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ÖZET
Gökçe ULUS. II. Meşrutiyet Döneminde Bir Çocuk ve Gençlik Dergisi: Talebe Defteri, Yüksek Lisans
Tezi, Ankara, 2014.

MeĢrutiyet, iki devre olarak anılan, on dokuzuncu yüzyılın ikinci çeyreğinde baĢlayıp yirminci
yüzyılın ilk çeyreğinde sona eren çalkantılı bir dönemdir. SavaĢ, isyan ve kayıplarla yıpranan halka
yeni bir soluk getirecek, ayakta kalma cesareti aĢılayacak eserlerin verildiği Millî Edebiyat bu
dönemde meydana çıkmıĢtır. ÇalıĢmamız; bir Millî Edebiyat ürünü olan, II. MeĢrutiyet devrinde
Muallim Ahmed Halid tarafından çıkarılan Talebe Defteri süreli yayınını incelemeye yöneliktir.

Tezimizin amacı 1913-1919 yılları arasında yayımlanan Talebe Defteri dergisinin incelenmesi,
döneminde üstlendiği rolün ortaya konulmasıdır. Çocuk ve gençlik dönemindeki öğrencilere hitap
eden dergi, yayımlandığı yıllar ve içerdiği metinler bakımından Türk Edebiyatı ve Türk Tarihi için çok
önemli bir kaynaktır. Cumhuriyet’i kuracak neslin yetiĢtirilmesinde bir araç olarak kullanılmıĢtır.
ÇalıĢmamız, II. MeĢrutiyet Dönemi yayını olan Talebe Defteri sayesinde Millî Edebiyat’ın bir
kaynağının daha iyi tanınmasına katkıda bulunacak ve döneminin eğitim anlayıĢına bir nebze ıĢık
tutacaktır.

Anahtar Sözcükler: Talebe Defteri, Ġkinci MeĢrutiyet Dönemi, çocuk ve gençlik, Süreli Yayın, Dergi.
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ABSTRACT

Gökçe ULUS. A Journal of Child and Youth Published in Second Constitutional Period: Talebe
Defteri, A Thesis Submitted to The Graduate School of Social Science of Hacettepe University,
Ankara, 2014.

The constitutional period was the turbulent times which was referred as two terms and commenced
towards the end of 19th century and lasted until the first quarter of 20th century. The National
Literature had been developed in this period comprising of writings which would make a difference
and bring encouragement to survive to the community get exhausted from war, rebellion and casualty.
In this study, a Journal of Child and Youth: Talebe Defteri from national literature written by Muallim
Ahmed Halid in Second Constitutional Period was reviewed.

The purpose of this study is to review Talebe Defteri published between 1913 and 1919 and to explain
its role in that period. The journal with target audience of child and youth students is a valuable
resource for Turkish Literature and Turkish History in terms of its content and publication period. It
was used as a tool in rising up the generation that would enact the Republic. By reviewing the Talebe
Defteri which was a publication of Second Constitutional Period, this study contributes to understand
a resource from national literature and to shed some light on education concept in that period.

Keywords: Talebe Defteri, Second Constitutional Period, Child and Youth, Periodical, Journal.
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ÖNSÖZ
“II. Meşrutiyet Döneminde Bir Çocuk ve Gençlik Dergisi: Talebe Defteri” baĢlıklı
bu tezde Talebe Defteri dergisi dönemsel incelemeye tâbi tutulacaktır. Yapılan
incelemede bölüm baĢlıklarını derginin içeriği belirlemiĢtir.
Tezimizin amacı, 1913–1919 yılları arasında yayımlanan Talebe Defteri dergisinin
incelenmesiyle döneminde üstlendiği rolün ortaya konulmasıdır. Bu derginin, ideal
Türk insanını yaratmada bir vasıta olarak kullanıldığını göstermek ve Millî
Edebiyat’ın bir kaynağının daha iyi tanınmasına katkıda bulunmak ve eğitimin o
günkü durumuna Talebe Defteri’nin katkılarını göstermektir.
ÇalıĢmamızda Talebe Defteri dergisi içerik bakımından incelenmiĢtir. MeĢrutiyet
döneminin siyasî durumunun ve o dönemin çocuk / gençlik dergilerinin ele
alındığı giriĢten sonra birinci bölümde Talebe Defteri tanıtılmıĢtır. Yayın bilgileri
ve yazar kadrosu verildikten sonra dergide yer alan yazıların tarih, sayı, yazar ve
sayfa bilgilerinin bulunduğu yazı dökümü tablosu ile bu bölüm sona ermektedir.
Ġkinci bölümde, diğer çalıĢmalarda zikredilmeyen, “derginin üstlendiği rol”
üzerinde durulmuĢtur. Bu kavram millî bilinç aĢılama, eğitim ve talebeleri
bilgilendirme baĢlıklarında incelenmiĢtir. Talebe Defteri’nin “millî bilinç aĢılama”
rolü kin ve intikam duyguları aĢılama, savaĢmaya hazır bireyler yetiĢtirme, Türk
tarihindeki kahramanlar ve kahramanlıklarla savaĢ coĢkusu yaratma, Müslüman
Osmanlı Türkleri kimliğiyle yabancı düĢmanlığı, bayrak sevgisi, yardımlaĢma ve
yatırım, ticareti teĢvik baĢlıklarında sunulmuĢtur. “Eğitim” baĢlığı; çalıĢmanın
önemi, mevcut sistemi eleĢtirme, hedeflenen eğitim modeli ve eğitim danıĢmanlığı
Ģeklinde sınıflandırılırken “Talebeleri Bilgilendirme” kısmı edebiyat, fen, tarih,
coğrafya, gezi yazıları, genel kültür ve güncel olaylar alt baĢlıklarından
oluĢmuĢtur. Dergide yer alan konu ve bölümlerden; kadın, mizah, sağlık, ahlâk,
eliĢi, müsabakalar, reklâmlar ise “Diğer Konular” baĢlığında ele alınmıĢtır. Sonuç
bölümünden sonra, ortaya konmak istenen fikirleri desteklemek adına seçme
metinlere ve dergideki bazı görsellere yer verilmiĢtir.

xi
MeĢrutiyet, bir süredir var olan sıkıntıların katlanarak çoğaldığı zorlu bir
dönemdir.

Talebe

Defteri

göz

önüne

alındığında,

döneminden

ayrı

incelenemeyeceği düĢüncesi ağır basmıĢtır. Hakkında Ģimdiye kadar bu yönde bir
çalıĢma olmayan dergi üzerine 2008 yılında yazılmıĢ iki teze ulaĢılmıĢtır.
Bunlardan biri Kâmile ġendil’e ait “Talebe Defteri 1913-1919, 1.-67. Sayılar
İnceleme, Tahlilî Fihrist, Seçilmiş Yazılar” baĢlıklı Yüksek Lisans Tezi’dir. 53, 54,
57 ve 68. nüshalara ulaĢılamadığı gerekçesiyle eksik çalıĢılmıĢtır. Diğeri Hüseyin
Küçük’e ait “Talebe Defteri Çocuk Dergisi (İndeks, Seçme Metinler,
Değerlendirme ve Sözlük)” baĢlıklı Yüksek Lisans Tezi’dir. Seçme metinlerin
geniĢ yer tuttuğu bu tezin sonuna sözlük eklenmesi çalıĢmaya bilimsel nitelik
kazandırmıĢtır. Ancak söz konusu iki tezin ortak noktaları; içeriğe yönelik bir
inceleme yapılmaması ve Talebe Defteri dergisinin çocuk dergisi olarak
nitelendirilmesidir. Bu ortak noktalar adı geçen iki tezle bizim çalıĢmamız arasında
temel farklardır.
Talebe Defteri’nin mevcut bütün sayılarına ulaĢmak mümkündür. Ankara Millî
Kütüphane’de 1956 SA 215 yer numarası ile ilk 51 sayıya ulaĢılabilmektedir.
Hakkı Tarık Us Kütüphanesi’nde 2049 yer numarası ile 1-26, Donanma Nüsha-i
Fevkalâdesi, 32-52, 55-56, 58-59, 64-65 ve 67. sayılara ulaĢılabilmektedir. Atatürk
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege Salonu Basma ve Yazma Nadir
Eserleri bölümünde S95093 demirbaĢ numarası ile 1102 numaralı Talebe
Defteri’nin 1, 30, 31, 32-34, 35-50, 51-52, 53-66. sayılarına ulaĢmak mümkündür.
ÇalıĢmam boyunca engin bilgi ve tecrübesiyle bana değerli vaktini ayırıp yol
gösteren hocam Prof.Dr. Abide DOĞAN’a, doğumuyla dünyamı cennete çeviren
Melek baĢta olmak üzere; eĢime, anneme, babama ve dedeme desteklerinden
dolayı sonsuz teĢekkür ederim.
Gökçe ULUS
Haziran 2014
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GĠRĠġ: MEġRUTĠYET DÖNEMĠNDE SĠYASÎ DURUM VE GENÇLĠK / ÇOCUK
SÜRELĠ YAYINLARI
Osmanlı İmparatorluğu‘nun son dönemine damga vuran olayların başında Meşrutiyet‘in
ilânı gelmektedir. Yüzlerce yıl boyunca yönetime ortak olmak teklif dahi edilemezken,
Meşrutiyet‘le birlikte yeni bir düzen içine girilmiştir. Özgürlük hayalleri kuran halk
savaş ve isyanlarla iyiden iyiye yıpranmıştır. Erkekler cepheye gitmiş, kadınlar yaşam
savaşı vermeye devam etmiştir. Kurtuluş reçeteleri aranırken çocukların ve gençlerin,
çok iyi yetiştirilmesi gereken bireyler oldukları gözden kaçmamıştır. Bu dönemde süreli
yayınlar önemli görevler üstlenmiştir. Dönemin siyasî durumu ve gençlik / çocuk süreli
yayınları ana hatlarıyla aşağıda verilmeye çalışılacaktır.

MeĢrutiyet Döneminde Siyasî Durum
3 Kasım 1839‘da Tanzimat Fermanı (Gülhâne-i Hatt-ı Hümayûn) ve 1856‘da Islahat
Fermanı‘nın ilân edilmesi ile yeni bir süreç başlamıştır. Genç Osmanlılar ile XIV.
yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan Jön Türkler Meşrutî rejimi desteklemiş; maddî
sıkıntılar yaşamakta olan Osmanlı, azınlıklara bazı haklar vermek zorunda kalmıştır.
Sonsuz yetkiler yerine, anayasa ve halkoyuyla belirlenen bir meclisle beraber
yönetimine devam eden Padişah II. Abdülhamit otuz iki yıl tahtta oturmuştur.
Abdülaziz ve V. Murat dönemlerindeki ―Yeni Osmanlılar‖ adını taşıyan muhaliflerin
halefi olarak II. Abdülhamid döneminde de ‗Jön Türk‘ler siyasî muhalefet çalışmalarını
yürüttüler. Yeni Osmanlıların amacı saltanatı kaldırıp meşrutiyeti getirmekti, Jön
Türklerin amacı da II. Abdülhamid‘i devirmekti ve yine bunun için Avrupa‘ya
kaçmışlardı. (Çetin, 2012, s. 39)

Midhat Paşa ve arkadaşları, 30 Mayıs 1876‘da Abdülaziz‘in yerine V. Murad‘ı başa
geçirdiler. Aklî dengesi bozuk olması sebebiyle daha sonra onun yerine II. Abdülhamid
padişah olmuştur; şartlar gereği 23 Aralık1876‘da Kanun-i Esâsî‘yi ilân etmiştir. 18761877 Osmanlı Sırp Savaşı, 93 Harbi, 1897 Osmanlı – Yunanistan Savaşı ile üst üste
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mücadeleler veren Osmanlı‘da Bulgar, Sırp isyanları ve Ermeni olayları içinde
bulunulan durumu daha da zorlaştırmıştır.
23 Temmuz 1908 (10 Temmuz 1324) tarihinde II. Meşrutiyet ilân edilmiştir. Otuz iki yıl
sonra yönetime tekrar el atılmıştır. Meşrutiyet‘in peşi sıra iki partinin (İttihat ve Terakki
ile Ahrar Fırkası) katılımıyla bir seçim yapılmış, İttihatçılar bu seçimi kazanmıştır. 17
Aralık 1908‘de Meclis-i Mebusan tekrar açılmıştır. Büyük umutlar beslenen İttihat ve
Terakki Partisi, 6 Nisan 1909‘da muhalif gazeteci Hasan Fehmi suikastıyla büyük tepki
almıştır. Bunun üzerine 13 Nisan 1909‘da 31 Mart Vak‘âsı meydana gelmiş, bazı subay
ve milletvekilleri linç edilmiş, İttihat yanlısı gazeteler yağmalanmıştır. Selanik‘ten gelen
Hareket Ordusu bu ayaklanmayı bastırsa da, olayla ilişkisi olduğu gerekçesiyle
Abdülhamid‘in tahttan indirilmesi engellenememiştir. Selanik‘e sürgün edilen II.
Abdülhamid‘in yerine 27 Nisan 1909‘da Osmanlı‘nın en yaşlı padişahı olan 64
yaşındaki V. Mehmed (Sultan Reşad) padişah olmuştur.
8 Ağustos 1909‘da Kanun-i Esâsî tekrar düzenlenmiş ve padişahın yetkileri iyiden iyiye
kısıtlanmıştır. Bu sırada Osmanlı‘nın karışıklığını fırsat bilen Avusturya-Macaristan
Bosna-Hersek‘i ilhak etmiş; Girit, Yunanistan‘la birleşmiş; Bulgaristan Prensliği
bağımsızlığını ilân etmiştir; Arnavutlar ayaklanmış, muhtariyet kazanmış; İtalya
Trablusgarp‘ı almış, On İki Ada işgal edilmiş ve Balkan Savaşları başlamıştır:
Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan, Rusya‘nın yardımıyla aralarındaki
anlaşmazlıkları halledip birlik oluşturdular (1911). Çok geçmeden adı geçen ülkelerden
oluşan Balkan Birliği‘nin Osmanlı Devleti‘ne saldırmasıyla Balkan Harbi başladı (1912).
Osmanlı ordusu pek çok cephede mağlup oldu. Edirne dâhil bütün Rumeli ve Trakya
toprakları kaybedildi ve Osmanlı Devleti tarihinin en büyük felâketlerinden birini yaşamak
durumunda kaldı. (Çetişli, 2012, s. 131)

23 Ocak 1913 tarihinde, Enver Bey önderliğinde bir grup İttihatçı, Bâb-ı Âli‘deki
Bakanlar Kurulunu basıp Harbiye Nazırı Nâzım Paşa‘yı öldürmüşlerdir. Başbakan
Kamil Paşa tehditle istifaya zorlanmış, Erkân-ı Harbiye Reisi Mahmut Şevket Paşa
sadrazam ilân edilmiştir. İttihatçıların böylesi bir baskı ve şiddet dönemi hüküm
sürerken Bulgar ordusu taarruza geçmiş; Yanya, İşkodra, Edirne kaybedilmiştir. 30
Mayıs 1913‘te Osmanlı, tarih boyunca gördüğü en feci antlaşmalardan biri olan Londra
Antlaşması‘na imza atmış; Edirne, Bulgaristan‘a bırakılmıştır. (Neyse ki Balkan
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Birliği‘nin kendi içindeki anlaşmazlık sayesinde, Meriç Nehri sınır olacak şekilde şehir
29 Haziran 1913‘te geri alınmıştır.) Balkanlardaki Türkler özellikle Bulgarlardan büyük
zulüm görmüşlerdir. 93 Harbi‘nde görülen göçün daha büyüğü yaşanmıştır. (Ercilasun,
2013, s. 28)
Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, 11 Haziran‘da suikasta uğramış, bunun üzerine idam ve
sürgünler başlamıştır. Yönetimi devralan Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa
üçlüsüyle idarenin sert tutumu daha da artmıştır. 10 Ağustos‘ta Bükreş Antlaşması ile
Ege Adaları Yunanistan‘a verilmiştir. (16 Aralık‘ta yapılacak diğer antlaşma ile
Bozcaada, İmroz ve Meis Türkiye‘ye verilecektir.) Cepheden cepheye koşmaktan bitkin
düşen milleti, Enver Paşa‘nın Almanya sevdası I. Dünya Savaşı‘na sürüklemiştir (16
Kasım 1914). Almanya‘nın 1914‘te Marne hattını yaramayıp kaybedeceği belli olmasına
rağmen Türkiye onun yanında savaşa girmiştir. İtilaf Devletleri başta Türkiye‘yle
müzakereler yapmak istese de daha sonra vazgeçmiştir. Almanya, Türklerin bütün
fedakârlığına rağmen savaş boyunca Haçlı zihniyetiyle davranıp Osmanlı‘yı zor
durumda bırakmıştır. (Ercilasun, 2013, s. 31)
Çanakkale, Galiçya, Kafkasya, Irak ve Kanal cephelerinde savaşmış, Çanakkale gibi
destan yazılan bir zafere rağmen (19-20 Aralık 1915) Osmanlı, Almanya‘ya güvenerek
yaptığı hatadan dolayı kaybetmeye mahkûm olmuştur. 3 Haziran 1916‘da Osmanlı,
İran‘a saldırmıştır. 16 Ağustos‘ta Hemedan‘a girilse de Irak‘ta Mekke Emiri Hüseyin‘in
İngilizlerle işbirliği yapıp Osmanlı‘ya karşı ayaklanması sebebiyle ordu buradan geri
çekilmek zorunda kalmıştır. (Ercilasun 2013, s. 32)
30 Ekim 1918‘de, şartları kaldırılamayacak kadar ağır olan Mondros Mütarekesi
imzalandıktan sonra Enver, Talat ve Cemal Paşa, çoğu parti yöneticisiyle birlikte yurdu
terk etmiş, yönetimde bulunan Ziya Gökalp ise herhangi bir yere gitmeyi reddetmiştir.
Damat Ferit Paşa‘nın kurduğu hükümette 1918‘de ölen Sultan Reşad‘ın yerine VI.
Mehmed (Vahdettin) tahta çıkmıştır. Mondros Mütarekesi sonucu 13 Kasım 1919‘da
İstanbul ve ardından Anadolu‘nun çoğu yeri işgal edilmiştir:
Fransızlar Adana ve çevresini, İngilizler Güneydoğu Anadolu ve Batum‘u, İtalyanlar
Antalya ve civarını işgal ettiler. Rus ve İngiliz kışkırtması ve koruması altındaki
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Ermeniler; Yunanistan‘ın kışkırtması ve koruması altındaki Rumlar ayaklanma başlattılar.
15 Mayıs 1919‘da İzmir Yunanlılar tarafından; 16 Mart 1920‘de de İstanbul müttefikler
tarafından resmen işgal edildi. (Çetişli, 2012, s. 132)

Yunanlıların İzmir‘e girişinden bir gün sonra Mustafa Kemal Bandırma Vapuru ile
İstanbul‘dan Samsun‘a doğru yola koyulmuş ve 19 Mayıs 1919‘da Samsun‘a çıkmıştır.
Böylece Millî Mücadele başlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, ―Nutuk‖ eserinin en
başında:
Osmanlı Devleti‘nin dâhil bulunduğu grup Harb-i Umumîde mağlûp olmuş, Osmanlı
ordusu her tarafta zedelenmiş, şeraiti ağır bir mütarekenâme imzalanmış. Büyük Harbin
uzun seneleri zarfında, millet, fakir ve yorgun bir halde. Millet ve memleketi Harb-i
Umumîye sevk edenler kendi hayatları endişesine düşerek, memleketten firar etmişler.
Saltanat ve hilâfet mevkiini işgal eden Vahdettin, mütereddi, şahsını ve yalnız tahtını
temin edebileceğini tahayyül ettiği deni tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa‘nın
riyasetindeki kabine; âciz, haysiyetsiz, cebin, yalnız Padişah‘ın iradesine tâbi ve onunla
beraber şahıslarını vikaye edebilecek herhangi bir vaziyete razı (Atatürk, 1997, s. 1)
demektedir.

Osmanlı‘yı içinde bulunduğu felâketlerden kurtarmak, Millî Mücadele‘ye katılacak
gençler bulabilmek için millî bilinç ve savaşma gücüne ihtiyaç duyulmaktaydı. Talebe
Defteri; Türk tarihinin, izciliğin, vatan sevgisi ve bağlılığının aşılandığı yazı ve
şiirleriyle Cumhuriyet öncesi dönemde hazırlık okulu görevini yerine getirmiştir.
Savaşlarda kaybedilen bir neslin ardından okur kitlesi, Millî Mücadele‘de yer alacak
yeni nesil Türk gençleri ve çocuklar olmuştur.

