OSMA,Nll

ARAŞT_IRMALARI

V

Neşi.r

Heyeti _

Editorial Boa.rd

RALtt. İNALCIK -

NEJAT GöYONC

.HEATH W. LOw;R.Y

THE JO·URNAl Of OTTOMAN ·sTUDIES

v·

İstanbul

- 1986

.:

BASIN T.A!RİHİMİZİN BiiBLİY'OGRAFYASI MESELESİ

N esimi

Yazıcı

. Bilindiği gibi . ~<bibliyografyalar basılı matery~in tarihçesi.nl,_
yapısını. veya bunl~m diğer eserle~le Hişkis.ini açıklı~;ıp8ık aİn_acıyla:
yapılan maddi ve _fikri .çalışmalarC;lır. Btı. çeşit . ç~lışmalar, basılı
mat~ryalin her ~ biraz daha ·a~ası nedeniyle d3:ha fazla önem
kaz~ktadır» 1 • Ayrıca da bu durum, gene~ bazı bibliyografya-:-.
lardan ziyade belli konularda;ki ça1İşm3.ı_arı içeren ~ibliyogr~ya
laru;ı. y~pı~asmı zoı:iııııu kılmaktadır2 • Türk B_a sm Tarihi saha~
smda d_a aynı zorunluluk hissedilmiş ~e hissedi~eye d~valll: et~.I?-ek
tedi.T. · Çünkü bugünkü şmırlarııi:ıiz iç~d~, milli Cllli~zde ilk ga~ete
nin çııkanıniasmdan beri 150 seneden, sırurlarıınız dışmda is~ daha
da fazla bir sÜre geçllliştir. Bu . uzun dönemde bu sahada bir çok
Çaiışmarar yapılmış olmasın~ rağme~, henüz ciddi b4'. Türk Basın
Tarihi yazılmamıştır:i. Bunun çeşitli sebeplerini saymak mümkündür.. Nitekim Arşive . girilmemesi, süphesiz değişik tasnifler arasmda kendisini bulup . değerlendirecek araştırıcıları .bekleyen belgelere ·ulaşılamaması büyük bir eksildik olarak karşı:mızda durmaktadır. Daha önce de bir münasebetle 'işaret ettiğimiz bu· durum, yapılan Qalışmala!m bile eksik kalması, konunun ancak görüiıen yü-_
ı . Filiz Başoğ"lu, F. Günsel Tuncer, Sema A:kıncı, İsmet B~ydur, Cumhuriyet Dönemtnde Bibli'J!ografyaların Bibliyografy~ı_ Ankara, 197~, s. lX.
2 Örn-ek: Aykut Kazancıgü-Vural Solok, Tii.rk ·Bilim Tar.ilıi Bibliyografyas-ı (1850-1981), !stanbul,
; Er.dener Yurtcan, Türk Hukuk Bibliyograf- ·
yas-ı, 1966-68, İstanbul, 1971; Nimet Taşk:ıran, Sii.rekli Türk T1.p Yayınlarında
Cerrahi Makaleler Bibliyogratya$ ı, 1849-1966, İstanbul, 1968.

3. Burada kimseyi eleştinnek istemiyoruz: · Bununla ·b irlikte «Tii.rk Basın
altmdaki bütün çalı§mala:rm -ondaİı :flazla- genel olara.k birçok eksiklikleri ·bulunduğ-unu belirtmekle yetiniyoruz.
··
Tar.ı1ti» ismi

-·-- .

·-· ..

-

--
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züne nüffız edilebilmesi sonucunu doğurmaktadır'. Bununla birlikte bir diğer sebep olarak da koordinasyon eksikliğini, araştırı
cıların birbirinden haberdar olarnamasını belirtmek yerinde oiacaıktırs. Hiç değilse yayınlanan kitap ve makalelerin kolayca bulunur olması gerekir. Bu ise öncelikle bir Türk Basın Tarihi Bibliyografya~mın . yapılmasına bağlı . qlmaktadır. Bu sayede incelenecek .k onu ile ilgili olarak daha önce yurt içi ve yurt dışında yapı
lan araştırmalar kolaylıkla bilinebilecelrtiT.
Basın

önce. bazı

Tarihimizin

bibliyografyasının

tesbiti konusunda daha

.ça:lışnialar .yapılmış bulunmakfadır. Bunları kısaca şu

şekilde değerlendirmek

mümkündür: Nermin -:A.badan ve Behire
1928-1962 · Yınarı Arasında
Türkiye'-de Yayımianrtıış Basın Konusundaki Kitaplar başlığını taşıyan ·b u araştırma-da· 101 kitap, 66 htrlruki metinle, 1952-62 arasında . ülk€mizde yayınlanan basın .konusundaki 33 makale ve Türk
Basını konusunda Türkiye dışında yayınlanmış· 16 kitap ve makaleye yer verilmiştir. Bir kısmı yine Türkler tarafından yabancı dille .ya~lmış olan bu son bölümde'ki kitap ve makaleleTden hiç biri
u~ süre birlikte yaşadığımız, -müşterek ·bi'r tarihe sahip bulunduğumuz v.e ge~elde 1918'e kadar hemen aynı basın mevzuatına · tabi
Balkan'ın birlikte yaptıkları çalışma:6 ." ·

qlduğu.muz,

•b u sebeple de bu sahada yakm

ilişki

içinde

bulunmamız

gereken .Arap araştırıcılara ait değildir 7•• Böylece bu çalışmayı
· konusun~ öneminin anlaşılmış olduğunu gösterme::;i bakımından
4 Bu .konudaki ~görüşlerimiz için .bkz. Neslml Yazıcı, Takvim-i Ve'kai!,Ji
«Belgeler», Ankara, 1983, s. V-VI; Ayr. ıbkz. Nesiini Yazıcı, Matb1ıat Müdiirıii
ğünün Kuruluşu, G.tt. Basm.:Y-aym Yükıseıkokulu Der.gisi, S. 1983/5 (·A nkara
1983)' s. ·113-114.
5 Diğer sahalti.rda da zaman zaman göriilen bu e.ksl.kllk Basm Tıirihi sahasmda ·kendisini daha çok ·hissettirir. Çoğu defa yapılan ilmi kongrelerden bile
daha sonra haberdar olmaık mümkündür. örnek : Son olaralk İst-an~ul 'ttniversitesi Ba.Sm-Yaym Yüksekokulu ile Fransız Anadolu Ar8.§tırmaları Enstitüsü'nün ıbirllıkte · •hazırladıklan «Tiirkiye'de Yabancı Dille Basın» (İstanbul
16-18 Mayıs 1984) Sempozyumundan ancak bitişinden sonra haberimiz olabilmiştir.

