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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-
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lencesi ve Letaif-i Asar adıyla iki mi
zah dergisi yayımladı. Daha sonra Ha
kiiiku '1- vekiiyi' gazetesinde, Diyojen, 
Çıngıraklı Tatar ve Hayal dergilerinde 
çalıştı. Ebüzziyırnın bu sırada kendi adıy
la neşrettiği bir kısım yazıları hükümet
te rahatsızlık uyandırdığından ŞOra-yı 

Devlet'teki görevine son verildi (Şubat 
1872) 

Şinasi'nin ölümü üzerine Tasvir-i Efkar 
Matbaası satılığa çıkarılmış, aynı gün
lerde ülkede meşrutiyet fikirlerini yay
mak için bir gazete yayımiatmayı düşü
nen Mustafa Fazı! Paşa bu matbaayı ala
rak Yeni Osmanlılar Cemiyeti kurucuia
rına hediye etmişti. Namık Kemal ile Me
napirzade Nüri ve Kayazade Reşad bey
lerio haklarından feragat etmeleri üze
rine Ebüzziya matbaanın sahibi oldu; 
kısa bir süre sonra Namık Kemal'in baş
muharrirlik yaptığı İbret gazetesi de bu
rada yayımlanmaya başlandı (Haziran 
1872) Okuyucu kesiminden büyük ilgi 
gören İbret'in tirajının kısa zamanda sü
ratle yükselmesi Mahmud Nedim Paşa 
hükümetini ürküttü ve gazete henüz 19. 
sayısında iken dört ay süreyle kapatıldı 
(Temmuz 1872). Hemen arkasından İb
ret'in sahiplerinden Nüri Bey Ankara 
mektupçuluğuna. Reşad Bey Bilecik kay
makamlığına gönderildi. Ebüzziya da İz
mir' de yeni kurulan Muhakeme-i Kebl
re-i Merkeziyye başkatipliğine tayin edi
lerek istanbul'dan uzaklaştınlmak isten
di. Ancak Ebüzziya harcırahını almak ba
hanesiyle hareketini geciktirirken sada
ret değişikliği oldu ; Mahmud Nedim Pa
şa'nın yerine getirilen Midhat Paşa'nın 
sadareti sırasında İzmir mahkemesi lağ
vedildiğinden Ebüzziya sürgünden kur
tuldu. Midhat Paşa İbret'in geri kalan 
cezasını affederken. öte yandan gaze
tenin temel direği olan Namık Kemal'i 
Gelibolu'ya mutasarrıf tayin etmekle İb
ret'i meflüç bırakmış oldu. Bunun üze
rine Ebüzziya Sirac adı altında tek başı
na bir gazete çıkarmak için müracaatta 
bulunduysa da bunun Midhat Paşa ta
rafından reddedilmesi karşısında Hadi
ka adlı bir ziraat gazetesinin imtiyazı
nı aldı. Midhat Paşa'nın sadarerten azli 
üzerine bunu siyasi bir gazete halinde 
yayımlamaya başladı (Kasım 1872). Aynı 

zamanda Tasvir-i Efkar Matbaası'nda da 
kitaplar neşretmeye devam ediyordu. 

Hükümet, Namık Kemal'in de birçok 
önemli yazısının yayımlandığı Hadi'ka'
da neşredilen yazıları aşırı bulup gaze
teyi 56. sayısından itibaren iki ay sürey
le kapatınca. Ebüzziya'nın yayıma devam 

edebilmek için Cüzdan adıyla çıkardığı 
dergi daha ilk sayısında hem toplatılıp 
imha edildi hem de kapatıldı (Şubat ı 873) 

Bu arada Gelibolu mutasarrıflığından az
ledilen Namık Kemal ile Ankara mektup
çuluğundan aziedilen Nüri Bey istanbul'a 
dönmüş ve tekrar İbret'te yazmaya baş
lamışlardı. Cüzdan 'ın kapatıldığının er
tesi günü İbret de 11 O. sayısında bir ay 
süreyle tekrar tatil edildi. Yeni hükümet 
daha önce Sirac için istenen yayın izni
ni verince Ebüzziya bu defa Sirac'ı ya
yımlamaya başladı (Mart 1873). 1 Nisan 
1873'ten itibaren Namık Kemal'in Va
tan yahut Silistre adlı piyesi Güllü Agop 

