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ÖZET

Basın-yayının önemini erken kavrayan batı toplumları, XIX. yüzyılda daha adil 
ve özgürlükçü bir toplum oluşturabilmek için basın yayın hayatını geliştirmişlerdir. 
Bu dönemde gelişmiş ülkelerde daha sağlıklı bir toplum ve devlet yapısı için 
kullanılan basın-yayın araçları, daha az gelişmiş ülkelerde, gelişmiş ülkelerin 
siyasi ve ekonomik çıkarlarına hizmet eden ayrılıkçı güç olarak kullanılmıştır. 
Basın-yayın yolu ile rakip ülkeler katında en az güçle azami menfaatler elde 
edilen bölgelerden birisi de Orta Doğu olmuştur. 

Bölgede Osmanlı idaresi aleyhine ilk basın-yayın faaliyetleri 1798’de 
Napolyon’un Mısır’ı işgali sonrası yayımlattığı gazetelerle başlamıştır. 
Napolyon’un Mısır’dan çekilmesi ile bir süre akamete uğramış ise de bilahare 
çok daha geniş ve farklı boyutlara ulaşmıştır. Özellikle Sanayi İnkılâbı, Süveyş 
Kanalının açılması ve İstanbul-Bağdat demiryolu çalışmaları gibi küresel 
gelişmeler bölgeyi yeniden Avrupa ticaretinin önemli merkezlerinden biri hâline 
getirmiş, etnik ve dinî çeşitlilik ile birlikte bölge büyük devletlerin mücadele alanı 
olmuştur. 

Osmanlı idaresinde yüzyıllarca barış içerisinde yaşamış olan Orta Doğu 
halkları, bu gücün yaptığı olumsuz propagandalarla birbirine düşman toplumlar 
hâline getirilmiştir. İslam kardeşliğinin yerini etnik kardeşlik almıştır. Osmanlı 
devleti ayrılıkçı yayınları çıktıkları yerde engellenmeye çalışmış, engellenememesi 
durumunda da Osmanlı topraklarında dağıtımının yasaklanması yoluna gidilmiştir. 
Fakat yasaklar hem Osmanlı vatandaşları hem de büyük ülkeler tarafından 
şiddetle eleştirilmiş ve her fırsatta yasakların kaldırılması için tehdit ve şantaja 
başvurulmuştur. Ancak her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden batılı güçler, 
eleştirilen kendileri olunca kişilik hakları var diyerek yayınları durdurabilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Orta Doğu, basın-yayın, ayrılıkçı, Arap 
milliyetçiliği.
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ABSTRACT

Domestic and Foreign Press Activities made against Ottoman 
Administration in Ottoman Territories and Approach of Ottoman Statesmen

Western societies which comprehended importance of press in early times 
developed press life in order to constitute a more equitable and liberal society in 
XIX. century. In this period of time, media tools that was used for the healthier 
society and state structure in developed countries, has been used as a seperatist 
power which served for the political and social interests of developed countries 
against less developed countries. One of the regions where the maximum interests 
were obtained with less power via press for the competitor countries has been the 
Middle East. 

In the region, the first press activities against Ottoman Admnistration was started 
with papers published after Egypt occupation of Napoleon in 1798. Although it 
failed for a period of time with the withdrawal of Napoleon from Egypt, it reached 
to the more expansive and different dimensions. Global developments, especially 
such as Industrial Revolution, opening the Suez Canal and Istanbul-Baghdad 
railway works again made the region one of the important centers of European 
trade and has been struggle area for great states in region together with ethnical 
and regional diversity. 

Middle East peoples who lived in peace under Ottoman administration for many 
years were converted into hostile societies due to these negative propagandas. 
Islamic fraternity was replaced by ethnical fraternity. Ottoman state tried to prevent 
seperatist publications where they emerged, and in case of non-prevention, it was 
initiated to prohibit their distribution in Ottoman territories, but prohibitions were 
severely criticized both by Ottoman citizens and by the developed nations, and 
on all occasions, it was applied to threat and blackmail, but western powers who 
talked about the freedom of the press at every turn could cease broadcasting by 
saying “there exist personality rights”, when they were criticized. 

Key Words: Ottoman State, Middle East, press, seperatist, Arap nationalizm,

GİRİŞ

XIX. yüzyılın ikinci yarısı, bütün dünyada basın-yayın faaliyetlerinin toplum 
ve iktidarlar üzerinde kendisini iyiden iyiye hissettirdiği bir dönem olmuştur. 
Basın-yayının gücünü erken kavrayan küresel ekonomik ve siyasî otoriteler, 
bu güç sayesinde dünyanın birçok bölgesinde taraf oldukları çatışmaları kısa 
sürede ve az bir kuvvetle kendi lehlerine sonuçlandırabilmişlerdir. Bu durum 
ilerleyen süreçte basının, silah kadar olmasa da önemli bir caydırıcı araç olarak 
kullanılmasını sağlayacaktır. 

XIX. yüzyılda basının etkin olarak kullanıldığı bölgelerden birisi de Orta 
Doğu olmuştur. Yüzyıllarca barış içerisinde yaşamış olan bölge halkları, yapılan 
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olumsuz propagandalarla birbirine düşman toplumlar hâline getirilmiştir. O 
dönemde toplumlar arası çatışmalara neden olan bu faaliyetlerin ortaya konması 
günümüzde de aynı olumsuzlukların yaşanmasına engel olacaktır. 

Ancak konuya girmeden önce karşılaştığımız bir zorluğa dikkat çekmek 
istiyoruz. O da “devlet”, “hükûmet”, “hilafet” ve “saltanat” kavramlarının 
kullanılması ile ilgilidir. Belgelerde “Hükûmet-i Seniye” ve “Hilafet-i İslamiye” 
tabiri sadece padişah ve hükûmeti için değil, Osmanlı Devleti için de kullanılmıştır. 
Bu durum padişah ve hükûmeti aleyhine sadece demokratik hak elde etmek, 
istibdada karşı durmak için yapılan muhalefet ile dinî veya etnik nedenlerle 
Osmanlı Devleti’nin varlığına ve hükümranlık haklarına karşı yapılan direnişin 
çok kere birbirine karıştırılmasına neden olmaktadır. Çizginin korunamaması 
durumunda sadece demokratik hak talebinde bulunan düşünürler, yazarlar, 
gazeteciler ayrılıkçı durumuna veya ayrılıkçılar demokratik hak talebinde bulunan 
masum insanlar konumuna gelebilecektir. 

Bu kısa açıklamalardan sonra bölgeye gelince; bir Anglo-Sakson merkezli 
ifadelendirme olan Orta Doğu tabiri kullanıcının tercihine göre farklı zamanlarda, 
farklı devletlerde, farklı alanları ifade etmektedir (Dursun, 1995: 15). Bununla 
birlikte genel olarak Libya’nın doğusundan Pakistan’a kadar uzanan Asya’nın 
güneybatısı ile Afrika’nın kuzeydoğusunu içerisine almaktadır (Özey, 1996: 1-7). 
Bizim için bu kavram Osmanlı Devleti’nin Mısır, Suriye, Irak, Arabistan, Yemen 
ve Tunus topraklarını ifade etmektedir. Bölge XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti 
idaresine geçmiştir (Uzunçarşılı, 1983: 284-290). 

En eski çağlardan itibaren doğu-batı ticaretinin önemli merkezlerinden biri 
olan Orta Doğu, Portekizlilerin Ümit-Burnu Denizyolunu keşfini müteakip bir 
süre önemini yitirmişse de XIX. yüzyıldaki küresel gelişmeler bölgeyi yeniden 
Avrupa ticaretinin önemli merkezlerinden biri hâline getirmiştir (Lybry, 1987: 
140-156; Güçer, 76; Mantran, 1987: 159-175; Raymnod, 1995: 19). Orta Doğu 
XIX. yüzyılda özellikle şu üç bakımdan önem kazanmıştır. Bunlardan ilki sanayi 
inkılâbıdır. XIX. yüzyılın başlarında sanayideki hızlı gelişme sanayi malları 
üretiminde önemli artışlar sağlamış, bu durum Avrupa Devletlerini özellikle 
İngilizleri, yeni pazarlar bulmaya ve ham madde kaynaklarına en kısa ve ucuz 
bir şekilde ulaşmak için yeni yollar aramaya itmiştir (Orhonlu, 1984: 116-139; 
Ayıntabî, 1983: 6). İkincisi Süveyş Kanalı’nın açılmasıdır. 1869 yılında Süveyş 
Kanalının açılması ile birlikte, Uzakdoğu ve Hint malları hiç karaya çıkarılmadan 
kanal yoluyla Avrupa’ya nakledilmeye başlanmıştır (Bâlî, 1992: 124). Üçüncüsü 
de İstanbul-Halep-Bağdat ve İstanbul-Halep-Hicaz Demiryolu Projeleridir. İşte 
bu gelişmeler bölgenin stratejik önemini arttırmış ve büyük devletlerin ekonomik 
çıkarlarının bölgeye kaymasına neden olmuştur. Ekonomik çıkar çatışmalarının 
yanı sıra, etnik ve dinî çeşitlilik, bölgeyi dünyanın siyasî arenası hâline getirmiştir 
(Y. EE, nr, 127/87). İnceleme dönemimizde Avrupa’nın ve özellikle İngiltere’nin 
bölgeyle ilgisinin altında bu jeopolitik konumu yatmaktadır. 
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Orta Doğu Topraklarındaki İlk Ayrılıkçı Basın Yayın Faaliyetleri

Orta Doğu topraklarında Osmanlı idaresi aleyhine basın-yayın yolu ile yürütülen 
ilk faaliyet, 1798’de Napolyon Bonapart’ın Mısır’ı işgali sonrası yayımladığı 
gazetelerle başlar. Napolyon, bu amaçla beraberinde getirdiği matbaada 27 
Ağustos 1798’den itibaren Courrier d’Egypt’i, Ekim ayından itibaren Decade 
Egyptienne’i ve birkaç ay sonra da Journal Office’i yayın hayatına sokmuştur 
(Duman, 2000: 7). Napolyon’un başlattığı ve 1828’de Mısır Valisi Kavalalı 
Mehmet Ali Paşa’nın Arapça ve Türkçe olarak yayınlattığı Vekayi-i Mısrî ile 
gelişen basın yayın hayatı, yüzyılın son çeyreğinde Mısır’ı saltanat ve hilafet 
aleyhine yayın yapan gazetelerin merkezi hâline getirmiştir (Y. EE. KP, nr, 9/880). 
Osmanlı Devleti, bu ilk girişimler karşısında boş durmamış ve Napolyon’un 
asıl amacının İslam’ı ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan beyannameler 
yayınlamıştır (Karal, 1983: C. V, 35-36). Bu girişimler, Napolyon’un Mısır’dan 
çekilmesinden sonra akamete uğramış gibi görünse de Islahat Fermanı ile birlikte 
yeniden başlayacaktır. 

Ancak bu defa aleyhteki yayın faaliyetlerinin adresi Mısır değil Suriye Vilayeti 
olacaktır. Bölge, etnik ve dinî çeşitliliği ile Osmanlı Orta Doğusunun en sorunlu 
ve dış müdahaleye en açık yeridir (Suriye Vilayeti Salnamesi, 1299: 70). Bu 
durum Suriye’yi devlet aleyhine faaliyet gösteren basın merkezlerinden birisi 
yapmıştır. Bölgedeki sorunların altında yatan temel nedenin etnik nüfuslara paralel 
nüfuz dengelerinin kurulamamasının olduğunu düşünüyoruz. Haddizatında 
Dürzîler nüfusça Marunîlerin 1/6’i kadar olmasına rağmen nüfuz itibarıyla eşit 
durumdadırlar. Rumlar Hristiyan olmalarına rağmen mezhep çekişmelerinden 
dolayı çok kere Müslüman Dürzîlerle birlikte hareket etmektedir (Y. EE, nr, 
40/22). Yine Süryanilerle Marunîler arsındaki mezhep çatışması ile göçer Sünnî 
Urban Araplarının bölgeye yerleşmeye başlaması bu nüfuz dengelerini daha da 
karışık hale getirmiştir. 

