Farklý kültür, din ve mezheplere mensup onlarca millet
ve etnik grubu yüz yýllar boyunca çatýsý altýnda
barýndýran Osmanlý Devleti'nin, bu farklý kökenlere
mensup tebaasýna, saðladýðý fikir ve düþünce özgürlüðü
dolayýsýyla, Ýmparatorluðun baþkenti Ýstanbul'da sayýsý
19'a ulaþan pek çok farklý dilde gazete ve dergi
yayýnlanmýþtýr.
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2010 yýlý boyunca Avrupa Kültür Baþkenti sýfatýný
taþýmaya hak kazanan Ýstanbul, ayný zamanda
Türkiyenin basýn-yayýn baþkentidir. Bu özelliði,
Osmanlý Devletinde ilk gazetecilik faaliyetlerinin
baþladýðý 18. yüzyýlýn sonlarýndan bugüne deðin
deðiþmemiþtir.
Bugün Türkiye, en son medya teknolojilerinin kullanýlmakta olduðu dünyada sayýlý ülkelerden biridir ve
Ýstanbul ise, Türkiyenin basýn-yayýn merkezidir.
Osmanlý Devleti zamanýnda da Ýstanbul, Türkçenin
yaný sýra çok sayýda farklý dilde yayýnlanan gazete,
dergi ve diðer basýlý iletiþim araçlarýnýn merkezi
durumunda olmuþtur. Ýstanbul, Osmanlý Devletinde
Türkçe basýn, Avrupa dilli basýn (Fransýzca, Ýngilizce,
Ýtalyanca, Almanca, Rusça) ve Türkçe dýþý yerel dilli
basýnýn (Ermenice, Rumca, Arapça, Farsça, Urduca,
Romence, Bulgarca, Arnavutça, Sýrpça, Gürcüce,
Kürtçe, Yahudi basýný [Ladino ve Ýbranice], Çerkesçe)
çok sayýda örneðine ev sahipliði yapmýþ bir þehir
olmuþtur. Bu sayede tüm bu toplumlar kendi kültürlerini
de yaþatma ve gelecek nesillerine aktarabilme olanaðý
da bulmuþlardýr. Bu durum, çok uluslu bir yapýya sahip
olan Osmanlý Devleti yöneticilerinin hoþgörüsünün,
insan haklarýnýn en önde gelen unsurlarýndan biri olan
düþünce ve ifade özgürlüðüne, özellikle kültürel boyutta
yaþanan özgürlüklere, duyduklarý saygýnýn da bir kanýtý
niteliðindedir. Devletin ana dilinin dýþýnda 19 farklý
dilde yayýnlanmýþ gazete ve dergi örneklerinin bir araya
getirilip sergilenmesi yoluyla bu hoþgörünün derecesi
oldukça somut bir þekilde ortaya konulduðu gibi yüz
yýllarca Osmanlý Devletine baþkentlik yapmýþ olan
Ýstanbulun nasýl bir evrensel kültür merkezi olduðu da
açýk bir þekilde anlaþýlmaktadýr.

Çatýsý altýnda bulundurduðu farklý din ve mezheplere
mensup onlarca millet ve etnik grupla birlikte 6 yüz
yýllýk uzun bir birlikteliði yürüten Osmanlý Devleti'nin
yöneticilerinin, hâkim millet mensuplarýnýn yaný sýra
tüm tebaasý üzerinde, farklý kültürlerin korunup
yaþatýlmasý ve insan haklarý açýsýndan ne denli uygun
bir ortam sunduðu, kültürün korunmasý ve gelecek
nesillere aktarýlmasýnda en önemli araçlarýndan biri
olan kitle iletiþim araçlarý/basýnýn somut örnekleri
aracýlýðýyla gözler önüne serilmektedir.
Bu durum, Osmanlý Devleti'nin mirasçýsý sayabileceðimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin, çok kültürlü yaþama
ve yönetme tecrübesine sahip bir ülke olduðunu,
uluslararasý barýþ, uzlaþma, hoþgörü, istikrar, demokrasi
kültürü, birlikte yaþama tecrübeleri, farklý kültür, fikir
ve inançlara saygý gibi konularda dünya örneði
oluþturabilecek nitelikte birikim ve zenginliðe sahip
olduðunu ortaya koyar.

Ýstanbul 2010 AKB'nin sponsorluðunda hazýrlanan
projenin sahipliðini Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim
Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Suat Gezgin üstlenmiþ
olup, Proje Koordinatörlüðünü basýn tarihçisi Orhan
Koloðlu ile Doç.Dr. Belkýs Ulusoy birlikte yürütmüþlerdir. Projenin hazýrlanmasý aþamasýnda
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi öðretim
elemanlarýndan Ahmet Kadri Kurþun, Adem Ayten,
Korhan Mavnacýoðlu, Uður Gündüz katký saðlamýþlardýr.
27 Eylül 2010 tarihinde saat 10.00-12.30 arasý
Ýstanbul Üniversitesi Rektörlük Merkez Bina
Doktora Salonunda düzenlenecek paneli takiben
ayný yerde serginin açýlýþý yapýlacak, takip eden 3
hafta boyunca sergi, TGC Basýn Müzesi'nde sergilenecektir.
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Die Nationalverteidigung
Almanca-Fransýzca-Osmanlýca

ALMANCA

Asýl mesleði mühendislik olan Mehmed Zeki Bey
tarafýndan yayýnlanan gazete askeri bilgiler içerip,
Avrupa devletlerinin ordularýndaki teknik, taktik
vs. geliþmelere dair güncel bilgiler içerir. Asker,
fenni, Osmanlý gazetesidir ibaresiyle 15 günde bir
yayýnlanan gazete Almanca, Fransýzca ve
Osmanlýca olarak 40 sayfadan ibaret hazýrlanýr.
Almanca olarak yer alan yazýlar ayný nüshada
Müdafaa-i Milliye baþlýðý altýnda Osmanlýca
olarak ve La Défense Natiionale baþlýðý altýnda
Fransýzca olarak da aktarýlýr. Levant Heraldýn
matbaasýnda basýlan gazeteninidarehanesi
Ýstanbulda Beyoðlundadýr. Alman yanlýsý olarak
bilinen Ýttihat veTerakki yönetimi zamanýnda,
1911 yýlýnda neþrolunmaya baþlamýþtýr. Yeterli
aboneye ulaþamadýðýndan yayýn ömrü kýsa olmuþ,
3 yýl yayýnda kaldýktan sonra kapanmýþtýr.
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Orientalische
Handelszeitung
Almanca
Levantenler için Alman-Türk ticari
haber gazetesi. Ýmtiyaz sahibi ve
sorumlu müdürü D.M.J. Trautner olan
gazete 1893 yýlýnda yayýna baþlamýþtýr.
Würzburg'da gazetenin daðýtýmý
gerçekleþmektedir.

Hande
Almanca-Osmanlýca

Osmanische Post
Almanca
Dionys Fr. Rosenfeld'in sahibi ve
editörü olduðu gazete, Ýstanbul'daki
Eliþçileri Kulüpleri'nin yayýn organý
olarak çýkar. Ýlk sayýsý 1893 yýlýnda
çýkan gazetenin yayýn ömrü 6 yýlý aþkýn
bir süre devam etmiþtir. 4 sayfadan
ibaret olan gazete, Ýstanbul Beyoðlu
Tepebaþý'ndaki idarehanesinde
hazýrlanmýþtýr.

ALMANCA

Ýmtiyaz sahibinin Sedat Simavi,
sorumlu müdürünün Feridun
Fahri olduðu gazete, "Her
Perþembe günleri intiþar eder,
edebi, siyasi, mizah gazetesidir"
ibaresiyle yayýnlanmýþtýr.
Hande, Osmanlý Devleti'nin
Almanya ile müttefik olduðu
Birinci Dünya Savaþý yýllarý
sýrasýnda 12 sayfadan ibaret
olarak Osmanlýca ve Almanca
olarak hazýrlanmýþtýr. Ýlk sayýsý
18 Temmuz 1332 (1916)'de
çýkan gazete 1917 yýlýna kadar
yayýn hayatýný sürdürmüþ,
ardýndan kendiliðinden, savaþ
henüz sonlanmadan yayýndan
çekilmiþtir. Ýstanbul Karabet
Matbaasýnda basýlan gazetenin
idarehanesi Babýali'dedir.
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el-Adl

el-Hakaik

Arapça-Osmanlýca

Arapça

Ýkinci meþrutiyetin önemli
gazetelerinden biridir. Logosu
yanýnda, devletin yararýna ve milletin
hizmetinde olduðuna dair ifade
bulunan gazete, siyasi, ilmi, edebi
içeriklidir. Resimli bir gazete olan
el-Adl, Hüseyin Enver tarafýndan
1908'de Ýstanbul'da çýkarýlmýþtýr.
Gazetenin imtiyaz sahibi ve sorumlu
müdürü ise Mehmed Safa'dýr.
Ýstanbul'da Ýkbal-i Millet matbaasýnda
Arapça ve Osmanlýca iki kýsým
halinde çýkarýlan gazete haftalýk
olarak 2 sayfalýk nüshalar halinde
yayýmlanmýþtýr. Yanda gazetenin
12 Kasým 1908 nüshasý
görülmektedir.

Dini, ilmi, edebi ve tarihi içerikli
bir gazete olan el-Hakaik, Ebun
Nasr es Selavi tarafýndan 1884te
Ýstanbulda Arap dilinde
hazýrlanarak çýkarýlmýþtýr.
Gazetenin yazý iþleri müdürü
Mehmed Efendidir. Ýstanbulda
Mihran Matbaasý; Matbaa- i
Âmire; Matbaatü'l- Ýtidâl gibi
çeþitli matbaalarda haftalýk
olarak, her nüshasý
8 sayfadan ibaret halde
basýlmýþtýr. Gazetenin yanda
23 Nisan 1302 tarihli
nüshasý görülmektedir.

el-Hidaye

el-Alemül
Ýslami

ARAPÇA

Arapça
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Ünlü fikir adamý ve gazeteci Abdülaziz
Çaviþ meþrutiyet döneminde birçok
gazete ve dergi çýkarmýþ ve bunlarda
Ýslam dünyasý ile Müslümanlarýn
içine düþtüðü çýkmazlardan çýkma
önerileri aktardýðý dini ve siyasi
makaleler kaleme almýþtýr.
Abdülaziz Çaviþin aylýk olarak
1912de Ýstanbulda yayýmladýðý
yayýn organý el-Hidaye ilmi, edebi
ve sosyal aðýrlýklý bir dergidir.
Dergi, tümüyle Arapça olarak
hazýrlanmýþtýr. Yanda derginin
Receb 1331 tarihli nüshasý
görülmektedir.

