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Yeni Osmanlılar’a!

Zira hepimiz  

onların setresinden  

çıktık...

sunuş
alp eren topal

Bu sene Hürriyet’in 150. yıldönümü. 29 Haziran 1868’de Londra’da Rupert 
Street 4 numarada ilk nüshası basılıp da Yeni Osmanlılar’ın muhalif sesi 
Avrupa’da, İstanbul’da ve Şarkın farklı köşelerinde yankılanmaya başlayalı 
bir buçuk asır oldu. Osmanlı tarihindeki ilk örgütlü entelektüel muhalefet 
hareketi olan Yeni Osmanlılar, Tanzimat idaresinin baskıları neticesinde 
1867’de Avrupa’ya kaçtıklarında muhalefetlerini Avrupa’dan yayımladıkları 
gazetelerle devam ettirdiler. Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın sırtladığı Hürri-
yet bunların arasında en uzun soluklu olanıydı. Yeni Osmanlılar keyfi idare-
ye karşı meşrutiyetin, dizginsiz iktidara karşı meşveretin, tefrikaya karşı bir 
meclis çatısı altında ve siyaset dairesinde uzlaşmanın, zulme karşı adaletin, 
istibdâda karşı hürriyetin, hem içerde hem dışarda galibin değil haklının 
hükmünün geçtiği bir düzenin, adam kayırmacılığa karşı emaneti ehline 
vermenin, hediye, rüşvet ve borç ekonomisine karşı tasarruf ve planlı kalkın-
manın, cehalete karşı ilim ve irfanın davasını güttüler. Bürolarında dirsek 
çürüttükleri ve işleyişindeki aksaklıklara bizzat şahit oldukları devletin 30 
sene kadar evvel Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile hem kendine hem de halkına 
verdiği sözlerin gerçekleşmesini talep ettiler. Dahası bu talepleri mümkün 
olduğunca geniş kitlelere duyurabilmek adına Türkçe nesirde bir devrimin 
öncüsü oldular. Bu dava adına defalarca sürgünü ve hapsi göze aldılar ve bir 
kısmı nihayet, o bir yandan aşkla sevip bir yandan da haraplığı ve nizam-
sızlığı karşısında eleme gark oldukları İstanbul’dan uzakta, sürgünde son 
nefeslerini verdiler. 

Yeni Osmanlılar on seneyi aşan muhalefetlerinde on kadar farklı gaze-
te çıkarmış olmalarına rağmen bunların hiçbirisi Hürriyet kadar sürekli, ka-
lıcı ve gür bir sedaya sahip olamadı. Sansürden kurtulmuş olmanın verdiği 
ferahlıkla, bir gazeteden ziyade siyasi bir bülten olan Hürriyet’in sayfaların-
dan her hafta hem Osmanlı devlet ve toplumunun kronikleşmiş meselelerini 
o zamana dek emsali görülmemiş bir dobralıkla masaya yatırıp hem de bu 
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meselere çözüm üreteceğine inandıkları siyasi programı ilmek ilmek doku-
dular. Hürriyet’te işlenen meselelerin güncelliği de hesaba katıldığında, 19. 
yüzyıl Osmanlı ve İslam düşüncesi için bu derece merkezi öneme sahip bir 
eserin bu şekilde bir neşri için yüz elli sene beklenmiş olması hayretle karşı-
lanabilir. Ama Türkiye’de akademinin ve entelektüel hayatın işleyişine vâkıf 
olanlar bu yüz elli yıllık fâsıla karşısında çok da şaşırmayacaklardır.       

Hürriyet gazetesi üzerinde çalışmaya 2014 baharında başladım. 19. yüz-
yıl Osmanlı siyasi düşüncesinde terakki kavramı olarak kurguladığım -son-
raları beni 17. yüzyıla kadar götürecek olan- doktora tezime başlayalı daha 
bir sene olmuştu ve siyaset biliminden gelip tarihçiliğe yeni yeni ısınmaya 
çalışan ben hâlâ daha kaynak toplamaya ve kendimi literatüre aşina kılmaya 
çabalıyordum. Özellikle de temel formasyonunu Batı filolojisinde almış bir 
araştırmacı için Osmanlı-Türk tarihine girişte ilk fark edilen problemlerden 
biri en temel kaynakların bile güvenilir edisyonlarına ulaşmanın zorluğudur. 
Batılı düşünür ve ediplerden en ücra ve marjinal figürlerin bile toplu eserleri-
nin itinayla gözden geçirilmiş ve dipnotlandırılmış edisyonlarını Türkiye’de-
ki belli başlı üniversite ve araştırma kütüphanelerinde bulmak mümkündür. 
Ama bu, Osmanlı-Türk düşüncesinin en merkezi isimleri için bile maalesef 
mümkün değil. Daha önceleri Ziya Gökalp üzerine çalışırken, çağdaş Türk 
düşüncesinin üzerinde en çok kalem oynatılmış bu isminin sadece makale-
lerini toplamak bile aylarımı almıştı. O yüzden Yeni Osmanlılar’ın yazılarını 
toplamaya başladığımda karşılaştığım zorlukların beni şaşırttığını söyleye-
mem. Şiir, tiyatro, roman gibi türlerdeki eserleri bulmak nispeten daha kolay 
olsa da Yeni Osmanlılar’ın nesir biçimindeki deneme ve makalelerinin bir 
kısmı düzinelerce farklı derlemede parça parça ancak bulunabiliyor, ekseri-
yeti ise hâlâ neşredilmeyi bekliyor. 