Bu etnik ve dinî yapı dolayısıyla Orta Doğu ile ilgilenen her ülke kendisine 
bir taraftar grup bulabilmekteydi. İngilizler Rafizî Müslüman Dürzîleri, Fransızlar 
Katolik Marunîleri, Amerikalılar Nusayrileri, İtalyanlar Katolik Latinleri ve Ruslar 
da Ortodoks Rumları desteklemekteydi (Y. EE, nr, 43/103; Y. EE, nr, 136/117). 
Ancak en büyük rekâbet 1854’te Süveyş Kanalı’nın açma imtiyazının Fransa’ya 
verilmesinden sonra İngiltere ile Fransa arasında yaşanmıştır. Başlangıçta ufak 
zümreler tarafından yürütülen bu dinî ve ekonomik rekâbet, basın yayının 
kullanılması ile toplumsal tabanı genişletilmiş ayrılığın kökleri derinleştirilerek 
bir daha eskisi gibi olmayacak bir toplumsal yapının ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Bölgedeki ayrılıkçı basın faaliyetlerini birkaç noktada toplamak 
mümkündür. Bunlardan ilki;
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1. Batı Kamuoyunun İlgisini Bölgeye Çekmeye Yönelik Yayınlar

Basın, gücünü kamuoyu oluşturabilme kabiliyetinden almaktadır. En önemlisi 
ilgili devletlerin kendi kamuoylarına yönelik yayınlardır. Haddizatında Avrupa’da 
Osmanlı idaresi aleyhine kamuoyu oluşturmak, hükûmetlerin kendi Orta Doğu 
politikalarını uygulayabilmeleri için de son derece önemliydi. Özellikle sömürge 
imparatorluğunu genişletmek isteyen III. Napolyon’un Meksika’daki başarısız 
teşebbüsü sonrası Fransız kamuoyunda oluşan sömürge karşıtı fikirlerin izalesi 
ve sömürge fikrinin tekrar canlanması için son derece gerekliydi. Avrupa 
hükûmetleri, kendi kamuoylarının dikkatlerini bölge üzerine çekmek için basından 
yararlanacaktır. Zira uzun zamandır bölgedeki Katoliklerin hamiliğini yapmış 
olan Fransa Katolik Hristiyanlar aleyhine vukuu bulacak gelişmelere kayıtsız 
kalamazdı. Bu yönde yapılacak yayınlar Fransız kamuoyunun dikkatlerini bölgeye 
çekecekti. Bu amaçla Fransa’nın Osmanlı topraklarındaki Katoliklerin resmî 
hamisi olduğu, Suriye’nin ise âdeta bir Fransız memleketi bulunduğu yönünde bir 
dizi haber yayımlanmıştır (Y. A. HUS, nr, 255/79).

Ağustos 1882’de Avrupa gazetelerinde Suriye’deki Müslüman ahalinin 
Hristiyanları katledileceğine dair yayınlanan gerçek dışı haberler, Hristiyan 
kamuoyunun dikkatlerini bölgeye çekmeyi başarmıştır (HR. SYS, nr, 31/70). Bu 
tür haberler bölgede emniyet içerisinde yaşayan Hristiyan halkı derinden üzmüştür. 
Beyrut’taki bütün Gayrimüslim patrikleri, ruhani liderleri ve sair Hristiyan ileri 
gelenleri tarafından böyle bir durumun olmadığına dair imzalanan bir mazbata 
posta ile Reuter Kumpanyasına ve diğer Avrupa gazetelerine gönderilerek haberler 
tekzip edilmiş ise de aleyhte kamuoyu oluşturmaya yetmiştir (Y. A. HUS, nr, 
288/64). 

İnceleme dönemimizde kamuoyu oluşturma noktasın İngiliz Reuter Ajansı çok 
önemli rol oynamıştır. İngiltere bu ajans sayesinde yalnız kendi kamuoyunu değil 
bütün Avrupa kamuoyunu etkileyecek yayınlarda bulunmuştur. 6 Şubat 1895’te 
Reuter kaynaklı ve sözde Suriye ile Lübnan Hristiyanlarının durumunun çok 
tehlikede olduğuna ve 1860 Lübnan olaylarındaki gibi bir Hristiyan katliamının 
olabileceğine dair bir haber, aynı gün İngiltere Avusturya, İtalya, Fransa gibi 
önemli Avrupa basınında yer almıştır (Y. A. HUS, nr, 319/42). 

7 Şubat 1895 tarihli Daily News gazetesi “Suriye’de Nefret Uyandıran İddia” 
başlıklı bir haberde de Hristiyanların evlerinin önüne bir saldırıya karşı barikat 
kurduğunu, durumun ciddi olduğu yazılmıştır (HR. SYS, nr, 30/21). Hristiyanların 
katledildiğine dair İngiliz basınında çıkan yalan haberlere ilk tepki Amerika’dan 
gelmiş ve Birleşik Devletler bölgeye savaş gemileri göndermiştir. Ancak bölgede 
inceleme yapan Amerikalı yetkililer haberlerin doğru olmadığını görmüşlerdir (Y. 
PRK. DH, nr, 8/62). İngiliz gazetelerinde peş peşe çıkan bu tür yalan haberlerden 
sonra gerçekler ortaya çıkınca olayın yalan olduğu Reuters Ajansı tarafından da 
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ilan edilmek zorunda kalınmıştır (Y.A. HUS, nr, 323/3; nr, 322/79). Bu tür haberler 
Hristiyan Avrupa kamuoyunun dikkatlerini bölgeye çekmeye yetmiş ve bölgedeki 
Hristiyan ayrılıkçıların kendi halkları tarafından desteklenmesini sağlamıştır.

2. Etnik Milliyetçiliği Körükleyen Yayınlar

Çok uluslu Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtilaliyle ortaya çıkan milliyetçilik 
akımından etkilenmemesi düşünülemez. Nitekim ilk etnik ayrılıkçı hareketler 
daha XIX. yüzyılın başlarında Ortodoks Hristiyan Sırplar ve Rumlar arasında baş 
göstermiştir. Orta Doğu’da da ilk etnik ayrılıkçı hareketler Marunîler, Süryanîler, 
Ermeniler, Rumlar gibi yine Hristiyan unsurlar arasında başlamıştır. Müslümanlar 
arasında ayrılıkçı hareketler başlangıçta etnik değil, mezhepseldir. XIX. yüzyılın 
başlarında Hicaz bölgesini ele geçiren Vehhabilik bunlardan en önemlisidir (Eyüb 
Sabri Paşa, 1992: 14). 

Napolyon’un bölgede başlattığı etnik milliyetçilik fikri yapılan yayınlar 
sayesinde yüzyılın sonunda dinî inancın önüne geçecek boyuta ulaşmıştır.                 
El-Burhan Gazetesi’nin yayınları buna güzel örnektir. Trablusşam’da Abdülkadir 
El Mağribi’nin sorumluluğunda yayınlanan bu gazete Araplığın dinden önde 
geldiğini savunmaktadır (DH. KMS, nr, 2-1/13). Osmanlı Devleti’nden ayrılarak 
Fırat ve Dicle’den Süveyş Kanalına, Akdeniz’den Umman Denizine kadar 
bağımsız bir Arap Devleti kurma fikrini işleyen yayınlar o zamana kadar ki 
geleneksel din kardeşliğinin bir tarafa bırakılmasını sağlayabilecek kadar güçlü 
bir akım meydana getirebilmiştir (Y. PRK. TKM, nr, 51/17).

1911’de Suriye’ye bir seyahat yapan Tanin Gazetesi yazarı Ahmet Şerif, “Bu 
memlekette yaşayanlar dinen ayrılmazlar sınıflandırılmazlar, görünüşte bu halk 
İslam, İsevî ve Musevî değildir. Onlar ancak Arap’tır. Araplık her şeyden evveldir 
(Ahmet Şerif, 1999: 128-146)” tespitinde bulunmaktadır. 

Bölgede emelleri olan ülkeler açısından sadece Osmanlı idaresine karşı bir 
grup meydana getirmek yetmeyecektir. Elde etmeyi düşündüğünüz bir bölgede 
taraftarlarınız varsa her şey daha kolay olacaktır. Bu itibarla kendilerine taraftar 
grupların oluşturulması da gerekmektedir. Bölgeyle ilgilenen her ülke, yukarda 
da belirttiğimiz gibi bir grubun hamiliğini üstlenmiştir. Ancak bunların hepsi 
azınlık durumundadır. Asıl büyük kitlenin taraftar yapılması ve kendi grupları ile 
hareket eder duruma getirilmesi gerekmektedir. Bölgenin en büyük etnik gücü ise 
Sünnî Müslüman Araplardır. Bu grubu Osmanlıdan ayırmak ise oldukça zordur. 
Desteklediği azınlık gruplarıyla büyük çoğunluğu tek potada eritmek isteyen 
devletler bunun için en bağlayıcı ve etkili akım olarak Arapça ortak paydasında 
buluştukları Arap Milliyetçiliğini destekleyeceklerdir (Kılınçkaya, 2004: 39-42; 
Arsel, 1977). Nitekim böyle de olmuştur.

Yayınlar içerisinde Osmanlı Devleti’nin birliğine büyük zarar verecek bir diğer 
çalışma da Suriye Araplarını Mısır idaresi ile birleştirmeye çalışan yayındır. Her 
ne kadar Suriye halkı Mehmet Ali Paşa’nın istilası sırasında yaptığı zulümlerden 
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dolayı Mısır idaresinden nefret ediyor olsa da; Arap Milliyetçiliği davası, aynı 
dilin konuşulması, Mısır’ın Suriye’ye yakınlığı, Osmanlı Hükûmeti’nin gerekli 
demokratik açılımları yapamaması Suriye halkını Mısır idaresine yakınlaştırmıştır. 

Bu gazetelerin kimlikleri, yayın politikaları bize halkın hangi güçler tarafından 
yönlendirilmeye çalışıldığı noktasında önemli ipuçları verecektir. Gerçi Hartman, 
Arap basınını; İslamiyet’i savunanlar, Türk idaresine karşı mücadele edenler 
ve türlü hedefleri olanlar olmak üzere üç gruba ayırmıştır (Hartman, 1997: 
365). Ancak ayrılıkçı basının geri planında olan gruplardan bahsetmemektedir.                                  
El-Fellah gazetesi sahibi Selim Hamevî daha somut bir tasnife giderek 
bölge basınını Fransa, İngiltere ve Osmanlı Devleti taraftarı olmak üzere üçe 
ayırmaktadır (Y. EE, nr, 56/11). Aslında bu tasnif Orta Doğu kamuoyunun fikrî ve 
siyasi durumunu da ortaya koymaktadır. 

Trablusgarp’tan Irak’a Suriye’den Yemen’e oldukça geniş coğrafyada sayıları 
yüzlerle ifade edilen gazete ve dergilerin tamamının incelenmesini ne mümkün 
ne gerekli görüyoruz. Biz bu bağlamda daha çok fikrî ve siyasal amaçları olan 
ve Osmanlı Hükûmeti ile problem yaşamış, haklarında bir sebeple soruşturma 
açılmış gazeteler ile bunların siyasî, etnik ve kültürel kimlikleri, yayın politikaları 
ve bu yayınlar hakkında Osmanlı Devlet adamlarının düşünce ve tavırlarını kısaca 
ortaya koymakla yetineceğiz.

El Mirsad Gazetesi: Arap Milliyetçiliği fikri etrafında yayın yapan gazete, 
Şam’dan Paris’e firar etmiş olan “Yusuf Lak” adlı kişi tarafından yayınlanmıştır. 
Yasaktan korunmak için Türkçe nüshasında Osmanlı Devleti’ni överken, Arapça 
nüshasında, Fransızların Müslümanlara olan sevgisinden, İslam’a olan saygısından 
bahseden yayınlar yaparak, Fransız taraftarı bir toplum meydana getirmeye 
çalışmıştır (Y. PRK, UM, nr, 28/90). Ancak Osmanlı Hükûmeti bu gazeteyi 
Müslümanları Fransa’ya “amele” yapmak istediği gerekçesiyle yasaklamıştır 
(DH. MKT, nr, 181/24). 