. Tiyatrosu'nda sahneye konmuş, seyirci
den gördüğü büyük ilgi üzerine temsil
ler tekrar edilmeye başlanmıştı. Yine ay
nı günlerde Namık Kemal ve piyesi hak
kında İbret'te sitayişkar yazılar yayım
lanması ve Ebüzziya'nın Sirac'da, ma
aşlarını alamadıkları için yürüyüş yapan 
tersane işçilerini haklı bulan makaleler 
yazması üzerine, "Yeni Osmanlılar can
lanıyor" endişesiyle Sirac ve İbret hükü
met tarafından tekrar kapatıldı (5 Nisan 
1873). Ardından da "muzır neşriyat"ta 

bulundukları gerekçesiyle Ebüzziya ile 
Ahmed Midhat Efendi Rodos'a, Namık 
Kemal Magosa'ya. Menapirzade Nüri ve 
Bereketzade İsmail Hakkı Bey de Akka'
ya sürgüne gönderildi (10 Nisan 1873). 

Ahmed Midhat Efendi ile beraber Ro
dos'ta kale hapsinde tutulan Ebüzziya, 
bir süre sonra adanın mutasarrıfı Ma
şuk Paşa'nın yardımıyla kütüphaneye git
me izni aldı. Geçimini sağlayabilmek için 
de hapishanede hazırladığı yazıları istan
bul'da daha önce matbaasını teslim et
tiği Şemseddin Sami'ye göndererek ken
di matbaasında Muharrir adıyla bir dergi 
yayımiatmaya başladı (Kasım 1875). Bu 
tarihe kadar yazılarında Mehmed Tevfik 
imzasını kullanırken, bir mahpus ve sür
günün kendi adıyla yazı yazması yasak 
olduğundan. bundan sonra büyük oğlu 
Ziya'ya nisbetle Ebüzziya takma adını 

kullanmaya başladı. 31 Mayıs 1876'da 
ilan edilen genel afla istanbul'a döndük
ten sonra gazetelere verdiği ilanlarda 
(30 Haziran 1876) bundan böyle bu tak
ma adı isim olarak kullanacağını açık
ladı. Bu isim daha sonra ailesine soyadı 
oldu. 

Rodos'ta iken, Türk nesrinin geçirdiği 
gelişmeyi göstermek üzere Batılı tarz
da ilk edebiyat antolojisi olan Numune-i 
Edebiyyôt-ı Osmaniyye'yi hazırladı. Bu 
arada Ahmed Midhat Efendi ile beraber, 
ülkemizde Batı tarzında eğitime başla-
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yan ilk okul niteliğindeki Medrese-i Sü
leymaniyye'yi kurdu (1876). istanbul'a 
döndükten sonra ll. Abdülhamid'in ha
zırlattığı Kanün-ı Esası çalışmalarına ka
tıldı; aynı zamanda sarayda kurulması 
tasarlanan Cem'iyyet-i Mütercimln'e de 
dahil edildi. Meşrutiyet'in ilanı. Meclis-i 
Meb'Qsan'ın açılması, 93 Harbi, bunun 
ardından meclisin tekrar kapatılması ve 
Kanün-ı Esasi'nin yürürlükten kaldırıl

masıyla meşrutiyete bel bağlayan dev
rin aydınlarının muhalefeti, ll. Abdülha
mid idaresini bunları çeşitli memuriyet
lerle istanbul'dan uzaklaştırmaya yönelt
ti. Devrin diğer bir kısım yönetim muha
lifleri gibi Ebüzziya da Bosna mektupçu
su olarak istanbul dışına çıkarıldı. Bos
na'da vilayet gazetesinin idaresini ve ya
yımını üzerine aldı; bu arada Bosna Vi
layeti Salnamesi'nin 13. sayısını çıkar
dı (1295 / 1878) Ebüzziya'nın buradaki 
görevi, Bosna- Hersek'in Avusturya tara
fından geçici olarak işgaline kadar sür
dü. istanbul'a dönünce yeni bir matbaa 
kurmaya ça lışırken bir yandan da Sal
name-i Ebüzziya adıyla bir almanak 
hazırladı (Mart 1879); ancak eser daha 
matbaada iken gelen bir emirle imha 
edildi (bugün elde sadece üç nüshası mev
cuttur). 

