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Musavver Şikago Sergisi
(1893)
-ABD'nde İlk Türkçe Süreli YayınM. Bülent Varlık
Reşat Göndem'in anısına saygtyla

**• merika kıtasının Avrupalılar tara
fından keşfinin 400. yılı nedeniyle
1893'te Chicago'da Osmanlı Devleti'nin
de katıldığı uluslararası bir fuar açılmış
tır. Fuar nedeniyle, Chicago'da, resmi Os
manlı Devleti Pavyonu'nun yanısıra bir
de Türk köyü inşa edilmiştir. Camisi,
çeşmeleri, dikilitaşları ile minyatür bir
"Osmanlı At Meydanı"nın yaratıldığı
Türk köyündeki pavyonlarda Osmanlı
Devleti'nde imal edilen ürünler sergilen
miş, lokantada Türk yemekleri tanıtıl
mış, atlı ve develi süvariler gösteriler
yapmış, ayrıca Suriye'den gelen Hıristi
yan sanatçılardan oluşan bir tiyatro çeşit
li oyunlar sahnelemiştir. . Bir diğer
önemli etkinlik ise ABD'nde ilk kez Türk
çe bir gazetenin çıkarılmasıdır. Musav
ver Şikago Sergisi adım taşıyan bu süre
li yayının imtiyaz sahibi, fuarda görevli
olan Osmanlı heyetinden Süleyman El
Bustani'dir , Gazetenin muharrirliğini de
1
Süleyman el Bustani, 1856 yılında Lübnan'da
doğdu. 1863 yılından 1871 yılına kadar Beyrut'ta

