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Ö�SÖZ 

Bu çalışmada; Akbaba Dergisi’nin kuruluşu, ortaya çıkışı, yayımlandığı süre 

boyunca edindiği okuyucu kitlesine karşı amaçları, Türk çağdaş grafik sanatına olan 

benzerlikleri ve sayfalarında uyguladığı tasarım anlayışının açıklanması ve bununla 

birlikte Türk çağdaş grafik sanatının gelişiminde oynadığı büyük rolün ortaya 

konulması amaçlanmıştır. 

 

Akbaba Dergisi yayınlandığı dönemde kendisiyle aynı anlayışı benimseyen diğer 

dergilerin arasından benzersiz tasarım olgusu, bugünkü tasarım ilkeleriyle tam olarak 

bağdaşan sayfa tasarımları, görsel öğelerin kullanımı ve grafiksel yapısının yanı sıra 

aynı zamanda dergide kullanılan metinlerin taşıdıkları zengin anlam ile sıyrılmış ve 

bir ilk olmuştur. 

 

Tasarım olgusunun yeni yeni filizlenmeye başladığı bir ülkede, içeriğinde bulunan 

tasarım ilkeleriyle okuyucu kitlesini bütünleştirmeyi amaçlayan bir mizah dergisinin, 

çağının çok daha ilerisinde bir tasarım anlayışıyla döneminde yerini alması ve elli 

beş sene yayın hayatını sürdürmesi Akbaba Dergisi’nin tasarım yönündeki başarısını 

ve bilinçli tasarım anlayışını yadsınamaz bir şekilde kanıtlamaktadır. 

 

Đşte bu gerçekler ışığında, tez çalışmasında; Akbaba Dergisini, Türk çağdaş grafik 

tasarım sanatına etkisini, katkılarını ve Türk çağdaş grafik sanatının gelişiminde 

oynadığı rolü inceledik. Kaynakların doğası ve literatür taraması sayesinde edinilen 

bilgiler ışığında tezin yazım aşamasına geçtik. Derinlemesine bir inceleme 
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sonucunda Akbaba Dergisi’nin Türk çağdaş grafik sanatının gelişimine çok büyük 

katkısı olduğu ve Türk çağdaş grafik sanatının gelişiminde büyük bir rolünün 

bulunduğu kanısına vardık. 

 

Tez çalışmam boyunca her anlamda ve bu tezin her aşamasında bana sürekli destek 

olan hocam Sn. Prof. Dr. Kıymet Giray’a yardımlarından dolayı saygılarımı sunar ve 

teşekkürü bir borç bilirim. 
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I. GĐRĐŞ 

 

Bu tez, 1922-1977 yılları arasında yayımlanılmış Akbaba Dergisi ve Akbaba 

Dergisi’nin günümüz Türk çağdaş grafik sanatındaki yeri ve önemi hakkındadır. Bu 

tez, Akbaba Dergisi’nin 1967-1968 yılları arasındaki sayıları üzerinden 

çalışılabilecek bütün boyutları kapsamak iddiasında değildir. Bu tezin amacı daha 

sınırlı olup, Akbaba Dergisi’nin çağdaş Türk Grafik Sanatı içindeki yerini ve 

önemine ışık tutmak niyetindedir. 

 

Bu konuya ışık tutabilmek için öncelikle neden bu konuya eğildiğimiz 

açıklanılmalıdır. 

 

Bu sorunu cevabı ise literatür taramasında saklıdır. 

 

Akbaba Dergisi’nin günümüz çağdaş grafik sanatının geldiği yer ve aralarındaki 

ilişki açısından değerlendirilebilmesi için, öncelikle Akbaba Dergisi bir bütün olarak 

ele alınarak incelenmeli, içeriği, derginin, yazarlarının ve çizerlerinin sanat 

anlayışları araştırılmalı ve bunlar bir bütün olarak değerlendirilerek grafik sanatının 

bugün geldiği nokta, Akbaba Dergisi’nin bugünkü çağdaş grafik sanatına etkisi ve 

grafik sanatının gelişimindeki rolü eşleştirilmelidir. Bu konunun bu yönlerle 

eleştirisel ve analitik bir yaklaşımla değerlendirilmesi mühimdir. Çünkü Akbaba 

Dergisi’nin Türk çağdaş Grafik Sanatı içinde önemli bir yeri haizdir. 



 

 

2 

Akbaba Dergisi’nin önemini vurgulamak için öncelikle Akbaba Dergisi’nin yayıma 

başlamasından önce kurulan ve yayıma başlayan Aydede Dergisi’nden kısaca 

bahsetmek gerekir. Bu konu bu tezin izleyen bölümünde işlenecektir. Çünkü sahibi 

ve başyazarı Refik Halit Karay olan Aydede Dergisi Akbaba Dergisi’nin çıkış 

noktasını oluşturduğu halde eksiklikleri, sanat çizgisi ve hitap ettiği kesim itibariyle 

bugünkü sanat anlayışıyla pek de bağdaşmayan bir yol izlemiştir. Đlk kurulduğu 

günlerde bir mizah dergisi anlayışını benimseyen Aydede Dergisi daha sonraları 

edebi, mizahi, yani nezih ve eğlenceli bir yol izlemek yerine siyasi yönünün çok ağır 

basması nedeniyle bu özelliğini yitirmiştir. Böylece yayımlandığı dönemde çözüm 

önermeden sadece eleştiriyi hedefleyen Aydede Dergisi, yazar ve çizerlerinin çok 

kaliteli olmasına karşılık, ilkesi bulunmadığı için, genellikle okuyucuları tarafından 

tepkiyle karşılanmıştır. Gittikçe kuruluşundaki amacını ve ilkelerini unutarak 

okuyucu kitlesini güldürmek ve gülümsetme amacını sürdürmesi gerektiği halde 

giderek siyasi yönde bir ilke benimseyerek amacından uzaklaşmış ve okuyucu kitlesi 

olan insanları yavaş-yavaş kaybetmeye başlamıştır. Sonuç olarak yüz yirmi beş sayı 

yayımladıktan sonra yayımına son verilerek yerini günümüz grafik sanatı ve 

anlayışında büyük bir rol oynayan Akbaba Dergisi almıştır1. 

 

Akbaba Dergisi’nin kurucuları Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Sefi Orhon’dur. Yusuf 

Ziya Ortaç ve Orhan Sefi Orhon tarafından kurulan Akbaba Dergisi ilk sayısını 7 

Aralık 1922’de yayımlamıştır. Đlk başlarda kuruluş amacı yayımına son verilen 

Aydede Dergisi’nin yerini almak ve kitlesine ilkeli bir mizah anlayışı yaymak olsa da 

daha sonraları kendi bireysel kimliğiyle tek olup elli beş sene boyunca 

                                                           
1
 Oral, Fuat Süreyya, “Türk Basın Tarihi Cumhuriyet Dönemi”, Oral Yayınları, Ankara 1970, s:256 
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yayımlanmıştır. Akbaba Dergisi Aydede Dergisiyle aynı amacı yani insanları 

gülümsetmeyi, güldürmeyi hedeflemiş ve bu hedefi kendisine ilk edinmiştir. Aynı 

zamanda Aydede Dergisinin yaptığı hatalara kendi yayın hayatı boyunca yer 

vermeyerek toplumun yoksul kesiminin dergisi olmuştur ve böylelikle de çok büyük 

bir okuyucu kitlesine sahip olmayı başararak kuruluş amacını yerine getirmekle 

kalmamış aynı zamanda da halkın dergisi olmayı başarmıştır. Đlk sayısının 

yayımlanmasından yani 1922 senesinden 1933 senesine kadar 208 sayı 

yayımladıktan sonra geçici bir süre kapanan Akbaba Dergisi 1933’de yeni 

harflerimizle yeniden yayımlanmaya başlanmıştır2.  

 

Akbaba Dergisi kurucusu Yusuf Ziya Ortaç’ın 11 Mart 1967’de hayatını 

kaybetmesinden sonra dergi oğlu Ergin Ortaç tarafından sahiplenilmiş ve yayımına 

devam ettirilmiştir. Akbaba Dergisi’nin içerinden kısaca bahsetmek gerekirse; 

Akbaba Dergisi yayımlandığı dönemlerde eleştiri yazıları, tiyatro oyunları, fıkralar, 

rüya tabirleri, genç fıkracılar kösesi ve derginin içerinin büyük bir kısmını kaplayan 

karikatürlerden oluşmaktaydı. Akbaba Dergisi’nin arka kapağında yabancı 

karikatüristler tarafından çizilmiş karikatürler yer almaktaydı. Bu karikatürlerin adı 

derginin yayımlandığı ilk yıllarda “Ecnebi Karikatürleri” iken daha sonraki yıllarda 

“Dünya Karikatürler” olmuştur3. 

 

Derginin yazarları arasında Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Reşat Nuri 

Güntekin, Faruk Nafiz Çamlıbel, Peyami Safa, Ercüment Ekrem Talu, Mahmut 
                                                           
2
 İnsel, Deniz, “Türkiye’de Dergiler Ansiklopediler (1849-1984)”, Gelişim Yayınları, İstanbul 1984, s:74 

3
 İnsel, Deniz, a.g.e. , s:79 
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Yesari, Osman Cemal Kaygılı, Halil Nihat Boztepe, Fazıl Ahmet Aykaç, Nahit Sırrı 

Örik, Edip Ayel, Fahri Celâleddin Göktulga, Nazım Hikmet Ran, Cevat Sakir 

Kabaağaçlı, Vâlâ Nurettin, Selâmi Đzzet Sedes, Aziz Nesin, Muzaffer Đzgü 

bulunuyordu. Çizerleri arasında ise Münif Fehim Özerman, Zeki Beyner, Fethi 

Develioğlu, Ali Ulvi, Ramiz Gökçe, Necmi Rıza Ayça, Cafer Zorlu ve Semih 

Balcıoğlu vardı. Adı geçen değerli çizerler tarafından çizilen ve Akbaba Dergisi’nde 

yayınlanan bu karikatürler resim sanatına yakınmış gibi gözükse de aslında bugünkü 

bildiğimiz çağdaş grafik sanatının gelişimine bir ışık tutmuş ve bu gelişimde büyük 

bir rol oynamış karikatürlerdir4. 

 

Akbaba Dergisi yirmi sayfadan oluşan bir mizah dergisidir. 

 

Akbaba Dergisinin; tam renkli kapak seçimi, renkli harflerden oluşan logosu ve 

logosunun kapak üzerindeki yerleşimi ayni zamanda logosunun bir zeminle kapak 

içeriğinden ayrılması ve logo için yaratılan dergiye özgü harfler, figürlerin siyah bir 

kontur çizgisiyle hatlarının belirlenmesi ve bir kimlik kazanması, forma hesabına tam 

olarak uyması, iç sayfalara gelindiğinde tam sayfa reklam kullanımı, marjinlerin 

kullanımı, derginin künyesinin yerleşimi, spot yerleşimi ve spotta kullanılan fontların 

seçimi, sayfa başlarında kullanılan başlık fontlarının seçimi, kullanılan font seçimi ve 

kullanılan sütun sayısı, satırlar arasındaki satır aralığı, yazıların karikatürlerden 

ayrılabilmesi için kullanılmış grafiksel elemanların seçimi, karikatürlerde hem 

karikatür sanatının bir klasiği olan beyaz konuşma balonlarının kullanılması hem de 

                                                           
4
 İnsel, Deniz, a.e, sf:79 
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bundan ayrı olarak bu balonlar yerine yazıların sade bir biçimde ve dergi mantığı 

çerçevesinde yazılması, yazı arasında kullanılan reklam ve karikatürlerin yazı ve 

sütün mantığını bozmadan sayfaya yerleşimi, çizerlere göre farklılık gösteren ve 

bugün birçok mizah dergisinde rastlanılabilen tipografik unsurlar, aynı zamanda 

okuyucuyla iletişim kurulabilinmesini sağlayan karikatür yarışmaları, tam sayfa 

karikatürlerde karikatürlerin yerleşimi ve hikaye anlatımı diye bilinen karikatür 

sırasının kolay bir biçimde okuyucu tarafından anlaşılabilinmesi için düşünülmüş 

ayırım çizgileri, ayrıca karikatürlerdeki okuyucunun kolay takip edebilmesi için 

kullanılmış kadraj ve karikatürlerdeki hikayenin akıcılığı, arka kapak reklamları ve 

tam renkli arka kapak kullanımı gibi özellikleri vardır ve bu özellikler sayesinde 

Akbaba Dergisi’nin günümüzdeki çalışmalara ışık tutan bir yoncanın yaprakları gibi 

çağdaş Türk grafik sanatına açılan kolları vardır. Yani bir süreklilik, bir 

devamlılıktan bahsedilebilir.5 

 

Bu tezin amacı, günümüzden geriye (retroperspektif bir biçimde) bakarak Akbaba 

Dergisi’nin başarı ve veya başarısızlığını hikayelendirmek değildir. Çünkü günümüz 

Türk çağdaş grafik sanatında gelinen son noktayı geçmişe dönük olarak ele alıp 

Akbaba Dergisi’ni değerlendirmek pejoratif bir anlayışa sebep olabilir. Böylesi bir 

anlayış, bilimsel meşrutiyetin sınırları dışında bir merkezden yükselmek zorundadır. 

Bu sebeple;  Akbaba Dergisi’nin Türk çağdaş grafik sanatı içindeki yeri konusunu, 

Akbaba Dergisi’nin yayımlandığı dönemde dergide kullanılan grafiksel unsurlar, 

derginin grafiksel dili ve günümüz Türk çağdaş grafik sanatına olan benzerlikleri ve 

                                                           
5
 Koloğlu, Orhan, “Türkiye Karikatür Tarihi”, Bileşim Yayınevi, Ankara 2005, s:267 
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günümüz Türk çağdaş grafik sanatında hala kullanılan tekniklerle eşleştirerek 

inceleyeceğiz. 

 

Tezin, 

Birinci bölümünde; Türk grafik sanatının gelişimi, Başlangıç dönemi, Türk grafik 

sanatının uygulama alanları, Türk grafik sanatında Türkiye’de gelişen olaylar 

anlatılacaktır. 

 

Đkinci bölümünde, Akbaba Dergisi’nin Türk Grafik sanatındaki yeri ve önemi, 

Akbaba Dergisi’nin tarihçesi, ortaya çıkışı ve yayın hayatı, yayın ekibi, yazarları, 

çizerleri, Akbaba Dergisi’nin yayın politikası, politik konumu ve düşünce tarzı ve 

Akbaba Dergisi’nin grafiksel düzeni hakkında bilgilere yer verilecektir. 

 

Üçüncü bölümünde ise karşılaştırma ve değerlendirmeler yapılacaktır. 

 

Dördüncü bölümünde ise sonuç kısmı yer alacaktır. Sonuç olarak ise nihai bir 

değerlendirme yapılacaktır. 

 

Tez çalışmalarımıza ilk olarak Akbaba dergisinin bütün sayılarını kütüphane ve özel 

koleksiyonlardan inceleyerek başladık. Elde ettiğimiz kaynakların ışığında Akbaba 
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Dergisi ve Akbaba Dergisi’nin yayın hayatı hakkında derinlemesine bir bilgi demeti 

edindik. Bu kaynaklar; Akbaba Dergisi’nin 1967-1968-1969 yılları arasındaki 

sayılarını içeren ciltler, Akbaba Dergisi’nin yazarlarının ve çizerlerinin hayat 

hikayelerini barındıran çeşitli kitaplar ve internet sayfaları, Türk çağdaş grafik 

sanatını konu olarak inceleyen kitaplar ve tez çalışmasına ışık tutacak ilgili internet 

sayfalarından oluşmaktadır. Elde edilen kaynakların doğası incelendikten sonra 

Akbaba Dergisi’nin yayın hayatı boyunca aynı çizgide ilerlediğini gördük. Bunun 

sonucu olarak da Akbaba Dergisi’nin 1967-1968-1969 yılları arasındaki sayılarını, 

ilgili kitapları ve diğer ilgili çeşitli internet sayfalarını temel alarak tezin yazım 

aşamasına geçtik. Kaynakların değerlendirilmesi sonucu tezin ana hatlarını ortaya 

çıkardık ve bunu izleyen safhada tezi oluşturduk. 
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1. TÜRK GRAFĐK SA�ATI�I� GELĐŞĐMĐ 

 

Kurtuluş savaşını kazanmamızla gerçekleşen yeni bir devrin başlamasıyla beraber, 

Türkiye’de aynı zamanda tasarım anlamında da bir gelişme süreci başlamıştır. 

Cumhuriyetle birlikte bir çağ atlayan ve hızla gelişimine devam eden Türk çağdaş 

grafik sanatı ilerlemesini sürdürerek günümüzdeki noktaya gelerek modern bir 

çizgiye oturmuştur.6  

 

1.1. BAŞLA�GIÇ DÖ�EMĐ 

 

Günümüz Türk çağdaş grafik sanatının ve daha öncesi olan, bu gelişimin doruğa 

ulaştığı Cumhuriyet döneminde çağdaş grafik tasarımından bahsedebilmemiz için 

öncelikle tarihimize ve geçmişimize bakmak, süreçleri görmek ve yaşanılan bu 

zaman zarfını değerlendirmek gerekir. 

 

Türkiye coğrafi açıdan bulunduğu konum nedeniyle, birçok uygarlığın merkezi 

olmuş, her alanda Uzakdoğu, Yakındoğu, Orta Batı, Akdeniz ve batı kültürlerinden 

sentezler içererek, kendine özgü bir kültür yaratmıştır. Doğu ile batı arasındaki tarihî 

Đpek Yolu'nun önemli bir kısmı yüzlerce yıl Anadolu topraklarından geçmesi ve aynı 

coğrafyada var olmuş devletlerin ardından kurulan Osmanlı Đmparatorluğu, bir 

kültürel dönüşüme yol açmıştır7. 

                                                           
6
 Becer, Emre, “İletişim ve Grafik Tasarım”, Dost Kitapevi, Ankara, Kasım 2006, s:112 

7
 < http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Genel/yarytas?index/?sayfagostphp0153> (1981) 
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16.yüzyılda Piri Reis’in doğu birikimleri ve batı keşiflerini içeren, haritaları ve yine 

ona ait “Kitab-ı Bahriye” adlı el yazması kitap içeriği itibarıyla grafik sanatı 

açısından bir başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. Kitap, görsel öğeler ve 

bunların işlenişiyle, bilgi veren öğelerin birbirini destekleyen açıklama ve 

çizimleriyle hazırlanmıştır8. 

 

Geçmişten günümüze olan Türk grafik sanatının gelişiminde, Osmanlı Saray 

Okulu’nun çağdaş grafik sanatına etkileri yadsınamaz haldedir9. Bu dönemde 

meydana getirilen el yazmalarındaki minyatür sanatı, özellikle soyutluk anlayışı 

açısından günümüz grafik sanatıyla bağdaşmaktadır. 

 

Avrupa'da basımevlerinin kurulduğu ve üretim yaptığı yıllarda, Osmanlı’da 1727 

yılına dek kitap sanatla ve el sanatlarıyla iç içe, tek ürün ve onun kopyaları biçiminde 

değerlendirilmiştir. 1727 yılında ilk matbaa’nın Đbrahim Müteferrika tarafından 

açılması ile tasarım anlamında önemli bir yol kat edilmiş olup, basılı materyaller 

görülmeye başlanmıştır10. 

 

Bu dönemde yayımlanan kitapların tasarımlarında el yazma eserlerdeki geleneklere 

bağlı kalınarak, ince işçilik, renkli tezhip kullanılmış, mihrabiyeli olarak üstten 

sayfanın yarısına kadar çalışılmış ve çerçeveli bir düzenleme yapılmıştır. 

 

                                                           
8
Sanat Tarihi Ansiklopedisi, “Görsel Ansiklopedik Yayınlar”, 1981, Cilt 4 s: 740 

9
 Sanat Tarihi Ansiklopedisi, “Görsel Ansiklopedik Yayınlar”, 1981, Cilt 4 s: 757 

10
 Carleson Edward, “İbrahim Müteferrika Basımevi ve Bastığı İlk Eserler”, Türk Kütüphaneciler 

Derneği Yayınları, Ankara 1979, s:22 
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Tanzimat dönemine gelindiğinde ise en göze çarpan isimlerden biri olan Ebuzziya 

Tevfik, Türk basımcılık tarihinde bir dönüm noktası sayılabilecek Matbaay-ı 

Ebuzziya’yı kurarak, 1900 yılına kadar, yurt içi ve yurt dışında hayranlık uyandıran 

sanat değeri yüksek tasarımlarla, kendi yapıtları ve dönemin önemli, ünlü sanat ve 

düşün adamlarına ait yüzlerce yapıtın basımını yapmıştır. Kitaplarda kullanılan yazı 

karakteri, metinde ve kapakta kullanılan kağıdın kalitesi, tasarım özellikleri ve 

renkler ilk kitaptan son kitaba kadar aynıdır. Bu yaklaşım gerçek anlamda kurumsal 

bir kimlik oluşturulmasını sağlamıştır11. 

 

Geçen yılların ardından Münif Fehim adlı grafik tarsım sanatçımız sayesinde 

ilerlemeye devam eden, Türk çağdaş grafik tasarımı, izleyen zaman zarfında 

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması sayesinde, tarihsel anlamda bir zafer kazandığı gibi, 

aynı zamanda tasarımsal anlamda da Đhap Hulusi Görey, adlı başka bir zafer 

kazanmıştır12. 

 

Atatürk’ün temellerini attığı bu yeni toplumun meydana gelen modern düşünceleri 

bir şekilde görsel olarak anlaması gerekliydi. Bunun sonucu olarak da, Türk çağdaş 

grafik tasarım sanatımızın temellerini atan ve ustalarından biri olan Đhap Hulusi 

Görey sahneye çıkarak tasarımımızdaki bu ilerleme sürecine özgün ve yenilikçi afiş 

tasarımlarıyla damgasını vurmuştur. Böylece, görsel anlamda geniş kitlelere 

seslenilmesi sağlanmıştır13. Türk tasarımının kendi kimliğini bulmasında ve görsel 

                                                           
11

http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF7E7F2B691D9F00978CD14B962

4BFAEA2(2009) 
12

 Selçuk, Turhan, “Resim Sanatımızın İki Ustası Münif Fehim ve İhap Hulusi”, Milliyet Sanat Dergisi, 

İst 3 Nisan 1980 s:3 
13

  Çeviker, Turgut, “Modern Türk Grafik Sanatının Öncüsü İhap Hulusi Görey, Sanat Dünyamız”, Yapı 

Kredi Yayınları, İstanbul 1991, s:149 
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ifadenin basılı malzeme üzerinde canlanmasını sağlayan Đhap Hulusi, tasarımları ile 

toplumsal kalkınmamıza çok büyük faydalar sağlamıştır. Döneme damgasını vurmuş 

afişlerinden en önemlilerinden biri Milli Piyango afişidir. Milli Piyango afişi ve bunu 

izleyen afişler sayesinde, kurumsal anlamda kimlik oluşturma anlayışı benimsenmiş 

ve topluma olumlu ve moral verici mesajlar iletilmeye başlanmıştır. Böylelikle 

tasarımın temelini oluşturan ilkelerden birisi olan kurumsal kimlik anlayışı ortaya 

çıkmıştır. Kurumsal kimlik anlayışı aslında sadece firmaların kurumsal kimliği 

olmakla kalmayıp, aslında o dönemde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurumsallaşma kimliği ve kalkınma hareketleriydi14. 

 

Đhap Hulusi’nin açtığı bu yoldan ilerlemekte olan diğer bir isim ise Sait Maden idi. 

Avrupa’nın tasarımından sıyrılıp, kendi bireysel tasarım anlayışımızı geliştirmemiz 

gerektiğini savunan Sait Maden, birkaç arkadaşı ile beraber 1968 yılında, Türkiye 

Grafik Sanatçıları Derneği’nin kuruluşunda yer almıştır15. O dönemde varlığını 

ancak bir yıl sürdürebilen bu dernek kapanmıştır, fakat aradan on yıl geçtikten sonra 

Grafikerler Meslek Kuruluşu adı altında yeniden kurulmuştur. 

 

Böylelikle bünyesine birçok isim katarak gelişmeye devam eden Türk çağdaş grafik 

tasarım anlayışı bugünkü halini almıştır. 

 

 

 

 
                                                           
14

 Becer, Emre, a.g.e. , s: 115 
15

http://www.corumkulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF7E7F2B691D9F0097E2

36FCA1A02C974F 
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1.2. GRAFĐK SA�ATI�I� UYGULAMA ALA�LARI 

 

Grafik sanatının uygulama alanları çok geniş olmakla beraber belirli başlıklar altında 

toplanabilir. Kimi zaman birbirlerini tamamlayan, kimi zaman da kendi başlarına 

tamamen bir sektör oluşturan grafik tasarımın uygulama alanları basılı malzeme ve 

görsel ve işitsel tasarımdır. Basılı malzeme kapsamına giren bütün grafiksel 

elemanlar kağıt üzerinde işlev görmekle beraber bunları alt bölümleri; Kitap tasarımı, 

gazete, dergi tasarımı, afiş tasarımı, billboard, broşür tasarımı, el broşürü tasarımı 

gibi bölümlerden oluşmaktadır. Grafik tasarım sanatının uygulama alanlarından bir 

diğeri de görsel tasarımdır. Kağıt üzerinde olmayan tüm elemanların oluşturduğu 

tasarımsal birlikteliğe ise görsel tasarım ve uygulama alanı adı verilmektedir. Bu 

uygulama alanının alt kolları ise televizyon, radyo sinemadır16.  

 

1.3. TÜRK GRAFĐK SA�ATI�DA GELĐŞE� ALA�LAR 

 

Türkiye grafik sanatı anlamında gelişen alanlar çok çeşitlidir. Basılı malzeme ve 

görsel malzeme olarak iki alanda olan bu gelişmeler Türk çağdaş grafik tasarım 

anlayışının bugünlere gelmesini sağlamıştır. Basılı malzeme olarak nitelendirilen 

alanlar kitap tasarımı, afiş tasarımı, gazete ve dergi tasarımı olmakla beraber, 

gelişimin diğer bir kolu olan görsel tasarım ise bilgisayar ve teknoloji tabanlı olan 

tasarımlardan oluşmaktadır17. 

                                                           
16

 Becer, Emre, a.e. , s:34 
17

http://www.tekirdagkulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF7E7F2B691D9F0097

BA31873D26AB328B 
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1.3.1. KĐTAP TASARIMI 

 

Türkiye’de kitap tasarımını incelemeden önce matbaanın kuruluşu ve geçmişten Türk 

çağdaş grafik sanatının gelişiminin hareketlendiği döneme kadar olan kısımdan 

kısaca bahsetmek gereklidir. 

 

Türkiye’de matbaanın kuruluşu, III. Ahmed’in padişah olduğu dönem içinde yer 

almaktadır. Bu dönemde bir tercüme heyeti ve üç kütüphane kurulmuştur. Basım 

sanatının Osmanlı Devletinde başlaması Đbrahim Müteferrika sayesinde olmuştur. 

Macar asıllı Đbrahim Müteferrikanın yirmili yaşlarında Osmanlı akıncılarına esir 

düşmesi ve Đstanbul’a getirilmesiyle daha sonraları matbaayı kuracak olan 

Müteferrikanın Đstanbul macerasını başlatmıştır. Müslümanlı tercih etmesi sayesinde 

esirlikten kurtulan Müteferrika, sahip olduğu Đslam bilgileri sayesinde Türkçeyi 

öğrenmiş ve daha sonraları devlet hizmetine girmiştir. O zamanlar aklında bir 

basımevi kurma fikrini barındıran Müteferrika, sonunda 14 Aralık 1727 yılında 

Đstanbul’un Sultan Selim semtindeki evinin alt katında resmi adı “Dar’üt- Tıba’at-ül-

Amire” olan ve halk tarafından “Basmahane” denilen ilk Türk Basımevini 

kurmuştur18. 

