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KIRŞEHİRLİ MEHMET FEVZİ EFENDİ (? - 8 Mayıs 1915) 

VE GAZETECİLİĞİ ⃰ 

 Dr. Ahmet OĞUZ
1
 

ÖZET 

Mehmet Fevzi Efendi, orta Anadolu kültürüyle yetişen, alt düzeyde eğitim alan biridir. Genç 

yaşta geldiği İzmir’den Kırşehir’e bir daha dönmemiştir. Gazetecilik yapmadan önce değişik işlerle 

uğraşmıştır. Örneğin sebze meyve satmıştır. İzmir’de bir handa oda kiralayarak mezar taşı üzeri 

yazıları, kart vizit basımı ve değişik yazı işleriyle uğraşmıştır. Daha sonra basın hayatına girmiş, 

İzmir’de muhabirlik ile beraber kendi gazetesini çıkarmaya başlamıştır. 

Kiraladığı bu küçük han odası İzmir’de gazetecilerin ve şehrin ileri gelenlerinin uğrak yeri 

olmuştur. Bu odada işlerini görmüş ve akşamları da orada yatmıştır. Yardım sever kişiliği ve 

mütevazılığinin de etkisiyle çevresinde sevilen bir gazeteci olmuştur. Yeterli eğitimi olmamasına 

rağmen bunu kendi lehine çevirmeyi başarmıştır. Halk diliyle halkın anlayacağı bir üslup kullanması 

bunda etkili olmuştur. Mesleğinde ilerleme kaydetmiş, hatta gazeteci olmak isteyen gençlere rehberlik 

edecek kitap dahi yayınlamıştır. Nasıl gazeteci olunacağı hakkında tecrübelerini aktarmıştır. Herhangi 

bir gazetede köşe yazarlığı yapmanın inceliklerini anlatmıştır. İttihat ve Terakki ile iyi geçinememiş 

gazetesi zaman zaman baskı görmüştür. Hiç evlenmeyen Mehmet Fevzi, Efendi İzmir’de gureba 

hastanesinde veremden ölmüştür. Ölümünden sonra İzmir basını kendisi hakkında olumlu görüşler 

bildirmiştir. Gave/Kave adlı sol görüşlü olduğu iddia edilen gazetede muhabirlik yapmıştır. Buradan 

hareketle görüşünü tam olarak ortaya koymak zordur. İlkeli bir gazeteci olduğu incelediğimiz 

kitabından anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mehmet Fevzi Efendi, İzmir, Basın, Gazete. 

 

ABSTRACT 

In this study kirsehirli Mehmet Fevzi Efendi's life and journalism have been investigated. 

Central Anatolian cultures grown in the lower level of education is one. For military service came 

from Izmir to Kirşehir did not return any more. Has been involved with various business journalism 

before. For example, fruits and vegetables were sold. Renting a room in the inn tombstone in Izmir via 

text, business cards printing and has been involved with various writing jobs. Then press entered into 

the lives, along with their newspaper correspondent in Izmir began to draw.  

Rented a room this small inn in Izmir journalists and has been a haunt of the notables of the 

city. This room has seen the work and in the evening there were hospitalized. Under the influence of 

personality and modesty likes to help a loved one journalist has been around. Despite the lack of 

adequate training has managed to turn it to their advantage. People use language people could 

understand style has been influential. Occupation in progress, or even to guide young people who 

want to be a journalist even published books. How has transferred reporters about their experiences 

will be. In any newspaper columnist has described the intricacies of doing. Not establish good 

relations with the Union and Progress newspaper has seen occasional printing. Mehmet Fevzi Lord 

never married, died from tuberculosis in Gureba Hospital in Izmir. After the death of Izmir press has 

reported positive opinions about him.  Gave’s/Kave's alleged leftist newspaper that has served as a 

correspondent. Hence it is difficult to fully realize the vision. We have studied is a principled 

journalist is understood from the book.  

Keywords: Mehmet Fevzi Lord, İzmir, Press, newspaper 

 

 

 

 

                     
* Bu çalışma II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, 13-14 Ekim 2005, Kırşehir’de bildiri olarak sunulmuştur. 
1
 Yrd. Doç. Dr. Nevşehir Üniversitesi,  Fen Edebiyat Fakültesi. 
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Hayatı: 

Kırşehirli Mehmet Fevzi Efendi, Kırşehir’de doğmuş, daha sonra İzmir’e yerleşerek 

İzmir’de II. Meşrutiyet devrinde, gazeteciliği ve yayımladığı kitaplarıyla da tanınmış bir gazeteci ve 

yazardır. 