Ertesi yıl. 1900'de Konya'ya sürgüne 
gönderilineeye kadar düzenli olarak ya
yımladığı salnarnelerin neşrine başladı. 
Aynı günlerde. Tanzimat devri edebiyat
çılarının önemli bir neşir vasıtası olan 
Mecmua-i Ebüzziya 'yı yayım hayatına 

koydu (May ı s 1880) Almanya'dan getirt
tiği yeni makinelerle kurduğu matba
asında kitap yayımlamaya da devam 
eden Ebüzziya, halka okuma alışkaniiğı 
kazandırmak amacıyla Universal Bibli
othek neşriyatını örnek alarak Kitabha
ne-i Meşahlr ve Kitabhane-i Ebüzziya 
isimleri altında. içinde kendi eserleriyle 
Şinasi ve Namık Kemal'in eserlerinin de 
bulunduğu telif ve tercüme 1 OO'den faz
la cep kitabı yayımladı. Bu arada fasi
küller halinde Lugat-ı Ebüzziya'yı neş
re başladı (1888). 

ısrarlı talepleri üzerine ll. Abdülhamid 
tarafından Mekteb-i Sanayi müdürlüğü
ne getirilen (Kasım 1891) Ebüzziya, aynı 
zamanda devrinin önde gelen bir kOfi 
hattatı ve arabesk süsleme sanatçısı

dır. Yıldız Sarayı'nın salon tezyinatıyla 

Yıldız Camii'nin tezyinatı ve levhaları da 
Ebüzziya'ya yaptırılmıştı. Ayrıca padişa
hın kendi eliyle imal ettiği muhtelif ah
şap eseriere işlediği "Abdülhamid" amb
lemleri de onun istifidir. Ancak mektep-
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te yenilikçi birtakım faaliyetleri ve ders 
vermek için Avrupa'dan bazı sanatkar 
ustalar getirtmesi üzerine aleyhinde bir 
jurnal verildi ve okul müdürlüğünden 

alınarak ŞOra-yı Devlet üyeliğine getiril
di (Aralık ı 892) Burada mümkün oldu
ğu kadar politikadan uzak durmaya ça
lıştı; Servet, Ma 'Jı1mat, Hazine-i Fünı1n, 
İrtika, Musavver Fen ve Edeb gibi der
gi ve gazetelerde değişik konularda ya
zı lar yazdı . Buna rağmen 1893-1900 yıl
ları arasında on defa tutuklandı; niha
yet verilen jurnaller üzerine oğlu Talha 
ile beraber Konya'ya sürgüne gönderil
di (N isan ı 900). Sekiz yıldan fazla süren 
bu sürgün hayatı boyunca matbaası mü
hürlenip kapatıldığından Almanya· dan 
getirttiği makinelerle deposundaki ki
taplar büyük ölçüde zarar gördü. Sürgün 
yıllarında Konya vilayet gazetesine im
zasız yazılar yazdı, aynı zamanda kur
duğu bazı özel tezgahlarda halı doku
macılığıyla meşgul oldu. 

ll. Meşrutiyet' in il anı üzerine çıkarı

lan genel afla istanbul'a döndü (Temmuz 
ı 908). Bu dönemde fiilen politikaya atı
larak ittihat ve Terakki Fırkası' na girdi ; 
seçimlerde Konya viiayetinden aday ol
du ve Antalya sancağından mebus se
çildi. Bu arada matbaasını yeniden fa
aliyete geçirdi, Mecmua-i Ebüzziyô.'yı 
tekrar yayımlamaya başladı. Kendisi Kon
ya 'da iken ölen, Yeni Osmanlılar'ın ya
kın dostu Fransız gazeteci G. Giampietri'
nin Le Courrier d 'Orient adlı gazetesi
ni Fransızca olarak neşretmeyi sürdür
dü (N isan ı 909) Bu arada Şinasi'nin va
rislerinden Tasvir- i Efkô.r gazetesinin 
imtiyazını satın alarak bunu Yeni Tas
vir-i Efkô.r adıyla çıkarmaya başladı (Ma
y ı s ı 909) . 31 Mart Vak' ası'nı takip eden 
günlerde Hareket Ordusu'nun istanbul'a 
girişi, Sultan Abdülhamid'in hal'i, İttihat 
ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf fırkaları
nın kıyasıya mücadeleleri sırasında ilan 
edilen örfi idare günlerinde çıkarmakta 
olduğu gazete defalarca kapatıldı. Ebüz
ziya her defasında isim değiştirerek ga-
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zetesini yayımlamaya devam etti. Zaman 
zaman tutuklandı. matbaası mühürlen
di ve hapse atıldı. Babıali Baskını ile ik
tidara geçen yeni hükümetçe serbest 
bırakıldığının ertesi günü evine döner
ken Kadıköy vapurunda öldü ve Bakırköy 
Mezarlığı ' ndaki aile kabristanına defne
dildi (27 Ocak 191 3) 

