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ii. OONYA SAVAŞı SONRASı ULUSLARARASI DENGELER VE
TORK BASINININ YAKLAŞıMı

Yrd. Doç. Dr. Nilgün GORKAN cı

A. ,BASıNıN MOTTEFiKlERE KARŞI TUTUMU

ii. Dünya Savaşı'ndan sonra, yeni oluşan ulustararası düzen, sa
vaşı kazanan müttefik ülkelerin egemenliğ,indedir. Bu düzenin eko
nomik ve siyasal çerçevesi de savaşın galibi ülkeler tarafından be
Ilrlenecektlr.

Savaş sırasında taraflar arasında dengeli bir politikaizlemeye
çalışan Türkiye'nin savaşın sonuna doğrukazanan taraflardan yana
politikasını netleştirdiği göııülmektedir. Nitekim, CHP iktidarının ya
yın orgaınıı Ulus gazetesinde 1945 yılının ilk gününde, Hitler'in yıldı

zının 1944 yılında söndüğıü yorumu yapılmaktadır. Ulus gazetesinin
o günlerdeki başyazarı Falih Rıfkı Atay, Türkiye'nin savaş sırasmda

Izlediği politikayı şöyle değerlendlrmektedlr:

"Mülle,fi:klerle daima amaç blrlJğ'l güden Türkıy'e 1'944'de Almanya
He müncsebetlertm kesti...... Türkıye 1944'dekll horeket! ;ile
Almanların Balkanlardan cekllmes'lnes,ebep olon olaylara yol

(*) IGazl Üniıverslıtes:i', 'II,etlşlm Faikü!'tesı!
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ccrnrştrr, Hic bir devletle toprok kavgası olmayan ve scldmşto

hlO menfaat aramavan Tü~k,lye, MÜHe,fikl'erle omO'oblrHğinin bu
harp ıcınde ve sonrasında kendisine yükledığ,ı vozltelerı vcpmovo
devam edecektir..... (1).

Atay'ın sözünü ettiği "Müttefiıklerle amaç birliği" Hk etkisini
3 Ocak 1945 tarihindegösterımiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
Japonya ile Jllşkllerls» kesilmesi kararı alınmış, 23 Şubat 1945 tari
hinde ise Japonya ve Almanya'ya savaş ilan edilmiştir (2). Bu kara
rın alınması dolayısıyla Türkiye, savaş sonrası "Dünya Düzeni"nin
belirleneceği, 25 Nisan 1'945 tarihinde başlayacak olan San Frarıclsco

Konferansma katılabilecektir.

24 Şubat 1945 tarihli Vakit gazetesinde Asım Us, Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nde alınan bu tarihi karar için "Oumhuriyet Hüküme
tinin 1939 yılında imzaladığı Türık • ingiliz ittifakıyle harp ve sulh si
yasetini" daha o günlerde belirlediğini yazmakta, Akşam gazetesin
de Necmeddin Sadsk, Türkiye'nin altı yıldır süren 'gerçek ve yeni
durumıma yeni <bir şekil verdiğini 'belirtmektedir. 26 Şubat günü
Hüseyin Cahlt Yalçın, Tanin'de Türklye'nln politikası hakkında şu

yorumu yapmaktadır:

"Blz demokrasi devletlertnln yanında yeralmakla hlc bir maddi
ve şchsı menfaat peşinde koşmuş değ,Hiz. Türkiye, Başkan

Roosevelt'ln ve Başvekıil Churchiil"ln mudafao etttkler! prensip
lerin mle konulduğunu görmekt'en başka hio bir şey ıstemıvor,

'Biz Atlantilk Misakı'nın bir 'kılovuz olmakla k'alma/)'orak bır konun
kuvvetin! kesbetmest uğrunda demokrat milletlenin g:l'ri'şeoeıkler'l

mücadelede doırno beraber yürüy'eoeğiz ve bu' uğu~da her fedc
karlığ,a katlanocağız........

