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Fikrî, siyasî, edebî aylýk dergi.
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Ýstanbul Eminönü Halkevi tarafýndan
Ekim 1932’den Nisan 1943’e kadar 125
sayý yayýmlanmýþtýr. Yazý iþleri müdürlüðü
baþta adý belirtilmeden Abdülhak Hâmid
tarafýndan yürütülmüþ, Bu görevi 46. sayýda Agâh Sýrrý Levend, 95. sayýdan sonra
Yavuz Abadan üstlenmiþtir. Ýlk sayýda yer
alan “Bu Mecmua Niçin Çýkýyor?” baþlýklý
yazýda, inkýlâp ve insanlýk idealini kalplerinde duyan mütefekkir muharrirlerin yazýlarý için bir kürsü olacaðý söylenen derginin Türk dimaðýný müsbet ilmin mantýðýný kavrayacak hale getirme, ilim mantýðýný yayma ve propagandasýný yapma gibi
amaçlarý sayýlýr. Millî hayatýn önemine vurgu yapýlarak oradan beslenen ve insanýn
en büyük kuvveti olan his ve temayüllerin
sanatkâr eliyle ifade edildiðinde yepyeni
heyecanlar vücuda getireceði belirtilir. Millî hayatýn ise millî tarihten kuvvet alacaðý
ifade edilir. Yeni bir insan ve toplum mo-

delini hedefleyen dergide baþta siyaset,
iktisat, dil, edebiyat, tarih, felsefe, terbiye,
ilim, kültür, mimari, resim, tiyatro olmak
üzere hemen her alanda yazýlara yer verilmiþ, þiir ve hikâyeler yayýmlanmýþ, “ecnebi edebiyatý”, “kitâbiyat”, “ilim hareketleri” gibi sayfalar açýlmýþ, “Evimizde Çalýþmalar” baþlýðý altýnda halkevinin faaliyetleri duyurulmuþtur. Özellikle dil kurultaylarýnýn yapýldýðý aylara rastlayan sayýlarda
dil konulu yazýlarýn öne çýktýðý görülmektedir.
Seri halinde yayýmlanan yazýlar arasýnda
Hikmet Turhan Daðlýoðlu’nun “Ýstanbul
Mezarlarý”, “Geçmiþ Asýrlarda Ýstanbul Hayatý”, “Ýstanbul Bibliyografyasý”; Þerif Hulûsi’nin “Bibliyografi 1930-1934 Seneleri
Türkiyat Neþriyatý”, “Avrupa Matbuatý”;
Ziyaeddin Fahri Fýndýkoðlu’nun “Türkler’de Aile Ýçtimaiyatý”; Raþit Gökdemir’in “Osmanlý Devletinin Malî Ahvali”; Hüseyin Namýk Orkun’un “Türk Tarihinin Yardýmcý Ýlimlerinden Paralar Bilgisi, Armalar Bilgisi, Kitâbeler Bilgisi” adlý çalýþmalarý dikkat çekmektedir. Naci Yüngül’ün Ch. Diehl’den tercüme ettiði “Bizans” ve Ahmet Hamdi Tanpýnar’ýn “M. Test’le Geçirdiðim Gece” tefrika halinde yayýmlanan çeviri yazýlardýr. Sabri Esat Siyavuþgil’in Jean Piaget’den yaptýðý çeviri “Ýçtimaî Hayat ve Çocuk Düþüncesi” baþlýðýyla çýkar. Dergide Ýsmet Paþa,
Recep Peker, Necip Ali Küçüka, Cevdet Kerim Ýncedayý, Celal Bayar gibi siyasîlerin
verdikleri nutuk metinleri yanýnda Kesler
tarafýndan halkevinde verilen “Büyük Þehrin Ýçtimaî Çehresi ve Zamanýmýzda Büyük Bir Þehirden Beklenen Vazifeler”, Vasfi Rýza Zobu’nun “Amatör Tiyatrocular ve
Tiyatrolar” konulu konferans metinleriyle
bazý tebliðlere de (Dr. A. Süheyl Ünver, “Týp
Dilinin Gidiþi”) yer verildiði görülmektedir. Nahit Sýrrý Örik’in Anadolu’ya ait gezi
notlarý ile “Bir Küçük Çocuk” yazýsý, Halide
Nusret Zorlutuna’nýn “Benim Küçük Dostlarým”dan bazý çocuk portreleri ve Hüseyin Rahmi Gürpýnar’ýn “Annemin Ölümü”,
Reþat Nuri Güntekin’in “Küçük Þehirlerde
Cuma” gibi yazýlarý dergideki hatýra yazýlarýndandýr. Sadri Etem Ertem, Nahit Sýrrý,
Örik, Naki Tezel hikâyeleriyle; Orhan Seyfi Orhon, Þükûfe Nihal Baþar, Halit Fahri
Ozansoy, Ýlhami Bekir Tez þiirleriyle yer almýþ belli baþlý isimlerdir. Adý geçenlerden
baþka Falih Rýfký Atay, Hasan Âli Yücel,
Mehmed Halid Bayrý, Agâh Sýrrý Levend,
Mustafa Þekip Tunç, Hilmi Ziya Ülken, Suut Kemalettin Yetkin, Faruk Nafiz Çamlýbel, Yaþar Nabi Nayýr, Cemil Sena Ongun,
Elif Naci, M. Þakir Ülkütaþýr, Tahsin Banguoðlu, Ragýp Özdem, Zahir Sýtký Güvem-