Ubeydullah Efendi yapmıştır2. Osmanlı
yönetimine karşı bir kişi olan Ubeyduleğilira gördü. Daha sonra el-Cinan ve el-Canna
dergilerinde çalıştı, Dairat el-Maarife çeşitli ma
kaleler yazdı, 1875'e kadar el-Cıınayna gazetesini
idare etti. Daha sonra ticaretle uğraştı, Bağdat Ti
caret Mahkemesi'nc aza oldu. 1885 yılında Bey
rut'a döndü, Dairat el-Maarifm Türkçe baskısına
izin alabilmek amacıyla kısa bir süre için İstan
bul'a gitti, Sadrazam Said Paşa'nın yardımıyla bu
izni temin etti. Ancak, yerel yönetimin baskı işini
engellemesi üzerine 1887 yılında Mısır'a, 1888'de
Hindistan yolu ile İran'a gitti ve orada iki yıl kaldı.
Ardından tekrar İstanbul'a geldi ve 1893 yılında
Şikago Sergisi heyeti ile birlikte ABD'ne gönderil
di. Chicago'da Musavver Şikago Sergisi gazetesini
çıkardı. İstanbul'a dönünce Irak'ta sulama işlerine
ilişkin bir proje hazırladı. 1898de Lübnan'a dön
dü. İstanbul'da bulunduğu sırada başladığı Homer'in flyada adlı eserinin tercümesini 1904te Kahire'de yayınladı. 1908'de İttihat ve Terakki adayı
olarak Beyrut mebusu seçildi. 1910'da Meclis-i
Ayan Azası ve daha sonra başkan vekili oldu.
1913'te Sait Halim Paşa kabinesinde ticaret-ziraalorman ve maden nazırlığı yaptı. Ancak I. Dünya
Savaşı'nın başlangıcında görevinden istifa ederek
İsviçre'ye, 1924 yılında da Ne w York'a gitti ve er
tesi yıl orada öldü. Geniş bilgi için bkz: C. Brockelmann: "Bustani". İslam Ansiklopedisi, 2. cilt.
Milli Eğitim Basımevi, lstanbul-1961, ss: 824825.
* Ubeydullah Efendi, 1858'de İzmir'de doğdu.
Rüştiye ve medrese eğitimi gördü. Daha sonra ls-
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lah Efcndi'nin muharrirliğe gclirilmesi il
ginçtir. Konu ile ilgili olarak Ubcydullah
Elendi anılarında şunları yazmaktadır:
"Bustani Efendi'yi... İstanbul'da iken
bir vasıta bularak tanımış ve bir iki
kere kendisiyle mülakat etmiştim. La
kin Amerika'da gazeteden ve benim
muharrirliğimden filan hiç bahs açıl
mamıştı... Ben Chicago'da kendisini
bulduğumda gazetesi için muharrirri
var mı, yok mu diye sordum. Henüz
olmadığı cevabını aldım. Kendimi
arz eltim. Sergide Osmanlı komiseri
olan Hakkı Bey'in (Muahharcn Sadra
zam olan Hakkı Paşa) muvafakatiyle
meşrut olarak beni muharrirliğe kabul
edeceğini vaadetti... Bustani efendi
bir iki gün zarfında Hakkı Bcy'i gör
dü. Soracağını sordu. Hakkı Bey, Sü
leyman Bustani efendi'ye verdiği ce
vabında: 'Ubeydullah Efendiden daha
tanbul'da Tıbbiye'ye kaydoldu. Üç yıl devam elliği
Tıbbiye sırasında Jöntürkler'le ilişki kurdu, Haver
gazetesinde ilk yazılarını yayınladı. Servet gazete
sinde mütercimlik yaptı. Tıbbiyeden ayrıldıktan
sonra Paris'e gitti, ardından Şam'da görev yaptı,
Abdiilhamit aleyhine faaliyetlerinden ölürü 13 ay
hapis yatlı. Hapisten çıktıktan sonra Chicago'ya
gitti. Burada, altı ay boyunca Musavver Şikago
Sergisi dergisinde muharrir olarak çalıştı. New
York, Washington. Pittsbugh ve Cincinnati'dc çe
şitli işler yaparak geçimini sağladı. Meksika ve
Küba'ya gitti. 1895 sonlaruıda ingiltere'ye geldi,
Din ve Dünya adlı risalesini yayınladı. Cemiyeti
İslam'ın yayın organı Hilal gazetesine makaleler
yazdı. 1897 yılı ortasında Paris'e gitti. Daha sonra
Filibe'de Dağruyol gazetesini yayınlayanlar ara
sında yer aldı. Bir süre sonra da İstanbul'a döndü.
Ancak. Transvaal olayları ile ilgili olarak İngiliz
lerden yana tavır gösterince Taife sürgüne gönde
rildi, 1905 yılına kadar burada kaldı. 1905'te Mı
sır'a kaçlı ve İttihatçı arkadaşları ile buluştu. Daha
sonra Avrupa'ya gitti, II. Meşrutiyel'in ilanı üzeri
ne Türkiye ye döndü. I908'de Aydın mebusu ola
rak Meclise girdi, lltihat ve Terakkiyi destekleyen
El Arab gazetesini Arapça olarak neşretti. 1912
seçimlerinde İçel. 1914 seçimlerinde İzmir mebu
su seçildi. 1. Dünya Savaşı başında propaganda ça
lışmaları için İran ve Afganislan'a gönderildi. Sa
vaş sonunda Malla'ya sürüldü ve iki yıl esarel ha
yatı yaşadı. 1931 yılında Beyazil vilayetinden 4.
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iyi bir muharrir bulamazsınız. Siz ba
na haber vermiş olunuz. Gazete inti
şara başladığı zaman ben birinci nu
marasını mabeyne gönderirim ve
Ubeydullah Efendi'nin muharrir oldu
ğunu da yazarım. Oradan (la) yahut
(naam) cevabı gelinceye kadar da ser
gi biter. İş olur gider' demiş. Süley
man Efendi bunu bana haber verdiği
zaman beni muharrir addettiğini söy
leyerek ne ücret istediğimi sordu. Ben
de ücreti kendisine havale ettim. Altı
ay devam edecek olan sergide her ay
bir numara çıkarmak üzere altı adet
Servet-i Fünun kıt'asında musavver
olarak gazete çıkacaktı. Her adedinin
ücreti tahriı iyesi olarak elli lira vere
ceğini söyledi."3
Ancak, hemen belirtmek gerekir
ki, belki de bir emniyet tedbiri ola
rak, Ubeydullah Efendi, gazetedeki
yazılarının hiç birinde imzasını kul
lanmamıştır.
El Bustani, süreli yayının çıkarıl
ması için İstanbul'dan ruhsat almış,
gerekli olan hurufatı ve müretlibi de
yine İstanbul'dan getirmişti4. Gazete
nin mürettipliğini Dcrsaadet Mekteb-i Sanayii'nden mezun Mehmet
bin Ali Efendi yapmıştır5. Gazele,
dönem mebusu seçildi, 5. dönemde de mebusluğa
devam etli. 1937 sonunda İstanbul'a öldü. Yaşamı,
eserleri ve görüşleri hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz: A. Turan Alkan, Sıradısı Bir Jön Türk Ubey
dullah Efendi'nin Amerika Hatıraları, İletişim
Yay., tstanhul-1989, ss: 9-82. Ayrıca, kısa genel
bilgi için bkz: Dündar Akünal; "Gericiliğin Karşı
sında Bir Medreseli: L'bcydullah", Cumhuriyet,
25Ağustos.l987.
3 A. Turan Alkan; Sıradıgı Bir Jön Türk Ubeydul
lah Efendi'nin Amerika Hatıraları, s: 152.
A. Turan Alkan: age. s: 151.
-1 Musavver Şikago Sergisi, No: 1.1.Haziran. 1893.
s: 1. Mehmet Hfcndi hakkında kısa bilgi için bkz:
A. Turan Alkan: age, s: 160-161.
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Musavver Şikago Sergisi'nin ilk sayısı
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Chicago'da bulunan J.B. Campbell&Co. matbaasında basılmıştır6.
İngilizce adı The Chicago Fair IIluslrated olan Musavver Şikago
Sergisi'nin ilk sayısı 1.Haziran 1893
tarihinde yayınlanmıştır7, ikinci sayı
Temmuz 1893'te, üçüncü sayı Ağus
tos 1893'te ve birlikle çıkarılan 4-56. sayı 15. Teşrinievvel (Ekim)
1893'te yayınlanmıştır. Gazetenin
bedeli ilk üç sayıda 25 cent ve son
sayıda 50 cent olup abone bedeli ön
ce "Bir adet Osmanlı Lirası" olarak,
son sayıda da 1.5 mecidiye olarak be
lirlenmiştir. Gazetenin idarehanesi
sergi-i umumide Osmanlı köyündeki
daire-i mahsusadır". Başlıkta, bazı
editoryal bilgiler hem İngilizce, hem
de Türkçe olarak verilmiştir. Birbiri
ni takip eden sayfa numaralan ile ya
yınlanan gazete toplam 56 sayfadır.8
Musavver Şikago Sergisi'nin ilk
sayısının ilk sayfasında II. Abdülhamil'e övgü dolu bir yazı yayınlan
mıştır. Ubeydullah Efendi, anıların
da bu durumdan büyük rahatsızlık
duyduğunu kaydetmektedir9, ikinci
ve üçüncü sayıların kapaklarında ser
gi ile ilgili fotoğraflar yer alırken ga
zete içinde de bazıları tam sayfa ol
mak üzere çok sayıda resim basıl
mıştır.
Musavver Şikago Sergisi, No: 1, 1.Haziran 1893
s: 1. J.B. CampbeU&Co. matbaası ve sağladığı im
kanlar ile ilgili olarak bkz: A. Turan Aikan;age,
i: 161.
Gazetenin Mayıs başında yayınlanması planlan
mış, ancak Chicago Sergisi'nin açılışının ertelen
mesi üzerine ilk sayı Haziranda çıkarılmıştır.
Bkz.: "itizar". Musavver Şikago Sergisi, No: 1,
l.Haziran.l893,s:3.
o

