
MALTA 

üyesi olarak bağımsızlığın ı aldı ve 1979'
da İngiltere'nin adayı tamamen terket
mesi üzerine Malta Cumhuriyeti kuruldu. 

Sultan Abdülaziz, 1873'te Malta'da bir 
müslüman mezarlığı yaptırdığı gibi ( BA, 
A.AMD.MV, dosya, 9/ 37) İ stanbu l 'da Yıl 
d ı z Parkı'nda Malta Köşkü adıyla bilinen 
bir köşk inşa ettirdi. ll. Abdülhamid, 1883 
yı lında Malta'daki mezarlığa bir mescid 
ve çeşme ilave ettirdi (BA, Plan -Proje, nr. 
8 ı 8). 189S'te Malta Saint Paul Kilisesi'nin 
düzenlemek istediği, Valletta heykelinin 
bazı i şa retlerle teşhirini öngören ayin, 
m üslüman halkı rencide edeceğ i endişe

siyle İngiltere nezdinde yapılan g irişimler 
sonucu engellendi (BA, YA HUS, nr. 321 / 
84). Malt a, Milli Mücadele döneminde İs
tanbul'u işgal altında tutan İngilizler 'in 
siyasetine ters düşen 140 Osmanlı devlet 
adamı. siyasetçi ve düşünür için 1919-
1921 yılları arasında sürgün yeri oldu. 
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!;iii~ İDRİS BüSTAN 

MA'LÜF, Luvis 
(1867-1947) 

el-Müncid adlı Arapça sözlüğüyle tanı
nan Beyrutlu hıristiyan din adamı 

(bk. el-MÜNCİD) . 
L _j 

MA'LÜL 

(bk. İLLİYET; MUALLEL). 
L _j 

~ AA A _-, 

MALULZADE MEHMED EFENDI 

L 
(bk. MEHMED EFENDi, Malillzade). 

MA'LÜMAT 
( w lo~ ) 

_j 

Il. Abdülhamid döneminde yayımlanan 
haftalık ilmi ve edebi dergi. 

L _j 

Maliye MektQbl Kalemi mümeyyızı 

Mehmed Fuad ile Artin Asaduryan'ın bir
likte çıkardıkları dergi, 1 O Şubat 1309 -
20 Nisan 131 1 (22 Şubat 1894 - 2 Mayıs 
1895) t ar ihleri arasında t oplam kırk sekiz 
sayı yayımlanmıştır. Türk edebiyatı tarihi 
bakımından Ma'Iı1mdt'ın önemi, bir süre 
sonra Servet-i Fünun mecmuası çev
resinde Edebiyat- ı Cedlde topluluğunu 
meydana get irecek olan devrin bir kısım 
genç edebiyatçılarının bir araya gelip fa
aliyet göstermeye başladığı ilk yayın or
ganı olmasından gelir. 

İsmail Safa'nın çıkardığı Mirsad'ın Ey
lül 1891 'de kapanmasından sonra, aynı 
zamanda genç şairler arasında en çok 
ümit vaat eden Tevfik Fikret'i yeniden ya
zı hayatına döndürmek üzere Ali Ekrem'in 
(Bolayır) ön ayak olmasıyla 1893 yılı sonla
rında Hüseyin Kazım'ın (Kadri) evinde bir 
toplantı yapılır. Toplantıda genel bir dur
gunluk içinde bulunan Türk edebiyatını 
yeniden canlandırma konusu tartışılır. Bu 
amaçla, yayın izni daha önce alınmış olan 



Ma'lılmdt'ın başyazarlığına Tevfik Fik
ret'in getirilerek derginin yayım hazırlık
larına başlanması kararlaştırılır. 

Şekil ve muhteva itibariyle o sırada çı
karılan diğer dergilerden pek farklı olma
yan büyük boyda ve sekiz sayfa hacmin
deki dergi başlangıçta bazıları imzasız ol
mak üzere ilmi, fen ni ve biyografik yazı 

lar, bir kısım manzumeler ve zaman za
man devri n edebi faaliyet lerinin ele alın
dığı makalelerle Şubat 1894'te yayımlan
maya başlanır. Bunlar arasında Alexandre 
Dumas'nın La dame aux camelias adlı 
eseri hakkında bizzat kendisinin bir yazı
sının tercümesi ( nr. 4). İslam filozofların
dan Farabl(nr. 2), İbn Bacce (nr. 3) ve İbn 
Haldün (nr. 7) üzerine bazı makaleler, sa
natla ilgili Fransızca bir yazının tercümesi 
(nr. 5), buharlı lokomotifierin son duru
muyla ilgili bir yazı (nr. 5). İran edebiyatı 
hakkında birkaç sayı devam eden bir ma
kale (nr. 4-6), Goethe'nin Werther'iyle il
gili bir tefrika ( nr. ı 0-22), hat sanatına da
ir bir yazı ile (nr. 7-8) zaman zaman bazı 
kitap tanıtma yazılarına da (mesela bk. 
NQreddin Ferruh'un Şafak Sadalanhak
kında bir yazı, nr. 28) yer verilmiştir. 

