
138

TASVÝR

halinde yaþayan insanlarýn neyi istedikle-
ri ancak fikirlerinin tercümaný olan gaze-
telerden öðrenilebileceði, bu sebeple her
medenî ülke için lüzumlu olan gazete çý-
karýlmasý hususunda daha önce de çaba
gösterildiði gibi bu defa Tasvîr-i Efkâr
isimli yeni bir gazete çýkarýldýðý ifade edil-
mektedir. Tasvîr-i Efkâr’ýn yayýmý için Co-
urrier d’orient’ýn sahibi Giampietry’nin
(Jean Pietri), Mýsýrlý Mustafa Fâzýl Paþa’nýn
ve þehzadeliði döneminde Abdülaziz’in, hat-
ta Þehzade Murad’ýn maddî desteklerinden
bahsedilmektedir. Ebüzziya Mehmed Tev-
fik’e göre gazetenin ilk sayýsý Sadrazam
Keçecizâde Fuad Paþa tarafýndan Abdüla-
ziz’e sunulunca padiþah gazeteyi çok be-
ðenmiþ, mükâfat olarak Þinâsi’ye 500 altýn
göndermiþtir.

Bahçekapý’da Tercümân-ý Ahvâl’in ilk
yayýmlandýðý binada kurulan matbaada ba-
sýlan Tasvîr-i Efkâr birçok bakýmdan ken-
disinden önceki gazetelerden daha kalite-
lidir. Sülüs hattýyla gazetenin ismi ve altýn-
daki, “Havadis ve maarife dair Osmanlý ga-
zetesidir” ibaresiyle nesih hattýyla bölüm
baþlýklarý ve ara baþlýklar bir hattata yaz-
dýrýlmýþ, harflerin dökümü Ohannes Mü-
hendisyan adlý bir Ermeni ustasý tarafýn-
dan gerçekleþtirilmiþtir. Gazete küçük boy
dört sayfaydý ve haftada iki defa yayýmlaný-
yordu. Tasvîr-i Efkâr’ýn çýkýþý Tercümân-ý

Ahvâl ile Cerîde-i Ýlmiyye’de takdirle
karþýlanmýþ, Takvîm-i Vekåyi‘ ve Cerî-
de-i Havâdis’te ise bundan hiç bahsedil-
memiþtir. Tasvîr-i Efkâr’da resmî makam-
larýn duyurularýna, muhtelif þehirlerden
gönderilen haberlere yer veriliyordu. 7 Ha-
ziran 1868 tarihli nüshasýndaki bir ilânda
vilâyetlerde ve diðer merkezlerde gazete-
nin muhabirliðini üstlenecek kimselere bi-
rer sayýnýn ücretsiz gönderileceðinin du-
yurulmasý haber hizmetinin bir ölçüde gö-
nüllü kiþilerce üstlenildiðini düþündürmek-
tedir. Muhtevanýn zenginleþtirilmesi için
hem ülke içinde hem dýþarýda yayýmlan-
makta olan gazetelerden alýntýlar yapýlý-
yordu. Baþlangýçta yalnýz abonelere daðý-
týlan bir gazete iken zamanla Ýstanbul’un
çeþitli bölgelerinde ve muhtemelen bazý
taþra merkezlerinde gazete satan yerler
ortaya çýkmýþ ve bu iþi özellikle kýraatha-
neler üstlenmiþtir.

Kamuoyunun öneminin kavrandýðý bir
dönemde Tercümân-ý Ahvâl’in açtýðý yol-
da ondan daha ileride olan Tasvîr-i Efkâr’ýn
haberlerin yanýnda fikir gazeteciliðini de
üzerine aldýðý ve Yeni Osmanlýlar Cemiye-
ti’nin sözcüsü durumuna geldiði görül-
mektedir. Kullanýlan dil olabildiðince sade-
dir. Þinâsi yayýn izni almak için verdiði ký-
sa arzuhalinde “... mümkün olduðu miktar
Türkçe gazete çýkarmak emelinde oldu-

rütüldüðü bir teknik Türk romancýlýðý ve
hikâyeciliðine girmiþ olmaktadýr.
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Þinâsi
(ö. 1871)

