
]J.iJ:ıi '1- elid?i'l- m ütedd vii e beyne 'n -n ds 
ve Sakatdti'l- 'avdm adlarıyla da kay
dedilen bu risale halk arasında yanlış 
kullanılan bazı kelimelere dairdir (yaz
ma nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp., 
Es ad Efendi, nr. 3755 1 2; Tırnova lı, nr. 
1865/3; Reşid Efendi, nr. 105 3, vr. 42 -
43; Şeh i d Ali Paşa, nr. 2768/ 3). Eser Mus
tafa Şevket tarafından şerhedilmiştir 

(istanbul1318) Z. el-Kasidetü 'l-mimiy
ye (yazma nüshaları için bk. Süleymaniye 
Ktp., Uileli, nr. 3725, vr. 185-186 ; Şe h id 
Ali Paşa, nr. 1390 / ll, vr. 181-1 86) Dok
san küsur beyitten meydana gelen bu 
kasideye izzeddin Abdülaziz ez-Zemze
mi, MuslihuddTn-i LarT ve Ümmüveled
zade'nin oğlu Ali Efendi nazTre, Abdur
rahman Alemşah, Garsüddin Ahmed b. 
İbrahim ei-HalebT ve Radiyyüddin Mu
hammed b. İbrahim el- Halebi gibi alim
ler şerh yazmışlardır (Keş{ü 'z -zunün, ll , 

1347, 1919 ; AtaT. ll , 170, 178, 259) 3. el
~aşd'idü'l- 'Arabiyye. Ebüssuüd Efen
di'nin çeşitli Arapça kasidelerini toplayan 
bir mecmuadır (yazma nüshaları için bk. 
Süleymaniye Ktp ., Esad Efendi , nr. 374 11 
9, vr. 297-308; H alet Efendi, nr. 799 1 27, 
vr. 327-329) 4. Kaside ii risdi's-Sul
tdn Süleyman. KanünT'ye yazdığı Türk
çe mersiyedir (Süleymaniye Ktp , Esad 
Efendi , nr. 35071 2, vr. 8; Hacı Beşi r Ağa, 

nr. 676/ 3, vr. 41-42) 5. Münşedt-ı Ebüs
suud. Ebüssuüd 'un resmi mensur ya
zılarıdır (Süleymaniye Ktp., Esad Efend i, 
nr. 329 1) . 

Ebüssuüd Efendi 'nin ayrıca akaide dair 
Risdle ii beydni 'l-kazd ve'l-kader (is
tanbul ı 764). tıbba dair Risô.le li- ecli 't 
tô.un (Süleymaniye K tp., Denizli , nr. 4 ı 6/ 
ı O, vr. 180- ı 89) adlı iki risalesiyle Vezir 
Semiz Ali Paşa'nın arzusu üzerine kale
me aldığı duanın önemini anlatan, bir 
mukaddime ve yedi babdan meydana 
gelen bir dua mecmuası vardı r. Duand
me-i Ebüssuud, Risô.le ii ed'iyeti'l -me'
sure, Risdle-i Mergiibe ve Mecmua-i 
Deavô.t adlarıyla anılari bu eserde dua
lar sade bir dille Türkçe'ye tercüme edil
miştir (istanbul 1260, 1277, 1344) 
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EBÜZZiYA. Velid 

EBÜZZİYA, Velid 

(1882 . 1945) 

Gazeteci, yazar, matbaacı 
ve yayıncı. 

_j 

Temmuz 1882'de istanbul'da doğdu. 
Ebüzziya Mehmed Tevfik'in küçük oğlu
dur. Tahsiline Bakırköy'de Behram Ağa 
İlkokulu 'nda başladı (ı 89 1- ı 892), oradan 
Mekteb-i Sultani'ye geçti ( 1893- ı 894) 
Babasının ve aynı okulun son sınıfında 

