdet Kudret'in kitapçığı 
(Abdûlhamiı Devrinde Sansür, İstanbul. 
1977 128 s.) çok aceleye getirilmiş bir 
çırpıştırmadan ve Abdülhamid'in şahsına 
ve devrine yöneltilen tcnkidlcrin biraz da
ha şiddetlendirilen tekrarından başka bir 
yenilik getirmiyordu ve o sıralarda II. Ab
dülhamid'in hatıratı olarak neşredilen ki
tabın doğurduğu iyimser değerlendirme
lerin ve yorumların âdeta bir panzehiri 
olarak alelacele yazdırılmış ve okuyucu
nun önüne sürülmüş, bu arada ön ve arka 
kapağı Abdülhamid aleyhindeki kartpos

tallarla süslenmişti, ] 

Sansür hakkında ikinci kitap ise yakın 
zamanların ve basının tarihine dair kitap
larıyla tanınan bir yazar tarafından 
derlendi'. Derleme isimlendirilmesi bir 
menfi yorum gibi görülebilir, ancak bu ki
tabın bir derleme bile olmadığının delil
leri kitapta fazlasıyla bulunmaktadır. 

Cevdet Kudret'in bu kitabının yazılışına biz de 
şahit olmuştuk. Müşterek bir dostumuzun evinde, 
kitaba koymağı düşündüğü kartpostalların daha 
önce başka yerlerde ncşrcdıldiğıni öğrenmekten 
duyduğu üzüntüyü ifade etmiş; yine de kitabın 
muhtevasını (!) destekledikleri (!) için onlan ka
pak olarak basmaktan kendini alamamıştır. 
2 Bay Alpay Kabacalı bu gibi kitapların yanı sıra 
son zamanlarda eskiden basılmış bazı hâtırat tü
ründen kitapların dillerini "yalmlaşlıranık" onlan 
ilmî araştırmalarda kullanılmayacak bir hâle sok
ma yolunda da mesâisine hız vermiştir. Şimdiye 
kadar kazasına uğrayanlar arasında Hasan Amca, 
Talât Paşa ve Ahmet İhsan Tokgöz'ün - hepsinin 
de yeni harflerle basılmış kitaplar olduğuna dikkat 
edilmeli- hâtıraları dikkati çekiyor (sonuncunun 
tenkidi için. Ali Birinci, "Matbuat Hattı alarım"ın 
Karartılan Tarihi", Tarih ve Toplum, Sayı, 118, 
Eylül 1993. s, 61-64) 
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GAZETECİLER CEMİYETİ YAYINLARI:» 

ALPAY KABACALI 

Başlangıçtan Günümüze 

TÜRKİYE'DE 
BASIN 

SANSÜRÜ 

Bay Alpay Kabacalı'nın bu (istanbul 
1990. 314+(21) s.) kitabının Gazeteciler 
Cemiyeti Yayınları'nın 29.cusu olarak ba
sılması ayrıca dikkate değer bir durum 
yaratıyor. Çünkü kitap bu cemiyetin tekli
fi üzerine yazılmıştır. 12 Eylül sonrasın
da basın hakkında yeni mevzuat düzenle
meleri gündeme geldiğinde Cemiyet Tür
kiye'de basın sansürünün tarihçesinin ya
zılmasını teklif etmiş; hem de çok kısa 
bir sürede, ortaya bu çalışma çıkmış. Ya
zar şöyle diyor: "Verilen süre çok kısa 
olmakla birlikte ne bu zamanlı ve haklı 
duyarlığa kayıtsız kalmak istedim, ne 
de Yönetim Kurulunca verilmiş bir gö
revden kaçmak... Önceki çalışmaları

ma, kitaplığıma ve konuyla ilgili arşi
vime güvenerek işe koyuldum. Böyle 
bir monografi için siyasal bilimlerden, 
genel tarihten, demokrasi, hukuk, ba
sın tarihlerinden, anılardan yararlanı
lırken gazete ve dergi koleksiyonları
nın da taranması gerekir. Sürenin çok 
kısa oluşu buna olanak vermediyse de, 
sanıyorum daha önceden alınmış not
lar ve arşiv malzemesi bu açığı önemli 
ölçüde kapattı. Çalışma, sansür tarihi
nin ana çizgilerini ve başlıca örnekleri
ni kapsıyor" (s. 9). 