El-Ahram Gazetesi: 1876’da İskenderiye’de Lübnanlı Salim Takla tarafından 
Türkçe ve Arapça olarak çıkarılan gazete, Mısır’ın ilk özel günlük gazetesidir. 
Gazete Arap Milliyetçiliğine yoğunlaşmıştır. Fransa’dan yıllık 5.000 lira yardım 
almıştır. İngiliz karşıtı olarak Osmanlı Devleti’nden de himaye görmüştür Y. PRK. 
AZJ, nr, 28/30; Y.A. RES, nr, 49/3; Umar, 2004;59). 17.10.1888 tarihinde gazete 
Müdürü Beşare Takla Bey’e sözde gazetesinin masrafına, gerçekte ise Osmanlı 
yanlısı kalemine binaen gizli yardımda bulunulmuştur (A. MKT. MHM, nr, 
498/54; DH. MKT, nr, 1554/43). 

El-Cenne ve İttihad-ı Osmanî Gazetesi: Arap milliyetçiliğinin öncülerinden 
Lübnanlı Marunî Butrus el Bustanî ailesi tarafından çıkarılmıştır (Yalçınkaya, 
2004: 39-40). Fransa taraftarıdır.

Zahletü’l-Fetat Gazetesi: 1910 yılında yayına başlayan gazete Fransız 
taraftarıdır. Cebel-i Lübnan’ın Osmanlı’dan ayrılmasını savunmaktadır. 
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Müslümanlar aleyhine de yayınlar yapan gazetenin dağıtılması yasaklanmıştır 
(DH. KMS, nr, 4/33, DH. KMS, nr, 39/17). 

Şuray-ı Ümmet Gazetesi: Hilafet aleyhine yazılar neşretmektedir. Dağıtılması 
yasaklanan gazete, Paris Postası ile Osmanlı topraklarında gizli olarak dağıtılmıştır 
(İ. HUS. 96/1320 S-042). 

Münteşirü’l Muktebes Gazetesi: Muhamed Kürt Ali tarafından Şam’da 
çıkarılan gazete, Arap milliyetçiliğini güden yayın politikası ile Araplar arasında 
itibar kazanmıştır. Osmanlıya karşı Fransız mandasını savunmaktadır. Bu yayın 
politikalarından dolayı hükûmet tarafından kapatılmıştır (DH. KMS, nr 1/12). 
Gazete, Suriye Diriliş Cemiyeti’nin propaganda gücü olmuştur (Umar, 2004: 59).

Sadaüş’ş-Şark Gazetesi: Mısır’da Beyrut Marunî Piskoposu Yusuf Debis 
Efendi’nin teşvikiyle çıkartılmıştır. Ayrılıkçı yayınlarından dolayı Osmanlı 
topraklarına girişi yasaklanmıştır (Y. EE, nr, 104/105).

Ebu Nazzare Gazetesi: Paris’te Arapça yayınlanan gazete İngilizlerin Mısır’ı 
işgalini dramatik olarak eleştiren bir senaryo yayımlamıştır (Y. PRK. TKM, nr, 
21/48). 

Yukarda bahsi geçen gazeteler,  I. Dünya Savaşı sırasında cephelerdeki kadar 
ölümcül olmasa da savaşın kaderini etkileyecek bir güç durumuna gelmiştir. I. 
Dünya Savaşı sırasında Bekaa’da kamuoyunu Fransa taraftarı olmaya davet eden 
bu tür yayınlar, ilan edilen seferberliğe rağmen asker kaçaklarının çoğalmasına 
ve Osmanlı Devleti’nin askerî zaafa uğramasına neden olmuştur (DH. EUM, nr, 
1/4). 

Orta Doğu’da geleceğe dönük hedefleri olan devletleri içerisinde basını en 
başarılı kullanan ülke İngiltere olmuştur. İngilizlerin Arabistan, Mısır, Suriye, Irak, 
Yemen ve Trablus’u birleştirmek ve tek millet tek devlet oluşturmak için gayret 
sarf ettikleri yönünde yayın yapılarak ulusal duyarlılığı olan Arapların desteği 
alınmaya çalışılmıştır (Y. PRK. TKM, nr, 27/1). İngiliz gazeteleri, Fransız yanlısı 
Suriye Hristiyanlarını etkilemeye yönelik yayınlar da yapmışlardır. Bu yayınlarda 
Hristiyan Suriyelilerin Mısır hizmetinde istihdamlarının İngilizler sayesinde 
olduğu vurgulanmıştır (Y. PRK. TKM, nr, 29/66). 

İngilizler, ulusal basınlarının yanı sıra bunlarla koordineli çalışacak yerel 
basın faaliyetlerinde de önem vermiştir. Bu amaçla kendi lehlerinde kamuoyu 
oluşturabilmek için Arapça ve diğer Avrupa dillerinde yayın yapan dergi ve 
gazetelere maddi yardımda bulunmuşlardır (Y. EE, nr, 56/11). Bunlardan bazılarını 
şöyle sıralamak mümkündür: 

Ceridetü’l Mısriye: İskenderiye’de Arapça ve Türkçe olarak yayımlanan 
gazete (Y. A. RES, nr, 49/3), sahibi İngiliz olan Egybtian Gazetesi’nin Arapçaya 
tercüme edilmiş hâli gibidir (Y. PRK. MK, nr, 4/59). Bundan dolayı da kapatılmıştır 
(Y.A. RES, nr, 49/3). 
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El-Misbah Gazetesi: Beyrut’ta Marunîler tarafından çıkarılmıştır. İngiltere 
destekli ve Arap Milliyetçiliği yapan gazete, Suriye’nin İngiltere’nin himayesine 
girmesi hakkında yayın yapmıştır (Y. A. HUS, nr, 277/95). 

Hürriyet Gazetesi: 1894’te Selim Faris tarafından kurulmuştur (Hartman, 
1997: 365). Osmanlıcılık fikrini savunuyor görünmesine rağmen gerçekte Arap 
Milliyetçisidir (Hanioğlu, 1985: 93). İngiliz Hükûmeti tarafından gizli olarak 
desteklenmiştir (Y. PRK. EŞA, nr, 11/56). İyi bir İngiliz taraftarı olan Selim Faris, 
çeşitli Avrupa gazetelerinde takma adlarla İngilizlerin Mısır’dan çekilmemesi 
gerektiğine dair makaleler kaleme almıştır (Y. PRK. EŞA, nr, 14/36). 

Türkiyü’l-Fetat Gazetesi: Selim Faris ve bazı Lordların paralarıyla Londra’da 
yayımlanmıştır (Y. A. HUS, nr, 343/11).

El-Müşir Gazetesi: İngiliz taraftarıdır. Arap ve İngiliz Halkı’nın ve Devleti’nin 
Osmanlı aleyhine durması için çalışmıştır (Y. A. HUS, nr, 358/87). Gazete sadece 
Osmanlı Hükûmeti ve padişah aleyhine yayın yapmakla kalmamış aynı zamanda 
Osmanlı’nın müttefiki olarak düşündüğü Alman İmparatoru aleyhine de yayın 
yapmıştır (Y. PRK. BŞK, nr, 53/46). Bu gazete Mısır’da basılan El-Münir ve El-
Vakit gazetelerinin İngiltere Kraliçesi hakkında eleştirel yayınlarını İngilizceye 
tercüme etmiş, Mısır’daki bütün İngiliz zabitlerine ve Londra’ya gönderilerek 
İngiliz halkının ve devletinin Osmanlı aleyhine durması için çalışmıştır. Gerçek 
dışı yalan haber yaptığı gerekçesi ile Mısır haricindeki Osmanlı topraklarına girişi 
yasaklanmıştır (DH. MKT, nr, 279/65).

En-Nahle Gazetesi: Sahibi Leviz Sabuncu, aslen Diyarbakır Süryani Kadim 
Milletindendir. Uzun müddet papazlık yaptıktan sonra bu gazeteyi çıkarmıştır. 
Beyrut’ta Marunîlerle Süryanîler arasında vukuu bulan dinî sürtüşmede rol almış 
bu yüzden kapatılmıştır. Buradan sürgün ile Amerika’ya gitmiştir (Y. PRK. ASK, 
nr, 70/105). Leviz Sabuncu hakkında bir rapor hazırlaması istenen Abdullah Hasbi 
Efendi, “Bazı insanlar şer ve bazı insanlar da hayr karakteri baskındır, ancak 
bu adamda her ikisi de var.” dedikten sonra geçimi için her şeyi yapabileceği 
kanaatinde olduğunu belirtmiştir (Y. PRK. ASK, nr, 70/105). Bu kişiden Osmanlı 
Hükûmeti de yararlanmıştır. İngilizlerin Arap politikaları hakkındaki Osmanlı 
Hükûmeti’ne sunduğu 24.12.1892 tarihili bir layihada; İngilizlerin Mısır’da 
yaptığı gibi yine Fransızlardan erken davranıp Suriye’yi ele geçirmek istediğini, 
bu amaçla Suriye’de Dürzileri, Necit’te Vehhabileri, Irak’ta Beni Hüseyn, Tuğer 
ve Mutir Araplarını, Basra Körfezi civarında Beni Hacir ve Beni I’tba Araplarını 
desteklediğini belirtmiştir (Y. PRK. TKM, nr, 27/1)”

El-Vatan Gazetesi: Mısır’da 1878’de Kıptiler tarafından haftalık olarak Türkçe 
ve Arapça olmak üzere çıkarılmıştır. Bu gibi Osmanlı Hükûmeti aleyhindeki 
gazetelerin artması durumunda hilafete olan bağlılığın kalkacağı düşünülerek, 
Osmanlı topraklarında dağıtımı yasaklanmıştır (Y. PRK. AZJ, nr, 6//52). 
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El-Müfid Gazetesi: Abdülgani El Arîsi ve Fuad Hanter tarafından Beyrut’ta 
çıkarılan gazete, İslam ve Osmanlı düşmanlığı yaptığı gerekçe ile kapatılmıştır 
(DH. KMS, nr, 7/13). 

El-Muktataf Gazetesi: 1877’de Beyrut’ta çıkarılan gazete, İngiliz 
menfaatlerine hizmet etmekteydi. 

Er-Reyü’l-Âm Gazetesi: Osmanlı Devleti aleyhine ağır ifadeler içeren 
yayınlar yapan ve Kahire’de basılan gazetesinin sahibi Yunanlı Komaides’tir. 
Hükûmet aleyhtarıdır (Y. A. HUS, nr, 322/3). Ancak 1914 senesinde Osmanlı 
Hükûmeti’nden yardım alan gazetelerden biri olmuştur (Umar, 2004: 68). 

Lisanü’l-Arab Gazetesi: İskenderiye’de çıkan gazete Arap Milliyetçiliği 
ideolojisini benimsemiştir (A. HUS, nr, 311/13). Ayrılıkçı yayınlarından dolayı 
diğer Osmanlı topraklarına sokulması yasaklanmıştır (DH. MKT, nr, 279/65). 

El-Başir Gazetesi: Cizvitler tarafından Günay, 1996; 106), El-Hadiye 
gazetesi, Rum Kilisesi tarafından çıkarılmaktaydı (Hartman, 1997: 363). 

El-Kabs Gazetesi: Eski Nasıra Kaymakamı Şam Mebusu Arap Milliyetçisi 
Şükrü El Aselî tarafından Suriye’de çıkarılan gazete Arap saltanatı ve hilafetini 
savunmaktadır. Türk ve Arap toplumu arasına nifak tohumu ektiği gerekçesiyle 
kapatılmıştır (Kurşun, 1992: 66). 

Mısır’da aynı dönemde aleyhte yayın yapan diğer bazı gazeteler de şunlardır 
(Y. A. RES, nr, 49/3): Rumca: Telgrafos, İmonya (Eymonya), Kâyro (Kahire) 
ve Mitaris, Sis gazeteleri; İngilizce ve Fransızca: Bosphor Egyptian, Egyptian 
Gazette ve Egyptian Times gazeteleri; Fransızca: Fardalkesandrî (?); İtalyanca: 
Misacri, Egyptiano, Commersiyo ve Terapite’dir. Aleyhte yayın yaptıkları 
gerekçesiyle bu gazetelerin Osmanlı topraklarında dağıtımı yasaklanmıştır.