Basın yayın. gazete ve matbaa tekni
ği gibi birçok alanda ülkeye çeşitli yeni
likler getiren Ebüzziya Tevfik, bir edebi 
şahsiyet olmaktan ziyade Tanzimat dev
rinin önemli isimlerini sonraki nesillere 
tanıtan ansiklopedik bilgiye sahip bir ya
yımcıdır. Ebüzziya zihniyet bakımından, 
bir milletin ancak gelenek ve görenek
lerine. milli ve dini inançlarına bağlı ka
larak ve faydalı her türlü yeniliği benim
seyerek gelişebileceğine inanan muha
fazakar bir Osmanlı aydınıdır. Asla yıl

mayan bir karaktere sahip olan Ebüzzi
ya. hayatı boyunca cehaletle ve ülkeye 
zarar getirebilecek şeylerle mücadele et
miştir. Rodos ve Konya'daki sürgün ha
yatı, faaliyetlerinden şüphelenen devrin 
yöneticileri tarafından defalarca göz al
tına alınması. zaman zaman tutuklan
ması , matbaasının kapatılması ve hak
kında verilen jurnaller onu yıldırmamış, 
hayatı boyunca doğru bildiklerini söyle
mekten çekinmemiştir. Yaşadığı dönem
de, Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını 
önlemek için devrin diğer aydınları gibi 
Ebüzziya da milliyetçilik ve Türkçülük ide
olojileri yerine Osmanlılık bağına önem 
vermiş ve devletin hıristiyan dünyası kar
şısına müslüman unsurların çoğunluğu 
ile çıkabilmesi için sürekli olarak din bir
liğine ve Müslümanlık kavramına sarıl

mıştır. Ancak vatanın bütünlüğü ve se
lametinin esas itibariyle Türk unsuru
nun gelişip kuwetlenmesiyle mümkün 
olabileceğini belirtmekten de geri kal
mamıştır. 

Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi'nden baş
ka herhangi bir okula gitmediği halde 
kuwetli azmi ve iradesi sayesinde ken
di kendine iyi seviyede Arapça, Farsça, 

Fransızca. Almanca ve Rumca öğrenmiş, 
edindiği geniş bilgi ve kültür sonucun
da çıkardığı gazete ve dergilerle diğer 
yayın faaliyetleri devrinde tek başına bir 
mektep olmuştur. 

Şiirleri yok denecek kadar az olan Ebüz
ziya'nın asıl faaliyet sahası nesirdir. Kuv
vetli bir mantığa dayalı basit ve sade 
cümlelerle kurulu yazıları bugün de zevk
le okunabilmektedir. Daha çok gazeteci 
hüviyeti ağır basan Ebüzziya'nın tiyatro 
yazarlığı . Namık Kemal ve arkadaşları 

gibi halk kitlelerini hürriyet fikrine ve 
yenilik düşüncelerine yöneltmek için bir 
vasıtadır. Hatıra türündeki eser ve ma
kaleleri ise Osmanlı Devleti 'nin her ba
kımdan en karışık dönemiyle ilgili çeşit
li sosyal, edebi ve siyasi olaylara ışık tu
tabilecek niteliktedir. 

Ebüzziya Tevfik daha ilk yazılarında , 

asırlardan beri Türkçe'ye. girmiş birta
kım Arapça, Farsça kelime ve terkipler
le mücadele etmiş, devrin diğer yazar
larının müdafaa ettiği sade Türkçe ile 
güzel makale örnekleri vermiştir. 1869'
da ilk defa Arap harflerini değiştirme 
fikrini ileri süren Leh mühtedisi gazete
ci Hayreddin ile tartışmaya girmiş, ma
arifin ilerlemesinin bir sistem ve metot 
meselesi olduğunu . harfleri değiştirmek
le eğitimde gelişme sağlanamayacağını 
söylemiştir. Böyle bir değişikliğin. yeni 
nesillerin asırlara dayanan kültür temel
leriyle bağlarını koparacağını öne süre
rek ileride Türk kültürü için büyük boş
luklar doğuracağını savunmuştur (Te· 

rakkf, nr. 193- 195, istanbul 2-4 Ağustos 
1869) 

Gerek muhteva gerekse baskı tekniği 
bakımından türünün önde gelen örneği 
durumundaki takvimli , Batı ' da "alma
nak" adı verilen ansiklopedik yıllıkları ilk 
defa Ebüzziya yayımlamış ve bu türün 
ülkede tanınmasında öncülük etmiştir. 

