HALKA LAT N HARFLER N Ö RETEN
B R M ZAH GAZETES : YEN KÖRO LU
ÖZ: Bir döneme ait anılar, o dönemde ya ayanlar tarafından
payla ılan ortak anılar olup o ku a a ait belle in ekillenmesini sa lamı tır. Bu belle in yazı aracılı ıyla kaydedilip haber
ve bilgi eklinde yayılmasında, geçmi in bugüne aktarılmasında medya/basın önemli rol oynamı tır. Cumhuriyet’in ilanından sonra da yeni bir olu um sürecine giren Türkiye’de pek
çok unsurla birlikte yazı, ulusal ve kültürel kimli in olu turulmasında etkili olmu tur. Bu çalı mada da Türk kültür tarihinde önemli bir süreç olan yazı devriminin olu um sürecinin,
inkılâpların halka tanıtılmasında ve halkın yenilikleri özümsemesinde önemli bir rol oynayan Yeni Köro lu adlı mizah gazetesine nasıl yansıdı ı sorusunun yanıtı aranmı tır. Yeni
Köro lu adlı mizah gazetesi, eski harfli Türkçe ile yayımlanmaya ba layıp Latin harflerinin kabulünden sonra eski ve yeni
harflerin bir arada kullanılmasıyla yayımlanmaya devam etmi tir. Gazete, yeni harflerin ve rakamların ö retilmesinde
e itici bir yol izlemi olup halkın yenilikleri ö renmesini kolayla tırmak için çe itli müsabakalar düzenlemi tir. Düzenlenen bu müsabakalardan sonra gazetede yayımlanan okuyucu
mektupları gazetenin halka sa ladı ı yararı göstermesi bakımından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Latin Harfleri, mizah gazeteleri, Yeni
Köro lu.

A Humor Newspaper That Teaches Latin Letters to
The Public: Yeni Koroglu
ABSTRACT: Memories of a period are collective memories
shared by those who lived in that period, and they have shaped
the memory of that generation. The media/press has played an
important role in the recording of this memory through writing
and spreading in the form of news and information, and transferring the past to the present. It was influential in the creation
of national and cultural identity along with many other factors
after the proclamation of the Republic in Turkey that went
through a new formation process. This study will examine
how the humor newspaper Yeni Koroglu reflects the process
of formation of the writing revolution, which is very significant in the history of Turkish culture and had an important role
in introducing the reforms to the public and internalizing
them. Yeni Koroglu started to be published in Turkish with old
letters and continued to be published with the use of old and
new letters together since the formal adoption of Latin alphabet. The newspaper followed an educational path in teaching
new letters and numbers, and thereby organizing various competitions to make it easier for the public to learn innovations.
The reader letters published in the newspaper after these competitions are highly important in terms of showing the benefit
of the newspaper to the public.
Keywords: Latin letters, humor newspapers, Yeni Koroglu.
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Cumhuriyet’in ilanından sonra yeni bir olu um sürecine giren Türkiye’de pek çok unsurla birlikte yazı, ulusal ve kültürel kimli in olu turulmasında önemli bir rol oynamı tır. Kültürel Bellek adlı çalı masıyla
tanınan Jan Assman, kültürel belle in, büyük ölçüde grup içinde anlamlı
olarak kabul edilen eylerle özde oldu unu ancak yazıyla ilk kez kelimenin tam anlamıyla ba ımsızla ma ve ileti imin dı alanının karma ıkla masının ortaya çıktı ını belirtmi tir. Böylelikle belli bir dönemin
geleneksel ve ileti imsel anlamını a abilen, aynı zamanda bireysel belle in
ya da bilincin ve ileti im alanının ötesine geçen bir bellek olu masının
mümkün oldu una de inmi tir (2018: 29-30).
Cumhuriyet dönemi mizahı için ilk evreyi belirleyen 1928 yılı
önemli bir dönemeçtir (Öngören, 1983: 87). Türklerin Latin alfabesiyle tanı masından Latin harflerinin kabulüne (3 Kasım 1928) kadar geçen süreci
de erlendirdi imizde Tanzimat döneminden (1839) itibaren Avrupa ile temasların artmasıyla Fransızcanın ö renildi i böylelikle de Latin yazısının
Türkler arasında yayılmaya ba landı ı görülmü tür. Kırım Sava ı’yla (4
Ekim 1853-30 Mart 1856) birlikte Türk toplumuna giren telgraf da Latin
harflerinin dilimizde yarı-resmî bir uygulama alanı olmu tur. Bilal Niyazi
im ir, Türk Yazı Devrimi adlı çalı masında bu konuda
Telgraf önce yepyeni bir dil kapitülasyonu ile Türkiye’ye gelir.
Telgrafı getirenler, Türkçenin telgraf haberle mesine elveri li olmadıını ileri sürerler ve Osmanlı Devleti’ne Fransızcayı telgraf dili olarak
kabul ettirirler. Buna tepki olarak Mustafa Efendi adında bir Türk çıkar, Latin harfleri temeline dayanan Türkçe ilk Mors alfabesini yapar.
Bunu uygulamaya da koyar. Kendi bulu u bu alfabeyle 16 A ustos
1855’te Edirne telgraf merkezinin ilk açıldı ı gün ilk Türkçe telgrafı
çeker. Mustafa Efendi’nin hazırladı ı Türkçe Mors alfabesi, Latin yazısı temeline dayanır… Özellikle uluslararası telgraf yazı malarında
Türkçe Latin harfleriyle yazılır. Bu uygulama telgrafın Türkiye’ye girdi i 1855 yılından Türk yazı devriminin yapıldı ı 1928 yılına kadar 73
yıl sürer (1992: 34) demi tir.

Latin harflerinin1 kullanımı yalnızca telgrafla kalmamı uluslararası
ticaret, turizm, diplomasi gibi alanlarda da uygulanmı tır. Bu yıllarda Arnavutların Latin harflerini alma iste i çe itli görü lerin olu masına neden
olmu tur. Müslüman bir grup, Arnavutları kâfir olarak; ttihatçılar, Türkçüler bölücü olarak de erlendirirken Latin yazısı taraftarı aydınlar ise Arnavutları örnek olarak görmü tür. II. Me rutiyet döneminde alfabe
tartı maları yeniden gündeme gelmi tir. Islahatçılar Arap yazısının ıslah
1