Arapça
Siyasi, dini, içtimai, edebi içerikli
olan el-Alemül-Ýslami ünlü
edebiyatçý ve yazar Abdülaziz
Çaviþ ve Bahaddin Manastýrlý
tarafýndan günlük olarak
14 Nisan 1916da Ýstanbulda
çýkarýlmýþtýr. Bazen günlük bazen
haftalýk yayýmlanan ve
Ýstanbulda Tanin ve Adl gibi
çeþitli matbaalarda basýlan
derginin nüshalarý 36 sayfadan
ibarettir. Derginin yanda
15 Nisan 1916 tarihli nüshasý
görülmektedir.

Besa
Ýmtiyaz sahibi ve sorumlu
müdürlüðünü Mehmed H.
Fraþeri'nin yaptýðý fikri, siyasi
gazete haftada iki defa neþrolur.
Hayri Fraþeri idare müdürlüðünü
yapar. Ýstanbul Saike
Matbaasýnda hazýrlanan
gazetenin idarehanesi Galata,
Mader Han No: 14'te bulunur.
Arnavutça ve Osmanlýca olarak
iki dilde hazýrlanan dergi, 8.
sayýda yine Ýstanbul'da yayýnlanan
Baþkým isimli bir diðer Arnavutça
gazete ile birleþerek "Baþkým-Besa"
adýný aldýysa da daha sonra
yeniden Besa adýyla yayýna devam
etmiþtir. 1908 yýlýnda toplam 38
sayý yayýnlanmýþtýr.

ARNAVUTÇA

Arnavutça-Osmanlýca
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BULGARCA
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Býlgarski Knijitsi

Çarigrad

Bulgarca

Bulgarca

Kurucu editörlüðünü Bebek Fransýz
Kolejinde öðretmenlik yapan Dimitýr
Mutevin üstlendiði Býlgarski Knijitsi
(Bulgar Kitaplarý) 1858-1860 yýllarý
arasýnda çýkar. Daha sonra bu görevi
Ývan Bogorov, Gavrail Krýsteviç, Todor
Burmov üstlenirler. 1856da Dimitýr
Mutev, Kostaki Marinoviç ve
Konstantin Slavçeviç adýndaki
tüccarlarla beraber Ýstanbulda Bulgar
Yazýn Birliðinin kurulmasýna öncülük
eder. Bu birliðin Osmanlý baþkentindeki
Bulgarlarýn yaþamýnda ve etnik
bilinçlerinin uyanmasýnda önemli rol
oynadýðý kabul edilir. Kurucularý,
sayýlarý hýzla artan Bulgar okullara
ucuz ders kitabý tedariki, ayrýca Bulgar
gazete ve dergilerinin sayýca artmasý,
Bulgar dilinin geliþtirilmesi amacýyla
çalýþmalar yürütürler. Birlik,
kuruluþunun daha ilk yýlýnda 53ü
kurucu, 241i yardýmcý olmak üzere
toplam 294 üyeye ulaþýr. Ayrýca Fener
Rum Patrikhanesine karþý yürütülen
mücadelenin baþlýca odaðý haline gelir.
1862ye kadar okuruyla 2 haftada bir
buluþan Býlgarski Knijitside Bulgar
tarihi ve edebiyatýna dair yazýlar çýkar.
Ancak Býlgarski Knijitsidekiler tarihsel
romantizm ürünleri deðil, belgelere,
araþtýrmalara, bilimselliðe,
argümanlara dayanan birer
monografidir adeta. 1000 adet tiraj
ve 774 aboneli bu dergi, halkýn kültürel
düzeyinin yükselmesi ve Fener Rum
Patrikhanesinin Bulgarlar üzerindeki
egemenlik hakký savlarýný tarihsel ve
bilimsel kanýtlarla çürütülmesine
yadsýnamayacak katký saðlar. Her bir
nüshasý 32 sayfadan ibaret olan
derginin son sayýsý Haziran 1862de
çýkar.

Osmanlý-Rus Savaþý
(1877-1878) yýllarýnda
Ýstanbulda Bulgarca çýkmaya
baþlayan Çarigrad (Ýstanbul)ýn
editörü ve sahibi, daha önce
Ýstoçno Vremede yazýlar yazan
Vladimir Maçukovskidir. Gazete
haftada 3 defa haber aðýrlýklý
olarak çýkacaðýný deklare eder.
Ancak genelde yabancý
gazetelerden alýntýlarla
sayfalarýný doldurur.
Çarigradýn yayýný
24. sayýsýndan sonra
durdurulur.

Çarigradski
Vestnik
Bulgarca
Bulgar gazetecilik tarihinde bir
olay olarak nitelendirilen
Çarigradski Vestnik (Ýstanbul
Gazetesi)in kurucusu ve ilk
editörü Ývan Bogorov olup, daha
sonra bu görevi Aleksandýr Ekzarh
üstlenir. Bazý önemsiz aralýklarla
bu gazete okurlarýyla
01.01.1848den 24.12.1862ye
kadar buluþur. O yýllarda bu kadar
uzun ömürlü gazete yayýnlamak
kayda deðer bir baþarýdýr. Haftalýk
olarak yayýnlanan gazete bazen
gözlenen düzensizlikler dýþýnda
dört sayfa çýkar.

Býlgariya

Bulgarca

Bulgarca

Kurucu editörlüðünü Marko
Balabanovun üstlendiði Çitaliþte
(Okuma Yurdu), geniþ çaplý kültürel
etkinlikler yürüten Ýstanbul Bulgar
Okuma Yurdunun iki haftada bir
yayýnlanan organýdýr. 1870-1875
arasýnda yayýnlanan derginin
editörlüðünü Lazar Yovçev, Todor
Ýkonomov, Petko Slaveykov, Stefan
Bobçev ve Dragan Tsankov da yaparlar.
Sorumlu müdürü daha önce Pravo ve
Napredýkýn da editörlüðünü yapan Ývan
Naydenovdur. Çitaliþtenin yayýný
1875-1876 yýllarýndaki Bulgar
baþkaldýrýlarýndan dolayý yönetimce
durdurulur. Býlgarski Knijitsinin
yolundan gitmeye çalýþan Çitaliþtenin
amacý tamamen aydýnlanmacý ve
eðitimci bir çizgi izlemektir. Çýkýþýný
haber veren ilanlarda, derginin çaðdaþ
politik olaylarýn dýþýnda kalarak bir arý
gibi bilimin dalýndan dalýna konacaðý
deklare edilir. Popülerlik ve bilimselliðin
çok ustaca yoðrulduðu dergide, bilim ve
kültürün tüm alanlarýndan örnekler
verilerek dünyada ve ülkede olup
bitenlerle ilgili zengin içerikli haberler
sunulur. Edebiyata ayýrdýðý sayfalarýnda
birçok Bulgar yaratýcýdan Petko
Slaveykov, Ývan Vazov, Rayko Jinzifov
vb özgün ve çeviri yapýtlarýn yaný sýra,
halk yaratýcýlýðý örnekleri de yayýnlanýr.
Çitaliþte Dergisi, Bulgarlarýn ulusal
bilincini uyandýrýr, kamuoyu oluþturur.
Slavlar ve Bulgarlar Hakkýnda, Slav
Birlikteliði Hakkýnda, Slav ve Balkan
Halklarý Hakkýnda konulu makalelere
yer ayýrarak, Slavlýk bilincini de aþýlar.
1700 aboneye ulaþan dergi, posta
hizmetlerinin düzensizliðinden
yayýnlarýn yerine zamanýnda
ulaþmamasý nedeniyle yayýn hayatýný
noktalamak durumunda kalýr.

Ýlk sayýsý, Dragan Tsankovun
editörlüðünde 28.03.1859 tarihinde
çýkar. Dragan Tsankov Osmanlýda
güçlü ve etkili olan Fransýz Katolik
çevreleriyle iþbirliðine giderek
Galatadaki Saint Benedetto
Manastýrýnýn altýnda bir odada
matbaa kurar. Bulgar çýkarlarýnýn
gazetesi ibaresiyle yayýnlanan
gazete, yüzyýllardan sonra
Bulgaristan adýný baþlýðýna
taþýyarak onu canlandýrmýþ ve bir
bakýma diriltmiþ olur. Katolizmin
propagandasýný yapan gazete,
Bulgar halký için Fener Rum
Patrikhanesinin ezici ve eritici
etkisinden kurtulmanýn biricik yolu
olduðunu savunur. Gazetede Roma
kilisesiyle birleþmenin açýk
propagandasý yapýlmaya baþlanýr.
Normalde haftalýk olup, sýkça hafta
içinde daha küçük ekler çýkararak
okurla buluþma süresini kýsaltýr.
Dolayýsýyla haftada 3 defa çýktýðý
da olur. 1861in sonbaharýndan
1862nin ilkbaharýna kadar gazete
Hristo Vaklidovun yardýmýyla
Tsankov tarafýndan çýkartýlýr.
Baðýmsýz kilise sorununun
neredeyse tüm içeriðini doldurduðu
gazetenin sayfalarýnda ulusal kültür,
okul, eðitim ve Bulgar dili
konularýnda yazýlara da yer ayrýlýr,
dýþ politika analizlerine de aðýrlýk
verir. Gazetenin, izlemiþ olduðu
Fener Rum Patrikhanesi
düþmanlýðý çizgisinde aþýrýlýða
gitmesi, Petko Slaveykov, Todor
Ýkonomov, Stefan Ýzvorski gibi aydýn
ve yazarlarý ondan uzaklaþtýrýr ve
iyi daðýtýmýna raðmen kýsa
zamanda saygýnlýðýný yitirmeye
baþlar. Bazý verilere göre 800
abonesi vardýr, ama yine de
giderlerini karþýlamakta zorlanýp
25.03.1863te yayýnýna son verir.

