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1295; Roma 1971; nþr. Ömer Vefîk ed-Dâûk,
Beyrut 1408/1988), Osmanlý Türkçesi’ne ve
Farsça, Fransýzca, Ýspanyolca, Katalanca,
Almanca gibi dillere tercüme edilmiþtir. 2.
Libre de bons amonestaments. Ahlâkî
öðütler içeren bu manzum eser 1396’da
yazýlmýþtýr. Katalonya’da meþhur olan ese-
rin 1635-1842 yýllarý arasýnda kýrktan faz-
la baskýsý yapýlmýþ, XIX. yüzyýla kadar Ka-
talonya’daki mekteplerde okutulmuþtur.
3. Cobles de la divisio del règne de
mallorques. Katalan dilinde ve manzum
olan eser, Frare Anselmo Turmeda (Abdul-
lah et-Tercüman) ile doðduðu adayý sembo-
lize eden güzel bir Katalonyalý kýz arasýn-
da cereyan eden konuþmalar þeklinde ya-
zýlmýþtýr. Eser, Abdullah et-Tercüman’ýn
Tunus’ta iken Mayurka’daki olaylarý yakýn-
dan takip ettiðini göstermektedir (Bar-
celone 1927). 4. Profecies. 1405-1407 yýl-
larý arasýnda kaleme alýnmýþ, anlaþýlmasý
oldukça güç þiiirlerden meydana gelmek-
tedir. 5. Disputa de l’ase contra Frare
Anselm Turmeda sobre la natura e
noblesa dels animals. 1417-1418’de ya-
zýlan bu mensur eserde insanýn hayvan-
lar karþýsýndaki deðeri ve saygýnlýðý konu
edilmekte, hýristiyan rahiplerine yöneltilen
eleþtirilerde onlarýn ahlâkî bozukluklarý di-
le getirilmektedir. Katalan edebiyatýnýn bir
þaheseri sayýlan eser 1509’da Katalan di-
linde neþredilmiþ, 1544-1911 yýllarý arasýn-
da Fransýzca’ya beþ ayrý tercümesi yapýl-
mýþ, Ýspanyolca ve Almanca’ya da çevril-
miþtir. Eser, ruhban sýnýfýna yönelttiði ten-
kitler sebebiyle 1583’te Ýspanyol engizisyo-
nu tarafýndan yasak kitaplar listesine alýn-
mýþtýr.
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Osmanlý Devleti’nde
bir Türk vatandaþýnýn çýkardýðý

ilk özel Türkçe gazete.
˜ ™

Âgâh Efendi tarafýndan Ýstanbul’da
1277-1282 (1860-1866) yýllarý arasýnda 792
sayý yayýmlanmýþtýr. Devletten yardým al-
madan ilk defa bir müslüman Türk vatan-
daþý tarafýndan çýkarýlmasý dolayýsýyla Türk
basýnýnýn baþlangýcý kabul edilmektedir.
Âgâh Efendi, Tercümân-ý Ahvâl’i neþ-
retmek için Meclis-i Maârif’e verdiði dilek-
çede ülkede yerli ve yabancý tebaanýn Arap-
ça, Türkçe ve diðer dillerde gazete çýkar-
dýðýný, kendisinin de bütün gider ve gelir-
leri þahsýna ait olmak üzere Türkçe bir ga-
zete çýkarmak istediðini bildirmiþtir. Dilek-
çesi Meclis-i Maârif’te görüþülerek hazýr-
lanan raporda, Osmanlý Devleti “bende”le-
rinden bir zatýn gazete yayýmlamaya he-
ves göstermesinin övgüye deðer bulundu-
ðu ve basýlmasýndan hoþnutluk duyulacak
bu gazete için ruhsat verilmesinin uygun
olduðu belirtilmiþtir. Âgâh Efendi, Tercü-
mân-ý Ahvâl’in ilk sayýsýný 6 Rebîülâhir
1277 (22 Ekim 1860) tarihinde neþretmiþ-
tir. Ýlk sayýlarýnda baþmuharrirlik yapan
Þinâsi aslýnda gazetenin kimliðini belirle-
yen kiþidir. Nitekim gazetenin çýkarýlma-
sýnda ve içeriðinin oluþturulmasýnda Þi-
nâsi’nin yeri birinci sayýda önemle vurgu-

