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Önsözleri Sevmeyenler İçin  
Olabildiğince Kısa Bir Giriş

Bir varmış, bir yokmuş… Her masal böyle başlar. “Türkiye’de 
Gazetecilik Masalı” için de bu geçerli. Maziye bir bakıverince görü-
yor insan: Gazetecilik bazen var, bazen yok, bazen –mış gibi, çoğu 
kez olmamış gibi. Türkiye’nin basın tarihi “gazetecilik”ten çok, “ga-
zetecilik yapmak için mücadele etmenin tarihi”. Sonuçta gazeteci-
lik, kimi insanların pek de ortaya çıkmasını istemedikleri şeylerin 
üzerine giden bir meslek. İlla ki bir mücadele olmalı ama bu müca-
dele Türkiye’de haberin değil, mesleğin varoluş mücadelesi olarak 
yaşanmış. Kimi zaman yaşanamamış bile. Bu kitabın yazıldığı dö-
nem, belki bu mücadelenin en zayıf olduğu dönem. Her şeyi bir 
sebep-sonuç ilişkisine indirgersek kaçınılmaz bir sonucu yaşıyoruz. 
Artık bildiğimiz anlamda bir gazetecilikten söz etmek zor. Hatta 
bundan şikâyet etmek bile sıkıcı bir klişe. AKP Türkiye’sinde her 
şey öyle sürreal yaşanıyor ki, bir önermenin şaşırtması için fantaz-
yanın veya bilimkurgunun sınırlarına dayanması şart.

Peki, neden böyle bir dönemde bu kitabı yazmak istedim? 
Gezi Direnişi’nde tepkilerin bir kısmının da medyaya karşı olması 
bu kitabın miladı oldu aslında. Özel televizyonların başlangıcın-
dan bu yana belki de ilk kez bu kadar büyük bir kitle medyaya, 
“Bizi neden görmüyorsunuz?” diye soruyor ve hatta yayın kuruluş-
larının kapısına dayanıyordu. İnsanlar sokaklarda mücadele eder-
ken, bir haber kanalında fütursuzca yayınlanan o “penguen belge-
seli” sembol olurken, yani kitlelerin bugüne kadar ekranlarda gös-
terilmeyenlerle “empati” kurma refleksinin en güçlü olduğu anda, 
“Bu ilk değil aslında,” demek istedim. Henüz otuzlu yaşların orta-
sında, ben bu kadarını gördüysem, kim bilir geçmişte neler yaşan-
mıştı? Bildiklerim vardı, peki hiç duymadıklarım olabilir miydi? 
Kişisel bir merakla arşivlerde ve ancak sahaflarda bulunabilen eski 
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kaynaklarda gezinmeye başladım. Bu, üniversite yıllarında da sık 
sık yaptığım bir şeydi. Bunları BirGün gazetesinde yazdığım hafta-
lık, yani güncel yazılarla aktarmam imkânsızdı. Kişisel bir merak 
sonucu öğrendiğim bazı şeyleri, dost sohbetlerinde anlatmanın 
ötesinde ne yapabilirim, diye düşünürken, büyük bir tesadüf eseri, 
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Sırma Köksal aradı ve kita-
bın macerası başladı.

Bu kitap, aslında Gezi günlerinde izletilen o “penguen belge-
seli”nin gerçek künyesini çıkarma çalışması. Gerçekte ne zaman 
başladı? Şimdiki penguenlerin yerinde geçmişte neler vardı? Tari-
hin bazı kırılma dönemlerinde gazetecilik nasıl sınav verdi? Ka-
famdaki sorular bunlardı. Bunların cevabını ararken asla, “Türkiye’de 
gazetecilik hep böyleydi,” deme kolaycılığına düşmek istemedim. 
Çünkü bildiğim ve yaşadığım kadarıyla Türkiye gazetecilik tarihi 
için en karanlık dönemdeyiz. O yüzden bu kitabın en yanlış yo-
rumlanma biçimi, “şimdi bunlar yaşandı ama geçmişte de şunlar 
olmuştu” kolaycılığına düşmek olur. Onun yerine, “Adım adım bu 
noktaya nasıl geldik, bugünkü felaket neyin sonucu?” demeyi ter-
cih ederim. Benim çıkış noktam ve ulaştığım sonuç bu oldu.