BULGARCA

Çitaliþte
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Gayda

Ýstoçno Vreme

Bulgarca

Bulgarca

Ýlk sayýsý 15.06.1863te Petko Slaveykov
editörlüðünde Ýstanbulda çýkarýlmaya
baþlanan gazete Bulgarlarý sarsarak
kendine getirmeyi amaçlayan mizah
gazetesi ibaresiyle iki haftada bir 8 veya
16 sayfa olarak yayýnlanýr. Daha önce
diðer gazetelere birçok yazý yazan Petko
Slaveykov, Gaydada halk dilini
kullanmayý tercih eder ve gazetesi
aracýlýðýyla kimlere karþý savaþacaðýný
da açýklar: Bunlar Kara kazan
benzetmesiyle nitelediði Fener Rum
Patrikhanesi, Balkapaný lordlarý adýný
yakýþtýrdýðý kalburüstü Bulgar tüccar ve
çorbacýlarý ve Bulgarlar arasýnda Katolik
propagandacýlýðý yapanlardýr. Gazetenin
yayýn hayatýna baþladýðý yýllarda ulusal
devrim ideolojisi ilk evresinde
olduðundan, Slaveykov halen
aydýnlanmacý anlayýþ içindedir.
Yunanlýlarýn Bulgarlar üzerinde kültürel
ve dini egemenlik hakký savýnda
bulunmalarýnýn yersiz olduðunu
savunur. Bulgarlarýn geri kalmýþlýðýnýn
nedenlerini tartýþýr gazetenin
sayfalarýnda ve bunun önüne geçmek
için eðitimin önemine dikkat çeker.
Ekonomi konulu yazýlara da sayfalarýnda
yer ayýran Gayda, fabrikalarýn açýlmasý,
kooperatiflerin kurulmasý ve ulusal
Bulgar sanayinin yaratýlmasý konularýna
deðinir. Ayrýca kadýnlarýn eþitlik, eðitim
sorunlarýyla ilgilenir ve çaðýn çýlgýn
moda tutkularýna, allýk sürülmesine ve
bunlara yapýlan giderlere karþý adeta
haçlý seferi baþlatýr. Sivri dilinden dolayý
Gaydanýn yayýný 24.04.1865te
durdurulur. Çýkarýlmasý için tekrar izin
alýndýktan sonra daha dingin bir içerikle
hazýrlanýr. Artýk Gaydanýn sayfalarýnda
ahlaki öykülere, eðitici, tarihsel, coðrafi
yazýlara, biyografilere, hijyenle ilgili
bilgilere, fýkra, þiir ve illüstrasyonlara
yer verilir. Gazetenin son hali, içerik
açýsýndan çok zengin, ancak hiciv ve
mizahtan yoksun kalýr.

Beþ yýl boyunca The Levant Times
adý altýnda Ýngilizce ve Fransýzca
olarak çýkan gazete, 12.01.1874te
önce Dragan Tsankov, daha sonra
Petko Sandov editörlüðünde
Bulgarca yayýnlanmaya baþlanýr.
Daha sonra, 31.08.1874te Ýstoçno
Vreme (Doðu Zamaný) adýný
alarak özerkleþir. Sahibi
L. Hanleyin Ýngiliz asýllý olmasý
ve Ýngiltere Konsolosluðuna
dayanmasý, gazetenin eleþtiri
anlamýnda daha rahat hareket

etmesini saðlar. Gazete,
Bulgarlarýn çoðunluðu
oluþturduklarý bölgelerde
Bulgarcanýn resmi dil kabul
edilmesi, Bulgarlarýn askere
alýnmasý, askeri ve sivil görevlere
getirilmeleri yönünde öneriler
sunarken, halkýn aðýr durumunu
dile getirmeyi ve yasasýzlýktan
yakýnmayý da göz ardý etmez. Her
bir nüshasý 4 sayfadan ibaret
olarak hazýrlanan gazetenin son
sayýsý 16.07.1877 tarihlidir.

Napredýk

Bulgarca

Bulgarca

Petko Slaveykov, Ýstanbulda
yayýnlamaya devam ettiði Gaydaya
göre okuruyla daha sýk buluþacak, bir
gazete çýkarma arzusunu 03.12.1866da
yine Ýstanbulda Makedoniyayý yayýn
hayatýna geçirerek gerçekleþtirir. Bulgar
Uyanýþ Çaðýnýn önde gelen kiþiliðinin
bu en önemli, etkili ve en uzun süreli
gazetesi yayýný 25.07.1872de
durdurulana kadar 6 yýl boyunca çýkar.
Ýlk baþlarda haftalýk, dördüncü yýldan
itibaren haftada 2 defa çýkan
Makedoniya, okurlarýna sýkça verdiði
eklerle de ulaþýr. Sýrasýyla Politika ve
Filoloji Gazetesi; Halkýn Gazetesi ve
Politika, Edebiyat ve Ticaret Gazetesi
ibareleriyle yayýnlanýr. Ýlk baþta 8
sayfayken, daha sonralarý 4 sayfa olarak
hazýrlanan gazete baþlýca yayýn amacýný
Yunanlýlaþan kardeþlerimizin aklýný
baþýna devþirmek, Makedonyadaki
soydaþlarýmýzýn etnik bilincini
geliþtirerek onlara Bulgarca okumayý
ve Bulgarcayý öðretmek olarak belirtir.
Slaveykov, gazetelerin eðitim iþlevini
çok iyi bildiðinden Makedoniyayý halk
için çýkardýðýný ve onu Bulgarlarla ilgili
tüm fikirlerin tribünü haline
getirmek istediðini deklare eder.
Gerçekten, salt haber vermekle sýnýrlý
kalmayarak, halka yol gösteren bir fikir
gazetesi yaratmayý ve kamuoyu
oluþturmayý baþarýr. Kilise sorunuyla
ilgili en önemli makaleleri Yunancaya
çevirip karþý tarafa da düþüncelerini
açýklamaktan çekinmez. Makedonya
Bulgarlarýnýn yitirdiklerini düþündüðü
ulusal bilinçlerini yeniden
kazanmalarýný amaçlar. Gazetenin
çýkmaya baþladýðý dönemde Bulgarlarýn
çözüme kavuþturmalarý gereken en
yaþamsal sorunlarý baðýmsýz kilisenin
kurulmasý olduðundan, Fener Rum
Patrikhanesinin manevi ve dini
egemenliðinin kaldýrýlmasý için yoðun
çaba harcar.

Biçimsel olarak da, deklare ettiði
programý açýsýndan da Pravonun
devamý niteliðindeki Napredýk
(Ýlerleme), Halk, Politika ve
Edebiyat Haberleri Gazetesi
ibaresiyle Ývan Naydenov
editörlüðünde 05.07.1874 yýlýnda
haftalýk olarak çýkmaya baþlar.
Numaralandýrýlmasý Pravonun
sayýlarýný devam ettiren
Napredýkýn yayýný 27.07.1874te,
Ýstanbulun Düþüþü baþlýklý
dramada, yazar Svetoslav
Milarovun II.Mehmetten ejderha
(sura lamya) olarak söz etmesi
sebebiyle Babýali tarafýnca
durdurulur. Editörü Ývan
Naydenov ise 17 gün hapiste kalýr.
Tekrar yayýna baþlayan gazete
özellikle 1876dan sonra daha
muhalif ve sert bir tutum takýnýr.
Ayaklanmalarda yerel aða ve
paþalarýn da suçu ve
sorumluluklarý olduðunu
vurgular. Okul ve eðitim, Osmanlý
Devletinin içinde bulunduðu aðýr
mali ve ekonomik durum üzerine
yazýlan yazýlarýn yer aldýðý
gazetede, dýþ haberler daha çok
alýntý niteliðindedir. Editörünün
Eksarhhane ile yakýn bað içinde
olmasý, bazý çevrelerin onu bu
kurumun resmi yayýn organý
olarak algýlamasýna yol açar.
Gazetenin yayýný 12.06.1877de
Osmanlý-Rus Savaþýnýn ilanýndan
iki ay sonra ikinci kez durdurulur
ve editörü Ývan Naydenov,
Aleksandýr Ekzarh ile beraber
Ankaraya sürgüne gönderilir.

BULGARCA
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Sývetnik
Pravo
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Ývan Naydenov editörlüðünde Halkçý,
Politika ve Edebiyat Haberleri Gazetesi
ibaresiyle 04.03.1869da yayýnlanmaya
baþlayan haftalýk Pravo (Hak) Gazetesi
yaklaþýk dört yýl yayýn hayatýný
sürdürür. Kuruçeþme Yüksek Yunan
Okulunu tamamladýktan sonra
öðretmenlik ve gazetecilik yapan
Naydenov, Bulgar Eksarhhanesinin
kuruluþundan sonra bu kurumun
Babýalide kapý kahyalýðý görevinde
bulunur. Bulgar halkýnýn
gereksinimlerine doðru yanýt vermek,
onun toplumsal yararýna ve
ilerlemesine yardýmcý olmak þeklinde
deklare edilen amaçlarla yayýnlanan
Pravonun mercek altýna alarak
gündeminden düþürmediði birincil
konu baðýmsýz kilise sorunudur. Gazete,
Bulgar Eksarhhanesinin
kurulmasýndan sonra onun
organizasyonu ve yapýlandýrýlmasý için
öneriler üretir ve böylece gelenekçi,
tutucu üst düzey ruhban sýnýfýnýn yayýn
organý haline dönüþür. Bulgar okullarý
ve halk eðitimi sorunlarý üzerinde
odaklanýr. Pravoya göre bilgi güçtür,
bilgi zenginliktir ve bu sorun Bulgar
halkýnýn ölüm kalým sorunudur.
Ekonomi konularýna neredeyse hiç
deðinmeyen Pravo Gazetesi, Bulgar
dili ve yazým kurallarý, tiyatro, okuma
yurtlarýyla ilgili makaleleri ve çeþitli
edebi yapýtlarý sayfalarýna taþýr. 1000
dolaylarýnda aboneye sahip olan
gazeteye sonralarý ilgi azalýnca yayýmý
durdurulur, son sayýsý 20.12.1873
tarihine aittir.

