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Tanzimat Dönemi Osmanlý Basým ve Yayýmýnda
Hukukî Düzen (1839-1876)
Ayhan Ceylan*

In the Ottoman Empire before the Tanzimat Era there were no general or abstract rules regulating the activities of publishing or printing. The regulations contained in the legal documents of
this period were of a specific kind, known in administrative law as an “individual act”. In the
Reform Edicts of 1839 and 1856 there were no regulations regarding publishing or printing. In
this period, the foundation of a publishing house and the publication of books and other documents again were regulated by individual acts. However, it is noteworthy that certain general
rules had begun to appear in these individual examples. There must have been no need at first
for a general regulation, due to the fact that the publishing houses and newspapers belonging to
the Turks were of not a significant quantity and quality to affect public opinion or to create a political impact, in spite of the process of codification that started with the Tanzimat Edict. Thus, the
first general and abstract regulation was put into force by the promulgation of the Law of
Publishing in 1857. This was followed by the Copyright Law of 1857, the Penal Law of 1858, the
Laws of Publications of 1864 and the Sublime Decree of 1867.
Key words: Publishing house, publishing and printing, Publishing Laws, Copyright Laws, Laws of
Publications, the Sublime Decree.

GÝRÝÞ
Tanzimat Dönemi, Türk basým ve yayým tarihi bakýmýndan da belirleyici bir
dönemdir. Hatta, dönem, nitelik ve nicelik itibariyle, bugünkü Türk basým ve yayýmýnýn gerçek anlamda baþlangýç noktasý olarak da kabul edilebilir. Osmanlý
Devleti’nde basým ve yayým faaliyeti, 18. yüzyýlýn ilk çeyreðine kadar, topraklarýnda yaþayan azýnlýklarca baþlatýlmýþ ve sürdürülmüþtür. Bu nedenle, “Osmanlý
basým ve yayým”ý ifadesi, sadece Osmanlý Devlet’i ve aslî unsuru olarak görülen
müslüman Türkler’ce yürütülen bir faaliyeti deðil, ülkede yaþayan azýnlýklar eliyle
temsil edilen basým ve yayým hareketlerini de kapsayýcý nitelikte anlaþýlmalýdýr.
Devletler egemenliklerinin bir göstergesi olarak, ülke içerisindeki basým hareketlerini sadece teknik olarak düzenlemekle yetinmemiþler, hukukî bakýmdan
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da düzenleme gereði duymuþlardýr. Osmanlý Devleti de, kanunlaþtýrma hareketlerinin baþladýðý dönem olarak da karakterize edilen Tanzimat Dönemi ile birlikte kendi topraklarýndaki basým faaliyetlerini bir düzene sokma gereði duymuþ ve ilk genel, soyut düzenlemeyi 1857 yýlýnda Matbaa Nizâmnâmesi ile yürürlüðe koymuþtur. Bunu, 1857 Te’lif Nizâmnâmesi, 1858 Cezâ Kanunnâmesi’ndeki düzenlemeler, 1864 Matbûât Nizâmnâmesi ve 1867 tarihli Kararnâme-i Âlî
izlemiþtir.
Bu makale, Tanzimat’tan Meþrutiyet’e uzanan süreçte, orjinal arþiv kaynaklarýna dayanarak, dönemin temel düzenlemelerini hukukî bir bakýþ çerçevesinde
ele almayý amaçlamaktadýr. Bu incelemede, gerekli görüldüðü ölçüde Tanzimat
öncesi döneme yer verilmiþtir. Araþtýrma konusu, gazete ve dergi -dönemsel
(mevkût) yayýnlar- yanýnda; matbaa ile birlikte kitap, risâle vb. -dönemsel olmayan (gayrýmevkût)- yayýnlarý da kapsadýðýndan konu baþlýðý olarak “basýn” yerine, “basým” kavramý seçilmiþtir.

I. TANZÝMAT ÖNCESÝ DÖNEMDE BASIM ve YAYIM
A. Matbaanýn Ortaya Çýkýþý ve Ýlk Basým ve Yayým Faaliyetleri
Basým düþüncesi ve bu çerçevede geliþtirilen teknikler oldukça eski tarihlere
dayanmakta, Çinliler’in ve Uygurlular’ýn basým sanatýnýn ve ilk baský tekniklerinin ortaya çýkýþýna öncülük ettikleri bilinmektedir. Bununla birlikte, bugünkü
matbaacýlýðýn temeli olarak görülen hareketli harflerle baský sisteminin, 15. yüzyýl ortasýnda Avrupa’da Gutenberg tarafýndan keþfedilmiþ bir teknik olduðu kabul edilmektedir1.
Osmanlý topraklarýnda matbaanýn kuruluþu ve ilk kitap basýmý, Avrupa’dan
yaklaþýk yarým asýr sonra, II. Bayezid döneminde, Ýspanya’dan göç eden Yahudiler tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Yahudiler, Ýstanbul’dan baþka Selanik, Edirne,
Ýzmir ve Halep’te de matbaa kurmuþ; Ýbranice, Latince ve Yunanca eserler basmýþlardýr. Bunu, Ermeni topluluðun 1567’de ve Rum topluluðun 1627’de Ýstanbul’da kurduðu matbaalar izlemiþtir. Ancak, azýnlýklar tarafýndan kurulan ve geliþtirilen bu matbaalarda, Türkçe ve Arapça kitap basýmýna izin verilmemiþtir.
Öte yandan bu dönemde, Arap harfleriyle basýlmýþ; Türkçe, Farsça ve Arapça kitaplar yabancý ülkelerden Ýstanbul’a getirilerek satýlmýþtýr. 1588 yýlýnda III. Murat
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tarafýndan yayýnlanan bir ferman, yabancýlarýn Ýstanbul’da bu tür kitaplar satmasýna izin vermektedir2.
Ýlk Osmanlý matbaasýnýn kuruluþ hazýrlýklarýna 18. yüzyýlýn ilk çeyreðinde, Ýbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafýndan baþlanmýþ, matbaa için ruhsat talebinden önce, Ýbrahim Müteferrika, matbaanýn faydalarýný anlatan “Vesilet’ütTýbâa” adlý bir layihayý Sadrazam Ýbrahim Paþa’ya sunmuþtur. Þeyhülislam ve
dönemin önde gelen ulemasýnýn olumlu görüþlerini içeren yazýlý beyanlar (takrizler) ve þeyhülislamdan lüzum görülen þerî fetva alýndýktan sonra, padiþah III.
Ahmet, hatt-ý hümayunla; fýkýh, tefsir, hadis ve kelam kitaplarý basýmý dýþýnda
matbaa kurulmasýný uygun bulmuþtur3. Devletin himayesinde ve kendi toplumunun kültürel ihtiyaçlarýný karþýlayacak eserleri basmak amacýna yönelik bu ilk
Osmanlý matbaasýnda4 basýlan ilk eser, 1141 (1729) tarihli “Vankulu Lügati” adlý
tercüme bir kitaptýr. Bundan sonra, her yeni kitap basýmý için sadrazamdan talepte bulunulmuþ, alýnan izin üzerine basým gerçekleþtirilmiþtir. Bu ilk matbaa,
deðiþik kiþiler elinde, dönemin padiþahlarýndan iþletilmesine dair alýnan yenileme fermanlarýyla 1798 yýlýna kadar sürdürülmüþtür. Ýkinci matbaa 1796’da Hasköy’de, üçüncü matbaa 1802’de Üsküdar’da, dördüncü matbaa 1831’de Takvim-i
Vekayi’nin basýmý için Bayezýt’da kurulmuþtur. Bu matbaalarýn yanýsýra, 1786 yýlýnda, Fransýz konsolosluðunda da Türkçe baský yapabilen bir matbaa bulunmaktadýr5.
Dönemin en önemli kitle iletiþim aracý olan ve ilk örnekleri Roma Ýmparatorluðu’na kadar götürülen gazetenin, Avrupa’da ortaya çýkýþý 17. yüzyýl baþlarýna
rastlamaktadýr. 1794 yýlýnda Ýstanbul’da Fransýz konsolosluðu matbaasýnda ve
1824 yýlýnda Ýzmir’de Fransýzca basýlan gazeteler, Osmanlý topraklarýndaki ilk gazetelerdir. Önceliði itibariyle, 1828 yýlýnda Mýsýr’da Arapça ve Türkçe basýlan “Vekayi-i Mýsriye” gazetesi de zikredilebilir. Ýç ve dýþ þartlarýn da etkisiyle, Osmanlý
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Mustafa Nuri Paþa, Netayic ül-Vukuat, sad. Neþet Çaðatay, I-IV, 3. baský, c. III-IV, Ankara 1992,
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Ýstanbul 1987, s. 9 vd.; Ersoy, s. 18 vd.; Hidayet Nuhoðlu, “Osmanlý Matbaacýlýðý”, Türkler, c.
14, Ankara 2002, s. 927.
III. Ahmed’in matbaa açýlmasýna dair fermaný ve bu konudaki Þeyhülislam fetvasý için bkz.
el-Cevherî, Sýhâhu’l-Cevherî (Vankulu Lügati), ter. Mustafa el-Vânî, c. I, Kostantiniyye 1141, giriþ bölümü; Ayrýca bkz. Selim Nüzhet, Türk Matbaacýlýðý, s. 100-102; Ahmed Refik, Lale Devri
(1130-1143), Ýstanbul 1331, s. 78-80; Ýsmail Hami Daniþmend, Ýzahlý Osmanlý Tarihi Kronolojisi, c.
4, Ýstanbul 1972, s. 16-17; Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý, Osmanlý Tarihi, 4. cilt, 1. Kýsým, 5. baský,
Ankara 1995, s. 158-162; Kabacalý, s. 96-104; Oral, s. 46 vd.; Abbas Parmaksýzoðlu, Türk Gazetecilik ve Basýn Tarihi, Ýstanbul 1959, s. 3-10.
Nuhoðlu, s. 929.
Bkz. Selim Nüzhet, Türk Matbaacýlýðý, s. 37 vd.; Server R. Ýskit, Türkiye’de Neþriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakýþ, Ýstanbul 1939, s. 3 vd.; Ýnuður, s. 147-155; Kabacalý, s. 40-71.
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Devleti bu kitle iletiþim aracýna daha fazla kayýtsýz kalamamýþ ve sonunda II.
Mahmut yayýnladýðý hatt-ý hümayunla6; “þer’ ve nizama dokunur bir tarafý olmadýðý ve pekçok faydasý olacaðýnýn herkes tarafýndan kabul edildiði” gerekçesiyle
gazete çýkarma düþüncesine onay vermiþ ve Takvim-i Vekayi adlý ilk Türkçe gazete 1831 yýlýnda yayýnlanmaya baþlamýþtýr. Resmî nitelikteki bu gazete; Fransýzca,
Rumca, Ermenice, Arapça ve Farsça dillerinde de basýlmýþtýr7.

