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YENÝ ÝLM-i KELÂM

nýn zorunluluðu üzerinde durulmakta, tev-
hid delilinin ayrýntýlarý verilmekte, birçok Ba-
týlý filozofun metafizik çerçevede aklî delil-
lerle ulûhiyyet fikrini kabul ettiði belirtil-
mektedir (Yeni Ýlm-i Kelâm, II, 227-237).

Yeni ilm-i kelâm hareketinin Türkiye’-
deki en önemli temsilcisi sayýlan Ýzmirli Ýs-
mail Hakký’nýn bu eseri ve ayný konuda çý-
kan makaleleri daha çok Osmanlýlar’ýn son
dönemiyle Cumhuriyet’in ilk yýllarýna rast-
lar. Ýzmirli bu çalýþmalarýný Bâkýllânî kelâ-
mý yerine Fahreddin er-Râzî kelâmýnýn or-
taya çýkýþýna benzetir ve Râzî döneminde
Bâkýllânî kelâmýnýn yeterli görülmemesi gi-
bi Râzî kelâmýnýn da artýk ihtiyaca cevap
veremez duruma geldiðini, dolayýsýyla dinî
ilimlerin temelini oluþturan bu ilmin þekil
ve usul açýsýndan yenilenmesinin gerekti-
ðini söyler. Zira Fahreddin er-Râzî’nin kelâ-
ma dahil ettiði felsefe üç asýrdan beri ge-
çerliliðini yitirmiþ, yerini yeni bir felsefe
almýþ, bu da söz konusu deðiþimi kaçý-
nýlmaz hale getirmiþtir (SR, XXI/528-529
[1341], s. 59). Bu dönemde genç nesille-
rin zihni yeni felsefenin teorileriyle þekil-
lendiði için Ýslâm akîdesini kalplere yerleþ-
tirirken gençlerin dilini kullanmak ve et-
kilendikleri düþünce kalýplarýna uygun de-
liller getirmek gerekir (a.g.e., XXII/551-552
[1342], s. 40).

Yeni Ýlm-i Kelâm tamamlanmamýþ bir
eser olduðundan hakkýnda kýsmen deðer-
lendirme yapýlabilmektedir. Mevcut ese-
rin en belirgin özelliði dolaylý kaynaklar-
dan da olsa benzerleri arasýnda modern
bilim ve felsefenin görüþlerine en fazla yer
verilen bir kitap niteliði taþýmasýdýr. Bilgi
bahsi ve tabiat konularý hakkýnda Ýslâm
düþünürlerinin yaný sýra bazan filozoflarýn
isimleri de verilerek modern düþünceye,
o günkü fizik ve kimyaya atýflarda bulu-
nulmuþtur. Bu açýdan kitap yeni bilim ve
felsefeyle irtibatlý bir görünüm arzetmek-
tedir. Eserde Descartes, Kant, Malebranc-
he, Spinoza, Leibnitz, Montesquieu gibi Ba-
týlý filozoflarýn görüþlerine yer verilmiþse
de bunlar çoðunlukla ikinci el kaynaklar-
dan alýnmýþtýr. Descartes’ýn Discours de
la méthode’u, Comte’un Cours de la phi-
losophie positive’i ile Gustave le Bon’un
XIX. yüzyýl müslüman aydýnlarý üzerinde
fazlasýyla etki yapan L’évolution de la
matière’i dýþýnda eserin Fransýzca kaynak-
larý genelde ders kitabý, ansiklopedi ve söz-
lük türü çalýþmalardýr. Bununla birlikte bir-
çok filozofun düþüncesini nakleden Ýsmail
Hakký Ýzmirli eserinde ayný zamanda iyi bir
klasik Ýslâm düþüncesi tarihçiliði yapmýþ-
týr. O, kelâmcýlarýn gerek filozoflarla ge-
rekse kendi aralarýndaki ihtilâflarýný zikret-