MeĢrutiyet Döneminde Çocuk ve Gençlik Süreli Yayınları
II. Meşrutiyet ilân edilince yıllardır bastırılmış olan faaliyetler bir anda zirve yapmış ve
çok sayıda gazete, dergi yayımlanmıştır. Bu çalışmaların çoğu uzun ömürlü olmamıştır.
Edebiyat bu dönemde bir iletişim ve eğitim aracı olarak geleceğin yetişkinlerine
seslenmiştir:
―İkinci Meşrutiyet‘le birlikte görülen yeni bir toplum yaratma hevesi, Türk edebiyatında
çocuk edebiyatıyla ilgili çağdaş görüş ve önerilerin değerlendirilmesine ortam
hazırlamıştır. Ali Nusret (1874-1919) Şuray-ı Ümmet adlı gazetede ilk kez çocuk
edebiyatının önemini vurgulayan bir yazı yazmıştır (1908)‖ (Kıbrıs, 2006, s. 6)

5

Çocuk ve gençlere yönelik eserler Meşrutiyet döneminde hayatî önem taşımıştır.
Gençlik kavramı yakın zamana kadar edebiyatın bir inceleme alanı olarak
zikredilmemiş; çocuk edebiyatının içinde incelenmiştir. Bu sebeple gençlik edebiyatı
hakkında fazla kaynak bulunamamakla birlikte çocuk ve gençlik dergisi olduğunu iddia
ettiğimiz Talebe Defteri‘nin incelenmesinde bu kavramlarının altı çizilecektir.
Çocukluk ve gençlik dönemi; cinsiyete, zamana ve topluma göre bazı kaymalar
gösterebilmektedir. Haluk Yavuzer (2002) insanın gelişim evrelerine göre bu kavramları
sınıflamış, cinsiyet farkı gözeterek ayırmıştır:
İlk Çocukluk: 2-6 yıl.
Son Çocukluk: 6-11 yıl (kızlarda); 6-13 yıl (erkeklerde).
Ergenlik: 11-20 yıl (kızlarda); 13-20 yıl (erkeklerde)

Çocukluk dönemi genel kabule göre 10-12 yaşına kadar sürmektedir. Lise ve dengi
okullara devam edenlere genç denirken öncesinde ergenlik / ilk gençlik çağı
yaşanmaktadır. Söz konusu dönem için çocuk ve gençlik kavramları günümüzdekinden
farklı özellikler taşımaktadır. Çocuk denilecek yaştakilerin savaşa gitmek veya çalışmak
zorunda kalışları, onların daha erken olgunlaşmasını gerektirse de bu, tasnifi fazla
etkilememektedir. Oğuzkan (2001) yaş gruplarına göre çocukluk ve gençlik
dönemlerinin sınırını şöyle çizmektedir:
İlk çocukluk çağı 2-6 yaşlarını kapsamakta ve bu çağa oyun çağı adı da verilmektedir.
Okul çağı olarak anılan ikinci çocukluk çağı terimi 6-10 veya 6-12 yaşları arasındaki yaş
grupları için kullanılmaktadır. Son çocukluk çağı ise 10-13 veya 12-14 yaşlarını
kapsamakta olup bu çağa erinlik çağı da denilmektedir. (s. 2)

Her zaman ve her şartta geçerli olmayan yaş sınırlamasına rağmen, bebeklikten ergenlik
çağına kadar (2-16 yaş arası) olan dönemin çocukluk çağı olduğu gerekçesiyle Yalçın ve
Aytaş çocuk edebiyatı döneminin yaş sınırını 0-16 olarak belirlemiştir. İyi bir çocuk
edebiyatının eğitici, öğretici, ahlâkî değer yargılarını içeren ve aynı zamanda edebî değer
taşıyan, estetik zevk ve düşünce içinde yazılması gerektiğini söyler ve bir tanım eklerler:
Çocuk edebiyatı, çocukların büyüme ve gelişmelerine; hayallerine, duygularına,
düşüncelerine, yeteneklerine ve zevklerine hitap eden, eğitirken eğlenmelerine katkıda
bulunan sözlü ve yazılı verimlerin tamamıdır. (Yalçın & Aytaş, 2005, s. 17)
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Çocuk edebiyatının farklı şekillerde tanımlandığı görülmektedir. Sever (2008); ―Erken
çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemini de kapsayan bir yaşam evresinde,
çocukların dil gelişimi ve anlama düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce
dünyalarını sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleştiren beğeni
düzeylerini yükselten ürünlerin genel adıdır.‖ (s.17) der.
Çocuk ve gençlik edebiyatı çoğunlukla birlikte anılmaktadır. Gençlik edebiyatı yakın
zamana kadar çocuk edebiyatının bir parçası olarak görülmekteydi; bu sebeple gençlik
edebiyatı ile ilgili çalışmalar, çocuk edebiyatı ile ilgili olanlarla kıyaslanamayacak kadar
azdır. Gençlik edebiyatının kendi kimliğini kazanmaya başladığını söyleyen Nesrin
Zengin (2011) ―Gencin beğeniler dünyasında, benzeştiğine veya benzeşmesi gerektiğine
hükmederek duygu, hayal ve düşünce bakımından okumaya veya dinlemeye lâyık
saydığı metinler dünyasına gençlik edebiyatı denir. Türkiye‘de gençlik edebiyatı, çocuk
edebiyatının içinde değerlendirilirken yeni yeni çocuk ve gençlik edebiyatı kavramları
birlikte anılmaya başlanmıştır.‖ (s. 981) diyerek gençlik edebiyatını tanımlar ve
edebiyatımızda yer aldığı noktayı özetlerken Ali Gültekin (2011), 11-12 ile 15-16 yaş
arası okurların genç, bu gruba yönelik metinlerin gençlik edebiyatı ürünü olduğunu
söyler (s. 26).
Gençlik döneminin 13 yaştan başladığını kabul eden Sarıyüce 12-14 yaş arasına ilk
gençlik edebiyatı, 14-18 yaş arasına gençlik edebiyatının hitap edeceğini savunur.
Sarıyüce çocuk ve gençlik edebiyatından bahsederken edebiyatın insana katkılarını şöyle
sıralar:
İnsana kendini öğretir edebiyat, kişiliğini geliştirir. Toplum içinde yaşamaktan doğan
görevlerini sistemleştirir. Onu tekil düşünen, bireyci davranan bağlardan koparır. İnsan
olmanın erdemlerini sezdirerek topluma, gide gide tüm insanlığa karşı uyumsal davranışlar
hazırlar. (Sarıyüce, 2012, s. 43)

Çeşitli tanımlar ve sınıflamalarla anılan gelişim dönemleri bu çalışmada son çocukluk
10-12 yaş, ilk gençlik (ergenlik) 12-14 yaş, gençlik 14-18 olarak kabul edilmektedir.
Sözü edilen yaş gruplarına yönelik çocuk ve gençlik edebiyatı ürünleri; eğitici, eğlenceli
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olmalı, farkındalık yaratmalı, dil gelişimine katkı sağlamalı, hayal ve duygu dünyasını
genişletmeli, yeni yetişen bireyin düşünce ve duyarlılıklarına katkıda bulunmalıdır.
Eski harfli çocuk dergilerinin incelendiği çalışmaların çoğunda Talebe Defteri büyük
çocuk dergisi olarak anılır. Cüneyd Okay, Eski Harfli Çocuk Dergileri kitabında tam
olarak çocuk dergisi sayılmayacağını belirterek bazı kaynaklarda çocuk dergisi sayıldığı
için eserine Defter‘i de almıştır (Okay, 1999, s. 119). Ruhi İnan ―Cumhuriyet Dönemi
Çocuk Dergi ve Gazeteleri (Tahlilî Fihrist 1923-1940)‖ başlıklı doktora tezinde, bu
derginin bir çocuk dergisi olduğunu söylemiştir. Ali Gültekin (2011), Alemdar Yalçın ve
Gıyasettin Aytaş (2005) da Talebe Defteri‘ni çocuk dergisi sınıfında incelemişlerdir.
İsmet Kür ise Türkiye’de Süreli Çocuk Yayınları adlı eserine Talebe Defteri‘ni
almamıştır.
Batılılaşma dönemi olduğu kabul edilen Tanzimat‘tan günümüze çocuklara ve gençlere
hitabeden süreli yayınlar edebiyatımızda mevcuttur. Çocuk ve gençlik edebiyatının bir
kolu olan dergilerin sahip olması beklenen bazı özellikleri vardır. Bu dergiler haftada
bir, on beş günde bir ya da ayda bir çıkmaktadır. Okurlarla iletişim halinde olmak adına
onlara ayrılmış özel bölümler, köşeler bulundurmalı; dil bilgisi ve yazım kurallarına
dikkat edilmeli; okurların fiziksel ve zihinsel gelişimleri her zaman göz önüne
alınmalıdır. Çocuk ve gençlik dergileri, okurlarına yeni ilgi alanları yaratabilmeli,
mevcut ilgi alanları olanların buluşarak etkinlik yapmalarını sağlamalı, onlara ulusal ve
evrensel değerler aşılamalıdır. Bu dergiler sayesinde çocuklar güncel olay ve gelişmeleri
takip edebilmeli, yaşıtlarıyla uyumlu bir gelişim sürdürmelidir.
Edebiyatımızda bilinen ilk çocuk dergisi Mümeyyiz‘dir. 1869‘da yayımlanan bu dergi
hakkında İsmet Kür ―…en önemli, en ilginç dergilerden biridir.‖ (Kür, 1991, s. 17)
derken, Cüneyd Okay ―Mümeyyiz‘in bilinen ilk çocuk dergisi olmasından başka
üzerinde durulacak fazla bir yanı yoktur.‖ (Okay, 1998, s. 139) demiştir.
II. Meşrutiyet‘e kadar yayımlanan, çocuk dergisi sınıfında incelenen dergiler tablo 1‘de
verilmiştir. Tablodaki bilgiler farklı kaynaklardan derlenmiştir. Cüneyd Okay‘ın Eski
Harfli Çocuk Dergileri, İsmet Kür‘ün Türkiye’de Süreli Çocuk Yayınları, Alemdar
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Yalçın ve Gıyasettin Aytaş‘ın Çocuk Edebiyatı eserleri kaynak alınmıştır. Sayı bilgisi
kütüphanelerde ulaşılabilen sayılardır.

1. TABLO: II. Meşrutiyet Dönemine Kadar Yayımlanan Çocuk Dergileri (1869-1909)
Dergi Adı

Sahibi / Müdürü

Sene

Sayı

Mümeyyiz

Sıtkı Bey

1869

49

Hazine-i Etfal

Ali Refik ve Şerafeddin

1873

1

Sadâkat

Tahsin Bey

1875

6

Etfal

Tahsin Bey

1875

23

Ayine

Mahmud Hamdi

1875

41

Arkadaş

Şemsi Bey

1876

13

Aile

Mihran Bey

1880

3

Bahçe

Kemal Efendi

1880

40

Tercüman-ı Hakikat

Tevfik İlhami

1881

26

Çocuklara Arkadaş

Mehmed Seyfeddin

1881

18

Mecmua-i Nevresidegân

H. Tayfur, S. Asaf, Y. Vasfi

1882

4

Vasıta-i Terakki

Serafin Bey

1882

4

Etfal

Dr. Memduh

1886

23

Numune-i Terakki

Mehmed Nadir

1887

9

Debistan-ı Hıred

H. Tahsin

1887

1

Çocuklara Talim

Mehmed Şemseddin

1887

9

Çocuklara Mahsus Gazete

İbnülhakkı Mehmed Tahir

1896-1908

626

Çocuklara Rehber

Ahmed Midhad

1897-1901

166

Çocuk Bahçesi

Mustafa Necati

1905-1914

64

II. Meşrutiyet‘in ilânı ile birlikte gelen yenilik, özgürlük fikirleri Osmanlı yayın hayatını
canlandırmıştır. 1908‘den 1914‘e kadar büyük heveslerle çok sayıda çocuk dergisi
yayımlanmış, 1914‘ten 1918 yılına kadar durgunluk dönemi yaşanmıştır. Sözü edilen
yıllarda yayınların azalması veya sekteye uğramasında Osmanlı‘nın I. Dünya Savaşı
sebebiyle zor günler geçirmesinin, maddî manevî çöküntünün, kâğıt bulma sıkıntısının
etkisi büyüktür.
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Çocuk dergileri pek çok incelemeye konu olmuştur. Ruhi İnan Cumhuriyet Dönemi
Çocuk Dergi ve Gazeteleri adlı çalışmasında 19. yüzyıl çocuk dergilerinin ortak
özelliklerinden en önemlisinin eğitim amacını ön planda tutmak olduğunu ve bu
yayınların çocukların gerek ahlâki yönden gerekse okuldaki derslerine yardımcı olmak
için çaba harcadıklarını dile getirmektedir (İnan, 2012, s. 15). Bu amaç ve çaba 20.
yüzyılın ilk çeyreğindeki dergilerde devam etmektedir. Bunun yanında Türkçülük fikrini
destekleyen ilerleyen yaş gruplarına da hitabeden Türk Derneği, Türk Yurdu, Genç
Kalemler, Bahçe, Türk Sözü, Halka Doğru, Türk Duygusu, Çocuk Dünyası, Yeni Fikir,
Türk Yavrusu, Talebe Defteri gibi dergiler Osmanlı yayın hayatına renk katmıştır.
1909‘da Manastır‘da Hüsn ve Şiir dergisi yayımlanmıştır. Hüsn ve Şiir 1910‘da Genç
Kalemler adını alarak yayın hayatına devam etmiştir. ―Bu dergilerde yazan isimlerle
Bahçe dergisinde yazan isimlerin hemen hepsi aynı yazarlardır. Bahçe – Hüsün ve Şiir –
Genç Kalemler dergilerinde yazan ortak isimler şunlardır: Akil Koyuncu, M. Mermi,
Rasim Haşmet, Ali Canip (Yöntem), Kâzım Nâmî (Duru), Enis Avni, Ömer Seyfettin,
Ömer Naci, Celal Sahir (Erozan), Edhem Hidayet, Tahsin Nahit, Tevfik Fikret.‖ (Aslan,
2008, s. 193)
Yalçın ve Aytaş 1913‘te haftalık yayımlanan Çocuk Duygusu dergisinin klişelerinin yurt
dışından gelmesi ve yeteri kadar çizerimizin bulunmaması sebebiyle yabancı dergi
özelliği gösterdiğini; 1918‘de yayımlanan Hür Çocuk dergisinin ise bir sağlık dergisini
andırdığını söylerler (Yalçın & Aytaş, 2005, s. 20). Yeni Fikir 1911 yılında ―Gençlerin
ve muallimlerin istifadelerine ve Manastır Darülmuallimini Talebe ve Mezunin
Cemiyetinin efkârının neşrine hadim terbiyevî, içtimai, zirai her ayın on beşinde neşr
olunur mecmuadır‖ (Erkek 2012; 199) ibaresiyle yayımlanmıştır. Gençlik dergisi olarak
kabul edilebilecek Yeni Fikir, Türkçü bir yayındır. ―8. sayıdan itibaren derginin
idarehanesi Manastır‘dan İstanbul‘a taşınmak zorunda kalmış, bu sayıdan itibaren
Darülmuallimin ile ilgili ibare kaldırılarak yalnızca ―Milli terbiyeye ve Türklüğe çalışır
aylık mecmua‖ alt başlığıyla çıkmıştır. 9. sayıda bu ibare ―Milli terbiyeye çalışır ve
mekteblerde ziraat gayesi güder aylık mecmuadır‖ şekline dönüştürülmüştür.‖ (Erkek,
2012, s. 199)
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II. Meşrutiyet‘in ilânından Cumhuriyet‘e kadar yayımlanan dergilerin en uzun soluklusu
Yeni Yol‘dur. İlk sayısı 1 Şubat 1923‘te, Muallim Nedim Tuğrul tarafından çıkarılan
dergi Cumhuriyet rejimini destekleyen yazılarıyla 1926 yılına kadar ayakta durmuştur.
1926‘da Muallim Ahmed Halid‘in yönetimine geçecek olan Çocuk Dünyası ilk kez
1913‘te Tevfik Nureddin tarafından yayımlanmıştır. Dönemin diğer dergileri gibi Balkan
Harbi, intikam, vatan sevgisi konularına yer vermiştir. Yazar kadrosu (Ziya Gökalp, Aka
Gündüz, Mehmed Emin, Ali Ulvi, Hüseyin Ragıp) ve reklâmlarıyla (Ali Efendi
Sineması) Talebe Defteri ile benzerlikler göstermektedir. Zira bu iki derginin ortak
çıkardıkları özel bir sayı da vardır. Donanma Nüsha-i Fevkaladesi adıyla 17 Mart 1914
(4 Mart 1330)‘da çıkan bu özel sayıyı Çocuk Dünyası 19 Mart 1914‘te okurlarına
duyurmaktadır. Talebe Defteri, sözü edilen aralıktaki üçüncü en uzun soluklu dergidir.
2. TABLO: II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet‘e Kadar Yayımlanan Çocuk
Dergileri (1909-1923)

Dergi Adı

Sahibi / Müdürü

Sene

Sayı

Musavver Küçük Osmanlı

A. Şerif

1909

3

Mekteplilere Arkadaş

Midhat Sadullah

1910

14

Çocuk Dünyası

Tevfik Nureddin

1913-1918

94

Ciddî Karagöz

A. Nuri İsmet

1913

3

Çocuk Yurdu

Giritli Rahmi Bey

1913

7

Mektepli

Mağmumi

1913

19

Talebe Defteri

Muallim Ahmed Halid

1913-1919

68

11

Çocuk Duygusu

Leon Lütfi

Türk Yavrusu

1913-1914

61

Gündüz Alp

1913

2

Çocuklar Alemi

Mustafa Figani

1913

10

Kırlangıç

(Bilinmiyor)

1913

3

Çocuk Dostu

Tevfik Nureddin

1914

13

Mini Mini

Mehmed Fazıl

1914

7

Küçükler Gazetesi

Aziz

1918

8

1918

3

1919

8

1919-1920

3

1920

1

Hür Çocuk

Mehmed Asaf, Hüseyin,
Kâsım

Haftalık Çocuk Gazetesi

Ahmed Hilmi

Lâne

Ercümend Ekrem

Hacıyatmaz

Diken Neşriyat

Bizim Mecmua

Hulusi Bey

1922-1925

37

Yeni Yol

Nedim Tuğrul

1923-1926

113

Musavver Çocuk Postası

Süleyman Tevfik

1923

18

Çıtı Pıtı

İbnülhilmi Vasfi

1923

4
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Süreli yayınlar uzun süre yetişkinlere yönelik olmuştur. On dokuzuncu yüzyıla doğru ve
yirminci yüzyılın başında kadınlara ve çocuklara hitaben çıkmaya başlamıştır. Uzun
yıllar yayıncı kimliğiyle tanınacak olan Muallim Ahmed Halid, edebiyatta eksik kalan,
gelişmeyi bekleyen türleri fark etmiştir. Talebe Defteri, Türk Kadını, Muallimeler ve
Muallimler Mecmuası, Çocuk Edebiyatı, Gençler Defteri, Çocuk Dünyası Ahmed
Halid‘in çıkardığı dergilerdir. Bu yayınlar, kadın ve çocukların sosyal statüsünün
değişmesine katkıda bulunmuştur. Türk Kadını‘nın ilk sayısında Ahmed Halid
yayıncılıktaki kararlılığını ve çizdiği yolu şöyle ifade eder:
(…) Avcı kar ve rüzgâr içinde bazen küçük bir kuş için saatlerce dolaşır, düşer, tırmanır ve
bazen hayatını fedâ eder. Bundaki saik hizmet değil, menfaat hiç değildir. Yalnız biz
gideceğimiz yolun bir çöl olmaması, hedefimizin bir serap çıkmaması için düşündük.
Bizde ―çocuk, talebe, kadın‖ işlenmemiş birer maden idi. Hedefimizi bulmak için kerâmet
değneğine hâcet yoktu. Karar ve kuvvet lâzımdı. Onları tedârik ettik ve işe başladık.
―Talebe Defteri‖ ve ―Çocuk Edebiyatı‖ nasıl bu karar ve kuvvetin mahsulü ise ―Türk
Kadını‖ da aynı ailenin ferdidir. Nitekim ―Muallimeler ve Muallimler‖ mecmuası da o
zümreye dâhil olacaktır. (Türk Kadını, S. 1, s. 2)

Ahmed Halid‘in anlayışına göre çocuk, genç ve talebe dergileri farklı olmalıdır.
Yayımladığı dergilerin adından bunu anlamak mümkündür. Talebe Defteri, çocuklara ve
gençlere, geniş bir yelpazede öğrencilere yöneliktir. 1913 yılında okurlarıyla buluşan
dergi 68 sayı çıkıp 1919 yılında kapanmıştır. Bu dergi, eğitime katkı sağlamak için
yayımlanan ünite dergilerinden değildir. Eğitime yardımcı olduğu kesindir; fakat bir
okul dergisi görünümünde değildir.
Talebe Defteri 1914-1917 seneleri arasında çıkmamıştır. 32. sayısıyla üç yıl aradan
sonra yayın hayatına dönmüştür. Ahmed Halid kapanma sebebinden bahsetmez, otuz
ikinci sayıdaki ―Okuyucularımıza‖ başlıklı mektubunda diğer dergileri ihtiyaç olmasına
rağmen çıkmamaları, kaliteyi düşürmeleri gerekçeleriyle eleştirir.
Ahmed Halid‘in yönetimine geçip 1926-1927 yılları arasında otuz sayı çıkan, Çocuk
Dünyası, 2 Kanunuevvel 1926‘dan itibaren ilk 13 sayısında Talebe Defteri‘nin tekrar
çıkacağını duyurmuştur. Fakat 1919‘dan sonra yayımlanan bu adda bir dergiye
çalışmamız boyunca ulaşmamız mümkün olmamıştır.
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Özetle; Sultan Abdülhamid‘in baskı döneminin ardından gelen II. Meşrutiyet, yeni bir
dönem başlatmıştır. Daha önce dile getirilemeyen fikirler, bastırılmış sesler gazete ve
dergilerle yükselmeye başlamıştır. Özellikle Türkçülük basında kendine geniş bir
ilerleme alanı bulmuştur. 1908-1914 arası çok sayıda çocuk ve gençlik dergisi çıkmış; I.
Dünya Savaşı ile bu yoğunluk epey azalmıştır. Dört yıllık durgunluğun ardından 1918
yılında yayınlar tekrar hız kazanmış ve kurtuluş reçeteleri sunmaya devam etmiştir. Millî
Mücadele ruhunun oluşmasında bu yayınların üstlendiği rol göz ardı edilemez.
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1. BÖLÜM: TALEBE DEFTERİ’NĠN ÖZELLĠKLERĠ
Talebe Defteri; Muallim Ahmed Halid (Yaşaroğlu)‘nun müessis ve müdürlüğünü yaptığı
―Talebe İçin Çalışır‖, ―Yarım Aylık Mecmua‖ ibareleriyle Perşembe günleri çıkan bir
dergidir. Rumi takvime göre 23 Mayıs 1329 – 20 Mart 1335, milâdî takvime göre 5
Haziran 1913 – 20 Mart 1919 tarihleri arasında dönemsel bazı aksamalara rağmen altmış
sekiz sayı çıkmıştır. 30 Temmuz 1914‘ten 18 Ocak 1917 tarihine kadar yayımlanmayan
dergi kapanma sebebi söylenmeden yayın hayatına geri dönmüştür. Bu tarihler I. Dünya
Savaşı‘nın olduğu zamanlardır. Son sayı olarak altmış dokuzuncunun çıkacağının
duyurulmasına rağmen çalışmamız boyunca bu sayıya ulaşmak mümkün olmamış ve
çıkıp çıkmadığı bilgisine ulaşılamamıştır.
Ahmed Halid‘in yönetimine geçen Çocuk Dünyası, 2 Kânunuevvel 1926‘dan itibaren ilk
13 sayının sonunda Talebe Defteri‘nin tekrar yayımlanacağını duyurmuştur; fakat bu
tarihten sonra bu dergiye rastlanmamıştır. Yayın hayatına döneceği duyurulan Talebe
Defteri ile ilgili ilân şudur:

Talebe Defteri
Pek yakında çıkarılacaktır. On beş günde bir neşrolunacaktır. En meşhur muallim ve
muharrirlerimizin yazılarıyla süslü olacaktır. Liselerle orta mektepler ve muallim
mektepleri talebesine hitap edecektir. Sabırsızlıkla bekleyiniz. ( Çocuk Dünyası, S. 1, s. 2)

İlk otuz bir sayısı düzenli olarak on beş günde bir yayımlanan Defter; iki buçuk yıldan
biraz fazla bir süre çıkarılmamış, on sayı tekrar düzenli gittikten sonra düzen iyice
bozulmuş ve altmış sekizinci sayıyla nihayet bulmuştur. Birinci ve yirmi altıncı sayılar
arası ilk cilt, yirmi yedi ve ellinci sayılar arası ikinci cilt olarak toplanmıştır; üçüncü cilt
tamamlanamamıştır. Derginin kapanmasına doğru, abonelere Çocuk Edebiyatı‘nın
formalarından gönderileceği duyurulmaktadır. Derginin yayın hayatı boyunca iki özel
sayısı olmuştur. İlki Çocuk Dünyası dergisi ile ortak çıkarılan ―Donanma Nüsha-i
Fevkalâdesi‖, ikincisi ise elli bir ve elli ikinci sayıların birlikte çıktığı, o güne kadar
Defter’de yazısı çıkan bütün yazarların yeni bir yazısını içeren ―Nüsha-i Fevkalâde‖dir.
Millî Kütüphane‘nin süreli yayınlar kataloğunda derginin özellikleri aşağıdaki gibi
verilmektedir:
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Tür

:

Dergi

Yer Numarası

:

1956 SA 215

Yayın Bilgisi

:

Muallim Ahmed Halid

Yayın Yeri

:

İstanbul

Yayın Tarihi

:

1329

Konu

:

Eğitim

Çıkış Aralığı

:

On beş Günlük

Dil

:

Eski Harfli Türkçe

Fiziksel Tanım

:

23 cm.