6 1928-1962 Ytlları Arasında Tiirkiye'de YayımZanmış Basın Tarihi Konusundaki Kitaplar, SBFD., c. XIX, S. 3-4 ·(AnKara lo964), 5. 201-:218.
/
7 . Hıalbuki ·bu sırada Arap dünyasmda, ilk Türıkçe gazete· sayılabiİecek · oıii.n
Vakayi-i Mıs-riyye hakkında ba§lıbaşına. bir çalışına yaymlanımış ·bulunuyordu.

Bkz.

Mısır'da yapılan ıBasm

'I1a.rihi

araştı.ıımalrı kısmı.
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faydalı,

fakat eksik bir başlangıç olarak değerlendirmek yerinde
Da.ha. sonra «Basın-Yayın Bibliyografyası» nı görmek- 8
teyiz • Fa:kat B. Varlık'ın haklı olarak belirttiği gibi9 bu Çalışma da
çok eksiktir. Nitekim içinde «Ga:zetec:iZer· 8endika..s1. Yapı Kooperatifi Tüzüğü» ne yer verilen bu eserde, Basın Tarihimiz ·acı~mdan
önemli sayılabilecek olan «Jön Türkler·in Siyası Fikirleri» adlı Jti.;
olacaktır.

tabı bulamamaktayız10 •

Basın Tarihimizin bibliyografyasmm hazırlanrri~sı yolunda
üçüncü çalışma olarak B. Varlık'ın «Türkiye Basın-Yayın Tarihi
Kaynakçası»nı görmekteyiz11• Burada 249 kitap ve 236 makale olmak
üzere toplam 485 kaynağın bibliyogra;fik künyesi ver ilmektedir. Ça- .
lışmada Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye MakaleZer Bibliyograf:.
yas_ı na <layanılmış bu arada basın tarihi ile ilgili,, görülebilen çalış
malarm bibliyografyalarmda da fayQ.alanılmıştır. Fakat bilindiği
gibi T ürkiye Makal~ler Bibliyografyası -1952 yılından be~ yayınlan
maktadır. Her ne kadar yazar, bu eksikliği çeşitli yollarla 1;elafi etrneğe çalışmışsa da, araştırmanın eksikliğini bizzat kendisi de kabul etmek zorunda kalınıştır12 • Nitekim aradan bir sene geçtiğinde
«Türıkiye Basın-Yay1-n Tarihi . Kaynakçası)na Ek l» i yayınlamış,
burada 44'ü kitap, 131'i ma:kale olmak üzere 175 •bibliyografik künyeye daha yer vermiştir13 • Bum.~nla birlikte çalışmanın bu .haliyle
de bir çok eksiklikleri bulunmaktadır ve bu bir ölçüde normalilir
de14• Çünkü saha geniş, çalışmalar dağınık ve bibliypgrafya hazır
lama daha geniş, aynı zamanda da kollektif çalışmaları gerektirir
mahiyetteclir.
8 T.C. B§ba.kanlık Kültür Müste§a:rlığı Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü
yay., Ankara, 1972, (99 s.).
.·
9 Bülent Varlık, Türkiye Basın-Yayın Tarihli Ka.ynakça.sı, . Ankara, 1981,

s. XIT-XI+I.

-

Şerif Mardin, Jön T·ürklerin Siya.si ·Fikirleri iB95-1908, Anka:i:~ 1964.
l l .ı\.ılkara İktisa-di ve Tlca:ri nimler A:kademisi, Gaa:etecilik v~ Halkla
llişkiler Y.üksekokulu (Gazi lt-niversitesi, Basın-Yayın Yü:kseko'kulu) yay~
larından, Aııka.ra, 1981. Bu kitabın kısa tanıtıİnı için ·bkz. Nesi.ma' Yazıcı, İFD.,
c. XXVI (Ankara 1983), s. 785-86.
12 A.g.e., s. xm.
.
13 Bülent Varlık, Tiirki.ye Ba.sııı-Yayın Ta.rUıi Kayııa.kça.sı'n.a. Ek I, A1TfA
Gazetecilik 'le Ualkla ilişkiler Y.ü lme'kokulu yayın organı ne~im, S. 1982/4
(~ara 1982), s. 351-3-84.
14 Burada söz konusu edece~imiz Arap ülıkeleriD:deki yayınların hiç biri•