B. Hukukî Düzen
Türkiye’de ilk matbaa, kitap ve gazete basým giriþimi azýnlýklar tarafýndan
gerçekleþtirilmiþtir. Osmanlý Devleti’nin kendi eserlerini çoðaltmak amacýyla bu
tekniðe karþý önceleri bir ilgi duymamýþ olmasý, kendi topraklarýndaki azýnlýklarýn bu yöndeki faaliyetlerini engelleyici bir nitelik oluþturmamýþtýr. II. Bayezid
dönemi ile birlikte matbaanýn Osmanlý ülkesinin deðiþik bölgelerinde yaygýnlaþmasý ve basýlan kitaplar8, Osmanlý Devleti’nin kendi topraklarýndaki basým ve
yayým giriþimlerinden haberdar olduðunu ve daha da önemlisi bunlara izin verdiðini göstermektedir. Ancak, bu dönemde basým ve yayým hareketlerini ele alan
genel ve soyut hukukî bir düzenleme yapýlmamýþtýr. Mevcut hukukî belgeler, idare hukukundaki birel iþlem9 niteliðinde olup; matbaa kurmak ve kitap basmak ve
satmak10 amacýyla azýnlýklar tarafýndan istenen izin talebi ve padiþahlarca bunlara verilen izin fermanlarýyla ilgilidir. Yöneticiler, Arapça ve Türkçe dillerinde kitap basmamak ve kýþkýrtýcý yayýn yapmamak kaydýyla azýnlýklarýn basým ve yayým
faaliyetlerine karýþmamýþlar, zorluk çýkarmamýþlardýr. Bununla birlikte, Ermeni,
Rum ve Cizvit matbaalarý; politik faaliyete giriþtikleri, dini propaganda yaptýklarý
6
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Türkiye’de Yabancý Dilde Basýn, Sempozyum Bildirileri (16-17-18 Mayýs 1984), Ýstanbul Üniversi-

tesi Yayýnlarý No: 3342, Ýstanbul 1985; Nesimi Yazýcý, “Tanzimat Dönemi Basýný Konusunda
Bir Deðerlendirme”, Tanzimat’ýn 150. Yýldönümü Uluslararasý Sempozyumu (Ankara: 31 Ekim-3 Kasým
1989), Ankara 1994, s. 56-76.
Ersoy, s. 51-56; Niyazi Berkes, Türkiye’de Çaðdaþlaþma, Ýstanbul 2002, s. 58-59; Kabacalý, Yayýn
Tarihi, s.16.
Ýl Han Özay, Günýþýðýnda Yönetim, Ýstanbul 1996, s. 324 vd.
III. Murad tarafýndan verilen kitap satýþýna yönelik fermanýn içeriði için bkz. Oral, s. 50-51.
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ve mezhep çatýþmalarýný körükledikleri gerekçeleriyle, zaman zaman devlet tarafýndan kapatýlmýþlardýr11.
Tanzimat öncesi dönemde, Avrupa’da çýkan gazetelerin Osmanlý Ýmparatorluðu ile ilgili haberlerinin takip edildiði, özellikle Avrupa ülkelerinde daimî elçiliklerin kurulmasýyla birlikte bu takibin yoðunlaþtýðý, gerçek dýþý haberler dolayýsýyla ilgili ülkelerin makamlarý nezdinde harekete geçildiði ve tekzip için giriþimlerde bulunulduðu görülmektedir12. Nitekim Hariciye Nezâreti Teþkilatý’ný
düzenleyen ilk nizamnâmede13, kurulan matbuat müdürlüðü bünyesinde, Osmanlý Devleti topraklarý içerisinde çeþitli dillerde basýlan gazetelerin; dil bilen
uzmanlarca incelenmesi, asýlsýz ve devlet aleyhine görülen yazýlarýn tercüme
edilerek gerekli cevaplarýn verilmesi ve yazýþmalarýn yapýlmasý amacýyla bir birim oluþturulmuþtur.
Matbaa ve basýmla ilgili Osmanlý-Türk toplumuna yönelik ilk düzenleme,
matbaa kurma teþebbüsü üzerine Ýbrahim Müteferrika ve Said Efendi’ye verilen
izin fermanýyla ortaya çýkmaktadýr. Þeyhülislamdan alýnan fetva içeriðine uygun
olarak hatt-ý hümayunda da belirtildiði üzere, bu matbaa dini ilimler içerikli kitap basamayacak, basýlacak eserler de tayin edilen ulema ve kadýlar tarafýndan
tashih edilecektir.
Kurulan ilk Osmanlý matbaalarýnýn ve gazetesinin resmî nitelikte olmasý,
özel matbaalarýn ve yayýncýlýðýn yaygýn olmamasý, genel hukukî bir düzenleme
ihtiyacýnýn hissedilmemesinde etkili olmuþtur14. Bu arada, dini ilimlere yönelik
kitap basma yasaðý III. Selim dönemine kadar sürmüþ ve bu yöndeki ilk kitap
1803’te basýlmýþtýr15.