mekten kaçýnmamýþ, zaman zaman bun-
larý modern Batý düþünürlerinin görüþle-
riyle karþýlaþtýrmýþ, ilmî bir üslûpla bütün
taraflarýn delillerini zikretmiþtir. Kendi gö-
rüþ ve tercihlerini bazan belirgin þekilde
ifade etmiþ, bazan da meseleler hakkýnda
tanýtýcý açýklamalar yapmakla yetinmiþtir.
Yeni Ýlm-i Kelâm bu yönleriyle bilhassa
Türkiye’de etkili olmuþ, XX. yüzyýlýn orta-
larýndan itibaren dinî ilimlerin öðretimine
yer verilmeye baþlanmasýndan sonra ke-
lâm alanýnda kaleme alýnan eserler için ör-
nek bir çalýþma olarak kabul edilmiþtir. Ki-
tap üzerinde Sabri Hizmetli tarafýndan Sor-
bonne Üniversitesi’nde bir doktora tezi ha-
zýrlanmýþ (Les idées théologiques d’Isma-
il Hakký Izmirli [1868-1946] dans le “Yeni
Ýlm-i Kelåm”, 1979) ve eserin yeni harfler-
le neþri yapýlmýþ (Ankara 1981), ayrýca hak-
kýnda bazý çalýþmalar gerçekleþtirilmiþtir
(bk. bibl.).
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YENÝ MECMUA

Ýlim, fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
˜ ™

Ýstanbul’da Yeni Mecmua adýyla biri
Mehmet Talat, diðeri A. Cemal tarafýndan
iki ayrý dergi çýkarýlmýþtýr. Bunlardan ilki, Zi-
ya Gökalp’in öncülüðünde Ýttihat ve Terak-

larýn yerine tabiat kanunlarý, tecrübe me-
todu ve diðer farklý deliller öne alýnmalý-
dýr. Aksi takdirde Ýslâm dininin ilmî çevre-
lerin mensuplarý arasýnda yayýlmasý zor-
laþýr. Nitekim son asýrlarda söz konusu
yöntemin ihmal edilmesi fýtrî ve mâkul bir
din olan Ýslâmiyet’in nüfuzunun zayýfla-
masýna yol açmýþtýr (Yeni Ýlm-i Kelâm, I,
7-8, 11-12). Müellife göre Ýslâm dünyasý-
na geç intikal eden modern felsefe taklit
ve tercüme devrini aþamamýþtýr. Bu du-
rum karþýsýnda yeni felsefenin geleneðe
ters düþen bir yapýya yönelmemesi için ça-
ba gösterilmeli, modern aklî yorumlarýn
vahye dayalý inanç ilkeleriyle çatýþmasý ön-
lenmeli, gerekirse modern düþüncenin ba-
zý unsurlarý veya akýmlarý reddedilmelidir
(a.g.e., I, 147). Mantýk ve felsefeyi kelâm
için metodolojik âlet ilimlerinden sayan,
bu sebeple Batýlý filozoflarýn Ýslâm pren-
siplerine ters düþmeyen görüþlerini almak-
ta sakýnca görmeyen Ýzmirli’ye göre inþa
edilecek kelâmda yeni mantýk ölçü alýn-
malý, delillerde kullanýlmak üzere felsefî
bahislerin sadece sonuçlarýna yer verilme-
li ve sonuç elde edilemeyen tartýþmalara
girilmemelidir (SR, XIV/344 [1333], s. 44).
Bu þekilde Yunan felsefesi yerine modern
Batý felsefesiyle gerektiði kadar münase-
bet kurulmalý, skolastik zihniyet býrakýla-
rak yeni metodoloji kurallarý uygulamaya
konulmalýdýr (Yeni Ýlm-i Kelâm, I, 18-19).
Burada müellifin, kelâmý bir yandan mo-
dern düþünceyle iliþkilendirmeye çalýþýrken
diðer yandan bu ilmin felsefî tartýþmalar
içinde kaybolmasýný da istemediði ortaya
çýkmaktadýr (Özervarlý, Kelâm’da Yenilik
Arayýþlarý, s. 60-61).