Türkiye'nin savaşagirmeden, Müttefikler arasında yer alarak
San Francisco Konferansı'na katılma hakkını elde etmesi ve "mü
kafata konacağı" düşüncesi dış basında yer almışnr. Bu tip yazılara

cevap verrnek ise, T'Ürkgaz,etelerine düşmüş ve Türk dış polltlka
sıınıı savunan bazı makaleler yazılmıştır. Ulus gazetesinde Falfh Rıfkı

Atay "en yanlış ve kötü niyetli tenkltçller blle... Almanya'yı boğaz

lar ötesinde tutsbllen Türk politikasının Mütteflklere yardımının ha
yati olduğunu saklamarnaktadırlar" şeklinde düşüncelerini ifade et
miştir (3). Türklye'nln Müttefikler arasında yer almaçabası Soın

Telqraf gazetesii başyazarı Etem [zzet Benice tarafından tarihsel bir
temele dayandınlarak açıklanmaktadır:

"Türklve, IngılHere'nIn müttetlktdlr... 1939 ve 1940'Iarın her türlü
asık,eri ve s,jya'sıil kri,Hk unIonnda dostluk ve 'j1ttiıa,kının önemini,
eoıooennı sarsılmaz ve [nhlrof kabul etmez met,inIıiğinl her

174



bokırndon 'Is-oot etmiş bulunan bir mütteHkldir. Rusya'nın Hk
dostudur. Türkıye - Sovye't Rusya'nın dostluğu Atatürk, Lenin
torctmdcn kurulmuş ve torıhte eşi görülmemiş dürüstlükle ve
metlnlikte iki millet ve devleti bIrbirine bağloyon bu do'stlu'l<i
ondan öteye komşu ve dost ulus-Iara örnek olmuştur. 1920'den
bu vono bu dostluk en küçük bır enqele resnemeden dolmo
kuvvetlenmiş zovıücrnonuştrr. Türkıye, Amerika'nın da dostudur.
Bu dostluk Hti'faık derecesinde ve ondan ayırdımsız bır dost
luktur ........ (4).

Türıkiye'nin tercihi Atatürk'e dayandınlarak da açıklanmış ve
Atatürk'ün Hitler ve Mussolino'nun aklbetinl dahaönceden g'ördüğü

belirtilmiştir (5). Bu a-rada Türkiye'nin mütteftklerlnden yana izledi
ği polltlkayı izlemeyen bazı ülkelere de tavsiyelerde bulunulan ma
kalelere rastlanmaktadır, Bu yazılardan biri 'ispanya hakkındadır.

ıspanya'ya 'bir an önce ingiltere ve Amerika'ya yaklaşması öneril
mekte, yoksa geç kalablleceöl hatırlatılmaktadır.

"Bütün dünya, demokrasılleri,n zaferi Ile hal'k hakimiyetine doğru

rkaymakta Iken Madrld bu vükselen denizin ortasında sert bır

askeri kaya g'ibi ,kalma'ya devam edeıbilir mi? ...... 'Le e'fka"
Ispanya'nın 'iei'ne daldığı yalnızlık gaYY'asından kurtulmasını

anlaşılan ısrarla lstemekteolr, IngHte,re ve Ame'rlık'a'ya temcvüı

ederek eski yolu bırokmo« va,kt,I çokten gelmiştir. Eğer geçme
di·ys'e. Cünkü biraz daha va·k'1t geeee,ek olursa HIUerizm Ve
Japon sotveti de kalmay'acağıno göre tren,otobüs her şey

kccmtmış olo'bilir ......" (6).

Yeni Sabahgazetesinde çıkan 'Ispanya hakkmdekl bu yorum,
Türıkiye'nin izlemesi gereken yolun hangisi olduğu konusunda da
açıklayıcıdır. Basın organları, savaş sonrası oluşan yerıl düzende o
günıe kadar sürdürülen Batı yanlısı politikanın da bir gereği olarsk
gelece'kte alınması 'gereken styasal tavır konusunda fikir birliği için
dedlrler, Savaşı kazanan mütt-efiklerden yana ve bu ülkelerin siyasal
rellm! demokrasi taraftan olarak Türkiye çizgisini devarnettlrecektlr.