Latin harflerinin kullanım alanları, Latin harfleri hakkındaki görü ler, Enver Pa a yazısı, Latin harflerinin Türk ülkelerine yayılma süreci hakkında bakınız nan, 1991: 7983; im ir, 1992: 36-55; Ayhan, 2009: 156-178.
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edilerek kullanılmasını önermi , Türkçüler bir kültür altında birle me hedefinde oldukları için Arap alfabesini kullanmak gerekti ini savunmu lardır. Bu süreçte yazı ıslahatı yapılmaya da çalı ılmı tır. Yeni yazıyı Enver
Pa a orduda uygulamayı denemi ancak ba arılı olamamı tır. 1918’de ilk
kez Yakut Türkleri tarafından kabul edilen Latin alfabesi zamanla di er
Türk ülkelerine yayılmı tır. 1861’den itibaren Türk basınında Latin harfleri üzerine tartı malar ba lamı , 1925 yılına kadar devam eden bu tartı maların 1925’te eyh Sait Ayaklanması nedeniyle azaldı ı görülmü tür.
Uzun zamandır devam eden yazı sorunu 1926’da yeniden alevlenmi tir.
Bunda “26 ubat 1926’da Bakü’de gerçekle tirilen Uluslararası Türkoloji
Kongresi’nin etkisi olmu tur. Bu kongrede Türk toplumların Arap yazısını
bırakıp Latin yazısını almaları konusu görü ülen en önemli konulardan biri
olmu tur” ( im ir, 1992: 74). Gazi Mustafa Kemal bütün bu geli meleri
yakından izlerken bu önemli inkılâbın Enver Pa a’nın yazı deneyimi gibi
olumsuz sonuçlanmaması için do ru zamanı beklemi tir. im ir’in bu konudaki tespitleri dikkate de erdir:
Bu ertelemenin bilinçli bir zamanlamanın sonu oldu u ku kusuzdur. Atatürk, bu önemli devrimin ba arısını rastlantıya bırakmak
istememi tir. Devrimin ba arısı önceden güvence altına alınmı tır,
denilebilir. Halifeli in kaldırılmasıyla, Latin harflerinin eriata aykırı oldu u yolunda fetva vermeye kalkı abilecek bir makam ortadan
kaldırılmı tır. Eski ttihatçıların ve Terakkiperver Fırka ileri gelenlerinin sahneden silinmeleriyle harf devrimini siyasal amaçlarla sömürebilecek olanlar, etkisiz duruma getirilmi lerdir. Tekkelerin,
türbelerin kapatılması, harf devrimine kar ı direnebilecek gerici yuvaların ortadan kaldırılması anlamı da ta ıyordu. Uygar dünyanın
yasaları, giysileri, apkası, takvimi, saati ve rakamları alındıktan
sonra alfabesini de benimsememek için bir mantıki neden kalmıyordu artık. Kısacası 1923-28 yıllarında harf devrimi için elveri li
ortam hazırlanmı tı, denebilir. Ancak böyle bir ortamın hazırlanmasından sonradır ki harf devrimine sıra gelmi ti. (1992: 57)
1927’de hükümet, Latin harflerinin alınmasına karar verdikten sonra
resmî olarak hazırlıklara ba lanmı ve “Yeni Türk alfabesini hazırlaması
için Dil Encümeni kurulmu tur. Falih Rıfkı Atay 1 A ustos 1928’de Dolmabahçe Sarayı’nda Gazi Mustafa Kemal’e yeni Türk alfabesini sunduktan sonra 9 A ustos 1928 gecesi düzenlenen bir partinin ilerleyen
saatlerinde, Gülhane söylevinde Mustafa Kemal, Türk yazı devriminin gerçekle tirilece ini açıklamı tır” ( im ir, 1992: 83-163). Mustafa Kemal’in
bu söylevinden itibaren yurtta âdeta harf seferberli i ilan edilmi ve çe itli
hazırlıklar yapılmaya ba lanmı tır. “Bütün süreli yayınlar, kendi dönemlerini de i ik ölçülerde aksettirirler.” (Polat, 2005: 26). Bu nedenle kendi
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dönemini yansıtan, bu çalı manın da malzemesini olu turan, Yeni Köro lu2
gazetesi tanıtıldıktan sonra harf seferberli i hazırlıklarının neler oldu u,
halkın yeni harflere nasıl alı tırıldı ı belirtilen gazete üzerinden de erlendirilmi tir.

1.Resim: Yeni Köro lu, 28 Nisan 1928, S.1

Cumhuriyet dönemi mizah gazetelerinden Yeni Köro lu’nun, ilk sayısı 28 Nisan 1928 Cumartesi, ula ılabilen son sayısı olan 96. sayı ise 27
Mart 1929 Çar amba günü yayımlanmı tır. Cumartesi ve çar amba günleri
çıkar, siyasî mizahî halk gazetesi olarak tanıtılan gazetenin müdürlü ünü
ve ba yazarlı ını Burhan Cahid (Morkaya) yapmı tır. Gazetenin ba yazarı
dı ında yazar kadrosu hakkında bilgi verilmemi tir. darehanesi ve matbaası Ca alo lu yoku unda daire-i mahsusa olarak belirtilen Yeni Köro lu’nun nüshası 3 kuru , seneli i 104 nüsha olup Türkiye için senelik üç,
altı aylık 1,5 lira, ecnebiler için seneli i 6, altı aylı ı 3 liradır. Ecnebi memleketler için Amerikan doları kabul eden gazetenin seneli i 3 dolar, altı
aylı ı 2 dolardır. Dört sayfa, üç sütundan olu an gazetede yazılar imzasız
olarak yayımlanmı tır. Gazetedeki bazı karikatürlerde Ratip imzası görülmü tür. Karikatürlerin yanı sıra hemen her sayfada foto raflara da yer verilmi tir. Bir sayısı dört sayfadan olu an gazetenin yayımlanan
nüshalarının içeri ini yeni harfler, halkın yeni harflere ilgisi, cehalet, e itim, fakirlik gibi çe itli konulardaki haber yazısı (273), karikatür (85), ilan
(54), reklam (40), iir (37), mektup (25), fıkra (17), muhavere (14), foto raf (13), atasözü (8), deneme (7), kupon (7), ele tiri (3), açıklama yazısı
(3), söyle i (3), mâni (2), hikâye (1), makale (1) olu turmu tur.
“Ba langıç” yazısında yer alan hak ve fazilet â ıkı bir destan kahramanı olan Köro lu’nun adını ta ıyor cümlesiyle gazetenin adının nereden geldi i açıklanmı , aynı zamanda gazetenin ilk sayfasındaki birbirine
bakan ve gülümseyen iki erkekten olu an kapak kli esinin sol tarafındaki
erkek figürünün de Köro lu’nu simgeledi i görülmü tür.
2

Gazete hakkında bilgi için Ener Su, 2017: 284-286; 1622-1694.
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Türk toplumunun belle indeki Köro lu’na bakıldı ında ünlü
hikâyenin kahramanı Köro lu’nun gerçek kimli iyle bir halk airi ve
Celâli reisi olup adını ilk dile getiren ve bir e kıya olarak ününü belirten
Türk yazarı ise 17. yüzyılın tanınmı seyyahı Evliya Çelebi’dir. Boratav,
halkın gelene inin Köro lu’nda zalimleri cezalandıran, fakirleri koruyan,
e itlik ve adalet düzeni kurmayı deneyen ideal bir kahraman görmek istedi ini ve onun adının destanla masında halkın bu özleminin de büyük payı
oldu unu belirtmi tir.3 Gazetenin içeri inin, halkın gelene indeki ideal
kahramanın özellikleriyle örtü tü ü görülür.
Yeni Köro lu, Muazzam zaferle müebbed-i inkılâbın büyük dâhisi
Gazi Mustafa Kemal’in, harb ve sulhün kahramanı anlı smet Pa a’nın
yaptıklarından övgüyle bahseder, genç Türkiye’de bugün hak ve fazilet
hükm sürerken “Köro lu” da naçiz kalemiyle üzerine dü en hizmeti ifaya
ba lıyor açıklamalarıyla Yeni Türk devletinin ve Cumhuriyet’in destekçisi
olarak yayımlanmaya ba ladı ını duyurmu tur. Halkın e itiminden geçimine kadar pek çok konuya gereken hassasiyeti gösteren Yeni Köro lu gazetesi Cumhuriyet'in ilanından sonra ülkede gerçekle tirilen inkılâpların
halka tanıtılmasında ve halkın yenilikleri özümsemesinde önemli bir rol
oynamı tır.

2. Resim: Yeni Köro lu’nun 28 Nisan 1928’deki 1. sayısının ilk sayfası.

Cumhuriyet’in ilanından sonra ülkede gerçekle tirilen inkılâpların
halka tanıtılmasında ve halkın yenilikleri özümsemesinde etkili olan Yeni
Köro lu, eski harfli Türkçe ile yayımlanmaya ba layıp Latin harflerinin
ilanından itibaren eski ve yeni harflerin bir arada kullanılmasıyla yayımlanmaya devam etmi ve 63. sayısından itibaren de yalnızca Latin harfleriyle yayımlanmı tır. Gazete, yeni harflerin, rakamların ö retilmesinde
e itici bir rol üstlenmi olup halkın yenilikleri ö renmesini/benimsemesini
kolayla tırmak için eski ve yeniyi bir arada kullanarak ödüllü yarı malar
düzenlemi tir. Bu yarı maların halkın üzerinde ne kadar etkili ve yararlı
oldu u gazetede yayımlanan okuyucu mektuplarından anla ılmaktadır:
3

Köro lu hikâyeleri, Köro lu’nun kim oldu u, hangi etkenlerle destansı bir hikâye kahramanı oldu u hakkında bilgi için Boratav, 2014: 60-64.
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Yeni Köro lu’nun ilk sayısından itibaren e itime önem verdi i, cehaletle mücadele edece i sayfalarında yayımladı ı yazılarından anla ılmaktadır.
Genç Maarif Vekilimiz yi Müjdeler Verdi
Millet Meclisinde- Bu yıl mekteplerde okuyan talebe 423 bini
geçti, mekteplerin sayısı 66 bine vardı. Her köyde mektepler açtı ımız
zaman oh diyece iz.
-Var ol delikanlı, yüzlerce dü manlarını memleketten kovan Türk
Milleti cehalet dü manını da bo du u gün tam selamete çıkmı demektir. (Yeni Köro lu. S.1, s.2)