rak hükümdarýn bütün seferlerine katýldý.
Müstansýr’ýn 1394 yýlýnda vefatýyla yerine
geçen oðlu Ebû Fâris Abdülazîz babasý-
nýn ona tanýdýðý imkânlarý tanýdýðý gibi te-
kelin idaresini de kendisine verdi.

1402’de Mayurka kral nâibi Roger de
Montcada, Abdullah et-Tercümân’a ülke-
sine dönebilmesi için dinî makamlara kar-
þý korunacaðýný bildiren bir belge gönder-
di, fakat bir sonuç alamadý. Sicilya kralýnýn
danýþmaný eski arkadaþý papaz Francis, Ab-
dullah et-Tercümân’ý Hýristiyanlýða çevir-
mek için Tunus’a geldi, fakat o da bir ne-
tice elde edemedi. Papa XIII. Bénoit tara-
fýndan tövbe edip eski dinine dönmesi ha-
linde kendisinin affedileceðine dair 1414’-
te çýkarýlan karar da sonuçsuz kaldý. Ab-
dullah et-Tercümân 1420’de Tu¼fetü’l-
erîb adlý kitabýný yazdý. Bir yýl sonra Ara-
gon Kralý Alphonse le Magnanime, hem
mahkûmlarýn serbest býrakýlmasýnda gös-
terdiði çabalar sebebiyle Tunus hüküm-
darýnýn oðluna hem de konuyla ilgili yar-
dýmlarý için Abdullah et-Türkî’ye teþekkür
etti; ayrýca Abdullah’a kendi ülkesinde ser-
bestçe dolaþmasý için 23 Eylül 1423 tari-
hinde bir belge gönderdi, ancak Abdullah
bunu da kabul etmedi. Abdullah et-Ter-
cümân Tunus’ta vefat etti. Kabri Sûkus-
serrâcîn’in dýþýnda Bâbüminâre semtin-
dedir. Müslüman olduktan sonra da ken-
di ana dili olan Katalanca eserler yazma-
ya devam eden Abdullah’ýn bu eserlerin-
de biyografisiyle ilgili bazý bilgiler mevcut-
tur.

Eserleri. 1. Tuhfetü’l-erîb* fi’r-red £alâ
ehli’½-½alîb. Hýristiyanlýða karþý yazýlan
önemli reddiyelerden biri olup müellif ese-
rin birinci bölümünde Ýspanya’daki yaþa-
mýný, Ýslâmiyet’i benimsemesini, ikinci bö-
lümde Tunus’ta geçen hayatýný ve Hafsî
sultanýnýn dönemini anlatmakta, üçüncü
bölümde Hýristiyanlýðý eleþtirmektedir. Eser
birçok defa basýlmýþ (Tunus 1290; Kahire
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TERCÜMÂN-ý AHVÂL

Tercümân-ý Ahvâl’de kiþilerin düþün-
ce ve kanaatlerini açýða vurma özgürlük-
leri, fikrî tartýþmalar, devletin hantal ya-
pýsý, eðitim sistemindeki bozukluklar, ül-
kenin malî sorunlarý gibi konular ele alýn-
mýþtýr. Bunlarýn yaný sýra iktisat ilminin ta-
rifi, bankacýlýk, sanayi ve ticaretten han-
gisine öncelik verilmesi gerektiði gibi tar-
týþmalara, inceleme ve edebî yazýlara, iç
ve dýþ haberlerle birlikte resmî haberlere,
nizamnâme ve antlaþmalara, tevcihata, pi-
yasa ve borsa haberlerine, meskûkâtýn ra-
yiç bedellerine, ansiklopedik bilgilere, pa-
diþahýn doðum ve tahta çýkýþ yýl dönümle-
rine düþürülen tarihlere, dünya nüfusuna,
Ýstanbul’da yaþayan müslüman ve gayri
müslim nüfusla þehirdeki aylýk ölüm ista-
tistiklerine, ilân ve reklamlara da yer ve-
rilmiþtir. Daha önce çýkan gazetelerden çok
farklý bir anlayýþla neþir hayatýna baþlama-
sý, þüphesiz Tercümân-ý Ahvâl’in Yeni
Osmanlýlar’a ait fikirlerin yayýn organý ol-
masýndan kaynaklanmaktadýr. Bu açýdan
bakýldýðýnda birçok alanda basýn hayatýna
yenilikler getiren gazete özellikle Þinâsi’-
nin önderliðinde ilk defa haberlerde halkýn
anlayacaðý bir dil kullanmayý ve halkýn di-