Buna rağmen bu çalışma, bir “basın tarihi” veya akademik bir 
tez olarak da okunmamalı. Çünkü biliyorum ki, tarih yazımının 
farklı prensipleri var. Belirli bir kronolojik akışı var. Akademik tez 
derseniz apayrı bir disiplin işi. Ne o prensiplerle ne de o disiplinle 
çalıştım. Bu kitabın yazımında sadece belirli kritik dönemlerde ba-
sının nasıl davrandığına bakmak ve anladığımı aktarmak istedim. 
Bunu da gazeteciliğin başlangıcından itibaren ele aldım. Bu durum 
kitaba kronolojik bir özellik kazandırsa da görülecektir ki kitap 
tam bir kronolojik akışla ilerlemiyor. Pek çok olayın içinden kimi-
lerini seçip kimilerini seçmememin nedeni tahribatı halen süren 
ya da günümüzle benzerliği daha net görülebilen örneklere önce-
lik vermem oldu. Elbette kitabın sınırlı hacmi ve yazılma süresi 
nedeniyle dahil etmediklerim de var. Böyle çalışmaları ele alırken 
iddialı cümleler kurmamak gerek. Değil her kitap, her cümle biraz 
eksiktir çünkü.

Saray’dan Saray’a Türkiye’de Gazetecilik Masalı kabul edile-
ceği üzere, isminde dahi bir önerme taşıyor. Osmanlı sarayından 
destekli başlayan gazetecilik maceramızın, 2015 yılında “Ak Saray” 
olarak anılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na bağlı yaşam mücadelesi-
ni bir masal olarak imliyor. Bu bir tümevarım; ama sanılmasın ki, 
bu ülkede hiç “gazeteciler” olmadı. Elbette istisnalar hep oldu. Ka-
bul edilenin aksine, istisnaların kaideyi bozduğu zamanlar da oldu. 
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Fakat bu kitap, onları değil “olmayanları” anlatmaya çalıştı. Gaze-
tecilik gibi “gerçeğe sadakat” göstermesi gereken bir mesleğin, nasıl 
masala döndüğünü anlatmak için meselenin olumsuz tarafına bak-
mak şart. Çünkü “eskiden biz Cağaloğlu Yokuşu’ndan tırmanırken 
gazetecilik vardı üstadım” iyimserliğiyle, sürekli geçmişi güzelle-
meye adanırsak, bugün yanlış giden şeylerin kökenine dair bir fik-
rimiz olmaz, diye düşünüyorum. 

“Saraylara layık” belki güzel bir yemek için iyi bir tabir olabi-
lir. Gazetecilik için söylenince ağır bir tabir. Bugün “saraylara layık 
gazetecilik” sözünü bir aslına dönme vurgusu olarak ele alabiliriz. 
Hatta, bu kitap pekâlâ “19. yüzyılın sonunda sarayda başlayan ga-
zetecilik, 21. yüzyılın başında başka bir sarayda bitti” şeklinde bir 
tweet’le özetlenebilir. “Öyleyse niye okuyalım?” dediğinizi duyar 
gibiyim. Böyle konularda aklıma hep Vladimir Nabokov’un Ka-
ranlıkta Kahkaha isimli romanının girişi gelir:

Bir zamanlar Almanya’nın Berlin Kentinde Albinus adında bir 
adam yaşardı. Zengindi, saygındı, mutluydu; günün birinde gen-
cecik bir metres uğruna karısını terk etti; sevdi; sevilmedi; ve 
yaşamı bir felaketle son buldu.

Öykünün hepsi bu kadar. Biz de üstünde hiç durmayabilirdik, 
eğer anlatmaktan keyif alıp kâr elde edebileceğimizi bilmeseydik.1

Kitabın sonunu baştan söyleyen bu giriş, benim okuduklarım 
arasında en etkilendiğim giriştir. Bu kitabı bitirdikten sonra da ak-
lıma o düştü. Dedim ki;  sarayda başladın, sarayda bitirdin, pekâlâ 
bir cümleyle özetleyebilirdin, peki sen bu kitabı niye yazdın? Son-
ra Nabokov’a öykünerek yanıtladım: “Ben de üstünde hiç durma-
yabilirdim, eğer anlattıkça yüzleşebileceğimizi, yüzleştikçe belki 
onarabileceğimizi hayal etmeseydim.”