li, Sadi Yaver Ataman, Aziz Ogan, Yavuz
Abadan, M. Ragýp Kösemihal (Gazimihal),
Ceyhun Atuf Kansu, Tahir Alangu, Münir
Süleyman Çapanoðlu da derginin yazarlarý arasýnda sayýlabilir. Ýlk sayýda, Mehmet
Emin Eriþirgil tarafýndan Bergson’dan tercüme edilen “Ahlâk ve Dinin Ýki Kaynaðý”
adlý eserin formalar halinde ilâve þeklinde
verileceði ilân edilmiþtir. Temmuz 1933’te çýkan 10. sayýda “Ahmet Haþim’e Ait
Hâtýralar” baþlýklý bir özel bölüm açýlmýþ,
11-14. sayýlar birleþtirilerek hacimli bir cilt
halinde Cumhuriyet’in onuncu yýl dönümü
sayýsý olarak çýkarýlmýþtýr. Ölümü üzerine
Abdülhak Hâmid’e ayrýlan 54. sayý da (Haziran 1937) özel sayýlardandýr. Songül Uður,
Türkiye Cumhuriyeti’nin “Halka Doðru” Politikasýnda Yeni Türk Mecmuasý’nýn Yeri adýyla yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (2003, ÝÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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Üsküdar’da
XVIII. yüzyýlýn baþlarýnda
inþa edilen külliye.
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Üsküdar Ýskele Meydaný’nýn sol tarafýnda yer almaktadýr. Klasik Osmanlý mimarisinin son ve Lâle Devri’nin en önemli örneði olan külliye III. Ahmed’in annesi Gülnûþ Emetullah Sultan tarafýndan yaptýrýlmýþtýr; diðer vâlide sultan külliyelerinden
ayýrt edilebilmesi için bu isimle anýlmýþtýr.
Cami, sýbyan mektebi, imaret, türbe, hazîre, sebil, çeþmeler, abdest musluklarý,
helâlar, su haznesi, gusülhâne, meþruta,
dükkânlar ve hünkâr kasrýndan meydana
gelen külliyenin inþasýna 23 Þâban 1120
(7 Kasým 1708) tarihinde baþlanmýþ, 15 Muharrem 1123’te (5 Mart 1711) ibadete açýlan camiden sonra (Silâhdar, II/2, s. 246,
269; Râþid, III, 252, 347) diðer yapýlarýn inþasýna devam edilmiþtir. Caminin inþa kitâbesi 1122 (1710) tarihini taþýr. Külliyeye
XIX. yüzyýlda yangýn havuzu ve muvakkithâne ilâve edilmiþtir. Yapýlarda kullanýlan
mermerler Marmara adasýndan temin
edilmiþtir. Külliyenin dönemin Hassa baþý
mimarý Kayserili Mehmed Aða tarafýndan
inþa edilip edilmediði kesin olarak bilinmemektedir. Külliyede klasik normlarýn etkisi
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sülüsle yazdýðý âyetler görülmektedir. Mihrap duvarýnýn solunda yer alan hünkâr kasrýnýn iç mekândaki kalem iþi süslemelerine
dayanýlarak XIX. yüzyýlda yenilendiði söylenebilir. Ahþaptan yapýlan kasýr sofalý tasarýmý ile tipik bir sivil mimarlýk örneðidir. Oldukça harap durumda iken 1976’da kapsamlý bir onarýmdan geçirilmiþtir.