liyle düþünceleri halka aktarmayý ilke edin-
miþtir. Bundan dolayý resmî ilânlarýn dý-
þýndaki yazýlarda mümkün olduðu kadar
Arapça ve Farsça tamlamalar içermeyen,
o günün þartlarýnda nisbeten sade bir Türk-
çe’nin benimsenmesine çalýþýlmýþtýr. Ýçeri-
ði ve düzeni bakýmýndan önceki gazetele-
re göre çok geliþmiþ, haberler ve diðer ya-
zýlar birbirinden ayrýlmýþtýr. Haberler “ha-
vâdis-i dâhiliyye” ve “havâdis-i hâriciyye”
diye iki ana baþlýkta toplanmýþ, altýnda “Ýs-
tanbul vukuatý, taþra vukuatý”, bunun da
altýnda “Anadolu, Rumeli, Arabistan, Ak-
deniz” gibi bölgelere “askeriye, mülkiye”
gibi konulara göre tasnifler yapýlmýþtýr. Ay-
rýca haberlere yorum katýlarak Türk ga-
zeteciliðinde yeni bir gelenek baþlatýlmýþ-
týr. Bunlarýn yaný sýra ilginç ve merak uyan-
dýran haberlerle içeriðini zenginleþtiren ga-
zete resmî ve özel ilânlarla da büyük ilgi
görmüþtür. Yine Türk basýnýnda ilk defa
Tercümân-ý Ahvâl ilân ücretlerini her sa-
yýda birinci sayfada yayýmlayan gazete ol-
muþtur. Gazetede basýn hayatýna getiri-
len yeniliklerden belki de en önemlisi ha-
ber kaynaklarýnýn yazýlmýþ olmasýdýr. Özel-
likle iç haberlerde bölge gazeteleri, gelen
mektuplar, telgraflar, tahrirat ve bazý ha-
berlerde Ýstanbul’daki yerli ve yabancý ga-
zeteler kaynak gösterilmiþ, dýþ haberlerde
ise daha çok Times, La Patrie, Levant
Herald, Nouvelles de Marseille gibi ga-
zetelerden çeviriler yapýlmýþtýr.

Âgâh Efendi, Þinâsi, Ahmed Vefik Paþa,
Sarý Tevfik Bey, Mehmed Þerif Bey, Refik
Bey, Hasan Subhi Efendi gibi devrin önem-
li yazarlarýnýn bulunduðu gazetede siyasî
yazýlarýn yaný sýra eðitim ve ekonomi alan-
larýnda ilk eleþtiri makaleleri yer almýþ,
Mehmed Þerif Bey’in tarýma karþý sanayi-
leþmeyi savunan yazýlarý büyük ilgi gör-
müþtür. Ziyâ Paþa’ya atfedilen ve eðitim-
deki aksaklýklarý konu alan, politik yaný da
bulunan 34. sayýdaki “Maarife Dair Bend-i
Mahsûstur” baþlýklý yazý üzerine Türk ba-
sýn tarihinde ilk defa bir gazete kapatýl-
mýþtýr (12 Mayýs – 17 Haziran 1861). Bu
olay, basýn alanýnda yirmi yýl tek baþýna
faaliyet gösteren Cerîde-i Havâdis tara-
fýndan memnuniyetle karþýlanmýþ ve 153.
sayýda okuyucularýna Tercümân-ý Ah-
vâl’in yazarýnýn yetkisi dýþýnda hareket et-
mesi yüzünden Bâbýâli’ye çaðrýlarak ken-
disine matbaasýnýn kapatýldýðýnýn teblið
edildiðini haber vermiþtir. Cerîde-i Havâ-
dis’in bu tutumu, yayýn hayatýna tekrar
baþlayan Tercümân-ý Ahvâl’in 44. sayý-
sýnda eleþtirilmiþ ve Cerîde-i Havâdis’in
umduðu tek baþýna kalma zevkini fazla
sürdüremediði belirtilmiþtir. Ýki gazete ara-