II. TANZÝMAT DÖNEMÝNDE BASIM ve YAYIM
A. Basým ve Yayým Faaliyetleri
Tanzimat’ýn ilanýndan sonra ilk olmak üzere, ikinci Türkçe gazete, Churchill
adlý bir Ýngiliz tarafýndan 1840 yýlýnda yayýnlanan Ceride-i Havadis’tir16. Takvim-i
Vekayi ile birlikte Tanzimat-ý Hayriye’nin halka daha iyi duyurulmasý amacýyla
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Ersoy, s. 21, 47.
Bir örnek olarak bkz. BOA, H.H. 5764.
Nizamnâme metni için bkz. Ahmet Altýntaþ, Hariciye Nezâreti, Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi Kütüphanesi, 5515, Ýstanbul 1990, s. 9-25; Kemal Girgin, Hariciye Tarihimiz, 3. baský, Ýstanbul
2005, s. 48-63.
Ýskit, Matbuat Rejimleri, s. 7.
Kabacalý, Basýn Sansürü, Ýstanbul 1990, s. 12.
Gazetinin saraya sunumuyla ilgili bkz. Ýrade-i Dahiliye, 949; Ýrade-i Hariciye, 278.
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yayýnýna izin verilen bu gazeteye, o sýrada Ýzmir’de yayýnlanmakta olan iki Fransýzca gazetede olduðu gibi hazine yardýmý yapýlmasý da kararlaþtýrýlmýþtýr17.
1840 tarihli padiþah iradesiyle, Takvim-i Vekayi’nin yayýmlanmasý için kurulan devlet matbaasý Takvimhane-i Âmire, basým masraflarý peþin ödenmek þartýyla özel kiþilerin kitap basma isteklerini karþýlayacak þekilde bir düzenlemeye
kavuþturulmuþtur18. Yerli ve yabancý kiþilere ait özel matbaalarda da belli þartlarla kitap basýmýna izin verilmeye baþlanmýþtýr19.
Tanzimat Dönemi’nde 1849 yýlý ile beraber ilk Türkçe dergilerin yayýnlandýðý
görülür. Gazetelerde olduðu gibi, dergiler için de yayýn izni alýnmasý gerekmektedir. Dergi yayýmý, zamanla, gittikçe artan bir sayýda devam etmiþtir20. Azýnlýklarca, Tanzimat Fermaný’nýn ilanýný takip eden süreçte de, baþta Ýstanbul ve Ýzmir olmak üzere, gazeteler öncülüðünde basým ve yayým faaliyetleri sürdürülmüþtür21.
1860’ta Agah Efendi’nin iç ve dýþ konularý ele alacak Türkçe bir gazete çýkarmak
için yaptýðý müracaat uygun görülmüþ, masraflarý ve geliri kendisine ait olmak
üzere Tercüman-ý Ahval adlý gazeteyi çýkarmak üzere ruhsat verilmiþtir22. Þinasi
Efendi’nin Tasvir-i Efkâr adlý Türkçe gazete çýkarmak için yaptýðý baþvuru da kabul
edilmiþ ve 1862’de bu gazete basýlmaya baþlanmýþtýr23. Bu sýrada yayýnlanmakta
olan Türkçe gazetelerden; Takvim-i Vekayi resmî, Ceride-i Havadis yarý resmî, Tercüman-ý Ahvâl ve Tasvir-i Efkâr ise özel gazete olarak nitelendirilmiþtir24. Tercüman-ý Ahvâl ve Tasvir-i Efkâr’ýn yayýnlanmaya baþlandýðý dönem, ayný zamanda,
gerçek anlamda Türk gazeteciliðinin baþlangýcý olarak kabul edilmiþtir25.
17
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1267), Ýzmir’de Aksedya Gazetesi (BOA, A. MKT. UM., 563/11, 11 Zilkade 1278), Ermenice
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BOA, Meclis-i Mahsus, 822, 7 Zilhicce 1276.
BOA, Ýrade Meclis-i Vâlâ, 19983, 4 Rebiülevvel 1277; Yazýcý, s. 68.
Ahmed Rasim, Matbûât Tarihine Medhal-Ýlk Büyük Muharrirlerden Þinâsî-, Ýstanbul 1927, s. 6; Selim
Nezhet, Türk Gazeteciliði, s. 35 vd.
Ýnuður, s. 181.
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1864 Vilayet Nizâmnâmesi’nin uygulamasý çerçevesinde, her vilayet merkezinde bir matbaa açýlmasý hedeflenmiþtir. Bu uygulama ile, ilki 1865 yýlýnda Tuna vilayetinde olmak üzere, pek çok vilayette bugünkü yerel basýnýn öncüsü olarak kabul edilebilecek vilayet gazeteleri çýkarýlmýþtýr26. Basýlan vilayet gazetesi
nüshalarý merkeze de gönderilmiþtir27. 1864 tarihli Vilayet Nizâmnâmesi’nin 9.
maddesine göre28, vilayet matbaalarý, “mektupçuluk” adlý bir birimin yönetimi
altýnda bulunacaktýr. 1871 tarihli Ýdâre-i Umûmiye-i Vilâyât Nizamnamesi’nin
mektupçularýn vazifesini düzenleyen 20. maddesine göre de; vilayet matbaalarýnýn yönetimi ve hükümet tarafýndan resmi veya gayrýresmi bir konunun vilayet
gazetelerinde yayýnlanmasýnýn istenmesi durumunda müsveddelerin düzenlenmesi ve incelenmesi ayný þekilde mektupçuya ait bir görevdir29.
1867’den itibaren Ýstanbul basýný iyice geliþmiþ ve deðiþik türde gazeteler yayýnlanmaya baþlanmýþtýr. Ancak, 1867’de Âlî Paþa hükümeti tarafýndan yayýnlanan Kararnâmenin ortaya koyduðu basýn düzeni, pekçok gazeteciyi yurt dýþýna
çýkmak zorunda býrakmýþ ve yurtdýþý Türk basýnýný doðurmuþtur. Ali Suavi, Namýk Kemal, Ziya Paþa ve Agah Efendi bu kapsamda yurt dýþýna çýkan gazeteciler
arasýndadýr. Muhbir, Hürriyet, Ulûm, Ýnkýlâp ve Ýstikbâl de yurtdýþýnda çýkarýlan
gazeteler arasýnda sayýlabilir30.

