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OGUZ, Gülser, İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin Yayın Organı Osmanlı Gazetesi.
CfAD Yıl 3, Sayı 6 (Güz 2007),135-156.
Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılda pek çok alanda ıslahat yapmıştır. Basın da bu
alanlardan biridir ki devlet teşvikiyle ilk gazete kurulmuştur. Gazete, yönetime
muhalif olan İttihad ve Terakki Cemiyeti'nce de kullanılmaya başlamıştır. Böylece
gazete sütunları iki taraf arasındaki çekişmeye sahne olmuştur. Muhalif gazeteler
imparatorluğun içinden başka yurt dışında da çıkmaya başlamıştır. Bu gazeteler,
Meşrutiyet fıkrini halka benimsetmeye çalışmıştır. Bizim konumuz olan Osmanlı
Gazetesi de bu gazetelere örnektir.

Anahtar Kelime/er: İttihad ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı gazetesi, Sultan II.
Abdülhamid, Muhalefet.
OGUZ, Gülser, Ottoman newpaper Publication Organ of Committee of Union and
Progress' CfAD Year 3, Number 6 (Fall 2007), 135-156.
Ottoman Empire made a lot of reforms in the 19rh century. One of these reform s was
made in press. Fırst newspaper published by means of government . Press was alsa
used against regime by UP. Columns of newspapers spread ideas of constitutonal
regime and this brought the opposition between govermennt and UP. Newspaper
Osmanlı is one of the example of these newspapers.
Kry Words: Committee of Union and Progress,
Abdulhamid II, Young Turks Opposition.
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Giriş
Osmanlı İmparatorluğu'nun güç kaybetmesiyle başlayan ıslahat hareketleri,
imparatorluğun parçalanmasının hızı

Islahatlar, özellikle askeri, idari ve

ve

oranında gelişmiş

eğitim

ve etkili olmuştur.
olmak üzere pek çok alanda
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yapılmıştır.1

Bu ıslaharlar, anı ayrı kurumlarda yapıldığı izlenimi yerse de
neticede bir bütünün parçalarıdır. Örneğin savaşlarda yenilgilerin, yöneticileri
askeri alanda ıslahadar yapmaya sevk etmesi ve bunun da yeni okulları
gerekrinnesi gibi, Buna bir başka ornek ise i ttihad ve Terakki Cemiçeri'nin
kuruluşudur. Şöyle ki; veni kurulan Avrupa tipindeki okullarda aydın bir kuşak
verişmisti. Aynı zamanda imparatorluğun Barı'ya açılma amacıyla kurulan
Tmiiıııc Odası ve virıe Batı'da yaşanan olaylardan ayrı kalmamak için gönderilen
clcilerle
de Barı'vı
aydın bir kusak
olusrnusrur.
iste
kabaca bu iki koldan
,
.tanıyan
..
.'.'
~
.'
beslerıdiğini söyleyebileceğimiz İ ttihad ve Terakki Cemiveri yine Batı kaynaklı
gazetenin gücünü kullanarak fikirlerini yaymaya çalışmıştır. Bu fikirler ise yine
Anupa kökenlidir \T imparatorluğu roparlarnak için Barı kaynaklı ıslahat yapan
vonerime ters düşmüştür. Zira bu gençler iğnelerini iktidarın sahasına banrmaya
başlamış ye olması gereken en doğal şey, iktidar-muhalefet çatışması doğmuştur.
Söz konusu olan çatışma, dönemin gazetelerine yansınuştır. OJ/Jlall!1 da bu
gazetelerden biridir. Konuya olayların gelişmesinde rolü olan iki önemli
faktörün safhalarını incelemekle başlamak yerinde olacaktır. Bunlardan ilki
basındır. ikincisi ise irrihad ye Terakki Cemiveri'dir.
\Lıkakde

oneelikle Türk basın tarihinin tarihi ancak kısaca verilmiş,
\T Terakki Cemiveri'nin kuruluşu ye daha ileriki safhaları ele
alınmıştır. Cemiyet'in yayın organı. OJlJlan!1 gazetesinin biçimsel özelliklerine yer
verildilren sonra ise gazetenin fikir dünyası ve bu dünyayı ören yazar kadrosu,
hakkında bilgi verilmiş \"C bu ateşli yazarların neyi nasıl tartıştıkları irdelenmiştir.
ardından i ttihad

Osmanlı Gazetesinden Önce Türk Basını
Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk Türkçe gazete Batı'daki yeniliklere karşı duyarlı

Mahmut zamanında 1 Kasım 1831 tarihinde yayın hayatına
[eka)'ldir. 2 Devler eliyle çıkarılan bu gazetenin amacı,
hükümetin yaptığı isieri halka duyurmaktır'. Otoriter yapıdaki devletin böyle bir
\T
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başlayan

i
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amaçla gazete çıkarması, yerıilesrne çabaları açısından dikkat çekici bir husustur.
1R40 yılında ~'ann hayatına başlayan van resmi nitelikteki Ceride-: Haradis de!
haber verme amacı taşıyan ve değinilmesi gereken gazetelerdendir.
Türk basın tarihinin önemli diğer bir aşamasını ise Agah Efendi'nin çıkardığı
ve 1X60 yılında yayın hayatına başlayan Teraimau-r AI)lIal ile 1862'de Sinasi'nin
çıkardığı Tasıir-i Ejk,jr oluşturur. Özel resebbusle çıkarılan bu gazeteler, fikir
gazeteciliğini başlatmaları ve özellikle aydın gençlerin toplandığı yerler olmaları
bakımından Türk basın tarihinde milat niteliğindedir. Özellikle Sinasi'den sonra
siyasi \'C. toplumsal konularda vazarı gazeteler yayın hayatına başlamıştır ki,
1866'da ilk sayısı çıkan MI/bIJi,. ile 1R69'da çıkan Basinı bunlardandır",
Türk gazeteciliğinin bir diğer aşamasını yurt içinde yönetimin baskısı
nedeniyle özgürce hareket edemeyen Yeni Osmanlı Cemiyeri üyelerinin vurr
dışına çıkması temsil eder. Bu kişilerle muhalefet ve fikir basını yurt dışına
çıkmıştır. Hiinil'c! ye {lıktlJp bahsi geçen gazetelere örnektir. Bu gazetelerden
özellikle Hıin7)'l'!'in hürriyet ye meşrutiyet fikirlerini islediğini belirtmekte yarar
vardır." Yurt dısında çıkan \T meşrutiyet fikrini savunan bır diğer gazete de
konumuz olan o.'/1/lI17l! gazetesidir. Yurt dışına taşınan gazeteler bir sekilde
Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içindeki
meşrurıycr taraftarlarına
ulaşmıştır'. Padişahin ülkesi lehine bir yenilik olarak benimsediği ve desteklediği
gazetenin vaklasık kırk beş 1'11 sonra yönetime alevhrc bir ravır için kullanılması
dikkare değer bir husus olmuştur,

ittihad ve Terakki Cemiyeti'nin Kuruluşu
i rrihad

ve Terakki Cemiveri'nin tohumları ı 86'1 vıhrıda arılmısnr. 1865 vılında

yiınerime muhalif bir gurup jııi/;iI~.1 l1aıııi)'l'! adında bir cemiyet kurrnusrur.
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Beyler oluşturmaktadır". Bu çekirdek niteliğindeki cemıvetın üyeleri baskı
nedeniyle Avrupa'ya kaçmıştır. 1867 yılına gelindiğinde Mustafa Fazıl Paşa da
cemiyere katılmış ve bu tarihten sonra cemiyetin finansmanı sağlanuştır. Biraz
daha güçlenen cemiyere '{eni Osmanlılar ismi verilmiştir.?
Yeni Osmanlılar, daha sonraki dönemlerde Türkiye'nin toplumsal ye politik
fikirlerinin gelişmesinde önemli katkıda bulundular. Özellikle Meşrutiyet
taraftarı kişilerin onların eserlerini okııvarak büyüdüğü düşünülürse durum daha
iyi anlaşılır!''. Bu cemiyet, 1876'da ı. Meşrutiyetiriilanında etkilerini göstermiştir.
13 Şubat HP8'da Meclis-i Mcbusan kapatılıp Kanun-i Esas! askıya alınınca,
Meşrutiyet dönemine kadar Sultan II Abdülhamid'in istibdat yılları
başlamıştır. Aslına bakılırsa, Sultan II. Abdülhamid'in bu tavrı, ona karşı olanları
daha da kamçılamış ve dolayısıyla muhaliflerin sayısını da arttırmıştır.'!
II.