On yedi yaşında gazeteciliğe başlayan 
Ebüzziya. Şinasi ve Namık Kemal ' le ta
nıştıktan sonra bilhassa onların etkisiy
le ve basın yoluyla giriştiği fikir müca
delesini hayatının sonuna kadar sürdür
müştür. ll. Meşrutiyet ' in ilanı üzerine 
yayın hayatına koyduğu Yeni Tasvir-i 
Efkô.r kısa zamanda Türkiye'nin en cid
di fikir gazetelerinden biri olmuş, gaze
te ölümünden sonra da çocukları Talha 
ve Velid Ebüzziya'nın elinde uzun yıllar 
bu durumunu muhafaza etmiştir. 

Halkın uyanmasına ve kültür sahibi ol
masına vesile teşkil edecek eserler bas
mak maksadıyla yayımcılığa başlayan 

Ebüzziya. özellikle Şinasi ve Namık Ke-
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Yıldız Hamidiye Camii 'nin kubbesindeki göbek yaz ı sı
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mal'in eserlerini basarak bunların düşün
celerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağ
lamıştır. Türkiye'de Batı tekniğiyle güzel 
ve temiz baskı yapma işini matbaasm
da yine o başlatmıştır. Yayımladığı eser
lerle, Almanya'da 1889'dan beri düzen
lenen milletlerarası sanat baskıları (edi
tion de lux) yarışmalarına katılarak her 
yıl birkaç eseri dereceye girmiş ve bun
lar lnternationale Graphische Muster
Austausch adlı yıllığa alınmıştır. Bu ba
şarısından dolayı kendisine Fransa Dev
leti tarafından kültür hizmeti liyakat ma
dalyası verilmiştir. 

Devrinde kOfi hatta üstat sayılan Ebüz
ziya Tevfik bu yazı ile kendine has bir 
üslüp geliştirmiştir. O dönemdeki resmi 
ve özel kuruluşlara ait büyük binaların 
ekserisinde bulunan yazılarının çoğu harf 
devriminden sonra kazınmıştır. Bugün 
Arkeoloji Müzesi'nin giriş kapısı üstün
de görülen "Müze-i Hümayun" yazısı, Yıl
dız Camii'nin içinde kubbealtı çemberini 
çeviren küff hatla süre-i Mülk, madal
yonlar içindeki aşere-i mübeşşere isim
leriyle mihrap üstündeki besmele ona ait
tir. Türk tarzı arabesk süslemede de za
manının başarılı bir sanatkarı olan Ebüz
ziya, Yıldız Sarayı'nın Muayede Salonu 
ile Yıldız Camii'nin içinde ve hünkar mah
filindeki bir kısım arabesk süslemelere 
imzasını atmıştır. Ayrıca çini mürekke
biyle yaptığı "eau forte" denilen desen
ler ve sulu boya çalışmaları özel kolek
siyonlarda bulunmaktadır. 

Eserleri. A) Salname ve TakvimlerL 1. 
Salname-i Hadika ( İstanbu l 1290) Tür
kiye'de çıkarılan ilk almanaktır. 2. Bosna 

Vilayeti Salnamesi ( Saraybosna ı 295). 
Tipografi ile basılan ilk il salnamesidir. 
3. Salname-i Ebüzziya (istanbul ı 296). 
Dağıtılmadan önce el konulup imha edil
miştir. imha edilmesinin sebebi, muh
tevasında yer alan olayların kronolojik 
listesinde ll. Abdülhamid 'in sürgüne gön
derdiği Süleyman Paşa'nın sürgün tari
hinin yer almış olmasıdır. 4. Salname-i 
Kamerf(İstanbul 1297). s. Rebi-i Ma'ri 
fet-Salname-i Ebüzziya (istanbul ı 297). 
2. seneden itibaren Rebi-i Ma'rifet- Tak
vim-i Ebüzziya (ll-VIII, istanbul 1299-
1305). 9. seneden itibaren Nevsal-i Ma'
rifet- Takvim-i Ebüzziya (IX-Xl. istan
bul ı 306, 1308. 13 ı 0), 12. seneden itiba
ren Takvim-i Ebüzziya (XII-XIV, istan
bul 13 1 ı, ı 315. 131 61 adıyla yayımlanmış
tır . VI. cildi (istanbul ı 303). Türkiye'de çin
kografi usulüyle resimlendirilmiş ilk eser
dir. Çeşitli aralıklarla on dört yıl yayımla
nan bu takvim, Ebüzziya'nın Nisan 1900'
de Konya 'ya sürgüne gönderilmesiyle 
durmuş, sürgünden döndükten sonra 
ise bu yayını devam ettirmemiştir. Re
simli, her biri ortalama 180-200 sayfa 
hacmindeki bu takvim - yıllıklarda, bir 
takvimde bulunması gereken bilgiler
den başka bir yıl içinde meydana gelen 
önemli olaylarla o yıl içinde vefat eden 
siyaset, sanat ve kültür dünyasının ta
nınmış şahsiyetleri hakkında haberlere, 
Avrupa ve Amerika'daki sanat, kültür ve 
yayın faaliyetlerini tanıtıcı yazılara da 
yer verilmiştir. Ayrıca tanınmış bir kı