ki ağabeyi Talha'nın Konya'ya sürgün 
edilmeleri üzerine okuldan uzaklaştırı

larak göz hapsine alındı (Nisan ı 900) . Beş 
yıl kadar süren bu hapis müddetinde 
geceleri duvardan atlayarak evlerinin bi
tişiğindeki Fransız Frerler Mektebi'ne de
vam etmek suretiyle Fransızca'sını iler
letti. Bir yandan da babasının Konya'dan 
mektupla verdiği edebiyat ve dil dersle
rini sürdürdü ; kendi gayretiyle Arapça, 
Farsça ve Almanca öğrendi. Göz hapsi
nin son bulması üzerine tekrar Mekteb-i 
Sultani'ye devam etmek istediyse de bu
na izin verilmeyince lise tahsilini Bakır
köy'deki Fransız Saint Benoit Mektebi'n
de tamamladı. Daha sonra istanbul Da
rülfünunu Hukuk Mektebi'ne girdi. 

ll. Meşrutiyet'in ilanı ile çıkarılan umu
mi af üzerine babasıyla ağabeyi sürgün
den dönüp Ebüzziya Matbaası'nı yeniden 
kurma hazırlığı içinde iken Velid de mü
tercim olarak Düyün-ı Umümiyye'ye gir
di, bu arada Hukuk Mektebi'ni tamam
layarak doktora yapmak üzere Paris· e 
gitti (Kasım ı 9 ı O). Sorbonn e Üniversite
si'nde hukuk doktorası yaparken bir ta
raftan da Sciences Politiques ' e devam 
etti. istanbul'a döndüğünde babasının 
çıkarmakta olduğu Yeni Tasvir-i Eikô.r 
gazetesinde çalışabiirnek için o devrin 
önde gelen Fransız gazetelerinden Le 
Temps ve Le Figaro'da stajyer muha
bir olarak çalıştı. Bu arada Sciences Po
litiques'ten mezun oldu, ancak dokto-

Vel id 
Ebüzziya 
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EBÜZZiYA, Velid 

rasını tamamlayamadan İstanbul'a dön
dü ve babasının gazetesinde çalışmaya 
başladı (Ekim 1912). Babaları Ebüzziya 
Mehmed Tevfik'in ölümünden sonra iki 
kardeşten Talha idari işleri, Velid de ya
zı işlerini üzerine alarak gazetenin yayı
mını devam ettirdiler. 

Balkan Savaşı'nın bu en felaketli gün
lerinde bir yandan birbiri ardına değişen 
hükümetler, ilan edilen örfi idareler, İt
tihat ve Terakki Fırkası ile Hürriyet ve 
İtilaf Fırkası arasındaki çekişmeler. öte 
yandan yeni patlak veren 1. Dünya Sava
şı ve uygulanmaya başlanan ağır sansür 
gazeteciliği çok güç ve tehlikeli bir hale 
getirm işti. Balkan Savaşı'nın başlangı

cından 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar 
geçen devrede Tasvir-i Efkfır on yedi 
defa kapatılmış, her defasında da o dö
nemde kapatılan gazetelerin başvurdu
ğu bir tedbirle, ellerinde bulundurduk
ları yedek imtiyazlarla kapanan gazete
nin adını değiştirerek yayma devam et
mişlerdir. Bu müddet zarfında gazete 
Yeni Tasvir-i Efkfır, Tasvir-i Efkfır, Tas
tir-i Efkfır, Tesvfr-i Efkfır, Tefsir-i Ei
kar, İntihfıb -ı Efkfır ve Hak isimleri al
tında yayımlanmıştır. 

Mütareke'nin ilanı üzerine Trakya ve 
Anadolu'da başlayan mahalli direniş ha
reketlerinin sözcüsü durumuna gelen ga
zete Damad Ferid Paşa hükümetleriyle 
de mücadele etmiş, Velid ve Talha bey
ler arka arkaya İstanbul hükümetinin 
meşhur Nemrud Mustafa Divanıharbi'n
de muhakeme edilmişlerdir. Memleke
tin parçalanmak istenmesi üzerine hal
kı galeyana getirmek için matbaaların
da bastıkları beyannameler dolayısıyla 