Bir kitap neyi değiştirir? Belki hiçbir şeyi. İleride yaşanılacak 
olası bir yüzleşmede, bir zerre olabilirse ne mutlu. Evet, biraz ağır 
şeylerle yüzleştirecek. Yine de bitirince bir umutsuzluk hasıl olma-
sın isterim. Okuduktan hemen sonra bir doz Cemal Süreya iyi ge-
lir: Umutta mut varsa, umutsuzlukta da umut var.

Son olarak affınıza sığınarak biraz özel bir paragraf açmam 
gerek. Bu kitap, haftalık mesaimin haricinde kalan zamanlarda ya-

1. Vladimir Nabokov, Karanlıkta Kahkaha, çev. Pınar Kür, İletişim Yayınları, İstan-
bul, 1993.
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zıldı. O yüzden başta, evliliğimizin ilk bir buçuk yılında neredeyse 
evdeki tüm zamanlarımı bu kitapla meşgul olarak geçirmeme kar-
şı gösterdiği sabır, verdiği destek ve hayatımdaki varlığı için sevgi-
lim Esin’e; kilometrelerce uzaktan arşiv taramalarına destek çıkan 
yeğenlerim Begüm ve Eyşan’a; her zaman ellerini omzumda his-
settiğim tüm aileme; ihmal etmeme rağmen yanımda olan arka-
daşlarıma; henüz kitap dosya halinde bile değilken yazmam için 
teklif getiren Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Sırma Köksal’a; 
yayıncım Can Öz’e; kitabı son haline getirene dek fikirlerinden ya-
rarlandığım Ece Temelkuran’a; yıllardır kitap yazmam için beni 
cesaretlendiren Ateş İlyas Başsoy’a; yazma sürecinde bitmek bil-
meyen sorularımı göğsünde yumuşatıp sakince yere indiren editö-
rüm Emre Taylan’a ve bu kitapta emeği geçen, ismini sayamadığım 
herkese teşekkürü borç bilirim.

Ümit Alan, Nisan 2015
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I. BÖLÜM:

Basın Baştan Kokar
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Bir sabah, “Neden bizim ülkede gazete yok?” diye uyan-
mış olabilir sultan. Uyandıktan sonra da Boğaz’a bakıp kah-
valtısını yaparken, “Madem kimsenin aklına gelmiyor, en 
iyisi ben bir gazete çıkarayım,” demiş olma ihtimali yüksek. 
Demeseydi gazeteciliğin tarihi nasıl başlardı bilinmez ama 
Türkiye’de böyle başladı. Takvim-i Vekayi isimli gazete, biz-
zat Sultan II. Mahmud tarafından kuruldu. Yıl 1831’di. II. 
Mahmud’un Garplı gibi görünmek için böyle şıklıklara ihti-
yacı vardı. Zira o sıra Rusya’yla girdiği savaşı kaybetmiş, Ba-
tı’ya sığınmıştı. Batılılaşma da bu sığınmanın PR’ıydı. Uzun 
süre tarihimizdeki ilk gazete Takvim-i Vekayi olarak bilindi. 
İsminde “takvim” olsa da bunun elbette günümüzde Gezi 
Parkı’ndaki ağaçlarla röportaj yapma gibi önemli gazetecilik 
olaylarına imza atan Takvim gazetesiyle ilgisi yok. Öyle ol-
saydı Gülhane Parkı’nda Tanzimat Fermanı okunduktan 
sonra, parkta bulunan ceviz ağaçlarının görüşleri alınmış, bu 
da bir şekilde bize ulaşmış olurdu. Şüphesiz bu gazetecilik 
tarihimiz açısından büyük bir kayıp.