sım yerli ve yabancı şair ve yazarlardan 
örnek parçalar. "Ma'lümat-ı Mütenewia" 
başlığı altında değişik konularda bilgi
ler ve son kısımda da Matbaa-i Ebüzzi
ya tarafından neşredilen kitaplar hak
kında tanıtıcı kısa bilgiler yer almakta
dır. Ebüzziya Takvimi, 1943 yılında du
var takvimi şeklinde Velid Ebüzziya ta
rafından çıkarılmaya başlanmış ve üç yıl 
devam etmiştir. Onun 194S'te vefatından 
sonra yeğeni Ziyad Ebüzziya aynı tak
vimi yirmi altı yıl 1 ı 945-1 970) çıkarmış
tır. 6. Takvim-i Rebi'-Zamime-i Rebi-i 
Ma'rifet (istanbul 1302). 7. Rusya Müs
lümanlan'na Mahsus Takvim-i Ebüz
ziya (istanbul 13031 8. İmsakiyye-i Ne
vfn ( İ stanbu l 1309). 9. Takvim-iNisa (is
tanbul 1317). Türkiye'de kadınlar için çı
karılan ilk takvimdir. 

B) Değişik Konulardaki Telif Eserleri. 1. 
Millet-i İsrailiyye (istanbul \305) 2. Ma
kame-i Tevkitiyye ( İ stanbul ı 3111 On iki 
nüsha basılan bu eser bir hatırattır. 3. 
Ne Edat-ı Nefyi Hakkında Tetebbuat 
(istanbul 1324) 4. Yeni Osmanlılar Ta-
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rihi. ilk defa 1909-1910'da Yeni Tas
vir-i Efkar'da tefrika şeklinde neşredi
len eser, yıllar sonra notlar ve açıklama
larla birlikte Latin harfleriyle üç cilt ha
linde Ziyad Ebüzziya tarafından yeniden 
yayımlanmıştır (istanbul 1973-1974) s. Lu
gat-ı Ebüzziya (istanbul 1306) iki cilt ha
lindeki eser "öd" ( ,.J._ ) kelimesinde kal
mıştır. Ebüzziya Konya'ya sürgüne gön
derildikten sonra matbaası talan edildi
ğinden forma halinde satışa çıkarılan 

lugatın matbaada bulunan formaları da 
diğer eserlerle beraber yok edilmiştir. 

C) PiyeslerL 1. Ecel-i Kaza (istanbul 
1288) Altı perdelik bir dram olan eser, 
29 Kasım 1872'de Gedikpaşa'daki Os
manlı Tiyatrosu'nda saray dışında Türk 
seyircisine oynanan ilk telif piyestir. Ha
sılatı tiyatro sanatçılarına verilen ilk oyun 
da budur. Türk edebiyatında tenkit edi
len ilk telif piyes deyineEcel-i Kaza ' dır 

(Diyojen, nr. 167, istanbul 5 Kanunuevvel 
1872). 2. Habibe yahut Semahat- ı Aşk 

(İstanbul 1291 ). Dört perdelik bir dram 
olup Victor Hugo'nun Anjelo ou le tyran 
de Padou adlı eserinden adaptedir. Ebüz
ziya bu eseri Rodos 'ta sürgünde iken 
yazmıştır . Hugo'nun eserinin genel çer
çevesi korunmakla beraber piyes tama
men siyası maksatla kaleme alınmış ve 
istibdatla itharn edilen Abdülaziz 'e öl
dürülmesini gerektirecek kadar büyük 
hücumlarda bulunulmuştur. Önce önsö
zü çıkarılarak yayımianmasına izin veri
len eser Abdülaziz'in hal'inden sonra ön
sözüyle birlikte basılmıştır. 