Talha Bey tutuklanarak Bekir Ağa Bölü
ğü'nde hapsedilmiştir. İngilizler'in, Mü
tareke şartlarını çiğneyip istanbul'u res
men işgal etmeleri ve Şehzadebaşı Ka
rakolu'nda uyumakta olan silahsız as
kerleri yataklarında süngüleyerek şehid 
etmeleri üzerine (ı 6 Mart ı 920) kanlar 
akan naaşlarının resimlerini çeken Velid 
Bey, bunları çoğaltıp gizlice Anadolu'ya 
göndererek halkı galeyana getirmeye 
çalışmış, resimleri götüren bir kişinin 

yakalanması üzerine İngilizler Velid Bey' i 
tutuklayıp Malta adasına sürgün etmiş
lerdir (23 Mart I 920). Bir yıl kadar sonra 
Malta sürgünleri arasında bulunan ga
zeteciler serbest bırakılınca Velid Bey 
de İstanbul'a döndü. Tasvir-i Efkfır'ı çı
karmasına izin verilmeyince Tevhid-i 
Efkfır adı altında yayımlamaya başladı

ğı gazete ile gerek işgal kuwetleri ge
rekse istanbul'daki İngiliz taraftarları ile 
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mücadeleye girişti. Tevhfd-i Efkfır bir 
taraftan Milli Mücadele hareketinin ya
yın organı haline gelirken diğer taraf
tan Velid Bey'in matbaasında kurduğu 
"Mim Mim grubu" yer altı teşkilatı ile, 
işgal kuwetlerinin Türk ordusundan top
layarak depolara doldurduğu silah ve 
mühimmatı alıp Anadolu'ya kaçırınaya 
başladı. Büyük Taarruz'un yapılabilme
sini sağlayan çok miktarda cephane bu 
teşkilat tarafından elde edildi; bunları 
Ladin adlı bir vapurla bizzat Velid Bey 
inebolu'ya götürerek Milli Müdafaa Ve
kili Refet (Bele) Paşa'ya teslim etti (18 
Aralık I 92 ı) . Bu hizmetine karşılık ken
disine Erkan-ı Harbiyye Reisi Fevzi Çak
mak imzasıyla istiklal madalyası verildi 
(22 Nisan 1922). Zaferden sonra Mudan
ya Mütarekesi'ne katılan tek gazeteci 
Velid Bey olduğu gibi Lozan barış mü
zakerelerinde de bulunarak gazetesine 
günü gününe gönderdiği yazılarla, Ana
dolu ve istanbul'la ilgili Lozan'da aynan
mak istenen oyunlar ve Türk delegele
rinin çetin mücadelesi hakkında bilgi 
verdi. 

O zamana kadar Anadolu hükümetiy
le birlikte çalışmış olan Velid Bey, hiçbir 
hazırlık yapılmadan birdenbire cumhu
riyet ilan edilmesinin yanlış bir hareket 
olduğuna dair şiddetli tenkit yazıları yaz
dı. Özellikle hilafetin kaldırılmasının bü
yük bir hata olduğunu ve bu hatanın Tür
kiye'yi bütün islam aleminin manen ha
kimi durumundan çıkaracağını, o yıllar
da hemen hepsi Batı devletlerinin müs
temlekesi olan İslam devletlerini siya
set aleminde tamamen başsız ve hami
siz bırakacağını. bunun da Türkiye'yi bü
yük devletlikten çıkarıp sıradan küçük 
bir devlet haline düşüreceğini ısrarla be
lirten makaleler yayımlaması Ankara hü
kümetini rahatsız etti. Yine bu sırada 

alfabenin değiştirilmesi hakkında ileri 
sürülen fikirler aleyhinde neşriyat yap
ması bardağı taşıran son damla oldu. Bu 
esnada gazetede Ağa Han'ın hilafet hak
kında yazdığı bir makalesi yüzünden (24 