Kırşehirli Mehmet Fevzi Efendi’nin hayatı hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Onun 

hakkında 1934 tarihinde Anadolu gazetesinde
2
 yayımladığı “Kırşehirli Mehmet Fevzi Kimdir? Meğer 

Gazeteciler Nasıl Aldanırlarmış.” adlı uzun bir yazısında Mehmet Fevzi Efendi ve arkadaşlarıyla olan 

bir hatırasını nakleden Hüseyin Rifat,
3
 Mehmet Fevzi’nin “nevi şahsına münhasır İzmir için 

unutulmaması lazım gelen adamlardan biri” olarak tanımlamıştır.
4
 İlköğrenimini Kırşehir’de yapan 

Mehmet Fevzi, bu hatırattan da anlaşıldığına göre başka bir eğitim görmemiştir. Bu eğitimin de 

derecesi bilinmemektedir. Kırşehir’de o yıllarda lise olmadığı düşünüldüğünde bu eğitimin “iptidai 

mektep” yani ilkokul seviyesinde kaldığı kuvvetle muhtemeldir. Genç yaşta İzmir’e gelmiş, İzmir’de 

bazı meslekleri denedikten sonra gazetecilik hayatına başlamış ve düşük seviyedeki bu eğitimine 

rağmen İzmir’in tanınmış bir gazetecisi olmayı başarmıştır. 

Kırşehir’den İzmir’e geliş tarihini O. Faruk Huyugüzel askerlik sebebiyle olduğunu söylese 

de İzmir’e askerlik için değil daha önceki bir tarihte geldiğini yine yukarıda hatıratta geçen “yakasına 

askerlik yapıştı” sözünden anlaşılmaktadır İzmir’e geldiği ilk zamanlar sebze-meyve satarak geçimini 

sağlamış, daha sonraları mezar taşı işine başlamıştır. Yine hatırattan öğrendiğimize göre mezar taşı 

işini kârlı görerek bu sefer mezar taşlarına yazı ve şiir kazımaya başlamıştır. 

Bu işi kârlı bir şekilde devam ettirirken yine aynı hatırattan aldığımız bilgiye göre askere 

gitmiştir. Daha sonra Mehmet Fevzi gazeteci olarak varlık gösterebilmiştir. Mehmet Fevzi imzasıyla 

“güzel” bir üslupla yazılan yazılar arkadaşı Hüseyin Rıfat’ı da şaşırtmıştır. Zira “sebzeci” olarak 

bıraktığı Mehmet Fevzi karşısına İzmir’in ünlü bir “gazeteci” olarak çıkmıştır. 

O’nun hayatı hakkında bilgiler burada kesilmekte ve doğrudan gazetecilik hayatı ile ilgili 

yazılar yer almaktadır. Gazetede yazılar yazmaya II. Meşrutiyetle başlamıştır. O’nun II. Meşrutiyet 

yıllarında gazeteciliğe başladığına dair “Nasıl Muharrir Olunur?” adlı eserinde gençlere yazı 

yazmamaktan korkmamaları gerektiğini anlatırken “Beş altı sene evvel benim de başıma geldi.” 

ifadesinden anlaşılmaktadır.
5
 İzmir’de Kemeraltı’nda Hacı Hasan Hanı karşısında gündüzleri işyeri 

olarak kullandığı, akşamları da orada yattığı bilinmektedir.
6
 Buraya taşınması kendi başına çıkardığı 

“Türk”
7
 adlı gazetesinin kapanmasından sonra olduğunu hatıratta şöyle açıklanır” Fevzi için yaşamın 

zor yılları başlamıştı. Hacı Hasan Hanı’nın karşısında ve köşesindeki dükkânının üzerinde bulunan 

odaya iltica ederek...” demektedir. Daha önceleri nerede kaldığı bir ev hayatının olup olmadığı 

hakkında bilgi yoktur. Mehmet Fevzi Efendi, Kemeraltı’ndaki bürosunda gazetecilik ve hakkak 

işleriyle meşgul olmuştur. Bürosunun önünde “İş Bitiren İdarehanesi” yazılıydı. Bu ibareyi onun bir 

