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kurdu. Yaklaþýk on yedi yýldan beri araþtýr-
malarýný sürdürdüðü, ibadete açýk Ýstanbul
camileriyle ilgili iki ciltlik çalýþmasýný baský-
ya hazýr hale getirerek Mart 1967’de bir
yayýnevine teslim etti ve üçüncü defa hac
farîzasýný yerine getirmek üzere otobüs
kafilesiyle yola çýktý. Ancak 11 Mart 1967’-
de Medine’ye 3 km. uzaklýkta yolda vefat
etti ve ayný yerde gömüldü. 1500’den faz-
la Ýstanbul cami ve mescidiyle ilgili, görsel
malzemeyle desteklenmiþ, “Ýbadete Açýk
Ýstanbul Camileri” baþlýklý iki ciltlik çalýþ-
masýyla birlikte ibadete kapalý, yýkýk veya
tamamýyla yok olmuþ cami ve mescidlere
dair müsvedde halindeki bir diðer dene-
mesi anlaþtýðý yayýnevi tarafýndan basýla-
mamýþtýr.
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II. Meþrutiyet
ve Cumhuriyet dönemlerinde

Ýstanbul’da yayýmlanan
siyasî gazete.˜ ™

Hüseyin Cahit (Yalçýn) tarafýndan üç dev-
rede toplam on yedi yýl çýkarýlmýþtýr. Ýlk
döneminde siyasî bakýmdan çok etkili ol-
muþ, 1 Aðustos 1908 – 31 Ekim 1918 ta-
rihleri arasý 3550 sayý neþredilmiþtir. Ga-
zeteyi çýkarma fikri, Ýttihat ve Terakkî Ce-
miyeti Merkez-i Umûmî üyesi Hüseyin Kâ-
zým (Kadri) ve Tevfik Fikret’ten gelmiþ, da-
ha sonra Hüseyin Cahit’i de aralarýna alýp
yayýma baþlamýþlardýr. Hüseyin Kâzým ser-
mayedar olarak kýsa sürede gazetenin bi-

nasýný yaptýrmýþ ve matbaasýný kurmuþtur.
Tevfik Fikret, umduklarýný bulamamasý ve
kýrýlgan yaratýlýþý yüzünden 26 Aralýk 1908’-
de gazeteden ayrýlmýþtýr. Sadece yazýlarýn
imlâsý ve mizanpajla ilgilenen Fikret’in ay-
rýlýþýnýn ardýndan Hüseyin Kâzým da Serez
mutasarrýflýðýna tayini dolayýsýyla 1909 Þu-
batýnda müdürlüðü býrakýnca imtiyazý, baþ-
tan beri bütün yazý iþlerini üstlenmiþ olan
baþmuharrir Hüseyin Cahit’e devredilmiþ-
tir. Ýttihat ve Terakkî’nin fikirlerine sami-
miyetle inanan Hüseyin Cahit’in cemiye-
tin politikalarý paralelindeki tutumu, mü-
cadeleci ve polemikçi kiþiliði bütün neþir
hayatý boyunca gazeteye damgasýný vur-
muþtur. II. Meþrutiyet’te Ýttihat ve Terak-
kî’nin resmî yayýn organý Þûrâ-yý Üm-
met’e oranla cemiyetin çok etkili ve uzun
süreli savunucusu olan gazete bundan do-
layý cemiyetin yarý resmî yayýn organý sayýl-
mýþtýr. Bununla birlikte Hüseyin Cahit za-
man zaman Ýttihat ve Terakkî’nin icraatý-
ný eleþtirmekten geri durmamýþtýr.