Bu dönemde Osmanlı vatandaşları tarafından yurt dışında da aleyhe bazı 
basın yayın faaliyetleri yürütülmüştür. Paris, Londra, New York, Washington, 
Roma, Berlin, Sanpaulo, Rio de Jenario ve Boines Aires Orta Doğu’ya yönelik 
bu faaliyetlerin yapıldığı önemli merkezlerdir. Bu merkezler birbirleri ile irtibatlı 
olarak çalışmalarını yürütmekteydi (DH. MKT, nr, 837/81). 

St. Lois Mecmuası: Paris’te Marunî rahiplerinin fikirlerini neşreden mecmua 
bölücü yayın yaptığı gerekçesiyle ülkeye sokulması yasaklanmıştır (Y. EE, nr, 
110/7).

El-Eyyam Gazetesi: Cebel-i Lübnan’da meclis üyesi olan Marunî Numan 
Maluf’un oğlu olan Yusuf Maluf tarafından New York’ta çıkarılmıştır (Y. EE, 
nr, 136/98). Lübnan’ı Osmanlı Devleti’nden ayırmayı amaçlayan ve New York’ta 
Nesib Şebli’nin başkanlığında kurulan “Suriyetü’l-Fettat” yani “Genç Suriyeliler” 
Cemiyeti’nin yayın organı gibi çalışmıştır (Y. PRK. TKM, nr, 13/34). 

El-Islah Gazetesi: New York’ta Şebbel Demos tarafından çıkartılmıştır. 
Babası Zahle’de ikamet eden Marunî Cemaati ileri gelenlerinden Nasıf Demos’tur 
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(Y. EE, nr, 136/117). Washington Büyük elçiliğinden Ali Ferruh Bey’e göre, 
Demos, gazeteyi halk için değil, Osmanlı Hükûmeti’nden kendilerine maaş veya 
memurluk elde edebilmek için çıkartmaktadır (Y. EE, nr, 136/117).

El-Hilafet Gazetesi: Necip, Emin ve Abdullah Kardeşler tarafından Osmanlı 
devletinden para koparabilmek için çıkartılmıştır (Günay, 1996: 107). Üzerinde 
Londra’da 15 günde bir Arapça ve Türkçe olarak yayınlandığı yazan gazete (Y. 
PRK. GZT, nr, 52/30), gerçekte Londra’da değil, Mısır’da çıkmaktadır (Y. PRK. 
EŞA, nr, 34/58).

El-Adl Gazetesi: Cebel-i Lübnan ahalisinden Şükrü Anton tarafından Rio 
de Jenario’da çıkarılmaktadır. Aleyhte yayın yaptığı gerekçesi ile Osmanlı 
topraklarına girişi yasaklanmıştır (HR. SYS, nr, 67/33). 

Ayrıca, New York’ta: El-Muhit ve El-Zaman; Rio de Jenario’da:                                    
Eş-Şıhnetü’s-Suriye Risalesi, El-Menar, El-Efkâr, El-Muntazır, Boines 
Aires’te: Es-Selam ve Es-Sıdk gazeteleri de aleyhte yayın yaptığı gerekçesiyle 
Osmanlı topraklarına girmesi yasaklanmıştır (DH. MKT, nr, 837/81). 

Amerika ve Avrupa’ya göç etmiş gayrimüslim Osmanlı tebaasının yürüttüğü 
yayın faaliyetlerinin yanı sıra, Batı gazetelerinin de Orta Doğu’daki Osmanlı 
idaresi aleyhine çalışmalar yaptığı görülmektedir. Washington Post (HR. SYS, 
nr, 74/67), New York Herald (HR. SYS, nr, 74/65) Daily Times (Y. PRK. 
EŞA, nr, 14/75), Times (HR. SYS, nr, 96/8) gibi Amerikan gazeteleri, tehditvarî 
ilanlarla Osmanlı Hükûmeti’nden para koparmaya çalışmıştır. 

3. Devlet Memurlarının Çalışmalarını Engellemeye Yönelik Yayınlar

Devlet, kurumlarıyla, çalışanlarıyla vardır. Eğer çalışanlarını haksız isnat ve 
ithamlarla zan altında bırakırsanız, bunları görev yapamaz hâle getirerek, devleti 
çok büyük zaafa uğratabilirsiniz. Nitekim bunun farkında olan ayrılıkçılar, bir 
taraftan bölgesel milliyetçiliği teşvik ederken diğer taraftan bunlara karşı önlem 
alacak memurların çalışmalarını engelleyecek yayınlar yapmışlardır. 

1883’te Suriye ve Lübnan’daki gazetelerde Beyrut Mutasarrıfı Necip Bey 
aleyhine yapılan haksız yayınlar soruşturma konusu olmuş, ancak Cebel-i Lübnan 
Mutasarrıfı’nın bu kişinin devlete ve millete bağlı olduğunu bildirmesi ile mesele 
kapatılmıştır (Y. EE, nr, 40/15).

9.10.1892 tarihli Times gazetesinde Hicaz’da Türk memurları aleyhinde 
hoşnutsuzluk olduğuna ve valinin azledileceğine dair bir haber, bölge insanını o 
yönde bir beklentiye sokmuş ve hükûmet bu beklentiye cevap vermek zorunda 
kalarak, dürüst kendisi için fedakârca çalışan memurlarını bölgeden çekmek 
zorunda kalmıştır (Y. PRK. TKM, nr, 26/58). 

Mısır’da yayımlanan Ebu’l Hevl gazetesi, bu konuda bir adım daha ileri gitmiş 
ve yazarları Necip El Hac, Beyrut Valisi Abdullhalık En-Nasuhi Bey’e hakkında 
bazı muzır mektupların bulunduğunu, bunların yayınlanmasını istemiyorsa 12 
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güne kadar para göndermesi gerektiğini, paranın gelmemesi durumunda bunların 
yayınlayacağını bildirerek şantaja başvurmuştur. Vali durumu bütün açıklığı ile 
19.04.1894’te Hükûmet’e bildirmiştir (DH. MKT, nr, 279/65).

Suriye Matbuat Müdürü olan ve bu işi karşılıksız meccanen yapan Halil 
Efendi, aleyhine çıkan yayınlar üzerine 29 Ağustos 1898’de görevinden 
alınmıştır. Oysa Halil Efendi bir Hristiyan olması hasebiyle uzun yıllar bir 
Müslüman’ın ulaşamayacağı bilgiye ulaşmış ve birçok önemli ihbarda bulunarak 
büyük sıkıntıların çıkmasını engellemiştir. Bu ihbarlardan birisi de Lazkiye’de 
İngilizlerin ziraat bahanesiyle toprak almaya çalıştıkları ihbarıdır. Halil Efendi 
görevden alınmasının altında Fransızların yattığını düşünmektedir. Zira Halil 
Efendi Beyrut’ta Arapça ve Fransızca bir gazete çıkarmakta ve Fransa’ya 
muhalefet etmektedir. Beyrut Hristiyanları içerisinde çok geniş akraba ve dostları 
bulunan Halil Efendi’nin muhalefeti Fransızları rahatsız etmiştir (A. MKT. 
MHM, nr, 87/8). 

Devlet memurları aleyhine yapılan çalışmalar sonuç vermiş ve 09.03.1911 
tarihinde Beyrut’ta mülkiye memurları çalışamaz, vazifelerini yapamaz hale 
geldiğinden bunların yerine Beşinci Osmanlı Ordusu subayları görevlendirilmek 
zorunda kalınmıştır (DH. MUİ, nr, 91-2/12). Ancak Ordu bu durumdan rahatsız 
olmuş ve her işin askerlerce çözülmesinin mümkün olmayacağı ifade edilmiştir. 

Oysa nasıl ki; devletin kendisi için çalışan fedakâr memura ihtiyacı varsa, 
memurun da gerektiğinde haklarını koruyacak, gözetecek devlete ihtiyacı 
vardır. Başlangıçta aleyhteki yayınlar karşısında memurunu koruyan devlet 
anlayışı yerini, her ithamı gerçek kabul edip memurunu cezalandıran bir anlayışa 
bırakmıştır. 28.08.1909 tarihinde Suriye Vilayetinden hükûmete gönderilen bir 
yazıyla memurların vazifelerini yapmaları sırasında garazkârane yayınlara önem 
verilmemesi istenmiş, aksi hâlde devletin çalışamayacağı bildirilmiştir. (DH. 
MUİ, nr, 2-1/19).

Mısır Hidivliği ile Osmanlı Devleti’nin arasını açmak isteyen İngilizler, basından 
yararlanmıştır. Times gazetesi Osmanlı Hükûmeti’nin Mısır Hidivi’nin görevden 
alınacağına dair bir haber yayınlamış, bu durum Hidiv’i çok üzmüş, durumun 
farkında olan Mısır Fevkalade Komiseri Ahmet Muhtar Paşa 25.07.1891’de 
Hidiv’in görevde kalacağına dair bir ferman buyrulmasını istemiştir (Y. EE. KP, 
nr, 4/351).

Haddizatında bu haksız ithamlarla ezilen pek çok devlet memuru devletin 
istikbali yerine şahsî menfaatlerini ön plana çıkarmaya başlamıştır. Bu dönem 
zaten devletin iyiden iyiye çöktüğü, kurum ve kuruluşları üzerinde hâkimiyetini 
kaybettiği bir dönemdir. 29.01.1887 tarihinde Padişah tarafından bölgeye özel 
görevle gönderilen istihbarat memurları da gazetelere yansıyanlardan farklı 
söylememektedir (Y. PRK. ASK, nr, 38/70). Beyrut Mutasarrıfı Raif Bey 
25.08.1878 tarihinde konu ile ilgili Dâhiliye Nezareti’ne sunduğu raporunda, 
Beyrut’ta memurların sui idaresinin olduğunu vurgulamaktadır (Y. EE, nr, 127/87).
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İskenderiye’de yayımlanan El-Ahram gazetesi 1893’te Suriye Vilayeti idaresi 
aleyhine yayımladığı bir makalede, memurların rüşvet aldığını, huzur ve emniyetin 
bulunmadığını yazmıştır. Gazetedeki iddiaları kabullenen Suriye Valisi; rüşvet 
alan memurların bazısının işine son vermiştir (Y. PRK. UM, nr, 28/88). 

4. Korku ve Gerginliği Arttıracak Yayınlar

1860’ta yaşanan Cidde ve Şam olayları Suriye Hristiyanlarının hafızasında 
çok kötü ve derin izler bırakmıştır (Armaoğlu, 2003: 165-170). Avrupa ile 
Beyrut gazeteleri de sürekli korku ve gerginlik meydana getirecek yayınlarla 
olayı hafızalarda canlı tutmaya çalışmışlardır. Bu durum en ufak olay karşısında 
katliam yapılacağı şayialarının çıkmasına ve bu şayiaların Avrupa basınına da 
“katliam oldu” şeklinde yansımasına neden olmuştur. Ocak 1896’da Şam’da 
yakında asayişin bozulacağı ve Müslümanların Hristiyanları katledeceğine, zengin 
Hristiyan ailelerden bazılarının kolerayı bahane edip başka yerlere göçtüğüne 
dair Hristiyanlar arasında şayiaların çıkartılması üzerine Suriye Valisi Osman 
Bey din adamlarının ellerine kiliselerde okunmak üzere Hristiyanların emniyette 
olacaklarına dair birer beyanname vermek zorunda kalmıştır (Y. A. HUS, nr, 
340/94). 

1896 sonlarında Mısır gazetelerinde sözde askerî harcamalara sarf olunmak 
üzere aşar ve ağnam vergisine bazı zam yapılması kararlaştırıldığı, oysa 
gerçekte İslam ve Türkler aleyhinde bulunan Hristiyanlara karşı Müslümanları 
silahlandırmak için böyle bir kararın alındığına dair yayımlanan haberleri de 
bu bağlamda değerlendirmek mümkündür (A. KMT. MHM, nr, 605/23). Bu 
vb. asılsız haberlerle bölgedeki ufak olaylar abartılmıştır. Böylece geniş halk 
kitlelerinin katılacağı bir ayaklanma olmuş gibi şayia çıkartılarak devlet aleyhine 
kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır (HR. SYS, nr, 84/44).