Gazetenin tam bir kolleksiyonu 1962 SC 58 ka
yıt numarası ile Ankara Milli Kütüphanc'dc bulun
maktadır.
A. Turan Alknn;age, s: 161.
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Musavver Şikago Sergisi, bir yan
dan ABD'nde yayınlanan ilk Türkçe
süreli yayın olması, bir yandan da
dönemin on büyük uluslararası göste
risi olan Chicago Fuarında sergilenen
eserler hakkında bir Türk aydınının
bakış açısıyla bilgi vermesi bakı
mından önem taşımaktadır.
Açıklamalı Musavver Şikago Sergisi
Bibliyografyası
Süleyman el Bustani; "Hüsn-U Ibtida",No:
1, Haziran-1893, s: 1.
"Mukaddeme: izah Meram", No: 1, Ha
ziran-1893, s: 2.
["Şu ceridenin neşr ve tesisinden maksa
dımız sergiyi ziyaret için Şikago'ya gele
meyenlerin piş-i intizar-ı itibarlarına ser
giyi götürmektir. Demek isteriz ki, gazete
mizi mütalaa edenler Şikago'ya gelmemiş
olsalar bile sergiyi ziyaret etmiş ve acaib
ve garaibini temaşa eylemiş olacaklar
dır"].
"Tayin-i Meslek", No: 1, Haziran-1893,
ss: 2-3.
L"Gazctedc, sadece Chicago Fuarı ile ilgili
bilgiler verileceği ve hiç bir şekilde siya
setten söz edilmeyeceği belirtilmektedir].
"İtizar", No: 1, Haziran-1893, s: 3.
"Amerika", No: 1, Haziran-1893, ss: 3-4.
[ABD hakkında kısa coğrafi ekonomik,
hukuki, elnoğrafik bilgiler].
"Şikago", No: 1, Haziran-1893, ss: 4-6.
[Kentin gelişimi, ekonomik ve sosyal ya
pısı hakkında genel bilgiler].
"Sergi", No: 1, Haziran-1893, ss: 6-10.
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Musavver Şikago Sergisi'nin sahibi Süleyman el Bustani