Gazetenin ilk de indi i konulardan biri ülkede açılan okul sayısı ve
bu okullarda e itim gören ö renci sayısının artı ıdır. Yazıda ülkenin tam
anlamıyla selamete çıkabilmesi için yurdun dü manlardan temizlenmesinin yetmedi i cehaletin de ortadan kaldırılması gerekti i anlatılmaktadır.
Yeni Köro lu’nun ilk sayısında e itimle ilgili yazılardan birisi de
ö retmenler hakkındadır:
[…] Genç maarif vekilimiz geçen gün millet meclisimizde yeni
yeti en muallim ordusunun yaptı ı fedakârane hizmetlerden tatlı
tatlı bahsetti. Aza kanaat ederek okumaya susamı akıllı yavrularımızı yeti tiren muallimleri ne kadar takdir etsek azdır. Öyle muallimlerimiz var ki kendilerinden ba ka okumak bilmeyen kara cahil
bireylerle dünya ile alakalarını kesmi gibi çalı ıp çabalıyorlar.
Bize göre bu vazife cephede ate içinde çalı mak kadar mukaddestir.
(Yeni Köro lu, S.1, s.4.)
“Genç Muallimler Meslek Arkada larına Misafir” ba lıklı yazıda zmir Kız Lisesi ö retmenlerinin Salihli’ye e itim amaçlı yaptıkları gezinti,
gazete tarafından takdirle kar ılanmı , ö retmenlerin maddî çıkar gözetmeksizin hatta kendi hayatlarını ikinci plana atarak dünyayla ili kilerini
kesmi bir ekilde cahil kimseleri e itmekle me gul olmaları cephede ate
içinde çalı mak kadar kutsal sayılmı tır.
Yeni Köro lu’nun ikinci sayısında yayımlanan fıkra cehaletin boyutunu göstermesi bakımından önemlidir.
Fıkra: Var Git zmir’e!
Bugünlerde aczleri tahakkuk eden memurların listesi hazırlandı ı söyleniyor. Bu hazırlık bize u fıkrayı hatırlattı: Eski devirde
birçok memurların okuması yazması yoktu. Bazıları memuriyete girdikten sonra vazifelerine ait kelimeleri ö renirler, i i idare ederlerdi. Mesela Be ikta muhafızı Hasan Pa a bile adını 8 le 7 arasına
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“–“ çekmek suretiyle yazardı. Böyle cahil polislerden biri de o zaman yolcu salonuna memur olmu , zmir’e giden yolcuları kaydediyormu … Çalı a çalı a “ zmir” kelimesini ö renmi . Gel zaman, git
zaman bir gün bu polisi “ zmir” masasından alıp “Trabzon” masasına vermi ler. Biçare polis Trabzon yazmayı bir günde ö renemedi i için sıkılıp dururken bir yolcu gelmi :
-Nereye gidiyorsun?
-Trabzon’a!
Zavallı polis çalı mı Trabzon kelimesini kıvıramayınca nüfus
tezkiresinin üstüne koca bir zmir yazıp uzatmı :
-Trabzon’a gidip de ne yapacaksın hem eri haydi var git zmir’e! (Yeni Köro lu, S.2, s.2)
Gazetedeki fıkra, resmî görevde çalı an memurların bile okuma yazmayı yalnızca i lerini idare edebilecek kadar bildikleri hatta bazen görevleriyle ilgili eyleri yazamayacak kadar cahil oldukları için görevlerini
yerine getiremediklerini anlatmaktadır. Bu durum traji-komik bir ekilde
ele alınmı tır. Halkın cahilli inin boyutunu gösteren bu örnek, okuma
yazma kolaylı ı sa layacak olan Latin harflerinin kabulünün gereklili ini
açıklamaktadır. Yazı sorununun iki a amada çözülmesi planlanmı bu nedenle de önce uluslararası rakamların, hemen ardından da Latin harflerinin
alınması dü ünülmü tür. Bu iki inkılâp daha yasala madan gazetelerde haberleri çıkmaya ba lamı tır:

3. Resim: Yeni Köro lu, 2 Mayıs 1928, S.2. s.3.

Yeni Köro lu gazetesinin 2 Mayıs 1928’de yayımlanan ikinci sayısında kara tahtaya yeni rakamları yazan Köro lu ve onu izleyen yardımcısı
Ayvaz’ın karikatürünün altında “Frenk Rakamlarını Kabul çin Mecliste
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Laf Geçecekmi !” ba lıklı bir yazı yer almı tır. Bu yazıda Köro lu, Ayvaz’a Gel seninle u Frenk harflerini ö renelim de yarın öbür gün i sahile ince gazete yazısı görmü medrese çömezi gibi yabancı kalmayalım
diyerek hazırlıklara ba lamı tır. Uluslararası rakamların kabulünün mecliste de erlendirilece i söylentisinin bile Yeni Köro lu gazetesinin harekete geçmesinde etkili oldu u ve rakamları ö renmeye ba ladı ını
göstermektedir. Gazete, uluslararası sayıların kabulünden sonra yayımlanan onuncu sayısında da ö rendiklerini okuyuculara aktarmaya ba lamı tır.
Yeni Köro lu’nun okuyuculara ö renmeyi tavsiye etti i ilk dersi rakamlar üzerine olup 30 Mayıs 1928’de yayımlanan 10. sayısında yer almı tır:

Yakında eski rakamlar hep de i ecek. a ırmamak için imdiden yava yava u yeni rakamları ö renmeye çalı ınız. Alt alta yazıyoruz. Kâ ıt
üzerinde talim ediniz. (Yeni Köro lu, S.10, s.4)

4. Resim: Yeni Köro lu, 30 Mayıs 1928, S.10, s.4.

Bu yazıda öncelikle rakamların de i ece i hakkında bilgilendirme yapılmı sonrasında okuyuculara yeni rakamları ö renmeleri tavsiye edilmi tir.
Okuyucuların rakamları karı tırmaması için eski rakamların yeni kar ılıkları
altlarına yazılmı ve bunları yazarak çalı maları istenmi tir.
Gazete yalnızca okuyucularına ders vermekle yetinmemi yeni rakamları sayfalarında hemen uygulamaya da ba lamı tır. 11. sayıdan itibaren gazetedeki rakamla ilgili unsurların yeni rakamlarla yayımlandı ı, eski rakamların
kaldırıldı ı görülmü tür.

5. Resim: Yeni Köro lu, 2 Haziran 1928, S.11, s.1.
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Ancak halkın yeni rakamlara alı ma sürecini göz önünde bulundurarak 9 Haziran 1928’de yayımlanan 13. sayısında eski ve yeni rakamları
bir arada kullanmaya ba lamı tır.

6. Resim: Yeni Köro lu, 9 Haziran 1928, S.13, s.1.

16 Haziran 1928’de yayımlanan 15. sayıda gazetenin âdeta ilkokul
birinci sınıf ö retmeni edasıyla okuyucularına yeni rakamları kolayca ö renmek istiyorsanız her gün be er defa yazın oldu bitti diyerek yeni rakamların nasıl ö renilece i ile ilgili çalı ma yöntemi hakkında bilgi verdi i
görülmektedir:

7. Resim: Yeni Köro lu, 16 Haziran 1928, S.15, s.1.

Gazi Mustafa Kemal’in 10 A ustos gecesi Gülhane söylevinde Latin harflerinin alınaca ını duyurmasından bir hafta sonra 18 A ustos
1928’de yayımlanan Yeni Köro lu mizah gazetesinin 33. sayısında eski
harfle yazılan yeni Türk harfleriyle ilgili yazının ba lı ını aynı zamanda
yeni harflerle yazarak Latin alfabesini ilk kez kullandı ı tespit edilmi tir:
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8. Resim: Yeni Köro lu, 18 A ustos 1928, S.33, s.3.

