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Iii MusTAFA ÇAöRıcı 

HÜRRiYET 
(~)> ) 

Yeni Osmanlılar Cemiyeti 
mensupları tarafından 

1868-1870 yılları arasında 
Londra ve Cenevre'de 
yayımlanan gazete. 

_j 

Muhbir'den sonra Avrupa'da yayımla
nan ikinci Türk gazetesidir. Çıkarılma te
şebbüsü, hazırlıkları, yayımı sırasında or
taya çıkan ihtilaflarla gazetedeki haber 
ve makaleler, Yeni Osmanlılar'ın Avrupa'
daki faaliyetlerinin önemli bir dönemiyle 
yakından ilgilidir. Yeni Osmanlılar'ın fa
aliyetlerinde olduğu kadar Muhbirve 
Hürriyet'in yayımianınasında da devrin 
önemli şahsiyetlerinden Mustafa Fazıl Pa
şa'nın büyük rolü vardır. Mısır Hidivi İsma
il Paşa'nın kardeşi olan Fazıl Paşa. ıslahat
çı fikirleri dolayısıyla bir süre Osmanlı Dev
leti'nin maarif ve maliye nazıriıkiarında 
bulunmuş . fakat daha sonra hidivlik ve-

HÜRRiYET 

rasetinin kendisine düşmeyecek şekilde 
düzenlenmesine sebep olan irade üzeri
ne yurt dışına çıkmak zorunda bırakılmış
tır. Fransa'da müreffeh bir hayat süren 
Fazıl Paşa, bu imkanlarından yararlana
rak veraset haklarını yeniden elde edebil
mek için rejime ve saraya muhalif Yeni 
Osmanlılar'ı kullanmış, faaliyetlerini ser
bestçe sürdürebilmeleri teklifiyle ve her 
türlü masraflarını karşılayarak onları Pa
ris'e çağırmıştır. Türkiye'de hürriyetçi ve 
parlamenter bir rejimin mücadelesini ya
pacak olan Muhbir ve Hürriyet gazete
lerini çıkarma tasawuru da bu teklifin 
şartları arasında yer almıştır. Böylece 
1867 Mayısının son günlerinde Ali Suavi, 
Namık Kemal, Ziya Bey (Paşa) ve diğer ba
zı Yeni Osmanlılar Paris'te bir araya gel
mişlerdir. 

Aynı yıl içinde Sultan Abdülaziz'in Av
rupa seyahati sırasında onun affına uğ

rayarak İstanbul'a dönen Mustafa Fazıl 
Paşa'nın talimatıyla Ali Suavi 31 Ağustos 
1867'de Londra'da Muhbir gazetesini 
yayımlamaya başlar. Ancak bir süre son

ra Ali Suavi'nin gazetedeki tutumundan 
hoşlanmayan Namık Kemal ve Ziya Bey 
Mustafa Fazıl Paşa'nın da desteğiyle 29 
Haziran 1868'de Londra'da Hürriyet'i çı
karırlar. Gazetenin ilk altmış üç sayısında 
Namık Kemal'in ağırlığı hissedilir. 13 Ey
lül1869 tarihli 64. sayısından itibaren ga
zetenin son sayfasının altında sorumlu 
müdür olarak Arif isminin yer aldığı gö
rülür. Hidiv İsmail Paşa'nın adamı olan 
Arif, gazetenin 22 Haziran 1870'te çıkan 
100. ve son sayısına kadar bu görevini de
vam ettirmiştir. 

HürTiyet 
gazetesinin 

Londra'da 
çıkan 

birinci 
sayısının 

ilk sayfası 
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Dergi boyutlarında ve haftada bir ya
yımlanan gazete neşir hayatı boyunca üç 
defa sayfa adedini değiştirmiştir. 1-1 O. 
sayılar 4'er sayfa. 11-63. sayılar 8'er say
fa, 64-100. sayılar tekrar 4'er sayfa ola
rak çıkarılmıştır. Her nüshada gazete baş
lığının hemen altına konulan bir parag
rafta gazetenin Yeni Osmanlılar Cemiyeti 
tarafından Osmanlı devlet ve milletinin 
selameti için yayımlandığı ifade edilmiş
tir. ilk sayıda yer alan ve Namık Kemal ta
rafından yazıldığı tahmin edilen başma
kalede Avrupa'da bulunan Yeni Osmanlı
lar'ın niyet ve faaliyetlerinden bahsedil
mekte. gazetenin amacı ve yayın sebebi 
geniş olarak anlatılmaktadır. 