tarafýndan yayýmlanan
ilk Türkçe gazetelerden.˜ ™

Takvîm-i Vekåyi‘ (1 Kasým 1831), Ce-
rîde-i Havâdis (31 Temmuz 1840) ve Ter-
cümân-ý Ahvâl’den (22 Ekim 1860) son-
ra Osmanlý ülkesinde yayýmlanan dördün-
cü Türkçe gazetedir. Tercümân-ý Ah-
vâl’in ilk döneminde Âgâh Efendi ile bir-
likte çalýþan Þinâsi’nin gazete çýkarmak için
yaptýðý baþvuru henüz bir matbuat nizam-
nâmesi bulunmadýðýndan önce Meclis-i Ma-
ârif’te, ardýndan Meclis-i Vâlâ’da görüþül-
müþ, sadâretin arzý üzerine padiþahýn ira-
desiyle çýkýþ izni on yedi gün gibi kýsa bir
sürede verilmiþtir (14 Mayýs 1861). Bunun-
la birlikte ilk sayýsýnýn neþri için bir yýldan
fazla bir sürenin geçmesi gerekmiþtir.

Gazetenin 27 Haziran 1862 Cuma günü
çýkan ilk sayýsýnýn Þinâsi tarafýndan kale-
me alýnan kýsa mukaddimesinde devlet-
lerin devamýnýn yönettikleri topluluklarýn
devamýna, güçlü olmalarý ise ülke ahalisi-
nin iyiliði ve faydasý yolunda gereken ted-
birlerin alýnmasýna baðlý olduðu, toplum

Tasvîr-i Efkâr’ýn çýkarýlmasý için Þinâsi’nin verdiði arzuhal ve bu konudaki sadâret arzý ile irade (BA, Ýrade, Meclis-i Vâlâ, nr.
19983)
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Tasvîr-i Efkâr’ý çýkarmaya baþlamasýn-
dan bir yýl sonra Þinâsi, “Tab‘ etmekte ol-
duðu gazetede daima mesâlih-i devlet hak-
kýnda mu‘terizâne þeyler yazmakta olup
bu ise me’mûrîn-i devlet sýfatýna yakýþma-
yacaðý ...” gerekçesiyle Meclis-i Maârif’te-
ki görevinden re’sen sâdýr olan bir irade ile
uzaklaþtýrýlmýþtýr (4 Temmuz 1863). Görev-
den alýnmasýnda yayýmlanan yazýlarýnýn de-
ðil Maarif Nezâreti’nce yayýmlanmasýna
izin verilmeyen yazýlarýn etkili olduðu ileri
sürülmüþtür (Ebüzziyâ, “Muhallefât-ý Þi-
nâsî”, Mecmûa-i Ebüzziyâ, nr. 107, 8 Þâban
1329, s. 900; ÝA, IX, 550). Bununla birlikte
Avrupa’ya gittiði 30 Ocak 1865’e kadar
Tasvîr-i Efkâr’ýn baþýnda kalmaya devam
eder. Gazetenin baþlangýçta 1500 adet ba-
sýldýðý, Said Paþa ile Þinâsi arasýndaki tar-
týþma esnasýnda baský sayýsýnýn bir misli art-
týðý, Nâmýk Kemal döneminde ise 10.000’e
kadar çýktýðý Ebüzziyâ Mehmed Tevfik ta-
rafýndan ifade edilmektedir. Diðer bazý ça-
lýþmalarda gazetenin tirajýnýn dönemi için
çok önemli bir yekün ifade eden 20.000’e,
hatta 24.000’e kadar ulaþtýðý nakledilmiþ-
tir. Nâmýk Kemal’in Fransýzca’dan çevirdi-
ði “Zenci” baþlýklý küçük bir yazý 27 Ekim
1862 tarihli Tasvîr-i Efkâr’da yayýmlanýr
(nr. 35); böylece baþlayan iliþki Þinâsi’nin
hocalýðý ve aðabeyliði þeklinde devam eder
ve Þinâsi’den sonra gazetenin baþýna Nâ-
mýk Kemal geçer.