Ö reniniz Yeni Türk Harfleri Pek Kolay
Türklük âlemini yeni bir dünyaya, medeniyet dünyasına çıkaran büyük inkılâbın büyük dâhisi Gazi hazretleri kullandı ımız u
Arap harflerinin ö renilmesindeki güçlü ü görerek inkılâbın noksan kalan bu mühim kısmını da dâhiyane bir kararla hâl etmeye muvafık oldu. Yeni Türk harfleri olarak hemen bütün dünyanın yazısına
esas olarak Latin harflerini ö renmemizi söyledi. tiraf edelim ki
Arap harfleri ö renmesi çok güç harflerdi. Bu harfleri belledi i
hâlde herhangi bir ibareyi kekelemeden okuyamayanlar pek çoktu.
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Arapça’da bile do ru okunsun diye birçok üstünler, esreler konuyordu. Hâlbuki Latin harfleri güç de ildir. Bir kere harfleri belledin
mi herhangi bir ibareyi yanlı sız gürül gürül okursun. Bu dünyada
okuyup yazma bilmemek kadar ayıp ey yoktur. Okumak, yazmak
bilmeyen adam gözü görmeyen, kula ı i itmeyen biçarelerden farksızdır. imdiye kadar Arap harflerinin güçlü ü yüzünden cahil kalanlar imdi iki günde bu harfleri bellediler mi, kitap, gazete,
mushaf, roman her ey, her ey okuyabileceklerdir. (Yeni Köro lu,
S.33, s.3.)

Yeni Köro lu okuyucularına Türklük âlemini medenile tiren büyük inkılâbın büyük dâhisi Gazi’nin Latin harflerini ö renmek gerekti i
hakkındaki tavsiyesini duyurmu , Arap ve Latin harflerini ö renme
güçlü ü bakımından kar ıla tırmı tır. Bu kar ıla tırma sonucunda Latin
harflerini ö renmedeki kolaylı ına ve okuma yazma bilmemenin zorlu una de inmi , okuyucularını yeni alfabeyi ö renmeye te vik etmi tir.
Gazete 22 A ustos 1928’de yayımlanan 34. sayısının 2. sayfasında bir ilana yer vermi tir. Bu ilanda gelecek nüshadan itibaren sayfalarında yeni Türk harflerini ö renmek isteyenler için ders
yayımlayacaklarını, dersleri okuyanların be derste yeni harfleri ö renece ini duyurmu tur.

9. Resim: Yeni Köro lu, 22 A ustos 1928, S.34, s.2.

Kârilerimize
Yeni Türk harflerini ö renmek için Köro lu gelecek nüshasından itibaren sayfalarının bir kö esinde ders verecektir. O
dersleri okuyun, be derste yeni harfleri muhakkak ö renirsiniz.
(Yeni Köro lu, S.34, S.2)
Gazete aynı sayısında yeni Türk alfabesinin yazıldı ı gibi okundu una, yeni alfabeyle Türkiye’nin aydın ve kültürlü kesiminin dili
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olan stanbul a zı benimsenece i için de okumaya ba layanların stanbullu gibi konu acaklarına de inmi tir:

10. Resim: Yeni Köro lu, 22 A ustos 1928, S. 34, s.3.

Kargacık burgacık Arap harfleri yakında kalkacak. Yeni Türk
harflerini herkes ö renecek bunların ö renilmesi kolaydır. Bir kere
ekilleri belledikten sonra düpedüz okumaktan ibarettir. Nasıl konuuyorsak öyle yazaca ız. Artık Anadolu Rumeli ivesi de kalkacak.
Herkes yazıldı ı gibi okumaya ba layınca stanbullular gibi ince konu ulacak. Hele elif beye yeni ba layan çocuklarımız bundan çok
istifade edeceklerdir. Hiç okuma bilmeyenler de bu harfleri belleyince gazeteleri, romanları her çe it kitabı bülbül gibi okuyacaklardır. Bu i te imdiye kadar hiç okumak yazmak bilmeyenler daha
kârlı çıkacaklardır. Yeni harfleri bir hafta da ö renseler hemen gazete, kitap okuyacaklar. Rusya’daki Türklerle Arnavutlar bu harfleri
kabul ettikleri için oralarda okuma yazma bilenler bizden fazladır.
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Bizim gibi istidadlı millete bunları ö renmek birkaç günlük i tir. Ha
bakalım. Yediden yetmi e kadar âlem cahil herkes kaleme kâ ıda
seferber olsun. (Yeni Köro lu, S.34, s.3)
Hiç okuma-yazma bilmeyenlerin daha anslı oldu unu belirten Yeni
Köro lu, Rusya’daki Türklerle Arnavutların Latin yazısını çok daha önce
benimsediklerini hatırlatarak oralardaki okuma yazma oranının bizdekinden fazla oldu una, cahilli in üstesinden gelebilmek için gencinden ihtiyarına herkesin kaleme kâ ıda sarılması gerekti ine de inmi tir.

Halka Latin harflerini tanıtmaya, onları bu harflere alı tırmaya
çalı an Yeni Köro lu, içeri ini bir anda yeni harflerle düzenlemek yerine küçük küçük de i ikliklerle halkın yeni harflere alı masını sa lamı tır. Önceki kullanımlarında yalnızca haber ba lı ını yeni harflerle
yazarken aynı sayının üçüncü sayfasında ilk kez Latin harfleriyle bir
cümle kurar.

11. Resim: Yeni Köro lu, 22 A ustos 1928, S.34, s.3.

Gazetenin yeni harflerle yazdı ı ilk cümle gazetenin yakında yeni
makinesiyle daha güzel çıkaca ı hakkındadır.
Yeni Köro lu’nun 25 A ustos 1928’de yayımlanan 35. sayısındaki
karikatür orta ya üstü halkın yeni harfleri ö renmeye ba lamasıyla ilgilidir. Karikatürde, duvarında eski harflerle mektep yazılı bir ta bina önünde
sırtlarında okul çantası bulunan ba ı sarıklı imamdan fötr apkalısına kadar
bir grup insanın okula do ru gitti i ve Köro lu’nun onlara baktı ı görülmektedir. Karikatürün altında imami, muhtari, Hacisi, Hocasi, yeni Harfleri ögrenmege ba ladı yeni harflerle yazılmı aynı ba lık eski harflerle de
yazıldıktan sonra Köro lu- Haydi imam efendi, haydi mümeyyiz bey, haydi
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Müdür efendi, mektebe geç kalıyorsunuz, karı mam sınıfta kalırsınız ha!
yazılmı tır.

12. Resim: 25 A ustos 1928, S.35, s.1.

13. Resim: 29 A ustos 1928, S.36, s.1.

35. sayıdaki karikatürün altında yeni harflerle yazılan ba lıkta yazım
ve imlâ hataları dikkati çekmektedir. Bu hatalar, henüz yasa kabul edilmeden kullanılmaya ba lanan yeni alfabe için kabul edilebilir düzeydedir.
29 A ustos 1928’de 36. sayıda yayımlanan karikatürde sandalye
üzerine çıkmı bir erkek çocu un masa üzerindeki yeni harflerin yazılı oldu u defterinden masanın kar ısında oturan aksakallı dedesine yeni harfleri ö retti i görülmektedir. Ayakta duran Köro lu da onları izlemektedir.
Karikatürün altında yeni harflerle Yeni hareleri mekteplerde ö renen çocuklar bu ghun dede lerıne ögretıyorlar ba lı ı altında eski harflerle DedeAy evlad, dünya böyledir, sana eski elifbayı ilk defa ben ö retmi tim, yeni
elifbayı da sen bana ö ret! yazılıdır. Bu yazıdaki bugün kelimesinin bu
ghun eklinde yazılması alfabenin son eklini almadan önce “h harfinin k
ve g seslerini inceltmek için kh/gh eklinde” ( im ir, 1992: 199) kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Ancak Gazi Mustafa Kemal, halka yeni
harfleri tanıtmak için çıktı ı yurt gezilerinde bu kullanımın yazımı güçle tirdi ini görmü ve halkın yakınmaları üzerine bu kuralı de i tirmi tir.
Yeni Köro lu 25 A ustos 1928’de okuyucularına yeni harflerin ö retilmesi konusundaki derslerine ba lamı tır.