Baþlangýçta “ittihâd-ý anâsýr” temelinde-
ki Osmanlýcýlýk düþüncesinin, daha sonra
“millet-i hâkime” fikrine dayalý Türkçülük
idealinin savunulduðu, Prens Sabahaddin,
Ali Kemal, Mizancý Murad, Rýza Nur ve
Lutfi Fikri gibi muhalif fikir adamý ve ga-
zetecilerle, ayrýca Rum ve Ermeni gaze-
teleriyle bazan çok þiddetlenen tartýþma-
larýn yapýldýðý gazetenin yayýmý bu tartýþ-
malar yüzünden kesintilere uðramýþtýr. Ga-
zete 31 Mart Vak‘asý’nda ilk aðýr darbeyi
almýþ, isyancýlar Þûrâ-yý Ümmet’le birlik-
te Tanin’in matbaa ve idarehanesini tah-
rip ederek Meclis-i Meb‘ûsan önünde Hü-
seyin Cahit zannettikleri Lazkiye mebusu
Mehmed Aslan’ý öldürmüþlerdir. Bunun
üzerine Selânik’e kaçan Hüseyin Cahit, Ta-
nin’i ancak Hareket Ordusu’nun Ýstanbul’a
girmesinden sonra çýkarabilmiþtir. Gaze-
te Ýttihat ve Terakkî’ye muhalefetin arttý-
ðý, Hürriyet ve Ýtilâf Fýrkasý’nýn teþkilât-
landýðý 1911-1912 yýllarýnda Dîvân-ý Harb-i
Örfî tarafýndan veya “Büyük Kabine” gibi
Ýttihatçýlar’a karþý hükümetlerce sýk sýk
kapatýlmýþ, ancak her defasýnda Cenin,
Senin, Renin ve Hak gibi adlar altýnda
yeniden çýkarýlmýþtýr. Bu kapatýlýþlardan
birinde Viyana’ya kaçmak zorunda kalan
Hüseyin Cahit (Kasým 1912), gazeteyi Ýt-
tihatçýlar’ýn Bâbýâli Baskýný’nýn ardýndan 31
Ocak 1913’te tekrar neþredebilmiþtir. Fa-
kat bu tarihten sonra artýk iktidara tama-
men el koyan Ýttihat ve Terakkî’nin bazý
icraatlarýný eleþtirdiðinden gazetecilikten
çekilmek zorunda kalmýþtýr.

Ýttihat ve Terakkî ileri gelenlerinin eleþ-
tiriden vazgeçmesi yolundaki rica ve bas-

küdar Ciheti adýyla 1945 yýlýnda neþre-
dildi.

Tanýþýk’ýn bu çalýþmasýna paralel olarak
yürüttüðü diðer bir araþtýrmasý da Ýstan-
bul ve Bursa camileriyle mescidlerinin taç-
kapýlarýnda yer alan kitâbelerde saklý ger-
çek inþa tarihlerinin hesaplanmasý üzerine
oldu. 1940’larýn ve 1950’lerin Ýstanbul’un-
da ebced sistemini çözebilen birkaç kiþi-
den biri olan Tanýþýk’ýn tarih sýrasýna göre
gruplandýrdýðý ve çektiði fotoðraflarla zen-
ginleþtirdiði bu eseri yayýmlanmamýþtýr.
Türkiye’de mevcut bütün Türk-Ýslâm dev-
ri kitâbelerini tesbit ederek bunlarý bir ki-
tapta toplama projesine baþlayan Türk
Tarih Kurumu’nun, Ýstanbul bölgesindeki
her türlü eserin kitâbelerinin okunmasý ve
tasnifi için Ocak 1942’de oluþturduðu he-
yette Tanýþýk aktif görev aldý. Türkiye Anýt-
lar Derneði bünyesinde de zaman zaman
görevler üstlendi. 1950 yýlýndan itibaren
Ýstanbul camileriyle ilgili yeni bir araþtýr-
maya baþladý. Çeþmelerde olduðu gibi þe-
hirdeki bütün cami ve mescidleri yine iki
ana bölüm halinde tasnif edip teker teker
fotoðrafladý. 1951’de Askerî Müze Müdür-
lüðü’nün teklifiyle Osmanlý döneminden
intikal eden muhtelif silâh kitâbeleri üze-
rinde deneme mahiyetinde bir çalýþma
içinde bulundu. O güne kadar imal yýllarý
bilinmeyen bazý eski silâhlarýn ve araç ge-
reçlerin tarihlendirilmesini saðladý. Bu
arada Reþat Ekrem Koçu’nun çýkardýðý Ýs-
tanbul Ansiklopedisi’ne çeþmeler ve ca-
milerle ilgili maddeler yazdý.