/ - Kitabın Plânı: 

Kitabın bölüm başlıkları şöyle sıra
lanmıştır: 

1 - İlk Matbaadan İlk Özel Gazeteye (s. 
10-23), 2 - Gazeteci Gelişirken Baskı ve 
Sansürde Artıyor 1960-1876 (s. 24-47), 3 
- Abdülhamid Dönemi Sansürü (s, 48-82), 
4 - İkinci Meşrutiyet Dönemi (s. 83-100), 
5 - Mütareke'den Cumhuriyet'e (s. 101-
109), 6 - Cumhuriyetin tik Yılları, Takrir-
i Sükun ve İstiklâl Mahkemeleri (s. 110-
123). 7 - 1930'larda Türk Basını (s. 124-
134), 8 - 1940'larda Türk Basını (s. 135-
163), 9 - Demokrat Parti Dönemi (s. 164-
187). 10 - 1960'lar ve 1970'lerde Türk Ba
sını (s. 188-209). 11 - 1980'lcrde Türk 
Basını (s. 210-245. 12 - Bakanlar Kurulu 
Sansürü (s. 246-254), Bitirirken (s. 255), 
Genel Kaynakça (s. 256-262). Ekler: Ör-
neklcr-Belgclcr ve Anılar (s. 265-314), 
Tıpkıbasımlar ve Fotoğrallar (s. 315-
332), İçindekiler (s. 333-335) 
Kitabın yazılmasındaki keyfîliğin ve 

savrukluğun ilk işareti bölüm başlıkla
rından anlaşılmaktadır. Kitap mantıkî ve 
makûl bölümlere ayrılmalı, daha iyi bir 
plânla yazılmalıydı. "1930'larda", 
"1940'larda". "1960'lar ve 1970'lerde" gi
bi taksimatın mantığını anlamak mümkün 
değildir. 27 Mayıs 1960. 12 Mart 1971. 
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12 Eylül 1980 gibi tarihler bölümler için 
hareket noktası olarak alınmalı, bunlar da 
daha alt başlıklara ayrılmalıydı. Meselâ 
1938-1950 devresinde de II. Dünya Harbi 
devresi bir alt başlık olarak alınmalıdır, 
tyi bir plân iyi bir kitabın da ilk şahididir. 
Maamaiih iyi bir plânla kötü bir kitap ve
ya kötü bir plânla iyi bir kitap yazılabil
mesi de ihtimâl dahilindedir, 

// - Sansürün Tarifi 
ve Kitabın Muhtevası İle Alâkası: 

Yazar'a göre "basının özgürce çajış-
nıasını engelleyecek herşey, ödülü san
sür, ya da gizli sansür" (s. 7); "asıl san
sür -doğrudan sansür, önleyici sansür-
basındaki anlamıyla haber, yazı vb. 
ürünlerin basından önce denetlenmesi
dir" (s. 8). Görüldüğü üzere sansür gibi 
hassas bir meselede kitap yazmaya kalkı
şan Bay Alpay kabacalı. sansürü basına 
getirilen her türlü yasak ve tahdit karşılı
ğında kullanmış ve lügatlere bir gözatma 
ihtiyacı duymamıştır. Halbuki böyle bir 
tarife ne onun, ne de başkalarının bir 
hakkı vardır ve sansürün tarifi ise bir tar
tışmaya ihtiyaç hissettirmeyecek kadar 
açıktır. Görebildiğimiz en geniş tarifi ise 
şudur: Teftiş, muayene. Gazetelerin ve 
kitapların basılmasından veya neşrinden 
önce hükümet memurları tarafından mua
yenesi ve hükümetin siyasetine uygun ya
zıların basılmasına ve neşrine müsaade 
edilmesi. Tiyatro piyeslerinin oynanma
dan önce hükümetçe muayene edilmesi. 
Mektupların ve telgrafların gönderilme
den önce hükümetçe muayenesi. Bu larif 
başka yerlerde de daha kısaltılmış bir 
şekilde tekrarlanmıştır*. 