B. Hukukî Düzen
1. Tanzimatýn Ýlanýndan 1857 Matbaa Nizamnâmesine Kadar
Olan Dönem
1839 Gülhane Hattý ve 1856 Islahat Fermaný’nda basým ve yayýma iliþkin bir
düzenlemeye rastlanmamaktadýr. Bu dönemde, matbaa açýlmasý, kitap ve diðer
evrakýn basýlabilmesi irade-i seniyye ile verilecek izne baðlýdýr31. Tanzimatla birlikte baþlayan kanunlaþtýrma sürecine raðmen, özellikle Türklere ait matbaa ve
basýndaki sayýnýn kamuoyu oluþturacak ve siyasal etki doðuracak bir düzeye
ulaþmamasý, genel bir düzenleme ihtiyacýný hissettirmemiþ olmalýdýr. Ancak gittikçe artan bireysel taleplere verilen izinlerden anlaþýldýðý kadarýyla, Osmanlý
yönetimi, bu dönem, basým ve yayýmýnda yerleþik bazý kurallar oluþturmuþtur.
1841 tarihli bir Ýrade, Takvimhane-i Âmire’de basýlacak çeþitli kitap ve risalenin önceden izin almadan basýlamayacaðýný belirtmektedir. 1845 tarihli Polis
26
27
28
29
30
31

Bülent Varlýk, “Yerel Basýnýn Öncüsü: Vilâyet Gazeteleri”, TCTA, s. 99-102; Topuz, s. 31-34; Yazýcý, s. 72-75.
BOA, A. MKT. MHM., 360/20, 27 Safer 1283; BOA, A. MKT. MHM., 388/7, 4 Rebiülahir 1284.
Düstûr I. Tertip, 1. cilt, s. 609.
Düstûr I. Tertip, 1. cilt, s. 630.
Ýskit, Matbuat Rejimleri, s. 24-27.
Serkiz Karakoç, Matbûât, Matbaalar, Hakk-ý Te’lif Kanunlarý, Ýstanbul 1339/1342, s. 143.
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Nizamý’nýn 13. maddesinde; ahlak ve genel âdâbý bozacak tüm konularda, basýmevlerine, kitabevlerine ve kitapçýlara dikkat edilmesi, dýþardan gelen her türlü kitap, risale ve evrakýn yayýmlanmadan önce görülerek, gerekenlerin yasaklanmasý ve elkonulmasý istenmektedir32. Ülkenin bazý kýsýmlarýnda izinsiz matbaa
açýlmasý ve basým üzerine yayýnlanan 1849 tarihli Ýrade, basým ve yayým için mahalli yönetimlerden izin alýnmasýný gerekli görmektedir. Özel matbaalarda basýlacak kitap ve benzeri þeylerde; bir nüshasýný önceden Takvimhâne-i Âmire’ye
verip Takvimhâne Nezâreti’nden ruhsat almak, basýlacak kitap ve risaleden dolayý belli bir miktar vergi ödemek ve din ve devlete dokunacak konularý iþlememek gerekmektedir33.
Yarý resmî Ceride-i Havadis’e yayýn izni, müsveddesinin basýmdan önce Takvim-i Vekayi Nazýrý’na sunulmasý þartýyla verilmiþtir34. Azýnlýklarca yayýnlanan
gazetelerin, basýmýndan evvel müsveddelerinin görülmesine ve siyasi konularý
ele almamasýna özen gösterilmiþtir35. Bu dönemde, devletin yönetim ve siyaset
tarzýna aykýrý ve halkýn zihnini karýþtýrýcý yazýlar içerdiði gerekçesiyle, kitaplar
yaktýrýlmýþ, gazeteler kapatýlmýþ36, zararlý görülen yayýnlarýn ülkeye giriþinin önlenmesi için gümrüklerde gerekli tedbirlerin alýnmasý istenmiþtir37. Çarþý ve pazarlarda satýlan ve uygunsuz ve çirkin tabirler içeren destanlar toplattýrýlarak yakýlmýþ ve bu tür yayýnlara izin verilmemesi kararlaþtýrýlmýþtýr38.
Bu arada, ülke dýþýndaki basým ve yayým da izlenmeye devam edilmiþtir. Osmanlý Devleti aleyhinde, gerçek dýþý yayýnlarýn önlenilmesine çalýþýlarak, bu tür
yazýlar yayýnlayan gazeteler hakkýnda ilgili kurumlar nezdinde þikayette bulunulmuþ, bazýlarýnýn toplattýrýlmasý istenerek Osmanlý topraklarýna sokulmamasýna
çalýþýlmýþtýr39. Osmanlý Devleti lehine kamuoyu oluþturmak amacýyla ülke haricindeki gazetelere parasal yardým da yapýlmýþtýr40.
32
33

34
35

36
37
38
39
40
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Polis Nizamý’nýn metni için bkz. Mesut Gülmez, “Polis Örgütünün Ýlk Kuruluþ Belgesi ve Kaynaðý”, Amme Ýdaresi Dergisi, c. 16, sy. 4, Aralýk 1983, Ankara, s. 13-15.
BOA, A. MKT. NZD., 21/82, 15 Safer 1267; BOA, A. MKT. MVL., 37/92, 14 Rebiülevvel 1267;
BOA, A. MKT. MHM., 28/4, 25 Rebiülevvel 1267; BOA, A. AMD., 28/30, 28 Safer 1267; Ýskit,
Neþriyat Hareketleri, s. 32; Ertuð, s. 192; Kabacalý, Basýn Sansürü, s. 15.
Kaynar, s. 316.
BOA, A. AMD., 15/100; BOA, A. MKT. NZD., 21/82; BOA, A. MKT. NZD., 30/70, 25 Cemaziyelevvel 1267; BOA, A. MKT. MVL., 52/77, 13 Recep 1268; BOA, Ýrade Meclis-i Vâlâ 875, 29 Safer
1258; BOA, Ýrade Dahiliye, 1113.
BOA, HR. MKT., 2/33; BOA, HR. MKT., 5/35, 24 Cemaziyelahýr 1260; BOA, A. MKT. MVL., 41/8,
28 Cemaziyelevvel 1267.
Serkiz Karakoç, Külliyât-ý Kavânîn, c. 8, Belge No. 5867, 17 Safer 1272.
HR. MKT., 92/15, 10 Safer 1271.
BOA, HR. MKT., 28/97, 15 Muharrem 1266; BOA, A. MKT. MHM., 28/4, 25 Rebiülevvel 1267;
BOA, HR. MKT., 60/79, 17 Ramazan 1269.
BOA, HR. MKT., 12/18, 20 Rebiülahýr 1262.
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Matbaa ve basým ve yayýmda “izin sistemi”, basýlý eserlerin idarî makamlarca
sansüre tâbi tutulmasý ve yayýnlarýn içeriðine iliþkin kýsýtlamalar öngörülmesi bu
dönemin yerleþmiþ uygulamalarý olarak dikkat çekmektedir.

2. 1857 Matbaa Nizamnâmesi
Gerek Ýstanbul ve gerekse taþrada, keyfi kitap ve gazete basým ve yayýmýný engellemek ve matbaalara bir düzen vermek amacýyla Meclis-i Âlî-i Tanzimat tarafýndan bir Nizâmname hazýrlanmýþtýr41. 20 Cemâziyelâhýr 1273/15 Þubat 1857 tarihli Matbaa Nizâmnâmesi, Osmanlý basým tarihinin ilk genel düzenleyici metni
niteliðindedir ve biri hususi olmak üzere 10 maddeden oluþmaktadýr42. Buna göre, matbaa açmak isteyenlerin talebi Meclis-i Maârif ve Zaptiye tarafýndan incelenecek, kitap ve risale bastýrmak isteyenlerin durumu deðerlendirilip; “mülken
ve devleten zararlý olmadýðý” belirlenenlere, Sadâret’in iznini içeren bir belge verilecektir. Yabancý devlet tebasý matbaa açabilmek, kitap ve risale basabilmek
için öncelikle Hariciye Nezâretinden izin almak zorundadýr. Ayný þekilde, yabancý
devlet tebasýndan gazete çýkarmak isteyenler, Hariciye Nezâretinden izin ve ruhsat
almadýkça matbaa kuramayacaktýr.
Mülk ve devlete zararý olan kitap ve risaleleri bastýranlarýn, bastýrdýklarý þeylere Zaptiye tarafýndan elkonulacaktýr. Nizâmnâme hükümlerine aykýrý hareket
eden matbaalar (basmahâneler), merkezde Zaptiye Nezâreti ve taþrada valiler
tarafýndan kapatýlacak ve Kanunnâmedeki43 cezâî hükümlere göre cezalandýrýlacaklardýr.
Matbaa Nizâmnâmesi’nde, gazete konusunda, yabancý tebaa ile ilgili olarak
kýsmî bir düzenlemeye yer verilmiþse de, Türkçe gazeteler hakkýnda bir düzenleme öngörülmemiþtir. Zira, isminden de anlaþýlacaðý üzere, bu Nizâmnâme matbaalar ile ilgilidir. Kaldý ki, bu sýrada yayýnlanan Türkçe gazeteler, resmî Takvim-i
Vekayi ile yarý resmî Ceride-i Havadis’ten ibaret olup, bir düzenlemeyi gerektirecek boyutta görülmemiþtir. Nizamnâme ile birlikte, matbaa kurulmasý ve eser
basýmýnýn izne baðlanmasý ile sansür ve -Kanunnâmeye atýf þeklinde- yaptýrým
uygulamasý genel bir düzenleme kapsamýna alýnmak istenmiþtir.
41
42
43