Fatih’te Hýrkaiþerif semtinin imarý hu-
susunda faaliyette bulunan birçok dernek-
te aktif görev alan Ýbrahim Hilmi Tanýþýk,
özellikle yangýn yeri olarak anýlan Fatih Hýr-
kaiþerif-Yenibahçe bölgesinin mâmur hale
getirilmesi ve bölgede yýkýk durumda bu-
lunan tarihî eserlerin tamiratýyla ilgili çe-
þitli giriþimlerde bulundu. Mimar Sinan’ýn
þahsî parasýyla Yenibahçe’de yaptýrdýðý,
özellikle kendine özgü minare formuyla li-
teratüre geçen, ancak 1918 Cibali yangý-
nýnda harap olan ve 1960’lara yýkýntý ha-
linde ulaþan Mimar Sinan Mescidi’nin in-
þasý için bir derneðin kurulmasýna ön ayak
oldu. Bu mescid vefatýndan dokuz yýl son-
ra yeniden yaptýrýlarak ibadete açýlmýþtýr.
Tanýþýk, bunlarýn yanýnda özellikle Cumhu-
riyet dönemi Ýstanbul’unu ve Türkiye’nin
altmýþ üç vilâyetini kapsayan, kendi için-
de belli bir standarda göre tasnif edilmiþ
1400’den fazla kartpostal ve 700 kadar
siyah-beyaz fotoðraf çekiminden meyda-
na gelen bir koleksiyon oluþturdu. Fatih’-
teki evinde Ýstanbul ve Bursa aðýrlýklý ki-
taplardan teþekkül eden bir kütüphane
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lefetten yargýlanmýþ, ancak beraat etmiþ-
tir (3 Ocak 1924). Fakat Þeyh Said Ýsyaný
yüzünden çýkarýlan Takrîr-i Sükûn Kanu-
nu’ndan sonra tekrar Ýstiklâl Mahkeme-
si’nde yargýlanmýþtýr. Gazetenin kurulu-
þundan itibaren desteklediði Terakkîper-
ver Cumhuriyet Fýrkasý merkezinin Ýstiklâl
Mahkemesi kararýyla aranmasý, “Dün ge-
ce Terakkîperver Fýrka basýldý” þeklinde ha-
ber olarak verilince (13 Nisan 1925) mah-
keme gazeteyi kapatmýþ ve Hüseyin Ca-
hit’i vatana ihanet suçundan Çorum’da
müebbet sürgün cezasýna çarptýrmýþtýr.

Gazetenin üçüncü devresinde 30 Aðus-
tos 1943 – 14 Kasým 1947 tarihleri ara-
sýnda 1512 sayý yayýmlanmýþtýr. Atatürk’ün
ölümünden sonra Cumhuriyet Halk Par-
tisi saflarýnda politikaya dönen Hüseyin
Cahit, II. Dünya Savaþý içerisinde gazeteyi
tekrar çýkarmaya baþlamýþ, ancak 14 Ka-
sým 1947’de daha iyi þekilde yayýmlanma-
sý vaadiyle bizzat kendisi tarafýndan kapa-
týlmýþtýr; vaadi de gerçekleþmemiþtir. Bu
dönemde gazetede nazizm, faþizm, ko-
münizm, Turancýlýk ve gericilik aleyhinde
bir yayýn politikasý izlenmiþ, bu doðrultu-
da birçok eser tefrika suretiyle neþredil-
miþtir. Tanin’in siyasal ve ideolojik tutu-
munu bütün totaliter sistemlerin ve dikta
idarelerinin karþýsýnda laik, liberal ve hür-
riyetçi bir tutum olarak özetlemek müm-
kündür ve bu deðerlendirme büyük ölçü-
de ikinci dönem için de geçerlidir. Son dev-