Sadece Hristiyanlar arasında korku ve gerginliği arttıracak çalışmalar 
yapılmamaktaydı. Müslümanlar arasında da benzer çalışmalar yapılmaktaydı. 
Muş’ta Ali Beyt’id-din caminin duvarına asılan bir yaftada Şam’ın Fransızlara 7 
milyon liralık borç mukabilinde rehin bırakıldığı iddia edilmiştir. Ayrıca Vilayet-i 
Sitte’nin de ileride Şam’a bağlanacağı ileri sürülmüştür (DH. MUİ, 42/35). Bu 
haber Müslüman halk arasında korku ve endişe yaratmıştır.

5. Mezhep Birliğini Hedef Alan Yayınlar

Mısır ile Osmanlı’yı birbirine bağlayan en önemli bağın din ve mezhep bağı 
olduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. Ayrılıkçı güçler, bu bağ ortadan 
kaldırılmadan Mısır ile Osmanlı idaresinin birbirinden ayrılamayacağını çok iyi 
biliyorlardı. 1884’te Mısır’da Nazırlar Meclisi’nin İngiliz himayesini istediği 
hâlde Mısır ulemasının buna muhalefet ettiği yönündeki Ajans Havas’ın haberi bu 
düşünceyi doğrulamaktadır (Y. A. HUS, nr, 182/84). Bu nedenle ayrılıkçı basın 
halklar arasındaki mezhep bağını ortadan kaldıracak yayınlara ağırlık vermiştir. 
Mısır Nakibü’l Eşrafı ve Şeyhü’l Meşayih Mehmet Tevfik El Bakırî tarafından 
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17.05.1900’de sunulan bir rapor; Mısır’daki bu tehlikeyi gözler önüne sermektedir 
(Y. EE, nr, 127/71). 

6. Halifeliği, Osmanlı Devletini ve Türklüğü Hedef Alan Yayınlar

Napolyon, 1798’de yayımladığı beyannamelerde, halkın halifeliğe 
bağlılığından çekindiğinden hedefinin Mısır’ı ve hilafeti korumak olduğunu ifade 
etmişti (Soysal, 1964: 224-225). Aradan geçen 100 yılı aşkın süreden sonra Şam’da 
çıkartılan El-Muktebes Gazetesinde, 14 Eylül 1909’da Halifeliğin Harun Reşit 
ile birlikte bittiği yönünde haberler yayımlanmıştır (Umar, 2004: 57). 

27.04.1909’de sözde bütün Suriye halkının hürriyet ve istiklalini savunan ve 
çok bozuk bir Türkçe ile kaleme alınan bir diğer yaftada Suriye halkının hürriyet 
ve istiklalinden çok Türk milletini hedef alması dikkat çekicidir. Yaftada Türklerin 
ıslahının mümkün olmadığı, fıtratlarının fesat üzere bulunduğu ve idrakten yoksun 
Müslümanlar olduğu gibi çok ağır ifadeler bulunmaktadır (Y. EE, nr, 147/27). 
Kullanılan Türkçenin bozukluğu, Arapça kelimelerdeki imla hataları, yaftanın 
Müslüman unsurlar tarafından yazılmadığı düşüncesini uyandırmaktadır (Y.PRK. 
TKM, nr, 51/17). 

I. Dünya Harbi’ne doğru ayrılıkçı basın doğrudan Türklüğü hedef alan 
yayınlar yapmaya başlamıştır. 1911 senesinde Suriye’ye bir seyahat düzenleyen 
Ahmet Şerif “Basın ve Duygularda Gösteriş, Hükûmet” adlı dizi makalesinde, 
Suriye basınının Türklükten nefret ettiğini, vatana ve Osmanlılığa karşı çok büyük 
bir düşmanlık beslediklerini, onlar için her şeyin Araplık olduğunu, Osmanlı 
Devleti’nin başarılarından üzüntü başarısızlıklarından sevinç duyduklarını 
yazmaktadır. 

Özellikle Muktebes Gazetesi’nde Nasıra eski kaymakamı Şam Mebusu Arap 
Milliyetçisi Şükrü El-Aselî’nin Arap yanlısı ve Türk düşmanlığını körükleyen 
yazıları dikkat çekmektedir (DH. SYS, nr, 57-1/27). Bu yayınlara karşı Tanin 
gazetesi yazarı Ahmet Şerif tepki göstermiş ve Suriye basınının Osmanlıya ve 
Türklüğe haksızlık ettiğini, bir gün pişman olacaklarını yazmıştır (Ahmet Şerif, 
1999: 133-146). 

Yine İngiliz destekli Arap Baas Gazetesi Şubat 1911’de Kuveyt Kaymakam-
lığına geçmişte tanınan küçük ayrıcalıkları bahane göstererek Kuveyt’in Osmanlı 
tabiiyetinin şüpheli olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Bu iddialar karşısında Os-
manlı basınından Tanin gazetesinde Hüseyin Cahit; Kuveyt’in her zaman Os-
manlı Devleti’nin bir parçası olduğunu, Osmanlı topraklarında birçok kazanın 
birtakım küçük ayrıcalıklara sahip bulunduğunu, hiçbirinin bunu bahane ederek 
bağımsız hareket etmediğini yazmıştır (HR. SYS, nr, 104/18).

Lord Cromer de 13.04.1907 tarihinde Mısır’da tabiiyet meselesi ile ilgili bir 
yazı yayımlamıştır. Bu yazıda her Osmanlı vatandaşının Mısırlı olamayacağı 
zira Mısır’ın Mehmet Ali Paşa’dan itibaren imtiyazlı olduğunu, ancak Mısır’da 
doğan veya kendi isteği ile Mısır tabiiyetine geçenlerin ve vergi verenlerin 
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Mısır vatandaşı olabileceğini iddia etmiştir. Bu fikir Mısırlılar tarafından kabul 
görmüştür (İ.HR, nr, 437/84).

Osmanlı Devleti bu tür yayınlar karşısında bir taraftan: “Din ve millet birdir. 
Şeriat-ı İslamiye kavmiyet ve cinsiyet ihtilafını bir tarafa itip cümlemizi tek vücut 
kılmıştır. Binaenaleyh Müminler kardeştir hükmünce hepimiz yek dil olmalıyız.” 
mealinde beyannameler yayınlatırken (Y. EE, nr, 121/21), diğer taraftan Osmanlı 
devletinin ilelebet yaşayacağını ayetlerle kanıtlayama çalışan Şam eski Müftüsü 
Hamzevî’nin risalesini yayınlatarak halkın devlete güvenini arttırmaya çalışmıştır 
(Y. MTV, nr, 46/5).

1881’de bazı yabancı gazetelerin Suriye halkının sadakatini tartışmaya açması 
bölge halkı tarafından büyük tepki ile karşılanırken yapılan ayrılıkçı basın-yayın 
faaliyetlerinden sonra alkışla karşılanır olmuştur (Y. A. HUS, nr, 166/116). 

Büyük Devletlerin bölge halkını Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtma girişimleri 
önemli ölçüde hedefine ulaşmıştır. Ancak bunca aleyhteki yayınlara rağmen 
dönen oyunları görüp, devletine bağlılığını koruyan, sağduyulu büyük bir kitle 
de mevcuttur. Nitekim Balkan Devletlerinin Osmanlı Devleti’ne savaş açması 
ihtimali üzerine, Suriye ve Lübnan’da 20.000 ve Amerika’da ikamet eden 3.000 
Suriyeli ve Lübnanlı genç Osmanlı Devleti saflarında savaşa girmek isteği ile 
Osmanlı Devleti yetkililerine müracaatta bulunabilmiştir (Y. EE. KP, nr, 14/1341).

Millî Mücadele döneminde Suriye’de Fransız işgal ordusunda bulunan 
Müslüman Senegallilere yönelik duvarlara yapıştırılan ilanlarda gerçekte 
Türklüğün değil, İslam’ın hedef alındığını, Türkiye ortadan kalkarsa Tunus 
ve Cezayir’de olduğu gibi camilerin yerini kiliselerin alacağı ifade edilmiştir 
(Kılınçkaya, 2004: 184). 

Türklüğü hedef alan Arap basını Osmanlı Hükûmeti’ne muhalif Türk 
unsurunun politikalarını yeniden gözden geçirmesine, Osmanlı-Türk unsurunda 
Arap düşmanlığına ve Türk Milliyetçiliğinin yükselen değer olmasına neden 
olmuştur. Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Milliyetçiliği’ni esas alan 
temeller üzerine oturmasında bu tür yayınların önemli rolü olduğunu söylemek 
pek yanlış olmasa gerektir. 

Osmanlı Devleti Aleyhine Yapılan Yayınlara Karşı Önlemler

XIX. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı devlet adamlarının basın-yayının 
önemini gördüğü anlaşılmaktadır. Avrupa’daki gelişmeleri takip etmeye çalışan 
padişahlar, tercüme bürosu kurdurup, Avrupa gazetelerini tercüme ettirmeye 
başlamışlardır (Koloğlu, 2006: 21). II. Mahmut, Takvim-i Vekayi’nin kurulması 
ile ilgili olarak yayımladığı fermanda: “Mülkçe pek çok yararı olacağı dâhi 
herkes tarafından malumdur.” diyerek basının öneminin farkında olduğunu ortaya 
koymuştur (İnuğur, 2002: 173-174). Yine erken dönemde basın-yayın faaliyetinin, 
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iktidar için ehemmiyetinin farkına varan bir diğer Osmanlı Devlet Adamı da Mısır 
Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dır. Mehmet Ali Paşa 1828’de Arapça ve Türkçe 
olarak Vakâyi-î Mısrî adlı ilk gazeteyi çıkartmıştır (Duman, 2000: 7). 

Yüzyılın sonuna doğru basın-yayın faaliyetlerinin önemi daha da artmıştır. 
Gerçeklerin sadece ileri gelenler arasında yayılması, halkın aldanması ve 
aldatılmasını kolaylaştıracağı tespitinde bulunan Ahmet Mithat Efendi ile 
“Dünyayı terbiye eden matbuattır (Karal, 1983, C. VIII: 409).” diyen İstanbul 
Mebusu Agop Efendi’nin düşünceleri geniş bir toplum kesimi tarafından 
paylaşılmaya başlanmıştır. 

Lehte Yayın Faaliyetleri

Batılı Devletlerin Orta Doğu’da yaptıkları ayrılıkçı yayın faaliyetleri karşısında 
Osmanlı Devleti de boş durmamıştır. Halkın yurt içinde ve dışında olan olayları 
resmî ağızlardan öğrenmesini sağlamak, haberlerin yanlış yayılmasını engellemek, 
sanayiye ve ticarete dair yeni gelişmeleri halka sunmak, yeni yasal düzenlemelerin 
halka duyurulmasını sağlamak ve yabancılara Hükûmet’in görüşlerini anlatmak 
üzere 1831’de kurulan Takvim-i Vekayi’den başka (Karaca, 2000: 49), aynı 
amaçlarla 1865’te Şam’da Suriye’yi (Malazî, 1996: 25-26), 1867’de Halep’te El-
Fırat’ı (Malazî, 1996: 25-26), 1869’da Irak’ta Ez-Zevra’yı, 1885’te El Musul’u, 
1889’da El Basra’yı yayınlattırmıştır (Abidin, 1986: 22). Arapça ve Türkçe 
olarak yayımlanan bu gazeteler resmî nitelikli vilayet gazeteleri olup, herhangi 
bir muhalif fikre yer verilmesi söz konusu değildi. Bu durum halkın gazetelere 
olan güven ve ilgisinin kaybolmasına neden olmuştur. 

Bu gelişmeler üzerine Sultan II. Abdülhamit, basın yayın ile ilgili olarak 
Mısır fevkâlade komiseri Gazi Ahmet Muhtar Paşa’dan bir rapor hazırlamasını 
istemiştir. 05.03.1889 tarihinde padişaha sunulan bu rapora göre; İslam 
memleketlerinde yabancı dostluğu en çok Mısır’da yerleşebilmiştir. Bunun 
temelinde her ay yabancı dostluğunu öven yeni bir iki gazete ve risalenin çıkması 
yatmaktadır (Y. Prk. Mk, nr, 4/59). 