 

Müteferrika matbaasında dini içerikli eserler yerine sözlük, tarih, tıp ve astronomi 

konulu kitapları basmayı tercih etmiştir. Bunun sebebi el yazması eserlerin satışından 

geçinen esnaf kısmının tepkisini çekmek istememesiydi19. 

 
                                                           
18

 İnuğur, M.Nuri, “Basın ve Yayın Tarihi”, İ.İ.T.İ.A. Nihad Sayâr-Yayın ve Yardım Vakfı Yayınevi 

İşletmesi Yayınları, İstanbul 1978, s:147 
19

 İnuğur, M.Nuri, a.g.e. , s:148 
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Đki yıllık bir çalışmadan sonra bu yeni kurulmuş matbaa, 31 Ocak 1729’da ilk basılı 

eseri olan ve 1002 yılında ölen Đmam Ebu Nasr Cevheri’nin “Sihah il-Cevheri” adlı 

kitabının çevirisini basmıştır. Basılmış olan bu eser aslında bir Arapça-Türkçe 

sözlüğüdür. “Kitab-ı Lügat-ı Vankulu” ismiyle tanınan bu eser iki ciltlik bir eser 

halinde iki senede basılabilmiştir. Birinci cildi 666, ikinci cildi 756 sayfadan 

oluşmaktadır ve 31 Ocak 1729 tarihinde satışa sunulmuştur20. 

 

Müteferrika matbaasının basımını gerçekleştirdiği bu ilk eserden sonra, matbaa on 

altı adet daha eser basımı gerçekleştirmiştir. Bu eserler; 

 

“Tûhfe’tül-Kibar fi Esfar ül-Bihar” adındaki Katip Çelebi’nin Türk deniz tarihi ve 

bahriye işlerimizin düzenlenmesi konularını içeren bir eserdir. Đçerisinde beş adet 

harita bulunan bu kitap bin adet basılmıştır21. 

 

Müteferrika matbaasının diğer bir eseri ise “Tarih-i Seyyah”’tır. Judas Thaddaeus 

Krusinsky adında Polonyalı bir papaz tarafından Latince yazılmış ve Afgan-Đran 

Savaşını anlatan bir kitaptır. Đbrahim Müteferrika tarafından Türkçeye çevrilen bu 

kitap 1730 yılında bin iki yüz adet basılmıştır22. 

 

“Kitab-ı Đklim-i Cedid” Müteferrika matbaasında basılan diğer bir eserdir. Đbrahim 

Müteferrika tarafından bu kitaba “Tarih-i Hind-i Garbi” adı verilmiştir. Mehmed bin 

                                                           
20

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:148 
21

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:149 
22

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:149 
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Emir Hasan el-Sûudi tarafından yazılmış olan bu eser basılan ilk resimli kitap olma 

özelliğini taşımaktadır23. 

 

Matbaanın beşinci eseri “Tarih-i Timûr Gürgân” adlı Timurleng’in hayatını anlatan 

bir kitaptır. Muhammed ibni Arapşah tarafından yazılan bu eser Nazmizade Hüseyin 

Murteza tarafından Türkçeye çevrilmiş ve 1730 yılında beş yüz adet basılmıştır24. 

 

“Tarih-i Mısr ül-Kadime ve Mısr ül-Cedide” adını taşıyan, o tarihe kadar Mısır’a 

gönderilen valilerin isimlerinin bulunduğu ve beş yüz adet basılan bir kitaptır25. 

 

Müteferrika’nın yedinci bastığı kitap “Grammaire Turque” isimli Holderman adında 

bir rahip tarafından yazılmış Türkçe-Fransızca gramer ve konuşma kitabıdır. Kitaba 

Türkçe kelimelerin ve cümlelerin Latin harfleriyle okunuşları da eklenerek Türkiye 

ile o dönemde ticaret yapan yabancıların Türkçe öğrenmeleri amaçlanmıştır26. 

 

Miladi 737-1720 yıllarında Ortadoğu, doğu ve batı Đslam ülkelerinde olan olayları 

konu edinmiş, Nazmizade Hüseyin Murtaza Efendi tarafından yazılmış “Gülşen-i 

Hulefa”, Müteferrika matbaasının sekizinci eseridir27. 

 

“Usul ül-Hikem fi Nizam il-Ümem” Đbrahim Müteferrika tarafından Latince 

kitaplardan edindiği ilginç bilgileri topladığı bir kitaptır. 1732 yılında matbaa 

tarafından basılan dokuzuncu eserdir28. 

                                                           
23

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:149 
24

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:149 
25

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:150 
26

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:150 
27

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:150 
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Matbaanın onuncu basımını gerçekleştirdiği kitap “Füyuzat-ı Miknatisiye”dir. 

Mıknatısın önemi hakkında olan bu kitap Müteferrika tarafından Türkçeye çevrilerek 

beş yüz adet şeklinde 1732 yılında basılmıştır29. 

 

“Cihan Nüma” bir coğrafya kitabı olup 1648 yılında Katip Çelebi tarafından 

yazılmıştır. Orta Anadolu, Đzmir, Đzmit, Üsküdar ve Boğaziçi’ni anlatan bir kitaptır30. 

 

Müteferrika matbaasının onikinci eseri “Takvim-üt-Tevarih” adlı Katip Çelebi’nin 

ünlü tarih kitabıdır. Tarihin başlangıcından 1734 yılına kadar olan olayların 

anlatıldığı kitap 1734 yılında beş yüz adet basılmıştır31. 

 

“Tarih-i Naima” Vak’a-nüvis Mustafa Naima tarafından yazılan ve modern tarih 

anlayışına oldukça uygun bulunan diğer bir kitaptır. Đki ciltten oluşan bu kitap 1735 

yılında beş yüzer adet basılmıştır. 1592-1659 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde 

gelişen olayları anlatır32. 

 

Matbaanın diğer bir eseri “Tarih-i Raşit” adındaki Vak’a-nüvis Mehmet Raşit Efendi 

tarafından 1661-1722 yılları arasındaki olayları anlatan bir tarih kitabıdır ve üç 

ciltten oluşmaktadır. Đbrahim Müteferrika 1740 yılında bu kitabın basımını 

gerçekleştirmiştir.  

 

                                                                                                                                                                     
28

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:150 
29

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:151 
30

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:151 
31

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:151 
32

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:152 
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Matbaa’da basımı gerçekleşen onbeşinci eser “Asım Tarihi” adlı, ilk Türk basım 

evinin açılışı hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı, Çelebizade Đsmail Asım Efendi 

tarafından yazılan ve 1741 yılında Đbrahim Müteferrika tarafından beş yüz adet 

basılan eserdir33. 

 

“Ahval-i Gazevat-ı diyar-ı Bosna”, Bosnalı Ömer Efendi tarafından yazılmış olan 

küçük bir tarih kitabıdır. Bu kitapta 1736-1739 yılları arasında Bosna’da meydana 

gelen savaşlar ve iç isyanlar anlatılmaktadır. Kitap 1741 yılında basılmıştır34. 

 

Matbaa’nın onyedinci eseri olan “Ferheng-i Şuuri” diğer bir adıyla “Lisan ül-Acem” 

olarak bilinen iki ciltlik Farsca-Türkçe sözlüktür. Halepli Hasan Şuuri Efendi 

tarafından yazılan bu kitabın 1742 yılında basımı yapılmıştır35. 

 

Bu son eserin basımı Đbrahim Müteferrikanın altmış sekiz yasında olması ve çalışma 

gücünü kaybetmesi dolayısıyla kendisi tarafından gerçekleştirilmemiş olup 

kendisinin yetiştirdiği Đbrahim adında bir yakını tarafından yapılmıştır36. 

 

1745 yılında Đbrahim Müteferrika yetmiş bir yaşında hayata gözlerini yummuştur. 

Müteferrikanın ölümünden sonra on dört yıl hareketsiz kalan basımevinde “Vankulu” 

sözlüğünün ikinci baskısı yapılmıştır. Đzleyen yıllarda Müteferrikanın yetiştirdiği 

                                                           
33

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:152 
34

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:152 
35

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:152 
36

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:153 
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Kadı Đbrahim’in ölümü nedeniyle matbaa yirmi yıldan daha fazla bir süre hareketsiz 

kalmıştır37. 

 

Müteferrikanın kurduğu ilk matbaa altmış altı yıl faaliyet gösterdikten sonra 1797 

yılında kapanarak yerini kendisinden sonra kurulacak diğer matbaalara bırakmıştır. 

Müteferrika matbaasından sonra kurulan matbaalar sırasıyla; 1796 yılında Hasköy’de 

kurulan “Mühendishane basımevi”, bu basımevinde basım faaliyetleri sürerken 

1802’de devlet tarafından kurulan “Üsküdar basımevi”, “Takvim-i Vekayi” adlı ilk 

gazeteyi basmak için 1831 yılında kurulan “Takvimhane-i Amire’dir”. Daha sonra 

Üsküdar basımevi ile “Takvimhane-i Amire” basımevleri birleşerek “Matbaa-i 

Amire” adını almıştır. Bu matbaa Cumhuriyet Dönemine kadar hizmet vermiş 

sonrasında adı “Milli Matbaa” olmuştur. 1939’da “Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi” 

haline getirilmiştir. Ayrıca aynı yıllarda kurulan diğer bir matbaa ise “Bulak 

Basımevi’dir”38. 

 

Matbaanın kurulması ve izleyen yıllarda Türkiye’de gelişen kitap tasarımı takip eden 

süreçte, 1920’li yıllardan 1960’lı yıllara kadar Münif Fehim, Đhap Hulusi ve Kenan 

Temizan gibi yetenekli Türk grafik tasarımcılarının sayesinde gelişme sürecine 

hızına hız katarak devam etmiştir. 

 

Đzleyen yıllarda Türk çağdaş grafik sanatının gelişimiyle birlikte gelişen basılı 

malzemelerdeki gelişim kitap tasarımına daha da gelişerek ve modernleşerek 

yansımıştır. Basılan kitapların özellikle kapak tasarımlarındaki anlayış gelişerek son 

                                                           
37

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:153 
38

 İnuğur, M.Nuri, a.e. , s:154 
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derece modern bir yapıya sahip olurken aynı zamanda da kitabın içeriğini oluşturan 

metin tipografik açıdan modern bir tasarım anlayışına kavuşmuştur. 

 

1.3.2. AFĐŞ TASARIMI 

 

Kurtuluş savaşından itibaren gelişim sürecine giren afiş tasarımı ilk dönemlerinden 

bugünlere gelerek modern bir anlayışla günümüz afiş tasarımı kimliğine 

kavuşmuştur. Afiş tasarımındaki yenilikler reklam sektörünün büyümesine ve bu 

sayede de geniş kitlelere ulaşımı sağlamıştır. Türk çağdaş grafik sanatının gelişimi 

içindeki afiş olgusu ilk yıllarda süslenmiş duyurular biçiminde göze çarpmaktadır. 

Sadece göze hitap etmeyi amaçlayan bu ilk afiş çalışmaları, Türk çağdaş grafik 

sanatında zamanla mesaj ileten imgelere dönüşmüştür. Böylece imgelere mesaj 

iletme işlevi yüklenilmiş ve böylece de sözcük sayısı azalmış ve görsellik artmıştır. 

Bunun sonucu olarak da afiş tasarımdaki elemanlardan olan görsel unsurlar sözsel 

unsurlardan ön plana gelmiştir39. 

 

Gelişmekte olan Türk çağdaş grafik sanatının ilk yıllarında basit çizimlerden oluşan 

ve sadece resim olarak algılanabilecek düzeyde olan illüstrasyon olgusu, izleyen 

yıllarda görsel mesaj yeteneğinin artmasıyla paralel olarak kolaj tekniklerinin 

gelişimi sayesinde afiş tasarımının en önemli öğelerinden birisi olarak yerini almıştır. 

Gelişen bu illüstrasyon teknikleri sayesinde Türk çağdaş grafik sanatında illüstrasyon 

tasarımında kullanılan teknikleri çeşitli türlere ayırmak mümkün olmuştur. Bu 
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türlerden bazıları; kurşunkalem ve kuru boya teknikleri, mürekkeple çizim ve 

canlandırma tekniği, keçeli kalem ve marker tekniği, suluboya ve anilin boya 

teknikleri, guaj ve tempera teknikleri, akrilik boya teknikleridir. Tek tek 

kullanılabilen bu teknikler aynı zamanda birlikte kullanılabilir. Böylece farklı 

algılama hisleri oluşturulur ve afiş tasarımının görsel gücü artar40. 

 

1.3.3. GAZETE TASARIMI 

 

Đbrahim Müteferrika tarafından Türkiye’de ilk matbaanın kurulmasıyla başlayan 

basım alanındaki gelişmelerden etkilenen Türk çağdaş grafik tasarım sanatının diğer 

bir alanı ise gazete basım ve tasarımındaki gelişmelerdir.  

 

1700-1800’lü yıllarda Türkiye’de hakim olan bakış açısı ve yaklaşımlar nedeniyle 

Türkçe bir gazetenin basımı, Müteferrika matbaasının kuruluşundan ancak yüz yıl 

kadar sonra gerçekleşebilmiştir. Geçen bu yüz yıllık gecikme sürecinde Türkiye’de 

yabancı dilde gazete basımları yapılmıştır. Bu gazetelerden bazıları; 1795 yılında 

yayınlanan Bulletin des Nouvelles, 1796 yılında yayınlanan Gazette Française de 

Constantinople, 1821 yılında yayınlanan Spectateur Oriental, 1824 yılında 

yayınlanan Le Smyrneen, Le Courrier de Smyrne ve Le Moniteur Ottoman’dır41. 

 

Türkiye’de sadece yabancı dilde basılan ve yayınlanan gazetelerin hakim olduğu 

süreç sona erdikten sonra, Türkiye’de ilk basılı gazete olan “Takvim-i Vekayi”, 1831 
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yılında basılmış ve yayımlanmıştır. Đlk Türkçe gazetenin basımından sonra 

Türkiye’de gazete basım ve tasarım alanında başlayan gelişmeler, dönem ve zaman 

açısından dört ana bölüme ayrılarak incelenebilir. 

 

Tanzimat Dönemi olarak adlandırılabilecek olan ilk bölüm 1831-1876 yıllarıdır. 

Abdülmecit ve Abdülaziz’in padişahlık yıllarını kapsayan bu dönemde ilk Türkçe 

gazete olan Takvim-i Vekayi basılmıştır. Sonrasında ikinci gazete olan Ceride-i 

Havadis gazetesi basılmıştır. Ardından ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval 

basılmıştır. Bu gazeteleri daha sonra Tasvir-i Efkâr, Muhbir, Basiret, Đbret gazeteleri 

izlemiştir42. 

 

Gelişmelerin olduğu diğer bir dönemi ise birinci meşrutiyet ve istibdat dönemi olarak 

adlandırmak mümkündür. 1876-1908 yıllarını kapsayabilecek bu dönemde basın halk 

üzerindeki etkisini arttırmıştır. Bu dönemde basılan gazeteler; 1875 yılında basılan 

Sabah gazetesi, 1878 yılında basılan Tercüman-ı Hakikat, 1894 yılında basılan 

Đkdam Gazetesi’dir43. 

 

Đkinci Meşrutiyet Dönemi Basını olarak adlandırılabilecek olan diğer bir zaman 

aralığı ise 1908-1918 yıllarını kapsayabilir. Bu dönemde yayınlanan gazeteler; Tanin 

Gazetesi, 1908 yılında yayınlanan Hukuk-u Umumiye Gazetesi, Serbesti Gazetesi, 

Mizan Gazetesi, Sadayı Millet Gazetesi, Yeni Gazete, Şurayı Ümmet Gazetesi, 

Osmanlı Gazetesi, Volkan Gazetesi’dir44. 
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Kurtuluş Savaşı Dönemi olarak adlandırılabilecek diğer bir dönem ise 1918-1923 

yıllarını kapsayabilir. Bu dönemde çıkarılan gazeteler; Đleri Gazetesi, Akşam 

Gazetesi, Yenigün Gazetesi, Vakit Gazetesi, Đstanbul Gazetesi, Alemdar Gazetesi, 

Peyam-ı Sabah Gazetesi, Tasvir-i Efkar Gazetesi, Đkdam Gazetesi, Tercüman-ı 

Hakikat Gazetesi, Tanin Gazetesi, Sebil-ür reşad Gazetesi, Hukuk-u Beşer Gazetesi, 

Đrade-i Milliye Gazetesi, Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi, Öğüt Gazetesi, Ses Gazetesi, 

Doğru Söz Gazetesi, Đzmir’e Doğru Gazetesi, Yeni Adana Gazetesi, Açıksöz 

Gazetesi, Babalık Gazetesi, Đrşad Gazetesi, Ferda Gazetesi’dir45. 

 

Cumhuriyetin ilanı ve izleyen yıllardaki süreç aralığında gazete basım ve tasarımı 

gelişimini sürdürmüştür. Siyah beyaz basımdan renkli basıma geçilmesi ve gazete 

içerisine yerleştirilen metinlerin tasarımı gelişerek bugünkü modern halini almıştır. 

Bu dönemde çıkarılan gazeteler; Hakimiyeti Milliye, Đleri Gazetesi, Akşam Gazetesi, 

Son Telgraf Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi ve 

Tan Gazetesi’dir46. 

 

Gazete basım ve tasarım süreci genel olarak ele alındığı görülmektedir ki; gelişen 

Türk çağdaş grafik tasarım tarihinin ilk günlerinde matbaanın kurulmasıyla birlikte 

sistematik bir basım sürecine girmiştir. Metal bloklara işlenen kabartma harflerin bir 

araya getirilmesiyle iletilmek istenen mesaj kağıt üzerine okunabilir halde basılabilir 

olmuştur. Uzun yıllar süren bir gelişim sürecinden sonra gazete basım ve tasarım 

anlayışı bilgisayarların kullanılmaya başlanmasıyla farklı bir boyut kazanmıştır. 

Bilgisayarların tasarım için kullanılmaya başlanması sonucunda matbaada kullanılan 
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dizgi tekniği yerini tuşlara bırakarak tasarımcılara çok büyük bir kolaylık sağlamıştır. 

Bilgisayar kullanımı Türk çağdaş grafik sanatına hız, kullanım kolaylığı, kullanım 

çeşitliliği açısından birçok yenilik katmıştır. Böylelikle kullanılacak malzeme 

çeşitliliği artarak görsel anlamda bir rahatlama oluşmuştur. Özel olarak grafik 

tasarım için geliştirilen bazı bilgisayar programlarının ortaya çıkmasıyla gazete 

tasarımları daha profesyonel ve daha yaratıcı bir hal almıştır. Aynı zamanda 

bilgisayar kullanımı sayesinde resimlerin dijital ortama taşınması ve kullanılması 

mümkün olmuştur. Böylece gazete gibi basılı malzeme tasarımı daha da gelişerek, 

sadece metin kullanımıyla sınırlı olmaktan çıkmış, resim kullanımıyla bütünleşerek 

görsel bir yön de kazanmıştır. Sonuç olarak gazete tasarımı bugünkü modern hallini 

almıştır47. 

 

1.3.4. DERGĐ TASARIMI 

 

Matbaanın Türkiye’ye gelmesiyle birlikte başlayan Türk çağdaş grafik sanatının 

gelişiminin görüldüğü diğer bir alan ise dergi tasarımları ve dergi tasarımlarında 

görülen gelişmelerdir. Türk çağdaş grafik tasarımının dergi basım ve tasarımı 

alanlarındaki gelişmeleri Cumhuriyet dönemi öncesi yani Osmanlı dönemi dergileri 

ve Cumhuriyet dönemi dergileri olarak incelenebilir48. 

 

Osmanlı döneminde ilk Türkçe dergiler 19. Yüzyılın ortasında ortaya çıkmıştır. 

Dergiden daha çok bir bülten niteliğinde olan ilk Türkçe derginin 1849 yılındaki 

Vâkayi-i Tıbbiye olduğu kabul edilir. Đlk dergi olan Vâkayi-i Tıbbiye’den sonra 
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Đkinci Meşrutiyete kadar Osmanlıda dergicilik hızla ilerlemiştir. Türkiye’de 

Cumhuriyet öncesi dergiciliğin gelişimi iki döneme ayrılarak incelenebilir. Đlk dergi 

Vâkayi-i Tıbbiye’nin yayın tarihinden Ahmet Đhsan’ın 1891 yılında kurduğu Servet-i 

Fünûn’a değin uzanan dönem Osmanlı dergiciliğinin ansiklopedik çağıdır. Ahmet 

Şuayib, Hüseyin Cahit ve Mehmet Cavit’in Servet-i Fünûn’daki yazılarıyla pozitivist 

dönem başlar ve Ziya Gökalp’in Diyarbakır’da çıkardığı Küçük Mecmua’yla 

Cumhuriyet’e ulaşır49. 

 

Osmanlı devleti döneminde ilk dergiler Tanzimat ile birlikte batıya yönelişin 

yansımaları olmuştur. Tanzimat batıya açılış olduğu ve Osmanlı Devletini de 

batıdaki gelişmeler ilgilendirdiği için bu dönemdeki dergiler batının bilim ve tekniği 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Batıdaki bilimsel ve tekniksel gelişmeler Osmanlı dönemi 

okuyucusuna dergiler vasıtasıyla iletilmeye çalışılmaktadır. Bu dönemde ayrıca 

Osmanlı dönemi dergileri ahlak ve eğitime yönelik yazıları içermesiyle de dikkati 

çekmektedir. Tanzimat dönemi çağdaşlaşma sürecinde dergilerde yayınlanan ahlaki 

ve eğitimsel yazıların büyük bir ağırlığı vardır50. 

 

1841-1851 yılları arasında yirmi sekiz sayı yayımlanan ilk dergi Vakâyi-i Tıbbıye 

aylık bir dergi olup sağlık sorunları değinmektedir. Ancak dergi bunun yanı sıra 

bilimsel konulara ve gelişmelere de sayfalarında yer vermiştir51. 

 

Đzleyen yıllarda dergicilik Mecmua-i Fünûn ile gelişimini sürdürür. 1862 yılında 

yayınlanan bu dergi batı dünyasında eğitim görmüş aydınların yazılarına yer 
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vermektedir. Çağdaş, pozitif bilim ve felsefe konuları ilk kez bu dergide yer almış ve 

tartışılmıştır. Tarih, coğrafya, jeoloji, iktisat ve felsefe sorunları da aynı zamanda 

dergide yer alan konulardandır. Münif Paşa tarafından kurulan dergide ayrıca Edhem 

Paşa, Cemil Paşa, Reşid Paşazade Halil Bey, Kadri Efendi, Ohannes Efendi gibi 

Avrupa’da eğitim görmüş seçkin aydınların yazılarına yer verilmektedir. 

 

Mecmua-i Fünûn Tanzimat döneminin batıya açılan yolu olmuştur ve Osmanlı aydın 

kesiminin Đslam dünyasının ötesinde olup bitenleri görebilmesini sağlamıştır. 

 

1860’lı yıllar dergicilikte önemli atılımlara sahne olmuştur. Üç sayı çıkan ve ilk 

resimli dergi olan Mir’at 1862 yılında yayınlanmıştır. Sekiz sayı çıkan Mecmua-i 

Đber-i Đntibah yine aynı yıl çıkartılmıştır. 1864 yılında Erkân-ı Harbiye-i Umumiye 

dairesi on beş günde bir yayınlanan Ceride-i Askeriye’yi yayınlar ve bunu 1919 

yılına kadar sürdürür.1865-1866 yılları arası Mecmua-i Đbretnüma on altı sayı 

yayınlanmıştır. Ayrıca haftalık Türkçe-Fransızca Takvim-i Ticaret 1866-1873 yılları 

arası yüz on dört sayı basılır ve böylece adı geçen dergilerin basımı sayesinde 

Tanzimat döneminde Osmanlı aydınlanma ve gelişim süreci, 1860’lı yıllarda büyük 

bir ilerleme kaydetmiş olur52. 

 

1870’li yıllara gelindiğinde dergicilik gelişimini sürdürmeye devam eder. Ali 

Suavi’nin Ulûm dergisi 19. Yüzyılın önemli dergilerinin basında yer almaktadır. 

Vakây-i Tıbbiye’nin başlattığı ve Mecmua-i Fünûn’un devam ettirdiği dergi alanında 

ki gelişim süreci Ali Suavi’nin Ulûm dergisinde batı felsefe tarihi konularının 
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yayınlanmasıyla devam eder. Ulûm dergisinde batıya yönelik görüşler ve takip edilen 

ilerlemeler dinsel temellere dayandırılarak yeniliklerin kökleri Đslam’da aranmaya 

çalışılır. Başka bir deyişle Đslamcılık ile batıcılık Ulûm dergisinde örtüşür. Böylece 

bir tür Đslam modernizmi dergiciliğe yansımış olur. Ayrıca Ali Suavi’nin yazılarında 

Türkçülüğün ilk belirtileri de görülmeye başlanır. Başka bir deyişle Ulûm dergisi 

çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı ve Đslamlaşmayı amaçlar. Batı ulusları karşısında 

Türkçülükte çözüm arar. Suavi’nin bu bakış açısı Osmanlı dergicilik anlayışını bir 

süre büyük ölçüde etkiler. Bu yıllarda basımı yapılan diğer dergiler ise; edebiyat ve 

bilim ağırlıklı bir dergi olan Ravzat-ül Maarif, bir tıp dergisi olan Sıhhatnüma, 

Nevâdir-ül-Asar, Revnak, Öteberi, Mecmua, Medeniyet ve Afitâb-ı Maarif 

dergileridir53. 

 

1880’li yıllara gelindiğinde edebi ve siyasi nitelikteki Mecmua-i Ebüzziya’nın 

yayınlandığı görülmektedir. Ebüzziya Tevfik’in çıkarttığı bu dergi yüz elli dokuz 

sayı basılır. Osmanlılığı savunan bu dergi kurucusunun 1912’deki ölümüne kadar 

yayınlanır. Bunun yanı sıra yirmi sayı yayınlanan Hafta dergisi 1880-1881 yılları 

arasında Şemsettin Sami tarafından çıkartılır. Hafta dergisi okuma-yazma, eğitim ve 

dil konularında ağırlıklı bir dergidir. Dergide ayrıca Osmanlı kelimesinin sadece bir 

devlet ünvanı olduğu, milletin adının Türk olması gerektiği ve konuşulan dilin 

Türkçe olduğu oldukça vurgulanmıştır. Bu da göstermektedir ki Hafta dergisi 

Türkçülük fikrinin vurgulandığı bir dergidir54. 
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Đkinci meşrutiyet’le birlikte dergicilik alanında büyük değişiklikler göze 

çarpmaktadır. 1908-1909 yılları arasında üç yüz elli üç, 1910 yılında yüz otuz ve 

1911 yılında 124 dergi ve gazete yayınlanır. Basın özgürlüğünün ortaya çıkma çabası 

1900’lü yıllarda görülmeye başlanır. Bu dönemde Abdülhamid’e karşı başkaldıran 

ilk Đslamcı-Türkçü yayın organı Sırat-ı Müstakim’dir55. 

 

Đkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte Đslamcı dergilerin sayılarında büyük bir artış 

gözlenir. 1908-1910 yılları arasında yüz seksen iki sayı çıkaran Beyan ül-Hak ve 

1915 yılında modernist Đslamcı görüşleriyle ortaya çıkan Đslam Mecmuası bu 

dönemlerde yayımlanan dergilerden ikisidir56. 

 

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, dergicilikte Dergâh dergisi dönemi başlar. On 

beş günde bir yayınlanan Dergâh bir fikir, sanat ve edebiyat dergisidir. Dergâh 

dergisi 1921-1923 yılları arasında kırk iki sayı yayınlanmıştır. Đdeoloji olarak Milli 

Mücadele’yi destekleyen dergi modern ve ileri yönünü de dönemine yansıtmıştır57. 