Kasım I 922) Velid Bey "hıyanet-i vata
niyye" itharnı ile tutuklandı ve istanbul'a 
gönderilen özel bir İstikiiii Mahkemesi 
heyetine teslim edildi (9 Aralık I 923). An
cak vatana yaptığı hizmetler sebebiyle, 
ayrıca istiklal madalyası sahibi olduğu 
için mahkeme sonunda beraat etti. Ve
lid Bey'in, hükümetin yanlış bulduğu ic
raatını şiddetli makalelerle tenkide de
vam etmesi üzerine, o sıralarda doğuda 
patlak veren Şeyh Said isyanı dolayısıy
la (I I Şubat I 925) çıkarılan Takrlr-i Sü-

kOn Kanunu ile (4 Mart ı 925) Tevhfd-i 
Efkfır kapatıldı. Kendisi de Şeyh Said is
yanına sebep olmakla suçlanarak tutuk
landı ve Diyarbakır'da bulunan İ stikiiii 
Mahkemesi'ne gönderildi (12 Mart I 925) 

Aynı şekilde suçlanan, istanbul ve Ada
na'da muhalefette bulunan başka ga
zeteler de kapatıldı, yazarları tutukla
nıp aynı mahkemeye gönderildi. Diyarba
kır'da başlayan mahkeme Elazığ'a nak
ledilerek devam etti; suçsuz bulunan 
gazetecilerin hepsi beraat etti. Ancak 
beraat kararı şartlı oldu; Velid Bey'den 
başka diğer bütün gazetecilerin hayat
ları boyunca bir daha gazetecilik yapma
ları yasaklandı. Velid Bey, bu ağır ve hak
sız şarttan istisna edilmesine rağmen 
gazetesini tekrar yayımlamadı, bir çeşit 
inzivaya çekilerek matbaasıyla meşgul 
oldu. Tutuklanmadan önce İstanbul'da 
yeni kurulmuş olan Türk Matbuat Cemi
yeti başkanlığına seçilmiş olduğu halde 
yapılan teklifleri reddederek burada tek
rar görev almadığı gibi 1924-1925 yıl
larında bulunduğu İstanbul Belediyesi 
Şehir Meclisi üyeliği görevine de devam 
etmedi. Atatürk'e karşı suikast teşeb
büsü ortaya çıkarılınca (15 Haziran ı 926) 

hükümetin muhalif olarak tesbit ettiği 
tanınmış kimselerle beraber Velid Bey 
de tutuklanarak Ankara istiklal Mahke
mesi'ne gönderildi, ancak ilk sorgusun
dan sonra serbest bırakıldı. 

Velid Bey 11 Haziran 1934'te Zaman 
adıyla bir gazete çıkararak tekrar gaze
teciliğe başladı. Ancak burada da tek 
parti idaresinin ağır baskısı yüzünden 
dilediği gibi yazı yazamadığı için gaze
teye rağbet sağlayamadı; ayrıca gaze
tenin iki defa kapatılması üzerine yayın 
hakkını devrederek matbaası ile meş
gul olmaya devam etti. Bu ikinci inziva 
dönemi altı yıl sürdü; aile gazetesini ye
niden çıkarmaya karar veren ağabeyi Tal
ha Bey'in oğlu Ziyad Ebüzziya'nın yayım

lamaya başladığı Tasvir-i Efkfır 'da (2 

Mayıs ı 940) başmakale ve Selim Sabit 
takma adıyla günlük siyası yazılar yaz
dı. Velid Bey'in tekrar gazeteciliğe baş
laması hükümetçe hoş karşılanmadı ve 
gazete daha yayımının ilk haftasında on 
gün tatil edildi. ll. Dünya Savaşı'nın en 
hareketli günlerinde hükümet çeşitli ve
silelerle arka arkaya Tasvir-i Efkfır'ı ka
patmaya devam etti; nihayet gayri res
ml olarak, "Velid Bey yazı yazmaktan vaz
geçmezse gazete tamamen kapatılacak
tır" tehdidi üzerine gazeteye yazı yaz
maktan vazgeçti. Velid Bey 12 Ocak 1945 
tarihinde öldü. 