Avrupa'da birtakım gizli ilişkileri ve ti
cari faaliyetleri olan Mustafa Fazı! Paşa'
nın entrikalarıyla Namık Kemal'in gazete
den çekilmesi üzerine Hürriyet'in 64. sa
yısından itibaren yayımı Mısır Hidivi İsmail 
Paşa'nın desteğiyle devam etmiştir. An
cak 78. sayıda Ali Suavi'nin Sadrazam All 
Paşa hakkındaki ağır suçlamalarla dolu 
bir mektubunun yayımlanması dolayısıy
la Osmanlı hükümetinin başvurusu üze
rine Ziya Bey ile Arif Bey tutuklanarak 
hapse atılmış ve Hürriyet'in matbaasına 
el konmuştur (Bilgegil, s. 134-151 ). Daha 
sonra Ziya Bey'in H id iv İ smail Paşa nez
dindeki teşebbüsüyle kefaletle serbest 
bırakılmışlardır. Meselenin ciddiyetini an
layan Ziya Bey 7 Mart 1870 tarihinde Arif'
le beraber İngiltere'yi terkeder ve Paris'te 
bir ay kaldıktan sonra Cenevre'ye geçer. 
Nitekim Hürriyet'in Londra'da son ola
rak yayımlanan 88. sayısının tarihi 28 Şu
bat 1870'tir. 

Hürriyet'in 89-100. sayıları Cenevre'
de litografbaskıyla yayımlanmıştır. Ga
zete öncekilere benzer bir muhteva ile 
yayımına devam ederken kendisine nazır
lık yolu açılan Mustafa Fazı! Paşa'nın is
teğiyle Namık Kemal, şahsının ve arka
daşlarının Hürriyet gazetesiyle hiçbir il
gisi kalmadığını açıklayan bir mektup 
gönderir. 7 Ocak 1870 tarihli bu mektu
bu Ziya Bey Hürriyet'te yayımlamayın ca 
İstanbul'da Terakki gazetesinde hükü
met marifetiyle neşredilir ( 10 Mart 1870) 

ve Ebüzziya Tevfik'in verdiği bilgiye göre 
ayrıca 40-50.000 nüsha basılarak halka 
dağıtılır (Namık Kemal'in HusQsi Mektup
Ları , I, 171-174). Kısa bir müddet sonra 
Mustafa Fazı! Paşa maliye nazırı olunca 
(Nisan 1870) Hürriyet gazetesi yayımına 
son verir (22 Haziran 1870); Namık Kemal 
de İstanbul'a döner (24 Kasım 1870). 

Kendilerini maddi bakımdan destekle
yen Mustafa Fazı! Paşa'nın ihtirasları dı-
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şında Yeni Osmanlılar'ın gerçekleşmesi 
için gayret gösterdikleri şu amaçlar aynı 
zamandaHürriyet gazetesinin ele aldığı 
konular olmuştur: 1. Yönetime meşveret 
usulün ün, yani İslami esaslara dayalı bir 
parlamenter sistemin hakim kılınması; 
2. Vezirlerin icraatlarından dolayı sorum
lu tutulması; 3. İsrafın ve dış borçlanma
nın önlenmesiyle maliyenin ıslahı; 4. Eği
tim seferberliği ilan edilerek halkın ceha
letten kurtarılması; s. Maksatlı bir şekil
de sefalete itilen ulemanın bu durumuna 
çare bulunması; 6. Misyonerierin faaliyet
lerine karşı müslümanların da dinlerine 
sahip çıkmaları gerektiği; 7. Şeriatın te
mel prensiplerinden taviz verilmemesi; 
8. Körü körüne taklitçiliğin terkedilmesi; 
9. Özellikle devlet kurumlarında dalkavuk
luktan vazgeçilmesi, yazışmalarda insan 
onuruna yakışmayan ifadeleri n yer alma
ması; 1 O. Dil ve edebiyatta kolaylığın ha
kim kılınması. faydanın ön plana çıkarıl
ması. 