14. Resim: 25 A ustos 1928, S.35, s.4.
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Köro lu’nun Elif Be Dersi
Birinci ders: Frenk harflerini hiç bilmeyenler u yeni
harfleri gelecek nüshamıza kadar üç günde bellesinler!
B, C, Ç, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, , T, V, Y, Z
Bunlar da yukarıki harflerin önüne konup ileri, yukarı,
a a ı hareket veren harfler:
A almak gibi, O olmak gibi, U u lu gibi, I ıdare gibi, E
ethem gibi, Ö övünmek gibi, Ü üzüm gibi, ikiz gibi.
Bunları bir hafta bir kâ ıda yazın, adınızı yazın, adresinizi yazın, belleyin, gelecek hafta ikinci derse geçece iz.
Dikkatle okuyun da ö renin bakalım. (Yeni Köro lu, S.35,
s.4)
Gazetenin bu derste alfabeyi iki ayrı grupta ele aldı ı, birinci grupta
yalnızca sessiz harfleri yazarken ikinci grupta harflerin önüne konup ileri,
yukarı, a a ı hareket veren harfler diye tanımladı ı sesli harfleri ve bunlarla ilgili birer örnek verdi i görülmü tür. Okuyucularına bunları bir hafta
yazmasını ve ö renmesini belirten gazete haftaya ikinci derse geçece ini
duyurmu tur.
Yeni Köro lu, 36. sayısında okuyucularının geçen hafta yayımlanan
dersi bitiremediklerini ve yeniden yazılmasını rica ettiklerini belirttikten
sonra okuyucularının ilk sayfadaki resim altı yazıyı okumalarını istemi tir.
Bu yazının ardından bir önceki sayıda yayımlanan dersin aynen tekrarlandı ı anla ılmı tır:

15. Resim: 29 A ustos 1928, S.36, s.5.

Ö renmeyenler, Ö rensin!
Kârilerimiz geçen haftaki dersimizi bitiremediklerini harflerin bir kere daha yazılmasını rica ettikleri için yeni alfabeyi bir daha
yazıyoruz. Zaten bunları ö renince yazı okunur. Bunlara bakıp birinci sayfa resim altı yazımızı çıkarın bakalım. (Yeni Köro lu, S.36,
S.5)
Gazetenin hemen her sayısında yazı inkılâbıyla ilgili bir yazı ya da
karikatüre yer verildi i görülmü tür. Bu karikatürlerden biri de gazetenin
1 Eylül 1928 tarihli sayısında yer almı tır:
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16. Resim: 1 Eylül 1928, S.37, s.4.

Köro lu-Ha gayret arkada lar, ha gözü açık Adana, ha akıllı
fikirli zmir, ha eytana külah giydiren Samsun, ha gözünü sevdi im
Konya, ha ilk defa apka giyen Kastamonu haydi çalı ın, ö renin de
Bursa gibi, Tekirda gibi siz de aferin alın! (Yeni Köro lu, S.37, s.4)
Kara tahta ba ındaki Köro lu, bir sınıftaki ehirleri temsil eden erkeklere yeni harfleri ö retmekte, Adana, zmir, Samsun, Konya, Kastamonu ehirlerine çalı ıp Bursa ve Tekirda gibi olmasını ö ütlemektedir.
Mustafa Kemal, stanbul’da yazı çalı malarını ba lattıktan sonra ba ö retmen olarak yurt gezilerine çıkmı tır. Bu geziye 23 A ustos’ta Tekirda ’dan ba layıp Bursa’yla devam etmi , stanbul’dan sonra harf inkılâbını
tanıtmak, yeni yazıyı ö retmek amacıyla gitti i ilk iki ehir olan Tekirda
ve Bursa’dan buralardaki halkın kısa sürede yeni yazıyı benimsedi ini ve
kolayca ö rendi ini gördü ü için memnun olarak ayrılmı , bu durum di er
ehirler için de örnek te kil etmi tir.
Gazi Mustafa Kemal’in Gülhane söylevinden itibaren âdeta harf inkılâbı seferberli i ilan edilen ülkede basına büyük bir sorumluluk dü mü tür.
Memleketin Her Kö esinden
Köro lu’nun yazdı ı yeni alfabe isteniyor. Makinelerimiz geceli gündüzlü yeni Türk harfleri elifbasını bastı ı hâlde Anadolu’dan o kadar çok istek kar ısında kalıyoruz ki günü gününe
yeti tiremiyoruz. ki günde bir yeni alfabemizin dördüncü tabını çift
makinelerde ba ladık. (Yeni Köro lu, S.38, s.3)
Gazi’nin iki yıl gibi kısa bir sürede herkesin yeni harfleri ö renmesini istemesi, ba ö retmen olarak yurt gezilerine çıkıp halka Latin harflerini ö retme çabası, ba müfetti gibi herkesi denetlemesi henüz yasal bir
zorunluluk olmamasına ra men halkta yeni harfleri en kısa sürede ö renme
iste i uyandırmı tır. Özellikle hiç okuma yazma bilmeyenlere yeni harfler
umut olmu tur. Bu nedenle memleketin her kö esinden gelen yeni alfabe
kitabı taleplerinin kar ılanması çok zor olmu tur. Hatta devlet matbaası
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yasa çıkarıldıktan sonra geceli gündüzlü çalı masına ra men kitap basımını yeti tiremedi i için bazı kitapları tamamlanmasını beklemeden fasikül hâlinde da ıtmı tır.
Yeni Köro lu’nun 39. sayısının kapak resminde Köro lu’nun yayladan dönen köylüleri kar ıladı ı ve onlara yeni elif be kitapçı ını da ıttı ı
bir görsele yer verilmesi dikkate de erdir. Aynı sayının üçüncü sayfasında
da gazetenin halkı yeni harflere alı tırma çalı ması yer almı tır:

17. Resim: 8 Eylül 1928, S.39, s.1.

18. Resim: 8 Eylül 1928, S.39, s.3.

Kâri’imizi Yeni Harflere Alı tırmak çin
Köro lu kâri’lerini yeni harfleri okutmaya alı tırmak için
imdiden her nüshasında böyle küçük bir havadisi bir kıtayı yeni
harfle yazacaktır. Hiç okuma yazma bilmeyenler alfabemizi ö renince bu satırları gürül gürül okuyacaklardır… (Yeni Köro lu, S.39,
s.3)
Bu çalı mada gazete okuyucuları Latin harflerine alı tırmak için
eski paralar hakkındaki bir kıtayı hem yeni harflerle hem de eski harflerle
vermi , bundan sonra da her nüshasında eski ve yeni yazının bir arada kullanıldı ı haber ve kıtalara yer verece ini duyurmu tur.
A ustos ayının ilk haftasından itibaren hızla yurdun dört bir tarafına
yayılan yeni harfleri ö renme iste i artık eski yazının ömrünü tamamladıını göstermektedir. Bu konuda Yeni Köro lu’nun 12 Eylül 1928 tarihli 40.
sayısının kapak resmi durumu özetlemi tir:
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19. Resim: 12 Eylül 1928, S.40, s.1.

Bu görselde ufuktan Yeni Türkiye yeni inkılâplarıyla güne gibi doarken ön tarafta bir ka nı arabası içinde saltanatı ve halifeli i temsil eden
ki iler ülkeyi terk etmekte; Arap harfleri de ko arak onlarla birlikte yurdu
terk etmek için onlara yeti meye çalı makta, Köro lu da Türk milletinin
ça da la masına engel olan bu unsurların gidi ini keyifle izlemektedir.
25-29 A ustos 1928’de gerçekle tirilen Dolmabahçe toplantılarında
mebuslar yeni alfabe dersi almı ve sınavdan geçirilmi tir. Bu çalı maların
ardından Mustafa Kemal ba ö retmen olarak yurdu dola ırken smet Pa a
da ba ka bir bölgede ö retmenlik yapmak için hazırlanmı tır. Yeni harfleri
ö renen herkesin bilmeyenlere ö retmekle mükellef oldu u bu süreçte mebuslar da seçim bölgelerine giderek yeni yazı konusunda halkı aydınlatmı tır. Bu konu hakkında gazetede çıkan “Mebuslar Köylere, Kasabalara
Da ılıyorlar” ba lıklı yazı da bu durumu kanıtlar niteliktedir:
Mebuslar Köylere, Kasabalara Da ılıyorlar
Yeni Harfleri Herkes Ö renecektir.
Ba ta Gazi babamız oldu u hâlde bütün mebuslar intihab dairelerine gidip köy köy, kasaba kasaba gezip halka yeni Türk yazılarını ö retecekler. Her okumu , her ö renmi bilmeyene,
ö renmeyene, cahil kalana yeni harfleri ö rettikçe çok de il yılına
varmaz memlekette okumamı ların yekûnu azalır. Köro lu elinden
geldi i kadar halkı uyandırmaya çalı ıyor. Gazetesinde çalı tı ı
gibi kâ ıdı fiyatına 5 kuru a alfabe yazdı, da ıttı. Binlerce nüsha
Anadolu’ya gitti. Daha da gidiyor. Mebus beyler gidip imtihan etmezden evvel Köro lu alfabesinden bir tane alıp ö renin. Bize dua
edersiniz (Yeni Köro lu, S.40, s.2)
eklinde bir haber çıkmı tır. Bu haber yazısı herkesin canla ba la yeni harfleri ö retmek için uzun u ra lar verdi ini göstermektedir. Tavandan tabana yayılan bu inkılâbın gerçekle mesi için ciddi emek sarf edilmi tir.
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Yeni harfleri Anadolu’ya yaymak için önce ö retmen yeti tirilmesi bunun için de ö retmen okulunda kurs açılması planlanmı tır. Dönemin Millî
E itim Bakanı Mustafa Necati, Ankara’da Muallimler Birli i’nin IV. Kongresi’nde yeni yazı hakkında konu tuktan sonra ö retmenler yeni Türk yazısını
ö renmek ve ö retmek için ant içmi lerdir ( im ir, 1992: 166-174). Özellikle
aydın kesimin en kısa sürede yeni harfleri ö renerek yurdun en ücra kö esindeki halka kadar ö retmesine karar verilmi , Türk alfabesi kanunu çıkana kadar okulların açılmasının bir ay ertelenmesi uygun görülmü tür. Bu duruma
de inen bir yazıya gazetenin 41. sayısında yer verilmi tir:
Yeni Yazıları Ö renmeyen Muallimlere Verilmeyecek
Yeni yazıları ö renmek için açılan kurslara devam eden bir muallim yolda talebesinden bir afacana rast geldi. Çocuk muallimini hürmetle selamlayıp sordu:
-Muallim efendi, mektep ne zaman açılacak! Kendi dersine geç
kalmamak için endi e eden muallim tela lı tela lı yürürken cevap verdi:
-Ne aceleniz var çocu um, dur bakalım, size okutaca ımızı biz
ö renelim de!.(Yeni Köro lu, S.41, s.2)