şiirinin sonunda da yazmıştır. İzmir’in tanınmış gazetecileri ve eski dâhiliye nazırı Memduh 

Paşa(1839-1825), Kantarağasızade Ömer Selahattin, Raif Nezih, İsa Mansur, Nevzat Çelikoğlu ve 

daha birçok münevver bu mütevazı bürodan eksik olmazlardı.
8
 Yukarıda sayılan dönemin bazı 

tanınmış kişilerinin Mehmet Fevzi’nin bürosuna sıkça gelip gitmesine rağmen Hüseyin Rıfat, “Türk” 

gazetesinin kapanması dolayısıyla O’ndan “orta tabaka tahsil görmüşlerin sevgilisi” olarak 

bahsetmiştir. 

Hayatı hakkında daha fazla bilgiye sahip olmadığımız Mehmet Fevzi Efendi, 8 Mayıs 1915 

tarihinde İzmir Gureba hastanesinde veremden ölmüştür. 

Ölümünden sonra, “Ahenk”, Çapkın, Köylü gibi gazetelerde hayatı ve daha da çok 

gazeteciliği hakkında bir takım müspet yazılar yazılmıştır. Çevresinde sevilen biri olduğu 

anlaşılmaktadır. Hüseyin Rifat’ın yazdıklarına göre “Memlekete rindiliği(dünya işlerini boş veren), 

                     
2 İzmir’de yayınlanan Türkçülük akımını savunan bir gazetedir. Bkz; Erdoğan Tokmakçıoğlu, Türk Basın Tarihi,  İsim 

yayınları, Ankara, 2011, s. 23. 
3 İhsan Işık, Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, c. 4, Ankara, 2006, s. 1750. 
4 Hüseyin Rifat; Anadolu, nr.5968, 19 Temmuz 1934. 
5 Mehmet Fevzi, Nasıl Muharrir Olunur? Vilayet Matbaası, İzmir, 1914. s.4. 
6 Ö. Faruk Huyugüzel,  İzmir Fikir ve Sanat Adamları(1850-1950), Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri Dizisi, Ankara 

2000, S. 340. 
7
 Sina Akşin,  Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Kitabevi, Ankara, 2001, s. 373; Bu Türk gazetesinin Ali Kemal’in 

Kahire’de çıkardığı Türk gazetesiyle bir ilgisi yoktur.  
8 Huyugüzel; Ö. Faruk. S. 340. 
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kalenderliği, çalışkanlığı getiren Mehmet Fevzi Efendi”,
9
 dostlarıyla yemesini içmesini seven dost 

canlı bir adamdır.
10

 

 

Mehmet Fevzi Efendi’nin Gazeteciliği 

Yakın dostu olduğunu hatıratından anladığımız Hüseyin Rıfat, onun “Köylü” ve bizzat 

kendisinin çıkardığı ve İzmir’de çok tutulan “Türk”
11

 gazetesinden başka gazete isminden 

bahsetmemektedir. Belki de bunun sebebi yukarıda da bahsi geçtiği üzere “Türk” gazetesinin İzmir’de 

çok tutulması ve aranan bir gazete olmasıdır. Ancak Mehmet Fevzi Efendi, o tarihlerde İzmir’de çıkan 

pek çok gazetede yazılar yazdığı, başyazar yani o günün ifadesiyle “sermuharrir” olduğu hatta bu 

başarısını kendi adına da bir gazete çıkararak da göstermiştir. Hüseyin Rıfat, Türk gazetesi hakkında 

şunları söylemektedir: “sebzeci Mehmet Fevzi İzmir’de Türk namıyla tek başına yevmi bir gazete de 

çıkardı ve bu gazete Mehmet Fevzi’nin avamı ahaliyi çok güzel anlayan yazıları şimdiye kadar hiçbir 

gazetenin görmediği yazıları rağbet gördü.
12

” ifadesiyle Mehmet Fevzi’ye olan hayranlığını ve 

çıkardığı gazetenin başarısını da böylece dile getirmiştir. 