Oysa hazırda yapılmışı vardı

Yeşilçam sinemasının senaryoda boşluk yaratmadan “yok-
tan para yaratma” klişelerinden biri olan Mısır’daki dededen 
miras kalması olayı, gazeteciliğimizin başına gerçekten geldi. 
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Takvim-i Vekayi tarihimizin ilk gazetesidir tezi, çok sonraları 
tarihçi Orhan Koloğlu tarafından çürütüldü. Çünkü ilk ga-
zete, o zamanlar Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın 
girişimiyle 1828’de çıkarılmıştı. İsmi Vekayi-i Mısriye’ydi. 
Yarı Türkçe, yarı Arapçaydı. Daha çok bir yerel gazete tadın-
daydı ve imparatorluğun diğer uçlarına uzanmıyordu. Son-
raları bağımsızlık talebiyle isyan çıkarıp Mısır’dan Kütahya 
kapılarına kadar ilerleyecek olan Mısır valisi, medya gücünü 
saraydan önce fark etmişti.

Sonuçta ilk gazete devlet eseri

İlk gazete ister Takvim-i Vekayi ister Vekayi-i Mısriye ol-
sun sonuç değişmiyor. Tarihimizde ilk gazete devlet eliyle 
çıkarıldı. Batı’daki gibi bir mücadelenin sonucu değil. Üste-
lik Avrupa’dan 200 yıl sonra... “Madem Batılılaşmamız icap 
etti, öyleyse neden bizde gazete yok?” diyen devlet erkânının 
işi. Gazeteciliğimizdeki devlet ya da iktidar vesayeti şu ta-
rihte başladı bile diyemiyoruz. Çünkü gazeteciliğimizle bir-
likte başladı. Daha önce engellenmiş bir gazete kurma girişi-
mi bile yok. Varsa da tarih yazımında yer almayacak kadar 
iyi gizlenmiş.

İlk özel gazete derseniz, orada bile tartışma var. İlk özel 
gazete şeklen baktığınızda Ceride-i Havadis. William Churc-
hill adında bir İngiliz tarafından 1840 yılında çıkarılıyor. 
Hikâyesi çok hazin. İngiliz Morning Herald gazetesinin Tür-
kiye muhabiri William Churchill, bir gün Kadıköy’de avla-
nırken bir çocuğu yaralıyor. Bu olayın ardından doğal olarak 
tutuklanıyor. Ancak devir, kapitülasyon devri, dolayısıyla 
yabancıların hakları sonsuz. Olay büyük bir skandala dönü-
şüyor. “Vay efendim niye İngiliz vatandaşını tutukladınız?” 
diye büyük yaygara kopuyor. Olayı kapatmak için bugünkü 
dışişleri bakanına denk düşen hariciye nazırı görevden alını-
yor. Halihazırda muhabirlikle birlikte ticaretle de uğraşan 
Bay Churchill, çocuğu vurup yaraladığı yetmiyormuş gibi 
bir de ödüllendiriliyor. Kendisine pırlantalı bir nişan, sağlam 
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bir para, zeytinyağı ihracı ve gazete çıkarma izni veriliyor. 
Churchill’in zeytinyağı gibi üste çıktığı bu olayın sonunda 
Ceride-i Havadis gazetesi kuruluyor. Yani ilk gazetemizin 
resmî gazetemiz olduğu yetmiyormuş gibi, ilk sözde özel 
gazetemiz de medya dışı sermayeyle çıkmış oluyor. Medya-
ya, medya dışı sermaye aslen 1980’lerde girdi tezi de bura-
dan çürütülebilir aslında. İlk özel gazetemiz zeytinyağı ihraç 
izninin peşinde koşan bir uyanık tarafından çıkarılmış gör-
düğünüz üzere. O dönem petrol, dolayısıyla enerji sektörü 
henüz olmadığından ya da kömürle sınırlı kaldığından olsa 
gerek, Bay Churchill medya dışı yatırımını zeytinyağı ihracı 
gibi bugünkülerin yanında esamisi okunmayacak bir sektöre 
yapmış. Kim uğraşacak şimdi ihracatla diye izni de başkasına 
satmış zaten.