1885

yılına gelindiğinde Doğu Rumeli'ııin

isyan etmesi ve Bulgaristan'la
birleşmesi, olaylar karşısındaki Sultan II. Abdülhamid'in tutumu muhalif
grupların kıpırdanmasına sebep olmuştur. Muhalefetin ortak fikri, Sultan Il.
Abdiılhamid'in başaramadığını başarmak yani devleti kurtarmaktır.!-' Daha sonra
da görüleceği üzere cemiyet hep bu noktadan hareket edecek "e eleştirilerini bu
doğrultudan yöneltecektir.

Bu

kıpırdanmalar

i 889'da

İ ttihad-ı

Osrnani

Cemiveri'nin kurulmasıyla sonuçlanrrıışrır. İbrahim Tema, Abdullah Cevdet,
İshak Sükuri kurucular arasındadır. Amaçlarını Sultan Il. Abdülhamid'i tahttan
indirip Mcşruriveri ilan etmek olarak açıklamışlardır.H Bu cemiyetin uyeleri
eserlerinde Yeni Osmanlılardan etkilendiklerini açıkça belirtmişlerdir.l~;
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Cemiyet, 1895 yılına kadar kayda değer bir faaliyette bulunmamıştır. Bu
tarihte cemiyet Ahmet Rıza ile bağlann kurmuş ve adı İttibad L'f Terakki Cel1liyeti
olarak değişmiştir.h Bu yılı önemli kılan bir başka olay ise adı geçen yıldaki
Ermeni olaylarının cemiyetin sessizliği bırakarak faaliyette bulunması gerektiğini
düşündürmesi ve neticede yönetime karşı bildirilerin dağıtılmasıdır." Cemiyetin
bu faaliyetlerine Sultan Il. Abdülhamid, bildiri dağıtanları yakalayıp sürgüne
göndermekle cevap vermiştir. Bunun üzerine cemiyet üyeleri fırsat buldukça
yurt dışına kaçmaya başlarruştır.!" Sultan Il. Abdülhamid ise muhaliflerini, gerek
uluslar arası gücünü kullanarak gerekse hafiyeleri aracılığıyla bir takım vaatlerle
kazanmaya çalışmıştır.
1896 yılındaki Ermeni komitacılannın Osmanlı Bankası'nı basması
muhaliflerin faaliyetlerinin daha da artmasına sebep olmuştur. Aynı yıl ortaya
çıkan Girit isyanı ise yönetimi eleştirmerıin gerekçesi olmuştur.l'' İsyanın
şiddetiyle cemiyetin faaliyetlerinin ve eleştirilerinin arttığı görülmüştür.
1897
yılına
gelindiğinde
Yunanistan'la
yapılan
savaşı
Osmanlı
İmparatorluğu'nun kazanması, bu olayla ilgili padişahin aleyhine tavır alan
cemiyetin kamuoyunda gözden düşmesine sebep olmuştur.'? Bu yıkıma en
önemli darbe ise, padişahin hafiyelcrirıce, cemiyetteki kilit durumu bilinen
Mizancı Murat'ın İstanbul'a dönmeye ikna edilmesi olmuştur. Islahatlar yapacağı
sözü ile Mizann Murat'ı yurda döndüren Sultan II. Abdülhamid, sözünü tutmak
şöyle dursun uyguladığı baskıyı sürgünlerle raçlandırmışnr.>'
Cenevre kolunun lideri durumundaki Mizancı Murat'ın vurda dönmesiyle
Ahmet Rıza, tekrar cemiyetin lideri durumuna geldi ve Me,were!'i tekrar
çıkarmaya başladı. Bu arada İshak Sükuti de cemıyete finansman sağlamak
i;
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Şükrü Hanioğlu, RirJiyaJa/(jr;z,ü! Olarak OJıııalı/1 Ittihar ııe Terakki rejo» Türk/ük (1889·1902),
Cilı i, İstanbul, 19R9, s. 186.
i·

iX Girit isyanlarıvla ilgili bkz. Cemal Tukin, "Girit", İJ/all/ /1I1Jik/opediJi, Cilt 4, İstanbul, 1964;
A\~<: Nükher Adıveke, O.Cll/cllll! İıııparaıodtl,i!.J/ re Cirit BJ/llcı/ıılI! (1896·1908), Ankara, 2000.
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Sürgüne giinderilen kişiler OJll/alı/' (,a:;:ete.c/nin sayfalarında uzun uzun anlatılmıştır.
Gazereye gelen bir mektupla dile geririlenler kayda değerdir: "Bir gün Taşkışla'ya gönderildim. Bu
kez bir çizme dolabı gösterdiler. Yine yatak yok, yorgan yok, yemek yok; su isterim kap yok.
Bunun üzerine bir yaygara kopardım. Bir güzel dayak yedim ... Istibdadın bu kadar kaba
tecavüzart şimdiye kadar görülmemi~ti." "Bir \lenfa Mcktubundan", OJll/mı!1 [bundan sonra,
gazeteden yapılan alınalamalarda "Osmanlı gazetesi" kullanımına bağlı olarak; OC; kısaltınası
yapılmıştır], 15 Karıun-i evvel 189 7, J\JQ2, s. 5; "Edebiyat, Mahpustan", OC;, 1 Karıun-i sani 1898,
J\fQ3, s. o; Bu konu ilc ilgili bkz. Feridun Kandemir. ]iJ'n Türk/erin Zindan Ha/ıra/arz, İstanbul, 1975,
s.77·78.
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amacıyla İstanbul ile bir anlaşma yaptı. Buna göre Mısır'daki şubenin faaliyetleri

durdurulacak ve cemiyetin Mısır'daki gazetesi olan Kanun-i Esasi koleksiyonları
ile beraber İstanbul yönetimine verilecekti. Karşılığında ise bin İngiliz lirası
alınacakn"

Osmanlı Gazetesinin Fiziki Özellikleri
Kanıın-i Esası'nin

satılmasıyla elde edilen para ile Cenevre'de 1 Kanun-i evvel
1897'de Osmanl, gazetesi yayın hayatına başlamıştır. Cemiyetten kopuşların
yaşandığı bir dönemde Osmanlı gazetesinin yayın hayatına başlaması cemiyete
yeni bir soluk getirmiştir. Gazetenin fiziki özellikleri şu şekildedir:

34x24 ebatlarında olan gazetenin ilk sayfasının en üstünde numarası ve Hicri
ve Rurniiiki ayrı tarihi belirtilmiştir. Onun altında gazetenin adı büyük puntolarla
yazmaktadır."Osmanlı" ibaresinin sağ yanında senelik abonelik fiyatının 95
kuruş ya da 20 Frank olduğu yazılıdır. Onun altında ise adres "Redactian du
Osmanlı Geneve (Suisse)" olarak verilmiştir. Bu bilginin altında gazetenin 15
günde bir neşr olduğu bilgisi yer almaktadır. "Osmanlı" ibaresinin sol yanında
"Organe de la Jeune Turquie" ve "Le Comite Ottoman d'U nion et de Progres "
ibareleri yer almaktadır. Yine "Osmanlı" ibaresinin altında bir sütun yer
almaktadır. Bu sütunun sağ tarafında "Durur-ı Ahkam-ı Nusret İttihad-ı Kalb-i
Milletde" ibaresi vardır. Ortada, 'i ttihad ve Terakki Cemiveri'nin vasıra-i
neşriyatı" yazmaktadır. Sol yanda ise "Çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı re'y-i
ümmetden" ibaresi vardır.F
.'
Gazete sayfası iki ayrı sütuna ayrılmıştır. İlk sütun, içindekiler bölümüyle
daha sonra makalelere geçilmektedir. Sekiz sayfa çıkan gazetenin, ilk
sayfasında genelde imparatorluğun iç meselelerine ya da uluslararası ilişkilere
dair makaleler yer almaktadır. İlk sayfalarda, gazete kendiyle ilgili herhangi bir
konuyu açıklayacaksa buna da öncelik verdiği görülmüştür. Daha sonra genelde
üçüncü sayfada başlayan ve imparatorluğun çeşitli yerlerinden gönderilen
mekruplara yer verilmiştir. Bu arada sık sık Sultan Il. Abdülhamid'in konu
alındığı makalelere, mektuplara yer ayrılmıştır. Yedinci ve sekizinci sayfalarda
genelde önce havadislere en son da ianelere dair bilgilere rastlanılmıştır, Bazı
sayılarda "matbuat" ve "açık muhabere" gibi bölümler görülmektedir.
Gazetenin son sayfasının en alt satırında ise nerede basıldığının bilgisi
başlayıp,

21 Hanioğlu,

22

age., s. 277.