10
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Biz burada bu kısa değerlendi,rmeyi yaptıktan sonra Basın Tarihimizin Bibliyografyası çalışmalarına ek olmak üzere axaştırma
cılarımıza Arap .dünyasında ve bu ülkelerle ilgili olarak Batıda
yapılan ba~ı Çalışmaları kısaca tanıtarak vermek istiyoruz. Burada
bir defa. daha tekrar etmek gerekirse Tür.k · Basın Tarihi .sahasında
yapılan çalışmalar çok dağıruk:tır • .Bu dağınıklık ve haber.leşme eksikliği yurt dışına çıkılınca daha da bel:irginleşmektedir. Nitekim
Basın Tarihimiz bizi ilgilendirdiği, tarafımızdan incelemeler, araş
tırmalar yapıimasui.i gerektirdiği gibi; .bir kısmı ile yakın, bir kısmı
ile de uzak komşu bulunduğumuz diğer bir çok ülkeyi de yakıİıdaiı
il~lendirme~te~r. ·
·
· .
·
.
.
Bilindiği _gibi Osmanlı İmparatorluğunun sınırları içerisinde
gazetecilik XIX. yüzyılda başlamış ve gelişmiştir. Bazı yabancı ülkelerin .k endi menfaatlerine ·hizmet· etmek üzere ve .kendi dilleriyle
çıkardıkları gazeteler bir tarafa bırakılırsa ilk Türkçe gazetenin
Mısır'da Mehmed ·Ali Paşa · tarafından çrkartıldığını görürüZ. Bu
1828'de yayınlanmaya başlayan Vakayi:..i Mısriyye'dir15 • Bunu Vakayi .el-Giridiyye (1830) ıo ·ve nihayet Takvim-i Vekayi ve <liğerle
rinin takip ettikleri ·görülür. Ayrıca Yemen, Sulidi Arabistan, Irak,
Suriye, Lübnan, Tunus gibi her biri günümüzde bağıı:n.Sız birer -dev-'
let. olan .geniş bir· sahada ya Hk gazetenin, ya da onu tairip eden
yayın organlarının Türkçe olarak, çoğu defa da ·Osmanlı idarecileti
tarafından çıkarılmış . olduğunu biliyoruz17• Bu sebeple Türk · Basın
Tarihi'nin inceleme alanını iyi belirlemek gerekir. · Kısaca, Basın
Tarihimizi günümüz Türkiye'sinin sınırlarıyla kayıtla:ma:mak, onun
en azından Türıkçe çıkan bütün gazete, mecmua v.b. yayın organlasine Kaynakça'da · yer verllmedigi. gibi, Türkiye'de yaYuUa.nmış 'bazı önemli
araştırmalar da atlan.lnı§ ·bulunmaktadır. örnedt: O. Nuri (Ergin); tık Ga.;!lete,
İstanbul Şehremaneti Mecmuası, ·Sene 4, S. 4 (İstanbul K. sa.ni 192Sf, s. 276280; Vedat · Günyol, Matbııat, !slar'n .A:nsiklopedisi, c. VII; R. Rahmeti Arat,
Matbıtat, İslam Ansiklopedisi, c. VII.
·15 Vakiıyi.-i M~riyye 25 C. evvel 1244/3 Aralık 1828 ta~de yayınlan
maya ba§la.mı§iır. Gen. .b. için bkz. İbrahim .A;bduh, Teta1)1J'Uru/s-sıiuı.t~ti'lM~sr.ıyye, 1798-1951, Kahire, 1951, s. 26 vd.
···
·
. ıs

Vekayi eı-Giri~iyye için bkz. A.g.e.,-s. 240-41.

17 Şam'da Suri;ye (1865), Halep'te (Eı-Ftırat) (1867), Ba~dad'<ia:"EzZewa
(1869), Libya'da Trablusgarb (1866), Yemen'de San'a (1877), Suudi Arabistan'da Hicaz (1908), Musul'da Ceridet·ii/Z-Mıısuı (1885) ve di~erlerl.
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rııiı içine aldığını' kabu1 etmek lairmdır. Hal böyle ~lunca yukan.d a

haclarının isimlerini verdiğimiz ülkelerde ve ayrıca ilgili diğe;r
ülkeierde yapılan basın tarihi a~aştırmalarmın öneı:riıi bir böliİID:ü
nlın aynı zaİnaİıda Osmanlı Basın Tarihi, yani TÜrk Basın Tarihi'İii
içe~ekte olacaklannı ·kabıD. etmelidir. · Gerç~kten de ' buralarda,
bizim inceleme lm.kanı bulabildiğimiz Arap dünyasında's· gerek bir
eser meydana getirmek, gerekS~ d.okto~a tezleri şeklinde yapılB.ıı.
Basın Tarihi çalışmalarında Türkçe basının önemle ele alındıg~..tes~
bit edilir. Fakat
Çalışmalardan ·Türk araştırıcı ve okuyucusiı
güçlükle haberdar olabilmektedir19 • İşt~ bu küçük çiilişmada, bu
sahadaki eksikliğin bir ölçüde aşılmasına çalışılaca:k. Görülebilen
eserlerin bibliyografi.k künyeleri verilecektir, inceleme imkanı bulunabilenlerin,: kısaca tanıtımı yapilaca:ktır.

···bu

Gö:İ-üleceği 'üzere btİrada verilen kitap ve makaleler Arap diliiyası ile ilgilidir. Tabiatıyla büyük kısmı Arapça, biİ ~~mı 'da Ba-

