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TASVÝR

müþtür. Buna karþýlýk Mütenebbî, Ýbn Re-
þîk el-Kayrevânî gibi edip ve þairler çöl ha-
yatý yaþamamýþ, çölde hiçbir ilgisi olma-
yan þairlerin bunlarý tasvir etmelerini an-
lamsýz bulmuþ, her devirde þairlerin top-
lumun sosyal, siyasal ve ekonomik haya-
týn öðelerini, araç ve gereçlerini tasvir et-
mesini daha doðru kabul etmiþtir (el-£Um-
de, II, 295-296).

Abbâsî devirlerinde tasvir konularý ge-
niþlemiþ, özellikle Ebû Nüvâs ve Ýbnü’r-
Rûmî’de görüldüðü gibi tasvir edilen þey-
lerin en ince ayrýntýlarýna girilmiþ, þairler
betimledikleri konulara psikolojik tahlille-
riyle kiþisel duygu ve izlenimlerini de ekle-
miþtir. Birçok soyut kavram somut tablo-
lar halinde dile getirilmiþtir. Tasvir temasý
þiirde Abbâsî asrýnýn simgesi olurken En-
dülüs’te nazým-nesir bütün edebî konula-
rýn sembolü olmuþ; Ýbn Hafâce, Ýbn Am-
mâr, Ýbn Hamdîs, Muhammed b. Galib er-
Rusâfî, Ýbn Zümrek gibi þairler Endülüs’ün
yeþil tabiatýný, rengârenk çiçeklerle dolu
bahçelerini, kýrlarýný, sularýný, fýskýyelerini,
saraylarýný tablolar halinde ifade etmiþtir.
Eyyûbî, Memlük ve Osmanlý devirlerinde
Arap þiirinde tasvir konularý geliþip zen-
ginleþerek devam etmiþtir. Ebû Mansûr
es-Seâlibî Si¼ru’l-belâ³a’sýnda tasvirler-
de kullanýlan bazý kliþe sözleri toplamýþ,
A¼senü mâ semi£tü adlý eserinde çeþitli
tasvir konularýnda örnekler vermiþtir. Sa-
fedî göz, göz yaþý, ben, hilâl gibi öðelerde
kendisine ve baþka þairlere ait þiirlerden
seçtiði kýta ve dizeleri, her birine ayrýntýlý
birer mukaddime yazarak müstakil tasvir
antolojileri meydana getirmiþtir (bk. SA-
FEDÎ). Þevký Dayf el-Fen ve me×âhibüh
fi’þ-þi£ri’l-£Arabî adlý eserinde (s. 207-
212, 232-239, 267) Ebû Temmâm, Ýbnü’r-
Rûmî ve Ýbnü’l-Mu‘tez gibi usta tasvir þa-
irlerinin sanatlarýný ele almýþtýr.

Tasviri nitelenen öðenin olduðu gibi tas-
viri, nitelenenin üstüne çýkan veya geri-
sinde kalan tasvir olmak üzere üçe ayýran
Bâkýllânî, Kur’an’da tasvir konusuna ilk te-
mas eden müelliflerden olup Kur’an’ýn tas-
vir ettiði þeyi ve özellikle soyut kavramlarý
gözle görülürcesine somutlaþtýrmada di-
ðer sözlerin önüne geçtiðini belirtmiþtir.
Tasviri Kur’an’ýn i‘câz sýrlarýndan biri diye
görmüþ, Kur’an’da gerçeðin olduðu gibi
tasviri veya yorum katýlarak tasviri (tefsir-
li) þeklinde iki türden söz etmiþ, bunlar için
bazý âyetlerden örnekler vermiþtir (Ý £câ-
zü’l-Æurßân, s. 251-254). Kur’ân-ý Kerîm’in
tasvirlerinde göze çarpan hususlardan bi-
ri iman-küfür, hidayet-dalâlet, küfür-þirk-
nifak, bunlarýn müntesipleri ve yapýlan
ameller gibi soyut kavramlarýn mesellerin

yaný sýra teþbih ve temsillerle somutlaþ-
mýþ tablolar halinde ifade edilmiþ olmasý-
dýr et-Ta½vîrü’l-fennî fi’l-Æurßân adýyla bir
eser yazan Seyyid Kutub’a göre Kur’an mü-
þahede edilen bir olayý, görülen bir man-
zarayý, zihnî bir mânayý, ruhî bir durumu
olduðu kadar insan tipini, beþer tabiatýný
hissî ve hayalî bir þekilde ortaya koymak
suretiyle en güzel ve en etkileyici tasvir ör-
neklerini vermiþtir. Seyyid Kutub tesbit et-
tiði bu tür tasvir türleri için çeþitli âyetler-
den örnekler zikretmiþtir.
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ÿHüseyin Elmalý

