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1891-1898
yılları arasında yayımlanan
eğitim ağırlıklı

edebiyat ve fen dergisi.
~

L

Başlangıçta okul çağındaki gençlere yönelik olarak rüşdiye ve id adi programları
na uygun biçimde yayımlanan dergi maceralı bir neşir hayatından sonra edebi
hüviyet kazanmıştır. İkinci yılın sonunda
beş aylık bir aksama ve Şubat 1896'da
bir haftalık kapatılma dışında kesintisiz
olarak beş yıl beş ay süresince 211 sayı
çıkarılan derginin yayım hayatı şöyledir:
1. sene: Haftalık, sayı 1-52: 26 Temmuz
1307- 20 Temmuz 1308 (7 Ağustos 1891 1 Ağustos 1892): 2. sene: On beş günlük,
sayı 53-100: 27 Temmuz 1308- 19 Temmuz 1309 (8Ağustos 1892-31 Temmuz
1893): 3. sene: On beş günlük, I. cilt: Sayı
1-26 ( 14. sayıdan sonrası ll. ci lt): 30 Ka nunuevvel 1309- 2 Mart 131 O (11 Ocak
1894-14 Mart 1894): 4 . sene: Haftalık,
lll.cilt:sayı27-39; 16Mart1311-7Eylül
1311 (28 Mart 1895- 19 Eylül 1895); IV.
cilt: Sayı 1-52: 14 Eylül 1311 - 12 Eylül
1313 (26 Eylül 1895- 24 Eylül 1897); S.
sene: Haftalık, V. cilt: Sayı 53-72; 19 Eylül 1313-30 Kanunusani 1313 (1 Ekim
1897- 11 Şubat 1898) . Mekte b 'in 100
sayıdan meydana gelen ilk devresi tamamen eğitici ve öğretici nitelikte olup
üçüncü yıldan itibaren giderek edebi bir
hüviyet kazandığı görülmektedir. Sahibi
Karabet Efendi olan dergi bu yıllarda basına uygulanan sansür dolayısıyla yayım
hayatı süresince siyasetten uzak dur-

rirler. Aynı şekilde "Ahlak" başlığı altında
çocuklara mill1 ve manevi değerleri aşıla
mak amacıyla kaleme alınan hikayelere
de yer verilir. Derginin bu devrede edebiyatla ilgisi Ahmed Rasim, Mehmed Celal
ve Hüseyin Cahid gibi müellifler tarafın
dan yazılan hikayeler çerçevesindedir. Diğer yazarları arasında Ali Muzaffer. İbra
him Aşki ve Mazhar bulunmaktadır. Bu
dönemde dergi daha çok eğitim alanında
önemli bir görevi yerine getirmiş. bilgiyle
oyunu, eğlence ile hikaye ve resmi bir arada vermiştir.
Ocak 1894'te İsmail Hakkı'nın (Aiişanza
de) başmuharrirliğinde daha hacimli olarak ve daha zengin sayılabilecek bir muhteva ile yayıma başlayan derginin ikinci
devresi Türk edebiyatının gelişmesi ba-
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inşa yazıları;

Mehmed Halid
Fransızca'dan çeviriler; Ahmed Rasim,
Mehmed Celal ve Hüseyin Cahid (Yalçın)
öğretici hikayeler; Şerefeddin Mağmfiml
sağlık konuları; Salih Zeki fenni eğlence
ler ve çeşitli sorularla dergiyi öğrencilerin
ilgiyle takip edeceği bir yayın haline geti-
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İlk döneminde derginin başmuharriri

dil ve

önem taşımaktadır. Derginin
her ne kadar Şark kültürüne
ve eski edebiyata yakın gibi görünse de
Batı kültürü ve edebiyatıyla ilgili bir bölüm
bulunmaktadır. Burada edebiyat tarihlerinden yapılan tercümeler yanında hikaye ve roman çevirileri, Batı mfisikisi üzerine yazı larla Şark ve Garp mGsikisini mukayese eden yazılara da yer verilmiştir.
Mekteb'in bu dönemde de zaman zaman tarih, gramer. ziraat ve kimya ko nularında yayımlanan yazılarla okul dergisi hüviyetini tamamen kaybetmediği
görülmekle beraber edebiyata daha fazla yer ayırdığı dikkati çeker. Edebiyat sütun larında Andelib (Faik Esad), Samih
(Rifat Bey), Muallim Feyzi, Hüseyin Daniş
(Pedram) . Adanalı Ziya, Müstecablzade İsçıkış amacı
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MEKTEB
met Bey, Halil Edib, İsmail Sara. Sesim,
Münir, Süruş, NQreddin Avni, Mehmed
Şevki gibi şairlerin şiirleri; Faik Esad'ın
Fars edebiyatıyla ilgili makaleleri; İsmail
Hakkı'nın Batı edebiyatçılarından yaptığı