 

Đlk matbaanın kurulması sayesinde bir gelişme içine giren Türkiye’de fikir ve haber 

dergilerinin geçmişi Cumhuriyet dönemine kadar böyleyken bunun yanı sıra da 

mizah ve karikatür dergileri de Türkiye’de aynı dönemlerde paralel olarak bir gelişim 

içine girmiştir. Đlk Türk gazetesi Takvimi Vakayi’nin 11 Ekim 1831 yılında 

yayınlanmasından otuz altı yıl sonra Đstanbul gazetesinde ilk karikatürlere 

rastlanmaktadır. Bu karikatürler döneminde Osmanlı’yı konu almaktadır. 1867 

yılında Đstanbul gazetesinin kapanmasından sonra ilk mizah gazetesi olan Diyojen 
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1869 yılında yayınlanır. Amacı halkın o dönemdeki sorunlarına değinmek olan bu 

gazetenin kadrosunda Ayyar Hamza, Ali Bey, Namık Kemal, Ebüzziya Teyfik, 

Ahmet Mithat gibi önemli imzalar bulunmaktadır. Yüz seksen beş sayı çıkabilen 

Diyojen, 1872 yılında kapanmıştır. 1900’lü yıllara gelindiğinde, Đkinci Meşrutiyet’in 

ilanı ile Đstanbul’da kırka yakın mizah dergisi yayınlanmaya başlanmıştır. Bu 

dergilerin çoğu kalıcı olamamış ve kapanmak zorunda kalmıştır. Fakat aynı dönemde 

bazı dergiler kalıcı olmuş ve döneminin bilinen isimleri arasına girmiştir. Dalkavuk, 

Karagöz, Çekirge, Davul, Eşek bu isimlerden bazılarıdır. Đzleyen yıllarda Sedat 

Simavi 1918 yılında Diken adlı mizah dergisini çıkartır. Diken dergisinin yayını bir 

yıl sürer ve bu arada kadınlara yönelik ilk mizah dergisi çıkar. Bu derginin adı Kadın 

Oyuncak Değildir’dir58. 

 

Kurtuluş Savaşı başladığında Karagöz dergisini Alay, Ayna, Güleryüz ve Aydede 

dergileri izler. Bu dönemdeki mizah anlayışını hükümetler biçimlendirmektedir. 

Kurtuluş Savaşına destek veren tek dergi o dönemde Güleryüz Dergisidir. Dergide 

Kuvayi Milliyeci karikatürler görülmektedir. Bu dönemde Aydede Dergisi işgalci 

devletleri tutmakta ve bağımsızlık savaşına karşı çıkmaktadır. Aydede Dergisi çok 

zengin bir yazar ve çizerler kadrosuna sahiptir. Dergiyi biçimlendiren Refik Halit’tir 

ve gerici bir anlayışa sahip olan Rıfkı ise çizgileriyle dergide yer almaktadır. Ratip 

Tahir, Münif Fehim, Yusuf Ziya, Orhan Seyfi Orhon, Refik Halit, Ramiz Gökçe ve 

Rıfkı dergide yer alan önemli isimlerdir. Kurtuluş Savaşı kazanıldığında Aydede 

Dergisi gerici görüşleri neticesinde kapanır ve Aynı kadro, biçim ve yapı ile yeni bir 

dergiye dönüşür. Bu dergi çok uzun yıllar yayın hayatını sürdürecek ve dönemine 
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damgasını vuracak olan Akbaba Dergisi’dir. Akbaba Dergisi elli beş yıl yayın 

hayatını sürdürür ve döneminin mizah dergileri içinde, gerek modernist bakış açısı 

gerek yazar ve çizerler kadrosunun zenginliği gerekse de o yıllarda sayfalarında 

barındırdığı Türk çağdaş tasarım özellikleriyle en önemlisi olarak yerini alır59. 
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2. AKBABA DERGĐSĐ’�Đ� TÜRK GRAFĐK SA�ATI�DAKĐ YERĐ VE 

Ö�EMĐ 

 

Akbaba Dergisi’nin Türk grafik sanatında büyük bir yeri ve önemi vardır. Çünkü 

yayına başladığı 1922 yılında Türkiye’de grafik tasarım henüz gelişmekte olan ve 

ilerlemesini devam ettiren bir yapıydı. Yayınlandığı dönemde Akbaba Dergisi bir 

mizah dergisi olmasının yanında aynı zamanda da sayfalarındaki tasarım anlayışıyla 

birçok ilke imza atarak olarak Türk çağdaş grafik sanatının bugünlere gelmesine 

büyük katkılar sağlamıştır60. 

 

2.1. AKBABA DERGĐSĐ’�Đ� TARĐHÇESĐ VE KURULUŞU 

 

Akbaba Dergisi Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Sefi Orhon tarafından kurulan bir mizah 

dergisidir. Đlk sayısını 7 Aralık 1922’de yayınlayan Akbaba Dergisi yayın hayatına 

başladığı dönemde, kendisinden kısa bir süre önce kurulan Aydede Dergisi’nin yerini 

almıştır. Çünkü Akbaba Dergisi’nden önce kurulan Aydede Dergisi başta bir mizah 

dergisi amacı güderken zamanla politik ve siyasi yönlere doğru ilerleyerek mizah 

dergisi olma amacından tamamen sapmıştır. Bunun sonucu olarak ta yayın hayatına 

son vermek zorunda kalmıştır. Aydede Dergisi’nin kapanmasıyla birlikte derginsin 

yazar ve çizerleri Akbaba Dergisi bünyesine katılmak suretiyle Akbaba Dergisi 

kurulmuştur61. 
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2.1.1. AKBABA DERGĐSĐ’�Đ� ORTAYA ÇIKIŞI 

 

Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon tarafından kurulan ve Đstanbul’da 

yayımlanan Akbaba Dergisi, 7 Aralık 1922’deki ilk sayısının ardından 1931-1933 ve 

1950-1951 yılları arasında birkaç kez kesintiye uğramakla beraber elli beş sene 

boyunca yayımlanarak en döneminde en uzun soluklu yayımlanan dergi olmuştur. 

Derginin kurucularından Orhan Seyfi Orhon’un kısa bir süre ayrılmasıyla dergiyi tek 

başına yayımlayan Yusuf Ziya Ortaç’ın 11 Mart 1967’de hayatını kaybetmesinden 

sonra dergiyi, oğlu Ergin Ortaç üstlenmiş ve bu görevi sürdürmüştür. Akbaba 

Dergisi’nin 1931-1933 ve 1950-1951 yılları arasında yayımına ara verilmek zorunda 

kalınmış olsa da, yaklaşık olarak iki binin üzerinde sayı yayımlayan Akbaba Dergisi, 

28 Aralık 1977’deki son sayısına kadar yayımına devam edilmiştir. Yayım hayatına 

ilk başlanıldığı yıllarda kuruluş amacı kapanan Aydede Dergisi’nin boşluğunu 

doldurmak olsa da sonraları kendi kimliği kazanarak, bugünkü çağdaş grafik sanatına 

yakınlığından dolayı kendi alanında tek olarak varlığını sürdürmüştür62.  

 

2.1.2. AKBABA DERGĐSĐ’�Đ� YAYI� HAYATI 

 

Yayımına ilk başlanıldığı başlangıç yıllarında haftada iki kez yayımlanan ve yirmi 

sayfadan oluşan dergi sonradan haftada bir kez yayımlanarak haftalık çıkan dergiler 

kategorisine girmiştir. Kuruluşundan itibaren iki yüz sekiz sayı çıkaran dergi harf 
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devriminden sonra kapanarak 1933 senesinde yeni harflerimizle yayımına tekrar 

başlamıştır. Akbaba Dergisi’nin modern harfler ile yeniden yayıma başlaması 

derginin yenilikçi görüşünün çok büyük bir belirtisidir. 1 Kasım 1928 yılında kabul 

edilen yeni alfabemizin getirdiği okuma kolaylığı aynı zamanda Türkiye’deki okur-

yazar oranını büyük bir ölçüde arttırmıştır63. Bu harf devriminin sonucunda ülkede 

artan okur-yazar oranı aynı zamanda Akbaba Dergisi’nin de okuyucu kitlesinin 

artmasına ve zaten geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan derginin popülaritesinin 

daha da büyümesine neden olmuştur.  Akbaba Dergisi’nin 1931-1933 ve 1950-1951 

yılları arasında yayımına ara verilmesinin nedeni; 1931-1933 ve 1950-1951 yılları 

arasında, o dönemde iktidarda olan Cumhuriyet Halk Partisi’nden yana bir çizgi 

izlemesi ve aynı zamanda Serbest Fırka ve Demokrat Parti gibi muhalefet partilerine 

karsı negatif bir bakış açısı sergilemesiydi. Bu dönemde okuyucu kitlesini 

kaybetmeye başlayan Akbaba Dergisi 1931-1933 ve 1950-1951 yılları arasında 

yayımına son vermek zorunda kaldı. Fakat kuruluş amacı olan halka hitap eden bir 

dergi olmak yani halkın dergisi olmak amacından hiç bir zaman vazgeçmeden yoluna 

devam eden Akbaba Dergisi ilerleyen yıllar içinde bu amacını gerçekleştirerek halkın 

dergisi olmayı başarmıştır. Çok büyük bir kitle tarafından benimsenen ve okunan 

Akbaba Dergisi halkı verdiği önem sayesinde uzun yıllar boyunca varlığını 

sürdürmüştür64. 

 

Basım için aynı zamanda Akbaba Dergisi’yle aynı adı taşıyan Akbaba Matbaası 

vardı. Akbaba Dergisi’nin sayıları bu matbaada basılmaktaydı. Bir derginin aynı 
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zamanda kendi adını taşıyan matbaasının olması ve sayılarını büyük bir özen ve 

disiplin anlayışı içerisinde kendi matbaasında basılması bu derginin işine verdiği 

önemi ve gösterdiği özenin büyük bir kanıtıdır. 

 

2.2. AKBABA DERGĐSĐ’�Đ� YAYI� POLĐTĐKASI 

 

Akbaba Dergisi kurulduğu ilk günden itibaren okuyucusuyla iç içe olmayı 

hedefleyen bir politika sürdürmüştür. Her ne kadar ilk kurulduğu yıllarda dönemin 

iktidar partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nden yana bir duruş sergilese de daha 

sonraları Aydede Dergisi’nin de kapanmasına neden olan bu politik düşünceden 

vazgeçerek mizah dergisi kimliğini sürdürmüştür65. Çizimlerinde bu Cumhuriyetçi ve 

modern tarzı sürdürdüğü halde aşırıya kaçmayarak mizah kimliğiyle politik kimliğini 

eşit seviyede tutmayı başarmıştır. Bu sayede de döneminin en uzun süreli yayınlanan 

dergisi olmuştur. 

 

Başlangıçta Akbaba Dergisi, Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki 

gün çıkar. Dört sayfa düzenlenen dergi, gazete boyutunda ve siyah beyazdır. 1933 

yılına kadar derginin numaralandırılışında bir değişiklik olmazken, 19 Nisan 1933 

tarihinden başlayarak dergi tekrar numaralandırılmaya başlanır. Bu dönemde de 

haftada iki kez, fakat Çarşamba ve Cumartesi günleri yayımlanan Akbaba Dergisi, 

1934 yılının başından itibaren tekrar numaralandırılır. Bu dönemde derginin 

boyutları küçülür ve sayfa sayısı artar ve yirmi sayfaya çıkar. 24 Şubat 1944 tarihine 
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kadar 517.sayısına ulasan Akbaba, bu zaman zarfında yalnız Perşembe günleri 

yayımlanır66. 

 

Akbaba Dergisi hitap ettiği belirli bir yaş grubu ya da kesim yoktur. Çünkü Akbaba 

Dergisi halkın dergisidir ve halkın dertlerini mizahi yönden dile getirebilmek onların 

ortak olabilmek ve okuyucularını güldürebilmek için vardır. Bu nedenle Akbaba 

Dergisi belirli bir kitleye hitap etmek yerine tüm ülkeye hitap etmeyi amaçlamıştır67. 

 

2.2.1. AKBABA DERGĐSĐ’�Đ� POLĐTĐK KO�UMU 

 

Akbaba dergisi kurulduğu ilk yıllar olan 1922 yılından ve 1955’li yıllara kadar o 

sıralar iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi’nden tarafa bir duruş izlemiştir. O 

dönemde Serbest Fırka, Demokrat Parti gibi muhalefet partilerine karşı çıkarak 

okuyucu desteğini yitirmeye başlamıştır68. Okuyucu desteğini yitirmeye başladığı bu 

dönemde yayımına 1931- 1933 tarihleri ve 1950- 1951 tarihleri arasında olmak üzere 

iki kez ara vermek zorunda kalmıştır. 
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2.3. AKBABA DERGĐSĐ YAYI� EKĐBĐ 

 

Akbaba Dergisi bünyesinde bulunan yetenekli yazarlar ve çizerleri sayesinde yıllar 

boyunca okuyucularına, hem çok zengin içerikler sunarken aynı hem de çok zengin 

bir görsel tat vermiştir. 

 

2.3.1. AKBABA DERGĐSĐ YAZARLARI 

 

2.3.1.1. OSMA� CEMAL KAYGILI  

 

 

 

 

 

 

1890- 1945 yılları arasında yaşamıştır. Türk edebiyatının ve mizahının renkli 

simalarından birisidir. Osman Cemal, yoksulluk içindeki hayatını kalemiyle 

kazanmak zorunda kalmış, yaşadığı dönemin neredeyse bütün süreli yayınlarında 

çalışmış; ölümünden sonra unutulmuş, değeri yeterince bilinmemiş 

yazarlarımızdandır. Osman Cemal Kaygılı bakıldığında incitmemeyi ilke edinmiş 

ama mesaj verme düşüncesinden de uzak kalamamış, kendine özgü bireysel bir 

mizah anlayışı ile yoğrulmuş bir sanatsal çizgide olduğu görülmektedir. 
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Hikayelerinde; Đstanbul’un kıyıda köşede kalmış insan tiplemelerini betimlediği, 

anlattığı anlaşılmaktadır. Hikayelerinde eski Đstanbul’un yoksul insan tiplemelerini 

ve onların gece hayatlarını ele almıştır69. 

 

2.3.1.2.  ĐBRAHĐM ALAETTĐ� GÖVSA 

 

 

 

 

 

 

Đbrahim Alaettin Gövsa 1889- 1949 yılları arasında yaşamıştır. Memurluk ve 

öğretmenlik yapan Đbrahim Alaettin Gövsa daha sonra Đsviçre’ye giderek psikoloji ve 

pedagoji eğitimi almıştır. Yurda dönüşünde, hikayelerinde büyük çoğunlukla çocuk 

konusu üzerine eğilmiş ve çocuklara yönelik şiirler ve hikayeler yazmıştır. Ayrıca 

çocuklar için didaktik manzumeler söylemiştir. Eğitim, biyografi, ansiklopedi ve 

sözlük türlerinde de değerli eserler yazmış, tercümeler yapmıştır70. 
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2.3.1.3. ERCÜME�T EKREM TALU 

 

 

 

 

 

 

 

Ercüment Ekrem Talu 1886-1956 yılları arasında yaşamıştır. Paris’e giderek siyasal 

bilgiler öğrenimi görmüştür. Talu, yaşamı boyunca, devletin çeşitli kademelerinde 

görev yapmış, sonraları öğretmenlik yapmış, birçok gazete ve dergide fıkra, sohbet, 

makale, hikâye, roman, hatıra ve şiirler yayınlamıştır. Meşhedi adlı bir Đranlının 

abartmalı serüvenlerini anlattığı mizahî hikâye ve romanlarıyla tanınmıştır. 

Hikayelerindeki diğer konuları ise, Romandaki kahramanları orta halli ve fakir 

çevrelerden ve eski Đstanbul hayatından seçmiştir71. 
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2.3.1.4. AZĐZ �ESĐ� 

 

 

 

 

 

 

20 Aralık 1915 yılında Đstanbul’da doğan Aziz Nesin 1915-1995 yılları arasında 

yaşamıştır. Darüşşafaka Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi’ni bitirmiştir. Ankara Harp 

Okulu'nu bitirmesinin ardından asteğmen rütbesiyle orduya katılmıştır. Askerlik 

hayatından sonra bir süre bakkallık yapan Aziz Nesin daha sonra, 1945 yılında 

gazeteciliğe başladı. Yedigün, Karagöz ve Tan Gazetelerinde çalışan Nesin aynı 

zamanda bu gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı. 1951 yılında bir kitapçı dükkanı ve 

bir fotoğraf stüdyosu açtı. Đzleyen yıllarda Aziz Nesin, 1954'ten itibaren Akbaba 

Dergisi’nde takma isimlerle mizah öyküleri yazmaya başladı. Yazım hayatı boyunca 

yüzün üzerinde takma isim kullanan Nesin, Kemal Tahir ile birlikte Düşün 

Yayınevi’ni kurdu72. 1963'te yayınevinin bir yangın sonucu kül olmasının ardından, 

1972'de Çatalca'da kimsesiz çocukların eğitimini gerçekleştirmeyi amaçlayan Nesin 

Vakfı'nı kurdu. Kitaplarının elde ettiği bütün geliri bu vakfa bağışlayan Aziz Nesin, 

1976-1980 arasında edebiyat ödülleri veren Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı'nı çıkardı. 

Öykülerinde Türk insanını tüm gözlemlediği ayrıntılarla betimlemeye özen gösteren 

Aziz Nesin, anlatımında halk öğelerini ana teması olarak kullanmıştır. Bunun yanı 
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sıra Nesin, yazılarında yer yer günlük olayları, toplumsal aksaklıkları masalımsı bir 

mizah anlayışıyla eleştirmiştir73. 

 

2.3.1.5. RIFAT ILGAZ 

 

 

 

 

 

 

 

Rıfat Ilgaz 1911-1993 yılları arasında yaşamıştır. Türk şiir ve roman yazarıdır. 

Hababam Sınıfı adlı romanı yazmıştır. Hem yazılarında hem de kişisel hayatında 

toplumcu bir kişilik sürdürmüştür. Türkiye'nin en çalkantılı siyasi dönemlerinde 

devam ettiği dergiciliği, aynı dönemdeki birçok yazar gibi, onun da adliye 

koridorlarında ve hapishanede zaman geçirmesine neden oldu. Oldukça üretken olan 

yazın hayatına şiirden mizah öykülerine, romandan çocuk kitaplarına birçok farklı 

alanda eser sığdırdı74. 
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2.3.1.6. MUZAFFER ĐZGÜ 

 

 

 

 

 

 

 

Muzaffer Đzgü, 1933 yılında doğmuştur. Yoksul bir çocukluk geçirmiştir ve 

eğitimine aynı zamanda çeşitli işlerde çalışarak devam edebilmiştir. Emekli oluncaya 

kadar Türkçe öğretmenliği yapmıştır. Özel tiyatrolarda, radyolarda yayımlanan 

oyunları ve skeçleri ile ün yapmıştır. Toplumun aksayan yönlerini mizah öğelerinden 

de yararlanarak okurlarının ilgisine sundu. Kendine yazılarında toplumun gecekondu 

bölgesinde yaşayan yoksul kesimini konu edinmiştir75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75

 http://www.edebiyatodasi.com/news_detail.php?id=1383 (2009) 



 

 

41 

2.3.2. AKBABA DERGĐSĐ ÇĐZERLERĐ 

 

2.3.2.1. MÜ�ĐF FEHĐM ÖZERMA� 

 

 

 

 

 

 

1988- 1983 yılları arasında yaşamıştır.  Đstanbul’da doğmuştur. Babası ünlü tiyatro 

oyuncusu Ahmet Fehim Efendi’dir. Öğrenimini Üsküdar Sultanisi ve Devlet Güzel 

Sanatlar Akademisi’nde yapmıştır. Karikatür, resim, fotoğraf, sinema ve tiyatro ile 

uğraşmıştır. Ancak asıl ününü illüstratör olarak yapmıştır. Kitap kapakları, dergi ve 

kitap illüstrasyonları ile yayıncılık ve grafik tasarım tarihinin temel taşlarından biri 

olmuştur. Refik Halit’in Gurbet Hikayeleri, Peride Celal’in Yaz Yağmuru ve 

yüzlerce kitabın kapağını çizen Münif Fehim, bir dönem, Tarihten Çizgiler, başlığı 

altında karikatürler de çizmiş; bu köşe çok beğenilince Salih Erimez köşeye devam 

etmiştir. Đkdam, Vakit, Son Posta, Aydede, Akbaba, Yedigün, Yirminci Asır, gazete 

ve dergilerinde çalıştı. Bir ara Reşat Nuri Güntekin, Mahmut Yesari ve Đbnülrefik 

Ahmet Nuri ile Kelebek dergisini yayımladı76. 
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2.3.2.2. ZEKĐ BEY�ER 

 

 

 

 

 

 

Zeki Beyner, 1930-2002 yılları arasında yaşamıştır. Đstanbul'da doğmuştur. 

Đlköğreniminden sonra bir süre ortaokula ve sanat okuluna devan eden Beyner, 

maddi nedenler yüzünden tahsilini yarım bırakarak fabrikalarda çalışmıştır. Đlk 

karikatürü 1955 yılında Akbaba Dergisi’nde yayımlanmıştır. Yeni Đstanbul, Tef, 

Zübük, Taş ve Taş ve Karikatür, Papağan, Pardon, Son Saat, Akbaba, Çivi ve Çarşaf 

dergi ve gazetelerinde çalışmıştır77. 
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2.3.2.3. FETHĐ DEVELĐOĞLU 

 

 

 

 

 

 

Fethi Develioğlu, 1953 yılında Đstanbul’da doğmuştur. 1973’te ilk karikatürü Akbaba 

Dergisi’nde yayımlanmıştır. 1978’de bir yapıtı Dünya Karikatür Müzesi’ne 

alınmıştır. 1979 yılında Amerikan Karikatürcüler Derneği (AAEC) tarafından son on 

yılın en politik çizeri seçilmiştir. Karikatürcüler Derneği’nde yönetim kurulu ve 

denetim kurulu üyeliği yapmıştır. 1986 yılında merkezi New York’ta bulunan 

Karikatürcüler ve Yazarlar Sendikası daimi üyesi olmuştur. 2000 yılında da yine 

New York’ta bulunan Ulusal Karikatürcüler Derneği daimi üyeliğine kabul 

edilmiştir. Fethi Develioğlu, yıllardır Đstanbul Ortaköy meydanında sokak ressamlığı 

yapmaktadır78. 
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2.3.2.4. ALĐ ULVĐ ERSOY 

 

 

 

 

 

 

 

Ali Ulvi Ersoy, 1924-1998 yılları arasında yaşamıştır.  Đstanbul, Üsküdar’da 

doğmuştur. Balıkesir Öğretmen Okulu ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim 

Bölümünde eğitim görmüştür. 1940-1941 yıllarında Cemal Nadir’in öğrencisi olarak 

“Arkadaş” dergisinde çalışmıştır. 1947-1949 yılları arasında “Kahkaha”, “Mizah”, 

“Karikatür” dergilerinde çizerlik yaptı. 1950 yılında Cumhuriyet gazetesinde günlük 

karikatürler çizmeye başlamıştır. 1957-1959 yılları arasında Amerika’da “Twenty 

Century Fox” film şirketinde, “Schlaifer”, “Field Stone” stüdyolarında film afişleri 

ressamlığı yapmıştır. New Yorker, Saturday Evening Post, Look, Esquire, Punch ve 

Times Book Section’da karikatürleri yayınlanmıştır. 1959 yılında Cumhuriyet 

gazetesine dönmüştür. 1960 sonrası gazeteciliğin yanı sıra canlandırma, reel film 

çalışmaları ve “Piri Reisin Amerika Haritası” filmini yapmıştır. Đstanbul Üniversitesi 

Psikiyatri Kliniği için belgesel ve yarı belgesel filmler hazırlamıştır. Yalçın Çetin ve 

Tonguç Yaşar’la “Evliya Çelebi” adlı iki çizgi film gerçekleştirmiştir79. 
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2.3.2.5. RAMĐZ GÖKÇE 

 

 

 

 

 

 

Ramiz Gökçe, 1900-1953 yılları arasında yaşamıştır. Đstanbul’da doğmuştur. 

Beşiktaş Đttihat ve Terakki Mektebi’nde ve Đstanbul Öğretmen Okulu’nda okumuştur. 

1916’da karikatür çizmeye başlamıştır. 1919’da Ortaköy Darüleytamı’na ve Şişli 

Terakki Lisesi’ne resim öğretmeni olarak atanmıştır. Sanatçı, ülkemizde 

karikatürcülüğü meslek edinmesiyle kendisinden sonraki kuşaklara büyük yol 

açmıştır ve ülkemizde karikatürün yayılması için büyük çaba göstermiştir. Akbaba, 

Aydede, Karikatür, Karagöz, Cumhuriyet, Tasvir dergi ve gazetelerinde uzun yıllar 

çalışmıştır. Mizah adlı dergisini 1949’da yayımlamıştır. Ayrıca Peri ve Salon 

dergilerini de yayınlayan Ramiz Gökçe, Đkinci Dünya Savaşı yıllarında da Yeni 

Sabah gazetesinde günlük karikatürler çizmiştir. Tombul Teyze tipini karikatür ve 

mizah dergilerinde uzun yıllar işlemiştir. Kendi adını taşıyan karikatür albümü 

dışında Tombul Teyze, Harp Karikatürleri, Yeniz Zengin adlı karikatür albümlerini 

yayımlamıştır80. 
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2.3.2.6. �ECMĐ RIZA AYÇA 

 

 

 

 

 

 

 

Necmi Rıza Ayça, 1914-2001 yılları arasında yaşamıştır. Yugoslavya'nın Priştine 

şehrinde doğmuştur ve öğrenimini Đstanbul'da tamamlamıştır. Đstanbul Erkek 

Lisesi'nden sonra Hikmet Onat Atölyesi’ne girmiştir. 1927'de amatör olarak ilk 

karikatürü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Akbaba, Karikatür, Şaka, 

Papağan, Pardon, Amca bey dergilerinde uzun yıllar çalışmıştır. Yirmi bir kadar 

kişisel, karikatür ve resim sergisi açmıştır. 1952'den beri 11 karikatür yıllığı 

yayınlanmıştır81. 
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2.3.2.7. CAFER ZORLU 

 

 

 

 

 

 

 

Cafer Zorlu, 1926 yılında Bursa Đnegöl'de doğmuştur. Dokuz yaşında Đstanbul'a 

gelmiştir. Terzilik, berber çıraklığı gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra ellili yıllarda 

Taş Karikatür Dergisi’nde karikatür çizmeye başlamıştır. Bunu Akbaba dergisi 

Tercüman Hürriyet Milliyet gazeteleri izlemiştir. Karikatürleri ile Türkiye 

Gazeteciler Derneği ve T.S.Y.D. ödüllerini yıllarca üst üste kazanmıştır82. 

 

2.3.2.8. SEMĐH BALCIOĞLU 

 

 

 

 

 

 

Semih Balcıoğlu, 1928 yılında Đstanbul’da doğmuştur. Işık Lisesi ve 1952 yılında 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü'nü bitirmiştir. Đlk karikatürü, 1943 
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yılında Akbaba Dergisi'nin "Genç Fırçalar" sayfasında çıkmıştır. Daha sonraları 

Akbaba Dergisi’nde çizmiştir. 1969'da iki arkadaşıyla birlikte Karikatürcüler 

Derneği'ni kurdu ve üç kez bu derneğin başkanlığını yürütmüştür. Türkiye'de üç 

boyutlu karikatürü gerçekleştiren ilk sanatçıdır. Bugüne kadar yedisi yurtdışında 

olmak üzere toplam altmış yedi kişisel sergi açmıştır. Yapıtları Tolentino, Gabrovo, 

Basel ve Varşova'daki karikatür müzelerinde yer almış, Almanya'da Wilhelm-Busch 

Karikatür Müzesi'nde sergilenmiştir. Gabrovo Mizah Evi'nin yaptığı oylama sonucu 

dünyanın yüz altı çizerinden biri olarak kabul edilen Balcıoğlu'nun Güle Güle 

Đstanbul adlı kitabı, Đtalya'nın Pescara kentinde yapılan uluslararası karikatür kitapları 

yarışmasında birinci olmuştur83. 