BOA, A. MKT. UM., 262/50, 5 Rebiülahýr 1273; BOA, Ýrade Meclis-i Vâlâ, 16095, 12 Cemaziyelahýr 1273.
Düstûr I. Tertip 2. cilt, s. 227-228.
Karakoç, Nizâmnâme’de, daha sonraki tarihli Ceza Kanunnâmesi’ne atýf yapýlmasýný;
Nizâmnâmenin tanzimi sýrasýnda Ceza Kanunnâmesi Layihasý’nýn hazýr olmasýna baðlarken
(Karakoç, Matbûât, s. 144, d.n. 5), Ýskit bu durumu, Nizâmnâmenin daha önce hazýrlanmakla
birlikte, bekletilerek Ceza Kanunnâmesi’nden sonra yayýmlanmasýna baðlamaktadýr (Ýskit,
Matbuat Rejimleri, s. 846).
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C. Te’lîf Nizâmnâmesi
8 Recep 1273/4 Mart 1857 tarihli Nizâmnâme esas olarak “Kitap Tab’ý Hakkýnda Nizâmnâme” baþlýðýný44 taþýsa da, maddeleri45 temelde, te’lîf haklarýyla ilgili
düzenlemeler içermektedir. Bundan önce, 1850’de kurulmuþ olan Encümen-i
Dâniþ Nizâmnâmesi gereðince müelliflere bazý haklar verilmiþti. Matbaa
Nizâmnâmesi’nin 8. maddesi de te’lif hakkýyla ilgiliydi. Bu sýrada, geçerli olan
tekelcilik (inhisâr) ilkesi gereði, bir kiþi bastýrdýðý kitaplarýn tümü elinden çýkýp
tükeninceye kadar “zilyed” olarak kabul edilir ve baþkasý o kitabý bastýramazdý.
Te’lif Nizâmnâmesi ile birlikte, tekelcilik kaldýrýlmakla herkes istediði kitabý bastýrabilecekti. Bununla birlikte, müellife, eseri üzerinde hayatta olduðu müddetçe basma imtiyazý verilecek, ancak bir sözleþme ve ücret karþýlýðýnda bu imtiyaz
baþkasýna devredilebilecekti. Sözleþme süresi bittiðinde imtiyaz sona erer, istenirse ayný kiþi veya bir baþkasý tarafýndan tekrar sözleþme yapýlmak gerekirdi.
Devlet de, te’lif ücreti ödemek þartýyla bu baskýyý gerçekleþtirebilirdi. Sözleþmede belirlenen sayýdan fazla baský yapýlmasý yasaklandýðýndan, bu hükmü ihlal
edenler kanunen cezalandýrýlacaktý. Nizâmnâme’de, yeni bir kitap basýldýðýnda
gerekli yerlere gönderilmesi de hükme baðlanmaktadýr.
1870 tarihli okul kitaplarýyla ilgili Te’lif ve Tercüme Nizâmnâmesi46 de te’lîfle
ilgili hükümler içermektedir47. 1872 yýlýnda, 1857 tarihli Nizâmnâmeye ekleme
yapýlmýþ ve müelliflerin eserleri üzerindeki hakký 40 sene olarak belirlenmiþ ve
bu hakkýn varislere geçebileceði belirtilmiþtir48. Bu Nizâmnâmeye ikinci bir ilave 1876 yýlýnda yapýlmýþtýr. Burada, müellifi, imtiyaz sahibi veya bunlarýn varislerinin hayatta olmamasý durumunda kitap basýmýnýn nasýl olacaðý düzenlenmiþtir49.

3. 1858 Ceza Kanunnâmesi’nde Basým ve Yayýmla Ýlgili Hükümler
1858 tarihli Cezâ Kanunnâme-i Hümayunu’nun bazý maddeleri matbaa ve
basýnla ilgili düzenlemeler içermektedir. Ýnsanlarý, ilan yapýþtýrarak veya basýlý
kaðýtlar yayýnlayarak, Mukaddime Bölümü’nün 2. faslýnda belirtilen; devletin iç
güvenliðini ihlal edici suçlarý (cinâyet) iþlemeðe doðrudan doðruya tahrik edenler,
44
45

46
47
48
49
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Nizâmnâme için bkz. Düstûr I. Tertip 2. cilt, s. 229-230; Düstûr, Ýstanbul 1282, s. 697-698.
1282 tarihli Düstûr’daki Nizâmnâme 7 maddeden oluþmaktadýr. 1289 tarihli I. Tertip 2. cilt
Dustûr’daki Nizâmnâme ise, 1282 tarihli Dustûr’daki ilk 6 maddeyi içermekte olup, 7. madde
bulunmamaktadýr. Ýskit’in verdiði Nizâmnâme gerekçe mazbatasýnda da görüldüðü üzere
Nizâmnâme 7 maddeden oluþmaktadýr (Ýskit, Neþriyat Hareketleri, s. 51-52).
Düstûr I. Tertip 2. cilt, s. 231-244.
Ýskit, Neþriyat Hareketleri, s. 41 vd
Düstûr I. Tertip 2. cilt, s. 229-230.
Düstûr I. Tertip 3. cilt, s. 431.
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66. maddeye göre, o suçlarý fiilen iþleyenler gibi cezalandýrýlacaklardýr. Ruhsatsýz
matbaa kuranlar ve ruhsatýz matbaalarda zararlý basým ve yayýmda bulunanlar ile
ilgili hükümler içeren 13. fasýldaki 137. madde; ruhsatsýz olarak matbaa açarak
kitap ve evrak basanlarýn matbaalarýnýn kapatýlacaðýný ve ayrýca para cezasýna
çarptýrýlacaklarýný hükme baðlamaktadýr. 138. maddeye göre, ruhsatlý matbaalarda; saltanat-ý seniyye, erbab-ý hükümet ve teb’a-i saltanat-ý seniyyeden olan
bir millet aleyhinde gazete veya kitap ve zararlý evrak basýp yayanlarýn, öncelikle
bastýrdýklarý þeyler zaptedilecek(elkonulacak), suç derecesine göre de matbaa
geçici olarak veya tamamen kapatýlacak, ayrýca para cezasý da uygulanacaktýr.
139. maddede, umûmi adaba aykýrý olarak edepsizce resim basan, bastýran
ve neþreden kimseler hapis ve para cezasýna çarptýrýlacaktýr. 213. madde, basýlý
kaðýt asma ve yayma yoluyla asýlsýz isnatlarda bulunmayý cezalandýrmaktadýr.
214. maddeye göre, müellifin imtiyazý aleyhine olarak kitap basan ve bastýran bir
tür sahtekarlýk yapmýþ olacaðýndan, bastýrmýþ olduðu kitap ve benzeri þeylere elkonularak imtiyaz sahibine verilecek ve bu kiþilere para cezasý tatbik edilecektir50.
Kanunun uygulanma sürecinde, ülke içinde yayýnlanan veya ülkeye sokulmak istenen yayýnlar izlenmiþ, zararlý olarak kabul edilenler hakkýnda tedbirler alýnmýþ51, münasebetsiz ve yanlýþ þeyler yazdýðý gerekçesiyle Tasvir-i Efkâr
hakkýnda inceleme baþlatýlmýþ52, tashih olunmak üzere Ceride-i Havadis gazetesi
toplattýrýlmýþtýr53.