Eserin mukaddimeden sonra gelen ulû-
hiyyet bahsinde Allah’ýn zâtý, varlýðýnýn de-
lilleri, esmâ-i hüsnâ, tenzihî ve sübûtî sý-
fatlarla ilâhî fiiller gibi konulara bakýþ ya-
pan dört alt bölüm yer almaktadýr. Birin-
ci bölümde Ýslâm âlimlerinin klasik ispat
delilleri filozoflarýn farklý görüþleriyle bir-
likte sýralanmakta, ardýndan modern fel-
sefenin delilleri incelenmekte, Allah’ýn var-
lýðý konusunda öne sürülen karþý deliller
dayandýklarý felsefî akýmlarla birlikte zik-
redilip cevaplandýrýlmaktadýr. Bu baðlam-
da “maddiyyûn mezhebi” ve “isbâtiyye mez-
hebi” diye anýlan materyalizm ile pozitiviz-
me daha çok vurgu yapýlarak bunlarýn ta-
rihî arka planlarý ve temel fikirleri tanýtýl-
maktadýr. Ýkinci ve üçüncü alt bölümlerde
ilâhî sýfatlar hakkýnda mezheplerin farklý
görüþleri, dördüncü bölümde ilâhî fiillerin
yaný sýra irade, aslah, hidayet, kader ve þer
meseleleri ele alýnmaktadýr. Eserin sonun-
da “tekmile” baþlýðý altýnda Allah’ýn varlýðý-
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nat”, “Mûsikî”, “Mimari” gibi üst baþlýklar-
la yayýmlanmýþtýr. Daha çok “Ýçtimâiyat”
baþlýðýyla yazan Gökalp dergiye, Türkçü bir
görüþle Türk kültür ve medeniyetinin dü-
nünü ve bugününü ele alan çok sayýda
yazý yazmýþtýr. Daha sonra Türkçülüðün
Esaslarý’ný oluþturacak fikirlerinin bir bö-
lümü ilk defa bu yazýlarda ortaya konmuþ-
tur. Ahlâk konusunu “þahsî” ve “aile ahlâ-
ký” gibi baþlýklar altýnda inceleyen seri yazý-
larý çýkmýþ, bir yazýsýna baþlýk yaptýðý “Halk-
çýlýk” sosyolojik bir içerikle ilk defa günde-
me gelmiþtir. Bunlarýn yanýnda “Ýhtilât ve
Ýçtimâ”, “Ýçtimaî Mezhepler ve Ýçtimâiyat”,
“Hilâfetin Ýstiklâli” gibi dikkati çeken yazý-
lar kaleme almýþtýr. Köprülüzâde Mehmed
Fuad, “Bizde Millî Tarih Yazýlabilir mi?” gibi
bazý yazýlarý yanýnda asýl Türk edebiyatýný
tarihî devirlere yayýlmýþ geniþ bir yelpaze
içinde inceleyen çok sayýda çalýþmasý yayým-
lanmýþtýr. Köprülüzâde edebiyata ve ede-
biyat tarihine ait konularý “Bâkî”, “Melîhî”,
“Ahî”, “Þeyh Galib”, “Nigâr Haným” gibi þa-
hýs merkezli; “Bizde Mersiye ve Mersiyeci-
ler”, “Koþma Tarzý” gibi türler; “Millî Ede-
biyat”, “Edebiyatta Marazîlik”, “Türkler’in
Acem Edebiyatýna Tesirleri” gibi mesele-
ler; “Osmanlý Edebiyatýnýn Baþlangýcý”, “Fa-
tih Devrinde Edebî Hayat” gibi dönem mer-
kezli olarak ele almýþtýr. Necmeddin Sâdýk
savaþ gibi aktüel konularý da göz önünde
bulundurduðu yazýlarýnda daha çok terbi-
ye, eðitim ve ahlâk meselelerini iþlemiþ-
tir. Tarihî konulardaki yazýlarýyla öne çýkan
isim Ahmed Refik (Altýnay) olmuþtur. Edir-
ne, Musul, Alaþehir gibi þehirleri; Naîmâ,
Hoca Sâdeddin, Râþid, Selânikli Mustafa
Efendi gibi Osmanlý; Ranke, Treitschke,
Michelet gibi Batýlý tarihçileri; ayrýca Ýstan-
bul’un vâlide camileri, Sultan III. Ahmed
çeþmeleri, Baðdat Köþkü gibi tarihî yapý-
larla ilgili yazýlarý yanýnda “Mâzide Bahar