Kırşehirli Mehmet Fevzi Efendi, İzmir basınında yer alan eski “Köylü”, “Mülhakât”, 

“Gâve/Kave” ve “Celali” gazetelerinde muharrirlik de yapmıştır.
13

 O’nun ölümünden sonra “Köylü”, 

“Çapkın” ve “Ahenk” gazetelerinde kendisi hakkında bazı haberler çıkmış ve hayatından ziyade 

gazeteciliğine vurgu yapılmıştır. Ancak biz Mehmet Fevzi’nin yukarıda adı geçen gazetelerde 

yazılarına ulaşamadık. İzmir Milli Kütüphanesi’nin ilgili birimlerinde yaptığımız araştırmalarda 

yukarıda adı geçen gazetelerin tam koleksiyonlarına rastlayamadık. Gazetelerin büyük bir kısmının 

CD’ye aktarılması çalışmaları tam olarak yapılamadığından Mehmet Fevzi’nin yazılarını görmemiz 

mümkün olamamıştır. Yalnız “Gave/Kave”
14

 gazetesini görebildik. Liberal sosyalizmi savunan 

“Kave”nin
15

 yalnız birkaç sayısı diğer gazetelere eklenmiş durumdaydı. Burada da açık olarak 

Mehmet Fevzi imzası bulunmamaktadır. Ankara Milli Kütüphanesinde 1974 SÇ 101 numarayla 

“Köylü” gazetesine ulaştık ancak burada da “S” harfiyle başlayan gazetelerin CD’ye aktarma 

çalışması olduğundan bunları da görme imkânımız olmadı. 

Mehmet Fevzi’nin fikri hayatı hakkında ise “Türk” gazetesinin kapanması dolayısıyla başka 

gazetelerde yazılan vasıtasıyla bilgi bulabiliyoruz. Hüseyin Rıfat, “Mehmet Fevzi’nin Türk 

gazetesinde çıkan yazılarının İttihat ve Terakki’nin hiç hoşuna gitmemektedir”, diyerek onun fikir 

hayatına bir nebze olarak ışık tutmuştur. İttihat ve Terakki’nin fikriyle çatıştığı anlaşılmaktadır. İttihat 

ve Terakki’nin muhalif basını susturma eğiliminden İzmir basını da bu arada Kırşehirli Mehmet Fevzi 

Efendi’nin de nasibini aldığı tahmin edilmektedir.
16

 O’nun Gelibolulu Mehmet Refet tarafından 

sosyalist bir anlayışla 17 Aralık 1908 tarihinde çıkarılan “Gave/Kave” ile adının geçmesi de fikir 

hayatını yansıtan diğer bir işaret sayabiliriz.
17

 

Mehmet Fevzi’nin Mülhakât’ta bir kalem kavgasına girdiği anlaşılmaktır. “Ahenk” 

gazetesinin 31 Mart 1913 tarihli sayısında belirtildiği üzere, Mehmet Fevzi Efendi”nin çıkardığı bu 

“Türk” adlı gazete Ahmet Refik’in gazetesi Mülhakât’in kapanmasına da sebep olmuştur. Bununla 

ilgili “Ahenk” gazetesinin aynı sayısında yer alan haberde “Mülhakât’ın ihtiyar-ı tatil etmesi üzerine 

yerine Türk isminde Mehmet Fevzi Efendi’nin müdüriyeti altında yine yevmi bir gazete intişara 

başlamıştır. Dünkü gün bu refikimizin birinci nüshasını gördük. Arkadaşımızı samimiyane tebrik ile 

devam-ı muvaffakıyyet temenni eder ve karilerimize tavsiye ederiz demektedir.
18

 Ö. Faruk 

                     
9 Huyugüzel; Ö. Fanık. S. 341. 
10 Anadolu, nr. 5968, 19 Temmuz 1934. 
11İzmir’de 1 Nisan 1341(1925) Çarşamba günü Yeni Türk adında bir gazete yayınlanmıştır. Ancak, bu gazetenin Kırşehirli 

Mehmet Fevzi Efendi’nin çıkardığı Türk gazetesinin devamı olduğu şeklinde mukaddimesinde bir açıklama 

bulunmamaktadır. Gazetenin mukaddimesinde sadece Türkçü bir gazete olduğu yer almaktadır. Bu da gösteriyor ki Yeni 

Türk ile Türk’ün her hangi bir fikri bağlantısı olmadığı anlaşılmaktadır. 
12 Anadolu, nr. 5968, 19 Temmuz 1934. 
13 İzmir gazeteleri içinde Demokrat Yeni Köylü gazetesinin ismi vardır; Abbas Parmaksızoğlu, Türk Gazetecilik ve basın 