B. TORK BASINININ SSCB'NiN TALEPLERiNE KARŞI TAVRı:

II. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra müttefikler arasında

soğuk savaşın tohıumlarınıını atıldığı görülece'ktir. Ancak, daha soğuk

savaşa llişkln gelişmelergörıülmeden Türklye ile Sovyetler Birliği

(SSCB) arasında birgerginlik oluşmaya başlamıştır. Bu gerginliğin

nedeni lse, 19 Ma-rt 1945 tarihinde Sovyetler ,Birliği'nin Türkiyeile
arasında 17 Aralık 1925 tarihlinde aktedllen ve 7 Kasım 1945 tari-
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hlnde bitecek olan antlaşmayı savaş sırasmde ortaya çıkan yeni ko
şullara uymadığı gerekçesiyle lprall isteminden kaynaklarırruşttr. Türk
Hükümeti ise, 7 Nisan 1945 tarihinde SSOB'den ne giıbi değişikl'ikler

istediğini sormuştur. Bu gelişmeler sırasında TıüJ1k basınının başlan

gıçta tavrının oldukça yumuşak ve dostça olduğu 'görülme1ktedir.
8 Nisaını 1945 tarihin'in gazeteleri iki ülıkenin tarihi dostluğunu vur
gulayan yazılarla doludur. Yeni !Sabah gazetesinde ":Rusya ile Türkiye
başbaşa konuştukları vakit daima anlaşabllmlşlerdlr" denmekte,
Hüs,eyin Cahlt Yalçın Tanin gazetesiınde Rusya'ya karşı siyaseti
mizin "Milli şeref ve heklenmızden zerre kadar fedakarlık etme
mek şartıyla hudutsuz 'bk dostluk" olduğunu belirtmektedir (7).
Cumhuriyet 'gazetesinde Nadir' Nadt, "Türk- Sovyet Dostluğunun

Yarını" başlıklı yazısında "her değişiklikte karartıcı bir bulut kokusu
sezen tefslrcllerden" söz etmektedır. Nadi'yegöre, Türk- Sovyet
dostluğunda şüpheyle hakılacak bir durum yoktur (8).

O günlerde Sovyet basın veradyosunda Türkiye aleyhine yoğuın

bir yayın kampanyasının devam ettiği yine Türk basınından anlaşıl

maktadır. Türkgazeteleri ise, bu durumu sadece haber olatek be
lirtmek için bir yol izlemektedirler (9). Dönemin gazetecilerinden
Metiını Toker, TÜJ1k basınındaki bu tavrı,ogünle,rde hükümetin kerı

dilerine verdiği talimatlardan kaynaklandığı şeklinde açıklemaktadır.

Türk Hükümeti, Ingiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşı

mını anlamak için ternklnll bir totum Içertstndedlr. Basındıaki yazı

ların ılımlı ya da sert oluşu lktldarın onayı dahilindedir (10).

7 Haziraını 1'945 tarihinde, Sovyet Dışlşlerl Bakanı Molotov ile
Türkiye'nin Moskova Bıüyıüke lç isli Selim Sarper erasmda yapılan gö
rüşme sonucu, Sovyet taieplerl kesinleşinoe, T'Ü'J1k basınında da daha
sert yazıların yer almaya başladığı görülmektedir. SSCB Hükümeti.
Türk - Sovyet sınırında Sovyetler Birliği lehine bazı düzetmelerin ya
pılması, bu ülkeye boğazlarda üs verilmesi gerekçesiyle Montreux
Sözleşmesinin değiştirilmesigibi taleplerle gelince, basmda SSCB'ni
emperyaltst amaçlarla suçlayan yorumlar yıapılmıştır. Vatan gaze
tesinde Ahmet Emin Yairnan beş gün süren rnekaleler yayınladığında,

Türk - Rıus 'ilişkilerinin soğukkanlı olarak gözden geçirilmesi gerekti
ğini belirtmekte ve "şimdiye kadar Sovyetemellerini iyiye yormakla
aceba memleketlrne karşı bir suç mu işledim?" diye sermektadır.