OC, 1 Kanun-i Ewel1897,

.N~1,

s.l ,
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verilmiştir. İkinci sayfadan itibaren her sayfanın sag ust tarafında gazetenin
numarası,

ortada

adı,

sol

tarafında

ise sayfa
takım

Zamanla gazetenin de bir

sayısı belirtilmiştir.P

değişiklikler olmuştur.

Bunları

şöyle

sıralayabiliriz:

1- Gazetenin

Başlığının yazı

stili 11. numaradan itibaren

değişmiştir.

2- 61. numaraya kadar Cenevre'de çıkarılan gazete; 62. numaradan itibaren
Londra'da.c' 68. numaradan itibaren Folkestone'da 26 , 120. numaradan itibaren
Kahire'de-? ve 136.28 numaradan itibaren yayın hayatı son bulana kadar yine
Cenevre'de neşr olunmuştur.
24

3- 59. numarada gazetenin adresinin "Redaction de l'Osmanlı Geneve
(Suisse) Poste de Plainpalais" olarak değiştiğirıi görürüz. 62. numaraya
gelindiğinde gazetenin adresi "The Osmanlı 31 Shepherd's Bush Green London
W." olarak belirtilmiştir. 69. numaradan itibaren yine bir adres değişikliği olmuş
ve adres "The Osmanlı: 5 Wear Bay Crescent, East Cliff, Folkestone,
'Angleterre" olarak verilmiştir. 120. sayıdan itibaren adres "Osmanlı: Cairo
Egypte" olarak verilmiştir. 136. numaradan itibaren adres "Osmanlı Plainplais
Gerıeve" olarak verilmiştir.
4- Gazetenin sayfa sayısı 59. numaradan itibaren dörde düşmüştür. 63.
numaradan itibaren sayfa sayısı tekrar sekize çıkmıştır. 120. numaradan itibaren
sayfa sayısı tekrar dörde düşmüştür. 127. numaradan itibaren bu sayı tekrar

21
24

OC, 1 Kanun-i Evvel 1897, NQ1, s.2.
Damat Mahmut Celalettin

Paşa

II. Abdülhamid'in

enişresidir.

Aralannda

anlaşmazlık

çıkınca Damat Mahmut Celalettin Paşa İstanbul'dan kaçmıştır. Damat Mahmut Celalettin
Paşa'nın kaçışını

içine sindirerneyen Sultan II. Abdülhamid, onu geri döndüremeyince gazete
üzerinde baskı uygulamaya başladı. İsviçre hükumeti üzerinde yapnğı baskı nedeniyle İsviçre
yönetimi gazeteye ihtar verince cemiyet üyeleri gazeteyi Londra'ya taşıdı. OC, 15 Haziran 1900,
NQ62, s. 8.
25 1902 yılındaki ı. Jön Türk Kongresi'nin cemiyet üyelerini bir araya getirmekten ziyade ayın
oldu; Osma"lı ise "Teşebbüs-i Şahsi ve Aderrı-i Merkeziyet" fikrini savunan Osmanlı
Hürriyetperveran Cemiyeti'nin yayın organı oldu.
26

Gazete daha rahat hareket etme ve

iletişim

kurma gerekçesiyle Londra'dan Folkestone'a

taşındı. "İhtar-ıl\lühim", OC, 15 Eylül 1900, NQ68, s.1.
27 Gazete taşınma sebebini, Damat Mahmut Celalettin Paşa'nın ölümünden sonra İsmail
Kemal Bey'in gazetenin neşriyatını devam ettirememesi olarak göstermiştir. Bkz. "Sebeb-i Tehir",
OC, 15 Ağustos 1903, NQ120, s. 1; Gazete'nin Kahire'ye taşınma sebebi Ethem Ruhi. Bey'in Prens
Sabahattin'in adem-i merkeziyetçi fikirlerini onaylamamasından kaynaklandığı da belirtilmiştir.
Hanioğlu, age., s. 48-49.

28

Bu sayıdan sonra gazetenin Ethem Ruhi ve Abdullah Cevdet'in kurduğu Osmanlı İttihat ve

İnkılap Cemiyeti'nin yayın organı olduğunu görüyoruz. Cemiyetin nizamnamesi için bkz.

"Nizamname-i Esas", OC. 15 Temmuz 1904, NQ136, s. 2-3; Bundan sonra gazetenin tekrar
Cenevre'ye gelmesi söz konusu olmuştur. "Bir Hatve Daha", OC, 15 Temmuz 1904, NQ136, 8.1-2.
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sekize çıkmıştır. Sayfa sayısı bu numaradan sonra dört Ye sekiz arasında sürekli
değişiklik göstermiştir. Bu değişimin maddi sıkıntılar nedeniyle olduğu tahmin
edilmektedir.
5- 104. numaradan sonra Osmanlı ibaresinin altındaki sunında şu şekilde
kuvvertir.", ortada
"Hiirriyerperveran Fırkası Cemiyet-i Merkeziyesinin Vasıra-i Neşriyatı ", solda
ise "Adalet, Musavar. Hürriyet" cümle w kelimeleri yer almaktadır. 120.
numaradan itibaren bahsi geçen değişikliğin yerine eski tanımlamaların getirildiği
görülmektedir. 136. numaradan sonra bahsi geçen sütun, sağ tarafta "Bulmaz
halas saika-i intikamdarı", ortada "İ ttihad Ye İnkılap Cemiyeri'nin Vasıra-i
Neşriyarr ", solda "Tahrib eden hukuk-u abadı harab olur" olarak değismiştir.
değişiklik olmuştur: Sağ tarafta, "İttihad esasü'l esas

6- Gazerenin sütun

sayısı 13(ı.

numaradan itibaren üçe

çıkmıştır.

7- Gazetenin senelik abone fiyatı 12U. numaradan itibaren LO Frank olarak
değiştirilmiştir.

8- 103. numaraya kadar 15 günde bir yayınlanan gazete, 104, 105 ve 106.
ayda bir çıkarmıştır. 1 ı 4. numara ile 115. numara arasında da bir
aylık bir süre geçmiştir. Yine 116. numaradan 120. numaraya kadar yine aynı
şekildedir. 126. numaradan itibaren gazetenin çıkış süresinin son derece
düzensiz olduğu gijrüıür.
numaraları

gazetesinin diğer özellikleriyle ilgili şunları söyleyebiliriz: Üncelikle,
gazetenin 7. numarasından itibaren Fransızca ilave yapıldığına dair bilgişe
rastlıyoruz.?" Bu ilavenin 41. numarada verilen ilandan anladığımız kadarıyla '13
san çıktığını görüyoruz. i ll Gazetede bir İngilizce", bir de Almanca:" ilave
yapıldığını yine verilerı ilandan öğreniyoruz.
OWla1l11

Osmanlı Gazetesinin

Yazar Kadrosu

c'i "ilan", OC, i "ları lS9S, J"Q7, s. 1.

'ii "ilan", OC;, 1 Ağu~tos
'i

"Han", OC. i

'" "ilan",

oc,

Ağustos

lS99, J\ıQ41 , s. ı.
1898, },Q17, s.

ı.

15 Kanun-i sarıi 19()(), NQS2, s.l ,
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Osmanlı

gazetesi

yayın hayatına başladığında

Cenevre'de Abdullah Cevdet",

İshak Sükuti, Tunalı Hilmi 3-1, Nuri Ahmet, Reşid Bey, Halil Muvaffak, Akil

Muhtar ve Refik Bey bulunuyordu." Gazeteyi yönetenler bu kişiler olmasına
rağmen gazetenin genelinde adı geçen kişilerin imzasını taşıyan makalelere
rastlamak pek mümkün değildir. Genelde gazetede lakaplar kullanılmıştır. Pek
çok makalenin ise yazarının imzası yoktur. Yalnız bir ayrıma dikkat etmek
gerekir. Cenevre kolunun Ahmet Rıza'dan ayrı olmasına rağmen, Ahmet Rıza, 1
Teşrin-i sani 18lJ9 tarihinde çıkan 47. sayıya kadar zaman zaman da olsa
gazeteye makale vermiştir. Bu dönemden sonra 1899 yılında Damat Mahmut
Celalettin Paşa'nın İstanbul'dan kaçarak Cenevre'ye gelmesiyle 53. sayıdan
başlayarak 100. sayıya kadar Damat Mahmut Celalettin Paşa'nın ve oğullarının
yazıları bulunmaktadır. Buradan hareketle şu çıkarımı yapmak mümkündür.
Cenevre kolu liderleri durumundaki Mizarıcı Murat, İsranbul'a dönünce
kendilerine oranla tecrübeli olan Ahmet Rıza'dan yararlanmıştır. Bu
muhtemelen gazetenin saygınlığı için de gereklidir. Zira, gazetedeki bahsi geçen
zamana kadarki irnzasız makalelerde fikri yoğunluk Ahmet Rıza'nınki1er kadar
yoktur. Deneyimsiz fakat çılgınca Meşrutiyeti arzulayan bu gençlerin acemiliği
bir bakıma makalelerine yansımıştır. İşte Damat Mahmut Celalettin Paşa'nın
gelişiyle Cenevre kolu kendilerine yakın birini bulunca gazete saf değiştirmiştir.
Zaten 53. sayıya bakıldığında, gazetenin Damat Marnut Celalettin Paşa'nın nasıl
tekeline geçti~Tj görüıür.'r. Bunda etkili olanın ekonomik darboğazda olan
gazetenin sıkıntısını Damat Mahmut Celalettin Paşa ile çözmesi de