4. Osmanlý Devletinde Yayýnlanan Fransýzca, Rumca, Ermenice
ve Bulgarca Gazeteler Hakkýnda Nizâmnâme
Osmanlý topraklarýnda basýlan ve yayýnlanan çeþitli dillerdeki gazetelerde
kýþkýrtýcý nitelikte bazý yazýlar görülmüþ ve bu tür yayýnlarýn önünü almak üzere
gazetelere bir beyanname verilmiþtir. Buna göre:
-Osmanlý Devletinin tutum ve davranýþlarýný belirlemek ve denetlemekten
kaçýnýlacak,
-Doðrudan doðruya saltanat-ý seniyye ile ilgili olmayýp, Osmanlý Devleti ile
yabancý devletler arasýndaki dostça münasebetlere zarar verebilecek politik meselelere dair yazý yazýlamayacak,
50
51
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53

Bkz. Düstûr I. Tertip, 1. cilt, s. 567, 568, 583.
BOA, A. AMKT. UM., 563/11, 11 Zilkade 1278; BOA, A. AMKT. NZD., 415/51, 29 Þevval 1278;
BOA, A. AMKT. MHM., 315/78, 24 Cemaziyelevvel 1281.
BOA, A. AMKT. MHM., 253/8, 25 Recep 1279.
BOA, A. MKT. NZD., 288/73, 21 Muharrem 1276.
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-Eyaletlerle ilgili haber verirken, gerekli yerlere gösterilmeksizin eyaletlerle
ilgili yazý yayýnlanamayacak,
-Gazetenin basýlacaðý gün denetlenmek üzere bir nüshasýnýn tayin olunan
memura gösterilmesine vakit olmayacaðýndan müellif tarafýndan gazetenin baþlýca konularý memura þifahen ifade olunup, memurun bu konuda olabilecek
uyarýlarýna uyulacak,
-Bir takým yalan haberlerin yayýnlanmamasý için, gazetenin basýmýndan önce ilgili memura danýþýlacak,
-Avrupa gazetelerinde yayýnlanan bazý haberlerin düzeltilmesi kapsamýnda,
ilgili memur tarafýndan kaleme alýnacak yazýlarýn, Osmanlý Devleti’nde yayýn yapan gazetelerde yayýmlanmasýna gazeteciler mecbur olacak,
-Gazete müellifleri bu düzenlemeye aykýrý hareket ettiklerinde, öncelikle uyarýlacak, üç defa yapýlacak uyarýya müellifler tarafýndan uyulmadýðý takdirde, gazeteler geçici veya kesin olarak kapatýlacaklardýr54.
Devlet, parasal yardým baþta olmak üzere çeþitli yönlerden destek olmakla
birlikte, kapitülasyonlarýn da etkisiyle, yabancý gazetelerin olumsuz gördüðü yayýnlarýyla baþa çýkamadýðýnda, kimi zaman, o gazetelerin etkisini satýn almak suretiyle gidermeyi düþünmüþtür55.
Gazete çýkarma imtiyazlarýnda yer verilen ve müsveddelerin basýmdan önce
kontrol edilmesini þart kýlan ilke, 1864 Nizâmnâmesi’nden bir müddet önce yürürlükten kaldýrýlmýþtýr56.

5. 1864 Matbûât Nizâmnâmesi
Tercüman-ý Ahvâl ve Tasvir-i Efkâr’a, masraf ve gelirleri kendilerine ait olmak
ve kurulma nizamlarýnda belirtildiði üzere; devletin nizam ve usûlüne uygun yayýn yapmak kaydýyla ruhsat verilmiþti57. Ancak Ýstanbul’da ve ülkenin farklý bölgelerinde gazete ve benzeri evrak basmak için yapýlan taleplere ruhsat verilmekle
birlikte, ayrýntýlý ve cezâî hükümler içeren özel bir düzenlemenin olmamasý, çeþitli sorunlarýn ortaya çýkmasýný da beraberinde getirmiþti. Bu sebeple, Hariciye
Nezâreti bünyesinde oluþturulan komisyon tarafýndan kaleme alýnan ve Meclis-i
54
55