Tarihi, İstanbul, 1959, s. 49-50. 
14 İzmir Milli Kütüphanesi’nde “Kave” olarak katalogda isimlendirilmiştir. 
15 M. Nuri İnugur, Basın ve Yayın Tarihi, Der yayınları, İstanbul 1993,s.327. 
16 Fuat Süreyya Oral, Türk Basın Tarihi ((1728-1922/1831-1922), Birinci Kitap, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi, Yeni 

Adım Matbaası, s. 180. 
17 Huyugüzel, a.g.e., s. 341. 
18 Ahenk, 31 Mart 1913. 
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Huyugüzel’e göre bu ilanda yer alan “yine” kelimesi bize Malhakât’ın İzmir’e taşındığını ve bir süre 

Mehmet Fevzi’nin idaresinde çıktıktan sonra kapandığını da zımnen anlatmaktadır. Anlaşılıyor ki, 

“Ahenk” gazetesinin 2 Nisan 1913 tarihli sayısında
19

 belirttiği üzere “Mülhakât” sahibi Ahmet Refik 

gazetesinin kapanmayıp geçici olarak tatil edildiğini ve bu tatilin muharririn sözünde durmamasından 

ileri geldiğini bildirmekteyse de “Mülhakât” bir daha çıkmamıştır ve burada sözü edilen muharrir 

Mehmet Fevzi olmalıdır. 

Mehmet Fevzi Efendi, gazeteciliği yanında şiirle de uğraştığı tahmin edilmektedir. Yine 

“Ahenk” gazetesinde yer alan bir haberde; “Mehmet Fevzi Efendi Ne Diyor” Başlıklı bir şiirinde 

Mehmet Fevzi Efendi şu satırları yazmıştır: 

 

 

Basıyoruz kart dö vizit 

Kazıyoruz mühür, imza, hevaire(?) 

Yapıyoruz güzel damga 

Ramazandır işte bu ay takip eder bunu bayram 

Olur, mu hiç böyle günde kartvizitsiz selam 

Taraf-ı kâğıtta ta’b olunur 

Bir mektupla yazı bize 

Her çeşidinden bulunur 

Göndeririz derhal size 

İzmir: Kemeraltı; “işbitiren idaresi”
20

 

 

Mehmet Fevzi Efendi, yazdığı bu şiirde bir şiir özelliğinden çok işinin kart vizit basmak 

olduğunu ve kart vizit ile selamlaşmanın önemine vurgu yaptığı düşüncesindeyiz. Bu arada kart vizit 

kullanmayı da teşvik etmektedir. Hüseyin Rıfat, Anadolu gazetesinde yazdığı hatıratında kart vizit 

işinden aldıkları iki mecidiye ile bir gazinoda eğlendiklerini anlatması da bunu doğrular 

görünmektedir.
21

 

 Kırşehirli Mehmet Fevzi Efendi’nin gazeteciliği ve elimizde bulunan bir şiirinden başka iki 

kitabı da mevcuttur. Bunlardan birisi 1912 tarihinde yayımlanan  “İki Şehid-i Aşk” adlı eseri bir büyük 

hikâyedir. Bunun önsözünde bir de roman yazacağını bildirmesine rağmen Mehmet Fevzi Efendi’ye 

ait bir roman bulunamamıştır.
22

 

İkinci kitabı, elimizde bulunan ve küçük bir risale halinde 46 sayfa olarak 1914 tarihinde 

yayımlanan “Nasıl Muharrir Olunur?” adlı eseridir.
23

 Biz Mehmet Fevzi Efendi’nin gazeteciliğini ve 

gazetecilik anlayışını buradan takip edeceğiz. 

Mehmet Fevzi Efendi’nin Gazeteciliğe Bakışı: 

İzmir’de yayımlanan birçok gazeteye yazı yazan Mehmet Fevzi Efendi, gazeteye ve 

gazeteciliğe bakışını “Nasıl Muharrir Olunur? ” adlı kitabında anlatmıştır. Kitap daha çok gazeteci 

olmak isteyen gençlere öğüt niteliğindedir. Kitabın kapağında dikkat çekmek amacıyla olmalı ki bazı 

sorular mevcuttur: 

Muharrir ve muharrirlik nedir? 

                     
19 “Mülhakât refikimizin …….bulunan sahibi Ahmet Bey’dir. Atideki telgrafı aldık: Nazilli 18 Mart. 