™ TÜRK EDEBÝYATI. Tasvirin süsleyici
ve hüner ortaya koyucu asýl iþlevi halk ede-
biyatý ve divan edebiyatý ürünleri için de
geçerlidir. Özellikle divan edebiyatýndaki ka-
sidelerde nesîb (teþbîb) denilen giriþ bölüm-
leri bir bakýma þairin ifade gücünü tasvir
yoluyla ortaya koyduðu bölümler olmuþtur.
Þairler asýl konuya geçmeden önce bura-
da mevsimlere ait çeþitli tabiat manzarala-
rýný, ramazan ve bayramlarý, savaþlarý, at-
larý, devlet büyükleri tarafýndan yaptýrý-
lan köþkleri, Ýstanbul veya Baðdat gibi bir
þehri tasvir ederler. Kasideler nesîb bölüm-
lerindeki bu tasvirlere göre “bahâriyye,
þitâiyye, ramazâniyye, iydiyye, nevrûziy-
ye, rahþiyye, fethiyye, dâriyye” gibi isim-
ler alýr.

Divan edebiyatýnda tasvirin en güzel þek-
li mesnevilerde bulunur. Bilhassa lirik ko-

ker. Deve tasvirindeki baþarýsý sebebiyle
Râî en-Nümeyrî’ye “Râi’l-ibil” (deve çoba-
ný) lakabý verilmiþtir. Yaban eþeði, ok ve
yay tasvirlerinde Þemmâh, Hutay’e ve
Ferezdak; þarap ve içki meclisi tasvirinde
Meymûn b. Kays el-A‘þâ, Ahtal, Ebû Nü-
vâs, Ýbnü’l-Mu‘tez; av tasvirinde yine Ebû
Nüvâs ve Ýbnü’l-Mu‘tez görülür. Ömer b.
Ebû Rebîa, tasvire hikâye ve diyalog üslû-
bunu katmak suretiyle canlý ve hareketli
bir nitelik kazandýrmýþtýr. Bilgisi ve kültü-
rü, hayal dünyasýnýn geniþliði, dile hâki-
miyeti, üstün zekâsýyla yaptýðý tasvirlerle
Ýbnü’l-Mu‘tez edebiyat tarihinde ayrý bir
yere sahiptir. Onun çaðdaþý Ýbnü’r-Rûmî
de zengin ve ayrýntýlý tasvirler ortaya koy-
muþtur. Zürrumme çöl hayatýna iliþkin
tasvirleri, Ubeyd el-Anberî vahþi tabiat
tasvirleri, Ali b. Ýshak er-Râcihî ve Ebû
Tâlib el-Meymûnî deðiþik alanlardaki tas-
virleri, Küþâcim eðlence âlemi, yemek ve
tabiat tasvirleri, Sanevberî bahçe tasvirle-
ri, Ýbn Hafâce el-Endelüsî yeþil tabiat tas-
virleri, Ýbn Hamdîs es-Sýkýllî kuyu, pýnar ve
nehir sularýnýn tasvirleriyle ün kazanmýþ-
týr (Mustafa Sâdýk er-Râfiî, III, 119-125).
Bir kýsým þairlerin sadece bazý konulardaki
tasvirleri baþarýlý iken Ýmruülkays, Ýbnü’l-
Mu‘tez, Ýbnü’r-Rûmî, Buhtürî ve Ebû Nü-
vâs’ýn bütün tasvirleri çok iyi örnekler ola-
rak deðerlendirilmiþtir (Ýbn Reþîk el-Kay-
revânî, II, 295). Serî er-Reffâ’nýn el-Mu¼ib
ve’l-ma¼bûb ve’l-meþmûm ve’l-meþrû-
ba adlý þiir antolojisinde sevgili, koku, çi-
çek ve þarap tasvirleri bölümler halinde ele
alýnmýþtýr.