56
57

150

BOA, Ýrade Hariciye, 8435, 8 Muharrem 1275.
Örnek için bkz. Tülin Sümer, “Türkiye’de Ýlk Defa Yabancý Kaynaklý Zararlý Yayýnlar Hakkýnda
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Vâlâ Kavanîn Dairesi tarafýndan son þekli verilen nizamname yürürlüðe konmuþtur58. 2 Þaban 1281/31 Aralýk 1864 tarihli “Dersaâdet ve Memâlik-i Þâhânede Tab’
ve Neþr Olunan Her Nev’ Gazete ve Evrâk-ý Havâdis-i Mülkiye ve Politika Tab’ ve
Neþri Hakkýnda Nizâmnâme” ya da kýsaca Matbûât Nizâmnâmesi59, 1852 tarihli
Fransýz kanunundan tercüme edilmiþtir60.
Nizâmnâme, genel hükümler ve cezâ hükümleri olmak üzere iki fasýl halinde,
toplam 35 maddeden oluþmaktadýr. Nizâmnâme’ye göre; hangi dilde olursa olsun, süreli ve süreli olmayan gazete ve benzeri yayýnlar ruhsat alýnmaksýzýn basýlýp yayýnlanamayacaktýr. Ruhsat talebi, Osmanlý Devleti tebaasýnca Maârif
Nezâreti’ne, yabancý tebaaca ise Hariciye Nezâreti’ne yapýlacaktýr. 30 yaþýný tamamlamýþ, Ceza Kanunundaki cinayet ve cünhalardan hüküm giymemiþ ve þahsi haklara tamamen sahip olduklarý anlaþýlan isteklilere matbûat kalemince ruhsat verilecektir. Merkezde Matbûât Müdürlüðü, taþrada ise mahalli yönetimce
gazetelere gönderilecek resmi yazýlar ücretsiz basýlacaktýr. Gazetenin sahibi veya sorumlu müdürü, gazetedeki imzasýz her yazýdan doðabilecek sorumluluklardan mesul olduðu gibi, imzalý yazýlardaki sorumluluklardan da müþtereken mesuldür.
Nizamnâmede cevap hakkýna da yer verilmiþtir. Buna göre, bir gazetede bir
kiþinin ismi açýkça veya ima suretiyle verilerek bir yazý yayýnlanmýþ ve o kiþi tarafýndan gazeteciye cevap gönderilmiþse, bu cevap gazetenin ilk veya ikinci nüshasýnda ücretsiz olarak yayýnlanacaktýr. Osmanlý Devleti aleyhine saldýrý ve düþmanlýk fikirlerini ihtiva eden yabancý memleketlerde basýlmýþ gazete ve yayýnlarýn ülkeye giriþi yasaklanmýþtýr.
Ruhsatsýz gazete çýkarmak, gazetenin imzalý nüshasýný ilgili mercie göndermemek ve imzasýz gazete yayýnlamak, hükümetin gönderdiði resmi yazýlarý yayýnlamamak, cevap hakkýna yer vermemek, devletin iç güvenliðini ve asayiþini
ihlal niteliðindeki suçlarý iþlemeye gazete aracýlýðýyla tahrik etmek, genel adap
ve milli ahlaka aykýrý; dinleri ve mezhepleri, hükümdar ve hanedan ailesini, nazýrlarý, dost ve müttefik bulunan hükümdarlarý, meclis, mahkeme ve devletçe
teþkil olunacak heyetleri, devlet memurlarýný ve hizmetlileri ve yabancý diplomatlarý ve halký küçük düþürücü yayýnlar yapmak yasaklanmýþ ve yapanlar için
çeþitli cezalar öngörülmüþtür. Nizâmnâmede, hükümdar baþta olmak üzere, bazý
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üst düzey mercilere karþý yapýlan yayýnlar dolayýsýyla hükmolunacak cezalar yerine, istenirse, gazetenin 1 ay hükümet tarafýndan kapatýlabileceði hükme baðlanmýþtýr. 29. madde uyarýnca, 2 sene içerisinde, Nizamname hükümleri çerçevesinde mahkeme tarafýndan üç kere aleyhine hüküm verilmiþ olan gazete hükümet tarafýndan geçici olarak veya tamamen kapatýlabilecektir. Hükümdar, devlet görevlileri ve yabancý üst düzey kiþilere karþý bu Nizamname çerçevesinde iþlenen suçlarýn cezasý, Bâbýâli’de beþ kiþiden oluþacak komisyonda hazýrlanacak
mazbata üzerine Meclis-i Ahkâm-ý Adliye’de kararlaþtýrýlacak, diðer maddelerden kaynaklanan suçlarýn cezasý Zaptiye Mahkemeleri tarafýndan görülerek sonuca baðlanacaktýr. Böylece, bazý suçlar bakýmýndan özel bir yargýlama usulü ve
mahkeme öngörülmüþ olmaktadýr.
10 Þaban 1292(1875)’de 1864 Matbuat Nizâmnamesi’ne bir madde ilave edilmiþti. Buna göre, gazetelerin çýkaracaklarý ilaveler, tevcîhât (rütbe-makam verme), resmi tebligat ve önemli konulara dair resmi telgraflara münhasýr olup, zihinleri karýþtýcý nitelikte, aslý astarý olmayan yazýlara yer veren gazeteler,
Matbûât Nizâmnâmesindeki diðer hükümler yanýsýra, 1 aydan 3 aya kadar kapatýlabilecekti61.
1864 Matbûât Nizamnâmesi, 11 Recep 1327/29 Temmuz 1909 tarihli Matbûât
Kanunu ile yürürlükten kaldýrýlmýþtýr62. Ancak, ilk basýn kanunu olarak da kabul
edilen Matbûât Nizamnâmesi hukuken 45 yýl yürürlükte kalmýþ gibi görünse de,
1867 yýlýnda Kararnâme-i Âlî’nin ilaný ve yürürlüðü ile birlikte, hükümleri esasen
askýya alýnmýþ bir belge durumundadýr. Sürekli uygulamasý 3 yýl olan Nizamnâme, hakim uygulama metni olan Kararnâme-i Âlî’nin gölgesinde kalmýþtýr.

6. Kararnâme-i Âlî ve Uygulamasý
Tercüman-ý Ahvâl ve Tasvir-i Efkâr’ý, zamanla yayýn hayatýna katýlan diðer
Türkçe gazeteler izlemiþti. Bunlar içerisinde, özellikle Tasvir-i Efkâr ve Ali Suavi
yönetimindeki Muhbir’in hükümeti eleþtiren siyasi nitelikteki yazýlarý, Âlî Paþa
tarafýndan bir kararnâme yayýnlanmasýna yolaçtý63. Kararnâmede; Ýstanbul’da
çeþitli dillerde yayýnlanan gazetelerin kullanmýþ olduklarý dilin ve takýndýklarý
tavrýn memleketin genel menfaatlerine aykýrý bir noktaya vardýðý, düþman entrikalarýna alet olunarak devletin esaslarýna dil uzatan yalan haberlerin ve zararlý
fikirlerin yayýldýðý belirtilmekteydi. Yalan ve yanlýþ haber yayarak, halkýn zihinlerini
karýþtýran ve sonuçta halk arasýnda düþmanlýk yaratanlara karþý kayýtsýz kalmama61
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nýn hükümetin görevlerinden olduðu hatýrlatýlarak, asayiþ ve düzenin korunmasýný ihlal eden gazete ve risalelerin, devlet ve millete yönelik zararlarýný önlemek
amacýyla, Matbûât Nizamnâmesi’nin hükümlerine ilave olarak, önleyici ve yola
getirici bir takým tedbirlerin alýnmasýna karar verildiði ilan edilmekteydi. Bu kararýn geçici surette olduðu ve uygulanmasýný gerekli kýlan sebeplerin ortadan
kalkmasýyla da yürürlükten kalkacaðý açýklanmaktaydý64. Böylece Kararnâme,
Matbûat Nizamnâmesi’nin yürürlüðünü askýya almakta ve idârî kararla hükümete
gazete kapatma yetkisi vermekteydi. Nitekim Kararnâmenin uygulanma sürecinde
pek çok gazete kapatýlmýþ ve bir çok gazeteci yurtdýþýna çýkmak zorunda kalmýþtýr65.
Geçici olduðu belirtilmiþ olmasýna raðmen, Kararnâme, 1867 yýlýndan Sultan
Abdülaziz’in hal’i tarihine kadar 10 yýl yürürlükte kalmýþ, V. Murad’ýn 3 aylýk yönetimi boyunca uygulanmamýþ, Abdülhamid’in tahta çýkmasýyla tekrar icraya
konularak, 1324 Temmuz ayýna kadar, toplam 33 sene tatbik imkaný bulmuþtur66.
Basýný kontrol altýna almak amacýyla yayýnlanan Kararnâme ayný zamanda
bu dönemde basýnýn gücüne de iþaret eder. Kamuoyu üzerindeki etkisiyle, özellikle yerli basýn, bu dönemde, siyasal muhalefetin temsilcisi konumundadýr. Örgütlü muhalefetin ilk temsilcisi olarak kabul edilen Yeni Osmanlýlar hareketinin
temsilcileri gazetecilerden oluþmaktadýr. Meþrûtî yönetim sistemini öngören
Yeni Osmanlýlar, fikirlerini dönemin yegane kitle iletiþim aracý olan gazetelerdeki yazýlarýnda dile getirmekteydiler67. Hükümeti hedef alan bu yazýlar, çok geçmeden hükümet tarafýndan ilan edilen Kararnâme ile karþýlýk bulmuþtur.
1875’te, 1864 tarihli Matbûât Nizâmnâmesi hükümlerini askýya alan sebeplerin ortadan kalktýðý varsayýlarak ve günden güne basýndaki artýþ göz önüne alýnarak, Nizâmnâme hükümlerinin tâdil ve ýslâh edilip günün þartlarýna uygun hale getirilmesi için bir komisyon oluþturuldu. Komisyon tarafýndan hazýrlanan Nizamnâme Lâyihasý Þûrâ-yý Devlet’e havale olundu. Önce Tanzimat Dairesi’nde,
daha sonra da Heyet-i Umûmiye’de müzakere edildi. 1864 tarihli Nizâmnâme
esas alýnarak hazýrlanan ve üç fasýl ve 31 maddeden oluþan Lâyiha; gazete çýkarmak için ruhsat alacaklardan kefâlet akçesi alýnmasýný, gerek Osmanlý tebaasýndan ve gerekse ecnebî tebaadan gazete çýkarmak isteyenlerin Hariciye Nezâreti’ne
dilekçe ile müracaat etmelerini, Matbûât Ýdaresi’nin mevcut durumuna uygun olarak Hariciye Nezâretine baðlý kalmasýný; gazete çýkaracaklarýn otuz yaþýný doldurmuþ olmalarýný, Nizâmnâmedeki þartlarýn yerine getirilmesine raðmen ruhsat
vermede hükümete takdir yetkisi tanýnmasýný hükme baðlamaktaydý. Ayrýca La64
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yihanýn 21. maddesi, 14. maddede düzenlenen; âdap ve ahlaka aykýrýlýk, Osmanlý ülkesindeki din ve mezheplere gazete vasýtasýyla hakaret ve 17. maddedeki, kiþiler aleyhine gazete aracýlýðýyla yayýn yapýlmasý durumunda, gerektiðinde bu
maddelerdeki cezâî hükümler yerine, istenirse, yargýlama yapýlmaksýzýn hükümet tarafýndan üç aya kadar yayýnýn durdurulabileceðini öngörmekteydi68. Ancak, bu Lâyihanýn yürürlüðe girdiðine dair bir bilgiye ulaþýlamamýþtýr.
1876 yýlýnda ise, gazetelerde siyasi makale yayýnlamayý kayda baðlamaya kadar
varan çeþitli emirnâmeler yayýnlandý. 11 Mayýs 1876’da Mahmud Nedim Paþa tarafýndan çýkarýlan ve 3 gün yürürlükte kalan bir Kararnâme, Osmanlý topraklarýnda
yayýnlanan gazetelerin basýmdan evvel denetimini öngörmekteydi69.