Mülhakât’ı kapattım. Muharreren gazetemi çıkaracak hakkındaki teminatından feragati muvaffakaten tatiline 

sebebiyet vermiştir. Türk gazetesindeki neşriyatın tenzilini…. Refika perverilerinde mevcuttur. Mülhakât sahibi 

Ahmet; Ahenk, 2 Nisan 1913. 
20 Ahenk, sayı: 5487/3, 28 Temmuz 1914 

21 Hüseyin Rifat, a.g.y. 
22 Huyugüzel, a.g.e. s.341. 
23 Mehmet Fevzi,  a.g.e. 
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Nasıl muharrir olunur? 

Makale ve mevzu nedir? 

Nasıl mevzu bulunur? 

Makale nasıl yazılır? 

Sirkat-ı mubah nedir? 

Yükselmek için alçalmak mı lazım!.. 

Katiller alkışlanıyor. Bırak onu....! 

Artık bulutlardan ininiz..! 

Kitap “en evvel okunacak” adlı bir önsöz ile yukarıdaki bölümlerden oluşmaktadır. 

Önsözünde yazar, gençlerin yazı yazmak ve muharrir olmak için çok hevesli olduğunu, gazetede 

isimlerinin olmasını sabırsızlıkla görmek isterler demektedir. Yazısı yayımlanmayanların üzüntüye 

kapıldıklarım, bunun üzerine yazı yazmamaya karar verdiklerini anlamış, kendisinden örnekler 

vermiştir. Yazısının yayımlanmasından ne büyük bir saadet duyduğunu da bu arada anlatmıştır. 

Muharrirlerin nasıl oluyor da her gün tarımdan sanayiye, ticaretten siyasete en derinlemesine 

yazılar yazdığının sırlarım kendince vermeye çalışmıştır. Başından lokantada geçen bir olayı 

nakletmiştir. Gazetelere her gün her konuda yazı yazmanın engin bilgi sebebiyle değil “muharrirlik 

sanatının iyi bilinmesiyle” mümkün olacağını söylemiştir. Yani yazı yazmayı bir “sanat” olarak görür 

ve bu sanatın inceliklerini vermeye gayret etmiştir. Kendisinin bu sanatı öğrendikten sonra isterse bir 

günde bir değil beş makale bile yazabileceğini örnekleyerek anlatmıştır. 

“Muharrir ve muharrirlik nedir?” Başlıklı bölümünde yazının “tâli” olması yani doğaçlama 

olarak gelmesi gerektiğini yazmıştır. Anadolu içlerinde pek çok bu türden yazılar ve yazarlar 

olduğunu, gazeteciler için bir başka ilginç görüşü ise “gazetecilerin hiçbir siyasi görüşe bağlı olmadan 

serbest kalmaları gerektiğini” söyler. Yazarların hiçbir görüşe, mezhebe, hatta bazılarının vatansız 

gibi gözüktüklerini anlatmaktadır.
24

 Mehmet Fevzi, daha ilginç bir noktaya daha temas eder. Bir gün 

önce vatansız gibi görünen bir yazarın hemen sonra nasıl vatanperverine bir yazı kaleme aldığını 

anlatır. Bunu nasıl yaptığına hayret etmemek gerektiğini gazetecinin fikrinin başka yazısının başka 

olduğunu ifade etmiştir.
 25

 

Gazetecilerin büyük bir zenginlik ya da yüksek maaş beklentisi içinde olmadıklarını, bir 

valinin yanına serbestçe girsinler, biraz toplumda şöhretleri olsun bunun kendilerine yeteceğini, bir 

kuru şöhrete aldanacaklarını, onun peşinden gideceklerini mütevazı bir dille anlatmıştır. O dönemin 

İzmir gazetecilerinden Eşref Bey’in bir şiiriyle bunu örneklendirmiştir.
26

 

“Nasıl Muharrir Olunur?” başlıklı bölümde de yazarlığın bir cesaret işi olduğunu, yazılarının 

eleştirilmesinden korkulmaması gerektiğini, eleştiriden korkanların muharrir olamaz görüşündedir. 