Seyranlarý”, “Sâdâbâd”, “Bizanslýlar Devrin-
de Büyükada” gibi farklý konularda da yaz-
mýþtýr. Yahya Kemal Paris’ten döndükten
sonra þiirlerini topluca ilk defa Yeni Mec-
mua’da “Bulunmuþ Sayfalar” üst baþlýðýy-
la yayýmlamýþtýr. “Bir Sâkî”, “Mâhurdan Ga-
zel”, “Þerefâbâd”, “Nazar”, “Þarkýlar”, “Telâ-
ki”, “Abdülhak Hâmid’e Gazel”, “Özleyen”,
“Tahmîs-i Manzûme-i Hümâyun”dan olu-
þan bu þiirler daha sonra Eski Þiirin Rüz-
gârýyle kitabýnda yer almýþtýr. Ali Canip
(Yöntem) estetik konularýndaki birkaç ya-
zýsý yanýnda bazý þiirlerini de yayýmlamýþ-
týr. Þiirleriyle dergide görünen belli baþlý di-
ðer isimler arasýnda Faruk Nafiz (Çamlýbel),
Halit Fahri (Ozansoy), Ýbrahim Alâeddin
(Gövsa) ve Orhan Seyfi’den (Orhon) baþka
Ahmed Cevat, Âkil Koyuncu, Hakký Süha
(Gezgin), Halil Nihat (Boztepe), Ýhsan Muk-
bil, Mehmed Fuad Köprülü (M. F. rumu-
zuyla), Yahya Saim (Ozanoðlu), Ali Ekrem
(Bolayýr) ve Ziya Gökalp de bulunmaktadýr.

Derginin ikinci döneminde Ahmed Hâ-
þim “Bir Aðaç Karþýsýnda”, “Gurebahâne-i
Laklakan” yazýlarý yanýnda “Karanfil”, “Sa-
týrlar” ve “Gece” þiirleriyle dergide yer al-
mýþtýr. Yine bu dönemde Necip Fazýl (Kýsa-
kürek) “Allah”, “Sevgilim”, “Çýlgýn”, “Kitâ-
be”, “Yegâne”, “Sarhoþ”, “Derbeder”, “Yâ-
rin Sesi” baþlýklý ilk þiirlerini çýkarmýþtýr. Hi-
kâye türünde en fazla eseriyle dergiye ka-
týlan isim Ömer Seyfeddin’dir. Bu hikâye-
ler arasýnda “Falaka”, “Ferman”, “Üç Nasi-
hat”, “Kütük”, “Pembe Ýncili Kaftan”, “Ba-
þýný Vermeyen Þehid”, “Topuz” gibi konu-
sunu tarihten alanlar bulunmaktadýr. Ya-
zar “Yalnýz Efe” adlý uzun hikâyesini de bu-
rada yayýmlamaya baþlamýþtýr. Refik Ha-
lit (Karay), “Lisana Hürmet”, “Yazýya Hür-
met”, “Mizahta Ehliyet”, “Harp Zengini”,
“Sinema Derdi” gibi yazýlarý yanýnda “Þa-
ka”, “Yatýr”, “Koca Öküz”, “Þeftali Bahçe-
leri”, “Yatýk Emine” gibi sonradan Mem-
leket Hikâyeleri’ne alacaðý hikâyeleriyle
dergiye katýlýr. Hüseyin Rahmi (Gürpýnar),
Yakup Kadri (Karaosmanoðlu), Mustafa Ni-
hat (Özön) bir veya birkaç hikâyesiyle gö-
rünen belli baþlý diðer isimlerdir. Dergide
Anatole France, Ivan Turgenyef, Leon Tols-
toy, Maksim Gorki gibi hikâye ve romancý-
larla Goethe, Rousseau, Friedrich Schiller,
R. Tagore gibi þair ve yazarlarýn eserlerin-
den örnek çevirilere de yer verilmiþtir. Fev-
zi Lütfi (Karaosmanoðlu) eleþtiri, Avram Ga-
lanti (Bodrumlu) dil, Aðaoðlu Ahmet Rus
edebiyatý, Tekinalp (Moiz Kohen) siyasî ve
içtimaî konularda yazmýþ, Rauf Yektâ, Mû-
sâ Süreyyâ mûsiki, Mimar Kemâleddin mi-
mari yazýlarýyla dergiye katýlmýþtýr. Kâzým
Þinasi (Önol), Hüseyin Namýk (Orkun), Ha-