rede Hüseyin Cahit eski alýþkanlýðýný sür-
dürerek Ali Ýhsan Sâbis ve Velid Ebüzziya
ile kalem tartýþmalarý yapmýþ, Sabiha ve
Zekeriya Sertel’in çýkardýðý Tan gazetesiy-
le sert bir tartýþmaya girmiþtir. Tek par-
tili rejimi eleþtiren ve Sovyetler Birliði ile
yakýnlaþmayý savunan Tan’ý komünistlik ve
Sovyet emellerine hizmetle suçlayan Yal-
çýn’ýn 3 Aralýk 1945 tarihli “Kalkýn Ey Eh-
li Vatan, Bir Vatan Cephesine Lüzum Var-
dýr” baþlýklý makalesi gençlik ve halk kitle-
sinin galeyana gelmesinde önemli rol oy-
namýþ ve halk Tan Matbaasý’ný tahrip ede-
rek Serteller’in gazetecilik hayatýna son
vermiþtir. Bu yýllarda da parlak bir siyasî
gazetecilik örneði sergileyen Hüseyin Ca-
hit’in II. Dünya Savaþý hakkýndaki maka-
leleri müttefik radyolarýn haber bültenle-
rinde sýk sýk zikredilmiþtir. Ayrýca Talat Pa-
þa ve Câvid Bey’in hâtýralarýyla Enver, Ta-
lat ve Cemal paþalarýn özel mektuplarýný
yayýmlayýp yakýn tarihi birinci elden bel-
gelerle aydýnlatma görevini yerine getir-
miþtir.
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kýlarý, ayrýca devleti tehdit eden tehlikele-
rin gitgide büyümesi yüzünden Hüseyin
Cahit’in Tanin’i 30 Ocak 1914’te Ýttihat
ve Terakkî Fýrkasý’na devretmesiyle gaze-
te fýrkanýn resmî yayýn organý haline gel-
miþtir. Bu yýllarda, eski yazarlarýndan Mu-
hiddin’in (Birgen) baþmuharrirliðinde ve
I. Dünya Savaþý’nýn þartlarý içerisinde Ýtti-
hat ve Terakkî liderlerinin fikir ve görüþle-
rini yansýtacak biçimde ve silik bir gazete
þeklinde çýkmýþtýr. Ýttihatçý liderlerin ülke-
yi terketmesinden bir gün önce de fýrka
31 Ekim 1918’de gazetenin yayýmýna son
vermiþtir.

Bu dönemde büyük yanký uyandýran baþ-
makaleleriyle yaygýn bir þöhret kazanan
Hüseyin Cahit’in yaný sýra gazete II. Meþ-
rutiyet’in birçok ünlü kaleminin yer aldýðý
itibarlý bir yayýn organý olmuþtur. Hüseyin
Cahit’in ardýndan en çok yazý yazan ve dâ-
imî yazar kadrosunda bulunan gazeteci-
ler Babanzâde Ýsmail Hakký, Ýsmail Müþ-
tak (Mayakon), Muhiddin, Falih Rýfký (Atay),
Ahmed Þerif ve Âsým’dýr (Us). Sýkça yazý-
larý çýkan edebiyatçýlar arasýnda Cenab Þa-
habeddin, Halit Ziya (Uþaklýgil), Halide Sa-
lih (Halide Edip Adývar), Cemil Süleyman (Al-
yanakoðlu), Aka Gündüz ve Fazýl Ahmet’in
(Aykaç) adlarý sayýlabilir.

Tanin’in ikinci döneminde 14 Ekim
1922 – 16 Nisan 1925 tarihleri arasýnda ay-
rý seri numarasýyla 903 sayý yayýmlanmýþ-
týr. Malta sürgününün ardýndan Avrupa’-
dan dönen Hüseyin Cahit, Ýtilâf devletle-
rinin iþgalindeki Ýstanbul’da Tanin adýna
izin alamadýðý için gazeteyi baþlangýçta
Renin adýyla çýkarmaya baþlamýþ, 38. sayý-
sýnda asýl adýný alan gazete, Þubat 1924 –
Mayýs 1925 tarihlerinde Le Tanine adýy-
la Fransýzca olarak da yayýmlanmýþtýr. Bu
devrede Tanin, kýsmen Ýttihat ve Terakkî
kadrosunu toparlamak ve görüþlerini tem-
sil etmek amacýyla neþredilmiþtir. Ýttihat-
çý liderler, daha önce Avrupa’da yaptýklarý
toplantýlarda Hüseyin Cahit’ten böyle bir
gazete çýkarmasýný istemiþlerdir. Hüseyin
Cahit’in Mustafa Kemal ve Ankara hükü-
metine karþý pervasýz muhalefeti, gerek
Lozan’a giden Türk heyetine gerekse hü-
kümete yönelttiði tenkitler ve hilâfet ko-
nusundaki farklý görüþleri yüzünden ga-
zete kýsa sürede rejimin istenmeyen bir
yayýný haline gelerek çeþitli baskýlara mâ-
ruz kalmýþtýr. Hüseyin Cahit, Aða Han’ýn
halifeliðin önemini vurgulayan bir mektu-
bu (1923) dolayýsýyla diðer bazý Ýstanbul
gazetecileri ve Ýstanbul Barosu baþkaný
Lutfi Fikri ile birlikte Ýstiklâl Mahkemesi’n-
de Hýyânet-i Vataniyye Kanunu’na muha-