Bulgarca
Nikola Mihaylovski editörlüðünde
25.03.1863 tarihinde yayýnlanmaya
baþlayan Sývetnik (Rehber)in baþýna
daha sonra Todor Burmov geçer.
Alt baþlýðý Bulgar halk gazetesi olan
Sývetnik, haftalýk ve büyük boyut
4 sayfa olarak çýkar. Sývetnikin
yayýmcýlarý baðýmsýz kilise
mücadelesini yürüten halk temsilcileri
ve Ýstanbul Bulgar Topluluðudur.
Nikola Mihaylovskinin editörlüðünü
yaptýðý gazetenin sorumluluðuna daha
sonra Todor Burmov getirilir. Ilýmlý,
aþýrýlýktan kaçýnan bir program
izleyeceðini deklare eden Svetnikte
sýk sýk Osmanlýya baðlýlýk duygularý
vurgulanarak, gazete aracýlýðýyla
sultanýn yasal tebaasý için yaptýðý
iyiliklerin Bulgaristanda anlatýlmasý
ve yaygýnlaþtýrýlmasýnýn amaçlandýðý
belirtilir. Dýþ politika haberlerinde
Ýmparatorluðun çýkarlarýyla
örtüþmeyenlere yer verilmeyeceði
belirtilir. Bunun yaný sýra güncel
olaylara ve daha çok Bulgarlarý
ilgilendiren resmi kararlara aðýrlýk
verileceði açýklanýr. Sayfalarýnda okul
ve eðitim sorunlarýna geniþ yer ayýran
Sývetnik, bu Ilýmlýlýk politikasýný her
sahada yürütmeye dikkat eder.
Sývetnik, kilise sorununun çözümünde
patrikhaneyle baðlarýn tamamen
koparýlmasýna karþý çýkarak sabýr
telkin eder. Katolik kilisesiyle
birleþmenin çözüm yolu olmadýðýný
vurgular. Bu ýlýmlýlýðý diðer gazetelerle
polemiðe girmesine neden olur.
Abonelerinin 1200 kiþiye kadar çýktýðý
görülür. Ancak bunlarýn düzenli
olarak paralarýný ödememeleri,
gazetenin kendini idare etmesini
zorlaþtýrýr. 9.01.1865te yayýnlanan
41. sayýsýndan sonra kapanýr.

Vek

Bulgarca
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Bebek Fransýz Kolejini tamamladýktan
sonra Osmanlý bürokratý olarak
Bulgar süreli yayýnlarýnýn sansür
komitesinde görev alan Nikola
Genoviçin editörlüðünde
25.07.1864te yayýn hayatýna baþlayan
Turtsiya (Türkiye) Gazetesi haftalýk
olup, Bulgar çýkarlarýný gözeten
gazete ibaresiyle yayýnlanýr.
Turtsiyanýn programý, Devrim
fikirlerini dýþlayarak ayný babanýn,
yani sultanýn, çocuklarý arasýndaki
kardeþliði ve birlikte yaþamayý
önereceðiz biçiminde açýklanýr.
Baðýmsýz Bulgar kilisesinin
kurulmasýný savunan gazete, Bulgar
eðitimi ve aydýnlanmasý sorunlarýna
sayfalarýnda önemli yer ayýrýr.
Konservatif bir liberalizmden yana
olan Turtsiya, Bulgar sanayi ve
ticaretinin geliþmesini ister. Ývan
Bogorovun memleket sevgisi ve halkýn
milli kültürüne yönelik ilgi
uyandýrmayý amaçlayan Yolculuk
Notlarý burada yayýnlanýr. Resmi
Osmanlý politikasýný yaydýðý
gerekçesiyle sýkça diðer Bulgar
gazeteleriyle polemiðe giren Turtsiya,
özellikle Gayda ve Makedoniya gibi
devrimden yana olan süreli yayýnlarý
eleþtirir. Gazete, Bulgarlarýn büyük
bir kýsmý tarafýndan Bulgar çýkarlarýný
kollayan bir yayýn olarak deðil de,
doðrudan Osmanlýnýn resmi yayýn
organý olarak nitelenir. Genoviç ise
Turtsiyanýn hükümet gazetesi olduðu
yönündeki savlarý kesinlikle reddeder.
Buna karþýn Osmanlýdan sayý baþýna
1000 kuruþ destek aldýðý kanýtlanýr.
1873te misyonunu tamamladýðý
düþünülerek yayýný durdurulur.

Ýlk sayýsý 12.01.1874te Marko
Balabanov ile Hristo Stoyanovun
editörlüðünde haftalýk olarak çýkan
Vek (Yüzyýl) programýný Politika
gazetesi olacak ve her zaman nesnel
bir þekilde ve açýkça, toplumumuzda
var olan fikirleri yansýtacaktýr, çünkü
bir süreli yayýnýn sadece olup
bitenlerin habercisi deðil, ayný
zamanda bunlarýn açýklayýcýsý da
olmasý gerekir þeklinde ilan eder.
1875 Hersek Ayaklanmasýnýn
ardýndan gazete beklenmedik bir
þekilde radikalleþir. Ayaklanma
dalgalarý yükselirken sayfalarýna
Bulgar halkýnýn aðýr yaþam
koþullarýný, uðradýðý haksýzlýk ve
çektiði eziyetleri taþýr. Milli kültür
ve eðitim sorunlarýnýn yaný sýra batý
edebiyatý ile klasik Yunan eserlerinin
çevirilerine de geniþ yer vererek
Bulgarlarýn yabancý yazar ve
edebiyatlarla tanýþmalarýna katký
saðlar. Liberal eðilimli, Avrupa
kültürüyle yoðrulmuþ aydýn ve
tüccarlarýn çýkarlarýný korur.
Osmanlý kurumlarýna Bulgar
memurlarýn alýnmasýný ve
Bulgarlarýn çoðunlukta olduðu
yerlerde Bulgarcanýn resmi dil kabul
edilmesini önerir. Batý yanlýlýðý bir
eðilimin sezildiði gazete, reformlar
yapýlmasýnda adeta diretir. Bulgar
halkýnýn ekonomik durumunun
iyileþtirilmesi ve basýn özgürlüðü
konularýný gündemine taþýmasý
10.01.1876da yayýnýnýn
durdurulmasýna neden olur.
Balabanov gazetenin bundan önce
hiç uyarýlmamýþ olmasýna
dayanarak, kýsa zaman sonra yeni
bir yayýn için izin almayý baþarýr.
XIX.Vek (19.Yüzyýl) adýyla
07.02.1876da çýkmaya baþlayan
yeni gazete, Vekin sayýlarýný devam
ettirir. Ancak Nisan Ayaklanmasýyla
ilgili haberlerde bu eyleme sempatiyle
yaklaþmasý, 08.05.1876da
yayýmýnýn yasaklanmasý sonucunu
doðurur.

BULGARCA
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Birçok yönüyle Sývetnik Gazetesinin
çizgisini devam ettirdiði görülen Vremya
(Zaman), kilise sorununun çözümüne
katký saðlamasý amacýyla 07.08.1865te
Todor Burmov editörlüðünde haftalýk
olarak Ýstanbulda yayýnlanmaya baþlanýr.
Gazete birincil amacýný, Ortodoks
kilisesini her türlü saldýrýlardan korumak
biçiminde belirler ve hiçbir partinin organý
olmayacaðýný özellikle vurgular. Dýþ ve iç
politik haberleri yorum katmadan nesnel
bir yaklaþýmla net ve açýkça aktaracaðýný
deklare eden Vremya, Fener Rum
Patrikhanesiyle iliþkilerin
koparýlmasýndan yana deðildir. Ne var
ki Patrikhaneyi bazý yazýlarýnda
eleþtirmekten, hatta kopma düþüncesinden
de söz etmekten çekinmez, ancak genel
olarak sabretmek ve sorunun kendiliðinden
çözümlenmesini beklemekten yanadýr.
Baðýmsýz kilise sorununun çözüme
kavuþturulamamasýndan dolayý
Katolikliðe yönelen Bulgarlar için daha
sert ve sivri dil kullanan Vremya, tipik bir
evrimci ve aydýnlanmacý gazete örneðidir.
Bundan dolayý halk eðitimi ve kültürü
sorunlarýna çok yer ayýrýr. Okul sorunlarý,
kültür, ders programlarý, öðretmenler
üzerine birçok yazý yayýnlanýr. Mithat
Paþanýn karma Bulgar-Türk okullarý
açýlmasý tasarýsýna kararlý bir biçimde
karþý gelip, Bulgar çýkarlarýna aykýrý
olarak deðerlendirdiði bu planý reddeder.
Osmanlý yönetimine itaatkar bir tutum
içinde olmaya özen gösteren Vremya,
hükümetin memnuniyetsizliðinden ve
temsil ettiði tutucu çevrenin tepkisinden
çekinir. 43 ayrý noktaya ulaþtýrýlmasýna
raðmen, gazete, giderlerini karþýlamakta
zorlanýr ve radikal bir tutum içindeki
Makedoniyanýn gerisinde ve bir anlamda
gölgesinde kalarak 1867de yayýn hayatýna
72. sayýsýndan sonra son verir.

Diyane
Çerkesçe-Osmanlýca
Akaretlerdeki Çerkes Kadýnlarý
Teavün Cemiyetinde yer alan
derginin baþmuharriresi Hayriye
Melek Hunçtur. Yayýnlanan tek
sayýsý 10 Mart 1920 tarihlidir ve
Çerkesçe-Osmanlýca olarak
20 sayfadan ibarettir.