DVD Numarası

:

40

Mikrofilm Numarası

:

1429

(http://sureli.mkutup.gov.tr/detail.php?dergi_id=181) Erişim tarihi 25.05.2014

Talebe Defteri‘nin fiyatı; ilk otuz bir sayıda tanesi yirmi para, seneliği on kuruştur. Otuz
iki ve ellinci sayılar arası tanesi kırk para, seneliği yirmi kuruş; Nüsha-i Fevkalâde beş
kuruştur. Elli üç ve elli altıncı sayılar arası ―Seneliği 26 nüsha 50, altı aylığı 12 nüsha 25
kuruş‖ ifadesiyle çıkan Defter’de bu ifade elli yedinci sayıdan itibaren ―seneliği 60
kuruş, tanesi 100 para‖ ve altmış yedinci sayıda da ―6 aylık 30 kuruş‖ şeklini almıştır.
On altı sayfalık bir dergi olan Talebe Defteri, on altıncı sayıda şehzade desteği
alındığından otuz üç sayfa çıkmıştır:
Şehzâde Ali Neşad Abdülmecid Efendi Hazretleri Tarafından İhsan Buyrulmuştur.
(Talebe Defteri, S. 16, s. 240)
Nüsha-i Fevkalâde elli altı sayfa iken elli üç, elli dört, elli beş, altmış yedi ve altmış
sekizinci sayıları sekiz sayfadır.
Posta adresi; ―İstanbul Postahanesi, 66 numaralı kutu‖dur. Müracaat mahâli ve
idarehanesi değişmiştir. Sırasıyla; ―Cağaloğlu, 35 numaralı daire‖, ―Türk Yurdu
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Kütüphanesi‖ ve en son (daha sonra ―Ahmed Halid Kitabevi‖ adını alacak olan) Halk
Kitaphanesi.
Defter’in idarehanesi gibi, basıldığı matbaalar da değişmiştir. Necm-i İstikbal Matbaası,
Hukuk Matbaası, Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, Matbaa-i Orhaniye.
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1.1. TALEBE DEFTERİ’NĠN YAZAR KADROSU
Müessis ve müdür Ahmed Halid‘dir. O ve yazarların çoğu öğretmendir. Dergi kadrosu
alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır.

A. C.,
A. Ravi,
A. T.,
Abdurrahman Şeref,
Afife Kemal,
Ahmed Necmeddin,
Ahmed Refik (Altınay),
Aka Gündüz,
Akçuraoğlu Yusuf,
Âkil Koyuncu,
Ali Nâzımâ,
Ali Ulvi (Elöve),
Âlimin Komşusu,
Avni,
Aziz Hüdayi (Reşat Nuri Güntekin),
Burhaneddin
C. C.
Celaleddin Tevfik,
Celal Sahir (Erozan),
Defter,
Doktor,
Doktor Mustafa Munif (Kocaolçun),
Ebu El Muhsin,
Ebu El Ziyaeddin,
Edhem Nejad,
Enis Behiç (Koryürek),
Faik Ali (Ozansoy),
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Faik Sabri (Duran),
Fazıl Ahmed,
Feyzullah Sacid,
Gözlüklü Baba‘nın Çırağı,
H. Nihad (Boztepe),
H. Suphi (Tanrıöver),
Hakkı Tarık (Us),
Halid Fahri (Ozansoy),
Halide Nusret Kâzımî (Zorlutuna),
Hamdiye Vecihi,
Harun‘ür-Reşid,
Hazım Atuf (Kuyucak),
Hıfzı Tevfik (Gönensay),
Hoca-i Dânâ,
Hüsameddin Sacid,
Hüseyin‘in Babası,
Hüseyin Ragıp (Baydur),
İbrahim Alaaddin (Gövsa),
İhsan İlhami,
İhsan Şerif,
İskender Fahreddin (Sertelli),
İsmail Vedad,
Kâmuran İhsan,
Kâzım Nâmi (Duru),
Köprülüzâde Mehmed Fuad,
M. B.,
M. Sarim,
M. Şinasi,
Mahmud Hakkı,
Masalcı,
Mehmed Ali,
Mehmed Emin (Yurdakul),
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Mehmed Muhiddin (Çağpar),
Mehmed Refet,
Mehmed Senâî,
Muallim A. İrfan,
Muallim A. Necati,
Muallim Abdülfeyyaz Tevfik (Yergök),
Muallim Ahmed Cevad (Emre),
Muallim Ahmed Halid (Yaşaroğlu),
Muallim Ali Ulvi,
Muallim Halil Zihni,
Muallim Hulusi,
Muallim İbrahim Memduh,
Muallim İrfan Emin (Kösemihaloğlu),
Muallim İsmail Hakkı,
Muallim Kenan Kemâlî
Muallim Latif,
Muallim Lisaneddin (Gazi Kösemihâlzâde),
Muallim Mukaddem,
Muallim Siraceddin (Hasırcıoğlu),
Muallim Suphi,
Muallim T. Ethem,
Muallim Vehbi,
Munis Nejad,
Naci Sağir,
Nafi Atuf (Kansu),
Necip Necati,
Nüzhet Mağmumî,
Nüzhet Sabit,
Orhan Midhat,
Osman Fahri,
Oyuncakçı,
Ömer Seyfettin,
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Perihan Seyide,
Rahmetullah Aliye,
Rıza Tevfik (Bölükbaşı),
Ruşen Eşref (Ünaydın),
Sabri Cemil (Yalkut),
Saffet,
Satı‘,
Senih Muammer,
Sıdkı Hâmid,
Suad Fahir (İsmail Hikmet Ertaylan),
Suad‘ın Babası,
Süleyman Nesib (Süleyman Paşazâde Sami),
Ş. Cemil,
Şahap Rıza,
Şeref Sultan,
Şukûfe Nihal (Başar),
Talebe,
Tarihçi Çelebi,
Vecdi Faruk,
Vedad Arifî
Von Hoff
Yusuf Ziya (Ortaç),
Ziya Gökalp,
Ziya Muhiddin
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1.2. TALEBE DEFTERİ’NĠN YAZI DÖKÜMÜ
Talebe Defteri‘nde ilk elli beş sayının sonunda sualler, yeni eserler, tanıtımlar, reklâmlar
ve konuşmalara yer verilmiştir. Elli beşinci sayıdan itibaren ilk sayfada sualler ve eser
tanıtımlarına yer verilmiştir. Aşağıdaki tabloda derginin ilk sayısından son sayısına
kadar yer alan metinler sırasıyla, yazar ve bulunduğu sayfalar belirterek verilmiştir:
3. TABLO: Talebe Defteri‘nin Yazı Dökümü
23 Mayıs 1329

1. SAYI

5 Haziran 1913
Bir Mektup

Satı

2

Musâhabe

Fazıl Ahmet

3

Çocuk ve Tabiat

Abdülfeyyaz Tevfik

6

Tatbikat Mektebinin Hayatından

İsmail Hakkı

8

Kelebek

Suad Fahir

10

İpek Böceği

Suad Fahir

11

Küçük Kokralar, Rakamların

Suad Fahir

13-18

Siraceddin

14

Havasından
Seyahat

6 Haziran 1329

2. SAYI

19 Haziran 1913

Cennetten Çıkma

Defter

17

Musâhabe-i Sıhhiye

Dr. Mustafa Münif

19

Ordu

Süleyman Nesib

21

Fil

Muallim Harun‘ül Reşid

22

Levha-i İntibah

Muallim Abdülfeyyaz Tevfik

24

Ağaç Dallarıyla Neler Yapılabilir?

Muallim İsmail Hakkı

27

Talebe Yazısı

-

29

İntikam İçin İntihar

-

30

22

Seyahat

Muallim Siraceddin

31

20 Haziran 1329

3. SAYI

3 Temmuz 1913

Vâv-ı Atıfe

Defter

33

Musâhabe-i Sıhhiye

Defter

35

Bir Fakirin Sözü

Masalcı

36

Fen Sahifeleri

Muallim M. Şinasi

37

Mâzî Huzurunda Âti

Muallim Abdülfeyyaz Tevfik

40

Seyahat

Muallim Siraceddin

40

Devekuşu

Muallim Harun‘ür-Reşid

42

Talebe Yazısı

Talebe

46

4 Temmuz 1329

4. SAYI

17 Temmuz 1913

Rüyada Bir Mektep

Defter

49

Amelî Ahlâk

İ. Memduh

53

Ben ve Tabiat

Osman Fikri

54

Uyan

Feyzullah Sacid

55

Müebbed İntikam

Muallim Abdülfeyyaz Tevfik

56

Zerreler Arasında

Muallim M. Şinasi

58

Artık İnsanlar da Uçabiliyor

Muallim Harun‘ür-Reşid

61

18 Temmuz 1329

5. SAYI
Şems‘el Mekâtib Mektebinin Tevzi‘
Mükâfatı

31 Temmuz 1913
Defter

65

Büyük Firkete Zafer Hitabı

Osman Fahri

68

Balkan Türküsü

Muallim Feyzullah Sacit

69

Tezyinat Dersleri

Muallim İsmail Hakkı

70

Âdil-i İlâhi

Muallim Abdülfeyyaz Tevfik

72

23

Amelî Ahlâk

Muallim İ. Memduh

74

Mon Blan‘a Seyahat

Muallim Harun‘ür-Reşid

75

1 Ağustos 1329

6. SAYI
Kadıköy Numune Mektebinin Tevzi‘
Mükâfatı

14 Ağustos 1913
Defter

81

Harita Karşısında

Enis Behiç

87

Mektebe Nasıl Başladım

Muallim Abdülfeyyaz Tevfik

88

Sanayii Mektebi Talebesine

Muallim İsmail Hakkı

90

Ana

Muallim Ali Ulvi

92

Zerreden Cisimlere

M. Ş.

93
15 Ağustos 1329

7. SAYI

28 Ağustos 1913

Kanlı Hoca

Defter

97

Vahşi Medeniyet

Osman Fahri

100

Sütçüyle Tatar

Masalcı

100

Amelî Ahlâk

Muallim İ. Memduh

101

Çölde Bir Vaha

Muallim İsmail Hakkı

102

Köpeklere Dair

Muallim Harun‘ür-Reşid

105

Talebe Yazısı

Talebe

110

Tarihi Fıkralar

Defter

111
29 Ağustos 1329

8. SAYI

11 Eylül 1913

Dilenci Baba

Defter

113

Öç

Ahmed Necmeddin

115

Maymunla Efendisi

Masalcı

115

Mübeccel Bir İstikbal

Muallim Abdülfeyyaz Tevfik

116

İmtihanda

Muallim Mukaddem

117

24

Gıda ve Açlık

Muallim Abdülfeyyaz Tevfik

117

Dirilen Bir Terbiye

Muallim İsmail Hakkı

120

Mektep Gezintileri

Harun‘ür-Reşid

122

Mekteplerde Tarihi Temsiller ve
Terbiye
Küçük Hüseyin‘in Gazası

124

Defter
Muallim Halil Zihni

126

1 Eylül 1329

9. SAYI

25 Eylül 1913

Katil Mekteplerin Maktul Nesli

Defter

129

Ortaklık

Muallim Ahmed Cevad

131

Amelî Ahlâk

Muallim İ.Memduh

133

Newton‘un Elması

Muallim Â. Necati

134

Ne Hissî Bir Armağan

Muallim Abdülfeyyaz Tevfik

136

Ah Bu Hafızasızlık

Muallim Mukaddem

138

Beygirler

Muallim Harun‘ür-Reşid

139

Bebeğin Sırrı

Muallim Halil Zihni

141

Kurnaz Bir Hasta

Muallim Halil Zihni

142

Fıkra-i Tarihiye

Muallim Halil Zihni

142

Küçük Hüseyin‘in Gazası

Muallim Halil Zihni

143

10. SAYI

26 Eylül 1329
9 Ekim 1913

Mâzîden İstikbale

Muallim Abdülfeyyaz Tevfik

145

Ortaklık

Ahmed Cevad

147

Yâd-ı Mâzî

Ahmed Cevad

150

Keşşafların Türküsü

Ahmed Cevad

151

Bugünün Dünden İntikamı

Osman Fahri

152

Türklük İnsafı

Hüseyin Ragıp

153

Gözlüklü Babanın Marifetleri

Gözlüklü Baba‘nın Çırağı

154

Muallim Vamberi

Ahmed Refik

156

25

Küçük Hüseyin‘in Gazası

Muallim Halil Zihni

158

10 TeĢrinievvel 1329

11. SAYI

23 Ekim 1913

Talebe Yurdu Münasebetiyle

Muallim Abdülfeyyaz Tevfik

161

Ortaklık

Ahmed Cevad

163

Hilâl Diyor ki

H. Nihad

166

Hilâl‘e Cevap

H. Nihad

166

Deniz

Ahmed Cevad

167

Zaman-ı Kadimdeki Beygirler

Muallim Harun‘ür-Reşid

168

Âlicenaplık

Muallim İ. Memduh

170

İyilik mi Fenalık mı?

Orhan Midhat

173

Gözlüklü Babanın Marifetleri

Gözlüklü Baba‘nın Çırağı

171

Küçük Hüseyin‘in Gazası

Muallim Halil Zihni

175

24 TeĢrinievvel 1329

12. SAYI

6 Kasım 1913

Talebe Ordumuzun Necip Alemdarı

Muallim T. Ethem

177

Ortaklık

Ahmed Cevad

179

Türkçe Muhabbeti

Hüseyin Ragıp

183

Lâmi ile Musâhabelerim

A. C.

181

Endülüs Masalı

Hoca-i Dânâ

184

Dağlar Çocuğu

C. C.

187

Gözlüklü Babanın Esrarı

Gözlüklü Baba‘nın Çırağı

189

İyilik mi Fenalık mı?

Orhan Midhat

191

13. SAYI

7 TeĢrinisani 1329
20 Kasım 1913

Yeni Şebeke-i Tahsil

Abdülfeyyaz Tevfik

194

Ortaklık

Ahmed Cevad

195

Yapraklar Dökülüyor

Osman Fahri

197

26

Suad‘la Musâhabelerim

Suad‘ın Babası

197

Dağlar Çocuğu

C. C.

200

Lâmi ile Musâhabelerim

A. C.

202

Endülüs Masalı

Hoca-i Dânâ

204

Gözlüklü Baba‘nın Marifetleri

Çırağı

207
21 TeĢrinisani 1329

14. SAYI

4 Aralık 1913

Çalışmak Sanatı

Abdülfeyyaz Tevfik

210

Müstakbel Vâlide

Muallim Kenan Kemal

211

Osmanlı Şiirinin Fâtihâsı

Naci Sağir

213

Dağlar Çocuğu

Ahmed Cevad

216

Ortaklık

Ahmed Cevad

218

Türkçe Muhabbeti

Hüseyin Ragıp

220

Endülüs Masalı

Hoca-i Dânâ

221

Gözlüklü Babanın Marifetleri

Çırağı

223
5 Kânunuevvel 1329

15. SAYI

18 Aralık 1913

Çalıştırmak Sanatı

Abdülfeyyaz Tevfik

225

Lâmi ile Musâhabelerim

A.C.

227

Ormanda Ağacı Görmeyen

Muallim Kenan Kemalî

230

Dağlar Çocuğu

C.C.

232

Târih-i Edebiyemize Dair Sahifeler

Naci Sağir

234

Amelî Ahlâk

Muallim İ. Memduh

235

Endülüs Masalı

Hoca-i Dânâ

237

Gözlüklü Babanın Marifetleri

Çırağı

239
19 Kânunuevvel 1329

16. SAYI
Abdülmecid Efendi Hazretlerine

1 Ocak 1914
Defter

27

Teşekkür

241

Ali Paşa‘nın Sadareti

Abdurrahman Şeref

242

Esaretten Dönüş

Ahmed Cevad

243

Türk Kızı Diyor ki

Celal Sâhir

247

Ben Büyüyeyim de

Faik Ali

248

Ben Büyüyeyim de

Abdülfeyyaz Tevfik

249

Benim Bütün Feryâdım

Osman Fahri

250

Âh… Ey Vatan

Enis Behiç

251

Kosova Muharebesi

Feyzullah Sâcid

252

İntikam

Saffet

253

Artırma Sandığı

Defter

255

İngiltere‘de Bedenî Mümareseler

Ebu El Muhsin

258

Gece Bekçisi

Hüseyin Ragıp

259

Amelî Ahlâk

İ. Memduh

260

İstikbalde Bir Mektep Gezintisi

Harun‘ür-Reşid

261

İsmail Hakkı Bey

Ahmed Cevad ve Muallim Ahmed
Halid

264

Amelî Terbiye

Akçuraoğlu Yusuf

265

Bir Mektup

Rıza Tevfik

266

Terbiye Felsefeleri

Mehmed Ali

268

Osmanlılarda Hayat-ı Sanat

M. Sarim

271

2 Kânunusani 1329

17. SAYI
Artırma Sandığı ve Osmanlı Gençleri

15 Ocak 1914
Defter

Tearik Şirketi

274

Târih-i Milliye Sahifeleri

Tarihçi Çelebi

275

Târih-i Edebiyemizden Sahifeler

Naci Sağir

276

Dağlar Çocuğu

C.C.

279

Talebe Defteri‘ne

Rıza Tevfik

281

İyi Vücutlu Milletler İyi Yaşar

H.Suphi

283

28

Endülüs Masalı

Hoca-i Dânâ

285

Gözlüklü Babanın Marifetleri

Gözlüklü Baba‘nın Çırağı

286

16 Kânunusani 1329

18. SAYI

29 Ocak 1914

Donanma İçin

Defter

289

Beyoğlu Sultânîsi

Defter

290

Osmanlıyız

Nüzhet Sabit

290

Amelî Ahlâk

Muallim İ. Memduh

292

Keşşafın Muhtırası

M.B.

293

Hatıra-i Esaret

Aziz Hüdayi

294

Dağlar Çocuğu

C.C.

297

Beyaz Ayı

Harun‘ür-Reşid

298

Halife ve Fakir Talebe (Arap Masalı)

-

300

Gözlüklü Babanın Marifetleri

Çırağı

302
30 Kânunusani 1329

19. SAYI

12 ġubat 1914

İzinsiz Cezası

Ahmed Cevad

305

Vatan Toprağı

Nüzhet Sabit

307

Kadı Burhaneddin

Naci Sağir

308

Esaret Hatıraları

Aziz Hüdayi

310

Jimnastik Umumîdir

Muallim Suphi

311

Ekrem Bey Merhumun Mekteb-i

Suad Fahir

312

Keşşafın Muhtırası

M.B.

315

Medcezir (İngilizceden Muktebes)

-

316

Kedilere Dair (İngilizceden Muktebes)

-

318

Gözlüklü Babanın Marifetleri

Çırağı

319

Mülkiye Muallimliği

29

13 ġubat 1329

20. SAYI

26 ġubat 1914

Münacat

H. Nihad

321

Al ve Beyaz

Nüzhet Sabit

322

Bayrak

Suad Fahir

323

Tarih-i Edebiyemizden

Naci Sağir

324

Dağlar Çocuğu

C.C.

326

Dünyanın En Genç Demircisi

Muallim Mukaddem

328

Arzın Son Kadeh Suyu

Ş.R.

330

Tembel Talebe ve Bakkal

-

333

Keşşafın Muhtırası

M.B.

334

Gözlüklü Baba‘nın Marifetlerinden

Çırağı

335
27 ġubat 1329

21. SAYI

12 Mart 1914

Vatan ve İnsaniyet

Ahmed Cevad

337

Vatan ve İnsaniyet

Emil Jon F.

339

Anadolu

Rıza Tevfik

340

İlk Tayyare Kurbanlarına

Suad Fahir

341

Eli Değnekli

Hüseyin Ragıp

342

Keşşafın Muhtırası

M.B.

343

Acem Masalı

A.Ravi

344

Arzın Son Kadeh Suyu

Ş.R.

347

Taş Devrinde Ressamlık

H. Nakil

349

Fen Âleminde

-

352

DONANMA NÜSHA-Ġ

4 Mart 1330

FEVKALÂDESĠ

17 Mart 1914

Barbaros

Mehmed Emin

1

Osman Gazi Kurultayda

Gökalp

2

Vatanıma

Ali Ulvi

3

30

Bir Hitabe

İhsan Şerif

4

Nöbetçi

A. Hüdayi

5

Bir Malubiyetten İbret

Ahmed Cevad

7

Şanlı Şahin

Aka Gündüz

12

Fethi ve Sadık Beyler İçin

Suad Fahir

12

Kurtiş‘in Hediyesi

Kâzım Nâmi

13

Âh

İsmail Vedad

15

Donanma

Mehmed Refet

15

İane Verenlerin Resimleri ve İsimleri

-

13 Mart 1330

22. SAYI

26 Mart 1914

Mekteplerimizde Kitabet Dersi

Defter

353

Vatan ve İnsaniyet

Fransa Akademisi Efkârı

355

Harpten Sonra

Ahmed Cevad

356

Tarih-i Edebiyemizden Sahifeler

Naci Sağir

358

Siyeün

Muallim Mukaddem

360

Taş Devrinde Ressamlık

A. Nakil

362

13 Mart 329

Nafi Atuf

364

Başlarımızın Üstündeki Deniz

Ş. R.

365

Keşşafın Muhtırası

M. B.

367

27 Mart 1330

23. SAYI

9 Nisan 1914

Mekteplerimizde Kitabet Dersi

Defter

369

Vatan Masalı (Manzum)

Suad Fahir

372

Keşşafın Muhtırası

M.B.

373

Kabl-el Tarih İnsanların Meskenleri

A. Nakil

374

Hind Şahı Kaid (Masal)

A. Ravi

376

Başlarımızın Üzerindeki Deniz

Ş. R.