Buna karşın akademi açısından son on yılın en büyük gelişmelerin-
den biri olan dijital kütüphaneciliğin yükselişi ise Türkiye’de ıskalanmadı ve 
kısa sürede birçok arşiv dijital ortama aktarıldı. Böylece Osmanlı Türkçesiy-
le yazılmış yazma ve matbu eserler ve gazetelere erişmek önceleri tahayyül 
edilemeyecek derecede kolaylaştı. Ben de Hürriyet’in nüshalarına dijital ar-
şivler sayesinde ulaşmıştım. Fakat bu gayet kapsamlı, fakat araştırmam için 
de bir o kadar merkezi bu gazete koleksiyonunu nasıl kullanacağımdan emin 
değildim. Tezim uzun bir zamana yayılmış çok sayıda metinle çalışmayı ge-
rektirdiğinden Hürriyet’i okumaya ayıracağım zaman benim için açıkça bir 

lükstü. Ama yine de biraz üzerinde düşündükten ve erbabına danıştıktan 
sonra Hürriyet’i yayına hazırlamaya karar verdim ve yazıçevirisine başladım. 
Dört sene boyunca bir yandan tez araştırmamı yürütürken bir yandan da 
Hürriyet’in neşri üstünde çalıştım. Tez üzerine düşünmek ve yazmaktan yo-
rulduğumda Hürriyet’in sayfalarına dalmak benim için bir dinlenme fırsatı 
oldu. Yazıçevirinin fazla zihni çaba gerektirmeyen bulmacavari bir iş olması 
bir yana, Hürriyet’e hasrettiğim yüzlerce saat, Osmanlı Türkçe’sine başlan-
gıçta gayet iptidai olan hâkimiyetimi katbekat ziyadeleştirdi. Öte yandan 
Namık Kemal ve Ziya Paşa, 19. asır düşüncesinin bu iki zirvesi, bana hem 
rehber hem yoldaş oldular. Onların gözünden devrin sıkıntılarını müşahe-
de ederken, bazı sorunlar, aktörler ve sâikler o kadar tanıdık geldi ki çoğu 
zaman mazinin meseleleri ile günümüzünkiler zihnimde iç içe geçti. Hâsılı 
Hürriyet üzerine harcadığım mesai, benim için yer yer bir soykütüğü araştır-
ması yer yer de bir arkeolojik kazı mahiyetini aldı. Yeni Osmanlılar mirası-
nın bu gayet kıymetli parçasını nihayet okuyucuyla da paylaşacak olmaktan 
duyduğum heyecanı hakkıyla ifade etmem zor.  

Hürriyet’in hazırlanması büyük oranda benim sorumluluğumda olsa 
da bazı arkadaş ve meslektaşlarım da durumları müsait oldukça birkaç sa-
yının yazı çevirisini üstlenerek veya farklı şekillerde projeye destek oldular. 
Katkıları olmadan bu çalışmayı tamamlayamayacağım bu isimlere çok te-
şekkür borçluyum. Yazıçeviriye direk katkıda bulunan Mustafa Zübeyr 
Berk, Abdürrahim Özer, Meryem Solmaz ve Emrah Pelvanoğlu’na, Arapça 
kısımların tercüme ve transkripsiyonunda yardımcı olan Akif Yerlioğlu’na, 
Farsça kısımları tercüme eden Beyiz Karabulut’a, yine Arapça ve Farsça kı-
sımlardaki eksikleri tamamlamama yardımcı olan Ayaz Ebadi ve Abdullah 
Yıldırım’a, metnin bir kısmını okuyarak yazıçeviride bir standart belirleme-
me yardımcı olan Ali Adem Yörük ve Mümine Berk’e ve projeye başından 
beri destek veren İsmail Kara ve İhsan Kara’ya şükranlarımı sunuyorum. 
Tam ben 150. yıldönümüne yetişmeyeceğini kabullenmişken, Hızır gibi yeti-
şip Hürriyet’i Vakıfbank Kültür Yayınları’ndan basmayı teklif eden ve kitabı 
zamanında yetiştirebilmem için beni sıkıştıran dostum, meslektaşım ve edi-
törüm Selim Karlıtekin’e ise minnettarım.