[Chicago Fuarı hakkında kısa bilgiler ile
sergi alanının planı ve açılışa ait bir fo
toğraf).
"Manzara-i Umumiye", No: 1, Haziran1893, ss: 10-11.
[Fuarın genel görünümü, binalar, yollar,
havuzlar vb. hakkında bilgiler].
"Serginin Resm-i Küşadı", No: 1, Hazi
ran-1893, ss:l 1-14.
[Fuarın açılışı sırasında yapılan törenler
ile ilgili gözlemler].

"Hakkı Beyefendi Hazretleri", No: 1, Haziran-1893, s: 14.
[Fuarda Osmanlı Devleti Komiseri olan
Hakkı Bey'in yaşamı hakkında bilgiler ve
fotoğrafı].
"Kısm-ı Osmani'nin Resm-i Küşadı", No:
l,Haziran-1893,ss:14-16.
[Müslümanlığın ve Türklüğün Ameri
ka'da büyük ilgi topladığı belirtilmekte,
"...Amerikalılar, m üs 1 uman denilince tabiiyet-i Osmaniye ile müşerref olan Türk
leri murad ederler. Hatta indlerinde Os
manlıların başlarına giydikleri fes, müs-39
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lümanlık alametindendir. Türklüğün, Os
manlılığın buralarda haiz olduğu şeref ve
ehemmiyet kamilen padişahımı/ halife-i
alimpenah efendimizin sayesindedir" de
nilmektedir. Daha sonra, fuarda Osmanlı
lara ait iki kısmın olduğu, bunlardan ilki
nin resmi Osmanlı Pavyonu, diğerinin Os
manlı vatandaşları tarafından getirilen
ürünlerin sergilendiği "Türk Köyü" oldu
ğu açıklanmakladır. Türk Köyü'nün bir
fotoğrafının da yayınlandığı yazıda Os
manlılara ait kısımların açılış töreni de
taylı olarak anlatılmakladır).
"Sergi Nasıl Gidiyor", No: 2, Temmuz1893. ss: 18-19.
"Idarc-i Umumiye". No: 2. Temmuz1893, s: 19.
[Fuar tdare Merkezi hakkında kısa bilgi
ler].
"Kadınlar Dairesi", No: 2, Temmuz1893. ss: 19-21.
[Kadınlar tarafından yapılmış ürünlerin
sergilendiği pavyona ilişkin bilgiler].
"Fahri Beyefendi", No: 2, Temmuz-1893,
ss: 21-22.
[Fuarda görevli Osmanlı Hcycti'nin 2.
Komiseri olan Fahri Bcy'in yaşamı hak
kında bilgiler ve fotoğrafı].
"Dairc-i Osmaniye", No: 2. Temmuz1893, ss: 22-24.
[Chicago Fuarı'nda Osmanlı Pavyonu ola
rak inşa edilen köşk ve burada sergilenen
13.000 üründen bazıları hakkında bilgiler
verilmekte ve bu Pavyon'da 26.Hazi
ran. 1893 tarihinde düzenlenen tören anla
tılmaktadır].
"Serginin Kusurları",
1893~ ss: 26-27.
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No: 3. Aaustos-