ii Abdullah Cevdet; i HCı<)'da doğdu, Ma'murcrü'l-aziz Askeri Ruştiycsi ilc Kuleli Askeri
Tı1ıbneİdadisi'ni bitirdikten sonra :\kkteb-i Tıbbiyc'vc kavdoldu 188<)'da kurulan İnihad-ı
Osm.mi'nin kurucularındandır. 18<)7'de Iııı şehirdeki merkez komitesine kaydolan Abdullah
Cevdet, aynı vıl v.ıvın hayatına giren OC/nin vonctici \'C basvazarlan arasında yer aldı. "Bir Kiird'
rakrna adıvla makaleler yazdı. i <)(l4'te Osmanlı İttihad ve İnkilap Ccmiveri'i kurdular. i 910 yılında
İstanbul'a döndü Ye Osmanlı Demokrat Fırkası'nın ikinci başkanı oldu, Abdullah Cevdet, i 9)2'de
öldü. Bkz, Şükrü Hanioğlu. "Abdullah Cevdet". Türki)'!' Di)'i/llc! i 'i/kji [r/,iııı /1n.riklopedi.ri, Gıt i,
İstanbul. 1'>88. s, <)(1-93,

il ilmi (18 711928) i 871 'de Bulgaristan'da doğan Tunalı Hilmi Bey, Askeri
karsi muhalefet yapan kişilerdendir. Yönetimin baskısı nedeniyle
i 895'te Cenevre've kaçtı. 189Tde O(;'ni çıkaranlar arasındadır, Meşrutirerten sonra İstanbul'a
diindü ve çeşitli yann organlarında "azmaya devarn eni, Cumhuriyetin ilanından sonra çeşitli
illerin rrıillcrvekilliğini "aptı. Jiin Türk Ye Türkcülük fikirlerinin önemli isimlerinden olan Tunalı
Hilmi Bcv, ı 'J2S'de İstanbul'da öldü. Avrınrtlı bilgi için bkz, Sabri Ateş, 11111alı iliimi. Havaı: Si)'ari
hkidui. Ankara, l'nivcrsitcsi Sosyal Bilimler Ünivcrsircsi, Yayuılanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ankara. i fJ()),
q

Tunalı

Tıbbivc'dc öğrencn'km vonerime

IÖ

Şükrü Hanioğlu.

uw,. s, 278,

\(, OC. 1 Şubat 1')(111, J\oQ5,l

144

Cumburiyet TaribiAraf/tm/aları Dergisi 1'''3 Sa)'l6

(Gii~

20(7)

düşünülebilir.t'

Ahmet

Rıza

Bu durum muhtemelen Damat Mahmut Celalettin Paşa ile
arasındaki çekişmeden değil, gazeteyi çıkaranların Ahmet Rıza'ya

tavrından kaynaklanmaktadır.

Osmanlı Gazetesinin
Osmanlı

Fikir Dünyası

gazetenin fikir dünyası hakkında iki farklı
değerlendirme yapılmıştır. Bir görüşü göre gazetedeki makalelerde sırf Sultan il
Abdülhamid'e muhalefet yapmak için belirli konular etrafında tekdüze
tartışmalar yapılıp durulmuştur. 38 Diğer bir görüşe göre bu tez doğru değildir.
Zira, İttihad ve Terakki Cerniyeti içinde en açık ve kesin bir şekilde Türkçülük
ve emperyalizm konusunda tavır alabilen yayın organı Osmanlı olmuştur. i'!
üzerine

araştırmalarda

Öncelikle gazetede Osmanlıcılık fikrinin de sık işlendiği de görülmekredir.
"Umum Osmanlıların gafletten uyarılması" gazetenin amacı olarak gösterilmiştir
ki burada Osmanlıcılık fikrine vurgu yapılrnışrır." Ayrıca, "Millet-i Osmaniye"
teriminin kullanıldığı da görülmüştür." Bu fikir "milliyet ye cinsiyet ayırmayarak
bütün ahaliyi eşit tutarak ıslahat yapılması gereği" anlayışıyla.v imparatorluk
dahilindeki azınlıklara birleşme çağrısı yapılmasıyla da işlerımiştir.f Tabi burada
Sultan II. Abdülhamid'e karşı birleşme söz konusudur.
Osmanlı'nın

bu tutumuna azınlıklardan cevap gelmiştir. Bu cevaplar
yer almış ve zaman zaman tartışmaların da ~-aşandığı
görülmüştür. Örneğin, gazetede Damat Mahmut Celalettin Paşa'nın ';gelin
birleşelim" çağrısına "Bir Ermeni" imzalı bir mektupta bu fikre pek
yanaşılmamıştır. Bunun gerekçesi ise Kanun-i Esasi ilan edilse dahi onun,
istenilen ıslahatları uygulamada yetersiz kalacağıdır.
Mektuba Osmanlı
"Osmanlı" imzasıyla şöyle cevap vermiştir: "Binaenaleyh Mahmud Paşa
Hazretleri'nin mektublarındaki İttihad davetine bilcümle ecnas ve edyana

gazetenin

1-

sütunlarında

Ahmet Bedevi Kurarı. 0,11/(11l11 İıııp,mi/od/(ti,1I '1/(/"

1'1

liirl/)'/' Ctlıııblll7),tlill<!t Illkdaf> i I,,/d.dkri,

İstanbul, 1959, s. 273.
]K

Şerif :'Ilardin,.f01ı lIirk/erilı Siı'mi Filidm·18<j'j·1902, İstanbul, 1<)92, s. ı 43.

1')

Tevfik Çavdar, T!idEiyl 'mıı

41'

"İ fade-İ Mahsusa", 0(;,1 hanun-i eV\TllH9"', ~Ö?1, s. 1.

DtıııolmJi 'Icııibi

(1839-19j()), Ankara, 1995, s.

., "İbret", OC;, 15 Mart IH')H, .NÖ?8, s. 3; Ahmet Lutfullah
\' arandaşlarımıza", OC;, 1 :\isan 1<)()1, ,\Ö?H1, s. 4.

e(ı-n.

Mahmut Sabahattin, "L'rnum

Osmanlı

ı2 Ahmet Rıza, "icmal-i Ahval", 0(;,15 Hazıran lH9H, !\Ö?14, s.2.
•.1 Ahmet Lutfullalı- \Iahmut Sabahattin, "l.'rnum Osmanlı Vatandaşlarımıza". 0(" i ~isan
1')01, ~Ö?Hl, s. 4; benzer görüşler için "Arnavudlar ve Kürdlcr", OC, 1 hanun-i sarıi 1<)00, .\Ö?Sl, s.
1-3; "Arnavudluk ye Amavudlar", Oc, i Nisan lH99, ,\1233, s. 1·.1; "Arnavudlar \'C (;ıridlillT",O("
1 Karıun-i Sani 1900, N2S1, s. 1.
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mensub vatandaşlarırrıız gibi Ermeniler de iltihak edebilirler, etmelidirler. Serd
olunan programınuz dahilinde daha tedabir gösterilebilirse miizakereye ve
icabında her şeyi kabule hazırız. Maksadımız Memalik-i Osmaniye'de yaşayan
bi'!cümle akvarnın istirahat, terakki ve memleketimizde her türlü esbab-ı
adaletin mevcudiyetini temin olmuştur.i'f
Bahsi geçen bu tartışmaya Arnavut olduğunu belirten bir şahıs da katılmıştır.
Bu kişinin fikrine göre, Türkler (cemiyet üyelerinden Türkler olarak bahsediyor),
bir sürü şubesi olmasına rağmen, daha kendi aralarında arılaşabilmiş de değildir.
Cemiyet üyelerinin birbirinin arkasından konuştuğunuifade eden bu Arrıavura
göre, cemiyet üyeleri, önce kendi arasında anlaşmalı sonra bütün etnik unsurlara
birleşelim çağrısını yapmaya hak kazanmalıdır. Burada ilginç olan anılan kişinin
şu sözleridir: "Siz ( Jön Türkleri kastediyor) Arrıavudluk'ra Abdülhamid'i
Arnavudların öldüreceği yerde muhafaza ediyorlar diye bizi eleştirivorsunuz. Biz
Abdülhamid'i öldürebiliriz. Bu bizim için zor değiL. fakat biz bunu icra edersek
Tj.irklerin devr-i ıslahatta bize verecekleri mükafar nedir? Bir Arrıavud.'?" "Bir
Arrıavud" imzalı bu mektup, "Bir Kürd" imzasını taşıyan bir mektupta çok sert
bir şekilde eleştirilmiştir. Bu mektuba göre, böyle pazarlıkların yapılması son
derece yanlıştır. Cemiyet her ne kadar kendi içinde bölünmüş görünse de
hepsinin amacı birdir. Baki kalan hürriyet, musavatnr."
Gazetedeki