Yalman, "Huslann askeri zaferin verdiği 'gururla davrandıklarını, bu
buhranlı daklkalarda iki komşu 'Ülke arasındaki bekçiliğin bize düş

tüğünü, böyle blr du~umdıagereki'rse bugünültke içinde gündemde
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olan iç politika konularının bir kenara bırakrlaolleceğlnl" ifade et
mektedir (11). SSCB'ne karşı adeta bayrakaçan gazete ise Tanin ol
muştur. Yalman'ın deylşlyle Hüseyin Cahit Yalçın "şahsi bir harp
açarak tecavüz silahına karşı kalkan vazifesi"görmektedir.Hüseyin
Cahit Yalçın, alaycı bir uslup kullanmakta ve Buslann emperyalist
emeJlerle bazı ülkeleri "kapltallstlerln ve mültecilerin zulmünden
kıırtarıp Bolşevik cenneti içinde yaşatmak, yani Moskova'nın tabi
rlnce, demokratlaştıtarak lnsanlyete hizmet etmek" niyetinde olduk
larından söz etmektedir (12). Yalçm'm Batı'h ülkelere çağrısı ise
şöyledir:

"Her şey iy'i. fakat bu Demokrat Bolşeviklerin yüksek nlvetlertne
karşı mürreeller dünyasının acaba' bir diyMekl'eri olmevecek
mıdır? Çünkü Azerbaycan yolu; da Moskonan lngliHzl'erln can
damarı olan petrol kuvulonno götürür. Epeyce bır zamandan
beri Moskovd'nrn körüklenrnekte olduğu Kürt Haıre'katı belıki de
öncü kuvvetler vazlfes,ln:! görecek kadar krzrşmıştrr .
Önümüzde csNın bır cekışrne devresı ocılmrştrr. Bu devrede
bütün medeni ve sulhsever milletlericin renc manasıyla A,syai
,j·htiraslara ve taşkın lı klara sed .cekmek üzere blrleşmekten

bcşko cıkar yol yoktur ........

Türkiye ile SSCB arasında bu gelişmeler 01ul"ken,1945 yılının

Temmuz ayında yapılan Postdam Konferansr'nda ABD, iınıgiltel'e ve
SSCB liderlerinin arasında da bazı çelişkiler çıkmaya başladığı gö
rülmektedir, Basında ise, savaş sonresmda uluslararası çıkar den
gelerinin oluşma sürecinde, üç [büyük devlet Iidıerlerinin yaptıkları

konferaınısların ardından Boğazlar sorunuher defasında yeniden gün
deme getirilmiştir.

1945 yılının Rasım ayında .AJBO ve ingiltere. Ankara'daki Büyük
elçileri kanalıyla Boğazlarkonusunda kendi görüşlerini iletmişlerdir.

Her iki ülke de Montreux Antlaşmasının yeniden gözden qeçlrllme
siıni ve Boğazlıar sorununun bir uluslararası konferansta görüşülme

sini lsternektedtrler, Türk basınında bu notalar "siyasi birer zafer"
olarak yorumlanmıştır. Her iki ülkenin de desteğinin net olarak or
taya çıkmasıyla "nihayet" sözcüğünüiçeren makaleler görüımekte

dir 1(13).

Türk basını Sovyetler Birliği'ne karşı gidere'k sertleşrnektedlr.

Mücadelenin adeta iki ülke basını arasıında geçtiği söylenebilir. Hü
kümet açıkçaanti·Sovyeti'k bir tutum takınmaya çalışmakta, ancak
basındaki 'Uzlaşmaz lfadelerden bu konudaki "basın politikasını" de
ğiştirdiği anlaşılmektadır. Sovyetlerin Pravda gazetesinin savaş . sı-
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rasında Türk basınındaki Almancı eğilimleri yayınlemesi ve. bu egı

iimi erin hükümet tarafından Qesteklendiğiniileri sürmesi basında

tepkiyle 'karşılanmıştır (14). Necmeddin Sadak kesin bir lfade ıkul

lanarakşöyle yazmaktadır:

c'-, .