“Yazdıklarının kendinden daha büyük insanlar okuyacağı için kalemi titreyebilir. Ama kendi 

seviyesindeymiş gibi yazması onu daha ziyade başarıya ulaştırır. Bunu kendi tecrübelerime göre 

söylüyorum." demektedir.
27

 Daha sonra ise Mehmet Fevzi şöyle bir yorum getirmiştir: “Ben herkesten 

çok biliyorum diyerek kendimi cesaretlendirdim. Serbestçe yazdım” sözleriyle kendisini anlatmıştır.
28

 

Sonuç: 

Mehmet Fevzi Efendi, çocukluğunda Kırşehir’den giderek İzmir’de hayata tutunmuş, 

kendisine gazeteciliği meslek edinmiş, bunda da başarı göstermiştir. Çalışkanlığı ve dost canlılığı ile 

kendisine yakın bir arkadaş çevresi edinmiş ve o çevrede hayatını tamamlamıştır. Hayatından 

anladığımıza göre hiç evlenmemiş “bir han dibinde” ömrünü tamamlamıştır. Hangi tarihte doğduğu 

bilinmemesine rağmen askerlik görevini ifa ettikten bir süre sonra gazeteciliğe başlamış, 6-7 yıllık bir 

gazetecilik hayatı hatta İzmir yerelinde başarılı bir gazetecilik hayatı geçirmiştir. Ancak çokta lüks 

olmayan han köşelerinde bir hayat yaşamış ve genç yaşta muhtemelen de parasız pulsuz olarak İzmir 

Gureba Hastanesi’nde veremden ölmüştür. 

                     
24 Mehmet Fevzi, a.g.e. s. 11. 
25 Mehmet Fevzi, a.g.e. s. 12. 
26 Mehmet Fevzi, ag.e. s. 14. 
27 Mehmet Fevzi, ag.e. s. 15. 
28 Mehmet Fevzi, a.g.e. s. 19. 



19 

 

Bu çileli hayatına rağmen gazetecilik hayatının başarılı geçtiği anlaşılmaktadır. Döneminde 

İzmir’de çıkan pek çok gazetede yazılar yazmıştır. Ancak bu gazetelerin uzun süreli yayın hayatlarını 

sürdürememesi, belki de bazılarının tam koleksiyonlarının toplanamaması O’nun yazılarının 

toplanamamasının da başlıca sebebidir. Bu yazıların toplanabilmesi için İzmir Milli Kütüphanesi’nin 

koşulları altında pek de düzenli olmayan süreli yayınlar kısmında uzun süreli bir çalışmayı 

gerektirmektedir. 

Mehmet Fevzi’nin düşünceleri de bu cümleden olarak tam olarak aydınlanamamıştır 

diyebiliriz. Orta sınıf okur-yazar halkın sevdiği, halk ağzıyla yazılar yazan bir gazeteci olduğu 

anlaşılmaktadır Bunda eğitim seviyesinin de etkili olduğu tabiidir. Fakat o bu durumu kendi lehine 

çevirmeyi başarmıştır. Zira konuşma dilinde yazılan makaleleri okurların ilgisini çekmiştir. Sosyalist 

eğilimli Gave’de yazı yazdığı, İttihatçılar’la iyi geçinemediği göz önüne alınırsa siyasi görüşü de 

anlaşılmış olur. Çıkardığı gazetesine “Türk” adını vermesi onun milliyeti konusunda şüphe 

götürmeyeceğinin delili olarak sayıyoruz. 

 

 

KAYNAKÇA 

 

Gazeteler 

-Anadolu 

-Ahenk 

 

 

Kitaplar

-  İnugur,  M. Nuri, Basın ve Yayın Tarihi, Der yayınları, İstanbul 1993. 

- Akşin,  Sina, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Kitabevi, Ankara, 2001. 

- Fuat Süreyya Oral, Türk Basın Tarihi ((1728-1922/1831-1922), Birinci Kitap, Osmanlı İmparatorluğu 

Dönemi, Yeni Adım Matbaası,  İstanbul, 1967. 

- Huyugüzel, Ö. Faruk,  İzmir Fikir ve Sanat Adamları(1850-1950), Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri Dizisi, 

Ankara,  2000. 

- Işık, İhsan,  Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, c. 4, Ankara, 

2006. 

- Mehmet Fevzi, Nasıl Muharrir Olunur? Vilayet Matbaası, İzmir, 1914. 

- Parmaksızoğlu, Abbas, Türk Gazetecilik ve basın Tarihi, İstanbul, 1959. 

- Tokmakçıoğlu,  Erdoğan, Türk Basın Tarihi,  İsim yayınları, Ankara, 2011. 