Guvaze
Çerkesçe-Osmanlýca
Ýmtiyaz sahibi Yusuf Ziya
Neguç, mesul müdürü
M. Tevfik Talat olan gazete
Siyasi, iktisadi, içtimai, ilmi
gazetedir ibaresiyle Çerkez
Teavün Cemiyetinin yayýn
organý olarak haftada bir
defa neþrolunur. Ýdarehanesi
Ýstanbul Çemberlitaþtaki
Çerkes Kulübünde olarak
belirtilen gazete 21 Mart
1327/2 Nisan 1911 - 17
Mayýs 1328/30 Mayýs 1912
tarihleri arasýnda 38 sayý
yayýnlanmýþtýr. Her bir
nüshasý 8 sayfadan ibaret
olup, Osmanlýca olarak
hazýrlanan gazetenin
yukarýda 2 Nisan 1911
tarihli ilk sayýsý
görülmektedir.

ÇERKESÇE

Çerkes Kadýnlarý Teavün
Cemiyetinin yayýn organý olarak
Ýstanbulda Matbaa-ý Osmaniyede
basýlan dergi, her ne kadar iki
haftada bir çýkacaðýný ilan etse
de, yalnýzca 1 sayý çýkabilir.
Ýdarehanesi Beþiktaþ
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Aravelk
Ermenice
Günlük, siyasi gazetedir. Pazartesiden
baþka her gün yayýnlanan gazetenin
imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü K.
Boyacýyandýr. Gazete için Türkçede
Doðu anlamýna gelen Aravelk ismi
seçilmiþtir. Baþyazarý Yervant Odyan
olan gazete 1883 yýlýnda kurulmuþtur.
2 sayfadan ibaret olarak, resimli
hazýrlanan gazetede Ermenice verilen
haber ve yorumlarýn ayný nüshada
Osmanlýcasý da yer almaktaydý. Muhalif
bir çizgi izleyen Aravelk, çoðu zaman
devletin üst düzey yöneticilerine karþý
alenen muhalefet etmiþtir. Gazete, uzun
yýllar yayýn hayatýný sürdürebilmiþtir.
Aravelkin yanda 11 Temmuz 1912
sayýlý nüshasý görülmektedir.

Ceride-i Þarkiye
ERMENÝCE

Ermenice
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Siyasi, milli, ilmi, iktisadi ve finans
gazetesi. Gazetenin sahibi Dikran
Civelekyandýr. 4 sayfadan ibaret olarak
Ermeni harfleriyle Türkçe yayýnlanan
gazetenin yayýn amacý Ermenicenin
yaný sýra Osmanlýca olarak da verilmiþtir.
Ermeni cemaatin Osmanlý Devletinin
sadýk vatandaþlarý olduðuna vurgu
yapýlan yazýda, gazetenin yayýmýna izin
veren padiþah-ý þahaneye teveccüh
duygularý ifade edilmekte ve amaçlarýnýn
Osmanlý Devletinin faydasýna çalýþmak
olduðu vurgulanmaktadýr. Bir dönem
baþyazarlýðýný, kendisi bir liberal olan,
Diran Kelekyan üstlenmiþtir. Ermeni
harfleriyle Türkçe olarak hazýrlanan
gazetenin hedef kitlesini Ermenice
bilmeyen Ermeniler oluþturur. Gazetenin
ilk sayýsý 1885 yýlýna aittir.

Jamanak
Ermenice
Jamanak gazetesi, Türkiye'nin en
eski gazetelerindendir. Gazetenin
içeriðini ulusal haberlerin yaný
sýra cemaat haberleri oluþturur.
Jamanak, Ermenice'de zaman
anlamýna gelmektedir. Yayýn
hayatýna Ikinci Mesrutiyet'in
ilanýndan hemen sonra 28 Ekim
1908'de Istanbul'da baþlayan
gazetenin kurucularý Misak ve
Sarkis Koçunyan kardeslerdir.
Jamanak, Türkiye'nin aralýksýz
yayýmlanan en eski günlük
gazetesi olma özelliðini
taþýmaktadýr. Hýristiyanlýðýn ve
milliyetin (Ermenilerin) nüfuz
sahibi olmasýna çalýþmakla
birlikte Osmanlýnýn menfaati için
çalýþýr ibaresiyle yayýnlanan
gazete ilk olarak Babýâli'de
kurulmuþ daha sonra Galata,
Karaköy-Persembe Pazarý, Tünel
derken 30 yýl boyunca Narmanlý
Hana taþýnmýþ, 1999'dan bu
yana da Beyoðlundaki Santa
Maria Apartmaný'nda faaliyet
göstermektedir. Jamanak, 15
kiþilik bir kadroyla
hazýrlanmaktadýr.

Meðu
Ermenice

Ermenice
Garabed Ütücüyan 1852de ömrü otuz
yýl süren ve Batý Ermenilerinin fikir
hayatýnda önemli rol oynayan Masisi
çýkartýr. Ýstanbul Ermeni basýnýnda
çýðýr açan Masis, daha sonra Türkiye
Ermeni Edebiyatýnýn en gözde
simâlarýndan biri Krikor Zohrab ile
Hrant Asadurun kontrolüne geçer
(1882-83). Dikran Arpiaryan, Mikael
Þamdancýyan, Püzant Keçyan ve
Yenovk Armen gibi dönemin önde
gelen isimlerini bünyesinde toplar.
Krikor Zohrab gazete yazarý olarak,
pes etmesini bilmez; kalýplaþmýþ anlayýþ
ve köhnemiþ zihniyetlere yol vermez
bir tutumla eleþtirel bir yaklaþýmla ele
almýþtýr pek çok konuyu. Sultan
Abdülhamitin saltanatýnýn son
döneminde, kendine yönelik baskýlar
artar ve yargýlanýr. Avukatlýk yapma
yetkisi elinden alýnýr. Pek çok gazeteci
gibi, 1908de Meþrutiyet ilan edilene
kadar Ýstanbulu terk edip, Fransaya
yerleþir. Sonrasýnda ise Ermeni Ulusal
Konseyine Samatya delegesi, Osmanlý
Meclisine ise Ýstanbul Mebusu olarak
seçilmiþtir. Masis, ilki 1881de ikincisi
1883 ve üçüncüsü de 1888 yýlýnda
olmak üzere toplam üç kez sansüre
uðramýþtýr. 4 sayfadan ibaret olarak
Ermenice hazýrlanan gazetenin yeri
Ýstanbulda Hamdi Paþa Han, Osmanlý
Bankasý Sokaðý Numara 2 Galatada
bulunmaktaydý.

Orakir
Ermenice
Siyasi, milli ve ticari yayýn
yapan gazetedir. Orakir
kelimesi Ermenice günlük
(gazete) anlamlarýna
gelmektedir. Gazetenin
idarehanesi Ýstanbul Beyoðlu
Galatada S. Lusavoric
Kilisesinde Dzlin Avarayri
Orakir yazýhanesindedir. Hagop
Der Hagopyanýn kurucusu
olduðu gazetenin yazarlarý
arasýnda O. Hocasaryan,
Karn G. Tuðlacýyan vardýr.
4 sayfadan ibaret olarak
hazýrlanan gazetenin yanda
6 Eylül 1869 tarihli 1 nolu
nüshasý görülmektedir.

ERMENÝCE

Masis

Farklý Ermeni okullarýndan
yetiþenlerce kurulan dernekler
Osmanlý Devleti sýnýrlarýnda
kendi yayýnlamýþ olduklarý gazete
ve dergiler yoluyla kültür hizmeti
verebilmiþlerdir. Pangaltý
Lisesi'nden Yetiþenler Derneðinin
yayýn organý olarak çýkan Meðu
bu yayýnlara örneklerden biridir.
Türkçe arý anlamýna gelen
gazete, haftada iki kez, Çarþamba
ve Cumartesi günleri yayýmlanýr.
Daðýtým adresi olarak Vezir Han
No: 21 Ýstanbul verilmiþtir.
Baþyazar ve sorumlu müdürü
H.K. Sývacýyan olan gazete
4 sayfadan ibaret olarak
Ermenice yayýnlanmýþtýr.
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Tercüman-ý Efkar
Ermenice
Siyasi, ilmi ve diðer konularý içerir günlük
gazete. Ýdarehanesi ve matbaasý Ýstanbulda
Bab-ý Ali Caddesi Eski Bab-ý Zaptiye Sokak
köþesinde numara 8dir. Sorumlu müdürü
Dikran Civelekyan olan gazete, 4 sayfadan ibaret
olup, tamamý Ermeni harfleri ile Türkçe olarak
hazýrlanýr ve Osmanlý Devletinde yaþayan
Ermeni cemaati gazetenin hedef kitlesini
oluþturur. Gazetenin ilk sayýsý 1878 yýlýna aittir.

Þant
ERMENÝCE

Ermenice
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1911den itibaren yayýnlanmaya
baþlayan ve iki haftada bir yayýnlanan,
Osmanlý Devletindeki Ermeni cemaate
yönelik yayýn yapan dergidir. Merujyan
Barsamyan tarafýndan hazýrlanan
derginin her nüshasý 20 sayfadan ibaret
olup, yalnýzca Ermenice olarak yayýn
yapmaktadýr. Sanat ve kültür aðýrlýklý
bir içerikle hazýrlanan derginin yazý
kadrosunda Fransýz þairleriyle birlikte
Pantheist okulu oluþturanlar arasýnda
yer alan Armen Doryan da vardý.
Ýstanbul Beyoðlu Galatada Cami
Kapýsýnda Numara 9da yer alan Þant
matbaasýnda basýlan derginin yukarýda
1912 yýlýna ait bir nüshasý görülmektedir.

Ruzname-i Þems
Farsça-Osmanlýca
Ýstanbulda 22 Aðustos 1324 / 8 Þaban
1326-23 Temmuz 1325/19 Receb 1327
tarihleri arasýnda yayýnlanan siyasi,
ilmî ve edebi ve geneli ilgilendiren diðer
konu ve olaylar ile devletin yararýna
yazýlara yer veren haftalýk gazete.
Sorumlu müdürü Seyyid Hasan Tebrizi
olan gazetenin her nüshasý 8 sayfadan
ibaret olup, Farsça ve Osmanlýca
olarak 48 sayý yayýmlanmýþtýr.
Gazetenin yanda 4 Eylül 1324 (1908)
tarihli nüshasý görülmektedir.