tılıların

hu sahadaki araştırmalarıdır ve Batı dilleriylecllr. Bu eser-

lerin hemen hepsi önemli bölümler halinde o ülkelerin Osmanlı İm
paratorluğu'nun sınırlan . {çinde bulunduğu sıradaki basının tari~
hini; 'gazeteleri; mecmualan, yazar ve idarecileriıli, matbaalarmı,
basın ·hÜrriyeti konularını · ele alırlar. Bunun iki istisnası Cezayir
ve Fas'la ilgili olara:k verilen çalışmalardır; ·bunlardaıi Cezayir,
Osmanlı İmparatorluğu'nda gazeteciliğin başlamasına çok yakın bir
sırada Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Fransızlar burada bir
bakıma Arap dünyasmın üçüncü gazetesi diyebileceğimiz· el-Mübeş
şir'i çıkarmışlardır ve bu yönüyle bizim için orijinal olabilir. Fas
ise Kuzey Afrika'nın tamamen verilmiş ·olması düşüncesiyle ıburada
kısaca gösterilmiştir.
·
·
·
18 Burada tanıtacağırruz çalışmaların hemen .tam~ı.Cezayir'de araştır
malar yaptıg"ımız (Ekim 1983-Ha.z!ra.n 1984) sırada Cezayir Merkez Universit-esi Ktp. (Btbliotheque de l'Universite <i•A.ıger-Centre) ~e .Ceza:Yrr Mını KütUp-·
hanesi (Bibliotheque Nationa.le)'nde ta.nuna· fırsatı ;bulduk. Yeri · gelmişkim
gerek bu ıkütüpha.nelerin görevlileri ve gerekse diğer ilgililerin gösterdikleri· ya:
kın alakaya içten teşekkürlerimizi sunmak -isteriz.
19 Nitekim Takvim-i Vekayi «Belgeler» (Ankara, 1983) adlı çalışmamızı
yaptığımız sırada bütün isteğimize ve çaıbala.rımıza. rak-Jnen Vek<iyi-i Mısr·iyye'
nin bir kaç sayısının fotokopisini veya. mikrofilm.inl elde edemedik. Tabiatıyla
bu k-onuda müstakil .bir ça.ıı.şina (İbra.hlm .A:bduh, Tar-ihu'l-Vekayii'l-Mtsriyye,
Bulak, 1942) bulunduğundan da haber.imiz olamadı.

--- - .

-· - -- . -
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Türk Basın Tarihi ile ilgili az veya çok bölümler içeren aşağıda
künyeleri verilen çalışmaların, araştırmacılar tarafından tanın
masında büyük faydalar bulunmaktadır. Görüleceği üzere Arap ülkelerinde Basın Tarihiyle ilgili önemli çalışmalar, müteaddit doktora tezleri yaj:nlınıştır. FBikat ·bunların hemen tamamı Tür~ araş
t~r:ı;nacılarının meçhulü kalmlş veya ilgilerini çekmemiştir. Bunların bilinmemesi, ya_pılanların tekrar ·yapılması sonucunu doğurur,
bu da kaynak isratıdır. Hai-bukl her Şeyde olduğu. gibi, bu _l!ıahada
da, kayn~klarin, enerjini:İı. israfı yezine güçlerin birJeştirilmesi, çalışmaların bir.biriiı.i tamamlar olmasi gerekmektedir.
Şüphesiz

bu çalışmanın da geliştirilmesi lazımdır. B~lk~nlar,
İran
{ıiğer ülkelerde yapılan, kO]l'IJ. ile . ilgili inc~lemeleriİı. de
bibliyografik künyeleri belirlenmeli ve yayınlanmalıdır20 • Tabiatıy
la bu çalışma yani bibliyografyanın tesbiti ve yayınlanması konun~ ; bir· yönüyle halledilmiş olması demekse de, bir bakıma da
y~ni ..bir başlangıcını .oluşturacaktır. · Bu başlangıç ta Basın-Yayın
Genel Müdürlüğü veya bir başka kuruluşun, meseia ülkemizde 's ayısı 8'e ulaŞan Basın-Yayın Yüksek Okuilarından birinin .konuya
sahip çıkarak ·b u kitap ve makaleleri· bir 'Qlerkezde toplaması ve
araştırmacılara sunmasıdır. Ancak bu sayede sağlrklı ve sonuç verici çalışmalar yapılabilecektir.

Ve

ARAP . DüNYASINDA TüRK BASIN TAR1.HİNİ
İLGİLENDİREN YAYINLAR
Burada kitap ve mBJkaleleri bugün için · ait oldulı;iarı ülkelere
göre ayırarak 'verdik. Tabiatıyla birden ·ç ok ülke~ Basın Tarihinden bahseden kitapları daha ·önce genel bir baŞlık altmda topladı-k. İnceleme fırsatı bulduğumuz çalışmaları, ·b izimle olan ilgileri
yönüyle ~ısaca değerlendirdik. .G öremediklerimizi ismen vermekle
iktifa ettik B-irden fazla ·baskışı olanları ise, lraçıncı baskı 9lduğunu
belirtö:ı.eden ·bizim ·gördüğümüz baskı tarihiyle verdj:k. Makal~lerin
verilmesinde, çok önemli olanla:r;a yer ayırdık. Konuyla ~er-inliğine
20 Kazan, Azat~beycan, Ka:tlkasya, Kınm, Dobruca T.üııkleriyle, ,.'Özbekler, Kaza.lclar, ve diger ·bazı Türk gurupları için R. Rahmeti Arat'ın ·Çalışması
bir ·baışlangıç olaraık ele alınabilir. (İ.A., MGtb'I.ULt, VII}.
·
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ilgileneceklerin verdiğimiz bibliyografyalardan hareketle bunlan
kolayca bulabj.leceklerini düşündille

1--BİRDEN FAZLA üLKENİN B~SIN TARİHİNİ.İÇEREN
y~~AR

.

Filip di Ta.rrazi, Tar·ihu!s-sıhafeti'l-Arabiyye) Beyruf, c. I-II,
(1913); III (1914); c. IV (1933) .~ TaiT~zi'nin bu. kitabı .Arap .a leminde Basın Tarihi konusu.ı:i.da yapılmış ilk.:, ve çok önelnli bir çalışmadır. Başta~ üç cildi ga:z;ete, ·mecmua ve gazetecl.lerden bahseder. Pördüncü eilt ise, . buglinkü Arap topraklarında ve Arapların
başka yerlerde çı..kardıkları gazete :ve der.g ileri çizelgeler halinde
gösterir. Sahasında ilk olan bu ciddi eserden daha sonra konuyia
ilgili çalışma Y-apanlar istisnasız olara:k faydalanmış, zaman zaman
eksiklerini tamamlamışlardır. Bugünkü Arap ·ülkelerinde çıkan gazete ve ·d ergiler için bu eser vazgeçilmez· kaynak durum~dadır.

c.

..