Ahmet Muhtar Paşa 25.12.1894 tarihli bir başka raporunda ise; Avrupa’da 
Osmanlı Devleti aleyhine çıkan yazıların Mısır basını tarafından tercüme edilip 
yayınlandığını, istanbul’da gerçekleri yazacak Arapça bir gazete çıkarılması 
gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca gazetelerin birinin desteklenip diğerinin 
desteklenmemesinin mahzurlu olacağını, bunların rütbe ve nişan gibi aleni taltif 
araçları ile açıkça desteklenmesinin halk nazarında gazetelerin güvenilirliğine 
dokunacağı ihtarında bulunmuştur. Ayrıca bu yardımların büyük külfetli olmaması 
gazetesine göre 30’ar, 40’ar veya 50’şer nüshaya abone olmakla yetinilmeleri 
gerektiği ifade edilmiştir (Y. A. Res, nr, 74/53).

Konu ile ilgili bir başka rapor hazırlayan El Fellah gazetesi sahibi Selim Hamevî 
de İngiliz politikalarını sonuçsuz bırakmak için Mısır halkının Osmanlı Devleti 
ile olan ilgi ve alakalarının geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir. 
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Mısır halkının saltanatla olan alakası güçlü oldukça İngilizlere olan ilgilerinin 
azalacağını, kırılan İngiliz nüfuzunun da Mısır’ın tahliyesini kolaylaştıracağını 
düşünmektedir (Y. EE, nr, 56/11). Selim Hamevî, Mısır gazetelerinin Fransa, 
İngiltere ve Osmanlı Devleti taraftarı olmak üzere üçe bölündüğünü, bunlardan 
ikisi dışardan yardım aldıklarından güçlü olarak taraftarlarını hızla çoğalttığını 
üçüncü fırkanın yani “Fırka-i Sadıka”nın zayıf olduğunu belirtmektedir. Osmanlı 
yanlısı gazetelerden bazıları şunlardır: 

El-Cevaib Gazetesi: 1860 Temmuzu sonunda ihtida etmiş olan Marunî Ahmet 
Faris Eş-Şidyak tarafından İstanbul’da çıkarılan gazete Türk Hükûmeti tarafından 
desteklenmiştir. Kendisini İslam davasına adamış olan gazete aynı zamanda ilk 
sivil Arapça gazetedir (Martman, 1997: 365).

Es-Sultanü’l-Gazi Abdülhamit Han-ı Sani Gazetesi: Kendi haklarını 
korumak için Sultan II. Abdülhamit tarafından Mısır’da 15 günde bir yayımlanmıştır 
(Y.PRK. GZT, nr, 52/28).

İttihad Gazetesi: Mısır’daki bütün Müslümanların kardeşliğini savunmaktadır. 
15.10.1899 tarihli ve 1 Numaralı nüshasında “Düşman Kimdir?” adlı bir makalede 
asıl düşmanın birlik ve beraberliği bozmak olduğunu ifade eden yayını büyük 
kabul görmüştür (3 Teşrin-i Evvel 1315 tarihli İttihad Gazetesi; Y. PRK. GZT, 
nr, 52/36). 

El-Fellah Gazetesi: Mısır’da devlet yanlısı bir politika izleyen gazete, bizatihi 
padişah tarafından desteklenmiştir. Sahibi Selim Hamevî Mecidiye nişanı ile 
taltif edilmiştir (Y. A. RES, nr, 74/53). 1903’te senelik 40.800 kuruş yardımda 
bulunulmuştur (DH. MKT, 714/60). 

Hadikat’ül-Ahbar Gazetesi: 1858’de Mısır’da Arapça ve Fransızca olarak 
çıkarılan gazete lehte yaptığı yayınlardan dolayı Türk Hükûmeti’nin yardımına 
mazhar olmuştur (Hartman, 1997: 362-402). 

Bosphor Egyptian: Mısır’da yayımlanan gazete Osmanlı taraftarı olmamakla 
beraber İngiltere aleyhine yayın yaptığı için Osmanlı Hükûmeti tarafından 
nişanla taltif edilmiştir (Y. A. HUS, nr, 279/122). İngiliz Hariciye Müsteşarı Lord 
Rosebery tarafından bu durumun Osmanlı-İngiliz ilişkilerine olumsuz etki edeceği 
yönünde beyanatta bulunması üzerine Osmanlı Hükûmeti de hilafet ve padişah 
aleyhine yayın yapan El Mukattam gibi gazetelerin Mısır’da yabancı devletlerin 
yardımları ile çıkarken bozulmayan ilişkilerin bundan sonra da bozulmayacağını 
bildirilmiştir (Y. A. HUS, nr, 279/122). 

El-Mahrusa Gazetesi: Mısır’da basılan gazete Osmanlı Hükûmeti yanlısı 
politikalarından dolayı desteklenmiştir. 1897 tarihinde sahibi Aziz Zendz Bey’e 
Ûlâ-i Sânî rütbesi, eşinde de üçüncü rütbeden Şevkat nişanı verilmiştir (İ. TAL, 
nr, 134/1315 Za-036). Bir yıl sonra da parasal destek sağlanmıştır (Y. A. HUS, nr, 
381/44). 
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El-Arab Gazetesi: 1910’da İzmir Mebusu Abdullah Efendi tarafından haftalık 
olarak çıkarılan gazete, hilafet yanlısı bir politika gütmüştür. Bundan dolayı 
hükûmet tarafından desteklenmiş ve içeriğine uygun olarak Musul, Basra, Bağdat, 
Beyrut, Kudüs, Trablusgarp, Yemen Vilayetlerinde parasız olarak dağıtılmıştır 
(DH. MUİ, nr, 63/24). 

El-Hilal-i Osmanî Gazetesi: “Menafi-i hükûmete hadim.” olarak tanımlanan 
gazeteye ayrılıkçı yayınlara karşı devlet destekli olduğundan rağbet olmamış, 
satışı yapılamamıştır. Buna rağmen bedava dağıtılmıştır (DH. İD, nr, 79/21). 

Osmanlı Devleti aleyhine yayın yapan yabacı gazetelerin İngiltere tarafından 
destek görmesine karşılık, Osmanlı Devleti de İngiltere aleyhine yayın yapan 
büyük gazeteleri teşvik amacıyla tahsisat ayırmıştır. Ancak Londra, Osmanlı 
Sefareti’nin 14.07.1878 tarihli bir telgrafıyla bu durumun sakıncalı olacağını 
bildirmesi üzerine bu işten vazgeçilmiştir (Y. PRK. HR, nr, 1/50). 

Yine 26.09.1894 tarihili bir yazıda İngiltere aleyhine yazılar yazan Mısırlı 
gazetecilerden Takla Bey’e “Paşalık” unvanının verilmesi düşünülmüş, olayı daha 
önceden haber alan İngiltere Sefareti Baş Tercümanı bu gibi girişimlerin dostane 
olmadığını ifade ederek engellenmeye çalışmıştır (A. HUS, nr, 328/101). Ancak 
bunu engelleyememiş fakat bu İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında ciddi bir 
sorun olmuştur (HR. TO, nr, 66/52). 

Parasal destekle lehte yayın yaptırılan gazeteler her zaman sözünde 
durmayabiliyordu. Bu durumda parasal destek de geri çekiliyordu. 1898’de 
Osmanlı Hükûmeti aleyhine yayın yaptığı için El-Ahram gazetesi kendisine tahsis 
edilen ve gizli olarak verilen desteğin kesilmesine karar verilmiştir (Y. A. HUS, 
nr, 381/44). 1893’te Mısır’da devlet lehinde yayın yapan El-Müeyyid Gazetesi 
(DH. MKT, nr, 95/27), 1895’te ancak kontrol altında serbest bırakılmıştır (Y. A. 
RES, nr, 74/53). 1904’te ise yasak gazeteler listesindedir (DH. MKT, nr, 837/81). 

Osmanlı Hükûmeti Orta Doğu’da çıkarılan gazetelerle yetinmemiş İngiltere, 
Fransa, Amerika ve hatta İngiliz sömürgesi olan Hindistan’da da lehte basın yayın 
faaliyetlerine girişmiştir. 

Bu bağlamda “Cemiyet-i Hayriye-i İslamiye” tarafından Türkçe, Arapça ve 
Urduca olarak yayımlanan Cihan-ı İslam gazetesi, “Hindistan Ahalisine” başlıklı 
makalede Hint Müslümanlarını İngilizlere karşı ayaklanmaya teşvik ederek 
faaliyetlerini uluslararası boyuta taşımıştır (Y.PRK. GZT, nr, 60/17). Ayrıca 
İngiltere’nin Mısır politikası karşısında Osmanlı Hükûmeti Hint Müslümanları 
arasında İngiltere aleyhine yayın yapabilmek için birtakım araştırmalara girişmiştir. 
Bu amaçla 23.03.1896 tarihinde İstanbul’da ikamet eden Hint Müslümanlarından 
ve kalemi güçlü olan, Ermeni meselesinde de Osmanlı lehine ve İngilizler 
aleyhine başarılı birtakım yazılar da yazmış olan Sadık adlı bir Hintli gazeteciden 
istifade etme yoluna gitmiştir (Y. PRK. BŞK, nr, 45/82). Padişahın Hindistan ile 
ilgilenmesi İngilizleri rahatsız etmiştir. Standart Gazetesi, Hint Müslümanlarının 
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İngilizlerden memnun oldukları, Hint hacılarının memnun hallerinin padişahı 
rahatsız ettiği yönünde makaleler yayınlamıştır (Y. PRK. TKM, nr, 2/309. Bununla 
yetinmeyen İngilizler 1906’da Hindistan’da Irak Şiilerine hitaben Farsça ayrılıkçı 
gazeteler yayınlatarak, İngiliz Postası marifetiyle de Bağdat’a sokmuşlardır (DH. 
MKT, nr, 1107/16). 

Sadece ülkedeki gazeteler değil, yurtdışındaki gazetelere de lehte yayın 
yapması için maddi destekte bulunulmuştur. Bu gazetelerden birisi de New 
York’ta basılan ve Corc Cebbur’un Müdürlüğü’nü yaptığı El-Âlem gazetesidir. 
Gazete sahibi Cebbur, Osmanlı Hükûmeti’ne çalışmış ve Amerika’da aleyhte 
vukuu bulan gelişmeleri Hükûmet’e bildirmiştir (Y. EE, nr, 136/123). Yaptığı 
hizmetlerden dolayı dördüncü rütbeden Mecidî Nişanı ile taltif edilmiştir (Y. EE, 
nr, 136/117). 

Amerika gazetelerinde Türkiye aleyhine çıkan yayınlar ile ilgili gönderilen 
tekziplerin pek çoğu yayımlanmamaktaydı. Buna bir çözüm olarak Fransız yazar 
ve gazeteci François Mons’un 19.02.1885 tarihinde New York’ta yayınlayacağı 
Le Woix de Panama adlı gazetede Osmanlı aleyhindeki yayınları tekzip 
edebileceğini bildirmesi üzerine, Hükûmet de bu konuyla yakından ilgilenilmesi 
kararını almıştır (HR. SYS, nr, 59/4).

Aynı şekilde eski bir gazeteci olan Ludvik Vodori de 28 Ağustos 1896’da 
Reuter ajansının rakibi olan bir firma adına Berlin, Paris ve Peşte’de çıkan üç 
önemli gazetenin vekili bulunduğunu, kendisine yolluk ve günlük beş lira ile 
telgraf masraflarının karşılanması karşılığında İngiliz yalanlarına karşı bütün 
dünyaya Osmanlı Devleti’nin haklılığını ortaya koyacağını bildiren bir telgraf 
göndermiştir (A. MKT. MHM, nr, 537/24). Bu istek uygun görülmüş ve gerekli 
para verilmiştir.

Osmanlı Devleti Fransa’da da haklarını savunacak gazeteleri desteklemiştir. 
1912’de Fransa’daki önemli 2-3 gazeteye Osmanlı lehinde yazı yazmaları için 
gizli olarak 100.000 Frank gönderilmiştir (A. MKT. MHM, nr, 738/18). Ayrıca 
Paris’te yayınlanan bir gazeteye İngiltere’ye taarruz etmesi için bir miktar tahsisat 
verildiği iddia edilmiştir. Yine bu gazetecilere büyük rütbeden nişanlar verilerek 
yayınları teşvik edilmiştir (Y.PRK. HR, nr, 1/50).