 

Akbaba Dergisi yazarları ve çizerleri hakkında verilen kısa bilgilerden de 

anlaşılacağı gibi Akbaba Dergisi çok zengin bir yazar ve çizerler bütünlüğüne sahip 

olmakla birlikte, bu isimlerin yazılarında ve karikatürlerinde işlediği konular büyük 

çoğunlukla toplumun yoksul kesimi, dertleri, yaşadıkları sıkıntılar ve bunların mizahi 

bir yön ile anlatılmaya çalışılmasıdır. Bu da Akbaba Dergisi’nin tamamen okurları 

ile iç içe ve onların hislerine değer veren bir bakış açısı içerisinde sanatını icra 

ettiğinin büyük bir kanıtıdır84. 
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 Balcıoğlu, Semih, “Önce Çizdim Sonra Yazdım”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001, s:183 
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2.4. AKBABA DERGĐSĐ’�DE KO�USAL YAKLAŞIMLAR 

 

Akbaba Dergisi yayınlanmaya başladığı 1922 yılından itibaren her sayısında 

döneminde gerçekleşen güncel olayları kendisine konu edinmiştir. Yayınlandığı 

dönemdeki konuları yakından takip eden Akbaba Dergisi güncel olaylara yakınlığı 

ve bu olayları mizahi yönlerden incelemesi nedeniyle derginin kendiside sürekli 

gündemde kalabilen bir dergi olmayı başarmıştır85. 

 

Akbaba Dergisi’nin incelenen 1967-1968 yılları arasında yayınlanan sayılarındaki 

konular arasından ilki 27 Aralık 1967 yılında yayınlanan sayının konusu olan yılbaşı 

konusudur. Yılbaşı konusu derginin yazarları tarafından işlenmiş ve ayrıca çizerleri 

tarafından yılbaşı konulu karikatürlere yer verilmiştir86. 

 

Derginin 3 Ocak 1968 yılında yayınlanan sayısında ramazan ve ramazan bayramı 

konu olarak seçilmiştir. Bunun yanı sıra pahalılık ve uygulanan zamlar derginin 

yazarları tarafından mizahi olarak eleştirilmiştir. Dergide ramazan bayramıyla ilgili 

şiirlere yer verilmiş ve ayrıca pahalılık nedeniyle zor geçen bayramı anlatan 

karikatürler çizilmiştir87. 

 

Akbaba Dergisi 10 Ocak 1968 yılında yayınlanan sayısında hükümeti ve hükümetin 

yasaklarını konu olarak ele almıştır. Demirel ve yönetim ile ilgili yazılar yazılmış ve 
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Demirel’i ve partileri konu alan karikatürler çizilmiştir. Buna ek olarak ise dergide 

kış konulu karikatürlere yer verilmiştir88. 

 

Zeki Müren’in kapak karikatürün olduğu 17 Ocak 1968 tarihli sayıda Akbaba Dergisi 

gününün siyasi olaylarını ve partilerini konu almıştır. Politikacı karikatürleri bu 

sayıda ağırlıklı olup politikacı ve vatandaş ilişkisi karikatürlere yansıtılmıştır. Ayrıca 

çapkınlık ve karı-koca arası ilişkiler konulu karikatürlerde bu sayıda göze 

çarpmaktadır. Sağlık konusunu içeren bir sayfa bu sayıda olup hastabakıcılar ve 

hemşireler konulu mizahi yazılar yazılmıştır89. 

 

Akbaba Dergisi’nin 24 Ocak 1968 tarihli sayısı, kapak konusu olarak boğaz 

köprüsünün yapılışını almıştır. Politikacı imgesinin görüldüğü bu sayıda politikacı ve 

boğaz köprüsü ilişkilendirilmiştir. Vatandaş figürünün görüldüğü bu sayı ayrıca 

boşanma ve kadın-erkek ilişkileri yinelenmiştir. Şöhret olma hevesi ve ülkedeki 

siyasi olaylar derginin bu sayısının metinlerinde bulunmaktadır90. 

 

Semih Balcıoğlu tarafından çizilen 31 Ocak 1968 tarihli derginin konuları arasında 

politikacı, tıp ve sağlık, Meclis, hastaneler ve pahalılık, öğrencilik ve eğitimin 

zorluğu bulunmaktaydı. Karikatürler konularla ilişki olarak çizilmiş ve bunun yanı 

sıra ise kadın-erkek ilişkileri ile ilgili karikatürlere yer verilmişti91. 
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7 Şubat 1968 tarihli sayısında Akbaba Dergisi Meclis ve Meclis gündemini konu 

olarak işlemişti. Politikacı vatandaş ilişkileri eleştirilmiş ve politikacıların vatandaşı 

düşünmediği yazılarda mizahi yönden anlatılmaya çalışılmıştı. Ayrıca meslekler ve 

mesleklere ait aylık kazançların azlığı da gene bu sayının konuları arasındaydı. 

Vatandaşın parasal anlamda çektiği sıkıntılar ve politikacıların umursamaz tavrının 

anlatıldığı karikatürler bu sayıda yer almaktaydı92. 

 

Akbaba Dergisi 14 Şubat 1968 yılındaki sayısında Meclis gündemi ve politikacıları 

konu alan yazılar ve karikatürleri bulundurmuştu. Ameliyatlar ve sağlık alanındaki 

gelişmeler paralel olarak karikatürlere yansımıştı. Bunun yanı sıra ilanlar konusunu 

taşıyan ve mizahi yönden yazılmış yazıların karikatürlerle desteklendiği bir ilanlar 

sayfası da bu sayıda yer almaktaydı. Ayrıca Fransız karikatürist Chaval’ın ölümü de 

bu sayının konuları içerisinde yer almaktaydı93. 

 

21 Şubat 1968 yılındaki sayıda politikacılar ve politikacıların vatandaşı 

umursamaması konu olarak yinelenmişti. Dönemin siyasetçileri Đnönü, Demirel ve 

Ecevit arasındaki diyaloglar ve bunların arasında ezilen vatandaş işlenen konulardı. 

Ayrıca tütün piyasasının açılışı dergide yer alan diğer bir konuydu. Karikatürler bu 

konuları destekler nitelikte zekice çizilmişti. Buna ek olarak ise süper toto şakaları 

başlıklı bir karikatür sayfasıyla da süper toto oyunu mizahi yönden çizilmişti94. 

 

Akbaba Dergisi’nin sonraki sayısı olan 28 Şubat 1968 yılında yayınlanan dergide 

Ekonomi ve bütçe, Barnard adlı doktorun Türkiye’ye gelişi, gaziler, güzel sanatlar 
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akademisi, politikacılar, tütün piyasasının kapanışı gibi konular yer almaktaydı. 

Siyasetçileri konu alan karikatürler ise derginin metinlerini paralel olarak 

izlemekteydi95. 

 

6 Mart 1968 tarihli Akbaba Dergisi’nde Mecliste olan kavgalar, ülkede olan 

mitingler, bütçe, belediyelerde olan gelişmeler konu edinilmişti. Bu sayının 

karikatürleri ise yinelenen politikacı figürü ve vatandaşın oyu, politikacıların 

birbirleriyle olan kavgaları, vatandaşın hakları gibi konuları içermekteydi96. 

 

13 Mart 1968 yılında yayınlanan Akbaba Dergisi’nin konuları hayatını kaybeden 

Yusuf Ziya Ortaç’ın anılması, kurban bayram, Zeki Müren ile ilgili mizahi yazılar, 

pahalılık ve garsonlar ile ilgili mizahi yazılardan oluşmaktaydı. Karikatürlerin 

konuları ise mecliste olan kavga, toplumun çeşitli kesimlerinin kurban bayramını 

geçirişini gösteren karikatürlerdi97. 

 

Akbaba Dergisi sonraki sayısı olan 20 Mart 1968 yılındaki sayısında konu olarak, 

hayvanlar ve insanların mizahsal olarak konu alan metinler, kadını konu alan 

yazılardan oluşmaktaydı. Karikatürleri ise politikacıların oy kavgası, seçim kanunu, 

bütçe, milli bakiye ve vatandaşın yoksulluğunu ve kadınları anlatmaktaydı98. 

 

27 Mart 1968 tarihli sayıda Akbaba Dergisi kazaları, toplum düzenindeki aksaklıklar, 

hayat ve ölüm gerçeği, toplumun kesim kesim beslenme tarzının ve gidebilecekleri 
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yerlerin mizahi yönden eleştirisi, alkol gibi konuları işlemişti. Karikatürlerinde ise 

milli bakiye sisteminin kapanışı, hırsızlar, gecekondulaşma, zamlar ve seçim 

kampanyaları konu olarak işlenmişti99. 

 

3 Nisan 1968 yılında yayınlanan derginin konuları arasında seçim gündemi, Metin ve 

Nevra Serezli’nin evlilikleri, devlet tarafından harcanan paralar, baharın gelişi, kadın 

konuları bulunmaktaydı. Karikatürlerin konuları ise seçim, hükümetin boğaz 

köprüsünü yorumlayışı, Orman Bakanlığı’nın kurulması, Ankara su baskını gibi 

konulardı100. 

 

Derginin 10 Nisan 1968 yılında yayınlanan sayısının konuları seçim gündemi, 

Vietnam’da olanlar, altına olan talep, adalet olgusu, ülkedeki su kesintileri gibi 

konulardı. Karikatürler ise politikacılar, altına olan talep, vatandaşın politikacıya 

isyanı, gazeteler konularını barındırmaktaydı101. 

 

17 Nisan 1968 yılında yayınlanan sayıda Martin Luther King’in öldürülüşü, 

okullarımıza bakış ve eğitimin durumu, bitpazarı ve koleksiyoncular, otomobiller 

gibi konuları içermekteydi. Özgürlük heykeli, politikacı ve oy, fakir ve zengin 

vatandaş, trafik mahkemeleri ise bu sayının karikatür konularıydı102. 

 

24 Nisan 1968 yılında yayınlanan Akbaba Dergisi sayısının konuları arasında 

seçimin yaklaşması, başörtüsü, seçim hazırlığı gibi konular bulunmaktaydı. 
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Karikatürleri ise Demirel ve Đnönü arasındaki oy kavgası, Amerika’nın Türkiye’ye 

karışması, tramvayların büfe olması, 23 Nisan kutlamaları gibi konulardı103. 

 

1 Mayıs 1968 yılında yayınlanan sayının konuları bahar bayramı, organ nakli, 

ilkbaharın gelişi, bağımsız adaylık, Ankara’da tiyatro gibi konulardı. Karikatürleri 

ise baharın gelişi, toprak reformu, politikacıların oy alma telaşı gibi konulardı104. 

 

Akbaba Dergisi’nin 8 Mayıs 1968 yılında yayınlanan sayısının konuları arasında 

politikacılar nutukları ve vaatleri, seçim sonuçları hakkında yorumlar, Đstanbul’un 

susuzluk derdi ve piyasaların rahatlaması gibi konular bulunmaktaydı. Derginin bu 

sayısındaki karikatür konuları ise politikacıların vaatleri ve vatandaşın oyu, seçim 

propagandaları, seçim öncesi ve seçim sonrası politikacının davranış şekilleriydi105. 

 

15 Mayıs 1968 yılında yayınlanan Akbaba Dergisi’nin konuları arasında partiler ve 

seçim kampanyaları, seçimin vatandaşı etkilemesi, Đstanbul’da vatandaşın çektiği 

çileler gibi konular bulunmaktaydı. Karikatürler ise seçim afişleri, partilerin oy telaşı 

gibi konulardan oluşmaktaydı106. 

 

22 Mayıs 1968 yılında yayınlanan sayının konuları seçim, Đlhami Ertem, esnaf ve 

memur ilişkileri, ülkedeki eğitim durumu gibi konulardı. Karikatürlerinin konuları 

arasında ise politikacıların oy almak için girdikleri haller, vatandaşın durumu, çeşitli 
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meslek gruplarından insanların psikolojik halleri, köylerdeki kadın-erkek ilişkileri 

bulunmaktaydı107. 

 

Akbaba Dergisi’nin 29 Mayıs 1968 tarihli sayısının konuları arasında vatandaşın oyu 

ve seçim hakkı, seçim propagandaları, yağmacılık, Pazar otobüsleri gibi konular yer 

almaktaydı. Karikatürler ise vatandaşın oyu, bahar teması, seçim gündeminin 

televizyonu kaplaması gibi konuları içermekteydi108. 

 

5 Haziran 1968 tarihli derginin konuları arasında politikacılar arası kavgalar ve 

çekişmeler, geçmişten gününe zaman ve değişen kavramlar, Charles Babbage 

hakkındaydı. Karikatürler ise politikacılar, vatandaşın yoksulluğu, kadın-erkek ve 

evlilik temalarını içermekteydi109. 

 

12 Haziran 1968 tarihli Akbaba Dergisi’nin konuları yaz mevsiminin gelişi ve plaj 

güzeli yarışması, eski yazların anlatımı, politikacıların rahat yaşamaları, emlak 

piyasası ve ev fiyatları, piknik gibi konulardı. Karikatürler ise yazın gelişi ve plajlar 

konuları içermekteydi110. 

 

Akbaba Dergisi 19 Haziran 1968 yılındaki sayısında kendisine konu olarak 

dünyadaki şiddet olaylarını, Amerika basını ve Robert Kennedy olayı, boşanmalar, 
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yaz mevsimi ve haşaratlar gibi konuları seçmişti. Amerika ve Robert Kennedy’nin 

öldürülmesi karikatürlerinin konularıydı111. 

 

26 Haziran 1968 tarihli sayısında Akbaba Dergisi konu olarak üniversiteler ve 

öğrencilerin dertleri, vatandaşın durumu, ülkemizde turistlere yapılan davranışlar 

gibi konuları işlemişti. Karikatürlerinde ise üniversitelerdeki düşünce ayrılıkları, 

Kızılay’ın yüzüncü yılını kutlaması, Fransa’daki işçi ve öğrenci gösterileri, 

plajlarımızda halkın durumu gibi konuları işlemişti112. 

 

3 Temmuz 1968 tarihli sayısında dergi Nasrettin Hoca, Türkiye’de mesleklerin 

durumu, Đstanbul, memurların maaşları gibi konulara değinmişti. Su sıkıntısı, 

Anadolu’daki vatandaşın dertleri, hastanede vatandaşın sıkıntıları karikatürlerinin 

konuları arasındaydı113. 

 

Akbaba Dergisi’nin 10 Temmuz 1968 tarihli sayısında yer alan konuların arasında 

seçim gündemi, Đstanbul ve kentleşme sorunları, sahillerimizin güzelliği gibi konular 

bulunmaktaydı. Karikatürleri ise Turizm Bakanlığı, köylere yapılacak yardımlar, 

polisler, plajlardan insan manzaraları gibi konuları içermekteydi114. 

 

17 Temmuz 1968 tarihli Akbaba Dergisi konu olarak atasözlerini, Türkiye’nin 

kazandığı dünyayı ilgilendiren başarıları ve zengin kesimle ilgili olaylara mizahi 
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yönden bakışı içerirken, karikatürlerinde ise gecekondu sorununu, sineklerle 

mücadeleyi ve meclis tatilini işlemişti115. 

 

Akbaba Dergisi bir sonraki sayısında, 24 Temmuz 1968’de yaz aylarında da 

olunması sebebiyle sıcakları, plajları konu alırken, aynı zamanda da okullara giriş 

sınavlarını ve eğitim sistemini ele almıştı. Aynı sayının karikatürlerinde ise döviz 

kaçakçılığı, beklenen Amerika yardımı, siyasetçiler ve spor kulüplerinin yapacağı 

transferler gibi temalar söz konusuydu116.  

 

1968 yılının 31 Temmuz’unda çıkan diğer sayısında, dergi PTT kurumundan 

bahsetmiş, toplumun olaylar karşısındaki duyarlılığını irdelemiş aynı zamanda da 

halen sürmekte olan yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan deniz ve plajları konu 

edinmişti. Konularında seçimden de bahseden Akbaba Dergisi, karikatürlerine de bu 

konuyu yansıtmış, buna ek olarak ise esnaf bankasının kurulması ve fazla mesai 

saatleri gibi yine halkı ilgilendiren mevzularda karikatürler kullanmıştı117. 

 

Ağustos ayının ilk sayısı olan 7 Ağustos 1968 tarihli Akbaba Dergisinde konular 

siyasetçiler, politikada düzen tartışmaları ve seçimlerin belediye meclisine etkisi 

olurken, karikatürler Dünya Bankası’ndan alınacak kredi orman yangınları 

Đstanbul’da susuzluk gibi konular üzerineydi118. 

 

 

                                                           
115

 Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 30, 17 Temmuz 1968 
116

 Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 31, 24 Temmuz 1968 
117

 Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 32, 31 Temmuz 1968 
118

 Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 33, 7 Ağustos 1968 



 

 

58 

14 Ağustos 1968’de çıkan sayısında siyasetçileri, Đslam ve cumhuriyeti ele alırken 

aynı zamanda emeklilik psikolojisinin esprili bir dille anlatımı Akbaba Dergisi’nin 

sayfalarında yer almaktaydı. Karikatür olarak ise polisin öğrencilere uyguladığı 

şiddet, çeşitli yerlerde yapılan yürüyüşler ve her yere elektrik verilmesi gibi konular 

kullanılmıştı119. 

 

Akbaba Dergisi 21 ağustos 1968 tarihli sayısında ise sosyal hizmet yarışları, kadın 

erkek ilişkileri politikacılar ve gazetecilik konularını ele almıştı. Buna ek olarak 

karikatürlerinde filtreli sigaraların yurtdışına kaçırılması, şehirler arasında fiyatların 

farklılığı ve temel bilimler fakültesinin kurulması konuları yer almıştı120. 

 

28 Ağustos 1968 tarihli Akbaba Dergisi’nin sayfalarında 30 Ağustos Zafer Bayramı 

ve Atatürk konularının yanı sıra, Ankara kalesi ve kilo vermenin mizahi bir şekilde 

anlatımı yer almaktaydı. Đstanbul belediyesi, fırıncıların yaptıkları grev, paranın 

durumu ve siyasetçilerle ilgili karikatürler ise dergiye renk katmaktaydı121. 

 

4 Eylül 1968’de yayınlanan 37.sayısında Rusya’nın Çekoslovakya’yı işgali nedeniyle 

bununla ilgili yazı ve karikatürler içerirken, işsizlik ve kadın-erkek ilişkileri 

konularına da değinmişti. Yine karikatürlerde de Rusya’nın Çekoslovakya işgalinin 

yanı sıra milletvekili istifası, seyyar satıcıların yürüyüşü gibi halkın birebir içinde 

konular göze çarpmaktaydı122. 
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Sonbaharın geldiği Eylül ayında 11 Eylül 1968 tarihli sayısında Akbaba Dergi’si 

içinde bulunulan ayın insanlar üstünde etkilerini, gazetecilik ve yabancı ülkelere işçi 

gönderimi gibi konuları içermekteydi. Dergide bulunan karikatürler ise bütçe 

açığının kapanması, Amerika’daki doktorların ülkemize davet edilmesi ve Rusya’nın 

Çekoslovakya’yı işgal etmesinin dünyada yarattığı tepkilerden oluşmuştu123. 

 

18 Eylül 1968’de yayınlanan Akbaba Dergisi kredi alımları, borçlar, para ve batı 

müziği gibi birçok konuyu barındırırken, CHP’nin 45.yılını kutlaması, yeni çıkan 

pullar ve Đstanbul’un su derdi gibi karikatürlere sahipti124. 

 

Akbaba Dergisi’nin 25 Eylül 1968 tarihli sayısında konu anlamında oturma grevleri, 

hilafet, emperyalizm ve yine kadın-erkek ilişkileri gibi konular ele alınmıştı. 

Karikatürlere bakıldığında ise CHP’nde yapılan yenilikler, hippilerin toplatılması, 

Alman ve Amerikan yardımları görülmekteydi125. 

 

2 Ekim 1968 tarihinde dergi, siyasetçileri ve savaşa bakış açılarını incelerken, emekli 

memurlardan, günlük hayattan, turistik propagandalardan ve tasarruf bonolarından 

esprili bir dille bahsetmiştir. Karikatürlerinde ise doktorların tam gün çalışmaları, 

trafik tıkanıklığı sorunu, siyasetçiler ve ekmeklerin düşük gramajlı olması konu 

edilmişti126. 
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 Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 40, 25 Eylül 1968 
126
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9 Ekim 1968’de çıkan sayısında hasta doktor ilişkilerini mizahi bir yönden ele 

alırken dergi aynı zamanda köşe yazısı yazmanın zorluklarını da yine mizahi bir dille 

anlatmıştır. Karikatürlerinde siyasetçilerin 3.Dünya Savaşı çıkmasına yönelik 

görüşlerini bulunduran dergi aynı zamanda silahlanmadaki artışı da yine 

karikatürleriyle okuyucusuna aktarmıştı127. 

 

16 Ekim 1968 tarihli Akbaba Dergisi kendisine kapak olarak CHP kurultayını 

seçmiş, halkın geçim zorluğunu, kadın-erkek ilişkilerini ve casusluğa mizahi 

yaklaşımı içeriğinde vermişti. Memurlara grev hakkı istenmesi, trafik cezalarının 

ağırlaştırılması ve Doğu’ya yatırım yapılması gibi konulu karikatürlerle ise içeriğini 

zenginleştirmişti128. 

 

Akbaba Dergisi 23 Ekim 1968 tarihinde çıkardığı sayısında ise yabancıların bütçeye 

karışmasını, Avustralya’ya işçi göçünü, hükümetin kültüre yaklaşımını konu olarak 

seçmişti. Karikatürlerinde ise memurlara avans verilmesi, dolmuşlarda başlatılan 

sigara yasağı ve gizli işsizlik gibi konular işlenmişti129. 

 

30 Ekim 19682de yayınlanan sayısında halkın yabancı ülkelerdeki olaylara bakışını, 

turizmi ve mizahi yönden güç savaşlarını ele alan dergi, belediyelerin halktan fikir 

arayışını, Meksika olimpiyatlarını ve emekli maaşlarının artışını karikatürlerinde 

okuyucusuna sunmuştu130. 
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Akbaba Dergisi 1968 yılının Kasım ayında yayınlanan 6 Kasım tarihli ilk sayısında, 

Atatürk ve siyasetçiler konulu bir kapak sayfası yaparak, 10 Kasım Atatürk’ün ölüm 

yıldönümünü, geçim sıkıntısı, bunun sonucu olan beslenme eksikliğini ve ulaşım 

sorunlarını sayfalarından aktarmıştı. Karikatürlerinde ise yine Meksika 

olimpiyatlarını, milletvekili ve senatörleri, ayrıca halkın siyasetçilere tepkisini ele 

almıştı131. 

 

13 Kasım 1968 tarihli Akbaba Dergisi Atatürk düşmanlığına tepki, Türklük ve halkın 

siyasete bakışını içermekteydi. Üniversite olayları, Atatürkçülük ve sinema gibi 

konularla ilgili karikatürleriyle de okuyucusuna ulaşmıştı132. 

 

20 Kasım 1968’de çıkan sayısında siyasetçilerin huzur arayışlarını, halk ve hükümet 

ilişkisi gibi konuları ele alan Akbaba Dergisi, karikatür olarak da öğrenci 

hareketlerine siyasetçilerin tepkilerini ve üniversite gençlerini sayfalarına 

taşımıştı133. 

 

Akbaba Dergisi 27 Kasım 1968 tarihinde yayınlanan sayısında parti başkanlık 

seçimlerini, halkın güncel sorunlarını ve ramazan ayını konu edinmiş,  

üniversitelerde gece öğrenimi, parti kurultayları, vatandaşlık hakları ve ramazan 

konulu karikatürleri ile yine halkın sorunlarıyla ve güncel olaylarla ne kadar ilgili 

olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti134. 
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 Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 47, 13 Kasım 1968 
133
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4 Aralık 1968 tarihli sayısı Akbaba Dergisi için önemli olan sayılardan biriydi. 

Derginin kuruluşunun 47.yılının kutlandığı bu sayıda, derginin kurucusu Yusuf Ziya 

Ortaç ile ilgili yazıların yanı sıra derginin bugüne gelişiyle ilgili olarak 47.yılına özel 

yazılar ve içine girilen kış mevsimi anlatılmıştı. Karikatürlerinde yine 47.kuruluş yılı 

ile ilgili çizimlere yer veren dergi ayrıca, trafik kazaları, şehir temizliği ve buğday 

fiyatları gibi günlük olayları ele almıştı135. 

 

Akbaba Dergisi 11 Aralık 1968 tarihinde ise konu olarak iktidar partisi ve 

siyasetçiler, halk ve pahalılığın halkın üzerindeki etkisi gibi konulara değinmiş, 

karikatürlerinde ise tıp alanında olan Türkiye’de kalp naklinin uygulanmasını, okur 

yazarlığı ve sigara tekelinin kalkmasını işlemişti136. 

 

18 Aralık 1968’de yayınlanan sayısında ise Akbaba Dergisi bayram kutlamalarını, 

siyasi entrikaları, aile ilişkilerini, aynı zamanda da yabancılardan etkilenmeye karşı 

tepkisini sayfalarından aktarmıştı. Pahalılık, Türkiye ligi, bayram ve siyaset 

konularını da karikatürler ile okuyucusuna ulaştırmıştı137. 
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2.5. AKBABA DERGĐSĐ GRAFĐK DÜZE�Đ 

 

Akbaba Dergisi’nin grafiksel düzeni düşünüldüğünde iki şekilde incelenebilir. 

Bunlardan ilki logo ve kapak tasarımlarıdır. Diğer bir bölüm ise içerik sayfalarının 

grafiksel düzeni olabilir. 

 

2.5.1. LOGO VE KAPAK TASARIMLARI 

 

Akbaba dergisi,  kendisine format olarak 32,5 santimetreye 24,5 santimetre olan 

dergi boyutunu seçmiştir. Bu boyutun avantajı derginin hem bir dergi olarak 

algılanılmasını sağlamak hem de bir gazete gibi okunulur olabilmesini sağlamaktır. 

Daha küçük bir kağıt boyu seçimi derginin yazılarının okunmasını ve karikatürlerinin 

görünürlüğü açısından yanlış olabileceği gibi dergiyi bir dergi mantığından 

çıkarabilecek ve bir kitap formatına dönüştürebilecektir. Günümüzde de birçok 

mizah dergisi tarafından tercih edilen sınırlar içerisinde kalan bu kağıt boyutu 

tamamen bilinçli olarak seçilmiştir138. 
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RESĐM 1: Akbaba Dergisi Kapak 1 (Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 29, 10 
Temmuz 1968) 

 



 

 

65 

Akbaba Dergisi ön kapak arka kapak ve içerik sayfalarından oluşmak üzere toplam 

yirmi sayfa olarak yayımlanmaktaydı (Resim 1)139. Akbaba Dergisi günümüz çağdaş 

grafik sanatında forma hesabı olarak bilinen sayfa hesabına tam olarak uymaktaydı. 