378

Mekkâr‘la Tamahkâr (Komedi)

Molyer

381

31

10 Nisan 1330

24. SAYI

23 Nisan 1914

Bir Talebe Mecmuası

Defter

385

Mektepliler Arasında

Mehmed Emin

386

Misafirperverlik

Muallim İ. Memduh

389

Yaprak (Manzum)

Suad Fahir

390

Sarayiçi Parkı

Hüseyin Ragıp

391

Oyuncak Teyyare Nasıl Yapılır?

A. Nakil

392

Esaret Hatıralarından

Muallim Vehbi

395

Keşşafın Muhtırası

M. B.

397

Başlarımızın Üzerindeki Deniz

Ş. R.

398

24 Nisan 1330

25. SAYI

7 Mayıs 1914

Muallimlerin Vehmi

Defter

401

Yarın (Manzum)

Suad Fahir

402

Giden Gelir

Munis Nejad

403

Meslek İntihabı

Muallim Mukaddem

405

Amelî Ahlâk

Muallim İ. Memduh

406

Hava Robensonları

Tefrika

407

Keşşafın Muhtırası

M. B.

410

Arap Masalı

-

411
8 Mayıs 1330

26. SAYI

21 Mayıs 1914

Mekteplerde Artırma Sandıkları

Ahmed Cevad

417

Coğrafya ve Tarih

Munis Nejad

419

Değirmenci ile Oğlu

Suad Fahir

421

Amele ve Çırak

Muallim Mukaddem

422

Ümid ve Azim

A. Nakil

424

32

Keşşafın Muhtırası

M. B.

427

Fen Âleminde

Doktor

428

Oyuncak Sinematoğraf

Oyuncakçı

429

Hava Robensonları

Tefrika

430
22 Mayıs 1330

27. SAYI

4 Haziran 1914

İmtihan

Ahmed Cevad

433

Haziran – Tatil Şarkısı

Suad Fahir

435

Meslek İntihabı

Muallim Mukaddem

436

Memurluk

Munis Nejad

437

―Su‖ Kuvveti

Avni

439

Ümid ve Azim

A. Nakil

441

Keşşafın Muhtırası

M. B.

444

Nihad‘ın Çakısı

Hoca

446

Hava Robensonları

Tefrika

447

5 Haziran 1330

28. SAYI

18 Haziran 1914

Milli İhtifal

-

449

Kuvvetli Ol

Munis Nejad

454

Tatil Şarkısı

-

456

İstikbalin Işıklı Bir Mektebi

Muallim Ahmed Halid

457

Kadıköy Numune Mektebinin Bursa

-

461

Ümit ve Azim

A. Nakil

462

İnci

Suad Fahir

463

Meslek İntihabı

Muallim Mukaddem

463

Seyahati

33

19 Haziran 1330

29. SAYI

2 Temmuz 1914

Millî ve Dinî Terbiye

Muallim Ahmed Halid

465

Yılbaşı

Munis Nejad

467

Meslek İntihabı

Muallim Mukaddem

469

Fakir Çocuklar

Suad Fahir

472

Büyük Vapurlar

A. Nakil

473

Gök Gürültüsü

İhsan İlhami

474

Figaro

Aziz Hüdayi

475

Keşşafın Muhtırası

M. B.

476

Hava Robensonları

Tefrika

479

3 Temmuz 1330

30. SAYI

16 Temmuz 1914

Yine İntikam

Ahmed Cevad

481

Mekteplerde Tensîkad

Defter

483

Meslek İntihabı

Muallim Mukaddem

484

Antarkatika

A. Nakil

485

Keşşafın Muhtırası

M. B.

486

Sahillerde

Suad Fahir

487

Memleketimizde İlk Kız Keşşaflar

-

488

Büyük Korku

Nakli: Memduh

488

Gölgeler İlmi

-

491

Hava Robensonları

Tefrika

494

31. SAYI

17 Temmuz 1330
30 Temmuz 1914

Bir Mektup

Hüseyin Ragıp

497

10 Temmuz

Munis Nejad

499

Meslek İntihabı

Muallim Mukaddem

500

‗İtidâlim

Muallim Latif

502

34

Keşşafın Muhtırası

M. B.

503

Niyaz

Enis Behiç

504

Sahillerde

Suad Fahir

506

Lambalı Hanım Efendi

A. Nakil

507

Gölgeler İlmi

-

509

Hava Robensonları

Tefrika

511
5 Kânunusani 1332

32. SAYI

18 Ocak 1917

Okuyucularımıza

Muallim Ahmed Halid

513

Mektep Konferanslarından

-

514

Değirmen

Ruşen Eşref

516

Akın

Akil Koyuncu

516

Harp Hikâyeleri

Aziz Hüdayi

517

Tarih Musâhabelerinden

Müstensih: Ahmed Halid

519

Harp ve Hilal

Celaleddin Tevfik

522

Ölümsüz Yaşamak Olmaz

Muallim Hulusi

523

Hased ve Tamah

Abdülfeyyaz Tevfik

526

Âti Huzurunda Kadınlarımız

Abdülfeyyaz Tevfik

527

19 Kânunusani 1332

33. SAYI

1 ġubat 1917

Kurtlar ve Böcekler

Hüseyin‘in Babası

530

Çanakkale Önünde

Muallim İrfan Emin

531

Vicdan

Muallim Hulusi

532

Sabanımızı Niçin Değiştirmiyoruz?

Ahmed Cevad

533

Tiflis Müzesi

Siraceddin

534

İlim ve Tabiat

Âlim‘in Komşusu

536

Bostan Korkuluğu

Aziz Hüdayi

538

Kadınlığa Mihnet Veren Nine Sütü

İsmail Hikmet

541

Emmeyendir

35

Kızımla Muhaveremiz

Abdülfeyyaz Tevfik

542

Emellerden

Şukûfe Nihal

543

2 ġubat 1332

34. SAYI

15 ġubat 1917

Namuslu Adam Kimdir?

Hüseyin Ragıp

545

Hemedan Marşı

Şahap Rıza

547

Ahdaiyye

Muallim Â. İrfan

548

Menekşenin Dileği

Âkil Koyuncu

548

Memleketimizde Neler Çıkıyor

Muallim İ. Memduh

549

Seyahat Hatıraları

Siraceddin

551

Karnından Konuşanlar

Aziz Hüdayi

552

Musikî ile Tedavi

Ali

554

İmlâ Müsabakası

Muallim Hulusi

555

Emel

A. T.

557

Keder (Şark Masalı)

Hilkat Balcı

560

1 Mart 1333

35. SAYI

1 Mart 1917

Sancaktar

Aziz Hüdayi

561

Memleketime

Osman Fahri

562

Demiri Altın Yapmak

Muallim İ. Memduh

563

Konuşan Kartpostal (Fonopostal)

A. H.

565

İmlâ Müsabakası

Muallim Hulusi

567

Kırk Beş Bir Tunguz

Nüzhet Sabit

569

Türk Kızları Esir Doğmaz Sultan Doğar

Nüzhet Sabit

572

Yarım Konferans

G. Ş.

573

36. SAYI
Çalışmak Yollarından

15 Mart 1333
15 Mart 1917
Mahmud Ziya

577

36

Manzum Muhavere

Muallim İrfan Emin

578

Hasan Dayı

Ruşen Eşref

580

Coğrafya Müsabakası

Muallim Hulusi

583

İlk Teleskop

M. L.

583

Kırk Beş Bir Tunguz

Nüzhet Sabit

584

İlk Hande

İsmail Hikmet

588

Elli Sene Sonra

A. T.

588

İğne ve Çuvaldız

Aziz Hüdayi

590

29 Mart 1333

37. SAYI

29 Mart 1917

Teneke

Muallim Hulusi

593

Lale

Ruşen Eşref

596

Oh, Bayrağım!...

Sabri Cemil

596

Gecenin Mektebi

Yusuf Ziya

596

Sudan‘da Çocuklar

İskender Fahreddin

596

Yumurtanın Ayaklanması

Gözlüklü Baba‘nın Komşusu

598

Uçurtmanın Tarihi

M. Lisaneddin

600

Kırk Beş Bir Tunguz

Nüzhet Sabit

601

Yasemin

Şeref Sultan

604

Bahardan İstifade

A. T.

604

İğne ve Çuvaldız

Aziz Hüdayi

605

12 Nisan 1333

38. SAYI

12 Nisan 1917

10 Numara

Muallim Hulusi

609

Bağcı ile Çocuk

Ruşen Eşref

612

Odunlar Yanarken Ne Söylerler?

Osman Fahri

612

Dernekçi Sözü

Vedad Ârifî

613

İnci

İ. Nakil

613

Şemsiyenin Tarihi

Gazi Kösemihalzâde M. Lisaneddin

614

37

Sudan‘da Çocuklar

İskender Fahreddin

615

Kırk Beş Bir Tunguz

Nüzhet Sabit

617

Şair Sururî‘ye Ait Bir Hikâye

-

620

Sefiller

Şukûfe Nihal

621

Bir Muhavere

A. T.

622

26 Nisan 1333

39. SAYI

26 Nisan 1917

Mide

Aziz Hüdayi

625

Kuş Tüyleri

Osman Fahri

627

Kelebek

Ruşen Eşref

627

Kibriti Kim Keşfetti

M. Lisaneddin

628

Bir Kavganın Neticesi

Muallim Hulusi

629

Sudan Hatıraları

İskender Fahreddin

630

Elektrikli Nebatat

-

632

Kırk Beş Bir Tunguz

Nüzhet Sabit

634

Kuş

Şukûfe Nihal

637

Avrupa‘yı İyi Anlayalım Sonra Taklit

A. T.

637

Edelim
1 Mayıs 1333

40. SAYI
Suallerimiz ve Mükâfatları Anlamak

1 Mayıs 1917
Aziz Hüdayi

641

Yeni Turan Mektebinden

Nafi Atuf

643

Ormanlardan Edilen İstifade

Muallim İ. Memduh

645

Genç Dernekleri

Von Hoff

647

Kırk Beş Bir Tunguz

Nüzhet Sabit

648

Mağdurlar

Şukûfe Nihal

652

Genç Validelere

Osman Fahri

652

Macide ile İkinci Mülakat

A. T.

653

İçin

38

Sudan Hatıraları

İskender Fahreddin

656

24 Mayıs 1333

41. SAYI

24 Mayıs 1917

Suallerimiz ve Mükâfatları

-

Falaka

Aziz Hüdayi

659

Seyahat Hatıraları

İskender Fahreddin

660

Zengin Olmak İçin

-

662

Mekteplerin İdman Bayramı

-

662

Kırk Beş Bir Tunguz

Nüzhet Sabit

665

Hilâl-i Ahmer – Moda

Necip Necati

670

21 Haziran 1333

42. SAYI

21 Haziran 1917

Mektep Meselesi

Muallim Ahmed Halid

673

Toros Tünelini Geçerken

Osman Fahri

675

Yükselirken

Aziz Hüdayi

675

Tornistan

Ekrem Turgut

678

Fasulyeye Niçin Sırık Lazımdır?

-

679

Genç Dernekleri

Von Hoff

680

Kırk Beş Bir Tunguz

Nüzhet Sabit

682

Faideler ve Eğlenceler

-

687

19 Temmuz 1333

43. SAYI

19 Temmuz 1917

Yine Mektep Meselesi

Muallim Ahmed Halid

691

Denizin Dibi

Aziz Hüdayi

692

Genç Dernekleri

Von Hoff

695

Çocuk Ay‘a Karşı

Osman Fahri

698

Kravatın Tarihi

M. Lisaneddin

698

Kırk Beş Bir Tunguz

Nüzhet Sabit

699

39

Faideler ve Eğlenceler

-

704
16 Ağustos 1333

44. SAYI

16 Ağustos 1917

Kızlarımızın Tahsili Meselesi

Muallim Ahmed Halid

705

Nermin‘in Bayramı

Şeref Sultan

709

Nevbahar

Osman Fahri

709

Himâye-i Etfâl Cemiyet-i Umumiyesi

-

710

Genç Dernekleri

Von Hoff

712

Tomris‘in Davası

Nüzhet Sabit

713

Gözlüklerin Tarihi

M. Lisaneddin

717

Lantern Majik‘in Tarihi

M. Lisaneddin

718

Faideler ve Eğlenceler

Elyesa‘

719

Amper‘in Tuhaf Bir Serkezşiti

-

719
13 Eylül 1333

45. SAYI

13 Eylül 1917

Aruz mu? Vezin-i Millî mi?

Suad Fahir

722

Yuvam

Suad Fahir

726

İlk Kuş, İlk Kelebek

Suad Fahir

726

Ordu ve Maarif

-

726

Yirmi Beş Sene Siper Kavgası

Aziz Hüdayi

727

Atın Tarihi

Lisaneddin

731

Faideler ve Eğlenceler

Elyesa‘

734
11 TeĢrinievvel 1333

46. SAYI

11 Ekim 1917

Defter‘in Büyük Teşebbüsü

-

737

Kış Geliyor

Suad Fahir

738

Son İstinad

Suad Fahir

738

Belma

***

738

40

Tatil Mektupları

Muharrir Edhem Nejad

739

Kısmet

Aziz Hüdayi

744

Yirmi Beş Sene Siper Kavgası

Ahmed Refik

746

Faideler ve Eğlenceler

Elyesa‘

749
25 TeĢrinievvel 1333

47. SAYI

25 Ekim 1917

Bir Mektep Artırma Sandığı

Suad Fahir

754

Istırap-ı Firak

Osman Fahri

755

Tatil Mektupları

Edhem Nejad

756

Kısmet

Aziz Hüdayi

759

Yirmi Beş Sene Siper Kavgası

Ahmed Refik

763

Volkanlar Etrafında

M. Lisaneddin

765

İp ve İp Oyunları

-

766
8 TeĢrinisani 1333

48. SAYI

8 Kasım 1917

Krizantem

Suad Fahir

769

Gavruş

Aziz Hüdayi

770

Yirmi Beş Sene Siper Kavgası

Aziz Hüdayi

773

Volkanlar Etrafında

M. Lisaneddin

776

Billur Yumurta

Kâmuran İhsan

779

Faideler ve Eğlenceler

-

781

49. SAYI

22 TeĢrinisani 1333
22 Kasım 1917

Deniz Muharebeleri

Aziz Hüdayi

787

Gavruş

Aziz Hüdayi

788

Yirmi Beş Sene Siper Kavgası

Ahmed Refik

789

Kara mı? Deniz mi?

Hazım Atuf

791

Güneş mi? Yağmur mu?

Lisaneddin

793

41

Kâmuran İhsan

Billur Yumurta

796

20 Kânunuevvel 1333

50. SAYI

20 Aralık 1917

Hilal – Ay

Köprülüzâde Mehmed Fuad

802

Deniz Muharebeleri

Aziz Hüdayi

802

Keskin İlaç

Muallim Mukaddem

804

Yirmi Beş Sene Siper Kavgası

-

807

Daima Teganni Eden Bir Millet

Lisaneddin

809

Billur Yumurta

Kâmuran İhsan

810

Faideler ve Eğlenceler

-

813

51-52 NÜSHA-Ġ FEVKALÂDE

2 Mayıs 1334
2 Mayıs 1918

Yangın

Şukûfe Nihâl

817

Halka Doğru

Ziya Gökalp

817

Saadet Gülü

Suad Fahir

818

Bahar Rüzgârı

Ömer Seyfettin

818

Türbe

Halid Fahri

818

Nöbetçi

İbrahim Alâeddin

819

Ölüm Saadettir

Osman Fahri

819

Mektep Açıldı

Ruşen Eşref

819

Arı ile Kelebek

İsmail Hikmet

820

Türk Kızları Türk İlinin Kanadıdır,

Nüzhet Sabit

824

Amerika‘da Genç Kız Hayatı

Perihan Seyide

825

Mürebbîlerin Nazar-ı Dikkatine

Rıza Tevfik

828

Kadınlar İçin Talim ve Terbiye

Ali Nâzımâ

830

İbtidâî Mekteplerimizdeki Teşkilat

Muallim Ahmed Halid

831

Mahalle Mektebi Hatıralarından

Abdürrahim Şeref

833

Ben Talebemi Nasıl Severdim?

İsmail Hakkı

835

Dikkat Edin Kırılmasın
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İslam‘a Doğru Gençler

Nafi Atuf

836

Sınıfta

Hüseyin Ragıp

837

İzinsiz

Hakkı Tarık

838

Oba Mekteplerinde Oba Çocukları

Edhem Nejad

839

Katî Saat

Vecdi Faruk

841

Diş Ağrısı

Elyesa‘

842

Tehlikeli Cesaret

Aziz Hüdayi

843

Mustafa Dayı ile Karısı

Ahmed Cevad

847

Billur Yumurta

Kâmuran İhsan

849

Yirmi Beş Sene Siper Kavgası

Ahmed Refik

851

Hayat Nedir?

Abdülfeyyaz Tevfik

855

Eski Zamanlarda Telgraflar

Harun‘ür-Reşid

856

Beynelmilel Vakit Hattı

Hazım Atuf

859

Basusutolar

Faik Sabri

861

Buz Sahralarında Bir Cevelân

Lisaneddin

863

20 Lirası Olan Bir Genç Ne Yapmalıdır? -

865

İlanlar, Reklâmlar

53. SAYI

16 Mayıs 1334
16 Mayıs 1918

Metruk Memleket

Osman Fahri

874

Zavallı Beşer

Nusret‘ür-Kâzımî

874

Kestane

Aziz Hüdayi

875

Sinematoğraf

Hazım Atuf

877

Mikroskop ve Teleskop

Gözlüklü Baba‘nın Komşusu

879

54. SAYI

30 Mayıs 1334
30 Mayıs 1918

Benim Fikrim

Muallim Ahmed Halid

880

Cihad Bayram Duyguları

Muallim İrfan Emin

882

Çocukluğumun Mezarı

Osman Fahri

882
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Lisan ve İmlâ Meselesi

Muallim Ahmed Halid

883

Kestane

Aziz Hüdayi

884

Madam Te‘öfil

Vecdi Füsun

886

Sinematoğraf

Hazım Atuf

887

13 Haziran 1334

55. SAYI

13 Haziran 1918

Düşen Yaprak Ne Diyor?

Osman Fahri

890

Korku

Aziz Hüdayi

891

Sinematoğraf

Hazım Atuf

893

Bizce Çok Mühim Bir Sual

-

894

Kaplanlar ve Kaplan Avları

Ziya Muhiddin

894

Ödünç Yüzük

-

896

28 Haziran 1334

56. SAYI

28 Haziran 1918

Yaramaz

Muallim Hulusi

899

Hayalin Ümidi

Nusret‘ür-Kâzımî

901

Polislik ve Jandarmalık Sevdası

Gazi Kösemihalzâde Muallim İrfan

902

Emin
Kânuna Hürmet

Vecdi Füsun

904

Eşeğin Gölgesi

Aziz Hüdayi

905

Kaplan Avları

Ziya Muhiddin

907

Neden Onar Onar Sayıyoruz?

Mahmud Hakkı

909

57. SAYI
Sultan Mehmed Hanımızın Vefâtı ve

11 Temmuz 1334
11 Temmuz 1918
Abdürrahim Şeref

914

Hakan Mağfur ‗a Ait Bazı Hatıralar

Rahmetullah Aliye

916

Bir Yaralı Karşısında

Hıfzı Tevfik

916

Yeni Padişahımızın Culüsleri
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Gecenin Ölümü

Nusret‘ür-Kâzımî

916

Birinciler

Muallim Hulusi

917

Sanat Yolunda

Muallim İrfan Emin

920

Uçamayan ve Yavaş Yavaş Yok Olan

Mahmud Hakkı

922

-

922

Kuşlar
Faideler ve Eğlenceler

25 Temmuz 1334

58. SAYI

25 Temmuz 1918

Maarifin Derdi mi? Benim Derdim mi?

Muallim Ahmed Halid

930

Yağmurlu Günlerden Sonra

Muallim İrfan Emin

933

Âmânın Köpeği

Aziz Hüdayi

934

Sanat Yolunda

Muallim İrfan Emin

936

Fosforun Tarihi

Lisaneddin

938

Uçamayan Kuşlar

Mahmud Hakkı

939

Faideler ve Eğlenceler

Elyesa‘

941
15 Ağustos 1334

59. SAYI

15 Ağustos 1918

Ne Olmalıymışım?

Muallim Hulusi

946

Menekşeciğim!

Nüzhet Mağmumî

949

İspinoz

Aziz Hüdayi

949

Sanat Yolunda

Muallim İrfan Emin

952

İki İnci

Elyesa‘

955

Doktorların Tuhaflığı

Elyesa‘

955

Hesabın Zevki

Hüsameddin Sacid

956

Bir Mektup

Burhaneddin

957

60. SAYI
Ay Doğarken

29 Ağustos 1334
29 Ağustos 1918
Nusret‘ür-Kâzımî

962
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Mâzî Ne Demek?

Afife Kemal

962

Çocuk Zabit

Aziz Hüdayi

963

Melikşah Selçukî

Ebu El Ziyaeddin

966

Sanat Yolunda

Muallim İrfan Emin

967

İpeğin Tarihi

Lisaneddin

972

Faideler ve Eğlenceler

Elyesa‘

973

Acı Kahkaha

Hüsameddin Sacid

975

29 Ağustos 1334

61. SAYI

29 Ağustos 1918

Sevgili Padişahımızın Kılıç Kuşanması

Ruşen Eşref

978

Senin Düşüncen

Halide Nusret Kâzımî

980

Gülünç Bir Ziyafet

Aziz Hüdayi

981

Bisikletle Arabistan‘ı Mürur

Lisaneddin

982

Sanat Yolunda

Muallim İrfan Emin

985

Bir Adanın Doğuşu

S. Cemil

987

Faideler ve Eğlenceler

Elyesa‘

988

İlk İmtihanım

Mehmed Senâî

990

62. SAYI

1 TeĢrinievvel 1334
1 TeĢrinievvel 1918

Sonbaharda

Halide Nusret Kâzımî

994

Birkaç Sâl Elim Firâkından

Osman Fahri

994

Vezne Önünde

Muallim Hulusi

995

Gülünç Bir Ziyafet

Aziz Hüdayi

996

Grandük‘ün Yeni Elbisesi

Ruşen Eşref

998

Gördüklerim İşittiklerim

İbrahim Memduh

1001

Sanat Yolunda

Muallim İrfan Emin

1004

Sonra…Vatanıma
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7 TeĢrinisani 1334

63. SAYI

7 Kasım 1918

Köylünün İntikâmı

Mehmed Muhiddin

1010

Çocuk Bahçesinde

İskender Fahreddin

1011

Kış

Halide Nusret Kâzımî

1013

Tarihte Osmanlı Neferi

-

1015

Gülünç Bir Ziyafet

Aziz Hüdayi

1017

Gördüklerim İşittiklerim

İbrahim Memduh

1019

Küçük Hikâyelerden

-

1022
28 TeĢrinisani 1334

64. SAYI
Muhterem Maarif Nazırı Bey Efendi‘ye

28 Kasım 1918
Muallim Ahmed Halid

1026

Tarihte Osmanlı Neferi

-

1029

Tarpeya, Romalı Kız

Senih Muammer

1031

Feylesof ile Bostancı Arasında

İskender Fahreddin

1032

İki Komşu

Sıdkı Hâmid

1033

Dilenciler ve Sefiller

-

1034

Ortaklık

Mehmed Muhiddin

1035

Sevgi Nedir ve Muhabbet Nasıl

Mahmud Hakkı

1037

Mehmed Senâî

1039

Açık Mektup

Kazanılır?
Kardeş Muhabbeti

65. SAYI

26 Kânunuevvel 1334
26 Aralık 1918

Veriniz

Osman Fahri

1042

Mümeyyizlere Düşmanım

Muallim İbrahim Memduh

1042

Tarihte Osmanlı Neferi

Ahmed Refik

1044

Filamel ile İhtiyar

Senih Muammer

1046

Sevgi Nedir ve Muhabbet Nasıl

Mahmud Hakkı

1048

47

Kazanılır?
16 Kânunusani 1334

66. SAYI

16 Ocak 1919

Saatin Hikâyesi

Hüsnü

1058

İncideki Esrar

Niyazi

1059

Sevgi Nedir ve Muhabbet Nasıl

Mahmud Hakkı

1062

Kazanılır?
27 ġubat 1335

67. SAYI

27 ġubat 1919

Kanatlarım Olsaydı

Hamdiye Vecihî

1074

Sevgi Nedir?