Edip Mürüvve, Es ..Sıhafetü/l-Arabiyye) ne§'etüha ve tetaV'Iiuruha, Beyrut, 1961, s. 500 : Sahibine sahasındaki öriemli bir ödülü
kazandırm.ış olan. bu eser, modern tarzda yazı.lınış bir «Arap İletj
şim Tarihi» dir. Dört bölüm (f~sıl) halinde hazırlanmıştır. Giri§
(s. 7-10)'ten sonraki Birinoi Bölüm (s. 11-7Q)'de öp.ce «gazetecilikjourn~lisme» in Arapçası olan «es-s_ıhafe» kelimesi üzerinde durulmuş, bunu takiben · de gazetecilik ·şekilleri, bir · gazetenin hazırla
nışı ve Batı'da basının ortaya çıkış ve gelişmesi kısaca ele alınmış
tır. Bu bölümde·k i bilgileri~ Türk okuyucusu için orijinal bir tarafı
bulunmama:ktadır. Nitekim N. A:bad~, K. Alemdar ve Oya Tokgöz'ün çalışmalannda bu bilgileri fazlasıyla· bulmaktayiz21• İkinci B9lüm (s. 71-127) 'de Cahiliyye döneminden başlamak üzere Memluklar dönemi sonuna kadar Arap-İslam · dünya~ında iletişim şekilleri
ve va.Sıtalan ele alınmaktadır. "Üçüncü Bölüm (s. 129-24~) 'd~ öncelikle Arap illkelerind~ mall:ıaa ve gazeteciliğin ilk d.e fa .o rtaya çı.kışı
işlenmektedir. Daha sonra sırasıyla Lübnan, Mısır, ~iıriye, .hak, Fi.
.
21 Nemnin Abadan, Gazeteciliğin Geli§im Safhaları, SBFD., c. XVI, S, 1
(Ankara Jı4a;r.t 1961), s. 118-141; Korckmaz A:J.emdar, Tü,rkiye'de Çağdaş Haberleşmenin Tarihsel Kökenler-i, An·k ara, 19:81 (.Bu rutabm tanıtımı içili bkz. Nesimi
Yazıcı, İFD., c. XXVI (Ankara 1983), s. 779-784); Oya Tokgöz, Temeı· aa.zete
cil'ik, Ankara, 1981.
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listin, Arap yarımadası, Kuzey Afrika, Sudan ve bunlar hai'icin~eki
yerlerde gazetecilik ele alınmaktadir. Bu bölümün zaman sınırını
1800'lerden 1914'e ·kadar götürmek mümkündür. Bu zaman. periyodu içerisinde sayılan ülkelerin büyük çoğunluğunun Osmanlı imparatorluğu sınırları içinde birer Vilayet oldukları düşünülürse verilen bilgilerin, Arap Basın Tarihini olduğu kadar, o sıralarda o ülkelerdeki resmi Osmanlı Basınını ve Türklerin .gerek Türkçe ve gerekse diğer dillerde çıkardıkları gazete ve gazeteciliği · de içerdiği
kolayca anlaşılır. Dördüncü Bölüm (s. 249-486) · ise; Arap ülkelerinde Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki basının tar.il~i. ile ilgilidir. ·
Son derece geniş bir sahaya· yüksekten bakmak dUrumunda. bulunan bu çalışmada yaz'a r en çok F. 4i'Tarrazi'nin adı geçen ;ıneşhtİr
eserinden faydalanmıştır. Tabiatıyla konuıiun genişligi, derinliğine
bia- inceleme ortaya koymaya inikan vermemiştir. Ayrıca T\ivk kay·
naklarından hiç faydalanılmamıştır. Buna rağmen Ösm.a.İı4lai-ın
basın siyaseti konu~unda yerli yersiz fikir beyan edilniiş, değerlen
dirmeler ortaya konulmuştur. Örnek : bakıni.z s. 146 vd., 172 vd., 209.
Halil Sabat, Tarihu't-tıbda fi'ş-şarkı'l-A.ram, Kahlı'e, 1966, s.
378 : Sekiz büyük başlık altındaki bu çalışmasmda yazar, dünyada
ve özellikle .Arap-İslam aleminde matbaacılığın gelişimini inçeleİniş
bulunmaktadır. Bölümler: ı- Dünyada matbaacı,liğÜı gelişimi (s.
11-20) ; 2- Türkiye'de (s. 21-32); 3- Lübnan'da (s. 33-98); 4 ·- Suriye'de (s. 99-128) ; 5 -Birleşik Arap Cumhuriyeti'nde (s. 129-292) ;
6- Irak'ta (s. 293-316); 7 - ·Filistin, ürdün, Yemen'de (317-3.3 6);
8 - Bahreyn, Küvet, Katar'da (s. 337-348). öiellikie Lübnan, Mısır,
Suriye ve Irak'la ilgili bölümlerin· büyük emek. İnaıisulü olduğu tes-·
bit edilmektedir, 'Kita·bın kapsamı içerisindeki 'bölgelerlıı ·hemen .tamamının Osmanlı hakimiyetinde bulunması ve çoğuıida ilk matbaanın Osmanlı Devleti tarafından kurulı.nuş oJ.ı:nası, ç!J.lışmayı bizi;m açımızdan ilginç kılmaktadır. Basın tarihçileri için daima müracaat edilecek •bir kitap ~teliğindedir.
Muhammed Saliha ve Semih Ebu Mağla, Tarihu's-sıhafeti'l
A.r(Lbiyye, neş'etüha ve tetavvuruha, prdün, 1964.
o

o

Kostaki İlyas Utare el-Halebi, Tarih-i Suhuf-ı Saltanat4. Türkiye, Mısır, 1925 : Bizim göremediğimiz bu çalışmanın Basın Tarihimiz yönünden büyük önemi olduğunu tahmin etmekteyiz. Zira
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Türk Basın Tarihi sahasında bazı hatırat istisna edilirse, düzenli
ilk incelemenin bu eser olması mümkündür. Bunu M: Nihat (Özön)'ün tamamlanmamış çalışması izler22•

. . .