Yasaklar

Ayrılıkçı basın yayın çalışmalarına karşı en sık başvurulan yol bunların 
yasaklanması idi. Yayınlar çıktıkları yerde engellenmeye çalışılmış, 
engellenememesi durumunda da Osmanlı topraklarında dağıtımının yasaklanması 
yoluna gidilmiştir (Y. EE, nr, 104/1059. Gazetelerin takibi Matbuat İdaresi 
tarafından yapılmaktaydı (DH. MKT, nr, 95/27). Yerli gazeteler basılmadan 
önce görevlendirilen memurlar tarafından kontrol edilerek zararlı bulunanlar 
yasaklanmaktaydı (MV, nr 177/57; Y.A. RES, nr, 49/3). 
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Yurt dışındaki ayrılıkçı basının takip ve tekzibi için de 04.05.1884 tarihinde 
Matbuat-ı Ecnebiye Kalemi adıyla bir birim kurulmuştur (Y. PRK. HR, nr, 11/569). 
Başlangıçta Osmanlı Devleti ile ilgili gazete veya dergi nüshaları konsoloslar 
vasıtasıyla bu müdüriyete gönderilir, burada tercüme edilir, buradan da ilgili 
bakanlıklara gönderilirdi (HR. SYS, nr, 64/49). Ancak daha sonra yurtdışında 
çıkan yabancı basının faaliyetlerini daha kolay takip için Matbuat-ı Ecnebiye 
Müdüriyeti adına abone olunması yoluna gidilmiştir (HR. SYS, nr, 64/4). 

Ancak yasaklamanın iyi bir sonuç verdiğini söylemek çok zordur. Gazeteler 
sansürden kurtulmak için Türkçe sütunlarında hükûmeti ve saltanatı överken, 
Arapça sütunlarında ise aksi yapabilmekteydi (DH. MKT, nr, 181/24). Zaten yasak 
yayınlar ülkeye yabancı devlet konsoloslukları ve bunlara ait posta işletmeleri 
vasıtasıyla bir şekilde sokulabilmekteydi (DH. MKT, nr, 1532/89; DH. EUM. 5. 
Şb, nr, 30/56 A; ZB, nr, 593/98). Diğer taftan yasaklar hem Osmanlı vatandaşları 
hem de büyük ülkeler tarafından şiddetle eleştirilmiş ve her fırsatta yasakların 
kaldırılması için tehdit ve şantaja başvurulmuştur. 

Osmanlı Devleti’nin uyguladığı sansür elbette istenilen sonucu vermemiştir. 
Doğal olarak büyük eleştiriler yöneltilmektedir. Ancak eleştiriler yapılırken o 
dönemde diğer devletlerdeki duruma da bakmak lazımdır. Mesela yurttaşlarının 
önemli bir kısmını oluşturan Türklere Rus Çarlığı ne kadar müsamaha göstermiştir. 
1905 yılına kadar gazete çıkarmalarına bile müsaade edilmemiştir (Arat, 1997: 
380). Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vurup, Osmanlı Hükûmeti’ni eleştiren 
Batılı güçler eleştirilen kendileri olunca kişilik hakları var diyerek yayınları 
durdurabilmekteydi. 

1896’da İngiliz işgalindeki Mısır’da Padişah ve Osmanlı Hükûmeti aleyhine 
ağır ithamları içeren yayınların durdurulması istendiğinde Mısır Hükûmeti basının 
özgür olduğu müdahalenin mümkün olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Ancak 
Mısır’da basılan El-Münir ve El-Vakit gazetelerinin İngiltere Kraliçesi hakkında 
eleştirel yayınları üzerine İngiliz Konsolosu, yayınların durdurulmasını ve 
yazarlarının mahkûmiyetini istemiştir. Bu durumdan istifade ile Osmanlı aleyhine 
yapılan yayınların da aynı şekilde cezalandırılması gerektiği iddiasıyla Hidivliğe 
müracaat edilmiş bu ise Osmanlı Devleti aleyhine yapılan yayınların eleştiri 
sınırlarında olmasına rağmen Kraliçe’nin şahsına hakaret edildiği gerekçesiyle bu 
müracaatını reddetmiştir (Y. A. HUS, nr, 358/87).

Yine İngiltere kontrolündeki Mısır’da Osmanlı Hükûmeti ve hilafet aleyhine pek 
çok gazete yayımlandığı hâlde, mahallî hükûmet bir tedbir almamakta direnirken, 
Alman İmparatoru aleyhine yayın yapan bir gazeteci Almanya Konsolosu’nun 
teşebbüsü ile iki yıl hapse mahkûm edilebilmiştir. Bu gibi yayınlar sadece Mısır, 
Suriye, Yemen, Lübnan, Trablusşam gibi yerlerde değil Anadolu ve Rumeli’de 
de olumsuz etki yapmıştır. Mısır Hidivliği nezdinde yayınları engelleyemeyen 
Osmanlı Hükûmeti bu tür yayınların Osmanlı Devletine girişini yasaklamakla 
yetinmek zorunda kalmıştır (MV, nr, 103/429).
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Yine İngiliz Hükûmeti’nden Osmanlı aleyhtarı yayınların önüne geçilmesi 
istendiğinde de basın yasalarının yabancılar aleyhine yapılan yayınların kendi 
hükûmetleri aleyhine yapılanlara oranla çok hafif olduğu, bu nedenle müdahale 
etmelerinin söz konusu olmadığı cevabı alınmıştır (Y. PRK. EŞA, nr, 11/569. 

Mısır’da Fransızca yayınlan Jurnal Egyptian gazetesi sahibi İtalya vatandaşı 
Guarnier’in, İngiltere’nin Mısır’daki icraatları aleyhinde yayın yaptığı gerekçesi 
ile Londra ve Mısır’ Hükûmetleri arasında varılan anlaşma gereğince 48 saat 
içerisinde Mısır’dan sürülmesi kararlaştırılmıştır (A. MTZ (05), nr, 2-C/20-29). 

Batılı Devletler Arasında Yaşanan Rekâbetten Yararlanma

Orta Doğu üzerine İngiltere-Fransa, İngiltere-Almanya, İtalya-Fransa, 
arasında basına yansıyan rekâbetler bölgede patlak veren olayların altında yatan 
gerçek nedenlerin gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır. Biz bu haberlerden önemli 
gördüğümüz bir kaçını vermekle yetineceğiz. Fransız Deba gazetesinin 10.10.1891 
tarihli nüshasında Yemen ile Hicaz arasında bulunan Asir’de çıkan olayların 
İngiliz misyonerlerinin Urban Araplarını kışkırtması sonucu meydana geldiğini, 
Osmanlı Hükûmeti’nin zamanında aldığı acil önlemlerle aşiretleri yatıştırıp çok 
büyük olayların çıkmasını engellediğini yazmaktadır. Bu tür haberler isyanın 
bütün Arap topraklarına yayılmasını engellemiştir (Y. A. HUS, nr, 252/569). 
Yine Paris’te Arapça yayınlanan Ebu Nazzare gazetesi 29.07.1891 tarihinde 
İngilizlerin Mısır’ı işgalini dramatik olarak eleştiren bir senaryo yayınlayarak 
Arap toplumunun tepkisinin Osmanlı Hükûmetinden İngiltere’ye kaymasına 
yardımcı olmuştur (Y. PRK. TKM, nr, 21/48). 

Yine Fransız Jurnal de Deba gazetesinin 22 Eylül 1882 tarihli nüshasında 
yayınlanan bir makale Fransa ve İngiltere’nin Orta Doğu’da çevirdiği oyunları 
ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Makalede Fransızların Marunîleri, 
İngilizlerin de Dürzîleri kışkırttığı, İngiliz misyonerlerinin çok başarılı çalışmalar 
yapabildiği hâlde Fransız Hükûmeti’nin başarılı olamadığını yazmaktadır. 
İngilizlerin bölgeye İtalyan asıllı ve İngiliz dostu Rüstem Paşa’yı vali olarak 
atattırarak çok isabetli bir çalışma yaptığı, ancak yeni valinin Fransa taraftarı 
olması için çalışma yapılması gerektiği istenmektedir (Y. EE, nr, 44/70). 

Fransız ve Alman basınının bu tür haberleri karşısında İngiliz basını da bunların 
oyunlarını ortaya koyacak yayınlar yapmıştır. Mayıs 1903 tarihinde İngiliz basını, 
rakibi Fransızların Osmanlı Devleti’nde bazı müesseseleri inşa etmek üzere 
bulunmalarının asıl amacının Şam, İzmir, Selanik ve Afrika gibi yerlere yerleşip, 
nüfuzlarını genişleterek oralarda kalma olduğunu ifade eden yayınlar yapmışlardır 
(Y. PRK. AZJ, nr, 47/93).

İngiliz taraftarı olan İtalyanlar Torino’da yayımlanan Gazeta Del Populo 
gazetesinin 1 Haziran 1892 tarihli nüshasında; Avrupa tarafından şark meselesinin 
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ele alındığı bir sırada muhtemelen Fransızların bölgedeki İngilizleri zor duruma 
sokmak için Arap aşiretleri arasında ustaca düzenlenmiş birtakım ihtilaflar 
çıkartıldığını yazmaktadır (Y. A. HUS, nr, 386/41). 

Gelişen Osmanlı-Alman ilişkilerine paralel olarak Avrupa’da Osmanlı 
Hükûmeti aleyhine çıkan yayınlara karşı Alman basını harekete geçmiş ve 
aleyhteki iddiaları çürütecek yayınlar yapmışlardır. Berliner Tageblatt Gazetesinin 
6 Haziran 1895 tarihli nüshasında İngiliz gazetelerinin padişah aleyhine bir 
karalama kampanyasına giriştiğini, Cidde Konsolosları aleyhindeki suikastın da 
pek münasebetsiz bir zamanda vukuu bulduğu, bu olaydan İngilizlerin sorumlu 
olduğu görüşlerine yer vermektedir. (SYS, nr, 31/24). 

Yine Alman Observer Gazetesi 24 Aralık 1910 tarihli nüshasında Osmanlı 
Hükûmeti’nin dış politikasının iyi, içişlerinde güçlü ve azınlıklara da iyi muamele 
yaptığını yazmaktadır Bu tür yayınlar tercüme ettirilip azınlık ileri gelenlerine 
gönderilmekteydi (HR. SYS, nr, 201/109). 

SONUÇ

Matbaanın yaygınlaşmasına paralel olarak gelişen basın-yayın araçları, gelişmiş 
ülkelerde toplumsal duyarlılığı arttırarak daha sağlıklı bir toplum ve devlet yapısı 
oluşturmak için kullanılırken, az gelişmemiş ülkelerde, gelişmiş ülkelerin siyasî 
ve ekonomik çıkarlarına hizmet eden ayrılıkçı güç olarak kullanılmış olması 
dikkat çekmektedir. 

Başlangıçta ufak zümreler tarafından dinî ve ekonomik çıkar çatışması 
görünümünde olan bölgesel rekâbet, dönemin küresel güçlerinin basın-yayın 
araçlarını etkin olarak kullanması ile birlikte toplumsal tabanı genişletilmiş, 
ayrılığın kökleri derinleştirilerek uluslararası boyuta taşınmıştır. 

Ulusal çıkarları doğrultusunda bölge üzerinde hâkimiyet kurmak isteyen 
büyük güçler bunun için her yola başvurmuşlardır. Bu amaçla toplumların arasına 
ekilen düşmanlık tohumları kısa zamanda meyvesini vermiş ve yüzyıllarca barış 
içerisinde yaşamış olan halklar birbirine düşman hale gelmişlerdir. Orta Doğu 
halklarını birbirine düşürmeye dönük yapılan kışkırtıcı yayınlar bir müddet sonra 
İngiliz ve Fransız sömürgelerinde meyvesini vermekte gecikmemiştir. 