D) BiyografilerL Gütenberg ve İhüra-ı 
Fenn-i Tab ' (istanbul 1299) ; İbn Sina (is
tanbul 1299); Galile (istanbul 1299); Na
polyon (İstanbul 1299); Diyojen (İ stan
bul 1299) ; Benjamen Franklin (istanbul 
1299) ; Büfon (istanbul 1299); Hasan b. 
Sabbc'lh (İ stanbu l 1300); Ezop (istanbul 
1300); Yahya b. Halid B ermek (istanbul 
1300) , HanJ.n er-Reşid (İstanbul 1300); 
Jan Jak Russo 1 istanbu l 1 303); Namık 
Kemal (istanbul 1304) ; Nikola Şamfor 
(İstanbul 1 305); SünJ.ri-i Müverrih (is
tanbul 1305); İmparator Viihelm (istan
bul 1305); Nef'i 1 istanbul 1305); Kemal 

Ebüzziva 
Mehmed 
Tevfik' in 

küfl hatta 
yazdığı 

müsenna 
Ebüzziva 
markas ı 

(Z. EbUzziya 

a rşivi) 

377 



EBÜZZiYA MEHMED TEVFiK 

(İstanbul ı306) ; Kemal Bey'in Tercüme-i 
Htili (İstanbul ı326) 

E) Tercüme Eserleri. Tarik-i RefCıh, 

Franklen1n Servet Hakkındaki NesCı
yihi ( Saraybosna ı295) ; Üç Yüzlü Bir Ka
rı (İstanbu l ı294. Charles Paul de Kock'
tan Ahmed Midhat ' la beraber). 

F) Derlemeleri. Reşid Paşa Merhumun 
Bazı Asar-ı SiyCısiyyesi (İstanbul 1289): 

NtırmJ.ne-i EdebiyyCıt-ı OsmCıniyye {is
tanbul ı296) : Cümel-i Müntehabe-i Ke
mCıl (İstanbul ı299) : Muharrerat-ı Hu
susiyye-i Akif Paşa (istanbul 130 ıl: Du
rub-ı EmsCıl-i OsmCıniyye (Şinasi'nin 

eserine ı764 atasözü ilavesiyle, istanbul 
ı302) ; Müntehabilt-ı Tasvir-i Efkdr, Si
yasiyat- ŞinCısi, Kemal (İstanbul ı303) : 

Müntehabilt-ı Tasvir-i EfkCır, Edebi
yat- Şinasi (İ stanbul ı303): Münteha
bCıt-ı Tasvir-i EfkCır, Edebiyat-Kemal 
(İstanbul 1304); Tazarruat-ı SinCın Pa
şa (İstanbul 1309); MüntehabCıt-ı Tas
vir-i EfkCır, MakalCıt-Kemal (İstanbu l 

1311); MüntehabCıt-ı Tasvir-i Efkdr, 
MakiilCıt-ŞinCısi (İstanbul ı31 1) 

Sahibi Olarak Çıkardığı Gazeteler. 1. İb
ret (Namık Kemal, Kayazade Reşad, Me
napirzade Nüri ile ortak, 7 Rebiülahir ı 289-

3 Cemaziyelahir 1289). Gazete kapatılıp 
ortakları çeşitli memuriyetlerle İstanbul 
dışına gönderildiğİnden ancak on dokuz 
sayı çıkarılabilmiştir. 2. Hadika (8 Rama
zan 1289- 8 Safer ı 290) . Elli dokuz sayı ya
yımlanmıştır. 3. SirCıc ( 16 Muharrem 1290-

ll Safer 1290). Ebüzziya'nın Rodos'a sü
rülmesine kadar on yedi sayı çıkarılmış
tır. 4. Le Courrier d'Orient (Nisan 1909, 

Giampietri 'nin veresesiyle ortak) Fransızca 
olarak yayımlanan gazetenin bugün elde 
hiçbir nüshası yoktur. s. Yeni Tasvir-i 
EfkCır (3 ı May ı s 1909- ı O Mayı s ı 9 ı Ol 349 
sayı yayımlanmıştır. Gazete örfi idare 
tarafından kapatıldıkça kısa sürelerle 
Tasvir-i EfkCır, Hak, yine Tasvir-i EfkCır, 
İntihCıb-ı Efkdr, yine Tasvir-i Efkdr, yi
ne İntiMb-ı Efkdr, Telsir-i Efkdr, tek
rar Tasvir-i EfkCır adlarıyla yayımına de
vam etmiş, Ebüzziya bu gazeteleri oğul
ları Talha ve Velid ile beraber Mayıs 
191 O- 27 Ocak 1913 tarihleri arasında 
649 sayı çıkarabilmiştir. 

Sahibi Olarak Çıkardığı Dergiler. Cüz
dan (İstanbul 7 Zilhicce 1289, Türk basın 
hayat ı nda toplatılan ilk dergidir); Muhar
rir (İstanbul Muharrem ı293 - Safer 1295, 

sekiz sayı): Mecmua-i EbüzziyCı (İ stan
bul ı Ramazan 1297 - 2 Ramazan ı 330, 159 

say ı , on beş cilt). 