Yeni Vâlide
Camii

hâlâ güçlüdür, bununla birlikte baþta süsleme olmak üzere ayrýntýlarda bazý yenilikler göze çarpar. Yapýlar merkezdeki caminin ve bunu kuþatan dýþ avlunun etrafýna yerleþtirilmiþtir. Sadece imaret bu
gruptan ayrýlarak deniz kýyýsýnda inþa edilmiþtir. Gusülhânenin arkasýndaki meþruta ise günümüze ulaþmamýþtýr. Osmanlý
döneminde gerçekleþtirilen tamiratlar hakkýnda bilgi bulunmayan külliye son olarak
1940’ta kapsamlý bir onarým görmüþtür.
Külliyenin en önemli yapýsý olan cami
merkezî kubbeli harim ve revaklý avludan
meydana gelmektedir. Harim ve avlu zeminden yükseltilmiþ olup yapýya yelpaze
gibi açýlan taþ merdivenlerle ulaþýlmaktadýr. Kareye yakýn plana sahip harim kýsmý, sekizgen kurgulu taþýyýcý sisteme oturtulmuþ merkezî kubbeli bölüm ve iki yanýndaki sahnlarla Rüstem Paþa Camii’nin
bir tekrarý gibidir. Ýri fil ayaklarýn taþýdýðý
kemerlere oturtulan kubbenin köþelerine
tromplar yerleþtirilmiþtir. Üç bölümlü olan
sahnlarda tâlî giriþlerin bulunduðu orta kýsýmlar çapraz tonozlarla, yan kýsýmlar kubbelerle örtülmüþ, harimin üç tarafý sütunlarýn taþýdýðý mahfillerle çevrilmiþtir. Klasik üslûpta bir minbere sahip olan yapýnýn
mermer mihrabý âbidevî bir örnek olmakla birlikte önceki örneklerin âhenginden
uzaktýr. Etrafýndaki çinilerin teknik özellikleri Kütahya’da üretildiklerine iþaret etmektedir. Bazý araþtýrmacýlar bunlarýn Tekfur Sarayý’nda üretildiðini söylemekteyse
de atölyenin bu tarihlerde henüz faaliyete baþlamadýðý bilinmektedir. Kubbe eteðinde dolanan mukarnaslý friz dikkati çeken bir baþka süsleme unsurudur. Ancak
harimde en dikkat çekici süslemeler mihrabýn sol tarafýnda yer alan ve bir kapý ile
hünkâr kasrýna irtibatlandýrýlan, konsollar üzerine oturan bir balkon þeklinde tasarlanmýþ hünkâr mahfilinde görülür. Buradaki mihrabýn mermer süslemeleriyle
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mahfilin camiye açýlan bronz þebekelerinde itinalý bir iþçilik görülmektedir. Mihrabýn solunda duvarda asýlý Kâbe örtüsünden büyük bir parça yakýn tarihte çalýnmýþtýr. Beþ bölümlü son cemaat mahallinin ortasýndaki cümle kapýsý sadece mukarnas frizleriyle çerçevelenmiþtir. Kapý
üzerinde yer alan, baþlangýç ve bitiþ tarihlerini veren ta‘lik hatlý manzum inþa kitâbesi Osmanzâde Ahmed Tâib Efendi tarafýndan yazýlmýþ olup Fýndýkzâde Ýbrâhim
Efendi’nin hattýdýr. Yalýn bir tasarýma sahip son cemaat mahallindeki en ilgi çekici
unsur iri taþ konsollar üzerine oturtulmuþ
mükebbiredir. Son cemaat mahallinin uçlarýnda bulunan klasik tarzdaki minareler
ikiþer þerefeli olarak tasarlanmýþtýr.
Caminin dýþ kurgusu, piramidal görünümlü klasik dönem örneklerinden farklý
þekilde kademeler halinde yükselen dikey
bir geliþim gösterir. Öte yandan kasnak
kýsmýna açýlan pencereler kubbeyi oldukça basýk göstermektedir. Dýþ kütlede dikkati çeken en önemli ayrýntýlar ise türünün ilk örneklerinden sayýlan kuþ evleridir. Osmanlýlar’daki hayvan sevgisinin kayda deðer örnekleri olan bu unsurlar plastik özellikleri sayesinde dinî ve sivil mimariyi bütün güzellikleriyle yansýtmaktadýr.
Kare planlý avlu klasik örneklerin aksine
harim kýsmýndan daha büyük tasarlanmýþtýr. Küçük kubbelerle örtülü revaklarla kuþatýlan avlunun merkezinde yer alan þadýrvan sekizgen planlýdýr. Þadýrvanýn köþeleri
sütunlarla, yüzleri ise itinalý bir iþçilik gösteren taþ süslemelerle deðerlendirilmiþtir. Pencereleri örten ajurlu bronz þebekelerin süslemeleri de ayrýca zikre deðer ayrýntýlardýr. Üst kýsýmda dolanan, manzum
metni Osmanzâde Ahmed Tâib Efendi’ye
ait kitâbeden þadýrvanýn 1123’te (1711)
tamamlandýðý anlaþýlmaktadýr. Avlu kapýlarýnýn üzerinde bulunan panolarda ise
Bursalý Hezarfen Mehmed Efendi’nin celî