kî Cemiyeti’nin maddî desteðiyle 12 Tem-
muz 1917’de haftalýk olarak yayýmlanma-
ya baþlanmýþtýr. Sahibi ve sorumlu müdü-
rü Ýttihat ve Terakkî’nin önde gelenlerin-
den Mehmed Talat (Talat Paþa) görünürse
de parti derginin yayýnýna doðrudan mü-
dahale etmemiþtir. Yayýn periyoduna bü-
yük oranda uyularak altmýþ altý sayý çýka-
rýlan dergi, I. Dünya Savaþý’ndan baþarýsýz-
lýkla çýkan Ýttihat ve Terakkî’nin düþüþü
ve Mondros Mütarekesi’nin ardýndan 26
Ekim 1918’de kapanmýþ, derginin yöne-
timini üstlenen Ziya Gökalp tutuklanarak
Malta’ya sürülmüþtür. 1 Ocak 1923’te Fa-
lih Rýfký’nýn (Atay) yönetiminde 67. sayý-
dan itibaren on beþ günlük periyotlarla
tekrar yayýn hayatýna dönen dergi uzun
ömürlü olamamýþ ve 20 Aralýk 1923’teki
90. sayýsýyla yayýmýna son verilmiþtir. Türk-
çülük ve milliyetçilik görüþüne baðlý olan
dergi devrin ilim, fikir ve edebiyat adamla-
rýný etrafýnda toplamýþ, baþlýðýnýn altýnda
yer alan “ilim, sanat ve ahlâka dair hafta-
lýk mecmua” ibaresi doðrultusunda sevi-
yeli bir yayýmcýlýk ortaya koymuþtur. Ziya
Gökalp’in de arzusuyla ilmî konular her-
kesin anlayabileceði bir dil ve üslûpla ka-
leme alýnmaya çalýþýlmýþtýr. Sosyoloji, ede-
biyat, tarih gibi alanlarda yazýsýna sýkça
rastlanan Ziya Gökalp baþta olmak üzere
Köprülüzâde Mehmed Fuad, Ahmed Re-
fik (Altýnay), Necmeddin Sâdýk (Sadak) gibi
isimler derginin yayýn politikasýnýn belir-
lenmesinde de etkili olmuþtur. Yahya Ke-
mal (Beyatlý) daha hazýrlýk aþamasýndan iti-
baren Gökalp’i desteklemiþ, dergiye “mec-
mua” adýný o teklif etmiþ, Gökalp bu ada
“yeni” sýfatýný eklemiþtir.