Tevfik Fikret. derginin kuruluşu ve çıkı
şı sırasında çalışmalara doğrudan doğru

ya katılmakla beraber başlangıçta kendi 
adıyla herhangi bir şi i r veya makale yayım
lamaz. ancak 24. sayıdan itibaren Meh
med Fikret. Mehmed Tevfik. E(sad) Necib 
imzalarıyla. zaman zaman da imzasız ola
rak çeşitli şiirleri yer alır. Tevfik Fikret. da
ha sonraki yıllarda sanat anlayışında bü
yük farklılıklar meydana gelse de Galata
saray Sultanisi'nde kendisini şiir yazmaya 
teşvik eden hacası Muallim Feyzl'nin eski 
tarzdaki bir kısım şiirlerine de dergide yer 
vermiş (nr. ı O, ı3, ı6 : "Muallim Niki İçin 

Mersiye", nr. ı7, ı9, 29, 32), ayrıca Mual
liın Feyzl'nin talebelerinden Hüseyin Da
niş'in manzum ve mensur makale ve ter
cümelerini de yayımiarnıştır (nr. ı2, ı3, 

ı5, ı6, ı7, ı8 , ı9 , 20, 23, 28 , 33 , 34) Der
gide Tevfik Fikret'ten başka yeni tarzda 
çeşitli şiirleri yayımlanan şairler arasında 

İsmail Safa, Hüseyin Slret, Menemenlizil
de Mehmed Tahir. H. Nazım. A(yın) Na
dir, Süleyman Nazif. Abdullah Cevdet ve 
Ahmed Vefa gibi isimler yer alırken Mual
lim Feyzl. Hüseyin Daniş. Müstecablzade 
İsmet Bey, Vehbizade Rüşdü. ömer Fah
ri. Saffet ve Mehmed Rifat gibi eski tarz
da şiir yazan şairlerin eserlerine de rast
lanmaktadır. 

Mehmet Kaplan. Tevfik Filqet'in Batılı 
şiir görüşünü bu yıllarda Ma'Wmdt'ta ya
yım lamaya başladığ ı şiirleriyle idrak etti-

ğini ve bundan böyle hayalden veya tab
lo fikrinden hareket ederek şiir yazdığı nı 
belirtir. Dergide Tevfik Fikret'in, şiirleri 
yanında imzalı ve imzasız çeşitli makale
leriyle Fransızca'dan bazı şiir çevirileri de 
çıkmış. buradaki şiirleri İsmail Hikmet 
Ertaylan tarafından Tevfik Pikret Ma'
lılmdt'ta adıyla bir kitap haline getiril
miştir (İstanbul ı965) Tevfik FikretMa'
Jılmdt'ta yayımladığı. şiirinin gelişme çiz
gisini de gösteren şiirlerinden sadece 
üçünü ("Ey Yar-ı Negamkar", "Muhab
bet-i Şairane". "Thlüa Karşı") Rübdb -ı 

Şikeste'nin "Eski Şeyler" bölümüne al
mış. geri kalan on üç şiirine ise burada 
yer vermemiştir. 

Ali Ekrem hatıratında. Servet-i Fü
nun'dan önce bir bakıma Edebiyat-ı Ce
dlde topluluğuna hazırlık sayılabilecek 
Ma'lılmdt'ın dönemin genel havası ile 
biraz da yönetim in psikolojik baskıları 
sonucu kendiliğinden kapandığını belirt
mektedir. 
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MA'LÜMAT 
( ..:ıle~ ) 