Geniş bir kültüre ve ansiklopedik bil
giye sahip olan Velid Bey inançlarından 
fedakarlık etmeyen. kanaatlerini ne pa
hasına olursa olsun yılmadan müdafaa 
eden. memleket meselelerinde asla mü
samaha göstermeyen. son derece çalış
kan bir kimse idi. Ülkenin ancak dinine. 
geleneklerine ve aile mefhumuna bağlı 
kalarak yükselebileceğine inanıyordu. Ay
nı zamanda her türlü ilmi ve fikri yeni
liğe taraftardı. Kendisine yapılan men
faat tekliflerinde olduğu gibi en ağır 

baskı ve tehditler karşısında da fikir ve 
kanaatlerinden asla vazgeçmemiştir. 

Tam anlamıyla gazeteci olarak doğ
muş bulunan Velid Bey Türkiye'de çağ
daş gazeteciliği kurmuştur. Paris'teki 
gazetecilik stajında mesleğin bütün in
celiklerini kavramış, bunları daha sonra 
kendi gazetesinde başarıyla uygulamış
tır. Türk basınında fotomuhabirliğini ih
das eden. olayları fotoğraflarla görün
tüleyip sunan. idarehanede karanlık oda 
ve klişehane kuran odur. Yine olayların 
temsili resim ve karikatürlerle verilmesi 
adeti de onunla başlamıştır. Memleke
tin tanınmış birçok gazetecisinin yetiş
tiği Tasvir-i Efkô.r ve daha sonra Tev
hid-i Efkô.r Türk matbuatında başlı ba
şına bir gazetecilik okulu sayılır. Velid 
Bey'in önemli hizmetlerinden biri de Mil
IT Mücadele sırasında gazetesine topla
dığı devrin güçlü kalemlerine hamasi ya
zılar yazdırması ve tanınmış ressamiara 
çizdirdiği hamasi desenlerle halkın za
fere olan inancını arttırarak onlara ma
nevi kuwet vermiş olmasıdır. 

Ebüzziya Matbaası'nda yayıncılığa baş
layan Velid Bey, gazetecilik yapması ya
saklanınca daha önce babasının yayım
ladığı Takvim-i Ebüzziyô.'yı 1943'ten 
itibaren tekrar çıkarmaya başlamıştır. 

Yine bu sırada Fen ve Sanat Halk An
siklopedisi adıyla fasikül halinde bir 
eser in yayımına başlamış , ancak vefatı 
üzerine eser ilk ciltten sonra yarım kal
mıştır. 

Velid Bey "' eau forte" denilen çini mü
rekkebi kullanarak tarama usulüyle re
sim yapmakta ve bilhassa portre res
metmekte usta idi. Matbaasında bastı
ğı kendi eserlerinde ve babasının tak
vimlerinde bu tarz resimleri vardır. Ay
rıca kOfi hatta ve bilhassa arabesk tez
yinatta usta olup matbaasında basılan 
eserlerin kOfi hatla olan yazılarını ken
disi yazmıştır. 

Eserleri. Şarlok Holmes'in Sergüzeşile

ri (Conan Doyle'den tre .. istanbul ı 328 r. ) ; 

Delik İğne (Conan Doyle'den tre . ı9ıO); 

Kuyruklu Yıldızlar ve Halley Kevkeb-i 
Gisıldô.n ( İ sta n bul I 328 r ) ; Girid, Mô.
zisi, Hali, İstikbali (bir heyet tarafından 
hazır l anm ışt ı r , istanbul I 328 r.) ; Tayyô.
recilik, M ô.zisi, Ehemmiyeti, Terakki
yat-l Hô.zırası, İstikbali (2 bs., İ s tanbul 
I 329 r .) ; Türkiye Demiryollan Cep At
lası ( İ stanbul ı 93 I ); Takvim-i Ebüzzi
yô. (I 943- I 945 y ıll arı n a ai t ansikloped ik du
var takvim i) ; Fen ve Sanat Halk Ansik
lopedisi ( İstanbul I 945). 
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liJ ZiYAD E süzziYA 

EBÜZZİYA, Ziyad 
(1911 -1994) 

Gazeteci, yazar, 
fikir ve siyaset adamı. 