Çağa ayak uydurmaya çalışan Osmanlı Devleti’ne gelince, Batı’da gelişen 
basın-yayın hayatına kayıtsız kalamazdı. Ancak Osmanlı Devleti’nde bu süreç 
iyi değerlendirilememiş, demokratik taleplerde bulunan toplum kesimleri, 
düşünürler ve gazetecilerle devletin hükümranlık haklarını ortadan kaldırmak 
isteyen ayrılıkçılar aynı kefeye konmuş, yapılan baskılar sonucu her iki zümre de 
ülkelerini terk ile yurtdışına kaçmak zorunda bırakılmışlardır. Ülke üzerinde siyasî 
ve ekonomik emelleri olan küresel güçler bu fırsatı gereği gibi değerlendirerek 
amaçlarına çok daha kolay ve zahmetsiz ulaşabilmişlerdir. 
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Arap Milliyetçiliği’ni esas alan ayrılıkçı basın, bir taraftan etnik milliyetçilikle 
Arap toplumunu ayrılma noktasında motive ederken, diğer taraftan ayrılmaya 
karşı olan Türk toplumunu da demoralize yoluyla etkisizleştirip, amacına çok 
daha kolay bir şekilde ulaşmaya çalışmıştır. Ancak bölgede küresel oyunların 
farkında olan önemli bir kitle devletlerine sadakatten vazgeçmemiştir.

Türklüğü hedef alan bölge basını, Osmanlı Hükûmeti’ne muhalif Türk 
unsurunun politikalarını yeniden gözden geçirmelerine, Osmanlı-Türk unsurunun 
bölge halklarına karşı husumetine ve Türk milliyetçiliğinin yükselen değer 
olmasına neden olmuştur. 

Son olarak o gün Orta Doğu’nun Osmanlı egemenliğinden çıkmasını sağlayan 
bu faaliyetler, bugün kendi menfaatine hizmet edecek yeni haritaların peşindedir. 
O çalışmaların tarihi fonksiyonunun bilinip gereği gibi değerlendirilememesi 
durumunda gelecekte çok ürkütücü olaylarla karşılaşılacağı bir gerçektir. 



702

KAYNAKÇA

1. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde (BOA) Kullanılan Belgeler
 A. KMT.MHM, nr, 605/23.
 A. MKT. MHM, nr, 498/54 
A. MKT. MHM, nr, 537/24.
A. MKT. MHM, nr, 738/18.
A. MKT. MHM, nr, 87/8.
A. MTZ (05), nr, 2-C/20-2.
DH. EUM, nr, 1/4. 
DH. EUM. 5. Şb, nr, 30/56A.
DH. İD, nr, 79/21. 
DH. KMS, nr 1/12.
dh. KMs, nr, 2-1/13

DH. KMS, nr, 39/17. 
DH. KMS, nr, 4/33.
DH. KMS, nr, 7/13.
DH. MKT, nr, 1107/16.
DH. MKT, nr, 1532/89.
DH. MKT, nr, 1554/43.
DH. MKT, nr, 181/24. 
DH. MKT, nr, 279/65.
DH. MKT, nr, 714/60.
DH. MKT, nr, 837/81.
DH. MKT, nr, 95/27.
DH. MUİ, nr, 2-1/19.
DH. MUİ, nr, 42/35.
DH. MUİ, nr, 63/24.
DH. MUİ, nr, 91-2/12. 
DH. SYS, nr, 57-1/27.
HR, SYS, nr, 33/53. 
HR. SYS, nr, 104/18.
HR. SYS, nr, 201/10.
HR. SYS, nr, 30/21. 
HR. SYS, nr, 31/24.
HR. SYS, nr, 31/70.
HR. SYS, nr, 59/4.
HR. SYS, nr, 64/4.
HR. SYS, nr, 67/33.
HR. SYS, nr, 74/65.
HR. SYS, nr, 74/67.
HR. SYS, nr, 84/44.
HR. SYS, nr, 96/8.

HR. TO, nr, 66/52.
İ. HUS, nr, 96/1320 S-042.
İ. TAL, nr, 134/1315 Za-036.
İ.HR, nr, 437/84.
MV, nr 177/57.
MV, nr, 103/42.
Y. A. HUS, nr, 166/116.
Y. A. HUS, nr, 182/84.
Y. A. HUS, nr, 255/79.
Y. A. HUS, nr, 267/75. 
Y. A. HUS, nr, 277/95.
Y. A. HUS, nr, 279/122.
Y. A. HUS, nr, 288/64. 
Y. A. HUS, nr, 311/13.
Y. A. HUS, nr, 319/42.
Y. A. HUS, nr, 322/3.
Y. A. HUS, nr, 322/3.
Y. A. HUS, nr, 322/79.
Y. A. HUS, nr, 328/101.
Y. A. HUS, nr, 340/94.
Y. A. HUS, nr, 343/11.
Y. A. HUS, nr, 358/87.
Y. A. HUS, nr, 381/44. 
Y. A. HUS, nr, 386/41.
Y. A. RES, nr, 74/53.
Y. EE, nr, 104/105.
Y. EE, nr, 110/7. 
Y. EE, nr, 121/21.
Y. ee, nr, 127/71.

Y. EE, nr, 127/87.
Y. EE, nr, 136/117.
Y. EE, nr, 136/123.
Y. EE, nr, 136/98.
Y. EE, nr, 147/27.
Y. EE, nr, 40/15.
Y. EE, nr, 40/22.
Y. EE, nr, 43/103.
Y. EE, nr, 44/70.
Y. EE, nr, 56/11.
Y. EE. KP, nr, 14/1341. 

Y. EE. KP, nr, 4/351. 
Y. EE. KP, nr, 9/880.
Y. MTV, nr, 46/5.
Y. PRK, UM, nr, 28/90.
Y. PRK. ASK, nr, 38/70.
Y. PRK. ASK, nr, 70/105.
Y. PRK. AZJ, nr, 28/30
Y. PRK. AZJ, nr, 47/93.
Y. PRK. AZJ, nr, 6//52.
Y. PRK. BŞK, nr, 45/82.
Y. PRK. BŞK, nr, 53/46.
Y. PRK. DH, nr, 8/62.
Y. PRK. EŞA, nr, 11/56.
Y. PRK. EŞA, nr, 14/36.
Y. PRK. EŞA, nr, 14/75. 
Y. PRK. EŞA, nr, 34/58.
Y. PRK. GZT, nr, 52/30.
Y. PRK. HR, nr, 1/50.
Y. PRK. HR, nr, 11/56.
Y. PRK. MK, nr, 4/59. 
Y. PRK. MK, nr, 4/59. 
Y. PRK. MK, nr, 6/16. 
Y. PRK. TKM, nr, 13/34.
Y. PRK. TKM, nr, 2/30.
Y. PRK. TKM, nr, 21/48. 
Y. PRK. TKM, nr, 26/58.
Y. PRK. TKM, nr, 27/1.
Y. PRK. TKM, nr, 29/66.
Y. PRK. UM, nr, 28/88. 
Y. A. HUS, nr, 252/56.
Y. A. HUS, nr, 309/50.
Y. A. HUS, nr, 323/3.
Y. A. RES, nr, 49/3.
Y.A.HUS, nr, 405/118.
Y.PRK. GZT, nr, 52/28.
Y.PRK. GZT, nr, 60/17.
Y.PRK. HR, nr, 1/50. 
Y.PRK. TKM, nr, 51/17.
ZB, nr, 593/98.

2. Kitap ve Makaleler

Abidin, A. Z., (1986), Irak Basın Tarihi (1869-1958), Basılmamış Yüksek 
Lisan Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.



703

Ahmet Şerif, (1999), Arnavutluk’ta, Suriye’de, Trablusgarb’de Tanin, 
(Haz. Mehmet Çetin Börekçi), Ankara: Ankara TTK Yay. 

Arat, R. R., (1997), “Matbuat” İA, Eskişehir: MEB Yay.

Arıkan, Z., (1989), Mütareke ve İşgal Dönemi İzmir Basını (30 Ekim 1918-
8 Eylül 1922), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay.

Armaoğlu, F., (2003), 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789-1914), Ankara: TTK Yay. 

Arsel, İ. (1977), Arap Milliyetçiliği ve Türkler, Ankara.

Ayıntâbî, M. F., (1993), Necvî Osman, Haleb fî Miete Âm 1850-1950, Cüz-i 
Evvel, Haleb: Ma’hadü’t-Turas İlm’ül-rbî,.

Bâlî, K., (1992), Kitab-ü Nehrü`z-Zeheb Fî Tarih-i Haleb, C. I, (Tahkik 
Şevkî Şa`as ve Mahmud Fahûrî), Haleb: Dar’ül-Kalem.

Duman, H., (2000), “Başlangıcından Harf Devrimine Kadar Osmanlı-Türk 
Süreli Yayınlar ve Gazeteler Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu (1828-1928)”, 
C.1, Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı Yay. 

Dursun, D., (1995), Orta Doğu Neresi, İstanbul: İnsan Yay.

Eyüb Sabri Paşa, (1992), Tarih-i Vehhâbiyyan (Vaehhâbîler), 
Transkripsiyon: Süleyman Çelik, İstanbul: Bedir Yay.

Güçer, L., XVI. ve XVIII. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nun Ticaret 
Politikası, İstanbul: İÜTİT Basılmamış Doktora Tezi.

Günay, S., (1996), “II. Abdülhamit Döneminde Suriye ve Lübnan’da Arap 
Ayrılıkçı Hareketlerinin Başlaması ve Devlet’in Tedbirleri”, AÜDTCF Tarih 
Bölümü Dergisi, C. 18, S. 28, s. 88-107.

Hanioğlu, M. Ş., (1985), Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihat ve 
Terakki Cemiyeti ve Jöntürkler (1889-1902), C. I, İstanbul.

Hartman, M., (1997)), “Matbuat”, İA, C. 7, Eskişehir: MEB Yay. 

İnuğur, M. N., (2002), Basın ve Yayın Tarihi, İstanbul: Der Yay., 

İttihad Gazetesi (3 Teşrin-i Evvel 1315).

Karacalı, A., (2000), Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Matbaa ve 
Basın Yayın, İstanbul: Literatür Yayınları 45, 

Karal, E. Z., (1983), Osmanlı Tarihi, C. V -VIII, Ankara:TTK Yay. 

Kılınçkaya, M. D., (2004), Osmanlı Yönetimindeki Topraklarda Arap 
Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Suriye, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay. 

Koloğlu, O., (2006), Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi, İstanbul: Pozitif 
Yay. 



704

Kurşun, Z., (1992), Yol Ayrımındaki Türk Arap İlişkileri, İstanbul.

Lybry, A. H., (1987), “Osmanlı Türkleri ve Doğu Ticaret Yolları”, S. (III), 
EÜEF Tarih İncelemeleri Dergisi. 140-156.

Yalçınkaya, M. D., (2004), Osmanlı Yönetimindeki Topraklarda Arap 
Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Suriye, Ankara: Atatürk Araştırmaları Merkezi Yay. 

Mantran, R., (1987), “XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ticaretin 
Değişmesi”, S. (III), EÜEF Tarih İncelemeleri Dergisi, 159-175.

Malazî, S., (1996), Et-Tabaa ve’s- Sahife Fî Haleb, Darî Arab, Dımışk: Darî 
Arab Lil Derasat ve El-Neşr veEt-Tevzi’.

Orhonlu, C., (1984), “Osmanlı İmparatorluğunda Şehircilik ve Ulaşım Üzerine 
Araştırmalar”, Osmanlı İmparatorluğunda Şehircilik ve Ulaşım Üzerine 
Araştırmalar, Derleyen: Salih Özbaran, EÜEF Yay., İzmir, 116-139.

Özey, R., (1996), Dünya Denkleminde Orta Doğu Ülkeler-İnsanlar-
Sorunlar, İstanbul: Özeğitim Yay.

Raymond, A., (1995), Osmanlı Döneminde Arap Kentleri, (Çeviren: Ali 
Berkkaya), İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Tarih Vakfı Yay.

Soysal, İ., (1964), Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri 
(1789-1802), Ankara.

Suriye Vilayeti Salnamesi, (H. 1299).

Umar, Ö. O., (2004), Osmanlı Yönetimi ve Fransız Manda İdaresi Altında 
Suriye, (1908-1938), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay.

Uzunçarşılı, İ. H., (1983), Osmanlı Tarihi, C. II, Ankara: TTK Yay.