Yazıda yeni harfleri ö renmek için kurslara devam eden bir ö retmen ve ö rencisi arasında geçen konu ma yer almı tır. Okullarda yeni
harfle ö retim yapılması için öncelikle ö retmenlerin yeti tirilmesi, gerekli e itimleri alan ö retmenlerin ö rencilere öncelikle yeni harfleri ö retmesi sonrasında o yılın müfredatının i lenmesi kararı alınmı tır. Bu
yüzden okulun ne zaman açılaca ını soran ö renciye yeni harfleri ö renmek için kursa giden ö retmenin cevabı ne aceleniz var çocu um, dur bakalım, size okutaca ımızı biz ö renelim de eklinde olmu tur.
Yeni Köro lu’nun 15 Eylül 1928’de yayımlanan 41. sayısında alfabenin bugünkü hâline en yakın ekilde ilk kez yayımlandı ı görülmü tür.
Gazetede yayımlanan alfabede yalnızca ve ö harfleri yer almamaktadır.

20. Resim: 15 Eylül 1928, S.41, s.3.

21. Resim: 15 Eylül 1928, S.41, s.3.

76
TÜBAR XLVII / 2020-Bahar / Dr. Aydan ENER SU

Yeni Köro lu yazı inkılâbı konusunda halka ders vermekle kalmamı okuyucuların gönderdi i yazı çalı malarını da (21. Resim)
sayfalarında yayımlayarak yeni harfleri ö renenleri onurlandırmı tır.
Yeni Köro lu’nun 42. sayısında Mustafa Kemal’in halka Latin
alfabesini ö retirken çekilmi bir foto rafına yer verilmi tir:

22. Resim: 19 Eylül 1928, S.42, s.4.

Gazi Baba Yeni Harfleri Ö retmek çin btidai Hocası Gibi
Halk Arasında Çalı ıyor.
Köro lu-Ey büyük kalpli, büyük dü ünceli Gazi babamız sen
bize rehber oldukça biz en güç eyleri bile yaparız. Göreceksin bak
yılba ına kadar, bütün millet bu harfleri ö renecek! (Yeni Köro lu,
S.42, s.4)
Gazi Mustafa Kemal, Latin harflerini önce kendisi ö renmi sonra
da Türk milletinin ö renmesi için âdeta harf seferberli i ilan etmi tir.
Gazi’ye güveni tam olan halkta, özellikle daha önce hiç okuma yazma ö renmemi insanlarda cahillikten kurtulma umudu do mu , bu umut ya lısından gencine tüm ulusta büyük bir co kunun ya anmasını sa lamı tır. Bu
co ku Yeni Köro lu mizah gazetesine gönderilen okuyucu mektuplarından
daha açık anla ılmaktadır:
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23. Resim: 22 Eylül 1928, S.43, s.3.

24. Resim: 22 Eylül 1928, S.43, s.3.

Gazetenin 22 Eylül 1928’deki 43. sayısında yayımlanan mektupta
elli ya ında cahil bir kadın olan Ay e Hanım eskiden okuma yazma bilmedi ini yeni harflerle birlikte okuma-yazma hevesine kapılarak bir haftada
ne ö rendi ini yazmı tır.
Aynı sayıda gazetenin artık yeni makineyle basılaca ı ve yeni harflerle yazılan bu haberi eski yazıyla yazıp gönderenlerden be ki iye hediyeler verilece i duyurulur.
26 Eylül 1928’deki Yeni Köro lu’nun 44. sayısında gazete, okuyucularına “Köro lu’nun Fıkraları, Latifeleri, Hikâyeleri” ba lı ıyla bir kitap
yayımladıkları müjdesini vermi tir.
Müjde!
Yeni Harfleri Ö renenlere Hediyemiz
Yeni harfleri belleyip idman yapmak, okumayı kuvvetlendirmek hem de tatlı bir vakit geçirmek için Köro lu kıymetli muharrirlerini iki hafta geceli gündüzlü çalı tırıp gayet güzel, i itilmemi ,
güldürücü, nükteli küçük fıkraları toplamı ve bunları bir kitap
hâlinde “Köro lu’nun Fıkraları, Latifeleri, Hikâyeleri” ismi altında, 25 kuru fiyatla masrafı fiyatına kütüphanelere tevzî’ etmi tir.
Bu e lenceli kitabın kabında Köro lu’nun hakiki ve renkli bir resmi
de vardır. Bu e lenceleri, fıkraları okuduktan sonra artık herkes
yeni harflerden diploma almı sayılır. (Yeni Köro lu, S.44, s.3)

Gazete, halkın yeni harfleri ö renip çalı ma yapması, okumalarını kuvvetlendirmek ve ho vakit geçirmeleri için Köro lu muharrirlerini iki hafta geceli gündüzlü çalı tırarak güzel, i itilmemi , güldürücü,
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nükteli küçük fıkraları topladı ını ve bunları bir kitap hâlinde yayımladı ını duyurur:

25. Resim: 26 Eylül 1928, S.44, s.3

26. Resim: 26 Eylül 1928, S.44, s.4.

26. resim Edirne hapishanesindeki mahpuslar Latin harflerini ö renirken çekilmi tir. Hiçbir Türk vatanda ının harf inkılâbından uzak kalmaması için cezaevlerindeki tutuklulara bile yeni yazı dersleri verildi i
anla ılmaktadır.
29 Eylül 1928’de yayımlanan Yeni Köro lu’nun kapak resminde bir
grup erkek kahvehanede oturmu tur. Bu erkeklerden biri elindeki gazeteyi
okumakta, nargile içen imam da onu dinlemektedir.