Mahmud Hakkı

1075

20 Mart 1335

68. SAYI

20 Mart 1919

Meraklı Müsabakalar

-

1081

Sevgi Nedir?

Mahmud Hakkı

1082

(http://193.255.138.2/takvim.asp?takvim=3&gun tarih çevirme kılavuzu)
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2. TALEBE DEFTERİ’NĠN ÜSTLENDĠĞĠ ROL

Talebe Defteri; öğrencileri eğitmek, bilgilendirmek, bilinçlendirmek, cesaretlendirmek
gibi amaçlar doğrultusunda didaktik yazılara ağırlık veren bir dergi olmuştur. Makale ve
hikâyeler çoğunlukta olup şiir, tiyatro, masal ve şarkı gibi türler geri planda kalmıştır.
Mevcut olanların da şekilden ziyade vermek istedikleri mesaj baskındır.
Talebe Defteri, eğitim odaklı bir dergidir. Derginin ilk iki sayısında çıkış amacı açıkça
yazılmış; ancak bunların bir kısmı hayata geçirilememiştir. Örneğin, bir talebe müzesi
kurmaya çalışılacağı müjdelenmiş; fakat bu tam olarak gerçekleşmemiştir.
Çocuklar için fennî, terbiye ve oyuncak, gençler için hesap, hendese, tarih, coğrafya, eşya,
ilm ü tıbbiye ve hikemiye derslerine ait alet ve edevat, muallimler için derslerini tecrübe
ve âyanî bir hale getirebilecek vasıtalar verecektir. (Talebe Defteri, S. 2, s. 34)

Türk çocukları ve gençlerinin sahip olması gerektiği düşünülen bilgi ve donanımı
vermek için yazarlar belli konular üzerinde ısrarla dururlar. Bilgili, çalışkan, Türkçeyi
doğru kullanan, tarihini iyi bilen, Türklüğe ve vatan topraklarının bütünlüğüne her
şeyden fazla önem veren, savaşmaya her an hazır, güçlü, sağlıklı, ekonomiden anlayan,
ticarette başarılı, genel kültürü ve ahlâkı sağlam, doğayı ve hayvanları sevip koruyan
bireyler yetiştirmek şarttır. Bu, milletin kurtulması ve kaybedilen toprakların geri
kazanılmasının tek yolu olarak görülür. Çocukların erkenden yetişkin olması
gerekmedir. İçinde bulunulan şartlar ve dönemin eğitim anlayışı bunu gerektirmektedir:
Savaşçı bir toplumda, çocuklar ve gençler sıkı bir düzende yetişirler. Buyruklara boyun
eğme, büyüklere aşırı saygı aşılanır. Yiğitlik, bağlılık, özveri gibi kişilik özellikleri, en
yüce değerler olarak kazandırılmaya çalışılır. (Yörükoğlu, 1998, s. 176)

Cüneyd Okay, Meşrutiyet Dönemi Çocuk Edebiyatı adlı eserinde Meşrutiyet
Dönemi‘nde yetiştirilmek istenen çocuk tipini açıkça özetlemiştir. Talebe Defteri’nin
incelemesine konu olan başlıklarla neredeyse tamamen örtüşen tanım şöyledir:
Meşrutî rejime bağlı, sâbık rejimi ve ileri gelenlerini kınayan, milliyetperver, Türkçü,
vatanını seven, saf Türkçe kullanan, Balkan Harbi‘nde yaşanılan işkence ve ihanetleri
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unutmayıp intikam almak için öç ve kin duygularıyla dolu olan, bu toprakları yeniden ele
geçirmeyi hedefleyen, dönemin yöneticilerine hayran olup onların yolundan giden,
ticaretle haşır neşir olan ve asırlardır Rumların elinde bulunan ticareti ele geçirecek olan,
disiplinli sağlam vücutlu çocuklar (Okay, 2002, s. 13)

Kaynaklarda çocuk dergisi olarak anılan Talebe Defteri (Bkz. Türk Dili ve Edebiyatı
Ansiklopedisi, C. 2, s. 159) Cüneyd Okay‘ın Eski Harfli Çocuk Dergileri kitabında da
yer almaktadır. Okay, bu derginin çocuklara hitap eden sayfalarına rağmen aslında bir
gençlik dergisi olduğu fikrindedir:
Cumhuriyet döneminde de yayıncılık yapacak olan Ahmed Halid Yaşaroğlu‘nun yaptığı
dergi Çocuk Dünyası tarafından ―ağabey‖ olarak görülmektedir. Bu aslında en az idadi
seviyesindeki gençlere hitap ettiğini açıklar. Talebe Defteri aynı dönemlerde çıkan Mekteb
Müzesi ve Mekteb Âlemi tarzında bir dergidir. Her üç dergide de çocuklara hitap ettiği
düşünülebilecek sayfalar olmasına karşılık bu yayınlar sultânî ve idadîlerin yüksek
sınıflarını kendilerine muhatap kabul etmişlerdir. (Okay, 1999, s. 120)

Bu çalışmada bir çocuk ve gençlik dergisi olarak anılan Talebe Defteri farklı yaş
gruplarına hitap etmektedir. Millî bilinç aşılama, eğitim ve diğer konular olarak üç temel
başlıkta incelenecek dergi, döneminin çocuk ve gençlerini Millî Mücadele öncesi
kusursuz bireyler olarak hazırlamaya gayret eder.
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2.1. MĠLLĠ BĠLĠNÇ AġILAMA
İkinci Meşrutiyet‘in ilânından sonra Osmanlı Devleti sıkıntılı bir döneme girmiştir.
Trablusgarp Savaşı sonunda İtalya‘ya yenik düşen (18 Ekim 1912) Osmanlı, bir sene
sonra Balkan Savaşları ile daha da zor günler geçirmeye başlamıştır.
Rusya‘nın yönlendirmeleriyle; Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ ülkeleri,
sıkıntıda olduğu bilinen Osmanlı‘yı Balkanlardan atmak istemiş ve Balkan Savaşları
başlamıştır. Hazırlıksız olan, böyle bir tehlikeyi öngöremeyen Osmanlı İmparatorluğu,
aynı zamanda mevcut siyasi güçlerin kendi içindeki anlaşmazlığın da eklenmesiyle
Girit‘i ve Ege adalarını Yunanistan‘a, Edirne ve Kırklareli‘ni Bulgaristan‘a teslim etmek
zorunda kalmıştır. Talebe Defteri, bu kayıpların ertesi senesinde çıkmaya başlamıştır.
Yönetimi elinde bulunduran İttihat ve Terakki sert bir tutum içine girmişti… Çok
geçmeden, İtalyanlarla Trablusgarp Savaşı başladı (1911-1912); onu, Sırbistan, Karadağ,
Bulgaristan ve Yunanistan‘ın birlik oldukları Balkan Savaşı izledi (1912-1913). Osmanlı
ordusu yenilgiye uğramıştı. Arkasından Enver Bey (Paşa) ve arkadaşları, Sadrazam Sait
Halim Paşa‘ya, Almanların çok istedikleri anlaşmayı imzalatarak, yorgun orduyu I. Dünya
Savaşı‘na sürüklediler (1914).
Böylece Türk ulusu, ordusuyla Kafkaslar, Irak, Kanal cephesi ve Çanakkale olmak üzere,
dört cephede dövüşmek zorunda kaldı. Bu da yetmiyormuş gibi, Avusturya‘nın Rusya
cephesine de (Galiçya) asker gönderilmişti. Dört yıl süren savaş, Çanakkale Zaferi (18
Mart 1915) dışında yenilgiyle sonuçlandı. Sarıkamış‘ta Sina çöllerinde, Galiçya‘da
milyonlarca genç yok oldu. (ÜNLÜ, M. & Özcan Ö. 1987, s. 18)

Döneminin aydın ve eğitmenlerinin önde gelenlerinin bulunduğu dergi kadrosu;
çocukları, gençleri bu kayıpları telafi edebilmek ve yenilgilerin intikamını alabilmek için
eğitmeye çalışmıştır. Geleceğin askerleri olan gençlerin, çocukların milliyetçi, savaş
döneminde iş görebilecek bireyler olması gerekmiştir. Maarif nazırlığı müfredatta bu
yönde adımlar atmıştır. Yurttaşlık bilgisi vermeye yönelik Malumat-ı medeniyye ve
beden terbiyesine yönelik beden eğitimi, jimnastik, askerî talim gibi dersler koymuş;
kurulan paramiliter derneklerle çocuklar ve gençler yurduna bağlı, savaşmaya istekli ve
hazır hale getirilmeye çalışılmıştı:
Gençlerin savaş için hazırlanması da savaş için seferberlik ve bir ―millet-i müsellaha‖
haline gelme projesi çerçevesinde önem kazanmıştır. Bu hazırlığın en önemli araçları da
okullarda müfredatlara eklenen militarize edilmiş beden terbiyesi dersleri ile askerî talim
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uygulamaları ve çeşitli paramiliter örgütlenmelerin oluşturulmasıdır. Bu yönde girişimler,
birçok ülkede savaş meydanlarında alınan büyük yenilgilerin ardından, özellikle de Birinci
Dünya Savaşı öncesi ve sırasında gençleri savaş meydanları için hazırlamak ve seferber
etmek amacıyla hayata geçirilmiştir. (Ateş, 2012, s. 20-21)

II. Meşrutiyet‘le birlikte İttihat ve Terakki‘nin yan örgütleri olarak tanımlanabilecek
gençlik dernekleri oluşturulmuştur. İngiltere‘de Baden-Powell öncülüğünde kurulan ilk
izcilik hareketi Avrupa‘ya yayılmıştır. Osmanlı toplumuna ―keşşaflık‖ kelimesiyle gelen
bu hareket önce Galatasaray ve Darüşşafaka gibi okullarda kendine ilerleme alanı
bulmuştur. Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya savaşları, Osmanlı çocuklarının ve
gençlerinin vatansever, asker, fedakâr olmalarını gerektirmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak
üzere paramiliter örgütler vücuda getirilmiştir. ―Türk Gücü‖, ―Güç Dernekleri‖ ve ―Genç
Dernekleri‖ bu örgütlerin başlıcalarıdır. Avrupa‘dan esinlenilerek oluşturulan bu
örgütler farklı yaş gruplarından çocuk ve gençlere eğitim vermekteydi:
Keşşaflık ülke çapında 1913 yılında kurulan Türk Gücü Cemiyeti‘nin bünyesinde
örgütlenmiştir. Alman Pfadfinder (İz bulucu) izci örgütünden esinlenen Türk Gücü
Cemiyeti, Osmanlılar arasında beden eğitiminin, spor faaliyetlerinin ve askerî eğitimin
yaygınlaşmasını amaçlamıştır.
(…) Türk Gücü Cemiyeti‘nden sonra Osmanlı Güç Dernekleri kurulmuştur. Harbiye
Nâzırlığına getirilen Enver Paşa, 1914 yılında Belçika İzciler Birliği başkanı M. Parfitte‘yi
Türkiye‘ye getirerek kendisinden bu dernekleri örgütlemesini istemiştir. (Toprak, 1985, s.
531-534)

Güç Dernekleri yerini Almanya‘dan esinlenilerek kurulan Genç Dernekleri‘ne
bırakmıştır. Genç Dernekleri, Talebe Defteri‘nde de tanıtımlarına sıklıkla rastlanan en
yaygın örgüttür:
Enver Paşa, Almanya‘da uzun yıllar gençlik örgütleriyle uğraşmış olan von Hoff‘u
Türkiye‘ye çağırmış ve miralay rütbesiyle Osmanlı Genç Dernekleri Müfettiş-i
Umumîliği‘ne getirmiştir. Kendisine yardımcı olarak Mekâtib-i Umumiye Genç
Dernekleri Müfettişi unvanıyla Selim Sırrı Bey ve Müfettiş-i Umumî sıfatıyla Mustafa
Asım Bey verilmiştir. (Toprak, 1985, s. 535)

Bu dernek; 12-17 yaş arasını ―Gürbüz Derneği‖, 17 yaş ve üstünü ―Dinç Derneği‖ adıyla
bünyesinde barındırmıştır. Osmanlı uyruklu bütün gençlerin katılması zorunlu tutulurken
köy ve kasaba muhtarlarının gençlerin kaydını jandarma komutanlıklarına ve askerlik
şubelerine bildirmeleri sistemin ayakta durmasını sağlamıştır. Osmanlı Devleti‘nin I.
Dünya Savaşı‘nda kaybeden tarafta olması, İttihat ve Terakki‘nin ortadan kalkmasıyla,
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Türkçülük hareketinin toplumsal boyutu olduğu bilinen bu dernek de kalkmıştır. Gençlik
Dernekleri‘yle aynı amaca hizmet etmek için Defter von Hoff‘un yazılarına, keşşaflık
tanıtımlarına, askerliği özendirecek, düşmanlığı körükleyecek, Türk tarihine hayranlık
uyandıracak yazı ve şiirlere yer vermiştir.
Defter yazarlarının görüşüne göre kaybedilen toprakların geri alınacağına inanıp kini her
daim canlı tutmak gereklidir. İlk sayıda rastlanmayan bu mesajlar birkaç sayı sonra
başlar, derginin özellikle ilk cildinde çok yoğun bir şekilde verilir, yayımlandığı süre
boyunca da devam eder. Bu doğrultuda mevcut yazıları; ―Kin ve intikam duyguları
aşılama,

savaşmaya hazır bireyler yetiştirme, Türk tarihindeki kahramanlar ve

kahramanlıklarla savaş coşkusu yaratma, Müslüman Osmanlı Türkleri kimliğiyle
yabancı düşmanlığı, Bayrak sevgisi, Yardımlaşma, Ticareti teşvik‖ başlıkları altında
incelemek mümkündür.
Bu başlık altında incelemeye konu olacak yazı ve şiirler şunlardır:
Levha-i İntibah / Ordu (2. S.), Mâzî Huzurunda Âti (3. S.), Uyan / Müebbed İntikam (4.
S.), Şem‘sel Mekâtib Mektebi‘nin Tevzi‘ Mükâfatı / Büyük Fikret‘e Zafer Hitabı /
Balkan Türküsü / Âdil-i İlâhi (5. S.), Mübeccel Bir İstikbal (6. S.), Öç (8. S.), Küçük
Hüseyin‘in Gazası (8-11. S.), Ne Hissî Bir Armağan (9. S.), Keşşafların Türküsü / Yâd-ı
Mâzî / Bugünün Dünden İntikâmı / Mâzîden İstikbâle (10. S), Hilal Diyor ki (11. S.),
Talebe Ordumuzun Necip Alemdârı (12. S.), Dağlar Çocuğu (12-20. S.), Müstakbel
Valide (14. S.), Osman Paşa (15. S.),16. sayının tamamı, İyi Vücutlu Milletler İyi Yaşar
(17. S.), Donanma İçin / Osmanlıyız / Hatıra-i Esaret (18. S.), Keşşafın Muhtırası (1829. S.), Vatan Toprağı / Esaret Hatıraları (19. S.), Münacat / Al ve Beyaz / Bayrak (20.
S.), Vatan ve İnsaniyet / Anadolu (21. S.), Vatan ve İnsaniyet / Harpten Sonra / 13 Mart
329 (22. S.), Vatan Masalı (23. S.), Esaret Hatıralarından (24. S.), Giden Gelir (25. S.),
Mekteplerde Artırma Sandıkları / Coğrafya ve Tarih (26. S.), Milli İhtifal / Kuvvetli Ol
(28. S.), Milli ve Dinî Terbiye / Yılbaşı / Gök Gürültüsü (29. S.), Yine İntikam (30. S.),
Niyaz / Bir Mektup / 10 Temmuz (31. S.), Vatan Hakkında / Akın / Durmuş Çavuş /
Köse Kâhya / Harp ve Hilal (32. S.), Kurtlar ve Böcekler / Çanakkale Önünde /
Sabanımızı Niçin Değiştirmiyoruz? (33. S.), Hemedan Marşı / Ahdaiyye (34. S.),
Sancaktar / Memleketime / Türk Kızları Esir Doğmaz Sultan Doğar (35. S.), Kırk Beş
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Bir Tunguz (36-43. S.), Oh Bayrağım (37. S.), Avrupa‘yı İyi Anlayalım Sonra Taklit
Edelim (39. S.), Anlamak İçin / Yeni Turan Mektebi‘nden (40. S.), Mekteplerin İdman
Bayramı / Hilal-i Ahmer, Moda (41. S.), Genç Dernekleri (42-44. S.), Himâye-i Etfâl
Cemiyet-i Umumiyesi (44. S.), Ordu ve Maarif (45. S.), Yirmi Beş Sene Siper Kavgası
(45-52. S.), Tatil Mektupları / Kısmet 1 (46. S.), Kısmet 2 (47. S.), Deniz Muharebeleri
1 (49. S.), Deniz Muharebeleri 2 (50. S.), Halka Doğru / Nöbetçi / Ölüm Saadettir /
İslâm‘a Doğru Gençler / Tehlikeli Cesaret / 20 Lirası Olan Bir Genç Ne Yapmalıdır? /
Gençlerle Mektepliler (51-52. S.), Cihad Bayram Duyguları (56. S.), Sultan Mehmed
Hanımızın Vefatı ve Yeni Padişahımın Cülusları / Hakan Mağfur‘a Ait Bazı Hatıralar /
Bir Yaralı Karşısında (57. S.), Sevgili Padişahımızın Kılıç Kuşanması (61. S.), Birkaç
Sâl Elim Firâkından Sonra… Vatanıma (62. S.), Tarihte Osmanlı Neferi (65. sayıya
kadar) / Üç Şehzade (63. S.)

2.1.1. Kin ve Ġntikam Duyguları AĢılama
Dönem itibariyle yaralar çok taze olduğundan, dördüncü sayıdan otuzuncu sayıya kadar
yoğun olarak; gençler ile çocuklara kin ve intikam duygusu aşılama çabası dikkat
çekmektedir. Daha sonraki sayılarda azalma olsa da bu amaçtan vazgeçilmiş değildir.
Kin duygusu ilk kez dördüncü sayıda Feyzullah Sacid‘in ―Uyan‖ şiirinde ve Muallim
Abdülfeyyaz Tevfik‘in ―Müebbed İntikam‖ makalesinde dile getirilir. Abdülfeyyaz
Tevfik‘in yazıları sayıca çoktur ve Bulgarlardan intikam alınması gerektiğine sıklıkla yer
verir. Kaybedilen topraklar, Girit, Edirne unutulursa kaybedilmiş sayılır. ―Gözden
kalpten çıkmayan şeyler geri kazanılır, bu millî bir ibadettir‖ denilir.
Gözünüzün önünde susmuş minareleriyle duran Sultan Selim! Eski Osmanlı ma‘bedini
görüyor musunuz? Düne kadar onun mermer eşiklerinden göğsümüzü kabartarak
geçerdik… Yarın da öyle olmak için!!! Bugün evet yalnız bugün o, bir ma‘bed değil. Türk
gözünü açacak, Türk kanını kaynatacak bir intikam abidesi olmalıdır. (Talebe Defteri, S.
4, s. 56)

Ahmed Necmeddin; sekizinci sayıda yayımlanan ―Öç‖ başlıklı şiiriyle lafı hiç
dolandırmadan kaybedilen topraklar ve dökülen kanlar için öç alınmasını istemektedir:
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Bundan böyle benim kâ‘bem intikam;
O kâ‘bede hac eylemek ilk borcum.
Yarın için kin tutmak orucum.
Ben bu zalim hakareti unutmam!... (Talebe Defteri, S. 8, s. 115)

Epik şiirlerde ―intikam‖ kelimesi olmazsa olmaz bir duygudur. Celal Sahir, on altıncı
sayıda yer alan ―Türk Kızı Diyor ki‖ başlıklı şiirinin sonunda:

(…)
Ben de büyüyorum, hazır ol düşman.
Bir gün bürür etrafı yine duman…
Silahım yurt aşkı, kurşunum murad.
Beklediğim yarın, kastım intikam!... (Talebe Defteri, S. 16, s. 247)

Aynı nüshada hemen ardındaki, Faik Ali‘ye ait ―Ben Büyüyeyim de‖ şiirinin son
dörtlüğü şöyledir:
En samimi, en ateşî bir amel
Bir mukaddes akide olmalıdır…
Kurtulup hep bu hisle müstakbel,
Bir gün ‗adîden intikam alınır. (Talebe Defteri, S. 16, s. 248)

Kaçınılmaz bir gereklilik olarak sunulan ―İntikam‖ için halka ―birlik olun‖ mesajı
verilmektedir. Beşinci sayıda Abdülfeyyaz Tevfik tarafından yazılan ―Âdil-i İlahi‖
başlıklı diyalogda babaları savaştan dönmeyen, anaları boğulan soyulan köylülere
evinizi sofranızı açın ki intikam alacağınıza inansınlar, şeklinde öğütler vardır. İntikam
ve kin duyguları ―Mâzîden İstikbâle‖ makalesinde gençlere ve çocuklara verilen bir
nimet olarak anılır:
Şimdiye kadar gözünüzün önünden hiç ayırmadığınız kitaplar, haritalar, bâhusus tarihler…
hep mâzî idi. Onları okudunuz, gördünüz, anladınız… Metin kalplerinize milliyet
duyguları, kin, intikam hisleri nakşolundu. Geçmiş zamanlardan topladığınız bütün bu
kuvvetler - zamanında yoluyla sarf etmeyi bilirseniz – Âti için size birer güzel
sermayedir. (Talebe Defteri, S. 10, s. 145)