Ahter
Ýstanbulda 16 Ocak 1875-23 Nisan
1896 tarihleri arasýnda yayýnlanan
siyasi, ilmî, edebi ve geneli ilgilendiren
diðer konu ve olaylara dair haber ve
yazýlar içeren haftalýk dergi. Ýmtiyaz
sahipliðini Tâhirin yaptýðý dergi, 16
sayfadan ibaretti. Derginin yanda
17 Ekim 1893 tarihli nüshasý
görülmektedir.

FARSÇA

Farsça
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Genié Civil
Ottoman
Fransýzca

Felek

FRANSIZCA

Fransýzca-Osmanlýca
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On beþ günde bir yayýnlanan ekonomi
gazetesi. Genç Türkiyenin menafi-i
iktisadiyesine hadim Türkçe-Fransýzca
Osmanlý gazetesidir ibaresiyle
yayýnlanan gazetenin sahibi, mesul
müdürü ve baþyazarý Asador
Matyosyandýr. Matyosyanýn
Mekteb-i Sultani mezunlarýndan
olduðu gazetenin baþlýðýnýn hemen
altýnda özellikle belirtilmiþtir. Ayný
nüsha üzerinde iki dilde hazýrlanan
gazetenin yeri Ýstanbul Beyoðlunda
Alaton sokaðý numara 8dedir.
L. Mourkides Matbaasýnda basýlan
gazete 20 sayfadan ibarettir. Gazetede
Osmanlý Devletinin mevcut sanayi,
ticari, zirai meselelerine iliþkin ayrýntýlý
tahliller içeren makaleler, haberler yer
aldýðý gibi, Avrupa ekonomisinin son
durumuna iliþkin haber ve yorum
yazýlarý da dikkat çeker.

1910 yýlýnda yayýmýna baþlanan
derginin sorumlu müdürü ayný
zamanda bir mimar olan
Alexandre M. Raymunddur.
Ýdarehanesi Ýstanbul Galatada
bulunan Genie Civil Ottoman
kendini okurlarýna Osmanlý
Ýmparatorluðunda teknik ve
endüstriyel konularý içeren
resimli bir yayýn olarak
tanýtmýþtýr. Aylýk olarak
yayýnlanan dergi, 30 sayfadan
ibaret olarak hazýrlanmaktaydý.

Journal de
Constantinople
Fransýzca
Ýzmirde 1833 yýlýnda yayýmýna
baþlanan Journal de Smyrne (Ýzmir
gazetesi) ile yine Ýzmirde 1838
yýlýnda yayýmýna baþlanan Echo
de LOrient (Doðunun Yankýsý)
gazetesinin sahiplerinin bir araya
gelerek, Ýstanbulda 1846 yýlýnda
yayýmýna baþladýklarý Journal de
Constantinople (Ýstanbul gazetesi),
yirmi yýl yayýn hayatýnda kaldýktan
sonra 1866da kapanmýþtýr. Diðer
Avrupa dilli basýn organlarýnýn
neredeyse tümünün olduðu gibi
Beyoðlu (Pera)nda basýlan gazete
4 sayfadan oluþmakta idi.

La Patrie

La Turquie

Fransýzca

Fransýzca

Siyasi, edebi, ilmi, endüstriyel,
iktisadi gazete. Fransýzca
yayýnlanan Osmanlý gazetesi
ibaresiyle yayýnlanan La Patrie,
haftada bir Pazar günleri
neþrolunmaktaydý. Sorumlu müdürü
Jacques M. Minesse, redaktörü Jean
Minassian olan gazete 1908 yýlýnda
yayýna baþlamýþtýr. Ýstanbul
Beyoðlundaki idarehanesinde
hazýrlanan gazetenin nüshalarý 8
sayfadan ibaretti.

Journal de Constantinople
gazetesi 1866 yýlýnda isim ve
ebat deðiþtirip, La Turquie
(Türkiye) adýyla günlük olarak
yayýnlanmaya baþlamýþtýr.
Siyaset, ekonomi, endüstri ve
finans hayatýna dair haberlerin
aktarýldýðý gazetenin ilk sayýsý
1 Þubat 1866da çýkmýþtýr.
Ýdarehanesi Galatada, Küçük
Hendek Caddesi üzerinde yer
alan gazete 4 sayfadan ibaretti.

La Tribune
des Peuples
Seyfeddin Gaþtofit (Gasztowitt) ve
Hüseyin Hasib Bey tarafýndan
yayýnlanan Fransýzca-Osmanlýca
haftalýk siyasi gazete. Baþlýðýn hemen
altýnda yer alan Sizin ve bizim
hürriyetimiz için ibaresiyle
yayýnlanan gazete, 4 sayfadan
ibarettir. Fransýzca kýsým La Tribune
des Peuples baþlýðý altýnda yer alýrken,
Osmanlýca kýsmýn baþlýðý Kürsi-i
Milel (Milletlerin Kürsüsü) olarak
belirlenmiþtir. Gazetenin yeri
Ýstanbulda Beyazýt Meydaný Numara
11de olup, Ahmed Saki Bey
Matbaasýnda basýlýr.

FRANSIZCA

Fransýzca-Osmanlýca
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La Vérité

FRANSIZCA

Fransýzca-Osmanlýca
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Ýstanbulda Mahmutpaþa Cami Þerifi
Civarýndaki yerinde hazýrlanan
gazetenin yayýncýsý Rüstüdür.
Cuma ve pazardan baþka her gün
çýkar, dahili ve harici bilcümle
havadisten bahseder, gayri resmi
gazetedir ibaresiyle yayýnlanan
gazete, Ceride-i Askeriye matbaasýnda
basýlýr. Yalnýzca Fransýzca (La Vérité)
ve yalnýzca Osmanlýca (Hakikat)
nüshalarý olduðu gibi, FransýzcaOsmanlýca bir arada yayýnlanan
nüshalarý da hazýrlanýr. Ýki dilde
hazýrlanan nüshalarý 4 sayfadan
ibaret olan gazete 1877 yýlýnda
neþre baþlamýþtýr.

Le Journal de La Chambre de
Commerce de Constatinople
Fransýzca
Ýstanbul Ticaret ve Sanayi Odasý
Mecmuasý. Ticaret, maliye, deniz
ticareti (gümrük vs), sanayiye
dair bilgilerlerle çeþitli tüketim
mallarýnýn genel piyasaca geçerli
olan fiyatlarýný bildiren haftalýk
Fransýzca-Osmanlýca dergi.
Osmanlýca (Türkçe) kýsmý

Dersaadet Ticaret Odasý
Gazetesi baþlýðý altýnda sunulur.
1884 yýlýnda yayýmýna baþlanan
derginin idarehanesi Galatada
Mehmet Ali Paþa Han, Numara
19da idi. Sorumlu müdürlüðünü
Ahmed Hamdinin yaptýðý dergi
40 sayfadan oluþmaktaydý.

Stamboul

Fransýzca

Fransýzca

Ekonomi ve hukuk gazetesidir.
Mahkemelerde ele alýnan hukuki
konularý okurlarýn bilgisine sunarak
mahkemelerde iþi olanlara bir süreli
yayýn vasýtasýyla yol gösterip, bilgi
aktarmayý amaçlar. Haftada bir
Çarþamba günleri yayýnlanan
gazetenin imtiyaz sahibi ve sorumlu
müdürü M. A. De Peraldi olup,
gazete 4 sayfadan ibarettir. 1 Eylül
1875 tarihinde yayýna baþlayan
gazetenin idarehanesi Ýstanbul
Beyoðlundadýr.

1867de Ýstanbulda kurulmuþ
olan Levant Times and Shipping
Gazettenin yeni bir biçim almasý
ve adýnýn deðiþtirilmesi ile 16
Aðustos 1875de yayýnlanmaya
baþlamýþtýr. Laffan ve Henry
Hanly kardeþler tarafýndan
çýkarýlmýþtýr. Hanly kardeþlerin
ölümünden sonra Cehsterin
imtiyaz sahipliðinde yayýmýna
devam eden gazetenin idaresi
Figaro gazetesinin Ýstanbul
muhabirliðini de yapan Regis
Delbeufte olmuþ, onu takiben
gazete Pierre Le Goff tarafýndan
idare edilmiþtir. Türkiyede
yayýnlanan Fransýzca gazeteler
arasýnda yayýný, 1. Dünya Savaþý
boyunca dört yýllýk kesinti dýþýnda
en uzun süren gazetenin ismi
Atatürk inkýlâplarýndan sonra
Ýstanbul olarak deðiþtirilmiþtir.
Ýlk zamanlar Osmanlý
Ýmparatorluðunun toprak
bütünlüðünü savunan politikadan
yana çýktýðý ve daha sonralarý
sadece susmayý tercih ettiði için,
zamanla Türk yaþamýna ilgisiz
hale gelmiþ ve buna raðmen 1964
yýlýna kadar yayýnýný sürdürmüþtür.
Son zamanlarýnda Fransýz elçiliði
tarafýndan yapýlan yardýmlar
sayesinde çýkabilen gazete,
yardýmýn kesilmesiyle kapanmýþtýr.
Perþembe Pazarý, GalataKaraköydeki idarehanesinde
yayýma hazýrlanan gazete; 4
sayfadan ibaretti.

Petites Affiches
Fransýzca-Osmanlýca
Kendini çeþitli küçük ilanlarýn
neþir vasýtasý þeklinde tanýmlayan
gazete bir yüzü Osmanlýca diðer
yüzü Fransýzca, önlü arkalý tek
yapraktan ibaret olarak hazýrlanýr.
1909 yýlýnda neþre baþlamýþ olup,
imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü
Mahmud Nedimdir. Fransýzca yüzü
Petites Affiches baþlýðý altýnda
Osmanlýca yüzü Ýlanat Gazetesi
baþlýðý altýnda hazýrlanan gazetenin
yeri Ýstanbul Galatada Büyük
Tünel Han numara 18-19dadýr.
Gazetenin bazý nüshalarýnýn,
alýnan ilanlar doðrultusunda 4, 6,
8 sayfaya kadar çýktýðý da olmuþtur.