Hünkâr kasrýnýn önünde bulunan sebil
ve muvakkithâne ile küçük bir grup oluþturan Gülnûþ Emetullah Sultan’ýn türbesi
Silâhdar Mehmed Aða’nýn kaydettiðine göre 1127 (1715) yýlýnda vefatýndan önce inþa
edilmiþ ve vasiyeti üzerine orada defnedilmiþtir (Nusretnâme, II /2, s. 336). Bu grubun arkasýndaki üçgen planlý hazîrede deðiþik dönemlere ait mezarlar tesbit edilmiþtir. Sivri kemerlerle baðlanan sütunlardan
oluþan türbenin üst kýsmý kafes þeklinde
bir kubbe ile örtülüdür. Kemerli açýklýklar,
dilimli kemerli ikinci bir çerçeve içine alýnmýþ olup son derece zarif bronz þebekelerle kapatýlmýþtýr. Kubbe eteðini dolanan
Âyetü’l-kürsî kuþaðý yine Hezarfen Mehmed Efendi tarafýndan kaleme alýnmýþtýr.
Emetullah Sultan’ýn mezarýný belirleyen
baþ ve ayak taþlarýnýn süslemesi de Lâle
Devri’nin müstesna örnekleri arasýndadýr.
1121’de (1709) tamamlandýðý anlaþýlan sebilde taþ ve maden iþçiliði þadýrvandakine benzer nitelikler taþýmaktadýr. Çokgen
planlý ve beþ yüzlü olan sebilin her yüzünde sütunlarýn taþýdýðý sivri kemerlerle teþkil edilmiþ pencereler vardýr. Pencereler dilimli kemerli çerçeveler içine alýnmýþ bronz
þebekelerle kapatýlmýþtýr. Bunun inþa kitâbesinin metni Naîmâ Mustafa Efendi’ye aittir. Cephelerin üzerinde dolanan geniþ saçak ve kasnak arkadaki basýk kubbeyi gizlemektedir. Bu grubun arkasýndaki üçgen planlý hazîrede XVIII ve XIX. yüzyýllara ait mezarlar bulunmaktadýr.
Pencereli bir ihata duvarýyla belirlenen
dýþ avlunun batý tarafýndaki abdest mus-
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luklarý ile helâlarýn arasýnda yer alan geçidin üzerinde sýbyan mektebi yer almaktadýr. Taþ ve tuðla malzemeden almaþýk
olarak teþkil edilen dikdörtgen planlý iki
tonozlu birimden meydana gelen mektebin tamamýyla taþ malzemeden olan alt
katýndaki oda mahya malzemelerinin muhafazasýna ayrýlmýþtý. Bu grubun yol tarafýndaki yedi adet tonozlu mekân ise külliyeye gelir saðlayan dükkânlardý; ancak
bugün özel mülkiyetin tasarrufundadýr.
Ayrý bir paftada kurulan imaretin kitâbesi
bulunmamakla birlikte külliye programý
içinde olduðu anlaþýlmaktadýr. Ancak yapýnýn baþlangýçta fodla fýrýný olarak kullanýldýðý bilinmektedir. Dükkânlarýn karþýsýndaki giriþten ulaþýlan “L” þeklindeki
avludan geçildikten sonra tonozlu bir galerinin iki yanýna yerleþtirilmiþ geniþ salonlara varýlýr. Bunlardan soldaki tonozlarla, ocaklar bulunan saðdaki ise fenerli
kubbelerle örtülmüþtür. 1970’te kapsamlý bir onarým geçirdikten sonra uzun süre
market þeklinde kullanýlan yapý, yakýn zamanda bazý müdahaleler görerek ve kýsmen tamir edilerek ticarî iþlevini sürdürmektedir.
Sebilin yanýnda yer alan çeþme caminin
tamamlanmasýndan evvel 1121’de (1709)
yaptýrýlmýþtýr. Lâle Devri’nde geliþen süsleme özelliklerinin tamamýnýn bir arada
görüldüðü yapý bütün yüzeyini ince bir iþçilikle dolduran taþ süslemeleriyle dikkat
çekmektedir. Bilhassa kâse içine yerleþtirilmiþ meyve kompozisyonlarýnýn benzerleri III. Ahmed’in Topkapý Sarayý’ndaki hususi odasýnda karþýmýza çýkmaktadýr. Çeþmeyi taçlandýran alýnlýk yapýya ayrý bir özellik kazandýrmaktadýr. Kitâbede Osmanzâde Ahmed Tâib Efendi’nin þiiri Durmuþzâde Ahmed Efendi’nin hattýyla yazýlmýþtýr. Yine Osmanzâde Ahmed Tâib Efendi’ye ait inþa kitâbesinden 1122’de (1710)