tartışmalardan

cemiyet üyelerinin sadece Sultan II.
Abdülharrıid'le mücadele etmedikleri ortaya çıkmaktadır. Gazete, kendi
kabuğuna çekilmek isteyen etnik gruplarla da birleşme adına mücadele
etmektedir. Birleşme yanlısı olmayan mektuplar ve yaşanan isyanlar cemiyet
üyelerini yeni arayışlara itmiştir. Gazetedeki fikri kargaşa bunun sonucudur.
Osmanlı gazetesinde Türkçü fikirlere de rastlanmıştır. İmparatorluktan
kopuşların

ônlenernemcsi Jön Türkleri yeni arayışa sevk etmiştir." Bu bağlamda
gazetede "Türk milleti, Türkiye memlcketi" şeklinde ibarelere rastlanmışnr."
Ama gazetede ilk etapta ram bir milliyetçilikten bahsetmek mümkün değildir.
Osmanlıcılıkla iç içelik söz konusudur. Sôvle ki, Osmanlı İmparatorluğu'nu
kurtarmak için herkes ortak hareket errneli ancak Türkler harekete öncülük
etmelidir. Şu paragraf dikkat çekicidir: "Yıldızı yıldızlılara bırakalım. Onlar hak
yola gelmezler. Hepimizin maksadi bir mi? Eğer böyle ise şu sözün icrasırıa
çalısmalıvız: Türkler harekete geçmeli, gelmiyorlar ise getirilmeli, her kavm-i
ıı

Bir Frmcni. "Türk varandaslara

ı, Bır Arrıavud,

.vcık

Vlckruh" , ()C" i

Karıun-i

"Xlckatib: .vmavudluk'dan", ()C" 1 han un

•ı

Bit Kurd,

i

Yusuf Akcura, "i 'tlrkm/ılk.

•,

vlusıafa

sanı

evvel 1<)00, .1\,,7\ s. 4-5.

1<)01, XQ7\ s. H.

i :lki//lin 'tım" . ()C, 15 Subaı i <)0], .\"7H, s. H.
lIirk,ai!iil!.iIil·1 ~1/7/Ji C,./iiimi, i stanbul, ] 'l"7H, s. H].

".\1tk,iıi/;:\/t.ıır

Refik, "Abdulharnid ve .. ~ vlcselcsi", Oc" 1 Edül IH'l'), }\Q4.\ s. 1.
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isteyenleri bunu birinci vazife bilmeli. Zira bizde bir
olmaz ise muvaffakiyer elde edilemez."!"

kıyamın önayağı Türkler

Yine gazetede Ermeni milliyetçilerinin bir toplantısında bulunan cemiyer
üyesinin Ermeniler milli marş söylediği zaman bu marştan ne kadar etkilendiğini
ve milli marşa sahip olmayı arzu ettiğini söylemesi de Türkçülüğün uyanışına
güzel bir örnek olmuştur.>'
yayın hayatının sonlarına doğru ise net bir milliyetçi tavır
görülmektedir. Burada dikkati çeken nokta esasta yayın hayatının
sonlarına doğru gazetenin İıtibar! ııe İ Ilkdap Cf/lJl)lct1'nin yayın organı olmasıdır.
Yani bu kesin tavırda özellikle Balkanlardaki isvanların durdurulamamasının
yanında gazetenin el değiştirmesi de etkili olmuştur. Örneğin Türkçü fikirleriyle
tanınan Şemseddirı Sami Bey'den gazete Ö\'güyle bahsetmiş ve onun
çalışmalarının ve değerinin gerekli önemi görmcdiğinden bahsedilmiştir.
Makalenin devamında "Şcrnscddin Sami Bey, zamanımız da tek başına ihya-i
maarif-i milliye için çalışmıştır. Demek oluyor ki milletin ruhi ihtiyacını
arılarrus ... "ö i sözleri yer almıştır.

Gsmanlr gazetesinin

aldığı

OS1l/alıll gazetesinde zaman zaman ittihad-ı İslam fikrinin de işlendiği
görülmüştür.
Örneğin "umum millet-i islamiye'"? ve "alem-i İslamiyet,
Müslümancısına izzet-i nefis">! gibi kelimeleri kullanılmıştır. Bu konuda bir
başka örnek Meşrutiyete giden volun tarifiyle verilmiştir; "İslamiyerte esas

hükumet iki şeyden ibaretti. Mcşverer ve adalet. Bu iki esas ayrı ayrı iki a~'rı
fazilet farz olunsa da aslında birdir. Bunlar da Meşruriyetin temelleridir."ö4i
OS1l/alıll Islamiycti özellikle Gjrit isyanları gibi olaylarda Rurnlara karşı
kullanmıştır.

Müslümanlara yaptığı zulümler
sonucu çıkarmak mümkündür. Irk, din, dil
gözetmeden eşit olmayı hedefleyen gazete, imparatorluktan ayrılma amacında
olan azınlıklara karşı karşıt bir tutum içerisindedir. Aynı tikre hizmeti gazete, sık
sık Sultan rı. Abdülhamid'in yönetiminin İslam kurallarına uymadığı, onun
Girit isyaru

sırasında RumIarın

şiddetle eleşririlmiştir.v Buradan şu

"J "Siyasi ve lcrimai", Oc., i:; kanun-i evvel IH'J7, ,1\'22. s, 1; Bir baska makalede ise, Türklerin
öncü rolü üsrlenmcsivlc ilgili sovlc denilmektedir: "Osmarılılar içinde devlet denilince en büyük
bir hiss-i hürmet inıkıvad ile en zivadc mürchassıs olan Türkler. ", "ifade i \lahsusa", 0(., ]
kanun-i evvel IR9!, -"'21, s. 1.
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halife olmadığı yönünde yorumlar yaparak da sağlamıştır.\Cı Bu tür Sultan IL.
Abdulhamid'in şahsına hedef alan \T İslami görederini yerine getirmediği
yönündeki eleştiriler gazetenin Damat Mahmut Celalettin Paşa'nın hakimiyetine
girdikten sonra ağırlık kazanmıştır. İki kişi arasındaki çekişme gazeteye bu
şekilde taşınmıştır. Arıcak İslamcı fikirlerin sadece bu dönemde işlendiğinden de
bahsedilemez. Genelde işlenen İslamcı fikirlerin adı geçen dönemde ağırlık
kazandığından söz edilebilir.
Cemiyet ııvelerinin Islamcı fikirleri işlemesinin sebebi ise faklı düşüncelere
sahip cemiyet üyelerinin fikirlerini yansıtmaları dışında, fikirlerini yaymaya
çalıştıkları toplumdan tepki almamaktl. Çünkü, hitap ettikleri toplumun geneline
vakınını Müslümanlar oluşturmaktaydı. Bu bağlamda politikaları, Sultan i ı.
Abdülhamid'i din yönünden çürürmek ve Mcsruriveti de din esasına göre
savunmakrı."

Gazetede yer alan bir aa]: Ill/l/wbcrt'de, cahil ve biçare ahaliye terakkinin
". gereğini anlatmanın bir vatan ve din borcu olduğu vurgulanmışttr." Böylece
gazete, amacına ulaşmak için yaptıkları muhalefeti "din borcu" düsürıccsivle
mcşrulaştırmışnr.