FRANSIZCA

Le Publicateur
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Tadjýr
Fransýzca-Osmanlýca
Osmanlý-Fransýz Tacir Gazetesi.
Ticaret ve sanayinin terakki ve
tealisine hadim haftalýk gazetedir
ibaresiyle yayýnlanýr. Ýmtiyaz sahibi
Vahid Falih, sorumlu müdürü
Ahmed Falih ve baþyazarý S. Pank
olan gazete 20 sayfadan ibaret
olarak hazýrlanýr. Ayný nüshada
Fransýzca ve Osmanlýca olarak
2 dilde yayýnlanýr. 1910 yýlýnda
neþre baþlayan gazetenin yeri
Ýstanbul Galatada Ömer Abid Han
Numara 23tedir.

Tout Péra
FRANSIZCA

Fransýzca
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A. Melachrinos isimli Rum asýllý
bir Osmanlý vatandaþý
tarafýndan çýkarýlan edebi,
iktisadi, aktüel konularda haber
ve makaleler içeren dergi.
Mütareke yýllarýnýn
Ýstanbulunda yayýnlanan
derginin yeri Ýstanbul Galatada
Voyvoda Caddesi numara 6da
bulunmaktaydý. Haftalýk olarak,
16 sayfadan ibaret yayýnlanan
Tout Péranýn yayýna baþlama
tarihi 1918dir.

Ýslam Gürcistaný
Ýslam Gürcistanýnýn Tahlis-i
Cemiyetinin fikir organý olan siyasi,
iktisadi, ilmi, edebi, günlük gazetedir.
Ýmtiyaz sahibi Hemþizade Hasan
Tahsin olan gazete Osmanlý Devletinde
Gürcü asýllý vatandaþlarýn yoðun
olarak yerleþik bulunduðu Batumda
Gürcüler tarafýndan Osmanlýca olarak
yayýnlanmýþtýr. 1919 yýlýnda neþre
baþlayan gazete 2 sayfadan ibaret
olarak hazýrlanmýþtýr. Osmanlý
Devletinin Rusya ile sýnýr bölgesinde
kalan arazi parçasýnda yaþayan Gürcü
asýllý Osmanlý vatandaþlarýnýn komþu
devletlerle münasebetlerini aðýrlýklý
olarak sayfalarýna taþýyan gazete
ayrýca, eðitim ve kadýnlarýn eðitimi
meseleleri üzerinde de durmuþtur.

GÜRCÜCE

Gürcüce-Osmanlýca
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Semeratü'l-Fünun

HÝNTÇE

Hintçe-Arapça-Farsça
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Bölgedeki Müslümanlarýn kurduðu Cemiyetül
Funun, 30 Nisan 1875te Semeratü'l Fünun
adýyla, Þam bölgesindeki ilk Ýslami
nitelikteki gazeteyi yayýmlamýþtýr.
Baþkanlýðýný Saduddin Hamadenin yaptýðý
derneðin yayýn organý olan Semeratü'l Fünun,
Ýslami bir siyaset takip etmiþtir. Gazetenin
imtiyaz sahipliðini Seyyid Abdülkadir el
Kabbani yapmýþtýr. Yusuf el-Esir, el-Ezheri,
Þeyh Ýbrahim el-Ahdab, Ýsmail Zihni, Sami
Kusayri, Ýskender B. Faracallah, Þeyh Ahmed
Hasan Tabbara Edib Ýshakýn yazarlarý
arasýnda bulunduðu Semeratü'l Fünun kýsa
sürede bölgenin önemli gazeteleri arasýnda
yer almýþtýr. Osmanlý topraklarýnda
el-Cevaibten sonra Suriyeli Müslüman
Araplarca kurulan ilk özel Arapça gazete
olma özelliðini taþýmaktadýr. Beyrutta
haftalýk olarak Hintçe-Arapça-Farsça
dillerinde yayýmlanan gazete, doðudan batýya
dünyanýn her yerinden siyasi haberleri
Osmanlý devletinin siyasetine uygun
yorumlarla nakletmiþtir. 1908 yýlýna kadar
yayýnýný sürdüren gazete, II. Meþrutiyetin
ilanýndan sonra el-Ýttihadul-Osmani adýný
almýþtýr. Gazetenin yanda 6 Þubat 1887
tarihli Arapça kýsmý görülmektedir.

Oriental
Advertiser
Ýngilizce-Fransýzca
Günlük yayýnlanan gazete en son
finans, ticaret ve genel haberleri
içerir. Ýstanbulda Ýngilizce ve
Fransýzca olarak yayýnlanan
gazetenin Ýzmir, Selanik, Beyrut,
Mýsýr-Ýskenderiye, Sofya ve
Londrada bürolarý ve çok sayýda
muhabiri bulunur. Ýdarehanesi
Galata, Perþembe Pazarýndaki
Ticaret Hanýn 7, 8 ve 9 nolu
ofislerde olan gazete büyük boyda
ve 4 sayfadan ibaret olarak
basýlýr. 1882 yýlýnda yayýna
baþlayan gazete oldukça uzun
ömürlü olmuþtur.

Mid-Day
Ýngilizce-Osmanlýca

The Levant Herald
Ýngilizce-Fransýzca

1856dan itibaren Ýstanbul Beyoðlu
(Pera)nda haftalýk olarak yayýnlanmaya
baþlamýþtýr. Sorumlu müdürü The Times
gazetesinin Türkiye muhabiri olan Edgar
Whitaker ile C. McCoan olan gazete 4
sayfadan ibaret olarak Ýngilizce ve
Fransýzca yayýnlanmýþtýr. Osmanlý Devleti
aleyhine isnatsýz haber ve yorumlara yer
veren gazete birkaç kez kapatýlmýþ olsa da
her seferinde yayýn izni alarak yeniden
çýkmýþtýr. The Levant Herald, Nisan
1880deki bir nüshasýnda, Londra'da
yayýnlanan bir gazetenin, Ermenilerin
istiklâllerini hak ettikleri ve Osmanlý
Devletine ait bir kýsým vilayetlerden
meydana gelen bir Ermenistan kurulmasý
gerektiði yolunda bir takým fikirler içeren
yazýsýndan yaptýðý alýntýyla yayýnlanmýþtýr.
Ayrýca Osmanlý Devleti'nin baþkentinin

Ýstanbul oluþunun dünyanýn huzurunu
bozduðuna dair söz konusu yayýnda yer
alan ifadeyi de bazý özel iþaretlerle
göstererek herkesin dikkatine sunmuþ ve
okurlarýný söz konusu gazeteyi incelemeye
davet etmiþtir. Bu durum sebebiyle Levant
Herald gazetesi Meclis-i Vükelâ kararýyla
kapatýlmýþtýr. Bunun üzerine gazete sahibi
Whittaker, Matbuat Ýdaresi'nin tebligatýný
usule aykýrý bulduðunu, 23 Nisanda
Whittaker'in Ýstanbul Halkýna Ýlaný adýyla
neþrettiði bir broþür vasýtasýyla kamuoyuna
ilan etmiþtir. Whittakerin Osmanlý Devleti
aleyhine yayýnlar içeren gazetesi her þeye
raðmen 24 yýl yayýnda kalmýþtýr. Gazetenin
son sayýsý 1880de neþrolunmuþtur.

ÝNGÝLÝZCE

Sorumlu müdürü M. Vasýf, idare
müdürü Mehmed Cemal, baþyazarý
Ali Rýza Seyfi Bey olan gazete,
Ýstanbul Matbaa-i Osmaniyede
basýlmakta olup, idarehanesi Galata
Yüksek Kaldýrým Tepelihan No:
1dedir. Her þeyden bahsolup,
haftada bir gün neþrolur gazetedir
ibaresiyle Ýngilizce ve Osmanlýca
olarak 8 sayfadan ibaret yayýnlanan
Mid-Day (Zuhr Gazetesi) 1919
yýlýnda yayýnlanmaya baþlamýþ, yayýn
ömrü kýsa süreli olmuþtur.
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Jin
K ür tçe-Osm anlýca
Dini, edebi, içtimai, iktisadi konularý
içerir gazetedir. Kürtçe ve Osmanlýca
olarak hazýrlanan gazete Kürt vahde-i
hukuk-i milliyesinin müdâfii, siyasî,
ilmî, edebî, dinî gazetedir ibaresiyle
yayýnlamýþtýr. Ýmtiyaz sahibi ve mesul
müdürü Memduh Beydir. Ýlk sayýsý 7
Teþrînisâni 1334de yayýnlanan gazete,
21 Haziran 1336ya kadar toplam 36
sayý çýkmýþtýr. Babýali civarý Ebussuud
Caddesinde Necm-i Ýstikbal matbaasýnda
basýlan gazetenin daðýtým yeri Babýali
caddesinde Yeni Þark kütüphanesidir.
20 sayfa olarak hazýrlanan gazetenin
yanda 10 Mart 1919 tarihli Osmanlýca
sayfasý görülmektedir.

Þark ve
Kürdistan
KÜRTÇE

Kü rtçe-Os manlýca

26

Siyasi, içtimai, edebi, ilmi fikir
gazetesi. Ýmtiyaz sahibi ve mesul
müdürü Mehmed Mihri, baþyazarý
Mehmed Þefik olan gazete
Ýstanbulda Necm-i Ýstikbal
matbaasýnda hazýrlanýp, haftada
iki defa yayýnlanmýþtýr. Þark'ýn
vaziyet- i siyasiyesiyle garbýn
insaniyete karþý þaibelerini musavvir
gazetedir ibaresiyle yayýnlanan
gazete 4 sayfadan ibarettir. Hersekli
Ahmed Þerif, Malatyalý Bedri ve
Hersekli Ýsmail kurucularýdýr. 1908
yýlýnda yayýna baþlayan gazetenin
yanda 19 Teþrînisâni 1908 tarihli
Osmanlýca sayfasý görülmektedir.