Nâmýk Kemal, bir süre yalnýz haber ve
resmî ilân gazetesi þeklinde çýkan Tas-
vîr-i Efkâr’ý kolera meselesinden baþla-
yarak yeni konularla gittikçe zenginleþtir-
di. Þehir konularý, maarif ve maliyenin ýs-
lahý gibi hususlarý ele aldý; eðitim öðretim
ve özellikle kadýnlarýn okutulmasý üzerin-
de durdu. Ýstanbul’un yangýnlardan korun-
masý, dil meselesi ve Týp Mektebi’nde öð-
retimin Türkçe olmasý, ramazan hayatý ve
bazý tarihî konular bunlara eklenebilir. Nâ-
mýk Kemal’in siyasî yönü de burada ortaya
çýkar. 355. sayýda Belçika Kralý Léopold’ün
ölümü dolayýsýyla kaleme aldýðý yazýda hür-
riyet, hükümet ve millet arasýndaki iliþki-
lere dikkat çekti. “Avrupa” baþlýðý altýnda
dýþ siyasî geliþmeleri özetledi. Memleke-
teyn meselesiyle ilgili makaleleri onun asýl
siyasî yazýlarýný oluþturur. Tepebaþý gazino-
larýnda söylenen Türklük aleyhtarý Rum-
ca þarkýlara karþý þiddetli yazýlar kaleme
aldý. Nihayet bu dönemde gazete, çoðun-
luðu Yeni Osmanlýlar Cemiyeti içerisinde yer
alan gençlerin buluþma yeri olur. Geliþme-
ler, Sadrazam Âlî Paþa’nýn basýný kontrol
altýna almak için Mart 1867’de Kararnâ-
me-i Âlî’yi yürürlüðe koymasýyla yeni bir
devreye girdi. Nâmýk Kemal Mayýs 1867’-
de Avrupa’ya kaçtý, dolayýsýyla Tasvîr-i Ef-

kâr’daki görevi sona erdi. Gazete 1868’-
de çýkan 830 numaralý son sayýsýna kadar
Recâizâde Mahmud Ekrem ve Kayazâde
Reþad’ýn yönetiminde kaldý.

Tasvîr-i Efkâr’ýn ihtiva ettiði çeþitli ya-
zýlar Necdet Hayta’nýn Tarih Araþtýrma-
larýna Kaynak Olarak Tasvîr-i Efkâr
Gazetesi (1278/1862-1286/1869) (Anka-
ra 2002); Þinâsi ve Nâmýk Kemal’in Tas-
vîr-i Efkâr’daki yazýlarý, Müntehabât-ý
Tasvîr-i Efkâr I: Siyâsiyyât (Ýstanbul
1303); Müntehabât-ý Tasvîr-i Efkâr II:
Mübâhasât-ý Edebiyye, Mes’ele-i Meb-
hûsetün anhâ (Ýstanbul 1304); Münte-
habât-ý Tasvîr-i Efkâr III: Edebiyat (Ýs-
tanbul 1311); Namidar Güray’ýn Nâmýk
Kemâl’in Tasvîr-i Efkâr ve Diyojen Ga-
zetelerindeki Makaleleri (Konya 1990)
gibi çalýþmalarda yer almýþtýr.