tercümeler; Halid Ziya (Uşaklıgil) ve Ahmed Rasim'in edebi, Rıza Tevfik'in felsefi yazılarıyla okul dergisi olmaktan çıkıp
edebi bir hüviyet kazanır. Ancak dergi, bu
devrede daha çok eski edebiyat taraftarlarının bir araya geldiği bir yayın organı
görünümü kazanmış, bazı divan edebiyatı şairlerinin eserlerine de yer vermiştir.
Derginin edebi hüviyetini belirleyen
yönetici kadrosunun sık sık değişmesiyle
edebiyat anlayışı da değişmekte, zaman
zaman Batı, zaman zaman Doğu kültürü
ve edebiyatma ait tercüme ve yazıların
ağırlık kazandığı dikkati çekmektedir.
Mesela 3. sayı ile birlikte Ahmed Efendi
imzasıyla tercüme edilen Zemahşerl'nin
Mu]faddimetü '1-edeb'inin tefrika edilmesi okuyucular arasında memnuniyet
uyandırmış, 9. sayıdan itibaren Ahmed
Midhat Efendi ile Şeyh Vasfi arasında "lamelif" konusunda cereyan eden tartışma
dergiye ilgiyi arttıran diğer bir unsur olmuştur. Bu dönemde Zlver, Hüseyin Daniş, NQreddin Avni, Tevfik Lamih, Nureddin Ramih gibi şairlerin şiirleriyle derginin edebi görünümü daha da değişir.
IV. cildin ikinci yarısından itibaren Mazhar ile Müstecablzade İsmet'in sorumluluğunda yayımlanmaya başlanan dergi,
giderek yeni edebiyatın ağırlığını hissettirmeye başladığı bir edebiyat dergisi
özelliği kazanır. Dönemin genç şairlerin
den Cenab Şahabeddin'in 21. sayıdan itibaren düzenli biçimde her hafta bir şiiri
nin çıkmasıyla birlikte Şubat 1896 tarihi
dergi için bir dönüm noktası teşkil eder.
Onunla beraber yeni şiir anlayışına taraftar şairlerden Menemenlizade Mehmed
Tahir, Hüseyin Suad, Halil Edib, Tevfik Fikret. Hüseyin Slret, Ahmed Kemal, Zaimzade Hasan Fehmi ve İsmail Safa şiirleriy
le dergide yer alırken 47. sayıdan itibaren
Mehmed Rauf ile Halid Ziya'nın da katıl
masıyla Mekteb tamamen bir edebiyat
dergisi olur.
9 Nisan 1896 tarihli 28. sayıda "İstim
zac - ı Edebi" başlığı altında okuyucuların
mektuplarıyla katıldığı bir köşe açılır ve
burada eski ve yeni şairlerden "mısra-ı
berceste" seçimi yapılır. Daha sonra aynı
köşede Osmanlı imlasının nasıl olması gerektiği konusunda okuyucuların görüşle
rine yer verilir. Yine okuyucular arasında
yapılan bir anketle en iyi şairler seçilir. 53.
sayıdan itibaren Mehmed Rauf edebiyat

2

tarihi yazıları, tenkitleri ve mensur şiirle
riyle, C(im) Niyazi yabancı edebiyat tarihi
yazıları, Rauf Zatl felsefi yazıları, Halid
Safa edebiyat üzerine yazıları, Halid Ziya
uzun bir hikayesiyle derginin yazı kadrosuna katılır. Bu dönemde Halil Edi b (edebi şahsiyet ler), Necib Asım (dil konuların
da yazılar). Cemi! Zeki (Zola'dan tercümeler), Ahmed Rasim'in (sohbet yazıları) yanı sıra Ali Seydi Bey, Ali Suad Sesim , Abdullah Cevdet. Mehmed Akif, H. Nazım,
NQreddin Ferruh ve Safvet de şiirleriyle
dergide yer alır.
Mekteb 11

Şubat

1898 tarihli 72. sayısıyla yayımına son verir. Bunda, derginin şair ve yazar kadrosundan önemli bir
kısmının Servet-i Füm1n 'a geçmesi büyük rol oynar. Bu sayıda yapılan açıklama
da, derginin özellikle son yıllar içerisinde
yeni edebiyat örneklerine sayfalarını açtı
ğı belirtilerek Türk edebiyatının gelişmesi
yolunda elden gelen gayretin gösterildiği
ifade edilir.
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MEKTEB-i SULTANi
(bk. GALATASARAY
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L
ı

L

_j

MEKTEB-i TIBBİYYE
Modem tıp eğitiminin
verilmesi amacıyla
1827'de İstanbul'da kurulan
askeri mektep.
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Hekimbaşı Behcet Mustafa Efendi'nin,
Asakir-i Mansüre -i Muhammediyye'ye
hizmet edecek tab ip ve cer rah iarın yetiş
tirilmesi amacıyla ll. Mahmud nezdinde
yaptığı girişim sonucunda kuruldu. Belgelerde adı Tıbhane-i Amire, Darüttıbb-ı
Amire şeklinde geçer. Günümüzde tıp
bayramı olarak kutlanan 14 Mart'ta Behcet Mustafa Efendi'nin nazırlığında Şeh

zadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda
öğretim e başladı. Dört sınıflı olarak planlanan okulun ilk öğrencileri Asakir-i Mansüre acemilerinden veya yetenekli gençlerden seçildi. Bu ar ada Süleymaniye Tıp
Medresesi'nden pek çok taleb e Mekteb-i

Ga latasaray Mekteb-i Tıbbiyye- i Sahanesi 'nin 1839 tarih li bir resimden fayda lanarak Süheyl ünver'ln yaptığı çizimi