Onuncu sayı yayımlandığında (26 Eylül 1329 / 9 Ekim 1913) Edirne kurtarılmıştır.
Fakat adaların düşman eline geçmiş olması intikam alınması gereken bir durum olarak
görüldüğünden, ―Tabii askerlik – sefaretlik‖ makalesinde; ―kininizi diri tutun‖ çağrısı
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yapılır. ―Altı asırlık vatanın güzel kızları‖ diye tabir edilen ―Gümülcine, Kavala, Drama,
Siroz, Selanik, Yanya, Manastır, Kosova, Yenice, İşkodra‖, adalardan; ―Midilli, Sakız‖,
Akdeniz‘in kraliçesi denilen ―Girit‖ düşman ayakları altında kalmıştır. Buraların
kurtulması için ―Osmanlar, Orhanlar, Muratlar, Fatihler ve Yavuzlarda‖ var olan himmet
ve kudret hatırlatılmaktadır. On altıncı nüshada ―İstanbul Maarif Müdürü Saffet‖ imzalı
―İntikam‖ yazısında düşmanların çocukları intikam duygularıyla eğitiliyor; biz
uyuşturulmuş gibi bunlardan kaçınıyoruz, denilir. Bu duyguların mekteplerde doğup
yaşadığı gün vatanın kurtulacağı söylenir.
On iki ve yirminci sayılar arası yayımlanan ―Dağlar Çocuğu‖ yazı dizisinde tasvirler ve
etkileyici olaylar çoktur. Saldırıdan kurtulup kavuşan anne kız, doktorsuzluktan Bulgar
doktor getirtme düşüncesi, parmakları, kolları bacakları kesilen, karnı deşilen Türk
köylüsü, halkın yaşadığı korku, can acıları, üzüntüler; yaşananların vahametini gözler
önüne serer niteliktedir. Bütün bunların karşısında kin duygusu ve intikam arzusu
kaçınılmaz sonuç olarak sunulur:
Canilerin kimi kadınlara hakaret ve işkence ederken, memelerini keserken, karınlarını
deşerken yakalanmıştı. Kiminin erkekleri samanlığa doldurup ateşe yaktırdığı anlaşılmıştı.
Bütün cemaat, o feci‘ cinayetleri işitirken nefretten titredi, artık kalplerinde duydukları
gayz ve husumet hissî bile değildi: karşılarında sadece kendi kardeşlerinin katilleri,
hemşirelerinin işkencecileri, muhakkarları bulunuyordu. Beşeriyetin en izansız canavarları
duruyordu. (Talebe Defteri, S. 20, s. 237)

Gençler arasında düşmana karşı ―kin‖ duygusunu yayma hareketi, Defter yazarlarından
Ahmed Cevad‘ın yirmi birinci sayıdaki ―Vatan ve İnsaniyet‖ makalesinde sebebiyle
açıklanmaktadır. Yazar, ―Filozofumuz Rıza Tevfik Bey‘e‖ ithafıyla başladığı yazıda
kinin kötü bir his olduğunu; ancak içinde bulunulan durumdan ve yaşanılan
felaketlerden kaynaklı olarak onun çok gerekli olduğunu, vicdanının da son derece rahat
olduğunu söyler. Hakikati bütün dehşetiyle anlatmak için ―Kırmızı-Siyah Kitap,
Keşşafların Türküsü, Dağlar Çocuğu, Esaretten Dönüş‖ gibi yazıların yazıldığını anlatır.
Fakat itiraf etmeli ki sırf ―kin‖ terbiyesi müsbet hiçbir semere vermez. Gençliğe karşı
borcumuz: Uğradığımız mesâibi bütün fecaatiyle tanıtmak, unutturmak ve aynı zamanda:
o gibi mesâibe bir daha düşmemek için nasıl çalışmaya mecbur olduğumuzu hakkıyla
gözlere çarptırmak, çalışmak yollarını göstermektir. (Talebe Defteri, S. 21, s. 338)
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Kaybedilen toprakların geri alınması için umudun kaybedilmemesi, öfkenin azalmaması
için okurlara yapılan çağrılardan biri de ―Giden Gelir‖ adlı mektuptur. ―Rumeli gitti
gider‖ diye düşünen bir çocuk, babasına yazdığı mektupta bunu ifade eder ve babası
yanında olsaydı ona vurabileceği tepkisiyle şöyle yazar:
Bir zaman Bulgaristan Bulgarlardan gitti, bize geldi, Yunanistan bizim bayrağımıza boyun
büktü, Sırbistan padişahımızın vilayeti oldu, Romanya askerimizin ayakları altında
çiğnendi. Eğer onlar ―giden gelmez‖ deselerdi bugün yeni, zengin birer krallık
olamazlardı, değil mi? (Talebe Defteri, S. 25, s. 403)

Yirmi dokuzuncu sayıda bulunan, mektup serisinin beşincisi olan ―Yılbaşı‖ yazısında;
binbaşı olan ağabeyinden iki yıldır haber bekleyen bir kardeş vardır. Ailesi; ağabeyin
Edirne‘de vahşice katledildiğini, kardeşinin onun intikamını alması gerektiğini yazar.
Ahmed Cevad, otuzuncu sayıdaki ―Yine İntikam‖ başlıklı makalesinde okurlara
―İntikam almaya başladık mı?‖ diye seslenir. İntikam alabilmek için talebelere çok
çalışmaları gerektiğini anlatır. Yunan, Bulgar ve Sırp çocuklarıyla Türk çocukları aynı
dersleri görmektedir. Öyleyse çok çalışıp öne geçen Türk çocukları intikam almak için
bu yolu kullanmış olacaklardır. İntikam sözlerinin önemine inansa da çocuklara,
gençlere zarar vermekten çekinir:
Ah, arzu ederdim ki bütün ―intikam, intikam!‖ diye nâlezen iştiyak olan saf ruhlarınız bu
intikamı ancak ―ilim, san‘at, medeniyet kelimeleriyle müradif olduğunu şiddetle duysun.
Derin derin mütehassıs olsun ve çalışmakta bir an bile rehavet göstermesin. (Talebe
Defteri, S. 35, s. 482)

Çekilen bütün ıstıraplara, hissedilen bütün nefrete rağmen yazarlar; eğitimci
kimliklerinin ve insanî erdemlerinin yüklediği sorumlulukla açıklama yapmaya özen
göstermektedirler. Kini, öfkeyi yayarken saldırgan eşkıyalar yaratmak yerine kendini ve
yurdunu savunan, kaybettiği toprakları geri alacak çalışkan, terbiyeli gençler
yetiştirmekten vazgeçmezler.
Yazıcılığının ilk yıllarında Cemil Nimet, Hayreddin Rüştü, Mehmet Ferit takma adlarını
kullanan (Uyguner, 1993, s. 16), Defter‘de ise Aziz Hüdayi takma adıyla yazar
kadrosunda yer alan Reşat Nuri, ellinci sayıda kaleme aldığı ―Deniz Muharebeleri‖nde
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önce Fransızlara duyduğu nefretten söz eder. Bulgar, Yunan, Sırp ve Rus nefretinden
sonra ilk kez Fransızlar bu şekilde anılmaktadır. Yazarın duyguları çok coşkuludur ve
kesin bir dille bu nefreti okurlara da iletmek ister:
(…) Fransız diyince bir müddetten beri kanımda bir ateş, kalbimde bir intikam darbesi
hissediyorum. Milletler içinde belki en çok sevdiğim Fransızlardı; fakat şimdi onları
boğmak, onların vücudunu kaldırmak için Allah‘tan kuvvet istiyorum. Bir Alman bir
İngiliz hakkında neler duyarsa, bir Türk şimdiye kadar bir Moskof hakkında neler besliyor
idiyse ben şimdi onların birkaç mislini Fransızlar için hissediyor ve saklıyorum. Çünkü
Fransızlar bizi sevmiyor. Bizi dünyada fazla görüyor, bizim felaketimizden zevk ve saadet
buluyor…
(…)
Fransızlar için gittikçe ruhumda soğuyan ve incimâd eden hissiyattan size de bir katre
vermiş olmakla müteselli olarak bahsimize avdet ediyorum.‖ (Talebe Defteri, S. 50, s.
802-803)

Alıntı yapılan ve sözü edilen kısımlardan görüleceği üzere; gençlere, çocuklara kin ve
intikam duyguları aşılamanın, savaşmak için gerekecek gücü ve coşkuyu vereceği inancı
vardır.

2.1.2. SavaĢmaya Hazır Bireyler YetiĢtirme
Keşşaflık, günümüzde kullanılan tabirle izcilik; savaşa hazır, güçlü bir millet olmak için
gereken faaliyetlerin başında görülür. Meşrutiyet‘te halkın eğitilmesi için çeşitli
dernekler kurulmuştur. Talebe Defteri‘nde sıklıkla anılan Genç Dernekleri bu
derneklerden biridir.
Dönemin siyasi partilerinin eğitime önemli yer ayırdıkları görülür. Özellikle 1913‘ten
sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti‘nin iktidarı tek başına ele almasından sonra gençliğin
yönlendirilmesi ve millî bilinçle yetiştirilmesi için pek çok yol denenmiş, en başta
paramiliter gençlik ve eğitim dernekleri kurulmuştur. Beden terbiyesi ile neslin güçlü
kuvvetli olması için ciddi mücadeleler verilmiştir. (Ateş, 2013, s. 134)

Okurlarına vatan, millet sevgisi aşılamak için farklı yazı türleri yayımlayan Defter; her
Türk gencinin savaşmaya hazır askerler olmasını istemektedir. Savaş dönemi olması
sebebiyle bu bir zorunluluktur. O dönem için Özakman şu bilgiyi vermektedir:
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Zavallı Anadolu, beş cepheye, durup dinlenmeden kan ve can pompalıyordu. O kadar ki
dört yıl süren savaşın sonuna doğru, yaşı kaç olursa olsun, kilosu 45‘i geçen her genç
cepheye sürülecektir. (Özakman, 2006, s. 15)

Bu isteği hayata geçirebilmek için gerek kahraman çocuk-genç hikâyeleri gerekse beden
eğitimi, hayatta kalabilme yolları öğreten yazılara yer verir. Teoriyi sunup pratiği
kendilerine ve derneklere bırakır:
Talebe Defteri, bu dikenli yollarda size refakat edecek, elinden geldiği kadar ayaklarınızı
uçurumlara kaymaktan kurtarmaya çalışacaktır. Sizi vücutça, kolca, bacakça, gözce,
yürekçe ecdadınıza; dimağca, irfanca, medeniyetçe bugünkü en yükselmiş milletlere
benzetmek emellerinin en şedidi ve en samimisidir.
(…)
Milletleri çürümekten kurtaran, hukukunu demirle, tırnakla, dişle muhafaza etmek
iktidarını veren en büyük meziyet bu ―tabii askerlik‖tir. (Talebe Defteri, S. 10, s. 150)

Tabii askerlik konusu anlatıldıktan sonra metinler aracılığıyla anlatılanlar somutlaştırılır.
Yaratılmak istenen çocuk ve genç örneği, Bulgarlara karşı duyulan nefret gibi konular
tiyatro eserleri ve tefrikalarda canlandırılır. ―Küçük Hüseyin‘in Gazası‖ adlı tiyatro
eserinde (sekiz ve on birinci sayılar arası), on bir – on iki yaşlarındaki Hüseyin adlı bir
çocuğun evden kaçıp Türk askerlerini Bulgar saldırısından kurtarması hikâye edilir. Bu
eserde Hüseyin, çocuksu hallerine rağmen Suad Onbaşı‘nın anlattığı hikâyeden etkilenip
kendinden beklenmeyecek bir cesaret örneği ve kahramanlık sergiler. Hikâyeye göre
Plevne‘de bir binbaşı, çocuğu ile kalede savaşır ve çocuğu düşman askerlerinin
arasından sızıp dışarıdaki Osmanlı kuvvetlerine haber taşır. Talebe Defteri‘nin hitap
ettiği kitle on iki yaş ve üstüdür. Bu ve benzer metinlerle savaşmaya hazır çocuklar,
gençler yetiştirilmek istenilir:
Suad Onbaşı – 10! O zamanlar biz gençken 10-12 yaşındaki çocuklara cephane taşıtırdık
cephane! 12 yaşında bir çocuk: Eğer adamakıllı yetiştirilmişse, koca bir orduya hizmet
eder.
Nuri Efendi – Ne diyorsun onbaşı! Sayıklıyor musun? Bu daha yalnız başına mektebe bile
gidemiyor.
Suad Onbaşı – Bu gidişle odadan bile dışarı çıkamaz! Ver bakalım şu tüfeği onun omzuna
bir kere. (Sopasına dayanarak duvarda asılı olan tüfeği alır, Hüseyin‘in omzuna verir ve
Hüseyin‘e hitaben) Aferin! Yürü oğlum yürü! Bak bu tüfek sana ne kadar yakışıyor!
Oğlum, unutma ki Rumeli‘nde babalarının bıraktığı Plevneler pek çeviktir. Oğlum!
Omzundaki tüfek sana bu Plevneler için verilmiştir. Yürü oğlum yürü! (Talebe Defteri, S.
8, s. 127)
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―Küçük Hüseyin‘in Gazası‖ ile başlayan savaşçı çocuk canlandırması on iki - yirminci
sayılar arasında yayımlanan ―Dağlar Çocuğu – Tabii Keşşaf‖ tefrikası ile devam eder.
Bu yazı dizisinin konusu; Balkanlardaki Osmanlı topraklarında (Köy adları L., N. olarak
verilir, neresi olduğu kesin değildir.) yaşanan Bulgar zulmü, saldırıları, idealize edilen
Rıdvan adlı gencin öncülüğünde bazı köylerin saldırılardan kurtarılması, yaraların
sarılması, yakalanan Bulgarların yargılanıp cezalandırılmasıdır. Rıdvan; köpeğiyle gece
gündüz korkusuzca gezen, Bulgarca konuşabilen zeki ve gürbüz bir gençtir. Okurlara
örnek teşkil eder. Rıdvan; komitacıları, Bulgar çocuğu taklidiyle atlatıp saldırılacak Türk
köyünü onlardan kurtarmak için canını dişine takar:
(…) İhtiyatla ilerliyordu. Nihayet ayak tutturmak mümkün olmayan derin bir mahale
gelince soğuk suyun üzerine yüzükoyun yattı, Yüzerek öbür tarafa geçti. Bir dakika
zarfında tekrar giyinmiş, sürüyü sürmeye koyulmuş bulunuyordu. Yarım saat sonra
oldukça vasi‘ sazlık ve fundalık, yürüyüşünü güçleştiriyordu. Rıdvan bağcı bıçağıyla, en
çetin yerlere kendisine çabucak bir yer açıyordu. Köpekle koyunlar bin müşkülat ile
yollarından devam ediyorlardı. Dinlenmeksizin ancak ikindiüstü köye gelebilmişti. Artık
köy de kurtulmuştu!‖ (Talebe Defteri, S. 12, s. 187)

Yaşanan her şeye rağmen hikâyenin sonunda adil bir yargılama olur ve kurtuluş Rıdvan
gibi gençler sayesinde olacaktır mesajı verilir.
Keşşaf; bilinmeyen bir şeyi keşfeden, keşif kolu, izci (TDK, 1998, c. 2, s. 1284)
anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Yirmi dokuzuncu sayıdan itibaren ―keşşaf‖
yerine ―izci‖ kelimesi de kullanılmaktadır. Günümüzdeki izcilikten farklı olarak, Talebe
Defteri‘nin yetiştirmek istediği keşşaf gençler, savaşçı askerlerdir. Düşmandan intikam
almak için çalışır, her an gelebilecek tehlikelere hazırlıklıdır.
Ben bir keşşafım bacağım, kolum,
Gözüm, dimağım, her yerim sağlam.
Padişahıma, yurduma kulum,
Düşmana kalbim besler intikam. (Talebe Defteri, S. 10, s. 151)

Kahraman Türk gençlerine her an ihtiyaç duyulduğu fikri doğrultusunda kaleme alınan
Keşşafın Muhtırası; M. B. İmzasıyla on sekizinci sayıda başlayıp otuz birinci sayıda son
bulur. Keşşaflığın tanıtımı, tarihi, gerekleri ve yemini ile başlayan bu yazı dizisi;
keşşafın sahip olması gereken özelliklerden bahseder. İyilik, namus, vicdan, nefs,
açıklık, civanhıraşlık, arkadaşlık, ciddiyet, neşe, yeminine bağlılık, iktisat, jimnastik,
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beden dayanıklılığı, sağlık, spor, ihtiyaçlar, alınması gereken tedbirler, yön bulma, harita
okuma, tırmanma, duvardan atlama, iz sürme, mesafe tahmini konularında gençlere ders
verir. Amaç kusursuz savaşçı, asker yetiştirmektir:
Keşşafın yemini: Her hususta vicdanıma Tevfik-i hareketle veza‘ifimi hüsn ü ifâ
edeceğime, mert ve âlicenab olacağıma, vatanımı sevip gerek sulh, gerek harp zamanında
ona hâdim olacağıma;
Ve keşşaf nizamına muti olacağıma namusumla yemin ederim. (Talebe Defteri, S. 18, s.
293)

―Keşşafın Muhtırası‖ yazı dizisinin yanı sıra izcilik farklı yazılarda farklı yazarlar
tarafından özendirilmektedir. Otuz birinci sayıda Hüseyin Ragıp tarafından kaleme
alınan ―Bir Mektup‖ta, bir ağabey; ―Ağabeyin Öztekin‖ imzasıyla kardeşine izciliği
ihmal etmemesi gerektiği telkininde bulunmaktadır.
Kırkıncı sayıda başlayan ―Genç Dernekleri‖ tanıtımı ve yazı dizisi bu isteğin hayata
geçirilmeye başlanan hâli gibidir. Alman Von Hoff Paşa‘nın denetiminde 1916
senesinde ―İleri, daima ileri‖ sloganıyla kurulmuş bir teşkilattır. Gençlerin vücut, kafa ve
ahlâkça geliştirileceği, müttefiklerin sevindirilip düşmanların korkutulacağı dile
getirilmektedir. Ve diğer üç sayıda da devam eden tanıtım yazılarında yapılan
müsabakalar ve talimler fotoğraflarla birlikte sunulmaktadır.

2.1.3. Türk Tarihindeki Kahramanlar ve Kahramanlıklarla SavaĢ CoĢkusu
Yaratma
II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı‘nın gerileyişini durdurup eskisi gibi güçlü
olabilmesini sağlamak için Türkçülük, İslâmcılık ve Osmanlıcılık gibi fikirler ortaya
atılmıştır. Azınlıkların ayaklanmaları sonucu çöken Osmanlıcılık fikrine karşı İslâmcılık
ve Türkçülük ayakta durabilmiştir:
Müslüman milletleri kalkındırmak ve birleştirmek suretiyle Hıristiyan âleminin karşısında
bir denge gücü kurmak esasına dayanan, Tanzimat devrinin bazı aydınları arasında rağbet
görüp II. Abdülhamid tarafından da desteklenen İslâmcılık ideolojisi, 1908‘den sonra daha
gelişerek, edebiyat alanında Mehmet Âkif ile en kuvvetli temsilcisini yetiştirdi. (Akyüz,
1990, s. 164)
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İslâmcılık, siyasî bir hareket haline gelecek kitle toplamayı başaramamıştır. Aydınların
büyük bir kısmı Türkçülük fikrini savunmuş ve bu doğrultuda eserler vermişlerdir.
Türkçü dernekler kurulmaya başlanmış ve ilk Türk Derneği olan Türk Yurdu Cemiyeti
meydana gelmiştir. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Varlık, 1985, s. 119)
Türkçülük fikrinin II. Meşrutiyet‘ten sonra hızla yükseldiği görülmektedir. Bu fikir
doğrultusunda dergiler, okurlarında bir tarih bilinci oluşturmaya çalışmıştır. Tarihten güç
alan nesiller o günde ve gelecekte benzer kahramanlıklara imza atabileceklerdir.
Sarıkaya, çocuk dergilerinde tarih konusunun gereğini şöyle açıklar:
Geleceğin inşasında faal bir rol üstlenecek günün çocuğunun tarih aracılığıyla geçmişi
tekrar kurgulamasını sağlamak için kullanılan bu süreli yayınlar ders materyallerini
zenginleştirmeli ve onlardan farklı olmalıdır. Eğlenerek öğrenmeyi sağlayacak bu
materyallerde tarih, çocuklara atalarının neler yaptığı, yurtlarını nasıl savundukları,
kahramanlıklarını olduğu kadar hatalarını da gösteren bir içerikle sunulmalıdır. Böylece
millî ve evrensel tarih anlayışını kazanan çocuğun atasını tanıdıkça daha büyük işler
yapmak için kendisinde bulabileceği cesaret arttırılabilecektir. (Sarıkaya, 2010, s. 63)

Türkçülüğün yansıması olarak Türk tarihindeki kahramanlar ve kahramanlık
hikâyeleriyle, ortak duygu ve ruh yaratmak amaçlanmaktadır. Talebe Defteri‘nde geniş
yer tutan bu tür; çocukların ve gençlerin kendilerinde aynı savaşma, direnme gücünü
bulabilmelerine katkıda bulunmaya çalışır.
Talebe Defteri‘nde okurlarla buluşturulan ilk kahraman Barbaros Hayrettin Paşa‘dır.
Sekizinci sayıda ―Mübeccel Bir İstikbal‖ başlıklı nesirde deniz zaferleri ve şehzadeler
umut ve cesaret verici şekilde anlatılmaktadır. Sonunda da gençlere ve çocuklara bu
başarıların bir miras olarak sürdürülmesi gerektiği mesajı verilmektedir:
Evladlar! İşte kıymeti dünyalara değen miras-ı millî! Bakalım Âtide bu nuru içinizden
hanginiz alnına lem‘ân ettirmeye muvaffak olacak? … Bundan ―Büyük Osman‖ın o
gelecek bahtiyar evladına şimdiden ebedî hürmetler!... (Talebe Defteri, S. 8, s. 116)