27. Resim: 29 Eylül 1928, S.45, s.1.

28. Resim: 29 Eylül 1928, S.45, s.4.
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Dün kahvelerde imam okur halk dinlerdi imdi aksine
Dün kahvelerde imam efendi okur halk dinlerdi, imdi halk da
okuyacak imam da!
Köro lu- mam Efendi, eski harflerin çapra ıklı ından millet
bir türlü okuyamamı tı bak imdi bir haftada nasıl söktüler gürül
gürül okuyorlar ha gayret sen de! (Yeni Köro lu, S.45, s.1)
Eskiden uzun bir e itim sürecine ra men Arap harflerini okuyabilen
belli bir grubun üstünlü ü söz konusu iken Latin harflerinin okuma-yazmayı kolayla tırmasıyla pek çok insan okuryazar hâle gelmi tir.
Yeni harfleri bilmenin i te böyle faydası var yazılı karikatürde elinde
top olan çocuk ve arkada ı konu ur. Çocuklar arasında geçen konu mada
elinde top tutan çocu un, babasına iki günde yeni harfleri ö retti i için top
ve futbol ayakkabısı aldırdı ı yazılmı tır.
29 Eylül 1928’de gazetede yayımlanan bir haberde gelecek ay Millet
Meclisi’nin toplanıp harf inkılâbı hakkındaki gözlemlerini de erlendirece i ve aralık ayından itibaren de gazetelerin yeni harflerle çıkma zorunlulu u getirilece i yazılmı tır:
ki Ay Sonra
Gelecek ay Millet Meclisi toplanacak, mebuslarımız intihab
dairelerinde gördüklerini konu acak ve hükümet de yeni harfleri
derhal tatbik ettirmek için izin verilecek. Söylendi ine göre Kanunı evvelden itibaren gazeteler yeni harflerle çıkmaya mecbur olacaklardır. Zaten kâri’lerin evk ve hevesi bu zamana kadar yeni harfleri
serbestçe okuyacak kadar kuvvetlidir. Haydi bakalım mar ! (Yeni
Köro lu, S.45, s.4)

29. Resim: 29 Eylül 1928, S.45, s.4.

30. Resim: 3 Te rinievvel 1928, S.46, s.4.
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Harf inkılâbının gerçekle tirilmesinde basına büyük görev dü ece i,
yeni yazının halk arasında yayılmasında en etkili aracın basın oldu u anla ılmı tır. Dönemin basınının stanbul’da toplanması di er bütün inkılâpların Ankara’da ba latılmasına ra men harf inkılâbının stanbul’da
ba latılmasında etkili olmu tur. 3 Kasım 1928’de yürürlü e giren Türk
harfleri yasasına göre Türk basınının 1 Aralık 1928’de yeni yazıya geçmek
zorunda oldu una karar verilmi tir. Di er kurumlarda yeni yazıya geçi
biraz daha uzun bir süreci kapsamasına ra men basına bir ay içinde yeni
yazıya geçme zorunlulu u getirilmesi halkın yeni harflere alı ma sürecini
hızlandırma dü üncesiyle yapılmı tır.
Devlet görevlilerinden halka kadar yeni harfleri ö renen, ders gören
herkes yeni yazıdan sınav olmu tur. Özellikle halka ders ö retecek olan
ö retmenlerin yeni yazıyı herkesten kısa sürede ve en iyi ekilde ö renmesi gerekmi tir. Otuzuncu resimde yeni harflerden sınav olacak ö retmenler sınava çalı maktadır.
Halkın ö renme iste i gazetedeki haberlerden, gazeteye neredeyse
her gün farklı bölgelerden gönderilen okuyucu mektuplarından daha iyi
anla ılmaktadır. A a ıda Konya, Bursa, Ayvalık, Giresun ve hangi ehirden geldi i bilinmeyen okuyucu mektuplarının görsellerine yer verilmi tir.
Konya’nın Sekban köyündeki Durmu A a adlı bir ahıs valiye bir mektup
yazarak köylerine yeni harfleri ö retmek için bir ö retmen gönderilmesi
talebinde bulunmu ve ö retmenin maa ını kendisinin kar ılayaca ını
açıklamı tır. Bu mektup özellikle hiç okuma yazma bilmeyenler için yeni
yazıyı ö renme, cahillikten kurtulma umudunun nasıl yayıldı ını gösterir.
Ö renme ate ine tutulan halkın kendi imkânlarını da bu istek u runa harcamaya gönüllü oldu u anla ılmaktadır.

31. Resim: 6 Te rinievvel 1928, S. 47, s.2.

32. Resim: 13 Te rinievvel 1928, S.49, s.3.
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Bursa’dan gönderilen ikinci mektupta asker olan Halit Zeki adlı
ki i Yeni Köro lu gazetesi sayesinde yeni Türk harflerini kolayca ö rendiini yazmı tır. Ayrıca harfleri ö renmesinde Yüzba ı Osman Nuri Bey’e
kendisine yardımcı oldu u için te ekkür etmektedir.
Ayvalık yeni halk dershanesi mezunları Midilli mübadilleri tarafından gönderilen mektup, halkı cahillikten kurtaran Gazi Baba’ya te ekkür için yazılmı tır. Gazi Mustafa Kemal, yalnızca yasayla bir inkılâp
gerçekle tirmemi daha yasa yürürlü e girmeden ö rendi i yeni harfleri
halka ö retmek için yurt gezilerine çıkmı tır. Bu gezilerde yeni harfleri
ö retmi , sınavlar yapmı ve yeni alfabeyi ö renmenin kolaylı ını anlatarak halkın içindeki ö renme iste ini tutu turmu tur.

33. Resim: 3 Te rinisâni 1928, S.55, s.3.

34. Resim: 14 Te rinisâni 1928, S.58, s.3.

33. resimdeki Piyade Mehmet Bey tarafından gönderilen mektupta
da yine alfabe yayımlayan Yeni Köro lu gazetesine ve askerlerine ders veren bölük kumandanı Ahmet Nuri Bey’e te ekkür edilmi tir.
34. resimdeki mektup ise Giresun hapishanesi mahkûmlarından
Tevfik Fevzi Bey tarafından gönderilmi tir. Tevfik Fevzi müdürleri Salih
Bey sayesinde yeni harfleri ö rendi ini yazmı ve Gazi Baba’ya uzun
ömürler dilemi tir. Bu mektup harf inkılâbının yayılmasının ne kadar
planlı ve programlı oldu unu gösterir. Bu plan sayesinde hiçbir Türk vatanda ının harf inkılâbının dı ında kalmasına izin verilmemi tir. Yeni harfleri ö retmek ve ö renmek için harcanan çaba tüm yurda hızla yayılmı ,
harf seferberli i ekline dönü erek inkılâbın Latin harflerini benimseyen
di er milletlere göre daha kısa sürede amacına ula masını sa lamı tır.
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Yeni Köro lu 50. sayısının 3. sayfasında yeni harfleri halka ö retmek için neler yaptı ını anlatmı ve bu yaptıkları sayesinde halkın yeni
harfleri ö renebilece ini belirtmi tir. Yazılanlardan bu konuda ne kadar
iddialı oldu u görülmektedir.

35. Resim: 17 Te rinievvel 1928, S.50, s.3.

36. Resim: 20 Te rinievvel 1928, S.51, s.3.

Ey Kâriler Bu Yazılarımızdan stifade Ediniz
Büyük Gazimizin bütün milleti okutmak için buldu u yeni harfleri (Köro lu) elinden geldi i kadar kârilerine belletmeye çalı ıyor.
Bunun için bir (alfabe) yazdı. Be kuru a mâl oldu u fiyata da ıttı ve
hâlâ da da ıtıyor. Bundan ba ka bu sütunda da harfleri yeni yeni ö renenlerin istifadesi için yazılar yazıyor. Bilmeyenler evvela u harfleri
bellesinler sonra altındaki mâniyi okusunlar böyle böyle e er iki üç haftada ö renmezlerse bana da Köro lu demesinler. (Yeni Köro lu, S.50,
s.3)

Gazete 20 Te rinievvel 1928’deki 51. sayısında gelecek hafta ba tanba a
yeni harflerle yayımlanaca ını duyurmu tur. Yeni Köro lu’nun bir sonraki
sayısına bakıldı ında gazetenin adının, tanıtım bilgilerinin ilk kez tamamıyla Latin harfleriyle yazıldı ı görülmü tür:

37. Resim: 24 Te rinievvel 1928, S.52, s.1.
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Büyük Gazi Baba’mızın Sivas’ta meydanda halka yeni harfleri ö retirken alınan bu resmi Fransa’nın en büyük resimli gazetesi
llustration’da basılmı ve altına takdir ve tebrik ile (milletine muallimlik eden bir reis-i hükümet) cümlesi yazılmı tır. Tarihe geçecek
bu resmi Köro lu naçiz sayfalarında hürmet ve ta’zîmle saklayacaktır. (Yeni Köro lu, S.52, s.1)
Gülhane söylevinin ardında yurt gezilerine çıkan Gazi Mustafa Kemal’in Latin alfabesini halka ö retmek için gitti i ehirlerden biri de Sivas’tır. Yeni Köro lu’nun 52. sayısının kapak sayfasında hem kurtarıcı
hem halk muallimi bir dâhi olarak tanıtılan Gazi Mustafa Kemal’in tarih
kitaplarında yer alan Sivas meydanında halka yeni harfleri ö retirken çekilmi me hur foto rafına yer verilmi tir. Yeni Köro lu, bu foto rafın
Fransa’nın en büyük resimli gazetesi llustration’da basıldı ını ve altında
yer alan yazıda da milletine muallimlik eden bir reis-i hükümetin takdir ve
tebrik edildi ini yazar. Dı basın tarafından yaptıkları yakından takip edildi i bilinen Gazi Mustafa Kemal’in gerçekle tirdi i yazı inkılâbı da Türkiye’deki dı temsilciler tarafından yakından izlenmi tir.
Yeni Köro lu 14 Te rinisani 1928’de yayımlanan 58. sayısında 1
Aralık itibariyle yeni harflerle çıkaca ını okuyucularına duyurmu tur. 61.
sayısındaki yazısında gazetenin gelecek cumartesi yeni harflerle çıkaca ını
ve gazetenin içeri ini belirtmi tir. Gazete, okuyucularını kısa satırlı ve büyük harfli yazılarla okumaya alı tıraca ını ifade etmi tir. Bu durum harf
inkılâbıyla birlikte gazetelerin ekil ve sayfa düzenlemelerinde de de i iklikler oldu unu gösterir. Bunda Latin alfabesini yeni ö renen halkın gazeteyi rahatlıkla okuyabilmesinin amaçlandı ı dü ünülebilir:

38. Resim: 24 Te rinisani 1928, S.61, s.3.

39. Resim: 28 Te rinisani 1928, S.62, s.2.

Yeni Köro lu basının yeni yazıya geçme zorunlulu unun ba layaca ı 1
Aralık 1928 tarihinden iki gün önce yayımlanan 62. sayısında “Son Ders” ba lı ı altında yayımladı ı derste iki gün sonra bütün gazetelerin yeni harflerle
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basılaca ını ve Yeni Köro lu’nun bundan sonra okuyucularına memleket havadisleri verece ini duyurmu tur. Her ihtimale kar ı alfabeyi bir kere daha
bastıklarını ve yukarıdaki yazıyı bu harflere bakıp çıkarmalarını, bunun son
ders oldu unu belirterek Allah’ın herkese zihin açıklı ı vermesini dilemi tir.
Gazetenin ba tan sona Latin harfleriyle yazılı 1 Aralık 1928’de yayımlanan 63. sayısının kapak resminde Köro lu bir adamı ayaklarının altına almı tır. Resmin altında yeni harf inkılâbı milletin bir zaferidir yazılmı tır.
Köro lu’nun yeni harfleri temsil etti ini dü ünürsek ayakları altındaki ki i de
eski yazıyı temsil etmektedir:

40. Resim: 1 Kânun 1928, S.63, s.1.

“Türk harfleri yasasının yürürlü e girmesinden dört gün sonra 7 Kasım
1928’de Ba bakan smet nönü bir konu masında yeni yazının geni halk kitlelerine yayılması için Millet Mektepleri (Ulus Okulları) açılaca ını belirtir.
Bu mekteplerin açılmasında dönemin Milli E itim Bakanı Mustafa Necati’nin
büyük eme i geçmi tir” ( im ir, 1992: 208-234). Yeni Köro lu da 65. ve 70.
sayılarında yayımladı ı karikatürlerle Millet Mektepleri’nin açılaca ını ve
memlekette cahil bırakmayaca ını vurgulamı tır.

41. Resim: 8 Kânun 1928, S.65, s.1.

42. Resim: 26 Kânun 1928, S.70, s.1.
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Yeti kin insanları kısa sürede okuryazar yapmak amacıyla kurulan
Millet Mektepleri’nin açılı ı ya lıların da okuma yazma ö renmeleri için
imkân yaratmı tır. Cehalete kar ı mücadele edilirken okuma yazmayı hayal bile edemeyen kesimin de okuryazar olması sa lanmı tır. Bu süreçte
halkın gösterdi i istek ö renmeyi hızlandırmı tır.

43. Resim: 5 kinci Kânun 1929, S.73, s.4.

44. Resim: 9 kinci Kânun 1929, S.74, s.1.

Gazetenin 73. sayısında yayımlanan foto raf Millet Mektepleri’ne
gösterilen talep yo unlu unu, 74. sayısında yayımlanan ise yediden yetmi e herkesin okuma yazma ö renmeye çalı tı ını, ö rendi ini yansıtmaktadır.
Yeni Köro lu 5 Ocak 1929’da yayımlanan 73. sayısından itibaren
alfabeyi büyük ve küçük harfler olarak yazar, harfle ilgili bir kelimeyi ve
kelimenin görselini bir arada yayımlamı , daha sonra da “Kıraat” ba lı ı
altında iki kelimeden olu an kelime gruplarına ve görsellerine yer vermi tir. A ustos’un son haftasından itibaren yeni harfleri ö retmeye çalı an gazetenin Ocak 1929’dan itibaren de derslerinin yöntemini de i tirerek
çalı malarına devam etti i görülmektedir:
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43. Resim: 5 kinci Kânun 1929, S.73, s.2.

44. Resim 16 kinci Kânun 1929, S.76, s.3.

45. Resim: 26 kinci Kânun 1929, S.79, s.2.
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Sonuç
Geçmi in hatırlanmasında ve günümüze aktarımında yazı aracılııyla medyaya aktarılanlar, basının kültürel bellek açısından i levinin anla ılmasında etkili olmu tur. 1928-1929 yılları arasında yayımlanan ve
Cumhuriyet dönemi mizah gazetelerinden Yeni Köro lu’nun Türk kültür
tarihinde önemli bir dönem olan Latin harflerinin kabul sürecinin günümüze ta ınmasında etkin bir rol oynadı ı anla ılmaktadır. Gazete, sayfalarında yayımladı ı haber, yazı ve iirlerle Cumhuriyet dönemine ait ku a ın
belle inin ekillenmesini sa lamı ve bugün o dönemde ya anılan hayatın
anla ılmaya çalı ılmasında bir araç vazifesi görmektedir.
Latin harflerinin kabulünün yasala masından aylar önce sayfalarında yeni harflere yer veren mizah gazetesi Yeni Köro lu’nun yeni yazıyı
halka tanıttı ı, ö retti i ve yeni yazıya daha yasa çıkmadan halkın alı masını sa ladı ı tespit edilmi , böylelikle halkın büyük bir kısmının yasa çıktı ında yeni harfleri okuryazar hâlde oldu u belirlenmi tir. Onuncu
sayısından itibaren inkılâplara geni yer ayıran gazetenin özellikle harf inkılâbının halk tarafından benimsenmesinde önemli bir rol oynadı ı, bir
okul görevi gördü ü tespit edilmi tir.
Yeni Köro lu harf inkılâbında üzerine dü en sorumlulu un farkına
vararak halkın yeni harfleri ö renmesini kolayla tırmak ve yeni yazıya
uyumunu sa lamak için 1928 A ustos’undan itibaren sayfalarında halk
için alfabe dersleri yayımlamı tır. Bu derslerin okuyucular üzerinde etkili
oldu u ve pek çok kesimin gazetede yayımlanan bu dersler sayesinde yeni
harfleri kolaylıkla ö rendi i gazetenin sayfalarında yayımlanan okuyucu
mektuplarından anla ılmı tır. Yeni Köro lu’nun, yeni harfleri ö rendi ini
bildiren okuyucuların mektuplarını sayfalarında yayımlaması hayatında ilk
kez okuma yazma ö renen, eski yazıdan sonra yeni yazıyı ö renen ki ilerin
gururlarının ok anmasını sa lamı tır. Gazetedeki yazılardan ve okuyucu
mektuplarından Türk milletinin alfabe de i ikli inden memnun oldu u belirlenmi tir. Gazete çe itli müsabakalar düzenleyerek ve kazananlara hediyeler da ıtarak halkın bu derslere ra bet göstermesini sa lamı böylelikle
Latin harflerinin kısa sürede halk arasında yayılmasında etkili olmu tur.
Gazetenin karikatürlerinde, yeni harflerin milletin zaferi oldu u ve okuma
yazma kolaylı ı sayesinde toplumun her kesiminin cehaletten kurtulaca ı
dü üncesi vurgulanmı tır.
Latin harflerinin basında uygulanmaya ba lanmasıyla birlikte gazetelerin ekil ve içerik düzenlemesinin de de i ikli e u radı ı görülmü tür.
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