Sansürün bu şekilde tarifinin yapıl
ması kitabın muhtevasına da, ister iste
mez, aksetmiş ve basın yasaklarının her 
çeşidi metne sokulmuştur. Yurt dışından 
gelen her türlü kitap, kartpostal, gazete, 
mecmua, harita ve diğerlerinin girişinin 
yasaklanmasını men-i idhâl karan veya 
giriş yasağı adı ile anılırken Yazar bunla
rı da Bakanlar Kurulu Sansürüne örnek 
olarak zikretmiştir (s. 252-254). Diğer ta
raftan bunlardan yurt içinde basılıp yine 
Bakanlar Kurulu kararıyla toplananları da 
bu meyanda vermiştir (s. 254). Bu gibi 
yasaklamanın da sansür olarak isimlendi
rilmesi mümkün değildir. Bunlar toplatma 
adı altında mütalâa edilmeliydi, kısaca ki
tabın bu haliyle Basın Yasakları şeklin
de isimlendirilmesi gereği ortadadır. 

/// - Kitabın Telifinde Görülen Zaaflar: 

Bay Kabacalı, bilhassa son kitapların
da da yaptığı gibi. çok süratli, dikkatsiz 
ve itinasız bir aktarma usulüyle kitabını 
derlemiş: üstelik bu esnada asgarî bir me
suliyet duygusundan bile uzak kalmıştır. 
Bu arada birçok paragraf ve sayfa İçinde 
herhangi bir mehaz zikretmemiştir. Bir 
çok yerde ise nakline çalıştığı kitapların 
kullandığı sayfalarına işaret etmemiştir 
(bkz. S. 11.161. 186). Diğer taraftan4 bü
tününe atıfta bulunduğu kitapların sayfa 
adetlerini de bildirmemiştir (s. 11, 14, 27, 
49. 57, 60,62 109, 125. 161, 195, 199, 
200,211.246r . Ancak dipnot meselesin
de asıl dikkati çeken şey bir kitabın atıfta 
bulunulan sayfasının mehazının da, her
hangi bir işarelte bulunulmaksızın. Bay 
Kabacalı tarafından "teberrüken" nakle-
dilmesidir. Bu tasarrufun mâkul bir gerek
çesini tahmin etmek mümkün olamamış-

Tarif için bkz. Ali Haydar Taner, Yabancı Keli
meler Lügati, İstanbul, 1941, s. 560-561; Mustafa 
Nihat özön, Türkçe'de Yabancı Kelimeler Sözlü
ğü, İstanbul, 1962. s. 197: Türkçe Sözlük, TDK. 
Ankara. 1988. C. 2, s. 1256; TM Hukuk lügati, 
Ankara. 1991. s. 292. 

Yazının hacmini artırmamak için bu gibi kitap
ların isimlerini vermemeyi tercih ettik. 

Atıfta bulunduğumuz sayfalarının dipnotlarında 
ki kitap isimlerine bakılmalıdır. 
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tır. Bir mehaz vasıtasıyla diğer mehazlara 
atıfta bulunmanın usûlleri de var, ama 
usulsüzlükten bu meselede de tâviz veril
memesi dikkat çekicidir (s. 17,20,30,50). 

Derleme usulüyle ortaya eser koyma
nın pek kolay olmadığı bu kitap sayesin
de bir kere daha dikkatlere sunulmalıdır. 
Yazarın kendisine has yorumları ve yan
lışları, bu kitabında, yine kendi kullandı
ğı mehazlara dayanılarak ortaya konula
bilir. Bu. anlaşılmaz ve garip yorumları 
ve iddiaları için bir delil gösterme mecbu
riyetinden kendini müstağni görmesi ise 
büsbütün şaşkınlık vermektedir. 

Endcrunî Fâzıl'ın' Defter-i Aşk adlı 
eserinin basıldıktan sonra müstehcenlik 
gerekçesiyle loplatıldığını bildiren (s. 13) 
Yazar, biraz sonra (s. 41) ilk kitap sansü
rüne örnek olarak Ahmet Midhat Efen-
di'nin "Dağarcık adıyla çıkarmakla oldu
ğu süreli antoloji ile Namık Kemal'in Ev-
rak-ı Perişan başlıklı kitabını" zikret
miş ama mehaz ismi vermemiştir. Ya-
zar'ın daha önce Defter-i Aşk'lan bahset
mesine rağmen, daha sonra, Ahmed Mid
hat ve Namık kcmal'in kitaplarını ilk ki
tap sansürü olarak takdimini anlamak 
imkânsızdır. Bu arada Dağarcık mecmu
asını antoloji olarak isimlendirmesi bir 
başka muammadır6 . Bilindiği kadarıyla 