Müdür Olarak Çalıştığı Gazeteler. Te
rakki ( 1287 h. -ı870 ; bu gazetenin ilave-
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leri olarak çıkan Terakki Eğlencesi ve Le
ta if-i Asar adlı iki mizah dergisi ile Terak
ki Muhadderat adl ı kadın dergisi aynı za
manda Türkiye'de yayımlanan ilk mizah 
ve kadın dergileridir): Bosna (vilayet ga
zetesi, ı295 h. -ı878) . 

Ebüzziya ayrıca RuznCıme -i Ceride-i 
HavCıdis, Tasvir-i EfkCır (Şinasi' nin ç ı kar

d ı ğ ı ) , Hakiiiku'l- vekiiyi', Diyojen, Çın 

gıraklı Tatar ve Hayal gazetelerinde ça
lışmış; Ceride-i Askeriyye, İrtikii, Ma'
IUmat, Musavver Fen ve Edeb, Konya 
(vilayet gazetesi) ve Asker gibi gazeteler
de de makaleler yayımlamıştır. 
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Hz. Peygamber'in annesi Arnine'nin 
kabrinin bulunduğu yer. 

_j 

Mekke - Medine yolu üzerinde Medi
ne'ye daha yakın bir yer olup Bedir'den 
sonra Sukya ile Cuhfe arasında, Medi
ne'ye yaklaşık 190 km. uzaklıktadır. Bu 
bölgede Damre ve Eslem kabileleri ya
şıyordu. Bugün Rabiğ kasabasına bağlı 
bir köy olan Ebva, Arnine'nin kabrinin 
bulunduğu yer olması sebebiyle İslam 
kaynaklarında çokça zikredilmiştir. Hz. 

Muhammed altı yaşlarında iken Amine, 
onun doğumundan önce vefat eden ba
basının Medine'de bulunan kabrini ve 
dedesi Abdülmuttalib'in annesi dolayı

sıyla ailenin dayılan sayılan Neccaroğul
ları'nı ziyaret etmek üzere oğlu ve cari
yesi Ümmü Eymen ile birlikte Medine'
ye gitti. Medine'de bir ay kaldıktan son
ra Mekke'ye dönerken Ebva'da vefat et
ti ve oraya defnedildi. Hz. Muhammed'in 
dadısı Ümmü Eymen Mekke'ye getirdi
ği Muhammed'i dedesi Abdülmuttalib'e 
teslim etti. Bazı r ivayetlerde Abdülmut
talib'in de bu yolculuk sırasında onlarla 
birlikte olduğu kaydedilir. 

Bugün Ebva 'ya birkaç kilometre me
safede Ümmünnebi denilen mevkide 
olup bölge halkı tarafından Arnine'ye 
nisbet edilen kabrin etrafı basit şekilde 
taş yığınıyla çevrilmiştir. Kabrin üzerin
de daha önce mevcut olduğu bilinen ya
pı ise son zamanlarda yıktırılmıştır. 

Hz. Peygamber'in Kureyşli müşriklere 
karşı düzenlediği ilk gazve, hicretin 2. 
yılı Safer ayında (Ağustos 623) gerçekleş
tirilen ve yörede bulunan Veddan köyü
ne izafetle Veddan Gazvesi diye de anı
lan Ebva Gazvesi'dir (Buhari, "Megazi", 
ı ı. Muhacirlerden oluşan yetmiş kişilik 
bir grupla Medine'den Ebva'ya kadar ge
len Hz. Peygamber Kureyşliler'le karşı
laşmadığından herhangi bir savaş olma
mıştır. Bu gazve sırasında Resül-i Ekrem 
Beni Damre kabilesiyle, birbirlerine sal
dırmamaları ve onların müslümanların 

düşmanlarıyla iş birliği yapmamaları ko
nusunda bir antlaşma yapmıştır (Hami
dullah, s. 266-267) 

Hicretin 3. (625) yılında bazı Kureyşli
ler Uhud Gazvesi için Mekke'den Medi
ne 'ye giderken Ebva ·da konakladıkla

rında, Bedir' de katledilen yakınlarının 

intikamını almaya teşvik için, orduya 
katılan kadınların Hz. Peygamber'in eli
ne düşmesi halinde kullanılmak üzere 

Arnine'nin Ebva köyü yakınl arında bulunan kabri -
suudi Arabi stan 


