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yayımlanan gazetenin kendine ait bir 
matbaası yoktur ve gazetenin baskısı, 
İzmir'de en çok Türkçe baskı yapan bir 
azınlık matbaası olan Keşişyan matbaa
sında (kuruluşu 1903) yapılır.15 

İzmir'e ve özellikle adından da an
laşılacağı üzere "çevre" sine seslenmeyi 
hedefleyen Mülhakat, künyesinde kendi
ni şöyle tanıtır: "Şimdilik haftada bir. 
pazar günleri çıkan bu ahali dostu tenkid 
gazetesinin mesleği doğruyu söylemek-
dir." Hukuk-ı İbadın Müdafii, Fikr-i 
Müsavatın Maşiridir." 

Mülhakat gazetesi, künyesinde 
görüldüğü gibi oldukça iddialıdır. 
Kendisini eleştirici demokrat, hukukun 
kutsallığının savunucusu ve eşit düşünce
lerin serbest yayıcısı olarak göstermesi 
iddialı oluşunun önemli göstergeleridir. 
Böylesine içerikli bir künye ile 
yayımlanan bir İzmir gazetesini daha 
önce görmediğimi belirtmek durumunda
yım. 

Gazete, künyesindeki "tenkid" id
diasını oldukça yoğun bir *> biçimde 
hissetirmektedir. Ancak bu düşüncemi, 
ulaşabildiğim nüshalara yönelik olarak 
dile getirdiğimi belirtmek zorundayım. 
Bu güne kadar gazetenin mevcut 
kolleksiyonlar içinde bulunmadığını daha 
önce belirtmiştim. Burada tanıtımını 
yapmaya çalışacağım Mülhakat gazetesi
nin yalnızca beş nüshasına ulaşabildim. 
Bunlar, 73 (7 Kasım 1909), 74 (14 Kasım 
1909), 75 (21 kasım 1909), 76 (23 Kasım 
1909) ve 80 (3 Ocak 1910) numaralı 
nüshalar olup, ilk dört nüsha Başbakanlık 
Osmanlı Arşivinde (İstanbul), 80 numa-
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ralı nüsha ise sayın Sabri Sürgevil'in özel 
kolleksiyonunda bulunmaktadır.16 Mül
hakatın arşivde bulunan nüshalarının 
arşive ulaşmasının nedeni; gazetenin 
vilayet tarafından Dahiliye Nezareti'ne 
şikayet edilmesinden kaynaklanmaktadır. 
Şikayet, 6 Eylül 1909'da Aydın Vilayeti 
valiliğine atanan Mahmut Muhtar Paşa17 

tarafından yapılmıştır. Göreve başlayı
şından kısa bir süre sonra, Aydın vilaye
tinde yaşanan nazik dönemden ve bir 
türlü giderilemeyen sorunlardan ötürü 
(ki, bu dönemde Batı Anadolu'da çok 
yoğun bir biçimde eşkıyalık olayları ya
şanmaktadır) İzmir basını ile arası açılan 
vali paşayı gazeteler oldukça sert bir dille 
eleştirmeye başlamışlardır. Vali paşa 
da başta Mülhakat olmak üzere, Köylü 
ve Ahenk gazetelerini mahkemeye vere
rek, haklarında dava açmıştır. Mahkeme
nin yapılacağı tarihten bir gün önce (28 
Kasım 1909), Mahmut Muhtar Paşa, 
"gayet müstaceldir" başlıklı bir şifre 
telgrafı Dahiliye Nezaretine çekerek, 
İzmir basını ve dava hakkında bilgi 
verirken, özellikle Mülhakat gazetesini 
de şöyle tanıtmış ve istemlerini dile 
getirmiştir: 

... Bura matbuatı ve ale'l-husus Mülhakat 

gazetesi Ahrara hadim eşirra elindedir. Tarz-ı tahrir 

ve ifadeleri 31 Mart hadisesinin bir nüsha-ı 

saniyesiçün zemin hazırlamak mahiyetini haiz ve 

ezhan-ı umumiyeyi heyet-i hükümet-i hâzıra 

aleyhine tevcihe müstaad bulunduğundan Mülhakat 

ve Köylü ve Ahenk gazeteleri aleyhine... ikame-i 

dava edilmiş ve Mülhakat gazetesinin .neşriyatı 
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muzırra ve mündericatı memalik-i ecnebiyede tab 

olunub da duhulü taht-ı memnutenin hemen 
M 19 

idareten şeddi esbabının istıkmali... 