Forma hesabı denilen yöntem matbaalar tarafından sekiz sayfanın birbirine 

bağlanılmasını, bunların bir forma olarak adlandırılmasını ve oluşturulan bu her bir 

formanın arka arkaya dizilmesiyle de basılacak içeriğin oluşturulmasını esas alan bir 

hesap ve basım yöntemidir. Dolayısıyla basılacak içeriğin ön kapağı ve ön kapak içi, 

arka kapağı ve arka kapak içi hariç olmak üzere basılacak içeriğin sekiz sayısı ve 

veya sekiz sayısının katları olması gerekmektedir. Aksi takdirde tek veya sekizin 

katları olmayan sayfa sayıları formaya bağlanılamayacak ve basılacak içerikte artan 

ve herhangi bir forma ile eşleşemeyen sayfalar kalacaktır. Akbaba Dergisine 

bakıldığında; ön kapağı ve ön kapak içi, arka kapak ve arka kapak içi olarak dört ve 

geriye kalanları içerik sayfaları olarak on altı sayfa, toplam olarak ise yirmi sayfadan 

oluşmaktaydı. Akbaba Dergisi, yukarıda bahsedilen forma hesabına tam olarak 

uymaktaydı. Bu günümüz dergileriyle aynı forma hesabını kullanan Akbaba 

Dergisi’nin o günlerde bile zamanımıza ne kadar yakın olduğunun bir göstergesidir. 
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RESĐM 2: Akbaba Dergisi Kapak 2 (Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 16, 10 �isan 
1968) 
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Akbaba Dergisi kapak olarak kendisine günümüzde matbaalar tarafından 4 renk 

olarak tabir edilen ve kapak tarzını seçmiştir (Resim 2)140. 4 renk kapak seçimi şu 

yönlerden çok avantajlıdır; 

 

Dergi kaliteli bir görünüme sahip olacağı gibi aynı zamanda okuyucunun ilgisi 

çekebilecektir. Günümüzde de tercih edilen bu kapak mantığı tasarım sürecinde 

düşünülerek karar verilmektedir. Böylece dergi hem daha fazla bir okuyucu kitlesine 

hitap edebileceği gibi aynı zamanda da tirajını arttırabilir. Günümüz mizah 

dergileriyle olan bu benzer kapak seçimi Akbaba Dergisinin dönemi içinde de aynı 

anlayışa sahip olduğunu göstermektedir. 

 

 

RESĐM 3: Akbaba Dergisi Logo 1 (Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 1, 27 Aralık 
1967)  

 

Akbaba Dergisi logo olarak siyah bir arka plan üzerinde “Akbaba” yazısını tercih 

etmiştir (Resim 3).141 Günümüz grafik tasarım anlayışında siyah en baskın renktir ve 

kullanım açısından renkli zeminleri birbirinden ayırmak için kullanılan en yaygın 
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yöntemlerden birisidir. Akbaba Dergisi’nde de aynı anlayışı görmek mümkündür. 

Akbaba Dergisi’nin kapağında kullanılan siyah arka plan üzerindeki “Akbaba” yazısı 

kapaktan ayrılmakta ve kapağı tamamlayan bir eleman olarak işlev görmektedir. 

Aynı zamanda kapakta bulunan karikatürlerde kullanılan kalın siyah kontur 

çizgileriyle de bir bütünlük sağlamaktadır.  

 

 

RESĐM 4: Akbaba Dergisi Logo 2 (Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 5, 27 Aralık 
1967) 

 

Fakat bu siyah zeminli kullanım zamanla arka plan kullanımı olmadan ve sadece font 

kullanımından oluşan bir kullanımla birlikte kullanılmaya başlanılmıştır (Resim 

4)142. Bu kullanımın nedeni aslında kapakta asıl vurgulanılması gereken elemanlar 

olan karikatürlere daha çok yer ayırma çabasıdır. Karikatürlere daha çok yer 

ayrılması kapakta verilmeye çalışılan mesajın daha açık ve anlaşılabilir olmasını 

sağlamaktadır. Fakat logonun arka plansız kullanımı logonun etkisini ve 

görünürlüğünü kaybetmesine neden olabilecektir143. 
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Bu nedenle logonun siyah arka planlı kullanımındaki etkisini sürdürebilmesi için ise 

logoyu oluşturan fontun etrafında siyah ve kalın bir kontur çizgisi kullanımı 

görülmektedir. Bu kullanım logodaki harfleri kapaktan ayırmakta ve logonun kolay 

okunabilinir olmasını sağlamaktadır. Böylece logonun kullanım açısından işlevselliği 

artmış ve kapak düzenine göre çeşitlilik gösterebilen bir logo haline dönüşmüştür. 
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RESĐM 5: Akbaba Dergisi kapak (Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 2, 27 Aralık 
1967) 

 

Akbaba Dergisi’nin kapakları incelendiğinde Akbaba Dergisi’ndeki logo 

kullanımlarına ek olarak logonun sol tarafta kullanımı göze çarpar (Resim 5)144. 

Logonun sol tarafta kullanımı birçok kapakta görülmekle birlikte bu kullanımın 
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nedeni kapakta kullanılan figürlerin sayfa üzerindeki yerleşimidir. Akbaba 

Dergisi’nde logonun solda kullanıldığı kapaklara bakıldığında kapakta bulunun 

figürlerin kapağın sağ tarafını kapladığı göze çarpar. Bu nedenle logo başka bir 

yerleşim şekli kazanmak zorundadır. Bunun bir sonucu olarak da Akbaba Dergisi’nin 

logosu günümüz Türk çağdaş grafik sanatında denge olarak bilinen kuralla 

bağdaştırılarak kapağın sol tarafına yerleştirilmiştir. 

 

 

RESĐM 6: Akbaba Logo 3 (Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 31, 24 Temmuz 1968) 

 

“Akbaba” yazısının fontu el ile çizilmiş bir fonttur. Font derginin çizerleri tarafından 

yaratılmış olduğu için dergiye ait özel bir karakterdir. Dergiye özel yaratılmış ve tek 

olan font Akbaba Dergisi’nin kimlik anlayışının bireyselleşmesine ve tekleşmesine 

katkı sağlamaktadır (Resim 6)145. Mizahi bir anlayışla düşünülmüş kalın harflerden 

oluşan “Akbaba” yazısı logoyu oluşturan en büyük eleman olup yazıdaki “k” ve “b” 

harfleri haricinde ayrı renklerden oluşmaktadır. Logodaki harflerin ayrı renklerden 

oluşması farklılıkların bir araya gelmesini ve birlikte çalışmasını simgelemektedir. 

“k” ve “b” renklerinin aynı renkte olması ise logoyu oluşturan “Akbaba” sözcüğünün 

okunulurluğu açısından bir görsel hece görevi görmektedir. Ayrıca logoda bulunan 

ve ilk harf olan büyük “A” kendisinden sonra gelen “k” harfi ile yan yana bir 
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bütünlük sağlayarak grafik tasarımın temel kurallarından birisi olan “devamlılığı” 

oluşturmaktadır146. 
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RESĐM 7: Akbaba Dergisi kapak 2 (Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 1, 27 Aralık 
1967) 
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Bunlara ek olarak, Akbaba Dergisi’nin logosunun kapak üzerindeki yerleşimine 

bakılacak olunursa logonun yeri kapağın üst tarafında kapağın en üst noktasından 

yarım santim aşağıda ve sağ tarafa yapışık bir biçimde kullanılmıştır (Resim 7)147. 

 

Bu kullanımın amacı, kapakta kullanılan elemanların kapanmasını önlemek, kapakta 

anlatılmak istenen mesaja yani karikatürlere olabildiğince yer bırakmak ve aynı 

zamanda logonun da sayfanın bir elemanı olarak işlev görmesini sağlamaktır. 

Bahsedilenlere genel olarak bakıldığında görülmektedir ki, Akbaba Dergisinin logo 

kullanımı, logo karakter seçimi ve logonun kapak üzerinde yerleşimi günümüzde 

kullanılan tasarım ilkeleriyle benzeşmektedir. 

 

Akbaba Dergisi’nin kapağında kullanılan karikatürlerin tarzına değinilecek olunursa;  

 

Kapaktaki figürler oldukça basit ve anlaşır bir biçimde çizilmişlerdir. Çizimlerdeki 

bu basitlik seçiminin nedeni kapağın hem kolay anlaşılabilinir olmasını sağlamak 

hem de kapakta oluşabilecek bir karmaşayı önlemek içindir. Eğer figürler çok 

ayrıntılı, detaylı bir çizim tarzıyla oluşturulmuş olursa kapak bir dergi kapağı 

havasından çıkabileceği ve bir sanat veya resim dergisi havasına girebileceği gibi 

aynı zamanda da derginin kapağında kullanılan, görülmesi ve kolay okunabilir 

olması gereken logo gibi diğer unsurların etkisini zayıflatabilecektir.  
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RESĐM 8: Akbaba Dergisi Kapak 3 (Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 33, 7 Ağustos 
1968) 

 

Günümüz Türk çağdaş grafik tasarım anlayışında yeri olan bu tarz düşünceye “daha 

az, daha çok” denilmektedir. Daha az ve daha basit şeylerin aslında daha çok anlam 
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içerebileceğini özetleyen bu tarzı Akbaba Dergisi’nin kapağında da görmek 

mümkündür. Buna ek olarak kapakta kullanılan figürler kalın ve siyah bir kontur 

çizgisiyle arka plandan ayrılmıştır. Kapakta çizilen karakterleri tok bir hale sokan bu 

kullanım aynı zamanda figürlerin daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır (Resim 8)148. 
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 Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 33, 7 Ağustos 1968, s. 1 (Kapak) 
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RESĐM 9: Akbaba Dergisi arka kapak (Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 38, 11 
Eylül 1968) 

 



 

 

78 

Akbaba Dergisi’nin arka kapağı incelendiğinde tıpkı ön sayfada olduğu gibi dört 

renkli bir arka kapak tasarımı görülmektedir (Resim 9)149. Tam renkli arka kapak 

kullanımı aynı zamanda boşluk kullanımıyla dengelenmiştir. Arka kapaktaki 

karikatürlerin kapladıkları yer gerek siyah kontur çizgileriyle gerek boşluk 

kullanımının ayarlanmasıyla kapağa oldukça dengeli bir biçimde yerleştirilmiştir. 

Böylece arka kapak siyah beyaz olarak düşünülüp karikatürlerin yerleşimi 

incelendiğinde daha öncede bahsedilen negatif kullanım ilkesine tam olarak 

uymaktadır. Karikatürler arasındaki boşluk oldukça yeterli bir ölçüde düşünülerek 

bırakıldığı için karikatürler okuyucu tarafından birbirinden kolayca ayrılabilmekte ve 

böylece çizilen sahnedeki esprilerin anlaşılabilirliği de artmaktadır. 

 

Buna ek olarak arka kapakta sol tarafa yerleştirilmiş Akbaba Dergisi’nin logosu 

görülmektedir. Negatif alan kurallarını esas alan bir yerleşimin görüldüğü logo da 

kapaktaki diğer görsel elemanlarla birleşerek bir bütünlük sağlamakta ve kapağı 

tamamlamaktadır. 
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 Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 38, 11 Eylül 1968 
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RESĐM 10: Akbaba Dergisi arka kapak 2 (Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 45, 30 
Ekim 1968) 

 

Akbaba Dergisi’nin arka kapağında karikatürler derginin ön kapağında olduğu gibi 

siyah ve kalın kontur çizgileriyle çizilmişlerdir. Böylece figürler oldukça anlaşılabilir 
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olmakla beraber kendi arka planlarından da kolayca ayrılabilmekte, fark edilir 

olmaktadır (Resim 10)150. Buna ek olarak da arka kapak ile ön kapak arasında 

benzerlik açısından bir bağ kurulmakta ve bir bütünlük sağlanmaktadır. Bir dergi için 

çok mühim olan bu bütünlük, birliktelik ve benzerlik özelliği çok önemlidir çünkü 

dağınık, birbirine benzemeyen birbirinden bağımsız gözüken sayfaların oluşturduğu 

bir dergi hem okuyucu tarafından beğenilmeyeceği gibi aynı zamanda da plansız, 

organize edilmemiş ve tamamlanmamış bir iş izlenimi verebilecektir. Đşte Akbaba 

Dergisi bu yönlerden incelendiğinde tam aksine oldukça iyi organize edilmiş, 

birbirini takip eden ve tamamlayan sayfalardan oluşan tam bir dergi görülmektedir.  

 

Akbaba Dergisi’nin arka kapağına bakıldığında karikatürlerin çizim tarzlarının daha 

önce açıklanan çizim tarzlarının bütünü barındığı görülmektedir. Sadece derginin iç 

sayfalarından farklı olarak kapak renkli olduğundan bu çizim tarzlarına bir de görsel 

eleman olarak renk unsuru eklenmektedir. Böylece derginin iç sayfalarında 

kullanılan çizim tarzlarıyla ortaya çıkan hareketlilik ve dinamizm arka kapakta da 

artarak devam etmekte ve hem derginin geri kalanıyla bir bütünlük sağlamakta hem 

de derginin son tamamlayıcı unsuru olarak görev yapmaktadır. 
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2.5.2. ĐÇERĐK SAYFALARI�I� TASARIM ÖZELLĐKLERĐ 

 

 

RESĐM 11: Akbaba Dergisi iç kapak reklam (Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 4, 13 
�isan 1968) 
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Akbaba Dergisi’nin iç kapağında tam sayfa reklam kullanımı görülmektedir (Resim 

11)151. Đç kapak reklam anlayışı günümüz mizah dergilerinde de oldukça yaygın bir 

kullanımdır. Döneminin bilinen isimlerinden alınmış bu reklamların kapak içinde 

kullanımı Akbaba Dergisi’nin imajını kuvvetlendirdiği gibi aynı zamanda da 

derginin işlevselliği açısından oldukça önemlidir. Akbaba Dergisi aldığı reklamlar ile 

hem temel ilkesi olan halka ulaşabilme anlamında gereken maddi gücü sağlamakta 

hem de halka halktan haberler verme görevini yerine getirmektedir. Çünkü Akbaba 

Dergisi’nin amacı hem toplumun yoksul kesimlerinin yüzünü yayımladığı dergi ile 

birazcık da olsa gülümsetmek hem de aynı zamanda okuyucu olan bu kesime 

mesajlar vermek ve onları gündem hakkında bilgilendirmekti. Bu nedenle kapak içi, 

dergi içi reklamları ve dergide ki yazılar Akbaba Dergisi’nde bu amaca hizmet 

etmekteydi. 

 

Akbaba Dergisi’nin iç sayfalarına gelindiğinde ve sayfa düzenine bakıldığında ilk 

göze çarpan marjin kullanımıdır. Kenarlık da denilen marjinler içeriğin sayfa 

kenarlarından ne kadar içeriden başlaması gerektiğidir. Başka bir deyişle içeriğin 

sayfa kenarlarına olan üst, alt, sağ ve sol uzaklıklarıdır152. 

 

Günümüz Türk çağdaş grafik sanatında marjin kullanımı çok büyük ve önemli bir 

yer kaplamaktadır. Çünkü marjinler sayfa tasarımının ilk elamanlarından birisi olarak 

işlev görür, sayfadaki elemanları bir blok olarak sınırlar ve sayfanın görselliği, 

temizliği açısından çok önemlidir. Marjinlerin yeri ne kadar iyi belirlenirse, bu 

derginin görsel yönünü, çekiciliğini ve güzelliği de aynı oranda etkiler. Çünkü temiz, 
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ferah ve rahat anlaşılabilir bir sayfa okuyucuda okuma isteğini destekleyeceği gibi 

aynı zamanda da derginin prestijini, kalitesini ve okuyucu kalitesini de olumlu bir 

şekilde etkiler. Akbaba Dergisine bakıldığında oldukça iyi ve günümüz 

dergilerindeki marjin kullanımına çok benzeyen bir marjin kullanımı görülmektedir.  

 

Bu marjin payları; derginin üstünden bir santim, altından bir santim, sağından bir 

buçuk ve solundan bir buçuk santimdir. Bu bir mizah dergisi için gayet yeterli bir 

marjin birimidir. Çünkü daha az marjin payı derginin basımını ve kesimini 

zorlaştırabileceği gibi daha fazla marjin payı kullanımı ise derginin elamanlarının 

sayfa üzerinde sıkışmasına ve sayfada kullanılacak içeriğin sayfası sığması açısından 

yer sıkıntısı yaratabilecektir. Dolayısıyla içeriğin yerleşimi açısından sıkıntı 

doğabilecek, bu nedenle sayfa sayının artmasına ve forma hesabının bozulmasına 

neden olabilecektir. Bu ise hem derginin basım fiyatının artmasına hem de artan 

sayfaları doldurma kaygısı yaratabileceği gibi dergide içerik ve anlam kaybına neden 

olabilecektir. Akbaba Dergisi bir mizah dergisi ve yerleştirilmesi gereken içerik 

yazılar ve karikatürler gibi sayfa üzerine yerleşimi oldukça yer gerektiren elemanlar 

olduğundan marjin kullanımı oldukça planlı bir şekilde yapılmalıdır. Bunlar göz 

önünde bulundurularak Akbaba Dergisi’ne bakıldığında oldukça düzgün, planlı ve 

yerinde bir marjin kullanımı görülmektedir153. 

 

Bu göstermektedir ki; Akbaba Dergisi’nin marjin kullanımı diğer birçok özelliğinde 

olduğu gibi günümüze çok yakın bir çizgideydi. 
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84 

 

RESĐM 12: Akbaba Dergisi künyesi (Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 4, 17 Ocak 
1968) 

 

Akbaba Dergisi’nin ilk sayfasına bakıldığında sayfanın en üst bölümünde bulunan, 

ince uzun bir dikdörtgen alanın içine konumlandırılmış dergi logosunun siyah beyaz 

hali, sol tarafında dergi ismiyle anlamlandırılmış akbaba karikatürü ve dikdörtgeni 

tamamlayacak şekilde konumlandırılmış yıl, cilt, sayı, kurucu ve tarih bilgilerini 

içeren dergi künyesi dikkati çekmektedir (Resim 12)154. Öncelikle bu sayfada 

kullanılan Akbaba yazısından bahsetmek gerekirse, dergi kapağında kullanılan 

karakterler ile yazılmış Akbaba yazısı, kırk beş derece olarak konumlandırılmış 

karelerin uç noktalarından birbirlerine dokundurularak oluşturulmuş bir kare dokusu 

üzerinde yer almaktadır. Kare formu günümüz Türk çağdaş grafik tasarım 

anlayışında oldukça sık kullanılan bir grafiksel elemandır. Birbirlerine eşit ve doksan 

derecelik açılar ile oluşturulmuş dört köşeden oluşan kare formu durgunluğu ve 

sağlamlığı temsil etmektedir. Aynı zamanda kare elemanından oluşturulmuş bir doku 

yapısı üzerine gelen eleman ise bu durgunluktan ve sağlamlıktan etkilenmektedir. 

Đşte Akbaba Dergisi’nin ilk sayfasında bulunan ve kapaktakinden farklı olarak bir 

kare dokusu üzerine konumlandırılmış Akbaba harfleri de kare formunun bu 
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özelliklerinden faydalanmakta ve bu sayede derginin ilk sayfasının üst tarafında 

durgun, sağlam bir font profili çizmektedir.  

 

Bunun yanı sıra logodaki karakterlere bakıldığında daha önceden bahsedilen siyah 

kontur çizgisi görülmektedir. Bu kullanım daha önce de bahsedildiği gibi font 

karakterlerinin sınırlarını belirlemekte ve harflerin kare dokusu üzerindeki yerini 

sağlamlaştırmaktadır. Bunlara ek olarak Akbaba yazısının sağ tarafında kullanılan 

akbaba karikatürü yer almaktadır. Karikatürsel bir anlayışla çizilmiş bu akbaba 

figürü, aralıkları eşit olarak sıralanmış küçük dairesel elemanlardan oluşan büyük bir 

dairesel eleman içerisinde yer almaktadır. Günümüz Türk çağdaş grafik sanatında 

kullanılan diğer bir grafiksel eleman olan daire kare grafik elemanının aksine akan ve 

sürekliliği olan bir hareketi simgelemektedir. Böylece dairesel elamanların 

oluşturduğu bu doku üzerinde yer alan karikatürsel akbaba figürü uçan ve hareket 

eden bir form kazanmaktadır155. 

 

Sonuç olarak bahsedilen anlamları kazanan akbaba çizimi ve Akbaba fontu ayrı ayrı, 

farklı karaktersel anlamlar kazandıkları halde aynı zamanda birlikte de 

çalışabilmekte ve bu sayede de sayfaya bir hareket ve bir dinamizm katmaktadır. Ek 

olarak akbaba figürüne bakıldığında akbaba figürünün günümüz grafik sanatında 

vektörel çizim denilen anlayıştan esintiler taşımaktadır. Bunu izleyen bir hareketle 

bahsedilen elemanların hemen altında kesikli çizgilerle sınırlandırılmış derginin 

künyesi yer almaktadır. Günümüz grafik sanatında farklılığı simgeleyen 

tamamlanmamış çizgisel elemanlar ise dairesel elemanlar üzerindeki akbaba figürü 
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ve sağında yer alan Akbaba fontuyla beraber çalışabilmekte ve kesikli çizgilerden 

oluşan dergi künyesi bu hareketliliği tamamlamaktadır156.  

 

Sonuç olarak Akbaba Dergisi Türk çağdaş grafik sanatında birçok yönden öncü 

olmuş ve döneminde birçok yenilikler getirmiştir. Bu yenilikler; sayfa düzeninin 

tasarım anlayışıyla yeniden düzenlenmesi, okuyucuya ferah ve rahat okunabilir bir 

alan sağlama amacı, sayfalarda marjin kullanımı, spot kullanımı ve yerleşimi, 

spotların font seçiminin dergiyle olan uyumu, karikatürlerin sayfaya yerleşimi ve 

metinle bir bütünlük oluşturması düşüncesi, metin bloklaması ve bloklar arası boşluk 

kullanımı, konuşma çizgileri, indent ve metin başı büyük harf kullanımı, satır arası 

boşluklarının ayarlanmasıdır. Ayrıca görsel yönden de logo kullanımı, künye 

yerleşimi, karikatürlerin sayfa üzerine ferahlık duygusu yaratacak şekilde 

konumlandırılması, karikatürlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi 

yazarlar için oluşturulan sayfa başı kimlikleri ve bu kimliklerdeki görsel, tipografik 

unsurların birlikte çalışabilecek şekilde sayfaya yerleştirilmesi, kare tarzı 

karikatürlerin tam sayfa kullanımı ve sayfadan ayrılabilmesi için düşünülmüş görsel 

sınır çizgilerinin oluşturulmasıdır. Bahsedilen bu yenilikler düşünüldüğünde Akbaba 

Dergisi ve Türk çağdaş grafik sanatı arasında birçok ortak yön görülebilmektedir157. 

 

Bu yenilik ve ortak yönlerin bir sonucu olarak; derginin kimliği, tasarımsal yapısı ve 

görsel lezzeti yönleri hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi hedeflenmiştir. 
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RESĐM 13: Akbaba Dergisi metin sayfası (Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 21, 15 
Mayıs 1968) 
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Akbaba Dergisi’nin sayfa düzenine bakıldığında derginin ana metni sayfalara 

bölünmüş dört sütun halinde yerleştirilmiştir (Resim 13)158. Akbaba Dergisi’nin yazı 

anlamındaki tarzını ve kimliğini belirleyen bu kullanım Akbaba Dergisi’nin son 

sayfasına kadar aynı şekilde devam etmektedir. Günümüz mizah dergilerinde de 

görülen bu kullanım yazının bir blok halinde görülmesini sağlayarak okumayı 

kolaylaştırmaktadır. Hikaye kitaplarında kullanılan düz ve bölümlenmemiş bir yazı 

kullanımı yerine Akbaba Dergisi’nde bloklara bölünmüş halde akan ve sonra gelen 

sayfalarda da aynı şekilde devam eden bir yazı yerleşimi anlayışı görülmektedir.  

 

Bunun nedeni şudur; Akbaba Dergisi bir mizah dergisidir ve bir mizah dergisi 

okuyucuyu sürekli akan düz bir yazı yerine derginin yazarları tarafından yazılmış 

genelde en fazla üç sayfadan oluşan metinlerden oluşmaktadır. Bir mizah dergisinin 

amacı okuyucunun gülümsemesi, gülmesi ve eğlenmesini sağlayabilmektir. Đşte bu 

yüzden bir mizah dergisinin sayfalarında kullanılacak metin ne kadar kolay 

anlaşılabilir, sıkıcılıktan uzak ve kolay takip edilebilir olursa okuyucusu da 

sıkılmadan dergide yer alan metinlerin tamamını okuyabilir. Đşte bu nedenle Akbaba 

Dergisi’nde de böyle bir yazı kullanımı anlayışı hakimdir.  

 

Akbaba Dergisi yazarları tarafından yazılmış olan metinler dört sütuna bölünmüş 

halde kolay okunabilir ve sıkıcılıktan uzak metinler halinde dergi sayfalarına 

yerleştirilmiştir. Sütunlu metin kullanımını kolay okunulabilir olması dışında başka 

bir amaca da hizmet vermektedir. Bu amaç dergideki boşluk kullanımıdır. Yazının 

bütününe bakıldığında sayfa üzerinde kullanılan metin aynı zamanda bir grafiksel 
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elamandır ve bu elemanın biçimlendirilmesi sayfanın tasarımı açısından son derece 

önemlidir. Dergide kullanılan yazı dört sütun halinde kullanılan sayfayı dolduran ve 

bu sayede birbirinden ayrılan dört blok halinde olan yazı sayfada yer almaktadır. Bu 

sayede de bu bloklar arasında boşluklar oluşabilmektedir. Oluşan bu boşluklar yazıya 

bir hareket katarak dergi sayfasının sıkıcı durağan bir yazı sayfası formatından 

çıkmasını sağlamaktadır. Böylece dergi bir mizah dergisine uyan bir anlayışa sahip 

olarak bir dinamizm ve hareketlilik kazanmakta ve okuyucuyu sıkmadan rahat 

okunulabilir bir sayfa olma anlayışıyla aynı mantık çizgisinde çalışabilmektedir.  

 

Aynı anlayışla metin iki yana hizalanmış bir şekilde kullanılmıştır. Bu sayede 

blokların oluşmasına katkı sağlanmış ve böylelikle metin blokları arasında oluşan ve 

sayfaya hareket ve farklılık katan boşlukların oluşmasına da katkı sağlanılmıştır. 

Bunlara ek olarak bölümlenmiş kullanım sayesinde sayfada kullanılacak farklı 

boyutlardaki karikatürlerin yerleşimi kolaylaşmaktadır. Böylece karikatürler sayfada 

ve yazı aralarında istenilen yerde kullanılabilmekte, böylece sayfa tasarımı 

anlamında büyük bir kolaylık sağlanmakta ve kullanılan karikatürler sayfada ayrı bir 

eleman olarak durmak yerine yazıyla birlikte bir bütünlük ve uyum içinde 

çalışabilmekte ve sayfanın tamamlanmasına katkı sağlamaktadır159.  
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RESĐM 14: TĐMES FO�T AĐLESĐ 

 

Akbaba Dergisi yazı fontu olarak “Times” adlı fontu kullanmaktadır (Resim 14)160. 