_j 

istanbul'da doğdu. Tanzimat dönemi
nin önde gelen gazeteci ve yazarların
dan Ebüzziya Mehmed Tevfik'in torunu. 
gazeteci Talha Ebüzziya'nın oğludur. İlk 
ve orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde 
(ı 924 - ı 933). yüksek öğrenimini istanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamam
ladı 1 ı 936 ) Gazeteciliğe 1933 yılında am
cası Velid Ebüzziya'nın çıkardığı Zaman 

Ziya d 
Ebüzziya 

EBÜZZİYA, Ziyad 

gazetesinde başladı. Daha sonra Tasvir-i 
Efkar'da Velid Ebüzziya ile birlikte ça
lıştı ( ı 940-1 945 1 Velid Bey'in ölümünden 
sonra Ci hat Baban ' la birlikte aynı ga
zeteyi Tasvir adıyla çıkardı ( 1945- ı 949 ). 

Demokrat Parti taraftarı olarak yayın 
yapan Tasvir on yedi defa kapatıldı ve 
otuz beş defa mahkemeye verildi. 1946 
seçimlerine Demokrat Parti 'den Konya 
adayı olarak katıldı. Seçime hile karış

tırılınca kazanamadı. 1933 'ten 1947 yı
lına kadar hissedarı olduğu Matbaa -i 
Ebüzziya ·nın müdürlüğünü de yürüten 
Ziyad Ebüzziya aynı yıl tedavi için İsviçre'
ye gitti. Ayrıca 1946-1956 yılları arasın
da akşamları yayımlanan Son Saat ga
zetesini kurarak idaresini üstlendi. 1950 
seçimlerini kazanıp Demokrat Parti'
den Konya milletvekili oldu. Milletvekil
liği 1954 döneminde de devam ederken 
"' isbat hakkı" krizinde on dokuzların ele
başılarından biri olarak partiden ihraç 
edildi ( 1955 1 Bunun üzerine Hürriyet Par
tisi'ni kurarak 1957 seçimlerine katıldı, 
ancak kazanamadı. Milletvekili olduğu 
1950-1957 yılları arasında Dünya Par
lamenterler Birliği, Avrupa Parlamenter
ler Birliği ve Avrupa Konseyi üyeliklerin
de bulundu. 1958- 1960 yılları arasında 
da Avrupa Konseyi Kalkınma Fonu'nda 
Türkiye temsilcisi olarak çalıştı. 

Fransızca, Almanca ve Rumca bilen 
Ziyad Ebüzziya. daha öğrenciyken Tür
kiye İş Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası' nda görev aldı ( ı 934-
1935 ). Robert College'de Türkçe, tarih. 
coğrafya öğretmenliği yaptı ( ı 938- ı 9431 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi kurucu ve 
mütevelli heyeti üyeliği görevinde bulun
du (ı 955- ı 960). istanbul Üniversitesi Ba
sın Yayın Yüksek Okulu'nda öğretim gö
revlisi olarak çalıştı ( 1979-1 985 ı . Türk Kül
türüne Hizmet Vakfı ' nın kurucuları ara- · 
sında yer aldı. Beyoğlu GEN Kitap Sara
yı. GEN -AR Sanat Galerisi ve Kulübü'
nün de kuruculuğunu ve idareciliğini yap
tı. Gazeteciliği fiilen bıraktıktan sonra 
haftalık Yeni Düşünce ve günlük Za
man gazetelerine ( 1988 - 1989) fikri ve 
siyasi yazılar, Türkiye Diyanet Vakfı İs
lô.m Ansiklopedisi'ne basın tarihiyle il
gili maddeler yazdı. Uzunca süren bir 
hastalığın ardından 26 Mayıs 1994 gü
nü öldü ve Zincirlikuyu Mezarlığı 'na def
nedildi. 

Bir istanbul efendisi olarak tanımla
nan ve Galata Sarayı Mekteb-i Sultani
si 'nin devamı olduğu için Galatasaray Li
sesi mezunu olmakla övünen Ziyad Ebüz
ziya gazeteci. tarihçi ve siyasetçi sıfatı 
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