Yazarın kaynaklan arasında bulunan (s. 27, dip
not 3) iki katalogda Dağarcık mecmuasının kaydı 
bulunmaktadır (Hasan Duman, istanbul Kütüpha
neleri Arap Harfli Süreli Yayınlar Toplu Katalo
gu, İstanbul. 1986 s. 76; Eski Harfli Türkçe Süreli 
Yayınlar Toplu Katalogu, Ankara, 1987, s. 48. 
Millî Kütüphane Başkanlığı Yayınları). Bu gibi 
kataloglardaki bilgilere ulaşmaktan bile âciz bir 
araştırmacının dergi ve gazete koleksiyonlarını 
taramağa vakit bulamamaktan şikâyeti biraz garip 
değil mi? Kaldı ki "aşağı yukarı otuz yıla yakın 
bir yazı yaşamf'na sahip yazar bu müddet zarfında 
birkaç gazete kolleksiyonunu. alâka duyduğu 
mevzular bakımından, taramış, olmalıydı. Ayrıca 
Mıl/iyet'in Yakın Tarihimiz ekinde görüldüğü üze
re Mehmet Kasım imzalı yazısı (Fasikül 27. s. 
419-426) 1982 senesinde basılmıştır. Bay Kabaca-
lı bu yazısının basıldığı seneyi de vermemiştir. 

yasaklanan ilk matbu kitabın Enderunî 
Fâzıl'ın Defter-i Aşk'ı olduğunu bu arada 
ifade etmek gerekir . 

Bay Kabacalı'nın kapatılan ilk gazete 
hakkında yazdıkları da başlıbaşına bir 
yazı mevzuu olabilir. Bilindiği üzre gaze
tecilik tarihinde ilk kapatılan gazete Agâh 
Efendi'nin Tercüman-ı Ahvâl'dir. Gaze
tenin 43. sayısından sonra kapatıldığı ha
beri 28 Mayıs 1861 tarihli Ceride-i Ua-
vadis'le. çıkmıştı. Bu kapatma hâdisesi 
Bay Kabacalı'nın "Genel Kaynakça"sında 
görülen kitaplarda da yer almaktadır . 

"İlk kapatılan gazete, bugünkü bil
gilerimize göre, Mecmua-i Havadis'tir. 
Bunun tek sayısına bile ne Millî Kütüp-
hane'de, ne de İstanbul kütüphanele
rinde rastlanıyor" diyen Kabacalı (s. 
27), mutadı üzere bir delil göstermemiş
tir. Yâni bu yanlışın sahibi bizzat Bay 
Kabacalı'dır. Kapatılma senesini ise Ter
cüman-ı Ahvâlden (No. 789) hareketle 
1866 olarak vermekledir. 

Tekrar Mecmua-i Havadise dönelim; 
Bay Kabacalı'nın hiç tanımadığı bu gaze
te ilk Türkçe gazetelerdendir. Ceride-i 
Havadisten sonra. Tercüman-ı 
Ahvâlden önce (1855) gelmekledir ve 
1882'dc hâlen çıkıyordu. Başmuharriri 
Bahriye Baştercümanlığından mütekaid 
Vartan Paşa (1815-1879) idi. Ermeniler 
taralından en çok okunan gazeteydi. Ga
zete, çıktığı gündeberi, tâbiri caizse. 
Araf ta hapsolmuş gibidir. Çünkü Ermeni 
harfli olduğu için Türklerin; Türkçe ola
rak basıldığı için de Ermenilerin hazırla-

7 Ali Canib Yöntem. "Fâzıl (17597-1810)". islâm 
Ansiklopedisi, İstanbul. 1977. C. 4, s. 531; Defter-
i A}k ûcllubân-nâme ve Zenân-nâme de basılmış
tı. Kitabı Hariciye Nâzın M. Reşit Paşa toplaltır-
mıştı. 
8 E. B. Şapolyo, Türk Gazetecilik Tarihi ve Her 
Yönü ile Basın, Ankara, 1969. s. 118: H.R. Ertuğ, 
Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi, istanbul. 1973, 
s. 1 
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dıkları kataloglara girememiştir. Biri kü
çük, diğeri büyük ebatta olmak üzere haf
tada iki defa basılıyordu. -Sadece Ahmed 
Rasim'in kitabı bile asgarî bir dikkate ve 
ciddiyete sahip bir araştırmacıyı yanlış
tan korumaya kâfi gelebilirdi. Ancak Bay 
Kabacalı'nın çok hususi kitap derleme 
usûlü karşısında mehazların varlığı veya 
çokluğu bir işe yaramamıştır . 