Barbaros Hayrettin Paşa ile başlayan kahramanlık hikâyelerini, 9. nüshada ―Amelî
Ahlâk‖ yazı dizisinin ―Sebat‖ başlığında, Sokullu Mehmed Paşa‘nın sebat, sabır ve
inancıyla kazandığı başarıları takip eder. Sokullu Mehmed Paşa, Kanunî‘nin vefatından
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sonra idareyi toparlamaya, saray entrikalarıyla baş etmeye çalışır, Avrupa‘da
Osmanlı‘nın kaybettiği bir deniz savaşı üzerine Sokullu yeni bir donanma kurup Kılıç
Ali Paşalarla denizlerde tekrar zaferler kazanılmasını sağlar.
―Amelî Ahlâk‖ yazı dizisinin on birinci sayıdaki ―Âlicenaplık‖ başlığında Selçuklu
hükümdarı Alparslan‘ın Malazgirt zaferi, birkaç sene içinde Halep, Sivas ve Konya‘ya
ilerlemeleri, düşmanlarına karşı insanca tutumu ve saygısı anlatılmaktadır. Alparslan‘ın
bir esirle diyaloğu, Bizans İmparatoru Romanus‘a yol harçlığı verip göndermesi
âlicenaplık örneği olarak sunulmaktadır:
Alparslan bir esire sordu ―Ben senin esirin olsaydım ne yapardın?‖, ―Etlerin parçalanana
kadar kırbaçlardım.‖, ―Ben ise sana padişahın gibi davranacağım.‖ dedi ve tebessüm etti.
(Talebe Defteri, S. 11, s. 170)

―Amelî Ahlâk‖ın ―Vazife-i Vatan‖ başlıklı on beşinci sayıda bulunan bölümünde Osman
Paşa‘nın Plevne‘de ordusuyla birlikte gösterdiği kahramanlıklar konu edilir. Böylesi
karamanlıklar için her şeyden önce vatan gelmelidir denilir:
Vatan için ölmek galibiyet kadar tatlıdır. Vatana kızmak cinayettir. Vatan mevzu u bahis
olunca bütün husumetler zail olmalı, bütün muhabbetler durmalı, çünkü şahıs kalkar,
vatandaşlık gelir. (Talebe Defteri, S. 15, s. 235)

―Vazife-i Vataniye‖ hikâyesinde Osman Paşa, Balkan harbinin en ateşli yerinde 40.000
kişi ile Plevne‘ye yetişir, ilk hücumda 8.000, ikincisinde 16.000 kişi kaybedilse de
Osman Paşa ve askerleri ile yardım almaksızın ölümüne savaşmıştır.
Şehzade desteği ile genişletilmiş şekilde çıkan on altıncı nüshada vatan sevgisi aşılayan
kahramanlıklar da oldukça fazla yer tutmuştur. ―Ali Paşa‘nın Sadareti‖, Ali Paşa‘nın
kazandığı zaferi, yerine geçtiği Reşid Paşa‘nın elini öperek ona olan bağlılık ve saygısını
göstermesi hikâyesidir. Feyzullah Sacid‘in ―Kosova Muharebesi‖, Enis Behiç‘in ―Ah…
Ey Vatan‖ epik şiirlerdir. ―Amelî Ahlâk‖ yazı dizisindeki ―Vatan Borcu‖ hikâyesinde
Bulgarlara ölüleri vermemek için taşan dere efsanesi anlatılır. ―Amelî Ahlâk‖ın
―Vatanperverlik ve Fedakârlık‖ konusuna değinilen 18. sayıda Yıldırım Bayezid‘in esir
oluşu ve hayatına son verişi bir kahramanlık öyküsü olarak sunulur. Aynı yazı dizisinde,
yirmi beşinci sayıda Ruslar deniz savaşını kazanmış olmasınlar diye mürettebatıyla
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birlikte gemisini yakan Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hüseyin Paşa‘nın fedakârlığına
yer verilmiştir:
Hüseyin Bey düşman amiraline tamamen yanaştı ve her iki gemiyi de birbirine bağladıktan
sonra kendi gemisini ateşe verdi. Güneş batarken ortalığı kızıl aydınlığa boğan bu iki harp
sefinesi bahr-i Sefid‘in kanlı dalgaları arasında bir müddet daha çalkandıktan sonra
büsbütün battı. (Talebe Defteri, S. 25, s. 409)

―Hatıra-i Esaret‖; Muallim Aziz Hüdayi ve Muallim Vehbi imzalarıyla farklı sayılarda
devam eden yazı dizisidir. On sekizinci nüshada Filibe‘deki Türk esirlerinin, Ermeni
saldırısı ve Yunan askerlerinin yetersizliği sebebiyle serbest bırakılışı (Talebe Defteri, S.
18, s. 294), on dokuzuncu nüshada şehit olan Türkler için esirlerin düzenlediği anma
töreni tasvir edilir. Yirmi dördüncü nüshada kolera bahanesiyle esir tutulan Edirne için
―Esirâ Marşı‖; ―Harp Hikâyeleri‖ serisi dâhilinde otuz üçüncü nüshada, yaralanmasına
rağmen askerlerin morali bozulmasın diye savaşmaya devam eden ―Durmuş Çavuş‖
(kırk altı ve kırk yedinci nüshalarda bu hikâyenin devamı niteliğindeki ―Kısmet‖
hikâyesi yer alacaktır.); otuz beşinci nüshada, kahramanca şehit olan ―Sancaktar‖
hikâyesi bulunmaktadır.
Kırk beşinci sayıdan ellinci sayıya kadar süren ―Yirmi Beş Sene Siper Kavgası‖ yazı
dizisi dünyanın en uzun mücadelesini anlatmaktadır. 30 Nisan 1645 / 6 Eylül 1669
tarihleri arasında Girit‘i almak için yapılan bu savaştan bazı çarpıcı hikâyeler aktarılır.
Üç defa Aziz Hüdayi, iki defa Ahmed Refik imzalı yayımlanan bu hikâyelerin
sonuncusu imzasız çıkmıştır. Fazıl Ahmed Paşa‘nın adayı fethetmesiyle sona eren savaşı
anlatan bu yazı dizisinde sırasıyla hikâyelerin başlıkları şöyledir: Atalarımızın Gayreti,
Girit Seferi Nasıl Başladı, Girit‘te Murad Ağa, Deli Kurt, Murat Ağa‘nın
Kahramanlıkları, Kanlı Hücum, Kalenin Fethi, Deniz Kahramanları, Deli Hüseyin Paşa,
Resmo Önünde Gazilerimiz, Kandiye‘ye İlk Hücum, Kandiye‘ye İkinci Hücum. (Bu
eser; Çamlıca Basım Yayın / Tarih Dizisi‘nden Ahmed Refik (Altınay) imzasıyla kitap
haline getirilmiştir.)
Amelî Ahlâk, Harp Hikâyeleri ve Yirmi Beş Sene Siper Kavgası gibi yazı dizilerinin
sonuncusu ―Tarih Sahifelerinden‖ ana başlığı altında yayımlanan ―Tarihte Osmanlı
Neferi‖dir. Altmış üçüncü sayıda başlayıp üç sayı sürmüştür. Osmanlı neferinin inancı,
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cesareti, gücü ve zekâsı gibi özelliklerini konu alan bu dizinin son bölümünde Osmanlı
askerlerinden Hızır‘ın gözünü karartıp düşmanla çarpışması şöyle anlatılmaktadır:
Muharebenin en kızgın zamanlarında idi ki cesur bir neferin önüne geleni yerlere sererek
ileriye doğru atıldığı görüldü. Bu nefer kahraman ―Hızır‖ idi.
Hızır, atını süratle koşturdu. Bu felaket zamanında Hızır gibi yetişti. Elinde palası, parıl
parıl parlıyordu. Birdenbire düşmanın kümesine saldırdı. Bu kümenin ortasında düşman
kralı duruyordu. Ortalık bir müddet birbirine karıştı, kahraman Hızır etrafındaki düşman
askerlerini parçaladı. Metin bir pazu ile kralı yakaladı. Olanca kuvveti ile atından aşağı
aldı, bir kılıçta kafasını kesti. Üzerine hücum edenleri birer birer devirdi. Elinde kanlı bir
baş, koşa koşa Sultan Murad Hazretlerine geldi. Kahraman Hızır‘ın bu cesareti
muharebenin zaferle neticelenmesine sebep oldu. (Talebe Defteri, S. 65, s. 1045)

Çocukların ve gençlerin savaş coşkusu taşımaları için ihtiyaç duyacakları cesaret, Türk
tarihinden örneklerle aşılanmaya çalışılmıştır. Dergide yer alan hikâyeler, vatan sevgisi
ve vatanı koruma uğruna can başta olmak üzere her şeyin feda edilebileceği fikrini
destekler.

2.1.4. Müslüman Osmanlı Türkleri Kimliğiyle Yabancı DüĢmanlığı
Talebe Defteri‘nin yayımlandığı dönemde, Osmanlı İmparatorluğu ayakta kalabilmek
için büyük savaşlar vermektedir. Bu güçlüklere dayanılabilmesi için Defter; birlik
olunması gerektiği, Müslüman Osmanlı Türkleri kimliğiyle yenilgilerin, saldırıların
intikamının alınması gerektiğini okurlarına dikte etmektedir. Bulgarlar, Yunanlar,
Sırplar, Ruslar ve Fransızlar en büyük düşmanlar olarak görülür. Aynı coğrafyada, iç içe
yaşanılan ecnebilere farklı muameleler, onlarla ticaretin kesilmeye çalışılması bunun
önemli sonuçlarıdır.
Nüsha-i Fevkalâde adıyla basılan on altıncı sayıda Ali Ulvi‘nin kaleme aldığı
―Vatanıma‖ başlıklı şiir ―Senin bir dostun yok‖, (…) bir alçak: kanlarınla eğlenerek:
‗Barbar, vahşi Türk‘ diyor... (Talebe Defteri, S. 16, s. 3) gibi ifadelerle Fransız ve Rus
düşmanlığını, verilen mücadeleleri anlatmaktadır. Bu şiirin tamamına seçme metinler
kısmında (bkz. s. 183) yer verilmiştir.
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―Osmanlıyız‖ hikâyesinde, Osmanlı olmanın her şeyin üstünde bir özellik olduğu mesajı
verilmektedir. Okurlardan, ölesiye bir bağlılıkla Osmanlı oluşlarına şükretmeleri
beklenir. Olay bir sınıfta, tarih dersinde geçer:
- Size bir isim yâd edeceğim. Hürmetle dinleyin, kalbiniz dursun, beyniniz dursun ve o
isim kalbinize, beyninize demir kalemle yazılsın: Osman… (Talebe Defteri, S. 18, s. 291)

Rıza Tevfik, yirmi birinci sayıda yayımlanan ―Anadolu‖ şiirinde, Anadolu topraklarının,
Sultan Osman‘ın ve Tuğrul Bey‘in göçüp konduğu, milletin doğduğu öz topraklar
olduğunu, yalnız Osmanlılara ait oluşunu anlatır. Savaşma kudreti; ait olunan
topraklardan beslenir, bu sebeple Osmanlı Anadolu‘dan ayrı düşünülemez fikri vardır.
“Osmanlılar unutmasın soyunu” diye seslenilen şiirde şu mısralar dikkat çeker:
Bir zamanlar krallardan taç aldık!...
Akan sudan, uçan kuştan bâç aldık!...
Nice yavuz düşmanlardan öç aldık!...
Bu kuvvetin kaynağıdır o iller… (Talebe Defteri, S. 21, s. 340)

Milli bilinç yaratmak için mektep konferansları düzenlenmektedir. Burada, eğitim
konularıyla birlikte birlik beraberlik öğütleri verilir. Buna göre eğer bir vatanda bütün
vatandaşlar birbirini sever ve koyu bir ittihad ve ittifak ile yaşarlarsa Türk milleti,
dünyadaki milletlerin en büyüğü ve Türk ili vatanların en mesudu olacaktır denilir.
(Talebe Defteri, S. 32, s. 514)
Konusu yabancı uluslarla ilgili olmayan yazılarda bile laf arasında düşmanlık ifadeleri
geçebilmektedir. 37. sayıdaki ―Teneke‖ monologunda diğer çocukların dalga geçtiği
Hüseyin adlı çocuk tenekeden nefret etme sebebini anlatırken Rus nefretinden de
bahseder: ―İster miyim bana Moskof Hüseyin desinler? Elbette istemem. Çünkü o da
benim düşmanım…‖ (Talebe Defteri, S. 37, s. 593)
Reklâm ve ilanlarda ecnebi düşmanlığı dikkat çekici boyuttadır. Osmanlı topraklarında
yaşayan ve ticaret yapan ―Ecnebi‖ vatandaşlarla ticaret yapılmaması, yabancı
sermayenin rağbet görmemesi için okurlara çağrıda bulunan Defter‘de ilk ilan ―Nestle‖
markasına karşıdır. 7. sayıda yayımlanmaya başlayan çağrı şöyledir:
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NESTLE SÜTÜ İÇİRMEK VATANA İHANETTİR!
Vatandaşlar: Gözlerinizi açınız… Memleketimizin latif ve kokulu otlarıyla, çiçekleriyle
beslenen koyunlarımızın, ineklerimizin saf ve temiz sütleri dururken paramızı ecnebilere
vermeyelim!‖ (Talebe Defteri, S. 7, s. 214)

―Nestle‖ sütü içilmemesi çağrısı on dördüncü sayıda daha geniş bir alana yayılır ve
başka ürünler, sinemalar, mağazalar da Türkçe isim taşımıyorsa onlardan uzak durulması
istenilir:
Nestle sütü içmeyiniz… Paralarınızı ecnebilere vermeyiniz. Üzerinde Türkçe yazı
olmayan çikolatalar almayınız. Şeritleri Türkçe olmayan sinemalara gitmeyiniz. Türkçe
isimler yanında Fransızca yazılan mağazalardan alışveriş etmeyiniz… Daha var… (Talebe
Defteri, S. 14, s. 227)

Şehzade Abdülmecid‘in maddi desteği ile çıkan on altıncı nüshanın sonunda reklâmlar
önceki sayılara göre daha geniş yer tutmaktadır. Milli hikâyeler, tarih kitapları, dergiler
tanıtılmaktadır.

Bu

eserler

―Talebeleri

başlığı

Bilgilendirme‖

altında

ayrıca

incelenecektir. Bunun yanı sıra yedinci sayıda başlatılan, ―Nestle‖ boykot çağrısını
içeren, “Vatandaş; Müslüman mağazasına uğramayı unutma..” (Talebe Defteri, S. 16,
s. 271) hitabıyla başlayan yeni bir ilan yayımlanmıştır. Aynı nüshanın ilavesinde “Türk
oğlu Türk bir İslam ticaretgâhı” başlığıyla Kâğıtçı Sami Matbaası‘nın, “Türk ve İslam
mağazası”, “Paralarınızın ecnebilere gitmesini istemiyorsanız kostümlerinizi buraya
yaptırınız” sloganlarıyla Yusuf Ziya Bey Terzihanesi‘nin reklamları bulunmaktadır.
Otuz üçüncü sayının ilavesinde de sinema ve dişçi reklâmlarında ―Müslüman ve Türk‖
olma

özellikleri

vurgulanmaktadır.

Bu

özelliklerin

tercih

sebebi

olmasına

çalışılmaktadır:
En iyi sinema Ali Efendi sinemasıdır. Şeritleri Türkçe, ahlâkî ve ciddidir. Sahibi
Müslüman ve Türk‘tür.
Müslüman Dişçi Diş Tabibi Mehmed Hüdaverdi … Hem Müslüman ve Türk, hem
namuslu ve muktedir. (Talebe Defteri, S. 33, s. 545)

Yirmi ikinci sayıdan itibaren aboneler için fiyat duyurusuna ekleme yapılmıştır. ―20
nüshasına 10, 44 nüshasına 20 kuruşa abone yazılır.” ifadesinin altında “Ecnebiye 20
nüsha 15, 44 nüsha 30 kuruştur.” (Talebe Defteri, S. 2, s. 352)
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Nüzhet Sabit‘in ―Kırk Beş Bir Tunguz‖ adlı tefrikasında, Müslüman Osmanlı Türkleri
kimliğinden Turan idealine hızlı bir geçiş yapılır. Turan töresine uygun yaşayan
öğrencilerin mükemmel bir eğitim alıp kusursuz insan oluşları, Darüşşafaka talebelerine
ithaf edilen bu tefrikada canlandırılır. Bu gençlerin yaşama gayesinin, Turan ülküsünü
yükseltmek olduğu söylenir. Bu tefrikanın kırk birinci sayıdaki yedinci bölümünün
sonunda töre merasimine ve turan yeminine yer verilmiştir. Reis‘e babamızsın diye
seslenen 600 talebenin yemini şöyledir:
– Ben kimim?
— Babamızsın!
— Siz nesiniz?
— Türk‘üz, kardeşiz, Türk‘üz, kardeşiz, Türk‘üz, kardeşiz.
— Alnınız?
— Daima açık!
— Göğsünüz?
— Daima yüksek!
— Diliniz?
— Büyük Turan!
— Gayeniz?
— Büyük Turan! Büyük Turan! Büyük Turan! (Talebe Defteri, S. 41, s. 669)

Ziya Gökalp‘in tanımına göre Turan, Türklerin oturduğu, Türkçenin konuşulduğu bütün
ülkelerin toplamıdır (Köseoğlu, 2009, s. 63). Katı bir tavırla Turan ülküsü için
çalışılması gerektiği, yukarıda bir bölümü alıntılanan yeminden de anlaşılmaktadır. Daha
güçlü olmak için Müslüman Türk kimliği ve Türk bayrağı altında toplanmak, yabancı
malları kullanmayıp yerli üretime katkı sağlamak, kin ve nefreti canlı tutmak şarttır.

2.1.5. Bayrak sevgisi
Bayrak; Osmanlı‘ya bağlılığın en büyük simgesidir. Vatanı için canını verebilecek
gençler yetiştirebilmek için bayrağın kutsallaştırılması gerekmektedir.
Defter’in üçüncü sayısında bulunan ―Mâzî Huzurunda Âti‖de bir baba oğluna Osmanlı
bayrağı verir. Bu bayrak üzerinde bazı sayılar vardır. Oğul, bunların ne olduğunu
sorduğunda, her birinin bir zafer tarihi olduğu yanıtını alır. Baba, oğluna savaş
tarihlerinden yola çıkarak tarihteki başarılardan bahseder.
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Evet yavrum bugün sana ziyaret ettirmek istediğim şey bir bayrak. Bayrak değil bir tarih.
Şanlı mâzîden çalışkan Âtiye tevdii edilmek üzere bugün nazik ellerimizde kalmış bir
emanettir. (Talebe Defteri, S. 3, s. 40)

Yirminci sayıda ―Al ve Beyaz‖ hikâyesinde resim yapan bir öğretmenin al ve beyaz
renkleri üzerinden bağlılık duygusu keskin ifadelerle anlatılmaktadır. Öyle ki bunu
okuyan çocuk ve gençlere, bayrağa sınırsız bir sevgi ve saygı duyması dışında bir
seçenek bırakılmamaktadır. ―Bayrağın renkleri, Osmanlı‘nın ve ecdadımızın namusudur,
onu görüp hislenmeyenin kanı başkadır‖ gibi ifadelerin bulunduğu hikâyenin sonunda
Osmanlı bayrağı çekilip ona saygı duyulması istenir:
Eğer şimdi bu iki renk karşısında kalbiniz çarpmasaydı, ruhunuz titremeseydi… Yüzünüze
doğru bağıracaktım: Sizde Osmanlı kanı, Osmanlı namusu yok mu? Fakat ben
damarlarımdaki kanı tanımaz mıyım? İşte görüyorum. Alnınızda Osmanlı kanı allanıyor,
Osmanlı namusu ağarıyor… Görüyorum hepinizin alnında semalara doğru renkler
yükseliyor, Başınızın üzerinde al ve beyaz mevceler dalgalanıyor. Efendiler! Hürmet
isterim, Osmanlı bayrağı çekiliyor! (Talebe Defteri, S. 20, s. 322-323)

―Al ve Beyaz‖ hikâyesinden sonra, Suad Fahir‘e ait olan ―Bayrak‖ şiiri ile bayrak
yüceltilmeye devam edilmektedir. Bu şiirin bir mısraında ―Bayrak vatan toprağıdır‖ ve
benzer ifadelerle yüce bir sembol olarak kabul edilen bayrağa sevgi beslenip saygı
duyulması çabaları sürdürülmektedir. Otuz yedinci sayıdaki ―Oh Bayrağım‖ başlıklı
Sabri Cemil imzalı şiir de bayrağın renklerinin nereden geldiğini diyalog şeklinde
anlatır, o da bayrağı sevdirmeye yöneliktir.