"BtzlO') anladığımıznıanad~. Rusya "He uyuşmakimkansızdır.

votcn ,topraklarını vermeden, iıstiklıalimlzi tedcetmeder, ,ingmere.
ıilıe Ittifa'kımı,zı" Amerika' ile dostluğurnuzu, Birleşmiş Milletler'e
Incncmnzı bozmadan.hüla,sa Kırgıziıstangibi, biriSovy'et üI'kesl
olmadan Rusya lij'eonlaşaomayız...... Rusya Heanlaşabilirim

diyen Ineorun vata nse'verliğ,ınden benkıendi hesabına çok '.
şüphe ediyorum......"(15)

1945 yılında Sovyet. radyosu tarafından Ermenllerinrtoprak id
dialarıortaya atllmış,Pravda ve tzvestiyagazetel'eHınde iki Gürcü
profesör tarafından "lazların müslıümanlaştrrılmış G:qrdı< ırkından

oldukları" yazılmıştır. Bu makalede, "Gir,esun'aka:darbü'f:ıün Lazlstan,
Gümüşhane, Bayburt, Tortum, Oltu, Artvin, Kars, Ardahan -Türklerden
alıınmal,ldır"denmektedir.Bugelişmel'ere cevap yine Türk basının

dan gelmiş ve "NaZlmetdtlarınındirildiği" yazlı:ti1lştır J (1 6) .

Türkiye ve SSCB arasmdaklbu gelişmelerin yanı sıra, Müttefik
ler arasındaki soğuksa-vaşın işaretleri, de giderek artmıştır. ingiliz
ve Amerikan ba-sını TıQtk-Sovyetiliş1kilerindekigerginHği sürekli
gündernde tutmaktadır..Necmeddin Sadçık, "TürkoiSovyet·rnünasebet
lerindeki soğukluk,' ,Avrupa'da ve Avrupa'nın bu doğu bölqeslnde
Rusyaile "diğe,r büyük \ devletlerarasındakianlaşmazlığm sebebi
amili değil, bilakis netlcesldlr" yorurnuyla, "Busya'run Türkiye'nin
bu ülkelerden ayrıldığına 'kanaat getirdiği gün, Türk-Sovyet münase
betieri dostluğa döner" diye' yazmıştır. Batlak, 'ingilIz Ve Amerikan
basınınıeleştirerek "Sovyet Rusya'nın niyetleri haıkkında en iyi ml
sali Türkiye teşkilediyor da, ıbizim meselemizi unutturrnamak mı

istiyorlar, yoksa Sovyet Rusya'yı enfazla ilgilendiren davaının bu
mu olduğu sanılıyor?"diye sormaktadır (17), SOvyetler :Birliği'nin

Ankara Sefaretl, 7 Ağustos 1946 tarihinde Dışişleri Bakanlığına bir
nota vererek, Boğazlarrejimindenegibi değişiklikler istediklerini
açıkladığında, Türk basınının tepkisi ylne sert olmuş ve gelişmeler

soğuk savaşla birlikte değerlendirilmiştir.Neomeddin Sadak, bu kez
"Dünya YerılBlr Buhran.Karşısmda" ve. "Boğazll;lr Dol.aylsıyla Çar
pışan iki Siyaset" baslrklan altınde "Türk-Sovyet çarpışması. bütün
Avrupa'da görülen iki çeşit siyasetin enson belirtisidir" yorumunu
yapmıştır (18).
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SSOB'lnıin 7 Ağustos 1946 tarihli notası Tıürk Hükümeti tarafın

dan 22 Ağustos günü cevaplandırılmıştır. Bu cevaba karşılık, 24 Eylül
1946 tarlhlrtde iıkinci bir Sovyet Notası Türk Hükümetine gönderil
miştir. Basın organları, Boğazların ortak saeunulması we Boğazlar