yapýldýðý anlaþýlan arka taraftaki ikinci çeþme, arkasýnda bulunan dikdörtgen planlý
gusülhâneden dolayý “imam çeþmesi” diye adlandýrýlmaktadýr. Diðerinin aksine son
derece yalýn bir tasarýma sahip bu menzil çeþmesinin arka tarafýndaki büyük hazne, ayný zamanda külliye ile birlikte yaptýrýlan su yollarýyla getirtilen suyun külliyedeki su tesislerine daðýtýmýný saðlayan
bir maksemdir. Helâlarýn teþkil ettiði dirseðe yapýlan harik havuzunun III. Selim
döneminde inþa edildiði anlaþýlmaktadýr.
Taþ ve tuðladan almaþýk örgülü duvarlarýn dar olanýnda bir, geniþ olanýnda iki yuvarlak kemerli ayna bulunmaktadýr. Türbenin arkasýnda yer alan muvakkithânenin yapýsal özellikleri bunun da XIX. yüzyýlda eklendiðine iþaret etmektedir. Kare
planlý yapýnýn cadde üzerindeki duvarý üç
yüzlü olarak dýþa taþýrýlmýþtýr; halen bir
dernek tarafýndan kullanýlmaktadýr.
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YENÝ ZELANDA
Büyük Okyanus’un güneyinde
bir takýmada ülkesi.
I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA
II. TARÝH

˜

III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET

™

Büyük Okyanus’un güneyinde Avustralya’nýn yaklaþýk 2000 km. güneydoðusunda
yer alýr ve iki büyük ada ile (Kuzey adasý ve
Güney adasý) çok sayýda küçük adadan
(en önemlileri Kermadec, Chatham, Solander, Steward, Snares, Bounty, Antipodes, Auckland, Campbell) oluþur. Yüzölçümü 268.680 km², nüfusu 4.300.000 (2010
tah.), baþþehri Wellington (390.000 nüfus),
diðer önemli þehirleri Auckland (1.300.000),
Christchurch (310.000), Hamilton (203.000)
ve Dunedin’dir (116.000).

Gülnûþ
Emetullah
Sultan
Çeþmesi
ve Yeni Vâlide
Camii’nin
þadýrvaný
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