Yaşayış biçimleri ne olursa olsun Yeni 
Osmanlılar genellikle İslami esaslara bağlı 
olup kaleme aldıkları yazılarda hemen her 
meseleye İslami açıdan yaklaşmışlardır. 
Nitekim gazetenin 11 . sayısında yayımla
nan başlıksız bir yazıda konuyla ilgili tavır
larını açıkça ortaya koymuşlardır. Hürri
yet'in özellikle Mısır meselesindeki tutu
mu masrafları karşılayan kişilerin değiş
mesine göre şekillenmiştir. İlk altmış üç 
sayıda Mısır'a karşı Osmanlı Devleti'nin 
haklı tezleri savunularak Mısır Hidivi İs
mail Paşa tenkit edilip kardeşi Mustafa 
Fazı! Paşa yüceltilirken 64. sayıdan itiba
ren İsmail Paşa'nın maddi destek sağla
masından dolayı bu durum tersine dön
müştür. Genellikle Tanzimat Fermanı ile 
Tanzimat hareketinin tenkidi. Şark me
selesi, Girit meselesi, Paris Konferansı. 
Bulgar meselesi gibi konuların işlendiği 
Hürriyet'te her fırsatta hedefin padişah 
değil Babıali olduğu belirtilmiş. çeşitli ya-

Hürriyet 
gazetesinin 
Cenevre'de 
nesredilen 

ve elle vazılan 
son 1100.1 
sayısının 

ilk sayfası 
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zılarda lll. Selim, ll. Mahmud ve zaman 
zaman Sultan Abdülaziz'den takdirle söz 
edilmiştir. Dönemin devlet adamlarından 
An ve Fuad paşalar gazetenin ağır saldırı
larına uğrarken o sırada hayatta olmayan 
Mustafa Reşid Paşa başta olmak üzere 
Midhat Paşa, Mütercim Rüşdü Paşa, Na
m ık Paşa , Ahmed Vefik Paşa. Mustafa 
Naill Paşa ve Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa 
övülmüştür(Akgün, s. 165-184) . Hervesi
leyle Isiahat Fermanı'nı da tenkit eden 
Yeni Osmanlılar, Mustafa Reşid Paşa'nın 
ferman dolayısıyla An Paşa aleyhindeki 
layihasını Hürriyet matbaasında ayrı bir 
kitapçık olarak basmışlardır. 

Hürriyet'te başta "usOI-i meşveret" 
olmak üzere birçok meselede İslami kay
naklardan deliller getirilmiştir. Bu çerçe
vede tesbit edilebildiği kadarıyla gazete
nin değişik sayılarında yirmi dört ayet, 
on üç hadis, yirmi yedi adet Arapça veciz 
söz yer almıştır. Ayetlerden, " İş hususun
da onlarla istişare et" mealindeki AI-i im
ran sOresinin 1 59. ayetiyi e Kur'an-ı Ke
rlm'in birçok sOresinde geçen "nehiy ani'l
münker" (kötülüklerin önlenmesi) kavramı 
en çok tekrarlananlardır (a.g.e. , s. 2 18-
226). Bu arada, "Ümmetimin ihtilafa düş
mesi rahmettir" hadisi de birçok yerde 
geçmektedir. Makul muhalefeti meşrO
Iaştıran bu hadisin Yeni Osmanlılar'ın di
ğer yayınlarında da hareketlerine meşru
iyet kazandırma amacıyla sık sık tekrar
landığı görülmektedir. Kelime ve kavram 
sıralamasına dikkat edildiği zaman gaze
tenin amacı ve öne çıkarmak istediği ko
nular daha iyi anlaşılır. En çok tekrarlanan 
bazı kavramlar yoğunluk sırasına göre 
şöyledir: Devlet. hukuk, ahali , millet, is
lam. halk, kanun, vatan, hak, hürriyet. ıs
lah, istikraz, zulüm, medeniyet, meşve
ret. şeriat (a.g.e., s. 228-271 ). 