Yusuf Seı::kis, Mu~cemü'l-matbWiti'l-Arabiyye ve'l-muarre_be,
Kahire, 1346 (M. 1928).
Haseneyn Abdül'Kadir,

Es-Sıhafetü

kemasdari't-tarih, 1958.

Christiane Souriau-Boebrechts, La Presse Maghrebine «LiibyeTunisie-Maroc-Alger·ie», Paris, 1969 : ism~ kapsadığı ülkelerin
Basın Tarihi ile ilgili bir çalışma.

.

Martin Hartmaun, The Arabie Press of Egypt, London. 1899. ·
Clement Huart, Litterature Arabe, Paris, 1902 : Bu kitap Türkçe'ye de çevrilmiş bulunuyor23 •
Corci Zeydan, El-Ceraidü'l-Arabiyye fi'l-alem,
(Kahire 1892), s. 9~16.
Corci Zeydan, Tar·ihu'n-nehdati's-sıhafiyyeti
biyye, el-Hilal, S. 8 (Kahire i910), s. 483-492._

el-Hilal, S.· I

fi'l-luğati'l-Ara

. .
-, Es-S.ıhafetü'l-Osmaniyye, Mecelletü'l"'lllukte.bes, c. IV, (19q9),
s. 410.
-, Et-Tıbaa ve's-sıluife fi't-Türkiyyeti'l-Osmaniyye, c. VI
(1909) ı s. 474.
- , Es-Sultan Abdülhamid el-Mahlu', c. IV (1909), s. 140.
K. J. Basmadjıan, La Presse Musulmane, Revue du Monde Musulman, c. IV, S. 1 (Paris, Janvier 1908), p. 181-~01.
L. Bouvat, La Presse Musulmane, Revue du Monde MusıUman, ·
c. IV, S. 2 (Pa:is Fevrier 1908)., p. 444-456.
2 - !iRAK BASIN TARİHİ İLE İLGİL! YAYINLAR

Abdullah

İsmail el-Bustaıll, Hürriyyetü's-BıMfe,

Kahire, 1950 :

22 M. Nihat (Özön), Yüz Senel·i k Ga.zeteciliğimiz, Aynı Tarihi, c. XV-XVII,
S. 46-50, 52-53 (Ankara 1928), s. 2894-2906, 3069-3078, 3548-3547; 3636-3640;
c. XXV, S. 84-86 (Allkara 1931), s. 7214-7224, 7444-7452.
23 Çev. : Cemal Sezgl:n, Arap ve lsUim Edebiyatı, Ankara, Tarihsiz.
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Giriş'ten

sonra üç bö,lü.mden Qluşan bu çalışma, Kahire'de Jruad
Evvel üniversi~es~ ::f}:ukuk ·Fakült~si'nde doktora t~zi olarak hazırlan
mış bulunuyor. İsminden de anlaş~lacağı üzere . basın hürriye~i ile
ilgili olup, konu; İngiltere, Fransa ve Irak karşılaştırılarak işleni
yor. Bizim için önemi Irak'ta basın- hürriyeti problemi incelenir-k en
Osmanlı dönemiyle ilgili tahliliere girişiimiş olmasıdır. Fakat bu
çalışma& da Osmanlı kaynaklarınıİı ihmal edilmiş olduğuıiu belirtmek gerekir.
·
· ·
Refail Bıtti, Es-Sıhafetü fi,l-Irak (Muhadarat); Bulak, 1955,
s. 168 :·Irak Basın Tarihi ·ile · ilgili olan bu kitabın ilk bölümünde
Osmanlı . tarihi ha,kkında ·bazı genel •biİgiler veriliyor. Daha sonra
1908'den önce, sonra ve nihayet 1914 l?ıralannda Irak - 'basını işleni
yor. Irak'da ilk d;efa çı-kan gazete, Mithat Paşa'nın Bağdat'ta çrkardığı resmi vilayet gazetesi Ez..Zevra (1869) hakkında bilgi veriliyor. Burada bazı seyyahlara dayai:ularak. Irak'ta ·Curnalu'l-Irak
adlı Türkçe-Arapça bir gazetenin. 1816'da Vali Davut. Paşa tarafından çıkanlmış olduğu yolundaki kayıt ise .gerçekten araştırılma
ya değer pir konu olara:k görülmektedir. Buna göre; taş baskısı
olarak tab' edilen bu gazetede~ .k abilelerle ilgili haberler,· ·ıraık'a ait
bölgesel habe.d er, Osmanlı Devleti'ndeki olaylar, yürürlüğe giren
yasalar,. valinin emir ve yasakları, ·bölgede yapılan ıslahat, görevlilerin tayinleri v.b. konularda haberler yer alıyordu. Gazete ordu
.. ileri gelenleriyle, büyük memurlara, şehl! ayan ve elşrafına dağı
tılıyordu. Bir nüshası da halkın okuması için Daru'l-imare duvarına asılıyordu.

Kitapta daha sonra yine bir. Osmanlı resmi gazetesi olan Oeridiğer gazetelerle dergiler hakk,ı.n<;la bilgi
verilmekteqir. Bibliyografyası bulunmamakla birlikte bu eserin
faydalı bir çalışma olquğu anlaşılıyor.
Abdu'r-E,azık el-Has~ni,
Tarihü,-s-sıhafeti"l-Ira;!(,iyye,
Sayda,
1971, c. I : Dört bölümlük bu eser, ·baştan 1933 yılına .k.adar Irak'ta
çıkan - gazete ve mecmuaları ayn ayrı: işliyor. Üzerinde birinci cilt
yazıyorsa da biz ikin~i cildinin çıkıp çıkmadiğını tesbit ~demedik.
detü:'l-Musul (1885) ve

3 - MISIR BASIN

TARİHİ

!LE

JLGİLİ YAYıNLAR

/
İbrahim Abduh, TetainYuru>s-sıha;fe-ti'Z-Mısrıyye (1798-1951),
Kahire,· 1951 : Bu _-çalı~mada Fransızların Mısıi-•i işgali ve Oaurrier
.
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.