lanmýþtýr. Gazetenin amacýný ve yayýn po-
litikasýný açýklayan “Mukaddime” de Þinâsi
tarafýndan kaleme alýnmýþtýr. Böylece Türk
basýnýnda imzalý baþyazý geleneðini ilk baþ-
latan gazete Tercümân-ý Ahvâl olmuþ-
tur. Þinâsi mukaddimede bir düþünce ve
tartýþma gazetesi çýkarmayý amaçladýkla-
rýný söyleyerek uygar ülkelerin gazeteleri-
ni örnek göstermiþ, halký bilgilendirmek
adýna iç ve dýþ haberlerin yaný sýra herke-
sin anlayabileceði bir dilde eðitici ve fay-
dalý yazýlara yer verileceðini belirtmiþtir.
Yazýnýn sonunda yer alan, “Deðil mi Tan-
rý’nýn ihsaný akl ü kalb ü lisan / Bu lutfu et-
melidir fikr ü þükr ü zikr insan” mýsralarýy-
la insanlarýn düþünce ve kanaatlerini açý-
ða vurma haklarýný kullanmalarý gerekti-
ðini söylerken nasýl bir yayýn politikasý iz-
leyeceklerini de ortaya koymuþtur. Yalnýz
pazar günleri 40 × 55 cm. ebadýnda çýkan
gazete dil, habercilik ve içerik bakýmýndan
yeni bir gazetecilik anlayýþý sergilemesin-
den dolayý büyük ilgiyle karþýlanmýþ, bu-
nun üzerine 25. sayýsýndan itibaren eba-
dý küçültülerek (20,5 × 31 cm.) haftada
üç, daha sonra beþ ve 740. sayýdan itiba-
ren cuma hariç her gün yayýmlanmýþtýr.

Tercümân-ý
Ahvâl’in
1. sayýsýnýn

ilk sayfasý
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Ahmed Midhat Efendi’nin
(ö. 1912)

çýkardýðý Türk basýnýnýn
en uzun ömürlü gazetelerinden.
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Ýlk nüshasý 27 Haziran 1878’de yayým-
lanan gazetenin sahibi Mehmed Cevdet
olarak görülmekteyse de gazeteyi kurup
yöneten Ahmed Midhat’týr. Otuz dört yýl
kesintisiz yayýmlanan gazete Ahmed Mid-
hat’ýn ölümünden (28 Aralýk 1912) sonra
da çýkmaya devam etmiþtir. Tesbit edile-
bilen son sayýsý 12 Kânunusâni 1340 (12
Ocak 1924) tarihli 15325. sayýdýr. Kuruluþ
sürecinde yazý heyetinde Vâhid, Ýbrâhim,
Manas ve Mehmed Ali Bey gibi isimler yer
almýþtýr. Henüz geliþme döneminde bu-
lunan Türk basýný için bir mektep vazife-
si gören gazete halka okuma alýþkanlýðý
kazandýrma, bilgiyi halka ulaþtýrma, kül-
türü tabana yayma gibi bir misyonu da
üstlenmiþtir. Toplumun birtakým beklen-
tilerini karþýlamada ve doðuþ sürecini ya-
þayan kamuoyunu biçimlendirip zihinleri
yönlendirmede en etkili yayýn organý ol-
duðu görülmektedir. Bu özelliklerinin en
azýndan temel ilkeler düzeyinde, dönemin
padiþahý II. Abdülhamid’in halký eðitme ve
onu zararlý düþüncelerden koruma esasý-
na dayanan eðitim ve kültür politikasýyla
paralellik gösterdiðini söylemek mümkün-
dür. Siyasî iradeyle örtüþen bu düþünce ve
amaç birlikteliði gazeteye maddî ve mâ-
nevî desteði de beraberinde getirmiþtir.