Ömer Ferruh tasviri hayalî ve hissî (so-
mut) diye ikiye ayýrmýþ, hayalî tasviri “be-
timlenen öðenin benzetme ve istiarelerle
hâfýzada canlandýrýlmasý”, hissî tasviri de
“betimlenen öðenin sözlerle resminin ya-
pýlmasý” biçiminde tanýmlamýþ, somut tas-
virin daha güzel ve edebî sayýldýðýný ifade
etmiþtir. Ömer Ferruh kadîm þiirde yer
alan tasvir temalarýný eski konak yerleri-
nin ve kalýntýlarýn, deve ve at gibi binek
hayvanlarýnýn tasviri, av tasviri, tabiat, kah-
ramanlýk ve savaþ tasvirleri þeklinde be-
lirlemiþ, daha sonra kadýn (gazel), içki ve
av tasvirlerinin (tardiyyât) baðýmsýz tema-
lar haline geldiðini, bugün mutlak þekilde
tasvir denildiðinde cansýz tabiat öðeleri-
nin tasvirinin anlaþýldýðýný ifade etmiþtir
(TârîÅu’l-edeb, I, 80-81). Ýyi bir þiirin ve
özellikle bir methiyenin yazýmýnýn kadîm
Arap þairlerini taklit etmeye baðlý oldu-
ðunu söyleyen Ýbn Kuteybe muhdes þair-
ler için bu þartý öne sürmüþ, onlarýn da ka-
dîm þairler gibi çöl hayatýyla ilgili öðeleri
ayný biçimde tasvir etmelerini gerekli gör-
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bir araya getirilerek birbiriyle baðlantýsýz
öðeler toplamýndan boyu selviye, saçlarý
yýlana, kaþlarý yaya, kirpikleri oka benze-
yen bir gulyabani karikatürü ortaya konul-
maya kadar varýlmýþtýr. Bu yoldaki eleþtiri-
leri deðerlendiren Ahmet Hamdi Tanpýnar,
ilk defa eski þiirin hayal sistemiyle devrin
sosyal düzeni arasýndaki paralelliðe dikkat
çekmiþ, yapýlan kasýtlý çarpýtmalardaki ben-
zetme öðelerinin sosyal yapýnýn baðlý ol-
duðu algý biçimi temel alýnýp yerli yerine
konulduðunda asýl resmin kendi anlamlý
bütünlüðü içinde belireceðini ifade etmiþ-
tir. Tanpýnar’la ayný doðrultuda süren da-
ha sonraki çalýþmalarda da eski edebiya-
týn tasvir þekilleri, ideolojisi ve sosyokül-
türel normlarý araþtýrýlmaya devam edil-
miþ, tasvirin kültürle yakýn iliþkisi ortaya
konulmuþtur. Eski edebiyatýn benzetme
unsurlarýnýn arka planýnda dönemin âdet,
gelenek, gündelik hayatta kullanýlan alet-
ler, inançlar, tabiat ve hayattan manzara-
larla müsbet ilimler ve türlü ruh hallerinin
bütün realitesiyle yer aldýðýna iþaret edil-
miþtir. Bazý araþtýrmacýlar, Tanzimat dö-
neminde yazýlan roman ve hikâyelerde or-
taya çýkan tasvirin tamamen Batý retoriði-
ne baðlanamayacaðýný ifade etmiþtir (Ak-
deniz, XIII [2007], s. 16). Yenilikçiler dahil
olmak üzere dönemin yazarlarý, geliþmiþ
bir mantýk geleneði bulunan bir kültür sü-
rekliliðini az veya çok devraldýklarý için en
azýndan usta bir tanýmcý kabul edilmiþtir.
Çünkü Batý retoriðinde yer almayan bir
metin tipolojisine sahip olan Doðu kültü-
rü Kur’an’ý doðru anlama ve anlatma ama-
cý etrafýnda geliþmiþ burhan, cedel, hita-
bet, muhayyelât, mugalata þeklinde tas-
nif edilmiþ bir mantýk ve belâgat gelene-
ðine sahiptir. Bununla beraber tanýmla
baðlantýlý bir yönü bulunsa da tasvir, bir
yorum olmasýyla ondan ayrýlýr. Batý’da tas-
vir Doðu’ya göre daha çok geliþmiþ bir sa-
nattýr. Bu sebeple yenilikçi ilk roman ve hi-
kâye yazarlarý tasvirde geleneksel þiir ve
hikâyenin sunduðu sýnýrlý tasvir þekilleriy-
le yetinmek zorunda kalmýþ, Batý’nýn bu
yoldaki deneyimini Türkçe’ye mal etme sü-
recinde birçok acemilik yaþanmýþtýr. Bu
süreci belirtmek için Tanpýnar “tariften
tasvire” ifadesini kullanýr. Ona göre tasvir
dilinin meydana gelmesindeki güçlüðün
sebeplerinden biri Türk kültür hayatýnýn
Batýlý anlamda bir resim sanatý tecrübe-
sinden mahrum oluþudur.

