
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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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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ile birçok önemli olayı gördüğünden ya
kın tarih hakkında değerli bilgilere ve 
ayrıca zengin bir arşive sahipti. Tedavi 
maksadıyla yurt dışında bulunduğu sı

rada, ll. Dünya Savaşı'ndan sonra italya'
da Amerikan ve İngiliz toplama kampla
rında tutulan dış Türkler'den 3000 kada
rının Türkiye'ye gelmesini sağladı. Türk
İslam dünyasındaki gelişmeleri günü gü
nüne takip eder, yazılarında Batı ' nın 

Türk-İslam alemi karşısındaki iki yüzlü 
politikasını ortaya koyarak Türk devlet 
adamlarının bu duruma ses çıkarma

yan ürkek politikalarını eleştirirdi. Ziyad 
Ebüzziya son yıllarda , Ayasofya'nın düz
me evraklarla müze haline getirildiğini 
ispat edip tekrar cami olarak ibadete 
açılması gerektiğini ısrarla savunmuş , 

ayrıca harf devriminin kültür hayatımız
da açtığı derin yaraların eski harflerin 
öğrenilmesiyle giderilebileceği üzerin
de önemle durmuştur. Gençlerle bir lik
te çalışmayı, onlara yol göstermeyi se
ven Ziyad Ebüzziya, zengin kütüphane
sini özellikle genç araştırmacıların isti
fadesine sunmakla da tanınmıştır. Ziyad 
Ebüzziya kitap yayımcılığıyla da ilgilen
miş ve 1943 yılında Tasvir Neşriyat'ı ku
rarak elliden fazla kitap yayımlamıştır. 

Eserleri. Ziyad Ebüzziya kendi kurdu
ğu Tasvir Neşriyat' ın yayımları arasında 

imzasız olarak çıkardığı Nasreddin Ho
ca Fıkralan (İstanbul I 943); Mussolini 
Kimdir? Faşizm Nedir? (İstanbu l I 943) ; 

Rousseau Kimdir? Liberalizm Nedir? 
(istanbul I 943); Salazar Kimdir? Kor
poratizm Nedir? (İstanbul 1944); Roos
welt Kimdir? New Deal Nedir? listan
bu l I 944); Machiavel Kimdir? Makya
velizm Nedir? (İstanbul I 944); Bektaşi 

Fıkralan (İstanbul I 944); Karanlıkta Bir 
Çığlık (roman, istanbul 1945) adlı halk ti
pi kitapları dışında, büyük babası Ebüz
ziya Mehmed Tevfik'in yakın tarihimizin 
en önemli kaynaklarından olan Yeni Os
manlılar Tarihi adlı eserini birçok ila
ve ve açıklamalarla yayıma hazırlamıştır 
ll -lll , istanbul 1973-1 974) Ahmed Rıza 

Bey'in La Faillite morale de la politi 
que occidentale en orient (Paris 1922) 
adlı eserini açıklama ve notlarla Batı'nın 
Doğu Politikasının Ahlr'iken İflô.sı (İs
tanbul ı 982) ismiyle tercüme etmiştir. 
Bu tercüme The Moral Bankruptey of 
Western Policy Toward the East (An
kara ı 988) adıyla İngilizce'ye çevrilerek 
Kültür Bakanlığı'nca yayımlanmıştır. Zi
yad Ebüzziya ' nın kendi imzasını taşıyan 
tek telif eseri, Sahir Kozikoğlu ile birlik
te kaleme aldığı Galatasaray 1922- 1933 
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Tarihçesi ve 1933 Yılı Mezunlannın El
li Yıllan (istanbul I 986) adlı kitaptır. 

Bunların dışında. 1946-1970 yılları ara
sında yirmi beş cildi bulan Ansiklopedik 
Ebüzziya Duvar Takvimi'ni de çıkaran 
Ziyad Ebüzziya çeşitli yayın organların

da kendi adıyla veya Z. E .. Zahid Turhan, 
Selim Sabit. M. Kara takma adlarıyla ma
kaleler yazmış, bazı ilmi toplantılara ka
tılarak yakın tarih ve kültür konuların
da tebliğler sunmuştur. 
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EBÜZZİYA MEHMED TEVFiK 
(1849-1913) 

Gazeteci, matbaacı, 
riıütercim ve yeni edebiyatın 

yayılıp tutunmasında 
hizmetleri geçen yayımcı. 