Tasvîr-i Efkâr’ýn kapanýþýndan yaklaþýk
kýrk yýl sonra Ýstanbul’da Ebüzziyâ Meh-
med Tevfik tarafýndan Þinâsi’nin vârisle-
rinden imtiyaz hakký satýn alýnarak 31 Ma-
yýs 1909’dan itibaren Yeni Tasvîr-i Efkâr
ismiyle ikinci bir gazete daha çýkarýldý.
Otuzbir Mart Vak‘asý’ný takip eden gün-
lerde içinde bulunulan þartlar yüzünden
sýk sýk kapatýlan gazete her defasýnda isim
deðiþtirerek (Tasvîr-i Efkâr, Hak, Ýntihâb-ý
Efkâr, Tefsîr-i Efkâr) yayýmýna devam et-
ti. Döneminde ülkenin en ciddi gazetele-
rinden biri sayýlan Yeni Tasvîr-i Efkâr,
Ebüzziyâ’nýn Ocak 1913’te ölümünden son-
ra çocuklarý Talha ve Velid Ebüzziya’nýn
elinde uzun yýllar çýkmaya devam etti. Özel-
likle I. Dünya Savaþý yýllarýnda uygulanan
aðýr sansür þartlarýnda sýkýntýlý bir dönem
geçirdi, on yedi defa kapatýldý; elde bulu-
nan yedek imtiyazlarla ve Yeni Tasvîr-i
Efkâr, Tasvîr-i Efkâr, Tasfîr-i Efkâr, Tes-
vîr-i Efkâr, Ýntihâb-i Efkâr, Hak gibi ad-
larla yayýmlandý. Mütareke’nin ilâný üzeri-
ne Trakya ve Anadolu’da baþlayan direniþ
hareketlerinin sözcüsü durumuna gelen
Yeni Tasvîr-i Efkâr Damad Ferid Paþa
hükümetleriyle de mücadele etti. Ýstan-
bul’un Ýngilizler tarafýndan iþgalinin ardýn-
dan yayýmýna ara verilen gazete, Velid
Bey’in 1921’de Malta’dan dönmesinden
sonra Tevhîd-i Efkâr adýyla tekrar çýktý.
Bir taraftan Millî Mücadele hareketinin ya-
yýn organý þeklinde çalýþýrken diðer taraf-
tan Velid Bey’in matbaasýnda kurduðu “M.
M. Grubu” depolarda toplanan silâhlarýn
Anadolu’ya kaçýrýlmasýnda rol oynadý. Ar-
dýndan bazý konularda Anadolu hüküme-
tiyle anlaþmazlýða düþen Velid Bey birkaç
defa mahkeme edildi ve gazetesi, Þeyh
Said Ýsyaný dolayýsýyla çýkarýlan Takrîr-i Sü-
kûn Kanunu’na dayanýlarak 4 Mart 1925’-

ðu ...” ifadesine yer vermiþti. Türk basýn
tarihinde “Mebhûsetün anhâ” tartýþmasý
adýyla þöhret bulan ve Tasvîr-i Efkâr ile
Rûznâme-i Cerîde-i Havâdis arasýnda
geçen tartýþmanýn önemi de konusundan
çok Þinâsi’nin dil meselesindeki geniþ vu-
kufu ile ülkede tenkit fikrinin uyanmasýn-
da ve bu yolda olgun bir örnek verilmiþ bu-
lunmasýndadýr. Onun bu yöntemi ilk za-
manlar Nâmýk Kemal dahil genç muhar-
rirler tarafýndan benimsenmiþtir.

Ramazan ayý dikkate alýnarak bakýldýðýn-
da Þinâsi döneminde bu ayýn gazeteye he-
men hiç yansýmadýðý görülmektedir. 1279
(1863) Ramazaný, Tasvîr-i Efkâr’da hýr-
ka-i þerif ziyareti sebebiyle dârülfünunda-
ki dersin 16 Ramazan’a ertelenmesi do-
layýsýyla anýlmakta, bayramla ilgili tek bir
satýr bile yer almamaktadýr. Ayný durum
1864, 1865, 1866 ramazanlarý için de ge-
çerlidir. Bu tutum ancak 1867 ramazanýy-
la deðiþmiþ, Nâmýk Kemal’in “Ramazan
Ta‘rîf-i Ahvâline Dair Mektup” baþlýklý üç
sayýlýk bir seri makalesi yayýmlanmýþtýr (nr.
452, 453, 454).