Ceride-i Havadis’in ilk üç sayısı bugün apartman girişle-
rine, dükkân kapılarına bırakılan kimi gazeteler gibi bedava 
dağıtılır. Sonraları 150 (yazıyla yüz elli) gibi astarının yüzüne 
epey ağır bastığı düşük tirajları görüyor. Zeytinyağı işi de 
kötü gitmiş olmalı ki Churchill, gazetenin zararını tazmin 
etmek için yeniden sarayın kapısını çalar. Nüfuzlu biri oldu-
ğu için kendisinin gazeteyi çıkarması için ayda 2.500 lira yar-
dım yapılmaya başlanıyor. Böylelikle devlet ilk gazeteyi biz-
zat kurmakla birlikte, ilk yandaş medyayı daha ilk özel gaze-
teyle yaratmış oluyor. Balık baştan kokar misali, basın da 
baştan kokuyor. Bu nedenle, AKP’nin 2002’de iktidara gel-
mesinin ardından Star gazetesini bizzat satın aldırmasına pek 
şaşırmamak gerek aslında. Yine de şaşırıyoruz. Şaşırmanın 
sonu yok. Tarih bu, ders çıkarılmayınca unutuluyor sonuçta.

Gazetecilik henüz meslek değil

Ceride-i Havadis’in bu tartışmalı durumu nedeniyle 
pek çok kaynakta ilk özel gazete, 1860’ta çıkan Tercüman-ı 
Ahval olarak geçer. Agâh Efendi tarafından herhangi bir ta-
limat olmaksızın kurulan Tercüman-ı Ahval inceden bir eleş-
tiri geleneği bile başlatır. Orhan Koloğlu’nun deyimiyle ga-
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zetenin Şinasi tarafından yazılan sunuş yazısı Türk toplumu-
nun akılcılık bildirgesi gibidir. Pek çok ilke sahne olur. Bu-
nunla birlikte Hıfzı Topuz’un Türk Basın Tarihi kitabında 
altını çizdiği üzere, Agâh Efendi bu gazeteyi çıkarırken dev-
let memurluğunu da bir arada yürütmüştür. İşler karışmaya, 
Genç Osmanlılar Cemiyeti’ndeki arkadaşları tutuklanmaya 
başlayınca da 1867 itibarıyla Avrupa’ya kaçar, döndüğünde 
yine devlet hizmetine girer. “Haydaaa!” dememek gerek. 
Çünkü o zamanlar gazetecilik tek başına yeterli bir gelir sağ-
lamadığı için gazeteciler genellikle devlet bünyesinde çalışı-
yor. “Nerde bağımsızlık?” diye soracak olursanız, olduğu ka-
dar işte. Aslına bakarsanız, bu devlet memuru-gazeteci tipi 
günümüzün memur değilmiş gibi davranan gazeteci tipine 
göre yine daha samimi görünüyor. Hiç olmazsa adlı adınca 
devlet memuru oldukları biliniyor.

İşte Türkiye’de gazeteciliğin doğuşu bu kadar trajik. Mat-
baanın 250 yıl geç gelmesi; ama nihayetinde gelmesi misali, 
bağımsız gazetecilik de sonradan gelmiştir, diye düşünecek 
olursanız, hobi olarak yine düşünün. Ancak fazla hayale ka-
pılmayın diyebiliriz. İlk gazetesi devlet eliyle kurulan, ilk 
özel gazetesi de devlet desteğiyle yürüyen, ilk bağımsız ga-
zetesi de aynı zamanda devlet memurluğu yapan bir idealist 
tarafından çıkarılan bir ülkeyiz. “Sahi bir gazetecilik vardı, 
ne oldu ona?” diye sorarken işte bu kadar geriye gitmek ge-
rek. Böyle başlamış bir gazeteciliğin bir geleneği ve geleceği 
olabilir mi sizce?