“Punto” olarak bildiğimiz günümüz yazı tipi büyüklüğü ölçü birimini kullanan 

Akbaba Dergisi’nin yazı büyüklüğü 10 punto’dur. Günümüz Türk çağdaş grafik 

sanatında çok önemli bir yer kaplayan yazı tipi ve büyüklüğü birçok açıdan oldukça 

önemlidir. Çünkü derginin görsel yanını oluşturan grafiksel elemanlar olan 

karikatürler çizimler ve diğer elemanların yanı sıra dergide kullanılan her çeşit yazı 

ve yazı kapsamına giren elemanlarda aynı zamanda görsel bir eleman olarak 

değerlendirilmektedir. Bahsedilen bu diğer görsel elemanlar ile birlikte çalışarak 

derginin görselliğinin tamamlanmasını sağlayan yazı elemanının doğru ve bilinçli bir 

şekilde kullanılması bu yüzden çok önemlidir. Buna ek olarak yazı tipi derginin 
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karakteristik özelliğinin belirlenmesine ve aynı zamanda da dergideki metinlerin 

okunur olup olmamasını belirler. Bu nedenle de yazının görsel bir eleman olarak 

kullanımının yanı sıra dergide kullanılan metin özellikleri tek başına incelendiğinde 

ise metin özellikleri için başka bazı gereksinimler ortaya çıkar. Bu gereksinimler font 

seçimi, font boyutu ve satır aralığı kullanımıdır. Font seçimi adın da anlaşılabileceği 

gibi dergide kullanılan fontun hangi karakterde olması gerektiğidir. Akbaba Dergisi 

bir mizah dergisi olmasına karşın dergide kullanılacak font seçimi çok dikkatli 

yapılmalıdır. Çünkü günümüz Türk çağdaş grafik sanatında da grafik tasarımcılar 

için en büyük problemlerden birisi olan doğru font seçimi basılacak malzemenin 

karakterinin belirlenmesinde çok büyük bir yer tutmaktadır. Font seçimine karar 

verilmesinden sonra ortaya çıkan diğer bir önemli sorun ise seçilen fontun kullanılma 

ölçüsü olacaktır. Çok büyük font seçimleri tasarımın genel anlayışıyla uyum 

problemleri yaratabileceği gibi çok küçük puntolardaki font seçimi ise okunabilirlik 

açışından problem oluşturabilecektir. Genelde karakterine göre değişebilen ölçüler 

olmakla beraber dergi grubu denilen gruplardaki font büyüklüğü seçimi dokuz punto 

ve on iki punto arasında değişiklik göstermektedir. Yukarıda bahsedilen bu seçimler 

yapıldıktan sonra ise metinde alt alta gelen satırlar aralıklarının açıklığına karar 

verilmesi gerekir. Satır aralığı denilen bu gereksinim de bahsedilen diğer iki 

gereksinim kadar önemlidir161.  
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RESĐM 15: Uygun satır aralığını gösteren tablo 

 

Kullanılacak satır aralığı eğer gereğinden az olursa font ne kadar doru karakterde ve 

boyutlarda kullanılmış olunursa olsun metin satırları birbirine çok yaklaşmış olacak 

ve bu nedenle metin birbirine girmiş olacaktır (Resim 15)162. Aksi halde ise metin 

satır araları çok açık kalacak ve hem okuyucu hem de sayfa düzeni açısından metinde 

bir devamlılık gözlenemeyecektir. Bu gereksinimler hep birlikte çalışarak yazının 

okunabilirliğini sağlamaktadır. Bir mizah dergisi için çok yaygın olarak kullanılan 

bir yazı tipi ve font büyüklüğü olan yukarıda bahsedilmiş bu ölçüler Akbaba 

Dergisi’nde oldukça bilinçli bir şekilde seçilmiş ve kullanılmıştır. Bu gereksinimler 

Akbaba Dergisi’nde font tipi olarak “Times”, font büyüklüğü olarak “10 punto” ve 

font satır arası boşluk ölçüsü olarak ise “14 punto”dur. Günümüz Türk çağdaş grafik 

tasarım anlayışında da çok yaygın bir kullanım alanı olan bu ölçüler basılı bir 

malzeme de kullanılmak için hem görsel yönden hem de metin ve okunulabilirlik 

yönünden oldukça doğru ölçülerdir. Bahsedilen bu kavramlar açısından Akbaba 

Dergisi düşünüldüğünde günümüz çağdaş Türk grafik sanatıyla ilgili oldukça benzer 

yönlere rastlanılmaktadır163.  
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163

 Becer, Emre, a.e. , s:180 
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Akbaba Dergisi’nde kullanılan metinlerin biçimsel özellikleri incelendiğinde, 

günümüz Türk çağdaş grafik sanatında kullanılan birçok benzerliğe 

rastlanılmaktadır.  

 

 

RESĐM 16: Akbaba Dergisi büyük metin baş harfi kullanımı (Akbaba, Yıl:46, 
Cilt:15, Sayı:48, 20 Kasım 1968) 

 

Bu benzerliklerden ilki dergideki yerleştirilmiş metinlerin ilk cümlesindeki ilk harfin 

çok büyük ve kalın puntoyla yazılmasıdır (Resim 16)164. Grafiksel bakış açısıyla 

bakıldığında görülmektedir ki bu kullanım sayfada devam eden metine bir farklılık 

katmak ve bir dinamizm kazandırmak için kullanılan bir yöntemdir. Akbaba 

Dergisi’ndeki metinlere bakıldığında dergi yazarlarının tümünün yazılarının ilk 

cümlelerinde aynı kullanım görülür. Bu da göstermektedir ki, bu kullanım Akbaba 
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Dergisi’nin grafiksel düzeninde kullanılan başka bir özelliktir. Metinlerde kullanılan 

diğer bir biçimsel ve grafiksel özellik ise satır başlarının içeriden başlamasıdır.  

 

 

RESĐM 17: Akbaba Dergisi metin indent kullanımı (Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, 
Sayı:20, 8 Mayıs 1968) 

 

Günümüz Türk çağdaş grafik sanatında “indent” olarak adlandırılan bu özellik 

Akbaba Dergisi’nde de planlı bir şekilde kullanılmıştır (Resim 17)165. Günümüz Türk 

çağdaş grafik tasarımın ilkelerinde “Đndent” ölçü olarak milimetre ölçüsüyle 

tanımlanır. Kullanım açısından satır başlarının belli edilmesi, metnin takip 

edilmesinin okuyucu için kolaylaştırılmasını ve grafiksel anlayış olarak ise metnin 

yerleşimi ve farklılaşması gibi amaçlara hizmet eden indent kullanımı Akbaba 

Dergisi’nde 3 milimetredir.  
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Akbaba Dergisi’nin geneline bakıldığında indent ölçüsü olarak aynı birimin 

kullanıldığı göze çarpar. Bu kullanım sonucunda dergide de indent kullanımı 

açısından bir bütünlük ve birliktelik sağlanılmış olunur. Đndent kullanımı bu 

özelliklere ek olarak aynı zamanda yazının okuyucu tarafından daha anlaşılabilir 

olmasını sağlamaktadır. 

 

 

RESĐM 18: Akbaba Dergisi konuşma çizgisi kullanımı (Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, 
Sayı:20, 8 Mayıs 1968) 

 

Bahsedilen bu özelliklere ek olarak bahsedilmesi gerek diğer bir özellik ise 

metinlerde yer alan ve başkaları tarafından söylenen sözlerin başlarında kullanılmış 

konuşma çizgileridir (Resim 18)166. Günümüz Türk çağdaş grafik sanatında da 

grafiksel bir eleman olarak yaygın olarak kullanılan bu konuşma çizgileri Akbaba 
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Dergisi’nde de oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Bahsedilen diğer elemanların 

kullanımı gibi konuşma çizgileri de hem metin özelliği olarak hem de grafiksel bir 

eleman olarak kullanım açısından belirli bir amaca hizmet etmektedir. Bu amaç 

metinsel olarak derginin okuyucuları için konuşmaların belli edilmesi ve metinden 

ayrılması olduğu gibi grafiksel açıdan ise dergide kullanılan metnin farklılık, canlılık 

ve dinamizm kazanma çabasına yardım amacına hizmet etmektedir.  

 

Görülmektedir ki; Akbaba Dergisi’nin metin özelliklerine bakıldığında dergi 

günümüz grafik tasarım anlayışında yeri olan ve yaygın olarak kullanılan birçok 

özelliği barındırmaktadır.  

 

 

 

RESĐM 19: Akbaba Dergisi farkı font kullanımı (Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, 
Sayı:22, 22 Mayıs 1968) 

 

Metin Özelliklerinin yanı sıra Akbaba dergisine bakıldığında metin kullanımına 

benzer planlı bir şekilde sayfaya yerleştirilmiş olan başlık kullanımı göze çarpar 
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(Resim 19)167. Bu planlı kullanım metinlerdeki font kullanımının aksine düzenli bir 

font kullanımı yerine metnin içeriğine göre farklılık gösteren font kullanımıdır.  

 

Bu şu anlama gelmektedir; Akbaba Dergisi’nde kullanılan başlıklar metnin içeriğine 

göre seçilmekte ve metnin içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Böylece sayfaya 

katılan hareketlilik diğer görsel elamanların kullanımlarıyla da birleşerek en üst 

düzeye çıkmaktadır. Metnin içeriğine göre başlık seçimi sayesinde görsel tasarımı 

daha da anlamlı olmakla birlikte bu kullanım sayesinde tekdüzelikten ve sade sıkıcı 

bir sayfa düzeninden kaçınılmaktadır. Bunun yanı sıra Akbaba Dergisi’nde 

kullanılan başlıkların tek bir ortak özelliğinden bahsedilebilir. Bu özellik kullanılan 

başlıkların font cinsinden değerleridir. Dergide kullanılan başlıklara bakıldığında 

görülmektedir ki kullanılan başlıklar genellikle on altı punto ile on sekiz punto 

arasında değişmektedir. 
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RESĐM 20: Akbaba Dergisi karikatür ve metin kullanımı (Akbaba, Yıl:46, 
Cilt:14, Sayı:19, 1 Mayıs 1968) 

 

Akbaba Dergisi’nde yer alan metnin kullanım açısından özelliklerine ek olarak 

Akbaba Dergisi’nin barındırdığı diğer bir özellik ise karikatürlerin metin içerisine 

görsel bir eleman olarak yerleştirilmesidir (Resim 20)168. Akbaba Dergisi’nde metin 

içerisinde kullanılan karikatürler bazen sınırları görsel elemanlarla belirlenmiş bir 
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şekilde bazen ise bu görsel elemanlar kullanılmadan sayfanın kendi düzenine uygun 

olarak negatif alan adı verilen etkiyi yaratarak kullanılmışlardır. Karikatürlerin 

çevrelerini belirlemek amacı güden görsel elemanlar karikatürün tipine göre çeşitlilik 

göstermekle birlikte bu elamanlar karelerden oluşan çizgiler, düz çizgiler, kıvrımlı 

çizgiler ve yıldızlardan oluşmaktadır. Karikatürlerin etrafında kullanılan bu görsel 

elemanların amacı sadece kullanıldığı karikatürü sayfadan ayırıp sınırlandırmak 

başka bir deyişle karikatürün kendi alanını veya çerçevesini oluşturmak değildir. Bu 

görsel elamanların amacı aynı zamanda karikatürdeki etkileri kuvvetlendirmek, 

desteklemek ve bunun yanı sıra da karikatürün bulunduğu sayfanın grafiksel 

düzenine katkı sağlamak ve çalışmasına yardım etmektir. Karikatürlerin görsel 

elamanlarla sınırlandırılması anlayışı günümüz mizah dergilerinde de rastlanılan en 

önemli özelliklerden birisidir169. 

 

 

RESĐM 21: Siyah ve beyaz optik yanılsamayı gösteren tasarım 
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Akbaba Dergisi’nde göze çarpan diğer bir karikatür kullanım özelliği ise negatif 

alanlı kullanımdır (Resim 21)170. Günümüz Türk çağdaş grafik sanatında temel 

tasarım ilkelerinden birisi olan negatif alan siyah ve beyaz alanları esas alan bir 

tasarım kuralıdır.  

 

Negatif alan, sayfada bulunan metin kutuları, görsel öğeler gibi elamanların siyah ve 

beyaz birer leke olarak düşünülmesi, bu siyah ve beyaz lekeleri görerek sayfada 

alanlar oluşturulması ve bu alanların birbiriyle olan dengelerinin bulunması esasıdır. 

Böylece oluşturulan bu alanlar sayesinde sayfaya yerleştirilecek elamanlar dengeli 

bir şekilde sayfa üzerinde yer alabilmektedirler171. 
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 Becer, Emre, a.e. , s:174 
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RESĐM 221: Akbaba Dergisi spot kullanımı (Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı:20, 8 
Mayıs 1968) 

 

Akbaba Dergisi’nde metin içerisinde kullanılan karikatürlerin yanı sıra metin 

içerisinde spot kullanımı da görülmektedir (Resim 22)172. Spot Türk çağdaş grafik 

tasarım anlayışında sayfa üzerindeki metinlerden ayrı olarak kullanılması gereken 

çok çeşitli içerikler taşıyabilen metin kutularına verilen isimdir. Spotlar sayfada 

bulunan metinlerden bağımsız ve ayrı bir içerik taşıdığından bir şekilde sayfadaki 

metinlerden ayrılmak ve okuyucuya fark ettirmek düşüncesi barındırırlar.  
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Bunun sonucu olarak sayfada bulunacak spotlar da karikatürler gibi görsel bir eleman 

olarak değerlendirilirler. Böylece de spot etrafındaki görsel öğelerin kullanımı göze 

çarpar. Akbaba Dergisi’ne bakıldığında da aynı kullanım görülmektedir.  

 

Akbaba Dergisi’nde kullanılan metinlerden ayrı olarak kullanılan spotlar grafiksel 

öğeler ile desteklenmiştir. Böylece spotlar kendi taşıdıkları metinsel anlam haricinde 

bir de grafiksel öğe kimliği kazanmakta ve bunun bir sonucu olarak da tasarım 

kurallarına uyabilecek görsel elemanlar kimliğine bürünmektedirler.  

 

Grafiksel bir elaman kimliğine bürünen spotlar artık karikatürlerle birlikte sayfada 

onlar kadar önemli elamanlar olarak işlem görerek tasarım sürecine katılırlar. 

Böylece sayfa düzenindeki metinler, karikatürler ve spotlar bir bütün oluşturarak ve 

birbirlerini destekleyerek derginin grafiksel ara yüzünü oluştururlar.  

 

Spotların görsel elaman olarak kullanımının yanı sıra metinsel olarak da bir farklılık 

içerdikleri için sayfada kullanılan normal metinlerden farklı bir şekilde sayfa 

üzerinde yer almak zorundadırlar. Bu yüzden sayfada yer alan spotlar normal metin 

fontundan farklı bir fontla ve bazen de farklı fontun yanı sıra italik kullanımla sayfa 

üzerindeki yerlerini alırlar. Böylece spotlar görsel eleman olarak kullanımlarının yanı 

sıra metinsel olarak da kendilerine ait bir kimlik ve bir farklılık kazanmış olurlar. 
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RESĐM 23: Akbaba Dergisi metin ve reklam kullanımı (Akbaba, Yıl:46, 
Cilt:14, Sayı:2, 3 Ocak 1967) 

 

Spot kullanımından başka sayfa düzeninde yer alan ve tasarım sürecine görsel öğe 

olarak katılan diğer bir eleman ise Akbaba Dergisi’nde sayfa içlerinde, metin 

aralarında kullanılan küçük boyutlu reklamlardır (Resim 23)173. Metin aralarında 

kullanılan bu küçük reklamlar sayfa düzenini tamamlamaya yardımcı olurlar. 
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Böylece karikatür kullanımı, spot kullanımının yanı sıra reklamlarda reklam 

işlevlerinin dışında kendi görsel eleman kimliklerini kazanmış olurlar. 

 

 

 

 

RESĐM 24: Akbaba Dergisi yazar ve çizer kimlikleri (Akbaba, Yıl:46, 
Cilt:14, Sayı: 1, 27 Aralık 1967) 

 

Akbaba Dergisi’nde rastlanan diğer bir grafiksel kullanım şekli ise derginin 

yazarlarının ve çizerlerinin kendi sayfalarının en üst bölümünde kullandıkları ve 

hepsi birbirinden farklı grafiksel elemanlardan oluşan sayfa üstü kişi kimlikleridir 

(Resim 24)174. Yazarların ve çizerlerin sayfalarının en üst tarafında bulanan ve her 

bir yazar ve çizerin birbirlerinden ayrılmaları amacına hizmet eden bu sayfa üstü 

kimlikleri aynı zamanda da grafiksel elemanlar oldukları için derginin görselliğini 
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büyük ölçüde etkileyerek bu görselliğe katkı sağlamaktadır. Birbirlerinden farklı olan 

bu sayfa üstü kimliklerine bakıldığında ortak bir kullanım da göze çarpmaktadır. Bu 

ortak yön siyah renk ve siyah arka plan kullanımıdır. Bunun yanı sıra bu sayfa üstü 

kimlikleri karikatürlerin kimlikleştirilmesiyle, birer grafiksel sembol haline 

gelmesiyle de yazar ve çizerlerin kimliklerinde kullanılarak bu kimliklerin 

görselliklerine katkı sağlamaktadır. Buna ek olarak bu kimlikler derginin genel içerik 

anlayışıyla da uyuşmakta ve derginin genel içerik anlayışına hareket ve dinamizm 

katmaktadır. 

 

Yazarların ve çizerlerin sayfa üstü kimliklerine bakıldığında göze çarpan diğer bir 

kullanım şekli ise sayfa üstü kimlikleri oluşturan görsellerin içine karışmış bir 

şekilde kullanılmış ve sayfanın başlığını oluşturan sayfa isimleridir. Bu isimler sayfa 

üstü kimliklerinin içlerinde sayfa üstü kimliklerinin görselleri ile bütünleşerek o 

sayfadaki hikayenin ya da metnin her sayıda yer alacak ve hatırlanacak ismini ve 

görsel kimliğini oluşturmaktadır. Genellikle el ile çizilmiş fontlardan oluşan bu konu 

ya da karikatür isimleri birbirinden farklı fontlarla yazılmış olmalarına rağmen 

aslında amaç aynıdır. Bu amaç her bir sayfadaki yazar veya çizerlerin kendi kişisel 

kimliklerini oluşturma ve kendilerini ifade etme çabası olduğu gibi aynı zamanda da 

dergiye katılmak istenilen farklılık ve dinamizm düşüncesidir175.  

 

Sonuç olarak; derginin yazar ve çizerlerinin kendi sayfalarının başında kullandıkları 

her birisi kendine özgü ve farklı olan sayfa üstü kimlikleri sayesinde, yazar ve 

çizerlerin bireysel sayfaları birbirinden ayrılır. Ayrıca bu sayfa üstü kimlikleri 
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sayesinde derginin yazar ve çizerleri okuyucu tarafından kolayca bulunabilir. Her biri 

birbirinden farklı ve eşsiz olan bu sayfa üstü görsel kimlikleri sayesinde Akbaba 

Dergisi’nin yazar ve çizerleri kendilerine ait eşsiz olan kimlik anlayışını kazanmış 

olurlar.  

 

Metinsel özelliklerin dışında Akbaba Dergisi’ne bakıldığında diğer bir tarz olan tam 

sayfa karikatürler göze çarpar. Tam sayfa karikatür sayfalarında ortaya çıkabilecek 

bazı problemler vardır. Bunlardan ilki karikatürlerin yerleşimi ve birbirleriyle olan 

ilişkileridir.  

 

Birçok karikatürün bulunacağı bir karikatür sayfasında karikatürlerin boyutları çok 

önemlidir. Çünkü kullanılacak tüm içeriğin sayfaya sığabilmesi açısından 

karikatürlerin büyüklükleri oldukça iyi bir şekilde planlanmalı ve sayfaya 

yerleştirilmelidir.  

 

Büyüklükleri doğru ayarlanmamış ya da diğer karikatürlerden büyük boyutta 

kullanılmış bir karikatür aynı hikaye içinde diğerlerini izleyen bir karikatür olsa bile 

veya birbirleriyle bağımsız ayrı karikatürlerden oluşsa bile diğer karikatürlerin görsel 

anlamda önüne geçebilecek ve bir anlam kargaşası yaratabilecektir.  

 

Aynı düşünceyle gereğinden küçük boyutta kullanılmış bir karikatür diğerlerinin 

yanında silik kalabileceği gibi görünürlüğü de problem yaratabilecektir. Karikatür 

sayfalarında ortaya çıkabilecek diğer bir problem ise çizim tarzları farklı olan 

karikatürlerin birlikte kullanılması ve bu nedenle de bir farklılık meydana gelmesi 
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problemidir. Böyle bir durumda ise okuyucu tarafından fark edilecek görsel bir 

problem oluşabilecek ve ardı ardına gelen karikatürlerdeki farklılık sonucunda 

okuyucu açısından hikayenin devamının izlenmesi problemi ortaya çıkabilecektir. 

 

RESĐM 252: Akbaba Dergisi tüm sayfa karikatür kullanımı (Akbaba, 
Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 26, 19 Haziran 1968) 
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Bütün bu problemler düşünüldüğünde ve Akbaba Dergisi’ndeki karikatür 

kullanımına bakıldığında metinsel sayfalardaki sayfa düzenine benzer bir yerleşim 

şekli gösteren ve aynı zamanda daha önce açıklanan grafiksel ilkelere de uyan bir 

kullanım görülmektedir (Resim 25)176. Tüm sayfa karikatür sayfalarındaki 

karikatürlerin yerleşimine bakıldığında karikatürlerin aralarındaki boşlukların 

oldukça planlı bir şekilde uygulandığı görülmektedir.  

 

Bunun bir sonucu olarak da karikatür sayfaları oldukça ferah bir tasarıma sahip 

olduğu gibi aynı zamanda da görsel algılama açısından oldukça anlaşılabilinir bir 

yapıya sahip olmuştur.  

 

Buna ek olarak Akbaba Dergisi’ndeki karikatür sayfalarına bakıldığında boyut olarak 

farklı karikatürlerin kullanıldığı sayfalarda küçük boyutlardaki karikatürlerin 

grafiksel elemanlarla desteklenerek kullanıldığı ve böylece bahsedilen problemlerden 

kaçınıldığı gözlenmektedir. 

 

Akbaba Dergisi’ndeki karikatürlerin çizim tarzlarına değinilecek olursa, derginin 

çizerleri arasında çok küçük çizim farklılıkları olmakla birlikte genellikle dört tip 

çizim tarzına rastlanır.  

 

Bu tarzlar basit çizim tarzı karikatürler, kalın konturlu karikatürler, tarama çizim 

tarzı karikatürler ve gerçekçi karikatürlerdir. Bu çizim tarzları dergide ayrı ayrı ya da 

birlikte kullanılarak hem Akbaba Dergisi’nin görsel içeriğine katkıda bulunurlar hem 
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de dergiyi sıkıcılıktan ve tek düzelikten kurtarma görevini üstlenerek dergiye 

dinamizm katarlar.  

 

Günümüz Türk çağdaş grafik tasarım anlayışında yeri olan ve kullanılan bu çizim 

tarzları Akbaba Dergisi’nde de bugünkü kullanımıyla çok benzer bir şekilde 

kullanılmıştır. 

 

RESĐM 26: Akbaba Dergisi basit tarz karikatür çizimi (Akbaba, Yıl:46, 
Cilt:15, Sayı: 28, 3 Temmuz 1968) 

 

Bunlardan ilki ince hatlı basit çizim tarzıdır (Resim 26)177. Gerçeklikten uzak ve 

basit anlaşılır bir karikatür ortaya çıkarmayı hedefleyen bu tarz tezin önceki 
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bölümlerinde bahsedilen ve bir tasarım ilkesi olan “daha az daha çok” anlayışıyla 

bağdaşmaktadır. Bu çizim tarzında çizimi oluşturan figürler daha basit 

gözükmektedir fakat daha sevecen daha şirin ve daha karikatüristik gözükmektedir.  

Bu anlayıştaki çizimlerde kullanılan kontur hattı ince kontur hattıdır. Genellikle 

tamamlanmamış çizgilerden oluşan bu çizim tarzında basitlik ön planda olduğundan 

genelde figürlerin belirli kısımlarını boyama anlamına gelen ve tarama denilen çizim 

tekniği figürlerin çok kısıtlı bir bölümünde görülmektedir. Bu çizim tarzında 

figürlerin güzelliğinden çok çizilen ve ya anlatılan hikayedeki hareketin okuyucuya 

verilmesi asıl hedeftir. Taramanın genellikle çok nadir görüldüğü bu çizim tarzı 

genelde ince çizgilerle konturları belirlenmiş içleri boş figürlerden oluştuğu için 

sayfayla büyük ölçüde birleşerek ve özdeşleşerek sayfanın genel bir unsuru ve 

elamanı olarak işlev görürler. Bu nedenle de genellikle sayfada bulunan metinlerin 

görsel olarak özet bir anlatımını içerirler. Böylece basit çizim tarzlarından oluşan bu 

karikatürler metinlerin özetleri olabilecekleri için aynı zamanda da okuyucuyu 

düşünmeye, anlamaya ve yorum yapmaya teşvik ederler. Bunun yanı sıra 

çizimlerindeki basitlik nedeniyle sayfada kullanılan metinlerin herhangi bir yerinde 

hatta metin içlerinde bile kullanılabilirler. 
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RESĐM 27: Akbaba Dergisi kalın kontur karikatür çizimi (Akbaba, 
Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 28, 3 Temmuz 1968) 

 

Diğer bir karikatür tarzı ise kalın konturlu karikatürlerdir (Resim 27)178. Bu 

karikatürler gerçekçilik amacı gütmezler ve basit çizim tarzlı karikatürler genellikle 

bir şeyin özeti olarak çizilmişlerdir. Sayfada kullanılan metinle kolaylıkla uyumluluk 

sağlarlar ve bu sayede sayfanın istenilen bir yerinde kullanılabilirler.  

 

Ayrıca basit çizim tarzlı karikatürler gibi okuyucuyu düşündürme ve yorum yapmaya 

teşvik ederler.  
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Basit çizim tarzlı karikatürlerden farkları ise kalın konturlarla hatlarının belirlenmiş 

olması ve bu belirlenen hatlar içinde kullanılan blok siyah renktir. Bunun yanı sıra 

blok renk kullanımı olduğundan figürler basit çizim tarzlı karikatürlere göre daha 

göze batıcı ve fark edilir olurlar. 

 

 

RESĐM 283: Akbaba Dergisi tarama karikatür çizimi (Akbaba, Yıl:46, 
Cilt:15, Sayı: 28, 3 Temmuz 1968) 

 

Akbaba Dergisi’nde yer alan diğer bir karikatür çizim tarzı ise tarama karikatür 

tarzıdır (Resim 28)179. Boyama ve içini doldurma anlamına gelen tarama tarzı 

karikatürlerde çizim tarzı daha belirgin ve figürler daha gerçekçi çizimlerden 

oluşurlar. Figürleri basit çizim tarzındaki figürler ile benzer bir karakteristiğe sahip 

olmasına rağmen bu tarzda figürler daha düzgün hatları olan ve daha özenli çizilmiş 

karikatürlerdir.  
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Bununla beraber çizilen bu karikatürler tarama tekniği kullanılarak da 

gölgelendirilmişlerdir. Bu tarz karikatürlerde ışık ve gölge az da olsa anlaşılır olmaya 

başlamaktadır. Işık ve gölgelerin algılanabilir hale geldiği bu tarz karikatürlerde 

böylece derinlik hissi oluşmaya başlar. Bunun bir sonucu olarak da boyut hissi 

algılanabilinir olur.  

 

Böylece karikatürler sayfa üzerinde düz bir çizim olarak gözükmek yerine bir boyut 

kazanarak öne doğru çıkıyormuş gibi gözükmeye başlarlar. Daha belirgin hale gelen 

ve fark edilir olan figürler böylece vurgulanmak istenen sahneyi, hareketi ya da 

konuyu daha göze batıcı bir şekilde anlatabilir hale gelirler.  

 

Bu tarz karikatürler yukarıda bahsedilen diğer karikatür tarzlarının aksine genellikle 

bir şeyin özeti olarak kullanılmak yerine kendi hikayelerini anlatan bir bütündürler.  

 

Işık, gölge ve hikaye ile birleşen bu karikatür çizim tarzı sayesinde dergi büyük bir 

farklılık ve hareketlilik kazanmış olur. Bu sayede de dergi hem görsel yönden 

zenginleşir hem de okuyucunun gözüne daha çok hitap etmeye başlar. Böylece 

okuyucu dergiyi daha keyifli bir şekilde okumaya başlar. 
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RESĐM 29: Akbaba Dergisi gerçekçi karikatür tarzı (Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, 
Sayı: 28, 3 Temmuz 1968) 

 

Akbaba Dergisi’nde kullanılan karikatür çizim tarzlarından sonuncusu ise gerçekçi 

çizim tarzıdır (Resim 29)180. Bu tarzda çizilen figürler oldukça gerçekçi ve göz alıcı 

bir şekilde çizilmişlerdir. Işık ve gölgenin ne taraftan geldiği tamamen bellidir. Bu 

sayede de boyut hissi oldukça açık bir şekilde görülmektedir.  