Ayrıca OJıııalıll

gazetesinin geneline bakıldığında "Şark Meselesi" dahilinde
ele alınan mcselelerdc, Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki surtıismcvc Hırgu
yapıldığı görülmüştür.
r\ vrupalı devletlerin geçnl1sten beri yar olan
Müslumanlara karşı kininin fırsat buldukları anda ortaya çıkrığı pek çok
makalede vurgularımısnr.>" Örneğin Makcdorıva .\leselesinin ele alındığı bir
makalede, geçmişte Cebel-i Tarık BOğazl'nda Endülüs Devlerine karşı düsmanca
davranan Avrupalılar, şimdi İstanbul Boğazı'nda aynı şeyi yapıyorlar benzetmesi
yapılmıştır. Makalenin sonunda Avrupalılarırı Müslümanlara karşı kini uzun
uzadıya anlarılnusnr.w' 1\Y111 örneğin \Trildiği bir makalede o derece ki "bari
Avrupa devletlerine el açmadan şanımızla ôlclim?e varan hamaset çarpıcı olsa
gerektir'!' i Bu benzetme gazetenin İslamcı fikirlerini ranslttığı kadar Osmanlı
İmparatorluğu'nu parcalamak isteyen Avrupa devletlerine karsi duruşunu
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göstermesi bakımından da önemlidir. Diğer taraftan gazetenin çok açık ve sert
bir şekilde anti-emperyalist tavır içinde olduğunu belirtmek gerekir. Bu duruş
gerek Girit meselesi ele alınırken, gerek Balkanların durumunu değinilirken,
gerekse demiryolu hattının imrivazırıın verilmesi konusundanet bir şekilde
sergilenmistir. 6~
Gazetede savunulan fikirlerdeki bu karmaşa yadırganabilir mi? Hem
Osmanlıcı, hem Türkçü, hem de İslamcı fikirlere rastlanması neyle
iliskilendirilebilir, va da açıklanabilir? Bunun sebepleri çeşitli olabilir. Öncelikle
gazeteyi çıkaranların deneyimsizliği ve tam oturmayan fikirleri olduğu gibi
gazeteye yansımış olabilir. Bir ikinci sebep, İttihad ve Terakki Cemiyeri'nin
dönemin siyasi ortamının salınımlarına göre ideolojik salınımlara teslim olması
gösterilebilir. Ayrıca gazete taraftar toplamak için birçok alana yönelmiş de
olabilir. Diğer bir sebep de baştan sona lider vasfını taşıyan birinin olmayışı da
olabilir. Bir başka sebep gazetenin baştan sona bir başyazarı olmaması
dolayısıyla birçok eğilime göz kırpan, ya da açıktan açığa savunan cemiyet
üyesinin yazılarının gazeteyi platform olarak kullanmasıdır. Ayrıca gazereye
gelen mektuplar da vayınlanrruşnr.v' Bu etkenler fikir çeşitliliğine yol açmıştır.
Bu bir karmaşa olarak değerlendirilebilir mi? İç siyasette ise amaç bellidir. Fakat
amaca gidilecek yola dair anlaşmazlık göze çarpmaktadır. Buna en iyi örnek
i 902 kongresi sonucunda gazetenin tek bir grubun yayın organı olması
gösterilebilir.I'~ Gazetenin başından sonuna kadar tutarlı politikası, Sultan Il.
Abdülhaınid'e Meşrutireri ihl.n ertirmek için birleşme çağrısıdır. Bazı ayrımıla)ı
arlarsak'" diğer bir tutarlı politikası devleti parçalamak, istila etmek isteyen
Avrupa devletlerine karşı ann-emperyalist tavır içinde olmasıdır. Bu bize Jön
Türklerin iki ana amacını gösterir. Birincisi Meşruriyeri ilan etmek, ikincisi
imparatorluğu kurtarmak.
Bu noktada gazetenin Sul tan ı i. Abdülhamid'e bakışını da akrarrnakta yarar
vardır. Bu tahıllin edilebileceği gibi katı ve eleştireldir. İmparatorluğun başına
gelenlerin tck sorumlusu padişah olarak aktarılmaktadır. ()rneğin Girit'ten gelen
'.2 "Xluk.itib: İsranhuldan". Or., 1 Karıun-i sani
vlukaddimc-i lsrilası". OC, 1 Vlart ı <)()(i, .\Q.;::;' s. ı,
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çeken gazerede Sultan ıı. \hdülhamid'i övcrı bir mektubun
Bu bize gazetenin kendisine gönderilen bütün mektupları yannladlğı izlenimini
vermekrcdir. Bkz. Bir i hndli, "Hindistan xk-krubundan \!aalıad·'. OC, i Karıun-u evvel ı <)1)(1,
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bir mektubun içinde yer alan şu sözler gazetenin genelinde farklı şekillerde yer
almaktadır. "Ey zalim padişah. Kalbin müteessir olmuyor mu? Ah hain, bizim
de vatanımızı hevesine kurban ettin... "1,6 Padişahin cemiyet üyelerini İstanbul'a
dôndiırmeye çalışmasına

gazetenin verdiği cevap iki taraf arasındaki ilişkileri
göstermesi bakımından önemlidir. "Şevketmeabl Gazi Abdülhamid Harı-ı Sani
Hazretleri ... Cıldır, kudur, titre gaddar titre."?" Bütün bu sözlerine rağmen
gazete bir sayısında "Biz padişahırı şahsi düşmanı değiliz"!" diyerek tandarının
"kötü yönetimine" olduğuna vurgu yapnuşnr.
Osmanlı gazetesinde

Sultan ll. Abdülhamid iki defa yaptığı faaliyetten dolayı

eleştirilmemiş, hatta övgüyle karşılanmıştır, İlki Girit meselesi konusunda
Rusya'nın vali tayini hususundaki önerisini geri cevirdiğinde,e'' ikincisi ise
gazeteye gönderilen ve "Bir Hintli" imzasını taşıyan belirsiz bir mektupla
yapılmışnr. Bu mektupta Sultan ıı. Abdülhamid'in gereksiz yere eleştirilmekte
olduğu savunulmuştur.?" Bundan sonraki" sayılarda OSIJltlııl/ya bu mektuba
"ı::evaplar gelmiştir. Ortak kanaat ise Sultan II. Abdülhamid'i eleştirrnenin yerinde
olduğu üzerinedir." Hatta en sonunda "Bir Hintli" imzalı makalenin sahibinin

Sultan ıı. Abdülhamid'in tuttuğu biri ve mektup yazının da sipariş olduğu iddia
edilmiştir.-2

Osmanlı

Gazetesinin

Tartıpıla Kanıdan

Gazetenin geneli incelendiğinde bazı konu başlıkları ortaya çıkmıştır. Bunlar
kabaca Girit meselesi!" Makedonya olayları ve Balkanlar, dernirvolu hattı,
Afrika'daki durum, Ermeniler olarak sıralanabilir.
Girit meselesi ele alınırken hem makalelere, hem de Girit veya İstanbul'dan
gönderilen mekruplara yer verilmiştir. Konu, özellikle Müslümarı halkın çektiği
(,(, "Son '\cfeslcr". OC, 2') Tesrin-i enel 1H9H, .\223, s. 1.
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akranlmışnr."! Avrupa devietlerinin. Rumiarın
zulümlere göz yumması hatta desteklemesi tezi de işlenen
konular arasındadır." Gazetenin bu noktada anti-emperyalist duruşu dikkati
çekmektedir. Gazete Girit konusuna değinirken baştan sona kadar olaylardan
kötü yönetimi Ye ıslahar yapmaması nedeniyle Sultan IL Abdülhamid'i sorumlu
rutmakradır.te Yaptığı yayınlarla Girit'ten göç eden halkı etkilerneye çalışan
gazete, özellikle yurtlarını terk etmemeleri konusunda telkinlerde bulunmuştur."