Geniþ bir yazar kadrosu bulunan dergi-
de yazýlar “Hafta Musahabesi”, “Ýçtimâi-
yat”, “Edebiyat Musahabesi”, “Tarih”, “Fi-
kir Hayatý”, “Edebiyat Tarihi”, “Târîh-i Sa-
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1. sayýsýnýn

baþlýðý
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Sadrazamlar”ý da yer almaktadýr. Sait Faik
Abasýyanýk, Kenan Hulusi Koray, Server
Bedi, Refik Halit Karay hikâyeleriyle dikkat
çeken imzalardýr. Bir süre yazýlarýyla der-
giye katýlan Necip Fazýl Kýsakürek’in “Sen-
foni” (Çile) þiiri þairin yeni eseri olarak ön-
ce kendisiyle yapýlan bir röportajla tanýtýl-
mýþ, üçüncü sayýdan itibaren dört bölüm
halinde arka arkaya yayýmlanmýþtýr. Mah-
mud Yesâri ve Refik Halit Karay bazý ya-
zýlarýnda matbuat hatýralarýndan söz et-
miþtir. Ömer Rýza Doðrul “Mehmet Âkif”,
“Ubeydullah Efendi”, “Galile”, “Tolstoy”,
“Mûsâ” gibi çoðu “kitleleri sürükleyen bü-
yük dehalar”ý konu alan, Nurullah Berk Türk
süsleme sanatlarýndan bahseden ya da “as-
ker ressamlar” baþlýðýný taþýyan sanat yazý-
larýyla dikkat çekmektedir. Ýbnülemin Mah-
mud Kemal, Refik Halit Karay, Halit Ziya
Uþaklýgil, M. Fatin Gökmen, Yakup Kadri
Karaosmanoðlu kendileriyle röportaj ya-
pýlan yazar ve bilim adamlarýdýr. Bunlara
Manisa Tarzaný gibi bazý renkli simalar da
eklenebilir. Dergide dikkat çeken diðer ya-
zýlar arasýnda Sabiha Zekeriya Sertel ve Eþ-
ref Edip’in (Fergan) “Fikret-Âkif Davasý Ne-
dir?”, Adnan Giz’in “Türk Tarih ve Edebiya-
týnda Londra” yazýlarýyla Kaya Bilgegil’in
“Güz” þiiri sayýlabilir. “Bir Roman”, “Hafta-
nýn Kitaplarý” gibi köþeler yanýnda sinema
ve tiyatroya ayrýlan sayfalar da bulunmak-
tadýr. Münir Nurettin Selçuk’un oynadýðý
“Allah’ýn Cenneti”, “Kahveci Güzeli” ile Mah-
mud Yesâri’nin bir eserinden çekilen “Akas-
ya Palas” filmleri bu sayfalarda tanýtýlmýþ-
týr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Yahya Kemal Beyatlý, Siyasî ve Edebî Portre-
ler, Ýstanbul 1986, s. 17-19; Sebahattin Küçük,
“Yeni Mecmua Üzerine Bir Ýnceleme”, Türklük
Bilimi Araþtýrmalarý, sy. 7, Sivas 1998, s. 191-
211; Necdet Ekinci, “Ýkinci Meþrutiyet’ten Cum-
huriyet’e Geçiþ Sürecinde Bilimsel Türkçülük Ça-
balarýna Bir Örnek: Yeni Mecmua”, Ýstanbul Üni-
versitesi Ýletiþim Fakültesi Dergisi, sy. 11, Ýstan-
bul 2001, s. 137-162; “Yeni Mecmua”, TDEA,
VIII, 584-585.