Tercümân-ý Hakîkat bu halkçý ve mem-
leketçi hareketinde baþarý kaydederken

bir yandan da zamanýn genç kalemlerine
kapýlarýný açmýþ, onlarýn yetiþmesine yar-
dýmcý olmuþtur. Bu yönüne dikkat çeken
dönemin bazý yazarlarý hâtýralarýnda ga-
zeteyi bir ocak, bir bilgi ve irfan kaynaðý
diye anacaktýr. Bu ocaðýn eðitiminden ge-
çenler arasýnda özellikle Ahmed Râsim’i,
Ýkdamcý Ahmed Cevdet ile Hüseyin Rah-
mi’yi (Gürpýnar) belirtmek gerekir. Bun-
lara gazetede yazýlarý çýkan Nigâr Haným,
Halide Edip (Adývar), Veled Çelebi (Ýzbudak),
Ahmed Ýhsan (Tokgöz), Hüseyin Cahit (Yal-
çýn) gibi kiþiler de eklenebilir. Tercümân-ý
Hakîkat’in bir irfan ocaðý misyonu yük-
lenmesinde Ahmed Midhat’ýn toplumu ve
gençleri kollayan ve koruyan pragmatik
anlayýþýnýn, yenilikçi bakýþ açýsýnýn önemli
rolü vardýr. Sayfalarýnda Batý dünyasýnda
bilim, fen ve sanayi alanýndaki geliþmeler-
le ilgili bilgiler aktaran gazete romantizm,
natüralizm, realizm gibi sanat akýmlarýn-
dan okuyucularýný haberdar etmeye çalýþ-
mýþtýr. Böylece haber verme yanýnda hal-
kýn bilgi ve görgüsünü arttýrma, bilgilen-
me ve bilinçlenme süreciyle birlikte yeni
bir toplumu inþa etme amacý güdülmüþ-
tür. Gazetenin bu tutumu en azýndan II.
Meþrutiyet’in hemen öncesine kadar de-
vam etmiþtir. Siyasî iktidarýn saðladýðý eko-
nomik imkânlarýn katkýsýyla baský kalite-
siyle de dikkat çeken gazetenin uzun ya-
yýn hayatý süresince dört dönemden geç-
tiði görülür.

1878-1882 yýllarý arasýnda Ahmed Mid-
hat, çevresince kendisine yakýþtýrýlan “yazý
makinesi” unvanýna denk düþen bir ener-
jiyle çalýþarak telif, tefrika, çeviri, uyarlama
yazýlarýyla gazeteyi þekillendirir. Bu dönem-
de halka kýssadan hisse verme amacýna
uygun biçimde macera romanlarýna, ta-
rih ve coðrafya konulu yazýlara, o günün
tabiriyle “âsâr-ý mütenevvia”ya yer verilir.
Bu uygulama, Ahmed Midhat’ýn her þe-
yin öðrenilmesi gerektiði anlayýþýyla tam
bir uygunluk gösterir. Ahmed Midhat, ka-
leme aldýðý popüler romanlarýn yaný sýra
keþif ve icatlardan haber veren yazýlarýy-
la bir yandan genç kuþaklara okuma yaz-
ma zevkini aþýlar, diðer yandan onlara ya-
yýnlarý izleme alýþkanlýðý kazandýrýr. Zen-
gin içeriði ve kaliteli baskýsýyla gazete asýl
kimliðine ikinci dönemde (1882-1884) ka-
vuþur. Bu dönem, Ahmed Midhat’ýn ede-
biyat dünyasýnda yýldýzý giderek parlayan
damadý Muallim Nâci’yi de yanýna alma-
sýyla baþlar. Muallim Nâci’nin görevi gaze-
tenin edebiyat sayfasýný yönetmektir. Bu
süreçte gazete, gerek toplum ve kültür
hayatýna getirdiði hareketlilikle gerekse
içerik zenginliðiyle güçlenip kamuoyuyla