El Tiempo

El Bourlon

Ladino

Ladino

1872 yýlýnda Ýsak Karmona
tarafýndan kurulmuþtur, Karmona
ayný zamanda gazetenin
baþyazarlýðýný da yapmýþtýr. Ardýndan
David Fresko baþyazarlýk görevine
gelmiþtir. Türk-Yahudi basýnýnýn en
uzun ömürlü gazetesi olan El Tiempo
58 yýl yayýn hayatýnda kalmýþtýr. Türk
Yahudilerinin ülke ile kaynaþmasý
için Yahudi okullarýnda Türkçe
eðitime aðýrlýk verilmesini savunan
Türk-Yahudi basýnýnýn duayeni David
Freskonun 77 yaþýnda iþten
çekilmesiyle yayýn hayatýna son
vermiþtir. Son sayýsý 27.03.1930
tarihlidir.

Ýkinci meþrutiyet dönemi
Ýstanbul Türk-Yahudi basýnýnda
bir patlamaya tanýk olmuþ ve
yayýn sayýsý ikiye katlanmýþtýr.
Bu yýllar mizah basýný türünün
de geliþme dönemidir.
El Bourlon adlý mizah gazetesi
de bu dönemde ortaya çýkmýþtýr.
Ýlk sayýsý 6.12.1908li olan
gazetenin sahibi Þ. Hayim
Mitrani, baþyazarý Nesim
Behardýr. Gazetenin
idarehanesi Ýstanbul
Beyoðlunda Galata Kurþunlu
Handa bulunmaktaydý.

El Telegrafo
Yehezkiel Gabay tarafýndan El
Jurnal Ýsraelit adýyla 1860 yýlýnda
kurulan gazete, 1871 yýlýnda El
Nasional adýný aldý ve gazetenin
sahipliði Marko Mayorkasa
baþyazarlýðý ise Yehezkiel
Gabaydan Moiz Dal Medikoya
geçti. 1872 yýlýnda gazete ismini
El Telgraf olarak deðiþtirdi. Son
olarak 1873 yýlýnda adýný bu kez
El Telegrafo olarak yeniledi.
Baþyazar olarak önce David
Fresko daha sonra Ýsak Gabay
yer aldý. Haftada üç kez Pazartesi,
Perþembe ve Cuma günleri
yayýnlanan gazete 1930 yýlýna
kadar yayýnýný sürdürmüþtür.

LADÝNO

Ladino
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Çarigradski Glasnik
Sýrpça

SIRPÇA

1895-1909 yýllarý arasýnda basýlmýþtýr.
Fransýzca adý Le Messager de Constantinople
(Ýstanbul Postasý)dýr. Basým yeri Ýstanbul
Beyoðlunda A. Zellich Flis matbaasýdýr. Sýrp
Nikodije Sp. Saviç tarafýndan yayýnlanan
gazetenin editörlüðünü Kosta Grupçeviya
üstlenmiþtir. Ýlk sayýsý 14 Ocak 1895 yýlýnda
yayýmlanmýþtýr. Haftada bir yayýmlanan
gazetenin bazý sayýlarý 12 sayfa basýlýrken,
bazý sayýlarý da 8 sayfa olarak basýlmýþtýr.
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Cihan-Ýslam
Urduca-Arapça-FarsçaOsmanlýca

Urduca-Arapça-Farsça
Ýlmi, edebi, siyasi günlük ve çok dilde
yayýmlanan gazetelerden bir diðeri de
Ýttihat ve Terakki Cemiyetinin 1909da
çýkardýðý ed-Dustur gazetesidir. Ýmtiyaz
sahibi Ahmed Paþa ez Zuheyr, yazý iþleri
müdürü Mehmed Zeki olan gazete
Ýstanbulda Matbaa-i Osmaniyede
Urduca, Arapça ve Farsça dillerinde
günlük olarak yayýmlanmýþtýr. Ýstanbul
ve Arap bölgelerinde Arapça gazeteler
yayýmlamasýyla ün kazanan bir gazeteci
olan Mehmed Zeki, yayýmladýðý ArapçaOsmanlýca (Türkçe) gazetelerinde
Ýttihat ve Terakki çizgisini takip etmiþ
ve Türkçülük politikasýný savunmuþtur.
Gazetenin yukarýda 21 Þubat 1909
tarihli nüshasý görülmektedir.

URDUCA

ed-Düstur

Ýstanbulda birkaç dilde
yayýmlanan süreli yayýnlardan
biri de Cihan-ý Ýslam dergisidir.
Urduca-Arapça-FarsçaOsmanlýca dillerinde on beþ
günde bir Perþembe günleri
yayýnlanýr. Cihan-ý Ýslam logosu
yanýnda menafi-i Ýslamiyyeye
dair siyasi, edebi, içtimai Hilafetii kübraya, ittihad-ý Ýslama tearüfi umumiyyeye hadim risaledir
yazýlýdýr. Cemiyet-i Hayriye-i
Ýslamiyenin yayýn organýdýr.
Ýmtiyaz sahibi Ebu Said el-Arabi,
sorumlu müdürü Yusuf Þetvan
olan derginin ilk sayýsý 27 Mart
1330/1911de yayýmlanmýþtýr.
Çemberlitaþta matbaa-i
Osmaniyede basýlan dergi 28
sayfadan oluþmakta olup,
yukarýda 20 Kasým 1330 tarihli
nüshasý görülmektedir.
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Eilikrineia

Konstantinopolis

Yunanca-Osmanlýca

Yunanca

Ýmtiyaz sahibi ve baþyazarlýðýný
Yorgaki Efimiyanidinin yaptýðý
gazete ayný nüshada YunancaOsmanlýca olarak yayýnlanmýþtýr.
Osmanlýca bölümü ayný nüshada
Ciddiyet baþlýðý altýnda yer
almýþtýr. Rum Ýrfan-ý Siyasi
Kulübünün yayýn organý olarak
neþrolunmuþtur. Mesul
Müdürlüðünü Nikolaki Rojolinin
yaptýðý gazetenin idarehanesi
Babýali Caddesinde Musul
Hanýnda yer almaktaydý. Yanda
21 Mart 1909 tarihli nüshasý
görülen gazetenin yayýn amacý
þu þekilde belirtilmiþtir: Yalnýz
hakký, hakikati müdafaa etmek
ve aziz vatanýn terakkisi için
yegâne vasýta olan ittihadýn
husulüne çalýþmak ve bu babda
hiçbir gün fedakârlýktan
çekinmemektir. Yayýn
amacýndan anlaþýlacaðý üzere,
gazete Osmanlý Devletinin genel
çýkarlarýna aykýrý yol tutmamak
konusunda titizlik göstermiþ,
buna karþýn Osmanlý
Devletindeki Rum vatandaþlarýn
kültürel, dini, siyasi, ekonomik
haklarýnýn da koruyuculuðu ve
gözeticiliðini üstlenmekten geri
durmamýþtýr.

Dört sayfa olarak hazýrlanan
Konstantinopolis, Ýstanbul
Beyoðlunda Galatadaki
idarehanesinde
hazýrlanmaktaydý. Siyasi,
ekonomi konulu makale ve
haberlere yer veren gazete,
Yunanca olarak
hazýrlanmaktaydý. Gazetenin
yanda 21 Mart 1895 tarihli
nüshasý görülmektedir.

Proia
Yunanca
Günlük siyasi gazetedir. 1918den
itibaren yayýnlanmaya baþlayan
gazetenin idarehanesi Ýstanbul
Beyoðlundadýr. 1923e kadar
yayýný devam etmiþtir.
4 sayfadan ibaret olarak Yunanca
yayýnlanmýþtýr. Gazetenin yanda
22 Ocak 1922 tarihli nüshasý
görülmektedir.

Tarros

Yunanca

Yunanca

Ýstanbul'da 1861'de yayýnlanmaya
baþlayan Neologos gazetesi, Helencilik
akýmýnýn yayýn organý iþlevini
görmüþtür. Radikal nitelikli olan
Neologos gazetesi Bizans'ý
canlandýrmayý hedeflemiþtir. Osmanlý
koruyuculuðu altýnda Yunan yaþam
ve uygarlýðýnýn doðuya doðru
yayýlmasý istikametinde çalýþmýþtýr.
Özellikle Girit bunalýmý sýrasýnda
Türklerin Giritteki mezaliminden
ve Yunan zaferlerinden açýkça söz
edebilmiþtir. 1844te Yunan
Parlamentosunda baþlatýlan Megalo
Ýdea akýmý, Ýstanbulda Neologos
gazetesiyle resmi yayýn organýný
bulmuþtur. Bu gazetede açýkça;
Mademki bütün ekonomik giriþimler
ve birçok kamu hizmetleri Rumlar
tarafýndan ve Rum sermayesi
sayesinde gerçekleþmektedir, o halde
Türkiye ekonomik olarak bir Yunan
devletidir. fikri dillendirilebilmiþ,
yaný sýra eðitim ve kültür meselelerine
dair yazýlar da gazetede yer bulmuþtur.
Yazarlarý arasýnda S. Boytyras,
I.Bretos ve Y. Bafeiadis olan gazete
1876 yýlýna kadar, 15 yýl yayýnda
kalmýþtýr. Dört sayfa olarak
hazýrlanan Neologos, Ýstanbul
Beyoðlunda Galatadaki
idarehanesinde hazýrlanmaktaydý.

Siyasi, edebi resimli dergi olan
Tarros, haftalýk olarak 20
sayfadan ibaret yayýnlanýr.
Tamamý Yunan dilinde
hazýrlanan dergide yalnýzca
fotoðraf altlarýnda Osmanlýca ve
Fransýzca alt yazýlar da yer alýr.
Dergi kendi deyiþiyle siyasi
makaleler, hissi romanlar,
edebiyat, þiir, klasik edebiyat
eserleri, moda resimleri, haber
vesaireyi içerir ve ailelere tavsiye
olunan yegane dergidir. G.K.
Anestopolosun sorumlusu olduðu
derginin yanda 21 Aðustos 1910
tarihli nüshasý görülmektedir.

YUNANCA

Neologos
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