"Mamulat-ı Sanayii Dairesi", No: 3,
Ağustos-1893, ss: 27-30.
[Sanayi ürünlerinin sergilendiği bölüm
hakkında bilgiler].
"Yangın", No: 3. Ağustos-1893, ss: 3132.
[Fuarda çıkan bir yangının oldukça detay
lı olarak anlatımı].
"Cülus-u Hümayun". No: 4-6. Ekim1893, s: 33.
[II. Abdülhamit'in tahta çıkışının yıl dö
nümünde Chicago'da yapılan tören hak
kında ayrıntılı bilgiler].
"Şükran-ı Takdir", No: 4-6, Ekim-1893.
s: 34-35.
[Chicago Fuaıı'nın Osmanlı Devleti açı
sından başarılı geçtiğini belirtilmekte ve
bir Chicago gazetesinde Osmanlı Pavyo
nu ve Türk Köyü ile ilgili olarak yayınla
nan bir makale aktarılmaktadır],
"Sergiye Bir Nazar". No: 4-6, Ekim1893. ss: 35-37.
[Fuarda yer alan pavyonlarla ilgili genel
bilgiler].
"Midvay Plesantz", No: 4-6. Ekim-1893,
ss: 37-40.
["Serginin pazar ve eğlence mahalli" olan
bölgenin ve özellikle burada yer alan
Türk Köyü'nün detaylı anlatımı].
"Nebze". No: 4-6, Ekim-1893. s: 40.
[Fuarda "bazısı tarihe, bazısı fenne, bazı
sı da sanayie müteallik" dikkate değer
pek çok "acaib ve garaib"in bulunduğu,
bunların bazılarının detaylı olarak anlatı
lacağı belirtilmekledir. Musavver Şikago
Sergisinin son sayfasında da "îhtar"
başlığı altında şu açıklama bulunmakta
dır: "Hasr-ı ihsası mümkün olmayan acayib ve garaib maruzanın daha nice
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emsal-i bediasını, sergiye dair her lürlü
tafsilatı ve mütalaanı müstebid edecek
mütenevvi daha bir hayli malumatı havi
olmak ü/ere tertib etmekte olduğumuz 'la
yiha' şamil olacağı cihetle bu nüshamı/da
bu kadar iktifa eyledik"].
"Yürür Yol",
No: 4-6, Ekim-1893, ss:
40-41.
[Fuar alanında bulunan ve "İstanbul mat
buatının müteharrik kaldırım tesmiye et
tiği yürür yol" hakkında bilgiler].
"Rabida". No: 4-6, Ekim-1893. ss: 41-42.
[Kolomb'un İspanya'da yardım aldığı bir
manastırın Fuar'da inşa edilen kopyası
nın tanıtımı].
"Kolomb'un Donanması",
No: 4-6,
Ekim-1893, s: 42.
[Kolomb'un donanmasında bulunan Santa
Maria. Pinta ve Nina adlı gemilerin ben
zerlerinin tanıtımı].
"Altın Fabrika", No: 4-6. Ekim-1893, s:
42.
[ Bir bira fabrikasının altından yapılmış
modelinin anlatımı].
"Havada Yürür Köprü",
1893, s: 42-43.

No: 4-6, Ekim-

"24 Saat", No: 4-6, Ekim-1893, s: 43.
(Fuar alanında bulunan ve her biri farklı
coğrafi bölgelerdeki /amanı gösteren 24
adcı saat hakkında bilgi].
"Eyalct-i Mtüttehide Cumhuriyeti Hazine
si". No: 4-6, Ekim-1893, s: 43.
i Fuar nedeniyle basılan hatıra paralarının
satılması amacıyla inşa edilen ABD Ha
zine Binası'nın modeli hakkında bilgi].
"Ycrkcs Teleskobu",
1893. s: 43.

No: 4-6. Ekim-

[Fuarda yer alan zamanın en büyük teles
kobu hakkında bilgi].
"Meydan-ı Ş e r e f . No: 4-6, Ekim-1893,
s: 43-48.
[Fuar alanının büyük meydanlarından biri
hakkında bilgiler].
"Fanus", No: 4-6, Ekim-1893. s: 48-49.
[Çok güçlü ışık yayan bir ampul hakkın
da kısa bilgiler].
"Yüzgeç araba", No: 4-6, Ekim-1893, s:
49.
[Suda da hareket edebilen ve insan gücüy
le çalışan bir (aşıt hakkında bilgiler].
"1000 Tarih-i Miladisinde Amerika'nın
Keşfi". No: 4-6, Ekim-1893. s: 49, 51.
|"Bin tarihinde Kaplan Leyf Erikson'un
Amerika'yı Keşfi" adlı tablo hakkında
bilgi].
"Reiclağı Meclisi". No: 4-6, Ekim-1893.
s: 51.
[Alman Meclis binasının ahşaptan yapıl
mış modeli hakkında bilgiler].
"Kaplan Androz'un Kotrası", No: 4-6,
Ekim-1893, s: 51, 54.
"Fil Mamudu", No: 4-6. Ekim-1893, s:
54.
"Diplomat Baltası", No: 4-6, Ekim-1893.
s: 54.
[Fuarda yer alan Gladstone'a ait balta hak
kında bilgi].
"Dönme Dolap", No: 4-6. Ekim-1893. s:
54-56.
[Chicago Fuarı'nın simgesi olması ama
cıyla inşa edilen çok büyük bir dönme
dolap hakkında bilgiler].
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"Alp Dağlan", No: 4-6, Ekim-1893, s:
56.
[Alp Dağlan'na ilişkin bir panorama hak
kında bilgiler].
"Altın Madeni Ocaklan", No: 4-6, Ekim1893, s: 56.
[Altın madeni ocağı maketi hakkında bil
giler].
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