Sansür hamamında ter atma zamanı

Gazetecilik devlet eliyle başlasa da düşe kalka ilerler 
sonraki yıllarda. 1876’da Sultan Abdülaziz’in tahttan indiril-
mesinden sonra bir iyimserlik havası bile oluşur. Osmanlı Dev-
leti’nin ilk ve son anayasası olan Kanun-i Esasi’deki “Matbuat 
kanun dairesinde serbesttir” kaydı bir beklenti yaratır. Anla-
şılan gazetecilik sahasında daha dinamik bir mücadele ola-
caktır. Hamama giren terler misali, gazetecilik yeni bir sınav 
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öncesi bedeller ödeyecektir. Çünkü bugün bile basına yöne-
lik baskılar için “Abdülhamid Yasakları” diye benzetmelere 
konu olacak dönem böyle başlar. 33 yıllık bir saltanat sürdü-
ren II. Abdülhamid, bu dönemde “yasakçılıkta bir dünya 
markası” olmayı hak eder.

Öncelikle Kanun-i Esasi’de yer alan “Matbuat kanun da-
iresinde serbesttir” maddesindeki daireyi belirlemek için bir 
yasa hazırlanmaya başlanır. “Mirim daire dediniz ama bunun 
köşeleri var,” dedirten yasa tasarısı Meclis-i Mebusan’da epey 
tartışıldıktan sonra kabul edilir. Bir defa mizah gazetelerine 
büyük sınırlamalar getirmektedir. Ayrıca gazete açmak için 
yüklü bir miktarda para yatırılmasına dair öneri, sermayesi 
olmayanın gazete çıkarmasının önüne geçmektedir. Neyse 
ki, para yatırılması konusundaki şart, güçbela tasarıdan çı-
kartılır. Kör topal da olsa bir basın kanunu çıkarılması için her 
şey tamamdır. Gelgelelim bu kez de II. Abdülhamid beğen-
mez, yasa tasarısı sümenaltı edilir.

Günümüzün, “Onlar gazetecilik yüzünden tutuklanma-
dı,” bahanesi gibi, gazetecileri tutuklamak için türlü türlü ba-
haneler vardır. Örneğin Teodor Kasap, o dönem çıkardığı Ha-
yal gazetesinde eli ayağı zincirli bir Karagöz karikatürü yapıp 
altına da “Matbuat kanun dairesinde serbesttir” yazdığı için üç 
yıl hapis cezası alır. Kanun dairesi “1+0” bir hücre olarak istik-
balde görünmüştür. Dolayısıyla sansürün bini bir paradır.

Tam gazetecilik devlet memurluğundan kurtuldu, ser-
pilip gelişecek denilen bu dönemde gazetecilik bir korku 
tüneline girer. Korku tüneli mecazen değil, fiziki olarak var-
dır. Sarayın el koyduğu kitaplar, Mabeyn Dairesi’nden Çem-
berlitaş Hamamı’na açılan bir tünelden gizlice geçirilerek 
hamamda yakılır. “Saraydan Kitap Kaçırma” adı verilebile-
cek bu operasyon neticesinde sansür ateşiyle hamam keyfi 
yaşamak mümkün olur. Sansürlenecek şeyler yazmakta ısrar 
edenler içinse bu bir keyif değildir elbette. 

II. Abdülhamid’in katı tutumu, çok orijinal yasakların 
gelişmesine zemin oluşturur. Öyle ki, dizgi yanlışı bahane-
siyle gazeteler kapatılır. İçeriğine bakılmaksızın kimi söz-
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cükler yasaklanır. Hıfzı Topuz’un Türk Basın Tarihi kitabın-
da aktardığı üzere Abdülhamid’in burnu fiziki olarak büyük 
olduğu için herhangi bir şekilde “büyük burun” ifadesini kul-
lanmak yasaktır. Yanlışlıkla “tahtı kurusun” şeklinde okuna-
bileceği için “tahtakurusu” bile yazmak yasaktır. Sansür me-
murları, sonra başımız ağrımasın diye türlü çeşitli işgüzarlık-
larla hemen hemen her şeyi yasaklamaya başlar. Padişah, 
Yıldız Sarayı’nda oturduğu için her ihtimale karşı “yıldız” 
sözcüğünü kullanmak bile yasaklanır.

II. Abdülhamid dönemi sadece yasakların değil, basına 
teşviklerin de olduğu bir dönemdir. Elbette bu teşviklerin 
bir karşılığı vardır. Devlet kendinden yana olanlara bu ayrı-
calıkları sağlar; nişanlar verilir, maaşlar bağlanır. Jöle belki 
henüz yoktur ama jöleliler o dönemde de vardır. Nişanı alan 
övgüyü döşenir.