ÿÂlim Kahraman

– —
YENÝ OSMANLILAR CEMÝYETÝ

1865-1876 yýllarý arasýnda
Osmanlý aydýnlarýnýn idareye karþý

oluþturduðu muhalif topluluk.˜ ™

Devletin bütünüyle yeniden yapýlanmasý
ve kurumlarýnýn çaðdaþ ihtiyaçlara cevap
verebilecek hale getirilmesi zarureti Tan-
zimat devri denilen dönemin (1839-1876)
en önemli meselesini teþkil etmiþtir. Bu
yapýlanmada, siyasal anlamda temel ka-
nunlarýn hazýrlanmasý ve nihayet Avru-

pa örneðinde bir anayasa ilânýyla devletin
meþrutî parlamenter bir idareye kavuþ-
turulmasý bazý kesimler tarafýndan ana he-
def olarak belirlenmekle birlikte, bunun
geniþ topraklar üzerindeki yayýlýmýnýn et-
nik ve dinî farklýlýklarý bir arada tutma si-
yasetine uygun düþüp düþmeyeceði üze-
rinde ciddi bir þekilde durulmuþ olduðu-
nu söylemek mümkün deðildir. Ayný hu-
sus, dönemin aydýnlarýnýn dillerinden dü-
þürmedikleri hürriyet söyleminde de ken-
dini göstermiþ, bu arada, Avrupa’da top-
lum katmanlarýnýn ancak uzun zamanlarýn
zorlu mücadelelerinden sonra kendi top-
lumsal ve siyasal yapýlarýndan çaðdaþ bir
netice çýkarabildikleri hususu göz ardý edil-
miþtir. Bir diðer hayranlýk konusu olan me-
deniyet tanýmlamasý hürriyet ve anayasa
ile yönetilmenin bir sonucu gibi algýlanmýþ,
Osmanlý aydýnlarý üzerinde derin ruhsal
eziklikler doðuran Avrupa’ya mahsus bir
üstünlük simgesi olarak ele alýnmýþtýr. Göz-
lemlenen uygarlýðýn devletin mevcut yapý-
sýna uygunluðu sorgulanmamýþ, bu doð-
rultudaki uygulamalarýn devleti “âbâd” ve-
ya “berbâd” edeceði üzerinde fazla durul-
mamýþ ve yaþanan hayranlýk hâlesi içinde
onun “tek diþi kalmýþ bir canavar” olduðu,
ancak imparatorluðun nihaî tasfiyesiyle ör-
tüþen bir zaman dilimi içinde idrak edile-
bilmiþtir. Yeni Osmanlýlar’ý bu deðerleri dev-
letin kurtuluþu için zaruri gören bir fikrî
akýmýn temsilcileri, imparatorluðun -hiç ol-
mazsa müslüman kesimi için- belirli gö-
rüþlere sahip ilk “ideologlarý” diye taným-
lamak mümkündür. Ancak bir arada aný-
lan isimler arasýnda birbiriyle örtüþen bir
düþünce beraberliði yoktur ve âhenkli bir
grup ve resmî bir kuruluþ olma kabiliyeti
de tartýþmalýdýr (Berkes, s. 269 vd.; Mardin,
The Genesis of Young Ottoman Thought,
s. 397; TCTA, VI, 1698-1701).

Beþerî coðrafyasý içinde kendine özgü
bir yapýsý bulunan imparatorluðun, bilhas-
sa hürriyetçi ve milliyetçi akýmlarýn etki-
siyle ayrýlma eðilimi ve mücadelesi içine
giren geniþ bir hýristiyan nüfusa sahip ol-
masý durumu, Tanzimat döneminin önde
gelen devlet adamlarýndan Mehmed Emin
Âlî ve Keçecizâde Fuad paþalarýn göz önün-
de tutmak zorunda kaldýklarý en önemli
husus olmuþtur. Özellikle 1856 Islahat Fer-
maný’ndan sonraki dönem içinde ortaya
çýkan iç kargaþa ve dýþ müdahaleler re-
formlarýn sýký bir idare altýnda uygulan-
masýný kaçýnýlmaz kýlmaktaydý. Ýleride Ye-
ni Osmanlýlar diye anýlacak olan aydýnlarýn
muhalefeti bu noktada kendini göstermiþ
ve hükümdardan ziyade hükümete, özel-
likle de Fuad Paþa’nýn vefatýndan sonra