 

Akbaba Dergisi’nde kullanılan bu çizim tarzı aynı zamanda derginin çıktığı yıllarda 

Avrupa’da yaşayan ünlü sanatçılar tarafından da kullanılmıştır. Örnek olarak Roy 
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Lichtenstein kendisine sanat anlayışı ve çizim tarzı olarak karikatüristik bir anlayışı 

seçmiştir.  

 

 

RESĐM 30: Lichtenstein Çizim Tarzı 

 

Eserlerinde kullandığı figürleri son derece gerçekçi olarak çizimine yansıtan 

Lichtenstein ve Akbaba Dergisi birlikte düşünüldüğünde Akbaba Dergisi’nin ve 
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Akbaba Dergisi kadrosunun düşünce anlamında zamanının çok ötesinde oldukları 

kolayca anlaşılabilir (Resim 30)181. 

 

Bütün bunların birleşimi olarak figürlerin ve hikayenin genel havası oldukça göz 

alıcıdır. Bu şekilde diğer çizim tarzlarından ayrılan bu çizim tarzının kullanım 

şeklide farklılaşmıştır. Bu nedenle de gerçekçi çizim tarzının Türk çağdaş grafik 

tasarım anlayışında “kare kare” hikaye anlatımı denilen kullanımla özdeşleştiği 

görülmektedir. Birbirini takip eden karelerde bir sonraki sahnenin anlatıldığı “kare-

kare” anlatım tarzı okuyucuda bir merak ve heyecan duygusu uyandırarak bir sonraki 

karede ne olacağı hissini vermeyi amaçlar. 
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RESĐM 31: Akbaba Dergisi hikaye tarzı karikatür kullanımı (Akbaba, Yıl:46, 
Cilt:15, Sayı: 28, 3 Temmuz 1968) 

 

Kare-kare karikatür çizim tarzı özelliklerine bakıldığında figürlerin yanı sıra zaman 

ve mekan olgusuna da yer verildiği görülmektedir. Çizimlerde zaman ve mekan 
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kullanımı figürleri oldukça güçlendiren ve bunun yanı sıra da okuyucunun okuma 

lezzetini arttıran bir kullanım şeklidir. Kare-kare çizim tarzının hedefi okuyucuda 

merak uyandırmak ve bir sonraki sayıda neler olacağını düşündürmek olduğu için 

zaman ve mekan kullanımı tekniği bu hedefe hizmet ederek takip olgusunun 

okuyucuda oluşmasını sağlamaktadır. 

 

Akbaba Dergisi’yle yaygınlaşan bu kullanımın Türk grafik sanatının gelişim 

sürecinde daha da yaygınlaştığı görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak da Türk 

grafik sanatının gelişim sürecinde modern çizgi roman mantığı ortaya çıkmıştır. 

Kare-kare hikaye anlatımı, zaman ve mekan kullanımıyla desteklenen gerçekçi çizim 

tarzının kullanıldığı çizgi roman olgusu Akbaba Dergisi sayesinde gelişerek bugünkü 

halini almıştır182. 

 

Tamamen okuyucunun gözüne hitap etmeyi amaçlayan bu tarz çizimler genelde tam 

sayfa şeklinde kullanılmaktadır ve bütün figürler bir hikayeyi anlatmaktadır (Resim 

31)183. Bu hikayeler her sayıda birbirini takip eden bütün bir hikayenin parçalarıdır. 

Böylece her sayıda bir önceki sayıda çizilen hikayenin devamının okuyucu 

tarafından beklenmesi sağlanarak bir çeşit bağlılık hissi uyandırılmaktadır. 

 

Bahsedilen bu dört tip karikatür çizim tarzı çoğu zaman kendi sayfalarında 

kullanıldığı halde bazen de dergide, uygun olan sayfalarda birlikte kullanılarak 

derginin dinamizmine katkı sağlanmaktadır. Günümüz Türk çağdaş grafik sanatının 
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da temel tasarım ilkelerinden birisi olan, farklı elemanların bir arada kullanılması 

durumuna Akbaba Dergisi’nde de rastlanmaktadır.  

 

Birliktelik ya da birlik adı verilen bu tasarım ilkesi farklı ya da birbirine benzer 

elemanların aynı tasarım kompozisyonu içerisinde kullanılmasına verilen addır. 

Akbaba Dergisi’nde kompozisyon sayfa tasarımı olmakla beraber birliği oluşturan 

elamanlar ise farklı çizim tarzlarındaki karikatürler, sayfada kullanılan metinler, 

spotlar ve diğer görsel elemanlardır.  

 

Buda göstermektedir ki, Akbaba Dergisi karikatürlerinin çizim tarzları ve diğer 

görsel elamanlar ile birlikte kullanımı açısından günümüz Türk çağdaş grafik 

sanatında ki ilkelerle son derece örtüşmekte ve bugünkü tasarım anlayışındaki 

ilkeleri bünyesinde barındırmaktadır. Aynı zamanda günümüz mizah dergilerinde de 

yukarıda açıklanan çizim tarzları kullanılmaktadır. 
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RESĐM 32: Akbaba Dergisi arka kapak içi reklamları (Akbaba, Yıl:46, 
Cilt:15, Sayı: 45, 30 Ekim 1968) 
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Akbaba Dergisi’nin son sayfası incelendiğinde iç kapak içi sayfasında bahsedilen 

dönemin önemli firmalarından alınan reklam kullanımı görülmektedir (Resim 32)184. 

Arka kapak içine alınan reklamlar genellikle tam sayfa olarak göze çarpar.  

 

Bunun yanı sıra Akbaba Dergisi’nin bazı sayılarında bu tam sayfa reklamların ikiye 

bölünmüş birbirlerini tamamlayarak tam sayfa yapan iki yarım sayfa reklam 

kullanımı da göze çarpmaktadır. Döneminin ünlü ve gözde firmalarından alınan bu 

reklamlar derginin saygınlığına katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda bu reklamlar 

sayesinde okuyucuya günlük hayat hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu da göstermektedir ki Akbaba Dergisi’ndeki reklam alımı ve kullanım yerleri 

bugünkü modern mizah dergilerinin birçoğundaki reklam kullanımıyla oldukça 

benzeşmektedir. 
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3. KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLE�DĐRME 

 

Akbaba Dergisi’nin yayınına başladığı 1920’li yıllarda adından bahsedilebilecek 

mizah dergileri arasında Karagöz, Güleryüz ve Aydede Dergileri vardır. Adı geçen 

bu dergilerin metinsel anlamda Akbaba Dergisi ile bazı benzer yönlere sahip 

olsalarda Akbaba Dergisi sahip olduğu tasarımsal özellikler açısından Karagöz, 

Güleryüz ve Aydede gibi mizah dergilerinden çok farklı bir yerdedir.185 

 

Karikatürlerinde tasvirci ayrıntılardan uzaklaşıp, soyutlama anlayışına sahip olan 

Karagöz Dergisi, kadrosunda çizilen karikatürleri imzasız yayınlamıştır. Haftada iki 

kez yayınlanan Karagöz dergisi, yayınlandığı dönemde hırçın bir mizah anlayışını 

benimsemiş ve eleştirici tutum sergilemiştir. Bu yüzden toplumun ve okuyucusunun 

sıkıntılarına eğilen bir dergi olmaktan uzak kalmıştır. Akbaba Dergisi ise yayınına 

başladığı dönemden son sayısına kadar okuyucusunu düşünen, önemseyen bir tutum 

içinde olmuş ve bu sayede güncel bir dergi olarak kalabilmiştir186. 

 

Sedat Simavi’nin yayınladığı Güleryüz Dergisi düşünüldüğünde derginin bir mizah 

dergisi olma amacından uzak farklı bir bakış açısına sahip olduğu görülür. Güleryüz 

Dergisi’nin sayfalarına bakıldığında savaş, şiddet ve sertlik görülmektedir. Bu 

nedenle güldürmekten uzak bir dergi olarak yayın hayatını sürdürmüş olan Güleryüz 

Dergisi ve Akbaba Dergisi oldukça farklıdır. Şiddetsel bir bakış açısını benimsemiş 

Güleryüz Dergisi’nin tersine Akbaba Dergisi güldürmeyi mizah yönü ve 

karikatürlerindeki kalite ile güncel olayları eleştirmeyi amaç olarak benimsemiştir. 
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Farklı anlayışlara sahip bu dergiler düşünüldüğünde Akbaba Dergisi’nin anlayışına 

en yakın derginin Aydede Dergisi olduğu görülür.Her ne kadar Aydede Dergisi 

kapanıp yerini Akbaba Dergisi’ne bırakmış olsada Aydede Dergisi de anlayış olarak 

Akbaba Dergisi’nden farklı bir bakış açısına sahiptir. Kurtuluş Savaşına karşı çıkan 

dergi ,döneminde modernleşmekte ve aydınlanmakta olan ülkemizde tutunamamış ve 

kapanmıştır.Akbaba Dergisi ise yeni kurulduğu dönemde kadrosundaki aydın isimler 

sayesinde ilerici bir görüş benimsemiş ve bu sayede de döneminin en uzun soluklu 

yayınlanan dergisi olmuştur187. 

 

Akbaba Dergisi’nin yayınlandığı dönemde tasarımsal anlamda çok fazla kendi 

klasmanında dergiler olmamasına rağmen Akbaba Dergisi kendisinden önce Refik 

Halit Karay tarafından kurulan ve yayın hayatına başlayan Aydede Dergisi ile 

karşılaştırılabilir.  

 

Kaliteli bir yazar ve çizerler kadrosuna sahip olmasına rağmen Aydede Dergisi 

kurulduğu ilk günden itibaren sadece bir mizah dergisi olma amacı gütmemiş bunun 

yanı sıra Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı olgularına karşı çıkmış, döneminde 

gündemde olan siyasi olaylar için de bir düşünce desteklemiş ve bunu Aydede 

Dergisine yansıtmıştır. Bunun bir sonucu olarak da Aydede Dergisi mizah yönünün 

yanı sıra yenilikçi bir modernleşme sürecine girmekte olan bir ülkede tam tersi bir 

görüş benimseyerek bu görüşü yayınladığı dergiye yansıtmıştır. Böylelikle yeni 

kurulmuş bir dergi olan Aydede Dergisi büyük bir kısım okuyucu kitlesinin 

görüşleriyle ters düşmüş ve okuyucu kitlesini kaybetmeye başlamıştır. Bir dergi için 

                                                           
187

 Çeviker, Turgut, a.e. , s:174 



 

 

124 

çok önemli bir etken olan okuyucu kitlesinin yitirilmeye başlamasıyla bir duraklama 

içine giren Aydede Dergisi zamanla gündemden düşerek popülerliğini yitirmiş ve 

yayın hayatına son vermek zorunda kalmıştır188. 

 

Aynı bağlamda Akbaba Dergisi düşünüldüğünde, Akbaba Dergisi Aydede 

Dergisi’nin ilk kurulduğu günlerde siyasal bir görüşe sahip olma anlamında yaptığı 

bu hatayı yinelemiş olsa da dergi içindeki ilerici ve modern görüş sayesinde bir yıllık 

bir kapanma sürecinin ardından tekrardan yayın hayatına başlamış ve tek amacı 

olarak sadece bir mizah dergisi olmayı benimseyerek aynı zamanda da okuyucu 

kitlesini büyüterek popülerliğini arttırmış ve 1955 yılına kadar yayın hayatına devam 

etmiştir.  

 

Sonuç olarak Aydede Dergisi Akbaba Dergisi’nin aksine sadece mizah yapma 

düşüncesini benimseyememiş, bunun sonucu olarak yayın hayatına son vermek 

zorunda kalmıştır. Akbaba Dergisi ise yenilikçi bir düşünceyle yolunda ilerlemiş ve 

sadece bir mizah dergisi olma düşüncesinde başarıya ulaşmıştır. 

 

Aynı düşünce tarzıyla, yenilikçi bir görüşe karşı çıkan Aydede Dergisi’nin aksine 

Akbaba Dergisi ileri görüşçülüğü ve modernleşme çabası sayesinde Türk çağdaş 

grafik sanatında tasarım anlamında dergide kullandığı kapak tasarımları, logo 

kullanımı, metin yerleşimi, spot kullanımı gibi birçok alanda döneminin ilki 

olmuştur. Gerek ilericiği desteklemesi ve bu yönde bir ideoloji oluşturması, gerekse 

tasarım anlayışının yeniliklerle dolu olması nedeniyle yayınlandığı dönemde çok 
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büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan Akbaba Dergisi, gelişim içerisinde olan sanat 

ortamının başyapıtlarından birisi olmuştur. Bunun bir sonucu olarak da elli beş yıl 

boyunca varlığını sürdürerek okuyucularını gülümsetmeyi başarabilmiştir189.  

 

Akbaba Dergisi, güçlü yazar kadrosu sayesinde sadece bir mizah dergisi kimliğini 

taşımak yerine buna ek olarak da bir kültür dergisi kimliğine de kavuşmuştur. Bunu 

destekleyen bir biçimde eşsiz çizer kadrosu sayesinde de mizah dergisi kimliğini 

pekiştirerek toplumu gülümsetebilme amacını gerçekleştirmiştir. 

Örnek olarak Cemal Nadir bu modern ve yenilikçi düşünce tarzına sahip olan 

Akbaba kadrosundaki insanların başında gelmektedir. Kısa bir hayat süren ve kırk 

beş yaşında hayatını kaybeden bu önemli isim yaşamı boyunca ve yaşamından sonra 

da Akbaba kadrosundaki isimler için bir simge olmuştur. Semih Balcıoğlu gibi 

Akbaba Dergisi’nin önemli isimleri Cemal Nadir’i örnek alarak onun bu yenilikçi ve 

modern düşünce tarzını hem bir hayat görüşü olarak benimsemiş hem de Akbaba 

Dergisi’ne çizdikleri karikatürlerde yansıtmışlardır190. 

 

Akbaba Dergisi’nin yayınlanıldığı yıllarda yurtdışındaki tasarım süreci 

düşünüldüğünde, yurtdışında tipografik gelişmelerin olduğu görülmektedir. Firma 

kavramı ortaya çıkmaya başlamış ve firmalar için gelişen bu tipografik süreçte font 

tasarımları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu font tasarımlarından en önemlilerinden bir 

tanesi Eric Gill’in tasarladığı “Gill Sans” yazı tipidir. Fontlardaki bu çeşitlileşme 

sayesinde farklı firmaların farklı tasarımlar ve yazı tiplerini benimsemesine olanak 

sağlandı. Yazı tiplerinden bilenen ve önemli olan diğer biriside Đngiliz tasarımcı 
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Stanley Morrison’ın London Times Gazetesi için tasarladığı “Times New Roman” 

fontudur. 

 

Aynı dönemde Avrupa’da bu gelişmeler yaşanırken Türk çağdaş grafik tasarımı da 

Avrupa tasarımı kadar hızlı olmasa da kendi gelişim sürecini yaşamaktaydı. Hemen 

hemen Avrupa ile aynı alanlarda fakat daha yavaş olan bu gelişim sürecinde Akbaba 

Dergisi yenilikçiliği ile öne çıkmaktadır. Çünkü Avrupa’da tasarlanılan ve günümüz 

Türk çağdaş grafik sanatında da oldukça yaygın olarak kullanılan “Times New 

Roman” fontunu Akbaba Dergisi daha o yıllarda kendisine dergi fontu olarak 

seçmiştir. Bu da göstermektedir ki Akbaba Dergi’si Avrupa’yı takip eden yenilikçi 

ve modern bir görüşü benimsemiş olarak döneminin tasarım anlayışından çok ileri 

bir seviyeye gelmiştir ve bu ileri seviyeyi dergiye oldukça başarılı bir şekilde 

uygulayarak Türk çağdaş grafik tasarım sürecinin gelişiminde önemli bir rol 

oynamıştır191. 

 

Avrupa’da tipografik anlamda yaşanan gelişmelerin yanı sıra görsel ve imajsal 

anlamda da yeni deneyimler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bunlardan en bilineni ve 

göze çarpıcı olanlarından birisi de Roy Lichtenstein’in görselliği yorumlayışıdır. 

Eserlerindeki figürleri kalın siyah kontur çizgileri ve canlı renklerle birleştirerek 

gerçekçi bir çizim tarzıyla birleştiren Lichtenstein bu çizim tarzıyla Avrupa’daki 

çizim tekniklerine bir yenisini eklemiştir. 

 

                                                           
191

 Becer, Emre, a.e. , s:112 
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Türkiye’ye ve Akbaba Dergisi’ne bakılacak olunursa aynı dönemlerde Akbaba 

Dergisi’ndeki karikatürlerin aynı çizim tarzından izler taşıdığı görülmektedir. Bu 

bağlamda Akbaba Dergisi’nin Avrupa’daki gelişmeleri sadece tipografik anlamda 

değil aynı zamanda görsel anlamda da izlediği göze çarpmaktadır. Bu da 

ispatlamaktadır ki Akbaba Dergisi Avrupa olan gelişmeleri yakından takip etmiş, bu 

gelişmeleri Türkiye’de uygulamıştır. Akbaba Dergisi sayfalarındaki tasarım 

anlayışıyla da gelişmekte olan Türk çağdaş grafik sanatına ilerleme anlamında büyük 

katkılar sağlamıştır. Bu katkı sayesinde Türk çağdaş grafik sanatının gelişimi daha da 

hızlanmıştır. Akbaba Dergisi bir bütün olarak düşünüldüğünde görülen şey bir mizah 

dergisi yerine başlı başına bir eser niteliğindedir. Çünkü Akbaba Dergisi’nin kültür 

kokan sayfalarına bakıldığında sadece zengin içerikli metinsel sayfalar değil, aynı 

zamanda da bir görsel şölen olan tasarımsal sayfalar göze çarpmaktadır. 
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4. SO�UÇ 

 

Bu tez çalışması, Akbaba Dergisi’nin ortaya çıkışını, kuruluşunu, yazar ve çizerler 

kadrosunu, Akbaba Dergisi’nin yayınlanmaya başladığı dönem olan 1922 yılında 

Türkiye’nin içinde olduğu gelişim sürecini, bu dönemde Türk çağdaş grafik tasarım 

sanatının bulunduğu noktayı, Türk çağdaş grafik tasarım sanatının gelişimini, 

Akbaba Dergisi’nin grafik tasarım düzeninin, özelliklerinin incelenmesini, Türk 

çağdaş grafik tasarım sanatına olan etkilerini ve Akbaba Dergisi’nin yayınlanmaya 

başladığı günden günümüze kadar olan dönemde Türk çağdaş grafik sanatının 

gelişimine olan etkilerini kapsamaktadır. 

 

Bunun için, Akbaba Dergisi’nin ve Akbaba Dergisi’nin grafik tasarım özellikleri 

açısından her yönüyle daha iyi anlaşılabilmesi için, derginin ortaya çıkışından önceki 

dönemler de ayrıca araştırılmış ve incelenmiştir. Bu çalışmanın yapılabilmesi için 

öncelikle kaynak olarak Akbaba Dergisinin 1922-1977 yılları arasında yayınladığı 

tüm sayıları incelenmiş, içeriği ve grafiksel özellikleri hakkında tüm veriler 

toplanılmış, ancak kapsam olarak 1967-1968 yılları arasındaki sayıları seçilmiştir. 

Bununla beraber 1800’lü yıllardan 1922’li yıllara kadar olan dönemde Osmanlı 

devletinde grafik tasarım algısı hakkında bilgi edinilebilmesi için dönemin basın, 

yayın alanındaki gelişmelerini içeren kitaplar araştırılmış ve bilgiler toplanmıştır. 

Türk çağdaş grafik tasarım sanatının 1922’li yıllardan günümüze kadar olan 

gelişimini kapsayan kitaplar ek olarak araştırılmış ve kapsamlı bilgilere sahip 

olunmuştur.  
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Yapılan bu çalışmasının bölümleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: 

 

Tez çalışmasının giriş bölümde literatür değerlendirmesi, problemin tanımı ve 

çalışmanın amacı verilmiştir. Bu bölümde ayrıca, Akbaba Dergisi’nin yayın hayatına 

başlamadan hemen önce kapanan ve Akbaba Dergisi ile yazar ve çizer kadrosu 

yönünden yakından ilişkisi bulunan Aydede Dergisi anlatılmış ve ardından Akbaba 

Dergisi hakkında bilgiler verilmiştir. Akbaba Dergisi ve Aydede Dergisi kadro 

yönünden benzedikleri halde anlayış olarak farklı taraftadırlar. Aydede Dergisi 

kapanmak durumda kalarak yerini Akbaba Dergisi almıştır ve döneminin 

başyapıtlarından biri olmuştur. Aydede ve Akbaba Dergileri, içerik olarak 

benzedikleri halde anlayış ve görsel yönlerden farklılardır. Bu yüzdende tezin bu 

bölümünde ayrıca Akbaba Dergisi’nin grafiksel özellikleri hakkında ana başlıklarla 

kısaca bahsedilmiştir. 

 

Tezin birinci bölümünde elde edilen bilgiler doğrultusunda Türk çağdaş grafik 

tasarım sanatının gelişimi anlatılmıştır. Aynı zamanda gelişen Türk çağdaş grafik 

sanatında yer almış önemli isimler verilerek gelişen Türk çağdaş grafik sanatı 

desteklenmiştir. Ayrıca Türk çağdaş grafik sanatının gelişimi başlangıç döneminden 

günümüze anlatılmıştır. Gelişen alanlar hakkında tezin kapsamıyla bağlantılı 

bilgilere ulaşılabilmesi için Türk çağdaş grafik sanatında gelişmekte olan alanlar özlü 

bir şekilde gösterilmiş ve kitap, afiş, gazete, dergi ve benzeri alanlar, bu alanların 

tasarım süreçlerinin gelişimi başlangıcından günümüze kadar anlatılmıştır. Đlk 

matbaanın kuruluşu, ilk basılan kitap, gazete ve dergiler açıklanmıştır. Türk çağdaş 
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grafik sanatındaki bu alanların gelişim serüvenleri anlatılmış ve geçmişinden 

günümüze gelişim süreçleri verilmiştir. 

 

Đkinci bölümde Akbaba Dergisi’nin Türk grafik sanatındaki yeri ve önemi 

verilmiştir. Akbaba Dergisi’nin Türk grafik sanatındaki yeri derginin mizah dergileri 

arasında bir başyapıt olmasından ve aynı zamanda da gelişmekte olan Türk çağdaş 

grafik sanatının bütün öğelerini sayfalarında barındırması açılarından son derece 

önemlidir. Akbaba Dergisi yayınlandığı dönemlerde bile günümüz Türk çağdaş 

grafik tasarım alanında kullanılan ilkeleri, kullanım şekillerini ve tasarım kurallarını 

dergiye uyarlaması ve kullanması nedeniyle döneminin diğer dergileri arasından 

kolayca sıyrılmıştır. Đncelenen Akbaba Dergileri ve toplanan bilgilerin yorumlaması 

yapılarak Akbaba Dergisi’ndeki tasarım anlayışı çözümlenebilmiştir. 

 

Bunun neticesinde Akbaba Dergisi’nin Türk çağdaş grafik sanatındaki yeri ve 

önemini anlamak ve döneminde yayınlanan Karagöz, Güleryüz, Aydede gibi 

dergilerden neden farklı olduğunu anlamak mümkün olmuştur. Akbaba Dergisi’nin 

adı geçen diğer dergilerden farkı Akbaba Dergisi’nin bir mizah dergisinin sadece 

metinlerden oluştuğu anlayışını gütmeyip aynı zamanda da dergide yer alan metinleri 

görsel eleman olarak kullanabilmesi ve diğer görsel elamanlarla uyum içerisinde 

birleştirebilmesidir. Đzleyen bölümde Akbaba Dergisi’nin tarihçesi ve kuruluşu 

hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Bu bölüm, Akbaba Dergisi’nin genel 

niteliğinin bilinebilmesi açısından önemlidir. Türk basım tarihiyle ilgili kitapların 

incelenmesi, değerlendirilmesi sayesinde Akbaba Dergisi’nin tarihçesi ve kuruluşu 

hakkında geniş bilgilere ulaşılmıştır. 
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Böylelikle izleyen bölümlerde Akbaba Dergisi’nin ortaya çıkışı ayrıntılı olarak 

anlatılabilinmiş ve bilgiler verilebilmiştir. Akbaba Dergisi’nin yayın hayatı 

hakkındaki kaynakların incelenmesi ve özümsenmesi sonrasında Akbaba Dergisi’nin 

yayın hayatı ile ilgili olan bölüm oluşturulmuştur. Bu bölümde Akbaba Dergisi’nin 

sayıları ve çıktığı yıllar, başından geçen kapanma olayları ve bu olayların tarihleri, 

derginin harf devrimi neticesinde yeni harflerimle tekrar yayına başlaması gibi 

önemli olaylar açıklanmıştır. 

 

Đzleyen sayfalarda Akbaba Dergisi’nin yayın politikası hakkında bilgiler verilerek 

derginin yayın prensipleri açıklanılmaya çalışılmıştır. Bu bölüm Akbaba Dergisi’nin 

yayın politikasının anlatılabilmesi ve Akbaba Dergisi’nin neden bu kadar büyük bir 

okuyucu kitlesine ulaşabildiğinin açıklanabilmesi açısından önemlidir. Akbaba 

Dergisi’nin bu kadar büyük bir okuyucu kitlesine sahip olabilmesi ve toplumum 

büyük çoğunluğu tarafından benimsenmesinin nedeni Akbaba Dergisi’nin kurulduğu 

ilk günden itibaren okuyucusuyla iç içe olmayı hedefleyen bir politika sürdürmüş 

olmasıdır. Akbaba Dergi’sinin sayılarında yer alan konuların incelenmesi sonucunda 

Akbaba Dergisi’nin politik konumu hakkında bilgi edinilmiş ve tezin Akbaba 

Dergisi’nin politik konumu hakkındaki bölümü oluşturulmuştur. 

 

Akbaba Dergisi’nin sayılarının ve dergi hakkındaki kitapların ve kaynakların 

incelenmesiyle Akbaba Dergisi’nin yazar ve çizer kadrosu hakkında detaylı bilgi 

edinilmiş ve tezin Akbaba Dergisi’nin yazar ve çizer kadrosuyla ilgili bölümü ortaya 

çıkmıştır. Akbaba Dergisi’nin yazar kadrosuna zaman zaman yeni isimler 

eklenmesine rağmen derginin ana kadrosu olarak söylenebilen ve kalıcı oldukları 
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bilinen yazarlar kadrosu; Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Reşat Nuri 

Güntekin, Faruk Nafiz Çamlıbel, Peyami Safa, Ercüment Ekrem Talu, Mahmut 

Yesari, Osman Cemal Kaygılı, Halil Nihat Boztepe, Fazıl Ahmet Aykaç, Nahit Sırrı 

Örik, Edip Ayel, Fahri Celâleddin Göktulga, Nazım Hikmet Ran, Cevat Sakir 

Kabaağaçlı, Vâlâ Nurettin, Selâmi Đzzet Sedes, Aziz Nesin, Muzaffer Đzgü gibi 

isimlerden oluşmaktaydı. Münif Fehim Özerman, Zeki Beyner, Fethi Develioğlu, Ali 

Ulvi, Ramiz Gökçe, Necmi Rıza Ayça, Cafer Zorlu ve Semih Balcıoğlu isimleri ise 

derginin kalıcı çizer kadrosunu oluşturmuştu. 