Konferansı toplanmadan evvel iki devletin arasında doğrudan gö
rüşmelere karşı çıkarak konuyu Dünya barışı açısından değerlen

dirmişlerdir. Türk-Sovyet ilişkilerindeki gerginlik, sadece Türklye'rıln

sorunu olarak 'gö1rüImemekt'e, soğuk savaşın gelişmeleri içinde
Türkiye'nin de konu olduğu uluslararası bir sorun olarak değerlen

dirilmektedir ı(19). Nitekim, 29·30 Eyl:ülı 1946 tarihli g,azetelerde
ingiltere ve ABD'nin Moskova Hükümetine bırer nota g'önder1erek
Türkiye ile yaınılızg'örüşülmesine karşı çıktıkları görülmektedir.
Tıürkiye ise, SSC:B'ne gönderdiğinotasında "rneselenln rdlplornatjk
sahada münakaşasıru sona erdlrdlklerlni ve bir hekemdivaruna baş

vurmayı" etklif etmiştir. Türklye'nln cevabı basında övgüyle karşı

lanmıştır (20). RlUslar ise, Türk notası hakkında "Aınıglo-Saksonların

dikte ettirdiği nota", ",ingiliz-Amerikan Harcıvlle Türk Böreği",

"Amerikan lisanının Türkçeye tercümesi bağımsız diplomasinin esa·
sını teşkil etmektedir" ıg'iibi yorumlar yapmışlardır. ZiyadEbüzziya'nın

cevabı, bu benzetmeleri de kapsamaktadır: "Nükte diye savrulan bu
çirkin sözleri lnsanlık narnma bir hicaıp telakkl ettik .. Bu cevabı

mızla Rusya ile yapılmakta olan notlaşrna sona ermektedir. Bundan
sonra ne olacaktır? Biz kararımızı verdiğimiz için artık orası Rusya'
nın blleceğl iştir" diye yazmıştrr (21). Ebüzzlya, Sovyetlerin radyo
yayınlarında "Amerika Nerededir? ıBoğazlar Nerededlr? Dolar Diplo
masisi ve Dolar Demokrasisi..." gibi yayınlar yaptıklarını bellrtmek
tedlr,

Sovyetler Birliği'nin talepleri Türk basmmda Müttefikler arasın

da yapılan her konferansta yeniden gündeme gelmiş, Batılı ülkelerin
.Türkiye ile her türlü yakınlaşması ise, üzerinde önemle durularak
yansıtılmıştır. ii. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'yegelip ,giden
Amerikan heyetlerlnlnBovyetler Blrllğlrre karşı derneçlerl de Türk
basınında önemle verilmiştir. Bu demeçiere örnek olarak, 1947 yılı

nın Nisan ayında Türkiye'ye g,eleo bir Amerikan heyetlnln başkanı

senatör Berkley'ln "Rus genişlemesine bir son vermek zamanı gel
miş, hatta geçmiştir" şeklindeki demeci ve yine 22 Ağustos 1947
tarihinde Ankara'ya gelen ABD Mali Heyeti Başkanı'nın "yapablle
ceğimiz şey, Türkiy1e'yıi ve Dünyayı komüınıist grubunun sürüklemek
istediği yol'U'n dışında bırakmaktrr" şekliınıdeki demeel gösterilebilir
(22). Bu demeçler artık netleşmiş bir politikayı göstermektedir.
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Hüseyin Gahit Yalçın'ın şu sözleri de, soğuk savaşırı başlangıcında

Sovyetler Birliğine 'karşı basındaki tepkinin bir g6sterg'esidir. Yalçin,
"yakında bir 'gün medeniyet ve insaınılığın kahredtel yumruğunun

Bolşevlklerin başına in~ceğini ve dünya tarihinin kaydetmediğibu

zallmlerderı..ve.vahşllerdenkurnrlacağmr' yazmıştır (23).

Türk basınındaki bu tutum, 1947 sonbaharında BM Genel Kuru
lunda Rus deleçest Vişinski tarafından şikayet edilmiştir. Vlşlnakl,

Amerika, Türkiye ve Yunanistan g'ibi bazı ülkelerde basının üçüncü
dünya harıbini teşvikedecek şekilde yayın yaptığıınıı belirtmiştir.