Hürriyet'in ilk dört sayısının Reşad (Ka
yazade), 5-63. sayıların Kemal, 64-100. sa
yıların ise Arif imzasıyla çıktığı görülmek
le beraber çoğunlukla imza bulunmadığı 
için kesin olarak bilinenler dışında hangi 
yazının kime ait olduğunu tayin etmek 
oldukça zordur. İhsan Sungu bunlardan, 
bir kısmı daha sonraki tarihlerde çeşitli 
vesilelerle zikredilen ve Namık Kemal ile 
Ziya Paşa'ya ait olduğu kesin leşenierin bir 
listesini vermiştir (AA , ı, 54-55) . Ziya Pa
şa'nın "Şiir ve İnşa" makalesi (nr. ı ı) ve All 
Paşa ile hesaplaştığı Rüya'sı (nr. 68-69) 

ilk defa Hürriyet gazetesinde yayımlan
mıştır. Hürriyet'te Ali Suavi'nin üç yazısı 
(nr. 28, 78 . 79). Hızkullah Hasun'un bir 
mektubu. isimleri zikredilmeden David 
Urquhart'ın (nr. 12) ve Charles Wells'in 

kısa birer yazıları da ( nr. 13) çıkmıştır. Po
pülist bir yayın politikası güden Hürri
yet'te. Yeni Osmanlılar'ın ülkenin her ta
rafında destekçileri bulunduğunu göster
mek amacıyla , sık sık "İstanbul'dan mek
tup" veya "İstanbul'dan tahrirat" başlıklı 
çoğu Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafın
dan yazıldığı anlaşılan yazılar yayımlan
mıştır. Aynı şekilde İzmir, Girit. Kandiye, 
Niş, Vidin, Hanya, Rusçuk ve Selanik'ten 
mektup veya "tahrirat" başlıklı yazı lara 

da yer verilmiştir. 

Muhtevası itibariyle bir haber gazete
sinden çok devrin siyasi ve içtimal mese
lelerinin ele alınıp tartışıldığı bir fikir der
gisi hüviyetinde olan Hürriyet siyaset bi
limcilerinin, tarihçilerin, sosyologların ve 
ilahiyatçıların vazgeçemeyeceği bir kay
naktır. Gazetenin tam bir koleksiyonu is
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi ile is
tanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı ' nda 

mevcuttur. 
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II. Meşrutiyet döneminde 
İttihat ve Terakki 

iktidarına karşı kurulan 
Türk siyasi tarihinin 

ilk büyük muhalefet partisi. 
_j 

ll. Meşrutiyet'in ilanı birçok yeni geliş
menin başlangıcını teşkil etmiştir. Kısa 

bir müddet sonra daha sert uygulamalar 
getirilmesine rağmen matbuat hayatında 
sansür kalkmış ve ortaya büyük bir kısmı 
kısa ömürlü. çeşitli dillerde mecmua ve 
gazete çıkmış . bugün bile sayısı tam ola
rak tesbit edilemeyen yüzlerce cemiyet 
kurulmuştur. 

Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte iktidar ve 
cazibe merkezi Yıldız'dan İttihat ve Terak
ki'nin merkezine kaymıştı. Hemen herkes 
bir makam, mevki veya servet edinmek 
için bu merkeze dahil olmak arzusunu ta
şıyordu . Yapılan ilk seçimlerden sonra 17 
Aralık 1908'de açılan Meclis-i Meb'Osan'
da ya doğrudan doğruya İttihat ve Terak
ki adayı olarak seçimi kazananlar veya bu 
fırkaya yakın bulunanlar toplanmıştı. Bir 
diğer fırka mensubu olarak meclise sa
dece Ahrar Fırkası'ndan Mahir Said (Pek
men) girebilmişti. Hürriyet ve İtilaf Fır
kası'nın teşekkülüne kadar geçen zaman 
içinde kurulan fırkalardan hiçbiri İttihat 
ve Terakki'yi ürkütecek bir kuwete sahip 
olamamıştı. Bu fırkalar arasında sayıla
bilecek siyasi teşekküller merkezi Paris'
te bulunan Islahat-ı Esasiyye-i Osmaniy
ye Fırkası (Aralık 1909). yurt içinde Osman
lı Demokrat Fırkası (6 Şubat 1910), itti
had-ı Muhammed! Fırkası (5 Nisan 1909). 

Mutedil Hürriyetperveran Fırkası (Kasım 
1909). Ahali Fırkası (2 ı Şubat 1910) ve Os
manlı Sosyalist Fırkası'dır (ı 9 1 0) . Meşru-
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