Türk edebiyatý literatürüne modern an-
lamýyla tasvir kavramýnýn giriþi XIX. yüz-
yýlda edebiyatta baþlayan Batýlýlaþma sü-
reci içindedir. Muallim Nâci tasvir yerine
tavsif kelimesini kullanmakta ve tavsifi,
“Bir þeyi göz önüne getirerek tecessüm

ettirecek sûrette o þeyin haline münasip
birtakým tâbirât ile tarif etmektir” diye
tanýmlamaktadýr (Istýlâhât-ý Edebiyye, s.
202). Mehmed Âkif “Tasvir” baþlýðýyla ka-
leme aldýðý bir yazýsýnda bir taným yap-
manýn yanýnda tasvirin türlerinden bah-
setmekte, bunlarý hakiki tasvir, hakikatle
hayalin karýþtýðý tasvir, yazarýn görmek is-
tediði gibi yaptýðý tasvir diye üçe ayýrmak-
tadýr. Daha sonra Türk edebiyatýnda çe-
þitli açýlardan tasvir sýnýflandýrmalarý yapýl-
dýðý görülmektedir. Meselâ konularý baký-
mýndan insan, hayvan, eþya, manzara, olay
tasviri gibi ayýrýmlara gidilmiþ veya tas-
virde izlenen yola göre hiçbir þey atlama-
dan sýrayla ve adým adým ilerleyerek yapý-
lan sistematik ve ilgi çekici yönler seçile-
rek yapýlan seçici tasvirlerden söz edilmiþ-
tir. Bununla beraber bir sýnýflama yapýl-
mak istendiðinde tasvir öncelikle nesnel
(objektif) ve öznel (sübjektif) diye ikiye ay-
rýlmýþtýr. Bu ayýrýmý belirleyen temel et-
ken olarak tasvire duygu öðesinin karýþýp
karýþmamasý gösterilmiþtir. Objektif tas-
virlerde açýklayýcýlýk, görülenin olduðu gibi
anlatýlmasý, sübjektif tasvirlerde anlatan
yahut bakan kiþinin duygularýnýn da iþe
karýþmasý esas alýnmýþtýr.

Batýlý örneklerinde olduðu gibi ilk dö-
nem Türk roman ve hikâyelerinde tasvir-
lerin zaman akýþýný askýya alarak ortaya çý-
kan baðýmsýz bölümler þeklinde geliþtiði
görülür. Yazar bu bölümde ustalýðýný, re-
torik gücünü ortaya koymak ister gibidir.
Bu tür tasvirler süsleyici, þiirsel bir etki
uyandýrdýðý kadar okuyucuyu dinlendirici
bir fonksiyon üstlenmiþtir. Bazý durum-
larda olay akýþýnýn kesildiði bu tasvirlerin
okuyucuda beklenti ve merak arttýrýcý bir
iþlevi de vardýr. Daha sonraki evrelerde yi-
ne bir yönüyle Batýlý örneklerden esinle-
nerek Türk roman ve hikâyesinin geliþim
süreci içinde dýþ dünyayý anlatýyor gibi gö-
rünen tasvir, süsleme ve sanat gösterme-
nin ötesinde dýþla iç dünya arasýndaki iliþ-
kileri sergilemek gibi bir görev de yükle-
nir. Tabiat ve dýþ dünya tasvirleri aracýlý-
ðýyla kiþilere ait ruhî yaþantý görünür ký-
lýnmýþtýr. Böylece tasvirlerin metnin bü-
tünlüðü içindeki yapý belirleyici iþlevleri or-
taya çýkmýþtýr. Özellikle realizm akýmýna
baðlý yazarlar kiþilerin görünümü, giyimi,
çevrelerindeki eþya ve içinde yaþadýklarý
muhitin tasvirleri aracýlýðýyla onlarýn ruh
durumlarýný algýlamayý saðlayan bir atmos-
fer meydana getirmiþtir. Bazý roman ve hi-
kâyelerde anlatýyý durdurarak yapýlan tas-
virlerin yerini kiþilerin bakýþ açýsýndan yapý-
lan tasvirlerin aldýðý görülür. Bu þekilde an-
latý zamaný ile tasvirin zamaný çakýþarak
tasvirin kiþilerin hareketleriyle beraber yü-