Bay Kabacalı'nın kitabı ne derecede 
bir dikkat ve ne büyük bir sür'atle topladı
ğının bir başka delili de Ahmed Midhat 
Efcndi'nin küçük kardeşi Mehmed Cev
det hakkında "akrabası" ifadesini (s. 42) 
kullanmış olmasıdır. Halbuki Menfdnıx\. 

Herşeyc rağmen Mecmua-i Havadis hakkında 
yanlış yapmayacak kadar bilgi veren mehazlara 
sahibiz: 
I„ Leon de Rosny, "Nouvellcs et Melangcs". Reıı-
ve Orientale et Americaine, C. I (Paris, 1859), s. 
132; M. Belin, de L'lnstruction Pııblique et dıı 
Mouvement Intellectuel en Orieııt. Paris, 1866, s. 
30; A. Ubieini-Pavel de Courtcille. Etat Preseni de 
L'Empirc Ottoman, Paris, 1876, s. 76; Annuaire 
de ]a Presse Française, Paris, 1891, s. 728; Bu son 
mehaz gazetenin adresini Şişli Caddesi-Pangaltı 
olarak vermektedir. Paul Fcsch. Constantinople 
aıcc derniers joıtrs d'Abdül llamid. Paris, 1907, s. 
36, dipnot 1. Fcsch, Meemııa-i Havadisi Ermeni 
Matbuatı arasında saymıyor (s. 66-67). Osman 
Nuri ise yanlış olarak (Abdülhamid-i Sâni ve 
Devri Saltamın, İstanbul 1327, C. 2. s. 567) Er
menice gazeteler arasında zikrediyor. Ahmed Ra-
sim. Matbuat Tarihine Methal- İlk Büyük Mulıar-
rirlerden Şinasi. İstanbul. 1927. s. 5; Vartan Paşa 
hakkındaki bilgilerimizin mehazı (Y. Çark, Türk 
Devleti Hizmetinde Ermeniler, İstanbul, 1953, s. 
173-174) gazete için "harfleri Türkçe lisansı Er
menice" diyor ki yanlıştır. Kapanması nakkında 
verdiği sene de (1872) doğru değildir (s. 173). 
"Ermeni Katolik Metropolitliği hakkında bâzı 
makâlât ve tâbirât-ı gavr-ı lâyıka dere eylediğine 
dair" 13 Şubat 1882 ( f Şubat 1297) tarihli evrak
tan !8K2'de de neşr olunduğu anlaşılıyor 
{BOA.DH Defterleri Katalogu, No. 105. s. 115). 
Dünyadaki Ermenice gazetelerin bir listesi için: 
Vartan-Haygazn Ozinian. Des Elements dit langa-
ge et de la Comnıunieation dııs atış Journalisme 
en Armenien Occidental de 1794 â 1914 dans un 
Processus de Civilisation (These pour le Docto-
rat), Paris, 1977,94-128: Ozinian'a göre Dünyada
ki Ermenice gazetelerin %64,4'ü Türkiye'de çıkı
yordu (s. 371) ki bu üzerinde durulması gereken 
bir gerçektir. 

kendisinin de atıfta bulunduğu sayfasında 
(61) A. Midhal'ın kardeşi olduğu açıkça 
ifade edilmiştir. Bu meselede bir başka 
dikkate değer husus da A. Midhat'ın 
Menfa isimli eserini yeni harflerle neşre 
hazırlayan İsmail Cüneyt Kut'un da Meh
med Cevdet için aynı yanlışı (İstanbul. 
1988, s. 8) yapmış bulunmasıdır10 . Hal
buki Mehmed Cevdet'in Ahmed Midhat 
Efcndi'nin küçük biraderi olduğu çok es
kiden beri bilinmekledir1 ve bu gibi telif 
zaaflarının bir mazeretini bulabilmek ise 
mümkün olmamaktadır. 