Bireysel katkıların ötesinde bu projeyi tamamlamama imkân veren 
kişi ve kurumlara da ayrıca teşekkür etmeliyim. Doktora eğitimim süresin-
ce hem doktora bursu hem de Basel’de bir sene geçirmemi mümkün kılan 
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yurt dışı araştırma bursu aldığım TÜBİTAK’a, Hürriyet’in ilk yarısını ofis-
lerinde hazırladığım Basel Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölümüne ve 
beni orada misafir eden Maurus Reinkowski’ye, doktoranın son yıllarında 
hayatımı kolaylaştıran ve düşünce tarihçiliğine olan heyecanımı paylaşan 
hocam Alev Çınar’a -ki kendisi Namık Kemal’in kızı Feride Hanım tarafın-
dan torunlarından olur- ve doktoram bittiğinde bana cömert bir burs tahsis 
ederek çalışmalarıma kesintisiz devam etmemi ve böylece Hürriyet’i tamam-
lamamı sağlayan Gerda Henkel Stiftung’a müteşekkirim. Bu süreçte heye-
canımı paylaşan, Hürriyet’ten ara ara paylaştığım pasajları ilgiyle okuyan ve 
her halükârda hayatı gurbette ve sılada daha çekilebilir kılan tüm yoldaşlar 
ve yarenlere de ayrıca gönülden teşekkürler.   

Tabi ki eserde mevcut tüm hataların mesuliyeti yalnızca bana ait. 
Üzerinde bu kadar titizlenmeme ve defalarca dönüp tekrar okumama rağ-
men mükemmele yaklaşan bir iş ortaya çıktığını söyleyemem. Dikkatli ve 
döneme vakıf okuyucular şüphesiz benim gözümden kaçmış olan hataları 
fark edeceklerdir. Gönül isterdi ki vaktim olup çok daha titiz bir eser ortaya 
koyabileyim, lakin hayatın ve meşgalelerin zorlamasıyla bir yerde noktayı 
koymam gerekti. Bu noktada artık son takdir okuyucuya aittir. Yeni Osman-
lılar’ın mirasının nihayet bir antika niteliğinden kurtulup tekrar hayat bul-
ması ve ülke olarak geçirdiğimiz buhranların arasında bir nebze olsun ilham 
ve inşirah kaynağı olması adına çıktığım bu yolda, amacıma bir nebze olsun 
ulaşmış olmak ümidiyle…

Yeni Osmanlılar’ın ruhu şâd, hâlâ onların ruhunu taşıyanların gayreti 
ve himmeti müzdâd olsun!

Ağustos 2018                       

giriş

“Padişahların sarayına en güç giren şey doğruluktur.”
mustafa fazıl paşa’nın abdülaziz’e mektubu

“...Yeni Osmanlılar’ın kelime-i vâhide-i ictimâ‘ı, ezelî olan adalet-i meşrûayı mül-
kümüzde usul-i meşveret vasıtasıyla meydana çıkarmaktır. Osmanlıların meftur 
oldukları vakar ve mekânet iktizâsındandır ki adalet gibi bir maksad-ı mübareki 
bu günkü günde en mutedil tariklerle hâsıl etmek isterler.”1

hürriyet no. 1, “hubbü’l-vatan mine’l-iman”   
 
 

Hürriyet Yeni Osmanlılar tarafından Haziran 1868 ve Haziran 1870 arasında 
önce Londra’da ve sonra da Cenevre’de toplamda 100 sayı yayımlanmış bir 
gazetedir. İçeriği Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından hazırlanan Hürri-
yet Yeni Osmanlılar’ın Avrupa’da yayınladıkları Muhbir, İnkılap ve İttihad 
gibi diğer gazetelere kıyasla hem çok daha uzun ömürlü olmuş hem de çok 
daha geniş kitlelere ulaşarak Osmanlı kamuoyunu belirlemede ciddi rol oy-
namıştır. Maliyeden eğitime, askeriyeden diplomasiye Osmanlı idaresinin 
tüm sorunlarını eleştirel bir nazarla masaya yatıran Yeni Osmanlılar Hürri-
yet aracılığıyla bir yandan da meşruti bir siyasi rejimin tasarısını ve müda-
faasını yapmışlardır. 

Hürriyet’in neşrinin kısa bir tarihçesini sunmadan ve içeriğine dair tartışma-
lara geçmeden önce Yeni Osmanlılar hareketini doğuran Tanzimatın ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bu süreçte yaşadığı sorunların kısa bir özetini sunalım.

1.  Mealen “...Yeni Osmanlılar’ı bir araya getiren söz, ezeli olan meşru adaleti mülkümüzde meşveret (temsil-
istişare) usulüyle meydana çıkarmaktır. Osmanlıların fıtratından gelen vakar ve metanetin gereğidir ki 
adalet gibi mübarek bir maksadı günümüzde en mutedil yollarla tesis etmek isterler.” 