Mahmut Muhtar Paşa'nın aynı 
tarihte yine Dahiliye Nezaretine gönder
diği bir raporda, yukarıdaki telgrafta 
belirttiği görüşlerini dile getirirken; îzmir 
basınını "irticaa meyyal" olarak göster
dikten sonra: "... bi'1-hassa Mülhakat 
gazetesi Serbesti'nin eserini takib etmekte 
olub eşna-ı nasdan eşirra elindedir. 
Ezhan-ı ammeyi galeyana getirecek 
suretde devam eden neşriyatları.." yardır 
diyerek Mülhakat'ı mürteci ve ihtilal 
hazırlayıcısı olarak suçlamıştır.20 

Aydın vilayeti valisi, İzmir basını
nı ve özelde Mülhakat gazetesini suçlu 
konumda gösterebilmek ve onların eleşti
rilerinden kurtulabilmek için, dönemin 
politik unsurlarından çok iyi bir şekilde 
yararlanmaya çalışmıştır. Dönem, İttihat 
ve Terakki'nin iktidarını sağlamlaştırma 
çabalarının yoğun olarak yaşandığı bir 
dönemdir. II. Meşrutiyet sonrası kurulan 
siyasal örgütler içinde İttihat ve Terakki'
nin rakibi ve zıt politika üreten örgütlerin 
başında Ahrar ve Osmanlı Demokrat 
fırkaları gelmekte idi. 21 Özellikle Ahrar 
Fırkası'nın yayın organı durumundaki 
Serbesti gazetesi ise, Ittihatçılar'ı canın
dan bezdiren yayımlar yapmaktaydı. F. S. 
Oral, bu gazete hakkında; "Serbesti ga
zetesi tam bir azgınlık içinde idi. Saray 
döküntülerinden kadrosuna aldığı kimse
lerden öğrendiklerini neşirden önce şantaj 
için kullanıyor, önemli paralar sızdırıyor
du. Alamayınca da işi kalem zorbalığına 
döküyordu. İttihatçıları Masonlukla 
suçlayıp, İttihat ve Terakki'nin şeriatı 
kaldıracaklarını iddia ediyor ve gericilik 

19 B.O.A., DH. MUl., NoO 38-1/41-A. 
20 B.O.A., DH. MUl., No: 2-4/39-B. 
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arasındaki ilişkilerin ayrıntısı için bkz. Tunaya, 
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örneği veriyordu" diyor. 
31 Mart gerici hareketi, İttihat ve 

Terakki'nin en fazla korktuğu hareketler
den biri olmuştu, bu oluşumun örgütleyi-
cilerini ve katılanlarını cezalandırmak ve 
bu gerici harekete karşı devletin teslim 
olamayacağını gösterme konusunda 
dönemin iktidarı ve İttihat ve Terakki 
oldukça kararlıydı. Bu doğrultuda İstan
bul'da "divan-ı harb-i örfiler" kurulmuş 
ve ilgililere ağır cezalar verilmişti. 31 
Mart olayının oluşumunda Ahrarcılar ve 
Serbesti gazetesi oldukça etkin bir rol 
oynamıştır24 Bu yüzden Ahrar ve 
Serbesti isimlerinin, iktidar mücadele
sinde bulunan İttihatçılar için taşıdığı an
lamı bilen Mahmut Muhtar Paşa, 
dönemin koşullarını iyi kavramış bir 
yönetici olarak, kendisini eleştiren İzmir 
basınını, özellikle Mülhakat gazetesini; 
Ahrarcı, Serbestinin İzmir uzantısı ve 
mürteci olarak göstermekten çekinmemiş 
ve yumuşak noktayı deşmeye çalışmıştır. 
Kaleme aldığım bu yazıda, öncelikle 
Mülhakat gazetesini tanıtmaya çalışır
ken; doğal olarak gazetenin vali Mahmut 
Muhtar Paşa ile olan mücadelesi ve bu 
mücadeleler sonucundaki mahkemeleşme 

• yansıtılacaktır. 

Mülhakat gazetesinin (şu an için) 
elimde bulunan nüshalarından ilki 7 
Kasım 1909 tarihli, 73 numaralı 
gazetedir. Bu gazetedeki ilk yazı, "Eski 
Tas, Eski Tarak" başlığını taşımaktadır. 
İlginç başlıklı yazıda, II. Meşrutiyet 
sonrası imparatorluğun tamamında ger-

22 Fuat Süreyya Oral, Türk Basın Tarihi, Ankara, 
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