SONUÇ
Batý’da ve Osmanlý Devleti’nde basým ve yayýn araçlarýnýn geliþiminde ve düzenlenmesinde önce dinî sonra da siyasi otoritenin yaklaþýmý önemli olmuþtur.
Her iki toplumda, basým ve yayýn araçlarýnýn ortaya çýktýðý dönemde; ilmî, fikrî,
sosyal ve siyasal alanda dinî meþrûiyetin oldukça önemli bir rol oynadýðý gerçektir. Nitekim, Batý’da ilk sansür ve kitap yasaklamalarý kilise eliyle ortaya çýkmýþtýr. Gerçi Osmanlý Devleti’nde, dinî otoritenin yasak koyucu ve engelleyici
tavrýna iþaret eden net bir bilgiye kaynaklar iþaret etmezse de, Osmanlý matbaasýnýn kuruluþunda ve ilk Osmanlý gazetesinin yayýmlanmasýnda þer’i meþrûluðun desteðine gerek duyulmuþtur. Bununla birlikte, ilk Osmanlý matbaasýnýn kurulmasý öncesine kadar varan uygulama örneklerinden de hareketle, yasaklama
siyasal otorite tarafýndan getirilse de, “yasaklama konusu” kimi zaman dinî bir
nitelik taþýyabilmekteydi70.
Hak ve özgürlük mücadelesinin bir parçasý olarak, basým ve yayým özgürlüðüyle ilgili ilk düzenlemelere, Batý’da, 17. yüzyýl sonlarýnda Ýngiltere’de, 1776
Amerika Virjinya Haklar Bildirgesi’nde, 1789 Fransýz Ýnsan ve Yurttaþ Haklarý Bildirgesi’nde yer verilmiþ ve 1791 Amerika Anayasasý’nda basýn özgürlüðü güvenceye kavuþturulmuþtur71. Osmanlý Devleti’nde Tanzimatla birlikte ilan edilen ilk
temel belgeler olan Tanzimat Fermaný ve Islahat Fermaný’nda basým ve yayýma
iliþkin bir düzenlemeye rastlanmamaktadýr. Basým giriþimleri ve özellikle de Osmanlý topraklarýnda basýnýn ortaya çýkýþý, bir düþünce ve ifade özgürlüðü aracý
olmaktan ziyade, daha çok pratik nedenlere dayanmýþtýr. Tanzimat Dönemi’nde
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bu gereklilik daha çok Tanzimat ile getirilen yeniliklerin halka duyurulmasý þeklinde olup, devlet yararýný öncelemektedir. Nitekim Türkçe basýn,1860 yýlýna kadar biri resmî diðeri yarý resmî olarak kabul edilen iki gazeteden oluþmaktadýr.
Genel nitelikli ilk düzenleme olan 1857 Matbaa Nizamnâmesi öncesi matbaa
açýlmasý; ruhsat alýnmasýna, kitap ve özellikle de azýnlýklarýn elinde bulunan gazete basýmý, önceden müsveddelerinin görülüp izin verilmesi (sansür) þartýna
baðlýdýr. Ayrýca, siyasi nitelikli ve din ve devlete dokunur konularý içeren yazýlar
yayýnlanamazdý. Artan sayýda matbaa kurulmasý, kitap basýlmasý, azýnlýklar tarafýndan yayýnlanan gazete sayýsýndaki artýþ ve zaman zaman izinsiz basým ve hoþ
karþýlanmayan yayýn içeriði genel bir düzenlemeyi gerektirmiþ ve 1857 Matbaa
Nizâmnâmesi ilan edilmiþtir. Bunu ayný yýl yayýmlanan Te’lif Nizâmnâmesi, 1858
Cezâ Kanunnâmesi’ndeki basým ve yayýmla ilgili düzenlemeler ve azýnlýk basýnýyla ilgili bir nizâmnâme izlemiþtir. Bu yasal metinlerin uygulanmasýna baðlý
olarak, basým ve yayým araçlarýna zaman zaman el konmuþ, kitaplar yakýlmýþ, kimi zaman gazeteler toplatýlmýþ ve kapatýlmýþtýr.
1860 yýlý ile birlikte ortaya çýkmaya baþlayan Türkçe özel gazeteler ve bunlarýn bir kýsmýnda yer verilen siyasal eleþtiriler 1864 Matbûât Nizâmnâmesi’ni ortaya çýkarmýþtýr. Gazetelere uygulanan, yayým öncesi sansüre son verilmiþse de,
nizâmnâme, gazetelerin “izin alýp yayýnlanma” esasýný devam ettirmiþtir. Gazete
sahibi veya sorumlu müdürün sorumluluk çerçevesi çizilirken cevap hakkýna yer
verilmiþ, basýn suçlarý düzenlenmiþ ve belli suçlar bakýmýndan, istenirse idâreye kapatma cezasý yetkisi tanýnmýþtýr. Meclis-i Vâlâ ve Zaptiye Mahkemesi
Nizâmnâmede yargýlama makamý olarak öngörülmüþtür.
Basýnýn yavaþ yavaþ kamuoyu oluþturacak bir güç ve siyasal muhalefetin aracý
haline gelmesi hükümeti harekete geçirmiþ ve 1867 Kararnâmesi’nin yayýmý ile
birlikte, hükümete, 1864 Nizâmnâmesi’ni askýya alarak idâri kararla gazeteleri
kýsmen veya tamamen kapatma yetkisi tanýnmýþtýr. Geçici olacaðý belirtilmesine
raðmen bu Kararnâme 1909 yýlýna kadar yürürlükte kalmýþtýr. Bu dönemle birlikte,
siyasal iktidar-basýn iliþkisi hep tartýþýlagelen bir konu olmuþtur.
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