 

Đzleyen sayfalarda Akbaba Dergisi’nin konusal yaklaşımları incelenmiştir. Đncelenen 

ve yorumlanan Akbaba Dergileri ışığında Akbaba Dergisi’nin konusal içeri hakkında 

bilgi sahibi olunmuş ve konusal yaklaşımlar bölümü oluşturulması mümkün 

olmuştur. Akbaba Dergisi’nin geneline bakıldığında Akbaba Dergisi’nin konularının 

genellikle dönemin güncel konuları olan politikacı, meclis ve politikacı-vatandaş 

ilişkileri, ek olarak kadın-erkek, evlilik sorunları üzerine eğilim, evlilikte çapkınlık 

ve aldatmaların komikliği olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra yaz, kış, bahar 

mevsimleri ve bu mevsimlerde Đstanbul başta olmak üzere ülkede meydana gelen 

olaylar, vatandaşın sıkıntıları, Türkiye’deki pahalılık, ekonominin durumu, 

vatandaşın bu pahalılıkla baş edebilmesi veya edememesi, çeşitli meslek grupları ve 

bu meslek gruplarında çalışan insanların yaşam tarzları, pahalılık ve meslek 

gruplarının ilişkilendirilmesi gibi konuların mizahi bir anlatımla anlatılması olduğu 

görülmektedir. Bu mizahi anlatım ayrıca Akbaba Dergisi’nin karikatürleri sayesinde 

desteklenmiş ve metinsel olan içerik aynı zamanda görsel olarak da desteklenmiştir. 
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Devam eden sayfalarda Akbaba Dergisi’nin grafiksel yönü incelenmiştir. Bu bölüm 

Akbaba Dergisi’nin tasarımsal özelliklerinin anlaşılması açısından önemlidir. 

Akbaba Dergisi’nin sayıları incelenmesi sonucunda derginin sayfalarında bulunan 

tasarımsal ve görsel yönler anlaşılmış, günümüz Türk çağdaş grafik tasarım 

sanatındaki ilkelerle karşılaştırılmış, birçok yönden benzerlikler görülmüş, Akbaba 

Dergisi’nin tasarım anlayışı ve günümüz Türk çağdaş grafik tasarımındaki 

benzerlikler eşleştirilmiştir. Akbaba Dergisi bu bölümde logo, kapak tasarımları ve iç 

sayfaların tasarım özellikleri olmak üzere iki bölümde incelenmiştir. 

 

Logo ve kapak tasarımları bölümünde Akbaba Dergisi’nin logosu incelenmiş, 

Akbaba Dergisi’nin bütün sayılarındaki logo tutarlığı incelenmiş ve Akbaba 

Dergisi’nin logosu günümüz Türk çağdaş grafik sanatı ilkelerine göre 

yorumlanmıştır.  

 

Akbaba Dergisi’nin iç sayfalarının görsel ve tasarımsal yönünün incelendiği 

sayfalarda, derginin boyutları, renkli kapak seçimi, logonun kapak üzerindeki 

yerleşimi, logosunun kapak içeriğinden ayrılması, figürlerin hatlarının belirlenmesi, 

forma hesabına uyması, reklam kullanımı, marjin kullanımı, künye, spot yerleşimi ve 

fontların seçimi, kullanılan sütun sayısı, satırlar arasındaki satır aralığı, grafiksel 

elemanların seçimi, karikatürlerde konuşma balonlarının kullanılması ve bundan ayrı 

olarak bu balonlar yerine yazıların sade bir biçimde, yazı arasında kullanılan reklam 

ve karikatürlerin sayfaya yerleşimi, tipografik unsurlar, karikatür yarışmaları, tam 

sayfa karikatürlerde karikatürlerin yerleşimi, karikatürlerdeki kadraj kullanımı, arka 

kapak reklamları ve renkli arka kapak kullanımı gibi özelliklerin varlığı 



 

 

134 

görülmektedir. Bu özelliklerin yanı sıra bu bölümde Akbaba Dergisi’ndeki kullanılan 

karikatür tipleri detaylı olarak anlatılmış ve örnek resimlerle açıklanmıştır. 

 

Akbaba Dergisi’nin sayılarının, ilgili kaynakların detaylı olarak incelenmesiyle bu 

çalışmada aşağıdaki sonuçlara varılmıştır; 

 

Matbaanın Türkiye’ye gelmesiyle birlikte Türkiye’de basılı malzemelerin ortaya 

çıkması mümkün olmuş ve bu sayede de Türk grafik sanatı, çağdaşlaşma ve 

modernleşme anlamında bir gelişim sürecine girmiştir. Bu gelişim dönemi matbaanın 

kurulmasıyla başlayan 14 Aralık 1727 yılından itibaren günümüze kadar olan zamanı 

kapsamaktadır. Bahsedilen bu gelişim süreci neticesinde Türkiye’de kitap tasarımı, 

afiş tasarımı, gazete tasarımı ve dergi tasarımı gibi Türk çağdaş grafik sanatının 

alanlarında büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve önemli eserler ortaya çıkmıştır. Türk 

grafik sanatının gelişimi aynı zamanda Türkiye’de de bir modernleşme ve ileriye 

gidiş hareketi başlatmış ve grafik tasarım alanında önemli isimlere sahip grafik 

artistlerimizin doğmasına neden olmuştur. 

 

Türk grafik sanatında gelişmelerin başlamasının ardından bu gelişimin devam süreci 

iki önemli dönüm noktası halindedir. Bunlardan ilki matbaanın kurulmasından 

Cumhuriyet’in kurulmasına kadar olan Osmanlı Devleti döneminde olan 

gelişmelerdir. Bahsedilen bu dönem aralığı içerisinde ilk kitap, ilk gazete ve ilk dergi 

basılmıştır. Đzleyen zaman içerisinde sayıları artan basılı kitap, gazete ve dergiler 

neticesinde de Türkiye’de bahsedilen grafik tasarım sanatının alanlarında 

zenginleşme, modernleşme yaşanmıştır. Ayrıca basılı görsel malzemeye talep artmış 
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ve Türkiye’de okur-yazarlık oranı artmaya başlamıştır. Bu gelişmeleri izleyen ve 

Cumhuriyet dönemi olarak adlandırılabilecek diğer dönemde ise Türk çağdaş grafik 

tasarımının gelişimi büyük ölçüde hızlanmış ve günümüze gelinmiştir. 

 

Türkiye’de Osmanlı Devleti döneminde dergicilik alanındaki gelişmelerden mizah 

dergiciliği de etkilenmiştir. Edebiyat dergiciliği, sanat dergiciliği gibi alanların ortaya 

çıktığı Türk çağdaş grafik tasarım sanatının dallarından biri olan dergicilikte gelişen 

bir başka alan ise mizah dergiciliğidir. Mizah dergiciliği görselliğin kullanılmaya 

başlanması ve gündemde olan olaylarla ilgili halka yönelik bir alan olması nedeniyle 

Türk grafik tasarım sanatında oldukça önemli bir alandır. Türkiye’de mizah 

dergiciliğine olan ilgi, ülkede olan güncel olayları ve vatandaşın sıkıntılarını konu 

alması nedeniyle giderek artmış ve bu artış 1900’lü yıllarda doruğuna ulaşmıştır. 

 

Grafik tasarım sanatında dergicilikte gerçekleşmekte olan bu gelişmeler, Türkiye’de 

mizah dergiciliği alanında 1900’lü yıllarda birçok dergi ortaya çıkması neden 

olmuştur. Ortaya çıkan bu dergilerden bazıları kalıcı olmaktan uzak olmuş ve daha 

birinci senesini doldurmadan yayın hayatına son vermek zorunda kalmış olsa da, 

kurulan bazı dergiler bu dönemin önemli isimlerinden olmuş ve uzun süreler yayın 

hayatına devam etmiştir. Gelişmeler döneminde kalıcı olabilen dergilerden bazıları 

Karagöz, Güleryüz, Aydede gibi dergiler olmuştur. Fakat bu dergiler arasında çok 

önemli olan bir dergi vardır. Bu derginin adı Akbaba Dergisi’dir. 7 Aralık 1922 

yılında yayınına başlayan Akbaba Dergisi yayınlandığı dönemde bir başyapıt olmuş, 

döneminin en uzun süreli dergisi olarak 1977 yılına kadar yayın hayatına devam 

etmiştir. 
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Akbaba Dergisi özellikleri açısından yayınlandığı dönemdeki dergiler içinde en 

önemlisidir. Bunun nedeni derginin sadece bir mizah dergisi olma amacının dışında 

aynı zamanda döneminin çok önemli isimlerinden oluşan yazar ve çizerler kadrosuna 

sahip olması, bu önemli kadronun kaliteli, amacına hizmet eden, aydın yazıları ve 

karikatürleri sayesinde dergiyi bir kültür ve edebiyat dergisiyle aynı seviyede 

taşımasıdır. Bu nedenle Akbaba Dergisi sadece bir mizah dergisi değil aynı zamanda 

tasarım ilkeleriyle tamamen bağdaşan ve yayınlanıldığı dönemde birçok yeniliğe 

önderlik etmiş başlı başına bir eserdir. Aynı zamanda Akbaba Dergisi, Kurtuluş 

Savaşından yeni çıkmış ve yaralarını sarmakta olan bir ülkenin bugünkü çağdaş 

tasarım seviyesine gelmesinde büyük rolü olmuş bir dergidir. 

 

Akbaba Dergisi, bir edebiyat ve kültür dergisi seviyesinde olmasının yanı sıra 

döneminin tasarım anlayışından çok ilerde bir tasarım anlayışına sahiptir. 

Sayfalarında uyguladığı metinlerin yerleşiminden karikatürlerin yerleşimine, 

kullandığı görsel elamanlar ve derginin bütününe bakıldığında Akbaba Dergisi’nin o 

dönemde bile günümüz Türk çağdaş grafik sanatında kullanılan grafik tasarım 

ilkelerini uyguladığı görülmektedir. Derginin tasarım anlamındaki bu özellikleri 

Akbaba Dergisi’nin yayınlandığı 1920’li yıllarda bile zamanın çok ötesinde bir bakış 

açısına ve tasarım anlayışına sahip olduğunu göstermektedir. 

 

Akbaba Dergisi’nin uyguladığı tasarım ilkelerinden ilki logo tasarımındaki 

benzerliktir. Günümüz grafik tasarımında logo kullanımında bir ilke olan logonun bir 

zemin üzerinde daha iyi okunulur olma prensibi, döneminde Akbaba Dergisi’nde de 

uygulanmıştır. Siyah bir alan üzerinde Akbaba yazısıyla oluşturdukları logoları 
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bunun bir göstergesidir. Đlerleyen yıllarda bu siyah zemini kaldırmayı seçen Akbaba 

Dergisi bunun yerine başka bir tasarım ilkesi olan logonun konturlarla desteklenme 

ilkesini uygulamıştır. 

 

Günümüz Türk çağdaş grafik tasarım sanatı ve Akbaba Dergisi arasındaki diğer bir 

benzerlik ise renkli kapak kullanımıdır. Türk çağdaş grafik tasarım sanatında 

günümüzde kabul edilen diğer bir ilke olan derginin türüne göre kullanılacak 

malzemenin seçimi Akbaba Dergisi’nde döneminde uyguladığı diğer bir ilkedir. Bir 

mizah dergisi düşünüldüğünde renkli bir kapak seçilmelidir ki dergi diğer 

dergilerden ayrılabilsin ve bir mizah dergisi olduğu anlaşılabilsin. Đşte bu amaçla 

Akbaba Dergisi de döneminde renkli kapak seçme yoluna gitmiş ve diğer dergilerden 

ayrılma düşüncesini gütmüştür. 

 

Akbaba Dergisi’nin uyguladığı diğer bir tasarım ilkesi ise, bir dergi için çok önemli 

bir ilke olan derginin kapağındaki kullanılacak olan logonun sayfaya yerleşimidir. 

Akbaba Dergisi kapakları incelendiğinde logonun kapağın üst tarafında sağ tarafta 

kullanıldığı görülmektedir. Bu kullanım neticesinde kapakta yer alacak olan 

karikatürlere daha fazla yer verilebilmesi, logo ve kapaktaki figürlerin ayrılabilmesi 

sağlanmıştır. Zaman zaman derginin kapağında kullanılan logo kapağın sol üst 

tarafında kullanılmıştır. Bu kullanım gene aynı amacı gütmedir. Bu kullanımın amacı 

ise kapaktaki figürlerin kapak üzerindeki yerleşimi nedeniyledir. Figürler sola doğru 

bir doğrultu izliyorsa logo sağda, sağa doğru bir doğrultu izliyorsa solda 

kullanılmıştır. Bu kullanım günümüz Türk çağdaş grafik sanatında dengeleme olarak 
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adlandırılan ilke içindir. Akbaba Dergisi’nin kapaklarına bakıldığında döneminde bu 

tasarım ilkesini uyguladığı görülür. 

 

Akbaba Dergisi’nin iç sayfalarına bakıldığında dergide tasarım anlayışının devam 

ettiği görülmektedir. Günümüz Türk çağdaş grafik tasarım sanatında uygulanan 

önemli ilkelerden birisi daha Akbaba Dergisi’nde görülmektedir. Bu kullanım marjin 

kullanımıdır. Sayfanın kenarlarında bırakılacak boşluk kullanımı olan marjin sayfayı 

ve sayfada kullanılacak elemanları sınırlandıran bir ilke olduğu için oldukça 

önemlidir. Akbaba Dergisi’ne bakıldığında bu ilkenin oldukça planlı bir şekilde 

uygulandığı görülür. Tamamen planlı bir şekilde uygulanan marjin kullanımı 

sayesinde dergide kullanılacak metinler ve görsel elemanlar için yeterli alan kaldığı 

gibi sayfa kenarındaki marjinler sayesinde sayfada temiz bir görüntü elde 

edilebilmiştir. Bu uygun kullanım neticesinde sayfadaki bütün elemanlar 

yerleştirilirmiş ve okuyucu tarafından karmaşık olarak algılanmayacak, sade ve 

anlaşılır bir tasarım ortaya çıkmıştır. 

 

Akbaba Dergisi iç sayfalarında metinleri sadece bir metin anlayışıyla yerleştirmekle 

kalmamış buna ek olarak metinleri görsel bir eleman olarak kullanmıştır. Sayfa 

üzerinde dört sütun halinde konumlanmış metinler sayesinde, metinler ve 

karikatürlerin etkileşimi sağlanabilmiş ve böylece sayfada bir bütünlük oluşmuştur. 

Ayrı ayrı bloklar halinde konumlanmış metin sayesinde metinlerin istenilen yerlerine 

karikatürlerin yerleşimi mümkün olmuş ve böylece de istenilen görsel elemanı 

istenilen metinle birleştirme anlayışı uygulanabilmiştir. 
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Döneminde Akbaba Dergisi’nde uygulanan başka bir güncel tasarım ilkesi ise spot 

kullanımıdır. Spotlar, dergide kullanılacak normal metinlerden farklı olan ve göze 

çarpma amacı güden kısa metinlerdir ve Türk çağdaş grafik tasarım anlayışında 

spotların farklı fontlarla kullanılmaları ilkesi vardır. Akbaba Dergisi spot kullanımını 

döneminde oldukça başarılı bir şekilde uygulamıştır. Spotları farklı fontlarla ve 

tamamen günümüz Türk çağdaş grafik tasarım anlayışında olduğu gibi kullanan 

Akbaba Dergisi aynı zamanda da spotları görsel elemanlar ile destekleyerek 

metinlerle bütünleştirmiştir. Bu sayede de sayfa tasarımının bütünlüğüne katkı 

sağlamıştır. 

 

Akbaba Dergisi tasarım anlayışının dışında çizerleri tarafından yaratılan 

karikatürleriyle de dönemindeki dergilerden ayrılarak anlayış olarak çok ileri 

noktalara gelmiştir. Günümüzde mizah dergilerinde hala kullanılmakta olan karikatür 

tarzlarını döneminde bünyesinde barındırması, Akbaba Dergisi’nin günümüz Türk 

çağdaş grafik tasarım sanatına olan benzerliğini kanıtlamaktadır. Türk grafik tasarım 

sanatında kullanılmakta olan dört çizim tipini, Akbaba Dergisi döneminde 

uygulamıştır. Bu tarzlar basit çizim tarzı, kalın kontur çizim tarzı, tarama çizim tarzı 

ve gerçekçi çizim tarzlarıdır. Akbaba Dergisi bu tarzları başarı ile dergide 

uygulamıştır. Bu kullanım Akbaba Dergisi’nin döneminde günümüze ne kadar yakın 

olduğunun bir göstergesidir. 

 

Akbaba Dergisi, döneminde çizgi roman mantığının ilk örneklerini de gelişen Türk 

çağdaş grafik sanatına kazandırmıştır. Akbaba Dergisi’nin çizgi roman mantığındaki 

ilk kare kare çizim karikatürleri “Çamaşır Kaçakçıları” adını taşımaktaydı. Sonraları 
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“Jet Sosyete” adıyla çizgi roman mantığında diğer bir kare kare çizim tarzında 

karikatürler yayınlayan Akbaba Dergisi o dönemde bile 1930’lu yıllarda Türkiye’de 

gelişecek olan çizgi roman kültürünü başlatmıştır. 

 

Akbaba Dergisi arka kapak tasarımlarında da ön kapağında uyguladığı tasarım 

ilkelerini uygulamıştır. Böylelikle tasarımsal yön arka kapak ile tamamlanmıştır. 

 

Akbaba Dergisi dönemindeki dergilerden sürekli ilerde bir bakış açısı sergilemiş, 

Türk çağdaş grafik tasarım sanatının gelişimine tasarım anlayışı sayesinde büyük 

katkıları olmuştur. 

 

Akbaba Dergisi yayınlandığı dönemde sürekli modernizmi ve ilericiliği 

desteklemekle kalmayıp aynı zamanda Avrupa’da kaydedilen ilerlemeleri de takip 

ederek bunları Türk çağdaş grafik tasarım sanatına yansıtmıştır. Bu sayede de Türk 

çağdaş grafik sanatının gelişimi hızlanmış ve bugün ki seviyesine gelmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

141 

5. KAY�AKÇA 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 1, 27 Aralık 1967 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 2, 3 Ocak 1967 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 3, 10 Ocak 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 4, 17 Ocak 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 5, 24 Ocak 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 6, 31 Ocak 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 7, 7 Şubat 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 8, 14 Şubat 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 9, 21 Şubat 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 10, 28 Şubat 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 11, 6 Mart 1968 

 



 

 

142 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 12, 13 Mart 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 13, 20 Mart 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 14, 27 Mart 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 16, 3 Nisan 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 16, 10 Nisan 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 17, 17 Nisan 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 18, 24 Nisan 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 19, 1 Mayıs 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 20, 8 Mayıs 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 21, 15 Mayıs 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 22, 22 Mayıs 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 23, 29 Mayıs 1968 

 



 

 

143 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 24, 5 Haziran 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 25, 12 Haziran 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:14, Sayı: 26, 19 Haziran 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 27, 26 Haziran 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 28, 3 Temmuz 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 29, 10 Temmuz 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 30, 17 Temmuz 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 31, 24 Temmuz 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 32, 31 Temmuz 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 33, 7 Ağustos 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 34, 14 Ağustos 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 35, 21 Ağustos 1968 

 



 

 

144 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 36, 28 Ağustos 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 37, 4 Eylül 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 38, 11 Eylül 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 39, 18 Eylül 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 40, 25 Eylül 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 41, 2 Ekim 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 42, 9 Ekim 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 43, 16 Ekim 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 44, 23 Ekim 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 45, 30 Ekim 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 46, 6 Kasım 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 47, 13 Kasım 1968 

 



 

 

145 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 48, 20 Kasım 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 49, 27 Kasım 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 50, 4 Aralık 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 51, 11 Aralık 1968 

 

Akbaba, Yıl:46, Cilt:15, Sayı: 1, 18 Aralık 1968 

 
COŞAR, Ömer Sami, “Milli Mücadele Basını”, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 
No:5, Đstanbul 
 
 
ORAL Fuat Süreyya, “Türk Basın Tarihi Cumhuriyet Dönemi”, Oral Yayınları, 
Ankara 1970 
 
 
ORAL Fuat Süreyya, “Türk Basın Tarihi Osmanlı Đmparatorluğu Dönemi”, Oral 
Yayınları, Ankara 1970 
 
 
ŞAPOLYO, Enver Behnan, “Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü ile Basın”, Güven 
Matbaası, Ankara 1971 
 
 
ĐNUĞUR, M.Nuri, “Basın ve Yayın Tarihi”, Đ.Đ.T.Đ.A. Nihad Sayâr-Yayın ve Yardım 
Vakfı Yayınevi Đşletmesi Yayınları, Đstanbul 1978 
 
 
CARLESON Edward, “Đbrahim Müteferrika Basımevi ve Bastığı Đlk Eserler”, Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fak. Basımevi, Ankara, 1979 
 
 
SELÇUK, Turhan, “Resim Sanatımızın Đki Ustası Münif Fehim ve Đhap Hulusi”, 
Milliyet Sanat Dergisi, Đstanbul, 3 Nisan 1980  
 
 



 

 

146 

Sanat Tarihi Ansiklopedisi, “Görsel Ansiklopedik Yayınlar”, 1981, Cilt 4 
 

ĐNSEL, Deniz, “Türkiye’de Dergiler Ansiklopediler (1849-1984)”, Gelişim 
Yayınları, Đstanbul 1984 

 
KABACALI, Alpay, “Türk Yayın Tarihi”, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Đstanbul 
1987 
 
 
YURDAKUL Đncilay, “ Yaratıcı Tasarım Süreçlerinin Anlatım Biçimlerine 
Dönüştürülmesi ve Eğitim Kurumlarımızda Durum”,  Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilim Fakültesi, Ankara 1987, Yayınlanmamış Doktora tezi 
 
 
KABACALI, Alpay, “Yetmiş Beşinci Yaşında Aziz Nesin” , üyap, 1990 
 
 
ÇEVĐKER, Turgut, “Modern Türk Grafik Sanatının Öncüsü Đhap Hulusi Görey”, 
Sanat Dünyamız, Yapı Kredi Yayınları, Đstanbul 1991 
 
 
ÇEVĐKER, Turgut, “Gelişim Sürecinde Türk Karikatürü-3/Kurtuluş Savaşı 
Dönemi(1918-1923)”, Adam Yayıncılık, Đstanbul, 1991 
 

 
 
ERSÖZ, Nihan Semen, “Türkiye’de Grafik Sanatların Gelişimi ve Grafik 
Sanatçıları”, Ankara, 1993 
 
 
CANTEK, Levent, “ Türkiye’de Çizgi Roman”, Đletişim Yayınevi, Đstanbul, 1996 
 
 
BALCIOĞLU, Semih, “Cumhuriyet’in 75 yılında Türk Karikatürü”, Türkiye Đş 
Bankası Yayınları, Đstanbul 1998 
 
 
ÇAM, Ali Tekin, “Türk Grafik Tasarımcıları LOGO”, Alternatif Yayıncılık, Đstanbul 
2000 
 
 
BALCIOĞLU, Semih, “Önce Çizdim Sonra Yazdım”, Yapı Kredi Yayınları, Đstanbul 
2001 
 
 
KOLOĞLU, Orhan, “Türkiye Karikatür Tarihi”, Bileşim Yayınevi, Ankara 2005 



 

 

147 

APAYDIN, Mustafa, “Osman Cemal Kaygılı’nın Hikayeciliği”, Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınevi/Edebiyat Dizisi, Đstanbul 2006 
 
 
BECER, Emre, “Đletişim ve Grafik Tasarım”, Dost Kitapevi, Ankara, Kasım 2006  
 
 
APAYDIN, Mustafa, “Aydede: Türk Mizahında Bir Dönüm Noktası”, Karahan 
Kitapevi, Đstanbul, 2007 
 
 
KABACALI, Alpay, “Gözyaşından Gülmeceye Aziz Nesin”, Gürer Yayınları, 
Đstanbul 2007 

 

< http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Genel/yarytas?index/?sayfagostphp0153> 
(2009) 

 
 
< http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Genel/1617yuzyil?index/?sayfagostphp0263> 
(2009) 
 
 
<http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF7E7F2B691D
9F00978CD14B9624BFAEA2> (2009) 
 

<http://www.corumkulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF7E7F
2B691D9F0097E236FCA1A02C974F> (2009) 

 

<http://www.tekirdagkulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF7E7
F2B691D9F0097BA31873D26AB328B> (2009) 

 

<http://www.yesevi.k12.tr/turkce/ataturk/devrimler/harf.htm> (2009) 

<http://www.istanbul.edu.tr/iletim/?page=template-news/detail&int_Id=488> (2009) 

<http://www.istanbul.edu.tr/iletim/?page=template-news/detail&int_Id=488> (2009) 

<http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=4306> (2009) 

<http://www.siirakademisi.com/index.php?/site/oykucu_hayat/21> (2009) 



 

 

148 

<http://rifatilgaz.net/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=29

> (2009) 

<http://www.edebiyatodasi.com/news_detail.php?id=1383> (2009) 

<http://www.karikaturculerdernegi.org/karikaturculer.asp?id=5092> (2009) 

<http://www.karikaturculerdernegi.org/karikaturculer.asp?id=4163> (2009) 

<http://www.fethibaba.com/biyografi.html> (2009) 

<http://www.karikaturculerdernegi.org/karikaturculer.asp?id=4042> (2009) 

<http://www.karikaturculerdernegi.org/karikaturculer.asp?id=4149> (2009) 

<http://www.karikaturculerdernegi.org/karikaturculer.asp?id=4145> (2009) 

<http://www.karikaturculerdernegi.org/karikaturculer.asp?id=4049> (2009) 
 
 
<http://www.karikaturculerdernegi.org/karikaturculer.asp?id=4155> (2009) 
 

<http://plaidnet.greenwichacademy.org/arthistoryslides/slideidgal/MODERNISM/L
ATE20THCENTURY/LATE20THCENTURY-Images/late20th25.jpg> (2009) 
 

<http://www.karikaturculerdernegi.org/karikaturculer.asp?id=4050Z> (2009) 

 

 

 

 

 

 



 

 

149 

ÖZET 

Akbaba Dergisi incelendiğinde sadece bir mizah dergisi kimliği değil aynı zamanda 

da görsel olarak bir tasarım kimliği taşıdığı da görülür. Akbaba Dergisi’nin 

sayfalarından akan tasarım ruhu, günümüz Türk çağdaş grafik tasarım ilkeleri 

düşünülerek karşılaştırıldığında çok büyük benzerlikler görülmektedir. Fakat Akbaba 

Dergisi’nin yayınlandığı dönem düşünülecek olursa günümüz Türk çağdaş grafik 

tasarım anlayışının o dönemde henüz gelişme aşamasında olduğu kolayca anlaşılır. 

 

Bu tez, Akbaba Dergisi’nin yayınlandığı dönemden başlayarak Türk çağdaş grafik 

sanatına çok büyük etkiler yaptığını ve grafik tasarım sanatının gelişmesine olumlu 

yönde çok büyük faydası olduğunu ispatlamak amacındadır. 

 

Çünkü incelenen ve yararlanılan kaynakların oluşturduğu bu teze bakıldığında; 

 

Günümüz tasarım anlayışıyla Akbaba Dergisi’nin tasarım anlayışı arasında çok  

büyük benzerlikler olduğunu, 

 

Ayrıca Akbaba Dergisi yayınlanmaya başladığı dönemden itibaren Türk çağdaş 

grafik sanatındaki hızlanan ve büyüyen gelişmeye işaret etmektedir. 
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SUMMARY 

 

When analyzed in detail, Akbaba Magazine can be considered as a magazine, which 

has also a visual design identity, rather than just being a comic. The design spirit that 

flows through the pages of the Akbaba Magazine shows many similarities when 

compared to the nowadays Turkish modern graphical design principles. However, 

considering the period that the Akbaba Magazine was being published, it can be 

easily seen that, the Turkish modern graphical design approach was in its earlier 

development stages.  

 

The aim of this thesis is to prove and show the great contribution and positive 

influence of the Akbaba Magazine, from its beginning, on the recent Turkish modern 

graphical design approach trend.  

 

The main inducement of this aim, depends on the resources that are being used for 

this thesis, which revealed that, 

 

There are great similarities between the design approaches of the Akbaba Magazine 

and the Turkish modern graphical design approach trends,  

 

Also the accelerating improvement in modern Turkish graphical art, since the 

Akbaba journal was found. 