Þinâsi yönetiminde Tasvîr-i Efkâr Nâ-
mýk Kemal, Ahmed Vefik Paþa, Sâmipaþa-
zâde Suphi gibi arkadaþlarýyla bir mahfil
ve yer yer bir okul niteliðindeydi. Burada
gazetecilik yanýnda ülkenin kültürel ha-
yatýna katký yönünde önce tefrika halin-
de yayýmlanan yazýlarýn daha sonra kitap
olarak neþredildiði görülmektedir. Bunla-
rýn arasýnda Ahmed Vefik Paþa’nýn Ebül-
gazi Bahadýr Han’dan tercüme ettiði Uþal
Þecere-i Türkî’si (nr. 131-173) ve Hik-
met-i Târîh’i (nr. 70-82), Subhi Paþa’nýn
dönemi için önemli bazý tarihî eserleri, Kâ-
tib Çelebi’nin Düstûrü’l-amel li-ýslâhi’l-
halel (nr. 122-127) ve Mîzânü’l-hak fî ih-
tiyâri’l-ehak (nr. 175-210) adlý kitaplarý,
Behcet Molla’nýn Bufon’dan yaptýðý Târîh-i
Tabîî tercümesi ilk sýrada gelir. Diðer
önemli tefrikalardan Abdülkerim Efendi’-
nin “Rumûzü’l-hikem fî ahlâki’l-ümem”
(nr. 13’ten 556’ya kadar aralýklarla), Cari-
onis Giovanis’in “Avrupa Tarihi” (nr. 55’ten
401’e kadar aralýklarla), Ahmed Vefik Pa-
þa’nýn “Târîh-i Týbbî” (nr. 217-325), Þefik
Mehmed Efendi’nin Edirne Vak‘asý’ný an-
latan “Þefiknâme”si (nr. 329-362), Ýbrâhim
Müteferrika’nýn “Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-
ümem” (nr. 422-437 arasýnda eksik), “Hu-
kuk-ý Milel” (nr. 473-520), Mevlevî Fasîh
Ahmed Dede’nin “Münâzara-i Gül ü Mül”
(nr. 631-649) adlý makaleleri ve 1852’de
Kahire’yi ziyaret eden Fransa Doðu Ordu-
su baþtercümaný Bilin’in Hz. Muhammed’-
den bahseden mektubunun tercümesi (nr.
683-698 aralýklarla) sayýlabilir.

TASVÎR-i EFKÂR
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Farklý jeolojik zamanlarda katýlaþmýþ ve
sertleþmiþ yeryüzü katmanlarýna ve bun-
lardan kopan parçalara denir. Taþlar ge-
nelde üç gruba ayrýlýr. Bunlardan bir kýsmý
püsküren magmanýn donmasýndan oluþ-
muþtur ve püskürük (eruptif) taþlar veya
kayalar adýný taþýr. Ýkinci tür tortul (sedi-
mental) denilen taþlardýr. Bunlar, diðer taþ-
larýn üstünde yatan tabakalar veya levha-
lar halinde ve piramit yahut kubbe þek-
linde ya da tamamen biçimsiz kütleler gö-
rünümünde sertleþmiþ eski deniz dibi çö-
keltileridir. Bu iki taþ türünün basýnç ve sý-
caklýk altýnda deðiþime uðramasýndan mey-
dana gelen, az veya çok nisbette kristal-
leþmiþ olanlara baþkalaþmýþ (metamorfik)
taþlar adý verilir. Taþlar talktan elmasa ka-
dar 1 ile 10 arasýnda derecelendirilen ve
gittikçe sertleþen bir sýraya göre tasnif
edilmiþtir. Çoðu karbon, demir ve silisyum
gibi elementlerin karýþýmýndan oluþur. Püs-
kürük gruba giren granit gibi çok sert taþ-
lar kuvars, feldispat, mika vb. mineraller-
den teþekkül eder. Mermer türleri meta-
morfik gruba dahildir.

Türkçe olan taþ kelimesinin yerine Os-
manlý Türkçesi’nde Farsça’dan geçen “senk”
de kullanýlmaktaydý. Arapça’da taþlarýn ya-
pýsýna, büyüklük küçüklüðüne ve kullaným
alanýna göre farklý adlarý bulunsa da (Seâ-
libî, s. 25, 305-309) genelde taþ karþýlýðýn-
da “hacer” kelimesine yer verilir. Büyük
taþlar ve kayalar ise “sahre” adýyla anýlýr.
Kelime daha çok Kudüs’te bulunan, üze-
rine Kubbetü’s-sahre’nin inþa edildiði ha-
cer-i muallak için kullanýlýr. Kur’an’da ge-
çen sahre kelimesi bazan içindeki oyukla-
ra insanlarýn ve hayvanlarýn sýðýndýðý bü-
yük taþ bloklarý ifade eder (el-Kehf 18/63;
Lokmân 31/16). Semûd kavminin Hicr böl-
gesindeki kayalarý (sahr, cibâl) oyarak ev
yaptýklarý anlatýlýr (el-Fecr 89/9; el-A‘râf 7/
74; el-Hicr 15/82; eþ-Þuarâ 26/149).