Tanin’in 2. sayýsýnýn baþlýk kýsmý
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Naim gibi hocalarýn derslerine devam et-
ti. 1923’te Þeyhî’nin Hüsrev ü Þîrîn’ i üze-
rine hazýrladýðý tezle mezun olarak Erzu-
rum (1923), Konya (1926), Ankara (1927)
ve Ýstanbul Kadýköy (1932) liselerinde, An-
kara Gazi Terbiye Enstitüsü’nde (1930) öð-
retmenlik yaptý. Güzel Sanatlar Akademi-
si’nde Ahmed Hâþim’in ölümüyle boþalan
estetik mitoloji derslerini vermekle görev-
lendirildi (1933). Edebiyat Fakültesi’nde
1939’da Tanzimat’ýn 100. yýlý münasebe-
tiyle XIX. Asýr Türk Edebiyatý adýyla bir kür-
sü kurulunca Maarif Vekili Hasan Âli Yü-
cel tarafýndan bu kürsüye profesör tayin
edildi. 1943-1946 yýllarý arasýnda Maraþ
milletvekili olarak bulunduðu Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde aktif bir çalýþmasý ol-
madý. 1946 seçimlerinde parti tarafýndan
aday gösterilmeyince bir süre Millî Eði-
tim Bakanlýðý’nda orta öðretim müfettiþli-
ði yaptý. 1948’de akademideki estetik ho-
calýðýna ve 1949’da Edebiyat Fakültesi’n-
deki kürsüsüne döndü. Son yýllarý çeþitli
saðlýk sorunlarýyla geçti. 23 Ocak 1962 ta-
rihinde kalp krizi sonucunda öldü. Süley-
maniye Camii’nde kýlýnan cenaze namazýn-
dan sonra Rumelihisarý’nda Yahya Kemal’in
mezarýnýn yaný baþýna defnedildi. Mezar
taþý üzerinde çok bilinen bir þiirinin iki mýs-
raý yazýlýdýr: “Ne içindeyim zamanýn / Ne
de büsbütün dýþýnda.”

1953’te altý ay, 1955’te üç hafta (Paris
Filmoloji Kongresi), 1955’te bir ay (Vene-
dik Sanat Tarihi Kongresi), 1957’de bir haf-
ta (Münih Müsteþrikler Kongresi), 1958’-
de bir hafta (Venedik Padua’da Felsefe
Kongresi) ve 1959’da bir yýl süreyle olmak
üzere altý defa yurt dýþýna çýkan Tanpýnar
bu sürelerin büyük bir kýsmýný Paris’te ge-
çirmiþ, arada Ýngiltere, Belçika, Hollanda,
Ýspanya, Ýtalya, Almanya ve Avusturya’ya
geçerek buralarý tanýma imkâný bulmuþ-
tur. Gayri Menkul Eski Eserler ve Anýtlar
Yüksek Kurulu, Yahya Kemal’i Sevenler
Derneði ve Fransa’daki Marcel Proust Dost-
larý Derneði üyesiydi.

Tanpýnar, divan þiirinin ve aruzun ter-
kedildiði bir ortamda henüz emekleme
döneminde olan hece þiirini canlandýrma-
ya gayret eden, poetika meseleleri üzerin-
de kafa yoran, mizaç bakýmýndan meta-
fizik ve mistik eðilimlere sahip bir nesle
mensuptur. Fakültedeki öðrenimi sýrasýn-
da kendisinden büyük bir minnet duygu-
suyla bahsettiði Yahya Kemal onun Batý
edebiyatý ve divan þiiri zevki, bir þiir dili-
nin oluþumu yanýnda millet ve tarih hak-
kýndaki görüþlerinin geliþmesinde rol oy-
namýþtýr. Dönem arkadaþlarýnýn birçoðu