Peşin peşin yazmayacağım diye senet vermek

Bu dönemde Servet-i Fünun gazetesi sahibi Ahmet İh-
san Tokgöz, “yüce dileğe aykırı” hiçbir şey yazmayacağı ko-
nusunda yazılı senet bile verir. Peşin peşin hoşunuza gitme-
yen bir şey yazmayacağım, diye senet vermenin gazeteciliği-
mizin ilk yıllarında görülmesi haliyle pek hoş değildir. Ancak 
Ahmet İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıralarım ismiyle kitaplaş-
tırdığı anılarında bu senet verme olayından bir mecburiyet 
sonucu olarak bahseder. Yönettiği gazete kapatılmış, kendisi 
de bir davayla karşı karşıya kalmıştır. Hem gazetesini yeni-
den açması hem de davadan kurtulması için kendisine böyle 
bir şey önerilmiş ve o da kabul etmiştir. Tokgöz bu senedi 
komik bulduğunu aktarır. Çünkü zaten halihazırda Babıâli 
sansürü gazetelerin her satırını kontrol etmektedir. Anlaşıl-
dığı kadarıyla bu sansür bürokrasisini azaltmak için bir oto-
sansür teşvikidir. Tokgöz, bundan ayrı olarak Servet-i Fünun’u 
basan matbaa işçilerinin, diğer matbaa işçilerinden neyimiz 
eksik diye saraydan nişan talep ettiği ve nişan verilince sara-
ya teşekkür ettiklerini anılarında mahcubiyetle aktarır. Tok-
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göz “teşekkür”ü vergi hanesine yazar ve “Kendimize zarar 
getirtmemek için teşekkürde bulunmak da bir vergiydi,” di-
yerek vicdanını rahatlatır. Bu dönemde İkdam gazetesi sahi-
bi Ahmet Cevdet’in II. Abdülhamid’e, “Siz Allah’ın yerdeki 
gölgesisiniz,” diye telgraf çektiği de aktarılanlar arasındadır. 
II. Abdülhamid döneminde İkdam’ın da birkaç kez kapatıl-
dığı düşünülürse, hiç kuşkusuz Ahmet Cevdet’in de bu 
kontrolsüz övgü için nedenleri vardır. Peki, övmeyenler yok 
mudur? Tasvir-i Efkâr gazetesi bu konuda iyi bir örnektir. 
1862 Haziran’ında çıkarılmaya başlayan gazete, eleştirel du-
ruşun ilk örneklerinden biri olarak tarihe geçer. Padişahın 
doğum günü ve tahta çıkış yıldönümlerinde örneğin, övgü-
ler koymayı reddeder. O dönemin ölçülerine göre, olabildi-
ğince parlamenter sistemi savunur. Elbette bunun da bedel-
leri vardır, gazetenin kurucusu Şinasi, gazetenin onuncu sa-
yısının yayımlanmasının ardından devlet memurluğundan 
atılır. 1865 yılında da yurtdışına kaçmak zorunda kalır. Ga-
zeteyi ondan devralan Namık Kemal de çok değil, iki yıl son-
ra yurtdışına kaçmak zorunda kalır.

İliştirilmiş gazeteciliğin tarihi 

Yine Ahmet İhsan Tokgöz’ün o dönemle ilgili bir tespi-
ti, 2000’lerin gazeteciliğiyle ilgili bir gerçeği hatırlatarak gü-
lümsetiyor:

Saraydan Servet gazetesine birçok işe yaramaz maaşla 
kayırtılmıştı. Bu kişiler arasında, Havass Ajansı’nın o zaman-
lar Fransızca dağıtılan telgraflarını bile tercüme edebilecek 
kimse bulunmadığı için, Nikolaidi beni beş altın ücretle sa-
bahtan öğleye kadar çalışmak şartıyla gazetesine almıştı. 
Sarayın Servet gazetesine kayırttığı adamlar arasında öyle 
imlasızlar vardı ki, anlatılamaz.1

1. Ahmet İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıralarım, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
İstanbul, 2012.
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