sýndaki rekabetin öncesi de vardýr. Þinâ-
si’nin görücü usulüyle evlenmeyi eleþtiren
“Þâir Evlenmesi” adlý manzum oyununun
Tercümân-ý Ahvâl’in ilk sayýlarýndan iti-
baren tefrika edilmesi, okuyucunun ilgi-
sini çekmiþ ve gazetenin tirajýný arttýrmýþ-
týr. Bunu çekemeyen Cerîde-i Havâdis
oyunu okuyucularýna kocakarý masalý di-
ye tanýtmýþtýr (11 Aralýk 1860). Ardýndan
Tercümân-ý Ahvâl’de yer alan bir haber-
de (26 Aralýk 1860) Cerîde-i Havâdis sa-
hibinin bir Ýngiliz, Tercümân-ý Ahvâl sa-
hibinin “ehl-i Ýslâm” olduðu kaydedilmiþ-
tir. Bu tartýþma ve polemikler uzun süre
devam etmiþ, her iki gazete saray tara-
fýndan uyarýlarak rekabet yüzünden had-
di aþan söylemlerden kaçýnýlmasý istenmiþ,
bunun üzerine Tercümân-ý Ahvâl 51. sa-
yýsýnda okuyucudan özür dilemiþtir. Ancak
devletten destek alan Cerîde-i Havâ-
dis’in müslüman bir gazetecinin çýkardý-
ðý Tercümân-ý Ahvâl’e patavatsýzca sal-
dýrmasý Âgâh Efendi’yi öfkelendirmiþtir.
Âgâh Efendi, muhalefetine engel olmak
için 1861’de 5000 kuruþ maaþla Postahâ-
ne-i Âmire nâzýrlýðýna tayin edilmiþ, daha
sonra Vapurlar Nezâreti ile Ereðli Kömür
Madeni Nezâreti de uhdesine verilmiþtir.
Bu imtiyazlar doðrudan gazete için veril-
memiþ görünse de temelde Cerîde-i Ha-
vâdis’e saðlanan maddî imkânlarýn bir
Türk gazetesine de saðlanarak basýn yo-
luyla saraya karþý kamuoyunda oluþturul-
maya çalýþýlan muhalefetin önüne geçme
ve gazeteyle bir nevi barýþma amaçlanmýþ-
týr. Bu açýdan bakýldýðýnda Tercümân-ý
Ahvâl’in de devletten yardým aldýðý söy-
lenebilir. Hatta Âgâh Efendi baþýna geti-
rildiði nezâretlerle ilgili ilânlarý gazetesi-
ne vermekten çekinmemiþtir. Bu imtiyaz-
lara raðmen Tercümân-ý Ahvâl’de ga-
zetecilikte en önemli þartýn tarafsýzlýk ol-
duðu vurgulanmýþ, gazetenin yayýmý sü-
resince doðru haber vermeye dikkat edil-
miþ, yanlýþ haber yazýldýðýnda bunu tek-
zip ederek doðrusunu yazmaktan çekinil-
memiþtir. Bu arada diðer gazetelerin ka-
muoyunu yanýltmalarýna da fýrsat veril-
memiþtir. Yayýn hayatýna baþka gazetele-
rin girmesi zaman içerisinde Tercümân-ý
Ahvâl’in önemli ölçüde tiraj kaybýna uð-
ramasýna sebep olmuþ ve altý yýl gibi bir
süre çýktýktan sonra kapanmýþtýr (23 Þev-
val 1282 / 11 Mart 1866).
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