ileriki yýllarda edebiyat ve kültür alanlarýn-
da önemli eserler vermiþtir. Özellikle Ne-
cip Fazýl (Kýsakürek) ve Ahmet Kutsi ile (Te-
cer) derslerin dýþýnda, hatta geceleri ya-
takhanelerinde bile estetik bir heyecanla
yaptýklarý sohbetlerde kendilerini þiirin bü-
yüsüne kaptýrmýþlardý. Yahya Kemal’in gö-
zetiminde Mustafa Nihat’ýn (Özön) Der-
gâh dergisini yayýmlamaya baþlamasý di-
ðer gençlerle beraber onun da hayatýnda
yeni bir ufuk açar. Derginin bir çeþit çalýþ-
ma merkezi durumunda olan Nuruosma-
niye’deki Ýkbal Kýraathanesi, Yahya Kemal
ve Ahmed Hâþim’in devam ettiði, sanat,
edebiyat ve memleket meselelerinin ko-
nuþulduðu önemli bir mahfil olur. Tanpý-
nar’ýn güzel sanatlarýn diðer alanlarýna il-
gisinde ve kültürünün geliþmesinde öðret-
menlik yýllarýnda bulunduðu çevrelerin de
rolü olmuþtur. Ankara’da kaldýðý sýrada
ders verdiði Gazi Orta Muallim Mektebi’-
ne baðlý Mûsiki Muallim Mektebi’nin dis-
koteðinde yer alan 200 kadar plak ve oku-
lun Alman hocalarý klasik Batý müziðini
tanýmasýnda önemli bir baþlangýçtýr. Gü-
zel Sanatlar Akademisi’ndeki dersleri bu
çevrede Batý plastik sanatlarýna karþý ilgi-
sini uyandýrmýþtýr. Yahya Kemal’in 1933 yý-
lý sonlarýnda yurda dönüþüyle beraber onun
yardýmýyla klasik Türk mûsikisinin büyük
eserlerini dinlemiþ, böylece zihninde iki
kültürün, iki medeniyetin terkibi yahut ar-
monisi fikrinin nüveleri teþekkül etmiþtir.

Þiir, roman, hikâye, deneme, eleþtiri, in-
celeme ve araþtýrma, edebiyat tarihi gibi
edebiyatýn hemen her türünde eser veren
Tanpýnar’ýn mimari, heykel, resim, müzik
ve hat baþta olmak üzere güzel sanat
alanlarýnda da amatörlükten daha ileri bir
seviyede, dikkate deðer yorumlarý içeren
makale ve denemeleri vardýr. Bununla be-
raber daha çok þairliðiyle ön plana çýkmak
istemiþ, mektuplarýnda, mülâkatlarýnda ve
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Cumhuriyet dönemi þairi,
romancý, deneme yazarý

ve edebiyat tarihçisi.
˜ ™

23 Haziran 1901’de Ýstanbul Þehzade-
baþý’nda doðdu. Babasý çeþitli yerlerde nâ-
iblik ve kadýlýklardan sonra Antalya kadýlý-
ðýndan emekli Hüseyin Fikri Efendi’dir. As-
len Batumlu olan aile Mýzrakçýoðullarý ve-
ya Müftîzâdeler diye bilinir. Annesi Trab-
zonlu Kansýzzâdeler’den deniz yüzbaþýsý
Ahmed Bey’in kýzý Nesibe Bahriye Haným’-
dýr. Çocukluðu babasýnýn görevli bulundu-
ðu Ergani Madeni, Sinop, Siirt, Kerkük ve
Antalya’da geçti. Bundan dolayý Ýstanbul’-
da Ravza-i Terakkî Ýbtidâî Mektebi’nde,
Sinop ve Siirt rüþdiyelerinde, Siirt Katolik
Dominiken misyonerlerinin özel okulunda,
Kerkük, Vefa ve Antalya liselerinde oku-
du. 1918’de yüksek öðrenime devam et-
mek için Ýstanbul’a gelerek bir yýl Baytar
Mektebi’nde yatýlý öðrenci oldu. Ertesi yýl
Dârülfünun Edebiyat Fakültesi’nin önce ta-
rih, ardýndan felsefe þubelerine girmek-
teki kararsýzlýðý sýrasýnda lise öðrencisiy-
ken þiirlerinden tanýdýðý Yahya Kemal’in
(Beyatlý) Edebiyat Þubesi’nde ders verdi-
ðini öðrenince kaydýný bu þubeye yaptýrdý.
Burada baþta Yahya Kemal olmak üzere
Mehmed Fuad Köprülü, Cenab Þahabed-
din, Ömer Ferit Kam, Babanzâde Ahmed
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