Hüseyin Cahit Yalçın'ın bu şikayet 'Üzerine tepkisi Ise şöyledir:

"Vişinski tarafından şl'ka,yetedllmeyi Türk,iye ve b'Ihcsso Türk

matbuatı şeref bHlr... Türk mctbuon ancak Sovyetlıerin yüzün

den rlyakm.Jı,k maskesi düştükten sonradır ki, Bolşevik tehlikesi .

hakkında dünyanın diıkkatini celbetmeve kolkmışttr, Türk mat

buatı vatanı müdafaa vazifesinden başka bir şey yapmıyor... " (24)

Birleşmiş Milletler Genel ~urulunda geçen bu olay, diğer Türk
gazetelerinde de ele alınmış ve Başmurahhas Selim Sarper'in Genel
Kurulda verdiği cevap hafif bulunarak eleştiriimiştir. Oumhuriyet ga
zetesinde SSCB'nin istilacı siyaseti hatırlatılarak, "Sovyet Rusya'nın

harpçi ve küçük rnllletlerln lstlklallerlne ve demokrasiye düşman

olduğunu vakalarla ispat ediyoruz" denilmektedir. Ziyad Ebüzzlya'da
Sarper'j eleştirerek, "milli hayslyetlrnlze vakl tecavüzleri karşıla

rnakta daha sarlh olmamız ve daha 'gür konuşmamız şarttır" diye
yazmıştır (25).

Türkiye, Batı ne yakınlaştıkça SSCB ile uzaklaşmış, Hükümet
tarafından SSCB'ne <karşı dilegetirilıemeyen görıüşler basın tarafın

dan dile getirilmiştir. Sovyet basımmn veradyosunun Türkiye aJey
hlndekl yayınlarının basında yer alması, kamuoyu üzerinde etkisini
göstıermiş, çeşitli yörelerde mltlrıqler düzenlenmiş, bu rnltlrıqler ha
ber olarak gazetelerqe yer almıştır. Bu rnltlnqlerde 'önce Istlklal
marşının söylendiği, daha sonra da komtnlzme karşı nefret hisleri
nin ifade edildiği konuşmaların yapıldığı belirtilmektedir {26).

1950 yılı başında cumhsrtyet gazetesinde yer alan bir haberde
Türkiye'nın ABD Büyükelçisi Georıge Wordsworth'un verdiğI" derneç
te, "Türklye ve Ortadoğu'nun güvenliğinin Türkler soğuk harbe da
yandıkça emniyette olduğu"belirtilmektedir (27).
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c. SONUÇ:

ekonomik ve askeri alanda Batı ile giderek artan yakınlaşmalar ol
muştur. 12 Temmuz 1947 tarihinde Türkiye ile ABD arasında imza
lanan yardım anlaşmasıyla ABD Başkanının adıyla arnları Trumaın

Doktrlnl'nin Türkiye'ye iliş'kin askeri boyutu sonuçlanmış, 4 Temmuz
1948 tarihinde imzalanan bir antlaşma ile de 'Marshall Plaınıl çerçeve
sinde ekonomik boyutu gerçekleşmiştir. Basın organlarının çeşitli

nedenlerle 'gidip gelen heyetlere büyük ilgi g'österere'k övgüyle söz
ettikleri görülmektedir. Türk Hükümeti'nin bu dönemde SSCB ve A:BD
ile ingiltere'yıe karşı izlediği politika; genel olarak lstanoul basını

diye adlandırabileceğimiz Türkiye çapında dağıtımı yapılan bütün ga
zeteler tarafından desteklenrnlş, 'eleştirel bakan gazeteler hoş karşı

lanmarruştır. Bunun en iyi örneği ise, SSOB yanlısı bir politika izle
diği gerekçesiyle 4 Aralık 1945 tarihinde Tan qazetesjnln tahrip edil
mesi ve yayınının durdurulmasıdır. Matbaası yerle bir edllen ve
Sabiha ve Zekeriya Sertel'in g'azet'eoilik hayatlarının sonaermesine
neden olan bu olay o günlerin basınında övgüyle karşılaınmıştır (28).

ii. Dünya Savaşı sonrasındaki bu gelişmeler, Türkiye'nin savaş

sonrasında uluslararası düzendealacağı yeri de bellrlernlştlr.
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