lim Sabit (Þibay), Hamdullah Suphi (Tanrý-
över) dergide yazan diðer isimlerdir. Tefri-
ka edilen eserler arasýnda Halide Edip’in
(Adývar) Mev‘ud Hüküm romaný, Yakup
Kadri’nin Erenlerin Baðýndan adlý dene-
meleri, Ahmed Râsim’in Meþrutiyet Ta-
rihi-Mukaddemat’ý yanýnda Ýlyada (Le-
conte de Lisle), Beyaz Geceler (Dosto-
yevski) gibi çeviri eserler de bulunmakta-
dýr. Dostoyevski’nin Ölüler Evinin Hatý-
ralarý adlý eserinin çevirisi derginin ilâve-
si olarak verilmiþtir. Dergi biri Çanakkale
muharebeleri (1334 r./1918), diðeri Bursa
için (1 Mayýs 1923, nr. 75) iki özel sayý ha-
zýrlamýþtýr. Çanakkale özel sayýsýnýn yeni
harflerle iki ayrý baskýsý yapýlmýþtýr (haz.
Muzaffer Albayrak, Ýstanbul 2006; haz. Ay-
han Özyurt – Murat Çulcu, Ýstanbul 2006).
Genellikle orta sayfada olmak üzere der-
gide fotoðraf ve resim gibi çok sayýda gö-
rüntü malzemesine de yer verilmiþtir. Ye-
ni Mecmua üzerine Bilal Kýrýmlý, Seba-
hattin Küçük, Zehra Yamaç gibi araþtýr-
macýlar yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr.

Yeni Mecmua adýyla çýkan ikinci der-
ginin ilk sayýsý 5 Mayýs 1939’da yayýmlan-
mýþtýr. Sahibi A. Cemal, mesul müdürü M.
Faruk’tur. Derginin 12 Aðustos 1941’de çý-
kan 120. sayýsýndan sonra bir süre daha
yayýmýný sürdürdüðü anlaþýlmaktadýr. Dö-
nemin magazin dergileri formatýnda bol
fotoðraflý çýkarýlan derginin fikir, sanat,
edebiyat ve tarih alanlarýnda Peyami Sa-
fa, Nurullah Ataç, Sait Faik Abasýyanýk,
Kenan Hulusi Koray, Hakký Süha Gezgin,
Ömer Rýza Doðrul, Mahmud Yesâri, Ser-
met Muhtar Alus, Selâmi Ýzzet Sedes, Vâ-
lâ Nurettin (Vâ-Nû), Nizamettin Nazif Te-
pedelenlioðlu, Refik Halit Karay gibi isim-
lerin bulunduðu yazý kadrosuna röportaj-
larýyla Hikmet Feridun Es, çizgileriyle Ra-
miz Gökçe ve Ratip Tahir Burak gibi im-
zalar da katýlmýþtýr. Peyami Safa “Hafta-
dan Haftaya”, Nurullah Ataç “Münekkit
Gözüyle” baþlýklarý altýnda yazýlar yazmýþ,
Sermet Muhtar Alus, seri halinde devam
eden yazýlarýnda eski Ýstanbul’un gündelik
hayatýný ve bazý âdetlerini konu edinmiþ-
tir. Hakký Süha Gezgin’in “Edebî Portreler”
baþlýðý altýnda çoðu dönemin yaþayan þair
ve yazarlarýnýn ele alýndýðý yazýlarý ilgi uyan-
dýrmýþ, bazý tartýþmalara da yol açmýþtýr
(bu yazýlar Edebî Portreler adýyla Beþir Ay-
vazoðlu tarafýndan 1997’de kitap haline ge-
tirilmiþtir). Tefrika yazýlar arasýnda Refik
Halit’in “Sürgün”, Peyami Safa’nýn (Server
Bedi imzasýyla) “Kanlý Güller”, Sait Faik’in
“Medârýmaîþet”, Vâ-Nû’nun “Vurgun Pe-
þinde” romanlarýyla Mehmet Zeki Paka-
lýn’ýn “Tanzimat’tan Cumhuriyete Kadar