Araplar yerleþik toplumlara binalarýný
taþtan inþa ettikleri için “ehl-i hacer” di-
yorlardý. Arap yarýmadasýnda düzgün taþ
yapýlardan oluþan eski Necran (Uhdûd) gibi
þehir kalýntýlarýna rastlanýr. Vehb b. Mü-
nebbih’e göre Kâbe’den sonra bina için ta-
þýn kullanýlmasý ilk defa Yemen’de Gum-
dan’ýn inþasýnda ve el-Cezîre’de Harran’-
da görülmüþtür. Rivayete göre Gumdan
her cephesi ayrý renkte kýrmýzý, beyaz, sarý
ve yeþil mermerden yapýlmýþ dünyanýn ilk
gökdeleniydi (Ahmed b. Abdullah er-Râzî,
s. 20-21). Araplar taþ evlere özelliklerine
göre “ukne, ütum, kasr” gibi adlar veri-

yorlardý. Mimarlýk hakkýnda bir risâle ka-
leme alan Câfer Çelebi taþlarý “âlâ ve gü-
zîdesi cevher, ednâsý kara taþ ve bunlarýn
ortasýnda mermer” olmak üzere üç gruba
ayýrýr. Ona göre bunlarýn her biri on ikiþer
tür taþtan, mücevherler de ikiþer tür be-
yaz, mavi, yeþil, sarý ve dört tür kýrmýzý taþ-
tan oluþmaktadýr. Beyazlar mâs (elmas) ve
billûr; maviler fîrûze ve gök yakut; yeþil-
ler zümrüt ve zebercet; kýrmýzýlar lâl, ký-
zýl yakut, akik ve mercan; sarýlar sarý ya-
kut (topaz) ve kehribardýr. Zaîfî’nin Risâ-
le-i Cevâhirnâme’sinde de cevherler on
iki adettir. Zaîfî bunlarýn özellikleri, ruhî
ve bedenî hangi hastalýklara iyi geldikleri
hakkýnda bilgiler verir (Kutlar, s. 85 vd.).
Câfer Çelebi’ye göre mermerler de ikiþer
tür beyaz, siyah, kýrmýzý, yeþil ve dört tür
alaca olmak üzere on iki çeþittir. Beyazlar
mâlikî ve Marmara (Kapudað), siyahlar Þam
ve Üsküdar, kýrmýzýlar somaki ve serçe gö-
zü, yeþiller Dahnâ ve yeþim, alacalar Zile
(Tokat), kurtbaðrý, alaca serçe gözü ve
Tekfur daðý mermerleridir. On iki tür ka-
ra taþ ise sahre (kaya), sald (sert taþ), cel-
mûd (sert taþ), kaddaha (çakmak taþý),
safvân (düz saylýk), neþefe (sünger taþý),
safîha (iri ve yassý kaldýrým taþý), kahka-
re (sert taþ), cendel (büyük kayadan kop-
muþ iri taþ, deðirmen taþý), hasba (çakýl
veya kum taþý), haþrem (kireç taþý) ve sa-
fadýr (kayaðan, þist) (Risâle-i Mi‘mâriyye,

te kapatýldý. Gazete son defa Talha Bey’in
oðlu Ziyad Ebüzziya tarafýndan 2 Mayýs
1940’ta yayýmlandýysa da yine hükümet
tarafýndan sýk sýk kapatýldý. Velid Bey’in
ölümünden (12 Ocak 1945) sonra Ziyad
Ebüzziya gazeteyi Cihat Baban’la birlikte
Tasvir adýyla çýkardý (1945-1949). Gazete
bu dönemde de on yedi defa kapatýldý,
otuz beþ defa mahkemeye verildi.
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