_j 

İstanbul Sultanahmet'te dünyaya gel
di. XIII. yüzyılda Horasan'dan gelip Kon
ya'nın Koçhisar (bugün Ankara'ya bağlı) 

kasabasına yerleşen ve kasabaya Şeref
likoçhisar adını veren Şereflü aşiretin

den Atçeken ( Esbkeşan) Hacı Hasanoğlu 

ailesindendir. Babası Maliye Sergi Kale
mi memurlarından Hasan Kamil Efen
di'dir. İlk tahsiline Sultanahmet'te Cevri 
Kalfa Sıbyan Mektebi'nde başladı. 1857'
de babasının ölümü üzerine "peder- man
de" denilen usule göre onun yerine aynı 
daireye memur olarak alındı. On yedi ya
şına kadar Maliye'nin çeşitli kalemlerin
de çalıştı . buradan ŞOra-yı Devlet ikinci 
sınıf mülkiye mülazımlığına getirildi (Ha
ziran 1868) . Maliye'de iken aynı kalemde 

memurluk yapan Abdülhak Hamid ile be
raber Hacı Edhem Paşazade Kadri Bey'
den Arapça, Farsça ve edebiyat dersleri 
aldı. Bu arada Cem'iyyet-i İlmiyye-i Os
maniyye tarafından verilen halka açık 

derslere devam etti. 1864'te Ruznô.me-i 
Ceride-i Havô.dis'te çalışmaya başla

yan Ebüzziya. gazetedeki bir yazı dola
yısıyla önce Namık Kemal, onun vasıta
s ıyla da Şinasi ile tanıştı ve Tasvir-i Ef
kô.r gazetesine geçti; daha sonra Yeni 
Osmanlılar Cemiyeti'ne girdi (1866). Ye
ni Osmanlılar Tarihi'nde kendisinin ce
miyete ne zaman girdiğini . kimlerle mü
nasebette bulunduğunu uzun uzadıya 

anlattığı halde Fevziye Abdullah Tansel, 
Mayıs 1867'de hükümetin cemiyetin var
lığından haberdar olmasıyla birlikte ce
miyet mensuplarından bir kısmının Av
rupa'ya kaçmaları veya sürgüne gönde
rilmeleri sırasında Ebüzziya · nın İstan
bul'da kalabilmesinin, onun gerçekten 
cemiyete dahil olup olmadığı hususun
da şüphe uyandırdığını kaydetmektedir 
(iA, IV, 100). Ancak Yeni Osmanlılar Ta
rihi'ni açıklama ve notlarla yayımiayan 
Ziya d Ebüzziya, Tansel 'in bu düşüncesi-

. ni. hareketin içinde bulunan ve eserin 
tefrika edildiği yıllarda hayatta olan Ye
ni Osmanlılar'ın adlarını sayarak yazılan
lara itiraz etmemelerini delil gösterip 
reddetmektedir (lll , 343-344). M. Kaya 
Bilgegil de fikir hayatımızda çeşitli yön
lerden hususi bir yeri olan Ebüzziya Tev
fik'in, bir zaman kendisini Yeni Osman
lılar Cemiyeti'nin önemli üyelerinden bi
ri gibi gösterirken başka bir zaman Av
rupa'daki Genç Türkler'i ağır bir dille it
ham etmekten çekinmediğini ileri sür
mektedir (Yakın Çağ Tür/c Kültür ue E de· 
biyatı Üzerinde Araştırmalar ll, s. 163) . 

Yirmi yaşlarında Terakki gazetesinin 
yazı işleri müdürü olan Ebüzziya böyle
ce gazetecilik hayatına başladı. Gazete
nin ilaveleri olarak Terakki Muhadde
rô.t adlı ilk kadın dergisiyle Terakki Eğ-

Ebüzziya 
Mehmed 

Tevfik 