nularý ve hamâsî olaylarý ifade ederken
þair okuyucuya o sahneleri âdeta yaþatýr.
Divan þairi baþta aþk olmak üzere soyut
kavramlarý (eriþilemeyen sevgili, duygu-
lar, hayaller, gönül, kozmik âlem, din vb.)
anlatýrken dýþ dünyadan örnekler vererek
maksadýný izah etmeye çalýþýr. Bu sebep-
le cemiyet, insan, sevgili, aþk, zaman gibi
kavramlar etrafýnda kurduðu sanat dün-
yasýný okuyucuya açýklamak için tasvirle-
re baþvurur. Aþkýn þaraba, tekkenin mey-
hâneye, sâkî veya meyhânecinin mürþi-
de, derviþin meyhânedeki sarhoþa ben-
zetilerek zengin tasvirlere zemin hazýrla-
nan tasavvuf ve tekke þiirinde de durum
hemen hemen aynýdýr. Aþk, þarap ve ka-
dýn gibi konularda yazýlan gazeller baþta
olmak üzere divan þiirinin hemen bütün
þekillerinde þair (âþýk), ulaþamadýðý mu-
hayyel sevgilinin fizik yapýsýna ve psikolo-
jisine ait bazý özellikleri anlatmaya çalýþýr
ve güzelliðini tabiattan örneklerle överken
(gül yanak, gonca dudak, selvi boy vb.) yi-
ne tasviri kullanýr. Âdeta tek amacý sevgi-
linin güzelliðini dillendirmek olan þair, aþk-
ta kendisine rakip saydýðý diðer þairlerden
ayrý bir ifade yolu bulabilmek için tasvirle-
rinde orijinal bir üslûp bulmak zorunda-
dýr. Çünkü sevgilinin nazý yahut âþýðýna çek-
tirdiði eza ve cefa ortak özellikler taþýyan
tek bir güzel imajýna iþaret eder. Aþkýnýn
derdiyle kanlý göz yaþlarý döken bu âþýðýn
tasvirine bakýldýðýnda ah ettikçe içindeki
ateþle felekleri yakan, iradesi elinden gi-
dip çýlgýna dönen, periþan olmuþ bir Mec-
nun görülür. Ayrýca þair sevgilisinin -boyu
ve beli dýþýnda- gerdanýndan üstte kalan
güzelliðiyle alâkadardýr. Bu güzelliðin tas-
viri için kullanýlan benzetmeler þairden þa-
ire deðiþmeden fakat tasvirlerde derinle-
þerek devam eden öðelerdir. Divan edebi-
yatý üzerine yapýlmýþ çalýþmalarýn ve üre-
tilmiþ tezlerin pek çoðunda bu tasvirlerin
neler olduðu anlatýlýr (meselâ bk. Tolasa,
bibl.; Kurnaz, bibl.). Öte yandan sevdiðinin
cefasýný çekmesi mukadder olan bir âþýk-
la onun rakibi gibi sûfî yahut zâhid de bu
tür tasvirlerin öznelerindendir (Þentürk,
bk. bibl.). Divan edebiyatýnda mensur eser-
lerde de tasvire baþvurulmuþ, hikâyeler
ve kahramanlýk eserlerinde oldukça zen-
gin sahneler tasvirlere konu olmuþtur (Kav-
ruk, bibl.).

Tanzimat’tan sonra Batý etkisinde yeni
bir edebiyat geliþirken eleþtiri en baþta es-
ki edebiyatýn hayal dünyasýný hedef almýþ-
týr. Özellikle divan þiiri ve eski hikâyenin
dünyasý bu bakýmdan gerçeðe, doðaya ve
akla uygun sayýlmayan canlandýrmalarla
dolu olmakla suçlanmýþtýr. Bu dünyanýn
güzeline ait tasvir ve benzetme unsurlarý
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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)