.

çıkarmalarmdan başlayarak

.

25 C. evvel 1244/3 Aralık
1828'de yayınlanmaya başlayan Vekayi-i Mısriyye ve diğer gazete..-ler hakkında bilgi veriHyor .Ayrıca . Mısır'da gazeteciliğlıi b~şla
ması çok güzel işlenmiş buluı:ı.uyor. Başlığından <la ailiadığımız gibi
1951 yılına kadar geliyor. Arşiv kaynaklarından geniş biçimde yararlanmış ·bulunuyor.
·
de l'Egipte'i

Abdu'l-Latif Hamza,
neş'etiha

KıssOJtü's-sıhafeti'~Irakiyye

(fi . M~)

Bağdad,

1967, s. 228 :
Kendisinden sonra Irak, Suriye, Lübnan, ·Fas, Cezayir, Sudan, Sriudi
Arabistan, Küveyt ·ve diğer Arap devletleri Basın Tarihlerini· 'de
ayrı ayrı işlemesi · düşünülen bir serinlı;ı. ilk · kitabıdır. Giriş'ten sonra ı7 bölüm, Sonuç, İndeks ve -bibliypg'rafyalarqan oluşma:ktafur.
Mısır Basın Tarihi hakkında diğer çalışmalardan faydalanılara-k
hazırlanmış oldukça basit bir -kitaptır.
(münzü

iUi muntasafi'l-karni'ZJ!,§rin,

Enver el-Cündi, Es-Sıhafetü's-siyas-iyye fi Mısr, münzü · ne§O,tiha ila'l-harbi!l-dlemiyyeti's-saniyeti, Ka:hire, 1962 : Bu esetde'Mı- ·
sır basının gelişmesi üç dönemde ele alınmaktadir : OsniaJ+lılar
dönemi, İngiliz ve Fransız himaye döneırii ve Mısır'ın istiklalini k(!.7
zanm.asmdan ·sonra. Aslında •b u çalışı:i:ıa· üç ·kitaplık 'bir seri olarak
düşünülmüş bulunuyor. Diğerlerinin çıkıp ·çı-kmadığını bilei:niyoru.i.

Sami Aziz,

Es-Sıhaf~ü'l-Mısrıyye

ve mevkifuha

.

-

min~l-ihtil(ili'l-

lngilizi, · Kai:ı.ire, 1968, s. 363 : Öİısöz'den .sonra dört bölüm halinde_
düzenlenmiş

olan bu eser, dönemin belgeleri ve daha sonraki gerek
Arapça ve gerekse İngilizce ve Fr~sızca çalışmalardan faydalanı
larak hazırlanmiştır.
Halil Sabat, Sami Aziz, Yfman· Lebib, 'Hürriyyei:ü's-Sıhafe fi
Mısr 1898-1924, Kahire, 1973 : ~u kitap Mısır'da basm •h ürriyetini
çok geniş olarak ve belli bir tarihi perspektif içinde işleyen güzel
bir araştırmadır.. Ahmed İiüseyiıl es-Savi, Fecrü"'s-sıhafe fi Mısr, dirasat fi
a'l(imi'l-hamleti/l-Fransiyye, Kahire, 1975, s. 425 : Yazar bu çalış
masını Batı ve Arap kayİıakhi.rını çok güzel kullanarak hazırlamış

bulunuyor. ·Eserde Et-Tenbih gazetesinin
derinliğine

tahlil

çıkıp Çı·kniadığı

· -k onusu

edilmiştir.

Kostaki llyas Utare el-Halebi, Tarihu telwtni's-suhufi'l-Mısrıy
ye, Kahire, 1928.

l__ _
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İbrahim

Abd'uh,

Tarihu'l-VekayWl-Mısriyye,

Bulak, 1942.

ilirahim Abduh, Tarihu't-tıbaa ve's-sıha{e fi Mısr, hilalu'l- hamleti'l-Fransiyye, K~hire~ 1~49.
··
·
.4 - SURİYE BASIN TARİHİ ·tLE İLGİLİ YAYıNLAR
Şemsü'd-Din er-Rifai, Tarihu'-s-sıhafeti's-Suriye; es-sıMfetü's
Suriye fi'l-ahdi'l-Osmanı (1800-1918), Kahire, 1969; · c. I-II: Doktqra tezi olarak iki cilt halind,e hazırlanmış bulunan bu çalışmanın
ikj.nci cildi Osmanlı sonrası (1918-1947-)'nı ihtiva etme·k tedir. · Birinci cilt ise Osmanlı Basın Tarihinin· Suriye bölü,münü göstermesi
baklmından :önemlidir.

Edip

Hudiır,

Es-Sıhafetü's..,Suriye, neş'etüka-tetavvuriha,

maşk, 1972 13 başlık halinde
Tarihi içermektedir·:

başlangıcıdan

günümüze Suriye

Dı

Basın

· İh~an . Asker,_ .TetaJıYVıtlr:U:.s sıhafeti's-Suriye, Kahire, 1973,_s.
342 : Bu eşer daha ziyade O~ma.nlı sonrası Suriye Basın Tarihi ile
ilgilidir..
5 - SUUDİ AR.A!BİSTAN · BASIN
YAYINL.AR

TA!RİHİ İLE İLGİLİ

Muhammed Abdurrahman eş..,Şamih, EJ.s~Sıhafetü fi'l:..Hicai
(1908-1941), Beyrut, 1971, s. 232: Bu kitapta bugünkü Suudi Ara·b istan toprakları üzerinde kurulan matbaa ve çıkanlan gazetelerin
farihi ele alınmıştır. 1883'te Mekke'de Hicaz Valisi Osman Nuri
Paşa tarafından ilk matbaanın kurulması, bunu mütea:kip bir Osmanlı resmi gazetesi olan · el- Hicaz'ın çıkanlması genişçe işlenmiş
tir. .Salnamelerden de faydalanılarak hazırlanmış bu eser Giri§'i
~ütea:kip üç müstakil bölüm, Kaynaklar, Indeks ve lçindeklilerden, .
oluşmaktadır. Bunlardan Hk bölüm Osmanlı dönemine aittir.
Osman Haiız, Tetavvuru's-sıhafe fi'l-Memleketi'l-Ara'fJ'?y~eti's
Suudiyye, Cidde, 1978, c. I : Bu kitapta -daha çok Osmanlı ·dönemj
sonrası işlenm~ktedir.