eziverlere

vurgu

Müslumanlara

yapılarak

yaptığı

Girit konusuyla ilgili gazetenin önerdiği çözümün bu olduğu görülmektedir.
Şayet terk ederlerse parçalanmanın bir adımının daha atılacağını dile getiren
gazete, propagandasıyla imparatorluğu kurtarmak amacını uygulamaya
çalışmıştır. Doğrıudan Giritlileri hedef alarak Girirli Muslümanlann yapmaları
gerekeni belirten gazete böylece halkı etkilerneye çalışmıştır. Ama bu safhada
amaçlarına ulaşamayan gazetenin sütunlarında yer alan şu sözler kayda değerdir:
"Size malınızı, vurdunuzu terk etmeyin dedik, dinlemediniz. Yazıklar olsun!
Girirli Müslıirnanlar mülklerini, serverlerini terk ederek cclladları olan bir
hükumerin altına girdiler.""
OJllltllIl1 gazetesi, Girit konusunda olduğu gibi Makedonya meselesinde de
suçlu olarak Sultan IL Abdülharnid'i görmektedir. Öncelikle gazete, Mahmut
Nedim Paşa ile başlayan Osmanlı politikasının devlete zarar verdiğini, aynı
politikalara Sultan ll. Abdülhaınid'in de meydan Yerdiğini vurgulamaktadır.:"
(;azete\-e göre Balkanlar konusunda Sultan IL Abdülhaınid'in ilk hatası buradan
kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Sultan II, Abdiilhamid'in ~-art1ğı diğer hata i~e
bölgeyi iyi yôneternemek ye asavişi sağla\-amamakrır. HiI Özellikle İstanbul
vôneriminin halka zulmeden, ihtilalcilerin faaliyetlerine sessiz kalması
cleştirilmişrir.s' Bunun ise bölge ile özellikle Berlin Anlaşması'ndarı sonra
ilgilcnmeuıekren kaynaklandığı savunulmaktadır. Sultan 11. Abdülhamid'in
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ilk hatası buradan
hata ise
Özellikle İstanbul

1ğı diğer
sessız

nedeniyle bölgede meydana gelen hükumetsizlik sonucu Panslavizm
eken Bulgar ve Sırp yöneticileri bölgede rahatça hareket
edebilmekredir.v' Bu bağlamda gazetede Balkanlar'daki Makedonyalı
ihtilalcilerin yakıp yıkma faaliyetleri, isyan faaliyetleri gazeteye gelen mektup ve
havadislerle açık bir şekilde gösterilmiştir. Bu konuda şu havadis dikkate
değerdir; ki bunun pek çok benzerini gazetede bulabiliriz. "Hudud boylarında
ikamet eyleyenlerden ay geçmez ki evi harab edilmiş, harmanı yakılmış, hayvanı
gasb edilmiş yüzlerce kişi bulunmasın. İ tlaf edilen biçareler de caba. "H,
Gazetede, Makedonya konusu ele alınırken dikkatimizi çeken bir başka husus,
konunun özellikle Rusya üzerinden ele alınması olmuştur.s! Bu, Rusya'nın diğer
devletlere nazaran Balkanlarda nüfuz sahibi olabilmek için uyguladığı etkin
siyasetten kaynaklanmaktadır. Mesela OJlllım!J Gazete.rı'nin verdiği bir havadiste
Rusya'nın Balkanlarda Panslavizm propagandası yapan bir gazete çıkardığı
belirtilmektedir.X5Girit ya da Makedonya' meseleleri olsun "Şark Meselesi"
bağlamına yerleşen bu temalar özü itibariyle Hristiyanlarla Müslümarılar
".
arasındaki düşmanlık olarak algılanmıştır. Avrupalı devletlerin geçmişten beri
var olan Müslümanlara karşı kininin fırsat buldukları anda ortaya çıktığı pek çok
makalede vurgulanmıştır.w
tohumları

OJJllan/ı'ya

göre yapılacak şeyaslında Berlin Anlaşması'nda çok açık bir
gösterilmektedir.s-; Bu da ıslahat yapmaktır. Balkanlardaki olayların
yanşnrılması için önerisi ise bölgeye namuslu memurların gönderilmesi, bir an
önce kanunlara uyulması ve adaletin tesis edilmesidir.v
şekilde

kalması

ışması'ndan

sonra

ri. Abdülhamid'in
andive Isvaru", (J(,. 1:;
'den". oc; 1::;\ğıı~ıo~
ıs

EYlül 1H()H, ,\,,~ii, ~.
dokuz Vluslüman evi

'" "Bulgaristan 'dan Mekrub", OC;. 15 Mart 19i1il, ]1[25(" s. (ı; "Bulgarva Hanrası", OC;. i 5 Eylül
IH99, .NQ44,~, 4; "Rumcli'nin Istikbali", OC;. 15 Teşrin-i evvel 1903, ]l[2124,~. 1-2.
,ı "Bir Havsivcrsizlik Daha", OC;, 1 Temmuz lH99, ,\;239. s. 4; "Havadisar", OC; , i Karıun-i
evvel 19i12, ~'Ql1(" s. 8; "Bulgar Vahşct/", OC;. 15 Erlül 19i13. },QI22, s. 4; "Rurncli Haberleri",
OC;, 1 Tesrin-i evvel 1903, N2123, s. 4; "Havadis", OC;. i S Teşrin-i evvel 1903, },QI24, s. 4.

,~ "Aksa-i Şark", 0(,. 15 Eylül 1H9H, .N"~U, s. ~, Gazcreve göre, Arnavutlarla, Sırplarla,
Ermenilerle, Girit'te Rumlarla çıkan sorunların rck reşviklevicisi Moskova'dır. "Ne Yapacağız",
OC;, i Tesrinievvel lH9S, N221, s. i; "Rusya Dostluğu" 0(" 15 Eylül 19i12,.NQI12, s, 2.

0(; 1 Evlül !9il1, .NQ91, s. S. Gazetede de belirtildiği gibi Rusya amca amacına
"e Bulgarları J\laşa olarak kullanmaktadır. "Balkan ve 1slav Ternavişleri",
0(,,15 Temmuz 1901, N288, s, 1; "Bosna 'T Hersek'den :\lektub", 0(;,15 Haziran IS98, N214,
HS "Havadis",

1,~. -ı.

b:

ilgisizliği

Girid'dcrı",

ııc,

ı

ulaşabilmek için Sırpları

s.5.

ebi", ()("

1

Karıun-i

XC, "Devler-i Osmaniye ve Avrupa", OC;, 1 Mart 1898, }{2 7 , s. 1-2; "İcmal-i Ahval", OC;, 15
Kanun-i sarıi 1901, N276, s. 1-2; "~ark ve Garb", OC;, i Kanun-i sarıi 1903, N2117, s, 1-3;
"Adriyatik Muazcnesi", OC;, 1 Ağustos 1901, N289, s. 1; "On Dokuzuncu Asır", OC;, 1 Şubat
1900, N253, s. 2-3.

xc "Havadisar", OC;. 1 Teşrin-i e'v"e!19il2, N2113, s. 7.

xx "Havadis", OC;, 15 Mart 1900, N256, s. 7,
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Osmanlı imparatorluğun

Balkanlar'daki dağılma ihtimaline karşı gösterdiği
Arabistan'daki ve Afrika'daki etnik kıpırdanmalara karşı da
göstermiştir. Bahsi geçen bölgelere dair bilgiler, gazeteye gönderilen mektup ve
havadislerle edinilmiştir. Bu mektuplar ve havadisler Girit ve Makedonya'dan
gelen mektuplar kadar yoğun olmasa da bölge hakkında bilgi edinmemizi
sağlamaktadır. Bu bilgilerden özellikle İtalya'", Fransa'" ve İrıgiltere'nirı?'
bölgede içten içe isyan faaliyetlerini destekleyerek ve nüfuz sahibi olmak
maksadıyla halkla iyi ilişki kurarak onları kendi yanlarına çekme politikası
izlediklerini anlıyoruz. Gazetenin Afrika konusuna da anti-emperyalist bir
düşünceyle yaklaştığını görüyoruz. Öyle ki Afrika'da yer yer çıkan isyanların
Sultan II. Abdülhamid'in yönetiminden kaynaklandığı gazetede verilen bilgiler
arasındadır. Diğer konularda olduğu gibi padişahin, karışıklıkları önlemek için
ıslahat yapmak yerine geçici önlemlere ve baskıya başvurduğu belirtilmektedir.??
Yemen'le ilgili gazetenin değindiği husus, halkın ve askerlerin fakirliğidir. Bunun
üstüne padişahın yardımda bulunmak yerine halktan vergi toplamaya çalışması
ise Yemen'de isyan sebebidir."
endişeyi

Osmanlı gazetesinin sıklıkla ele aldığı konulardan biri de Anadolu ve
Afrika'da yapılmak istenen demiryolu hattıdır. Makalelerin geneline bakıldığında
demir yolu hattı imtiyazının, Avrupa devletlerinin Anadolu'yu istila etmek için
kullandıkları vurgularımaktadır.?' Ayrıca gazete, Sultan II. Abdülhamid'in kendi
menfaati nedeniyle imtiyazlar dağıttığını iddia etmektedir." Bu konudaki

H9 İ talya hastane, yurt gibi kurumlar inşa ederek bölgeye hakim olmaya çalışmaktadır.
"Trablusgarb", OC, 15 Kanun-i evvel 1901, N298, s. 1; "HaYadis", OC, 15 Teşrin sarıi 1901,
N29G, s. 8; 'Havadis", OC, 1 Nisan 1901, N281, s. 1.