Sansür hakkındaki bu derlemenin 
ihmâl ettiğiı makaleleri ve kitapları tespit 
etmek bir başka yazıya muhtaç gibi 
görünüyor12 . Ancak "önceki çalışmaları
ma, kitaplığıma ve konuyla ilgili arşivi
me güvenerek işe koyuldum" diyen (s. 9) 
Yazar meslektaşlarının sansür ve diğer 
yasaklar hakkında neler yazdıklarını da 
pek merak etmemiş, daha doğrusu böyle 
bir meselenin farkına bile varamamıştır. 
Bunun için de pekçok gazetecinin kitapla
rının ve hâtıralarını bu gözle tetkik etme
miştir. Halbuki bunların bir kısmı doğru
dan doğruya derlemcsiyle birinci derece
den alâkalı kitaplardır1- . Sansür gibi ger-

Hâlen Katih Savcısıdır. 

İbrahim Necmi (Dilmen). Tarihi Edebiyat 
Dersleri. İstanbul. 1338 C. 2. s. 212 

Bu bakımdan iki bibliyografya hatırlatılabilir: 
1- Basın Yayın Bibliyografyası (Haz. Millî Kütüp
hane). Ankara. 1972, 199 s. Aynca teksir bir eki 
var (Ankara 1975. 13 s.); 2- M. Bülent Varlık, 
Türkive Basın-Yavın Tarihi Kaynakçası, Ankara. 
1981,'92 s. 

Bu gibi kitaplardan bâzı örnekler: Nimet Arzık, 
Tek Al. Tek Mızrak-Anılar, İstanbul, 1983, 1984, 
1985 3 cilt. 216+189+168 s.; Kemal Bayram. Sa-
bahattin Ali Olayı, Ankara, 1978, 471 s.; Turhan 
Dilligil, Adalete Gölge Düşmesin Diye-Ozgür Ba
sın İçin. Ankara, 1973, 164.; Tekin Erer, Yasakçı
lar. İstanbul. 1965, 239 s.; Rıfat İlgaz, Yokuş Yu
karı, İstanbul. 1982, 139 s.; Rasih Nuri ileri. 
1919-1920'de Yayınlanan Kurtuluş Devlet Güven
lik Mahkemesinde Yargılanıyor, İstanbul, (t.y.) 
104 s.; Aziz Nesin, Suçlanan ve Aklanan Yazılar, 
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çekten de çok hassasiyete ve dikkate 
muhtaç bir mevzuda kalem oynatmaya ta
lip bir kişinin çok vaka topladıktan sonra 
sağlam yorumlara ulaşmayı usûl ittihaz 
etmesi gerekliği ortadadır. Sansür aleyh
tarlığı yapmakla sansür hakkında araştır
ma yapmanın farkı Bay Kabacalı'nın der
lemesinden anlaşılamamıştır. Kitabın tek 
kazancı daha önce sansürü bir devre, II. 
Abdülhamid devrine, (1876-1909) inhisar 
ettiren görüşten uzak kalınmış 
olmasıdır . Ortaya çıkan bir gerçek ise 
sansürün tarihini yazmak gibi çok ciddi 
ve zor bir işin, tarih ilminin usûlünü .ve 
yazma işini ciddiye alan araştırmacılar 
tarafından yapılması mecburiyetidir. Bay 
Kabacalı'nın sadece Mecmua-i Havadis 
meselesinde yaptığı yanlışlar ve sergile
diği tavırlar bile bu hükmün kâfi bir deli
lini teşkil etmektedir. 

İstanbul. 1982, 256 s.: Erdoğan Taner, Basın, 
Reklam ve Kamuoyu. Ankara, 1986, 104 s.; Fünı-
zan Husrev Tokin, Basın Ansiklopedisi, İstanbul 
1963. 133 s.; Türkiye Yazarlar Sendikası. Toplatı
lan Kitaplardan Seçmeler, istanbul, 1976,352 s. 

"Matbuat Yasaklan ve Yasaklar Penceresinden 
Tarih"Dergâh, sayı 20 (Kkim 1991), s. 13. 
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