·1
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6 - LÜBNAN BASIN TARİHİ İLE liıGİLİ YAYINLAR
Core Aric Saade, En-Nehdatü~s-sıhafiyye fi Lübnan~ Beyrut,
s. 526 : Sahasında önemli ·b ir araştırma<lır. Başlangıcından 1960
yılına kadar gelmektedir.
Core Aric SaMe, E'S-Sıhafetü fi Lübnan~ Beyrut, ·1965, s.· 420 :
Lübnan'da çıkan gazeteler ve gazetecilerle ilgili bilgi veren, "tarih
ar~tırması ol~rak fazıa önem taşımayan bir .kitaptır.
7 - YEMEN BASIN TARniT

İLE İLGliıİ

YAYINLAR

M. Abdullah Yahıa el-Zine·, Le Yemen et Ses Moyens d/Information 1872-1974~ Alger, 1978 : Osmanlı Jmparat-orluğundan, an~
cak Birinci Cihan Savaşından sonra ayrılmış olan Yemen'in Basın
Tarihi konusunda, Paris'te yapılmış bir doktora tezi olan bu kitap,
sahasında tek ve önemli bir çalışmadır. Yaza.ı: ·inceleme ve araştır
malarını tamamlamak için Türkiye'ye· de gelmiş ve Tlirkçe çalış
malardan yararlanmıştır. ll. Abdülhamid döneminde burada çıkan
devletin resmi gazetesi San'a h"akk:ıııda bilgiler ihtiva etmek tedir.
8-LİBYA BASIN TARİHİ İLE İLGİLİ YAYİNLAR
-

.

.

·- Ali Mustafa el~Mısrati, Sıhafetü l..libya fi nısfi }carn~ Beyrut,
1960, s. 292 : Libya'da Basin Tarihi ile ilgili· olarak yapılan en
önemli çalışmalardan biridir. Orada yayınlanan ilk Osmanlı resmi
gazetesi Trablusgarl;J (1866) 'ı ve on~an sonra:ki Türkçe-Arapça gazeteleri, İtalyan işgalinden sonra iStanbul'da gazete çıkaran Lİb
yşlıları ve çalışmalarını göstermesi·bakımından ön~mlidir.
9 - TUNUS -BASIN· TARİHİ

İLE İLGİLİ

YAYINLAR

Albert Canal, La litterature et la presse Tunisiennes de ı~occupa
a 1900~ Paris, 1924 : Bu kitapta Tunus'un. ilk gazetesi er-Raid
et-Tunisi hakkında bilgiler bu.I:unmaktadır.

tion

Ömer b. Kafsıyye, Evdau alô/s~ıhafeti~t-Tunisiyye~ Tunus,
1972 : Tunus Basın Tarihi 110 seneli-k bir periyod içerisinde ince.le-

--- - -· .. - --
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nirken Osmanlı döneminde çıkan gazetelerden de bahsedilmektedir.
Sonunda bir liste halinde bu gazeteler ayrıca gösterilmektedir.
Muhammed es-Salih Mahidi, Tari7ıu'-s-sıhafeti'lrArabiyye ve
bi'Z..billidi't-Tunisiyye, Tunus, 1965, s. 29.

Tatavvuru7ıa

Muhammed es-Salih Mahidi,

Tarilıu~t..rtıba'a ve'n-neşr

bi Tu-

nus, Tunus, 1965, s. 32.
Rene Duchac, Regards sur la presse tunisienne ( etude non
pwbliee, Tunis, 1968, p. 68 (Universite de Tunis, Centre d'Etudes
des Sciences Sociales).
S. Zawadowski, Index de la presse indigene de Tunisie, in Revue
des Etudes Islamiques, Paris,"1937, c. IV.
10-CEZAYİR BASIN TAR!Hi İLE İLGİLİ YAYINLA:R
Ş. Balat, Es-Sılıafetü'lrArabiyye fi Afrikıyye'ş-Şimaliyye, Cezaii, 1945.

Ez-Zübeyr
1971.

Seyfü'l~İslam,

Tari7ıu's-sı7ıafe

fi'l-Oezair, Cezair,

Muhammed Nasır, Es-sulıufu'l-Arabiyyeti'l-Oezairiyye, min 181/1
ila 1939, Cezair, 1980, c. I, s. 238. İki cilt olarak hazırlanmış olan bu
eser ·ffikkatli bir araştırmanın mahsulüdür.
ll-FAS BASIN

TARİHİ İLE İLGİLİ

YAYINLAR

el..ıKettam, Es-Sıhafetü/l-Mağribiyye, ne§'etü7ıa ve
(1820-1912), Mağrib, 1969, s. 260 : Bu çalışmanın Türk
Basın Tarihi ile doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Güzel bir
çalışmadır. Başlangıçtan günümüze Fas'ta matbaacılık, gazete ve
mecmualar on büyük başhk altında ele alınıyor.

Zeynelabidin
teta'VVUru7ıa

· M. Pierre-Jose Mollard, Le Regim§ de la Presse au Marac:
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