'i" Trablusgarb bölgesinde faaliyet
N2138, s. 4.

gösterdiği

görülmektedir. "Havadis", OC, 15 Eylül 1904,

91 İngiltere'nin Yemen, Kuveyt ve Sudan bölgeleri için faaliyette olduğunu görüyoruz."Yemen
Tehlikede", OC, 1 Eylül 1898, N219, s. 6. "Kuveyt Meselesi", OC, 15 Teşrin-i evvel 1901, N294,
s. 1; "Yine Kuveyt Meselesi", OC, 15 Kanun-i sani 1902, ,N'Q100, s. 1; "Sudarı'da İngilizler", OC,
15 Eylül 1898, N220, s. 4.

9~ "Hangisi Padişah, Hangisi Reis-i Eşkiya", OC, 1 Teşrinevvel 1898, N221, s. 7; "Yine
Yemen", OC, 1 Haziran 1898, N213, s. 3; "Yine Yemen", OC, 15 Mart 1901, N280, s. 4.
93

"Hangisi Padişah, Hangisi Reis-i

Eşkiya",

OC, 1 Teşrinevvel1898, N221, s. 7.

Avrupa devletlerinin demiryolu hattı meselesiyle ilgili derinlemesine inceleme yapan
makalelerin bir kaçma şunları örnek verebiliriz: "Anadolu'rıun Mukaddime-i İstilası", OC, 1 Mart
1900, N255, s. 1-2; "Mekatib: İstanbul'dan" OC, 1 Kanun sani 1900, N251, s.S; "Yirminci
Yüzyı.lda Şark Meselesine Dair", OC, 1 Şubat 1902, N2101, s. 1.
94

95

"Arıadolu'nun Mukaddime-i İsrilası", OC, 1 Mart 1900, N255, s. 1.
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yapılanları
eleştirisini

"servet-i maliyenin ecnebilere
'memlekette verilmedik imtiyaz

satılması"
kalmadı'

olarak yorumlayan Osmanl,
sözleriyle belirtmiştir.w

OS/Ilanl, Gazetesi anti-emperyalist tavır içinde olsa da zaman zaman
İngiltere'ye yakın olduklarını hissettiren yazılar yayınlamıştır. Örneğin Osmanlt'ya
göre "Mustafa Reşit, Mithat ve Fuat Paşaların İngiliz taraftarı politika

sergiledikleri fakat

artık

bu siyasetin terk edilmesinin neticesinde

Rusya'nın

Osmanlı İmparatorluğu üzerinde daha etkin baskı uyguladığı ve bunun yarardan

fazla zararının olduğudur."97 Buna benzer görüşlerin savunulduğu makalelerde
daha da gerilere gidilerek Hürıkar İskelesi Anlaşması'na değinilmiş, İngiltere'nin
kendi çıkarları doğrultusunda da olsa Osmanlı İmparatorluğu'na yardım ettiği
vurgulanmıştır.w Osmanlt'nın İngiltere yandaşlığını belirten en açık ifadesine
şunu örnek olarak verebiliriz: "Fuad Paşa'nın dediği gibi, İngiltere dostluğunu
kaybetmektense toprak kaybetmeyi tercih ederim."99 Bu özellikle Girit konusu
ele alınırken bizzat İngiltere'nin Müslümanlara kötü davrandığını belirten
g.azetenin içine düştüğü çelişkiyi göstermesi bakımından dikkate değerdir

Sonuç
Osmanlı gazetesi, İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin etkin Cenevre kolunun yayın
organıdır ve bize cemiyetin fikri yapısı ve olaylara bakışı hakkında bilgi
vermektedir. Her ne kadar zaman zaman başka kişi ve şahısların denetimine
geçmiş ise de gazetenin çizdiği genel görünüşte çok büyük değişim
gözlenmemiştir. Gazetenin aynı cemiyete mensup farklı grupların eline geçmesi
ise cemiyet üyelerinin arasındaki parçalanmayı ve birlikte hareket etmekten
yoksunIuğu göstermektedir. Bu el değiştirmeler gazetede işlenen fıkirlerin
dağılımını da etkilemiştir. Zira Osmanlıcılık, Türkçülük ve İslamcılık gazetede
genelde işlerımişse de zaman zaman biri diğerine üstün gelmiştir. Bu duruma
rağmen gazetedeki fikirlerde ciddi değişikliğin olmaması ise cemiyet üyelerinin
aynı amaç ve fikirleri taşıdığını göstermektedir. Bahsi geçen fikri kargaşa
gazetenin fikir olgunluğuna erişmediğini işaret eder. Meşrutiyeti tekrar ilan etme
amacıyla hareket eden cemiyet üyeleri Sultan II. Abdülhamid'e karşı aktif bir
muhalefet sergilemişler ve onu yıpratına politikasını uygulamışlardır. Hatta
padişahı yıpratmak için siyasi olduğu kadar şahsi açıdıdan da eleştirmişlerdir.

96
97

"Suriye Seyahati", OC, 1 Haziran 1899, NQ37, s. 6.
"Devlet-i Osmaniye ve Avrupa", OC, 1 Mart 1898, NQ7, s. 2; "İngiltere Dostluğu", OC, 20
1902, NQlll, s. 1-2.

Ağustos

'lK "Rusya Dostluğu",
'J<l "İngiltere

OC, 15 Eylül 19ü2, NQ112, s. 1-2.

Dostluğu", OC, 20 Ağustos 1902, NQ111, s. 1-2.

154

(Imıımriret

Taribi Araftırmalart Dergisi} 'tl 3 Sa)'! 6 (Gü::;. ]0(7)

Zira gazetenin genelinde her ne konuda olursa olsun mutlaka Sultan Il.
Abdülhamid'in bir şekilde eleştirildiği görülmüştür. Gazete en net tavrını bu
konuda açığa vurmuştur.
Osmanlı gazetesinin bu eleştirilerine karşı Sultan II. Abdülhamid, gerek
cemiyet üyeleriyle iyi ilişkiler kurarak gerek baskı yaparak önlem almaya
çalışmıştır. İki tarafın da kararlılığı gazetenin siitunlarına yarısımıştır. Damat
Mahmut Celalettin Paşa'nın da cemiyere katılmasıyla eleştiriletin ve karşı
faaliyetlerin dozu iyice artmıştır. Hatta bu dönemden sonra gazete Islamcı
politikasına ağırlık vermiştir. Osmanlı'nın baştan sona net bir tavır aldığını
gördüğümüz diğer bir alan ise imparatorluğu bölmeye çalışan devletlere karşı
takındığı anti-emperyalist tutumdur. Gazete özellikle Avrupa devletlerinin
isyanları desteklemesine ve kazanmaya çalıştıkları demiryolu hattı imrivazlarına
dikkat çekmiştir. Bu noktada gazete, Avrupa devletlerini yanlarına alarak isyan
edip imparatorluktan ayrılmak isteyen azınlıkların da karşısında durmuştur. Bu
iki konu bize cemiyet üyelerinin diğer bir amacının da imparatorluğu
parçalanmaktan kurtarmak olduğunu göstermektedir. Gazete, dönemine ışık
rutmasıyla da önemli bir yere sahiptir. Konuları ele alırken her ne kadar nesnel
olamadığı malumsa da haber verme görevini yerine getirmiştir. Ayrıca çeşitli
yerlerden gazeteye gelen mektupların yayınlanmasıyla halkın içinde bulunduğu
durumla ilgili de fikir edinilebilir. Bütün bunlarla beraber, Osmanlı, padişaha
bakışı ve sert muhalefeti, Osmanlı İmparatorluğu'nu bir bütün halinde
savunmaya çalışması, Avrupa devletlerine karşı çok da net olmayan tutumlarını
ortaya koyması ve İttihad ve Terakki'nin olgunlaşmayan fikirlerini vansırması
bakımından da döneminin Türk gazeteciliğine farklı bir soluk getirmiştir.
Osmanlı, Türk basın tarihinde fikir gazeteciliğinin önemli örneklerinden biridir.
Ancak gazetecilik anlayışından çok, İttihad ve Terakki Cemiyeri'nin
propagandasını yapma ve Sultan II. Abdülhamid'i eleştirrne amacıyla hareket
etmiştir. Bu yönüyle haber gazeteciliğindenöte bir muhalefet gazetesidir.
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