Il . Abdülhamid devrinde yayımlanan 
ilmi, fenni ve edebi muhtevalı 

haftalık dergi. 
_j 

11 Mayıs 131 1 - 7 Ağustos 1319 (23 
Mayıs 1895 - 20 Ağustos 1903) tarihleri 
arasında 423 sayı yayımianmış olup Türk 
basın t arihinde Baba Tahir adıyla tanınan 
Mehmed Tahir tarafından çıkarılmıştır. 
Dergi, yayımlandığı dönem itibariyle Türk 
edebiyatında çeşitli gruplaşmaların ve 
tartışmaların ortaya çıktığı bir sırada 
edebi ve kültürel faaliyetlerin gelişmesin

de önemli bir rol oynamıştır. Devrin diğer 
mecmualarından farklı olarak bazı resim 
ve fotoğraflar ihtiva ettiğinden dolayı 
Musavver Ma'lCımdt adıyla da tanınan 
derginin ilk sayısında çıkış amacı şu şe
kilde açıklanmıştır: Hukuk. iktisat. ahlak, 
din. eğitim. pedagoji. biyoloji, ziraat. as
kerlik, ticaret, maarif. tıp. tarih, müsiki . 
coğrafya. kimya. astronomi, elektrik. fo
toğrafçılık. dil. edebiyat. kadın. aşk. aile 

MA'LÜMAT 

ve diplomasi gibi pek çok alanda yerli ve 
yabancı bütün faaliyetlerden okuyucular 
haberdar edilecek; edebi sahada tanın
mış yerli ve yabancı yazarların eserleri ve 
şahsiyetleri tanıtılacak, ayrıca dünyada 
ne olup bittiğine dair son haberler verile
cek; yeni buluşlarla önemli siyasi olaylar 
da belli bir bakış açısından değerlendiri
lecektir. Dergideki "İcmal-i Edebi" sütu
nunda ise bir hafta boyunca gerek Os
manlı gerekse Avrupa basın ve edebiyat 
çevrelerinde görülen dikkate değer ge
lişmeler duyurulacaktır. 

Sekiz yıl boyunca yayımını aksatmadan 
sürdüren Ma'lılmdt, izlediği tutarlı ya
yın politikası sayesinde Osmanlı ülkesinin 
hemen her tarafında ilgiyle okunan ve 
aranan bir dergi olmuştur. Akdeniz ve 
Ege ada l arı ile Kıbrıs. Balkanlar. hatta 
Mısır'dan gelen çeşitli haber, yazı ve mek
tuplar dergi sayfalarında yer almıştır. 
Ma'JUmdt Türkçe'nin sadeleş m esi. gaze
te makalesi. fıkra. hikaye ve şiir gibi yeni 
edebi türleri n gelişmesi yolunda özellikle 
genç kalemleri teşvik etmek amacıyla bazı 
yarışmalar düzenlemiş ve ödüller dağıt
mıştır . 

Avrupa'daki edebi gelişmelerin günü 
gününe takip edildiği görülen dergide ye
ni ölmüş edebiyatçılarla ilgili değerlendir

melerin yanı sıra bir kısım edebiyat tar
tışmalarından da bahsedilmiştir. Lamar
tine. François Coppee, Victor Hugo. Guy 
de Mauppasant, Alexandre Dumas. Paul 
Bourget ve Pierre Loti gibi isimler başta 
olmak üzere romantik ve realist Fransız 
şair ve yazarlarından çevirilere veya on
larla ilgili tanıtma yazılarına yer verilmiş 
(mesela bk. "Lamartine ve Asan". nr. ı7: 
"Goncourt'lar", nr. 48; "George Sand Me
selesi" , nr. 58: "Guy de Mauppasant". nr. 
65: "Emile Zola ve Asan", nr. 7ı-72: "Al
phonse Daudet". nr. 113-ıı4: "Zola Dava
sının Temyizi" , nr. ı29: "Taine" , nr. ı63-

165; "Pierre Loti 'ye Dair", nr. ı66), ayrıca 
"İtalyan Edebiyyat-ı Hazırası" (Refik All, 
nr. ı 7 ı - ı 78) gibi birkaç sayı devam eden 
incelemeler de yer almıştır. O döneme ait 
edebi meseleler hakkında önemli bir bel
ge niteliğindeki "İcmal- i Edebi" sütunun
da Türk edebiyatı üzerine çeşitli değer

lendirmelerle birlikte dil, tarih, mOsiki ve 
felsefeye dair dikkate değer makaleler 
yayımlanmıştır. Derginin "Kısm-ı Nisa" 
bölümünde kadınlar için faydalı olabilecek 
maJOmat yanında çeşitli elbise modelle
rine kadar değişik konularda bilgi veril
miş. arka kapağında ise fennl nitelikte 
bilmecelerle bilhassa çocuklara yönelik 
yayımlar yapılmıştır. 
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