2.1.6. YardımlaĢma ve Yatırım
Talebe Defteri’nin basıldığı dönemde savaşlar nedeniyle zor günler geçirilmekteydi. Bu
zorlukların üstesinden maddi manevî gelebilmek için birlik olunması gerekmektedir.
Talebelere, vatana bağlılık, düşmanlardan intikam alma isteği, kin duygusu vb. verilir;
ancak bunlar kurtuluş için yeterli görülmez. Harekete geçip somut sonuçlar alınacak işler
yapılmalıdır. Bunun için ilk ve en kolay yapılacak şey yardımlaşmaktır. Bu sayede hem
kalkınmaya katkıda bulunulacak, hem de ortak duygu paydasında buluşulacaktır.
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Hikâyelerle, tiyatrolarla, reklâm ve ilanlarla gençlerde, çocuklarda duyarlılık
yaratılmaya çalışılır. Kızılay (Hilâl-i Ahmer), Donanma İanesi, Himaye-i Etfâl Cemiyeti,
Barbaros Yardım Sandığı başta olmak üzere hayır kurumlarına, orduya yardım beklenir.
Bunların ilki dokuzuncu sayıda yer alan ―Ne Hissî Bir Armağan‖ öyküsüdür, Muallim
Abdülfeyyaz Tevfik tarafından yazılmıştır. Saray, Anadolu halkının hakkını, parasını
yerken; Hilâl-i Ahmer ve halk, Anadolu köylüsüne yardım etmektedir.
Onuncu sayıda, Hüseyin Ragıp‘a ait olan ―Türklük İnsafı‖ öyküsünde, kazandığı ilk
parayla sokaktaki bir kediye ciğer alan ayakkabı boyacısı; on bir ve on ikinci sayılarda
Orhan Midhad imzalı ―İyilik mi Fenalık mı?‖ hikâyesinde arkadaşı Cemil‘e iş bulmak
isteyen gencin yardım çabası konu edilir. Bunlara benzer bir başka hikâye de otuz dört
ve otuz beşinci sayılarda yayımlanan Muallim Hulusi imzalı ―İmlâ Müsabakası‖dır.
Burada Cenap adlı bir talebe babasını kaybetmiş ve parasız kalmıştır. Sınıf arkadaşı
Turgut, para ödüllü bir imlâ müsabakası düzenlenmesini ve sonunda parayı Cenap‘ın
almasını sağlar.
Okurları faaliyete geçiren esas yazı dizisi, dokuz ve on üçüncü sayılar arası çıkan,
Ahmed Cevad‘ın ―Ortaklık‖ yazı dizisidir. Bu hikâyede; Cahid, Zühdü ve arkadaşları
ortak bir velespid (bisiklet) almaya karar verir ve para biriktirirler. Bu paralar faydalı bir
işte kullanılmak istenir. Orduya ya da fakirlere yardım etme konusu gündeme gelir.
Bisiklet aldıktan sonra da para toplamaya devam eden öğrenciler sonunda topladıkları
para ile bir kırtasiye açarlar. Talebelere ucuz ürünler satarak işi büyütürler. Bu hikâyenin
diğerlerinden farkı gerçek hayata yansıyan girişimlere önayak olmasıdır.
―Ortaklık‖ hikâyesinden sonra on beşinci sayıda talebelere tasarruf sandığı açma önerisi
sunulmuş ve talebeler bu öneriye sıcak bakmışlardır. On yedinci sayıda duyurulduğu
üzere ―Artırma Sandığı ve Osmanlı Gençleri Teavün Şirketi‖ vücuda getirilmiştir.
Burada düzenli olarak bağışlar toplanacak ve donanmaya yardım edilecektir. Bu girişim
―Sinemalı Konferans‖ çağrısı ile desteklenmektedir:
Baş makaledeki teavün şirketi ve artırma sandığı yazarı Ahmed Cevad Bey Efendi
Kânunusaninin 10. Cuma günü ikide sinemalı bir konferans verecektir. Pederlerinizi,
biraderlerinizi, tanıdıklarınızı da beraberinizde getiriniz… Dâhiliye 1 kuruştur. Biletler:
idarehanemizde tevzi‘ edilmektedir. (Talebe Defteri, S. 17, s. 288)
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Artırma Sandığı, 20 paraya kadar haftalık taksitler kabul etmektedir. Tasarruf, banka,
faiz, iktisat, cüzdan, usul defteri gibi pek çok konuda bilgilendirilen gençlerin her türlü
levazım ticaretiyle uğraşabilmesi sağlanacaktır. Yirmi beşinci nüshada gelen yardımların
listesi yayımlanmıştır. Yirmi altıncı nüshada bu girişimin okullarda rağbet gördüğü ve
toplanan paraların okul ve hükümetin tekaüt sandığıyla birleştirilerek yardım amacına
ulaştırıldığı söylenir.
Hilâl-i Ahmer için otuz ikinci sayının kapağında bir ilanla yardım istenir. 1500 kuruş
mükâfatlı soruya oldukça fazla yanıt gelince otuz yedinci sayıda bu paranın büyük
kısmı, okurların da onayıyla Hilâl-i Ahmer aşevine tahsis edilir. Kırk üçüncü sayıda da
Hilâl-i Ahmer tanıtımı vardır ve yine yardım istenir:
Bayramın ilk günü, Hilâl-i Ahmer çiçek günüdür.
Hepiniz Hilâl-i Ahmer çiçeklerinden alınız. Hilâl-i Ahmer her gün İstanbul‘da 25.000
fakiri meccanen it‘am ediyor. Hilâl-i Ahmer necip ve temiz bir cemiyettir. Hilâl-i
Ahmer‘in 5000 yataklı mükemmel hastaneleri her dakika hazırdır. Hilâl-i Ahmer, mini
mini mekteplileri de düşünmüş. Bu sene-i dersiye için binlerce ucuz mektep defterleri
yaptırmaya başlamıştır. Bin teşekkür, bin ihtiram.
Talebe Defteri bu nüshanın hâsılat-ı safiyesini kâmilen ―Hilâl-i Ahmer‖ cemiyet-i
muhteremesine terk edecektir. (Talebe Defteri, S. 43, s. 688)

Yardım kuruluşlarından Himâye-i Etfâl Cemiyet-i Umumiyesi kırk dördüncü sayıda
yardım çağrısı ve tanıtım yazısıyla yer almaktadır. Cemiyet nizamnamesinin bazı
maddeleri ile cemiyet tanıtımını kırk beşinci sayıdaki Barbaros Artırma ve Yardım
Sandığı takip eder. Bu yardım kuruluşu da Beşiktaş Barbaros Numune Mektebi
talebeleri arasında bir tasarruf sandığı olarak kurulmuştur. Tüm talebelerin ufak bir
meblağ karşılığı üye olabilecekleri bu sandığın yönetimi son sınıf öğrencilerindedir.
Ucuz kırtasiye malzemeleri satılacak, hâsılatın bir kısmı fakirlere yardım için
ayrılacaktır. Kırk yedinci sayıda Washington‘da bir okuldan örnekle gençlere yol
gösterilmektedir. Suad Fahir‘in yazdığı bu makale ―Bir Mektep Artırma Sandığı‖
başlığıyla kapakta ve ilk sayfada yer alır. Kırk sekizinci sayıda fakir talebelere ücretsiz
sıcak yemek dağıtan okullara teşekkür bölümü bulunmaktadır. Bu sayede diğer bazı
okullar da özenip aynısını yapmış, diğer sayılarda o okulların isimleri de ilan edilmiştir.
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Yine kırk sekizinci sayıda ―İttihad ve Terakki Merkez Ticaret Mektebi‖ öğrencilerinin
bir şirket kurup toplanan yardımlarla kütüphaneye kitap aldıkları öğrenilmektedir. Son
yardım cemiyeti olarak elli üçüncü sayıda ―Yardımcı Hanımlar Cemiyeti ve
Mektepleri‖nin varlığından haberdar olunmaktadır. Bu dernek de asker ailelerine yardım
etmek amacıyla kadınlar tarafından kurulmuştur.
Nüsha-i Fevkalâde‘de zenginlerin ve maarifin fakir çocuklara yardım etmesinden
bahsedilmektedir. Bu nüshanın kapağında yaşlı bir kadın ve bir çocuk diyaloguna yer
verilmiştir. Altın dişlerinizi satın, tahvil alın önerisi dikkat çekicidir. Aynı nüshadaki ―20
Lirası Olan Bir Genç Ne Yapmalıdır?‖ başlıklı yazıda Defter, herkesi tahvil almaya
çağırır:
Bundan acaba ne kazanılır?
İşte mühim bir sual… Evvela vatana hizmet etmiş olurlar. Bundan büyük kazanç mı olur?
Fakat iş bu kadarla kalmaz. Kendi kendilerine yardım ederler. Zira bugün verecekleri kâğıt
paranın yerine yarın altın alacakları gibi altı ayda bir husule gelecek kârını da altın olarak
alacaklardır. (Talebe Defteri, S. 51-52, s. 865)

Daha önce de sıklıkla yinelenen ―10 paranın kıymetini bilmeyen Osmanlı olamaz!‖
cümlesi yukarıda sözü edilen bölümde tekrarlanır. Okurlardan, istikraz dâhili tahvili
almaları istenir.

2.1.7. Ticareti TeĢvik
Ticareti teşvik etme genellikle yardımlaşma ve yatırım konularıyla iç içe geçmektedir.
Ancak kendi içinde önemli öneriler ortaya attığı için ayrı bir başlık altında
incelenmektedir.
Osmanlı‘nın maddi refahının; yardımlaşma, yatırım ve ticaret ile zenginleşme yoluyla
sağlanacağı düşünülmektedir. ―Müslüman Osmanlı Türkleri Kimliğiyle Yabancı
Düşmanlığı‖ başlığında yer verildiği gibi yabancıların elinde bulunan ticaret ve para
gücünün Türklere geçmesi hayal edilmektedir.
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Yardımlaşma ve yatırım başlığında sözü edilen ―Ortaklık‖ yazı dizisinde gençler beyin
fırtınası yaparak en doğru girişimin ticaret olduğuna karar verirler. Sanayi ve ticaretin
Müslüman Türkler arasında gelişip yaygınlaşması için oldukça fazla hikâye yazılmıştır.
Memuriyet ve çok saygın kabul edilen bazı mesleklerden artık biraz uzaklaşmak
gerektiği fikri vardır.
Altıncı nüshada Muallim İsmail Hakkı‘nın ―Sanayi Mektebi Talebesine‖ başlıklı
yazısında bu öğrencilerin sanatkâr nesli oluşturacakları, kitaplarla yapılamayan
ilerlemenin sanayi ile ve alanlarında iyi yetiştirilmiş talebelerle gerçekleşeceği söylenir.
Onucu sayıda ―Mâzîden İstikbâle‖ makalesinde de Muallim Abdülfeyyaz Tevfik
tarafından aynı konuya değinilmiş ve meslek takıntıları olduğu sürece Osmanlı‘nın
yükselemeyeceği iddia edilmiştir:
Gençlere Darülfünun‘u (Tıbbiye‘yi, Mühendis Mektebi‘ni, Sanayi-i Nefise‘yi veya
Halkalı‘daki Ziraat Mektebi‘ni) neden tercih ettiğini bir sorunuz. Alacağınız cevap… koca
bir hiç! İstikbâle böyle emelsiz, azimsiz, gayesiz, miskin adımlarla girenlerden bu vatan ne
bekler? Yirminci asırda böyle yaşamak, hele yükselmek kâbil midir? (Talebe Defteri, S.
10, s. 146)

On üçüncü sayıdaki ―Yeni Şebeke-i Tahsil‖de de aynı görüşü savunan Abdülfeyyaz
Tevfik, uygulamalı eğitime geçildiğini ekler. Yirmi yedinci sayıdaki, Munis Nejad‘ın
―Memurluk‖ mektubu, memuriyeti alenen kötülemesiyle dikkat çekici bir yazı olmuştur:
Oğlum,
Sana en büyük nasihatim şudur: Mümkün olduğu kadar memur olmaktan kaçacaksın.
Gözlerin hükümetin veznesine dikilmesin, kendi veznen, kendi kasan olsun, memurlar
daima minnettardır. Küçük bir azil kâğıdı onun saadetine, neşesine nihayet verir. Toksa
acıkır, giyimli ise çıplak kalır. Bir tacir, bir mühendis, bir doktoru, bir sanatkârı ancak iki
şey azledebilir: ölüm ve tembellik… Bir tacir çalışkansa ve yaşıyorsa daima mes‘uddur.
Herkes kendine boyun eğer ve o kimseye boyun eğmez. (Talebe Defteri, S. 27, s. 437)

Yirmi beşinci ve otuzuncu sayılar arası süren ―Meslek İntihabı‖ yazı dizisi, telkin edilen
fikirlerin hikâyeleştirilmiş hâlidir. Muallim Mukaddem‘in yazdığı bu öykü diyalog
şeklindedir. Beş çocuğu olan Ahmed Efendi, maddi zorluklar yüzünden on üç yaşındaki
en büyük oğlunu okuldan alıp çırak olarak çalıştırmak zorunda kalır. Bu yüzden oğlunun
öğretmeniyle hemen hemen bütün meslekler hakkında konuşurlar. Sonunda en doğru ve
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geliri en güzel işin ticaret olduğuna karar verirler. Ferid Efendi adlı bir tüccarın yanına
çırak verilen çocuk üzerinden işte oyalanmanın ustanın parasını çalmak anlamına geldiği
gibi ticaret ahlâk mesajları verilir.
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2.2. EĞĠTĠM
Yazarlarının çoğunun ve müdürünün eğitimci olduğu Talebe Defteri, adından da
anlaşıldığı gibi öğrencilere yönelik bir süreli yayındır. Cumhuriyet öncesi hazırlık
dönemi olan II. Meşrutiyet‘te Defter‘in temel hedefi çocukları, gençleri eğitmektir.
Devrin gerekleri doğrultusunda ders dışında eğitimlere de ağırlık veren dergi, hemen
hemen her alanda okurlarını bilgilendirmeye çalışmaktadır. ―Kurtuluş Savaşı‘nı
hazırlayan ruh, İkinci Meşrutiyet okullarında yetişmiştir. Abdülhamit döneminin eğitim
sistemi devam etseydi, Kurtuluş Savaşı gibi bir örgütlenme ve savaş başarılamazdı.‖
(Ergün, 2009, s. 268).
İkinci Meşrutiyet Dönemi‘nde eğitim alanında önemli gelişme ve değişmeler
kaydedilmiştir. Avrupa‘da uygulana eğitim modelleri yakından incelenmiş ve
Osmanlı‘da uygulanmaya çalışılmıştır.
Meşrutiyet‘in ilânıyla birlikte eğitimde de Türklük ve Türk Milliyetçiliği vurgusunun
önü açılmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti‘nin etkisiyle gençlik dernekleri kurulmuş,
okullardaki ders programları millî esaslara göre şekillendirilmeye başlanmıştır. ―Dinsel
bir kutsallıkla padişaha yönelik itaat ve sadakat yerine ulusal ve yasal meşruiyeti olan
vatan, millet, kanun ve devlete itaat ve sadakat öne çıkarılmıştır.‖ (Gündüz, 2013, s.
100).
Cumhuriyet‘in en önemli inkılâplarından olan Tevhid-i Tedrisat tartışmalarının sürdüğü
bu dönemde, eğitim sisteminde yapılmak istenen reformlara karşılık çok fazla aksama
söz konusudur. Maarif nazırı Emrullah Efendi, 1912 yılında, Fransız eğitimini örnek
alarak pek çok yeniliğe imza atmıştır. Kızların eğitimi için orta ve yüksek öğretim veren
kurumlar bu dönemde meydana gelmiş; İnas Darülfünunu adındaki bu okul 1915 yılında
açılmıştır. (1921‘de İnas Darülfununu Darülfünun‘la birleşecek ve üniversitelerde karma
eğitim böylece başlamış olacaktır.)
İkinci Meşrutiyet‘le okul öncesi eğitimde ve öğretmen yetiştirmede kayda değer
ilerlemeler yaşanmıştır. İlk kez 1913 senesinde Darülmuallimat bünyesinde ana sınıfı
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açılmış, ertesi seneden itibaren de Ana Muallime Mektepleri için muallime
yetiştirilmeye başlanmıştır. Öğretmen yetiştirilmeye, yeni binalar yapmaya gayret
gösterilmiştir. İdâdî adını taşıyan ortaöğretim kurumları, pek çok ilde ―sultânî‖ adını
almıştır. Eğitimdeki değişmeler hemen her alanda görülmüştür:
1913‘te kabul edilen Tedrisât-ı İbtidâiye Kanûn-ı Muvakkati‘ne göre rüşdiyeler ilk
mekteplerle birleştirilmiş ve böylece ortaöğretim statüsünden çıkarılmıştır. Ancak bazı
rüşdiyeler Cumhuriyet‘in ilk yıllarına kadar varlıklarını korumuşlardır. (Gündüz, 2013, s.
103)

Talebe Defteri dergisi, dönemin eğitim sistemi hakkında bilgi edinilmesini
sağlamaktadır. Sistemin iyi ve kötü yönleri, gerekli düzenlemeler farklı sayılarda dile
getirilmektedir. Ülkenin kurtulması için talebeleri çalışmaya sevk eden Defter; hayal
edilen eğitim sistemi için maarif nezaretine çağrıda bulunur. Yazı ve makalelerle
geleneksel eğitim metotlarına karşı çıkılır, somut iş yapmaya odaklanan, çeşitli
pratiklerin verildiği okullar hayal edilir.
Eğitim genel başlığında incelenebilecek yazı ve şiirler şunlardır:
Tatbikat Mektebi Hayatından / Mektep Hayatından (1. S.), Cennetten Çıkma (2. S.),
Vav-ı Atıfe (3. S.), Rüyada Bir Mekteb (4. S.), Şems‘el Mekatip Mektebinin Tevzi‘
Mükâfatı (5. S.), Kadıköy Numune Mektebinin Tevzi‘ Mükâfatı (6. S.), Kanlı Hoca /
Çölde Bir Vaha (7. S.), Dilenci Baba / İmtihanda / Mektep Gezintileri / Mekteplerde
Tarihi Temsiller (8. S.), Katil Mekteplerin Maktul Nesli / Ah Bu Hafızasızlık (9. S.),
Mâzîden İstikbale (10. S.), Talebe Yurdu Münasebetiyle (11. S.), Talebe Ordumuzun
Necip Alemdârı / Lâmi ile Musâhabelerim / İyilik mi Fenalık mı? / Türkçe Muhabbeti
(12. S.), Yeni Şebeke-i Tahsil / Lâmi ile Musâhabelerim (13. S.), Çalışmak Sanatı /
Müstakbel Valide / Türkçe Muhabbeti (14. S.), Çalışmak Sanatı / Lâmi ile
Musâhabelerim (15. S.), İngiltere‘de Bedeni Mümareseler (16. S.), Talebe Defterine (17.
S.), Beyoğlu Sultanisi (18. S.), İzinsiz Cezası (19. S.), Tembel Talebe ve Bakkal /
Dünyanın En Genç Demircisi (20. S.), Eli Değnekli (21. S.), Mekteplerimizde Kitabet
Dersi (22. S.), Mekteplerimizde Kitabet Dersi 2 (23. S.), Bir Talebe Mecmuası /
Mektepliler Arasında (24. S.), Muallimlerin Vehmi / Meslek İntihabı / Bursa Sultanisi
(25. S.), Amele ve Çırak (26. S.), İmtihan (27. S.), İstikbalin Işıklı Bir Mektebi (28. S.),
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Milli ve Dini Terbiye (29. S.), Yine İntikam / Mekteplerde Tensîkad / Memleketimizde
İlk Kız Keşşaflar (30. S.), Bir Mektup (31. S.), Mektep Konferansları (32. S.), Kızımla
Muhaveremiz (33.S.), İmlâ Müsabakası (34. S.), Yarım Konferans (35. S.), Çalışmak
Yollarından / Kırk Beş Bir Tunguz (36. S.), Kırk Beş Bir Tunguz (37.S.), On Numara /
Kırk Beş Bir Tunguz (38. S.), Kırk Beş Bir Tunguz (39. S.), Kırk Beş Bir Tunguz / Yeni
Turan Mektebinden (40. S.), Falaka / Kırk Beş Bir Tunguz (41. S.), Mektep Meselesi /
Genç Dernekleri (42. S.), Mektep Meselesi / Genç Dernekleri (43. S.), Kızlarımızın
Tahsili Meselesi / Mekteplerin Leyli Meselesi (44. S.), Kadın Doktorlarımız Olacak (45.
S.), Belma / Tatil Mektupları (46. S.), Bir Mektep Artırma Sandığı (47. S.), Teşekkür
(48. S.), Fakir Talebeye Meccanen Kitap (49. S.), Keskin İlaç (50. S.), Mürebbîlerin
Nazar-ı Dikkatine / Kadınlar İçin Talim ve Terbiye / İbtidai Mekteplerimizdeki Teşkilat
/ Mahalle Mektebi Hatıralarından / Ben Talebemi Nasıl Severdim / Sınıfta / Oba
Mekteplerinde Oba Çocukları / Kat‘î Saat (51 ve 52. S.), İmtihanlar Ne Zaman? (53. S.),
İnas Darülfünununa Duhûl Meselesi (54. S.), Maarifin Derdi mi Benim Derdim mi? /
Mekteb-i Mülkiye Açılıyor (58. S.), Bir Mektup (59. S.), Maarif Nazırı‘na Açık Mektup
(64. S.)

2.2.1. ÇalıĢmanın Önemi
Eğitim odaklı edebiyat dergisi Talebe Defteri, talebeleri çalışmaya teşvik etmektedir.
Bunu, farklı yazarlar farklı şekillerde dile getirmiştir. Yazılar, çalışılmadığı takdirde
sonuçların çok kötü olacağı ortak fikrine bağlanmıştır.
Osmanlı‘nın kurtuluşu çocukların, gençlerin çalışmasına bağlıdır. Ders çalışmak başta
olmak üzere; para kazanmak için, vatanı kurtarmak için, altı yüz yıldır dökülen Türk
kanlarının intikamını alabilmek için, zinde olmak için hiç durmadan çalışmak
gerekmektedir. Bu fikrin Defter‘de ilk yer alışı Muallim Abdülfeyyaz Tevfik‘in ikinci
sayıdaki ―Levha-i İntibah‖ makalesidir. Balkan yenilgisi, kayıplar, Osmanlı‘nın düşüşü
tek bir nedene bağlanmıştır; babalar ve dedeler çalışmamıştır. Çalışmasa gökyüzündeki
hilalin bile parçalanıp düşeceği söylenerek çocuk ve gençlere çalışmanın önemi
anlatılmaktadır:
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Yavrum! Dün baban ve deden, büyük dedelerin gibi yorulmak bilmez bir gayretle
çalışmamış.. Onun için bugün yetim vücudunu dinlendirecek cenah bulamazsın. Nine
kucakları mı dedin, heyhat? Onlar da mecruh, onlar da bîmecal!... Aman o küçük eller
titremesin, onlar bizim için birer resm-i ümiddir. Evet, o cılız parmaklardan koca bir
istikbâl, münevver bir Âti doğacaktır. (Talebe Defteri, S. 2, s. 24)

―Levha-i İntibah‖ta çalışmayan nesiller yüzünden neler kaybedildiği dile getirilirken 20.
sayıdaki ―Dünya‘nın En Genç Demircisi‖ hikâyesinde 5 yaşında bir çocuğun oyun bile
oynamayıp babasıyla demircide çalışması övgüyle anlatılır. Çalışmak, her yaştan insan
için olmazsa olmazdır. Özellikle talebelerin ders çalışmaması kabul edilemez. Okulu
bırakıp çalışmak zorunda kalan çocukların hikâyelerinden olan yirmi beş ve otuzuncu
sayılar arası yayımlanan ―Meslek İntihabı‖nda bu görülmektedir. Severek, başarıyla
eğitimine devam eden bir genç, maddi sıkıntı yüzünden okulu bırakıp babası ve
öğretmeninin kararı ile ticarete atılır ve hiç itiraz etmeden çalışır.
Talebelere sık sık öğütler veren Ahmed Cevad, yirmi yedinci sayıdaki ―İmtihan‖
makalesinde aynı tarzını sürdürmektedir; sene başından itibaren tarihi belli olan
imtihanlara çalışmamanın kötü bir davranış olduğundan bahseder. Küçük görünen bu
davranış bütün hayatı etkileyebilir. Sıcak soğuk gibi bahaneler, son güne bırakılan
çalışmalar, kopyacılık, hile vb. toplumun tamamına zarar vermektedir. Mektepteki
imtihanlarına çalışmayıp onların üstesinden gelemeyenler gerçek hayattaki imtihanlarda
gafil avlanacaklardır:
Demek ki küçük dostlarım, imtihanlarda kazandığınız veya kaybettiğiniz notlar yalnız
kendi hayatınızda değil -çalışkan ve avare- cümlenizin bütün ruhunuzla sevdiğinize şüphe
olmayan milletin, muazzez vatanın terakki veya tednis, çıkma veya batmasında dahi büyük
bir ma‘nayı haizdir. Ve emin olmalıyız ki imtihanlar genç mekteplileri gafil avlayabildikçe
bu düşkün millet doğrulamaz, bu harap vatan yükselemez. (Talebe Defteri, S. 27, s. 434)

―Bir

Mektup‖,

―İzinsiz

Cezası‖,

―Giden

Gelir‖

mektuplarında

ailelerinden,

çalışmadıkları için azar işiten çocuklar vardır. Ailelerin bu durum karşısında kesin bir
tavır koymaları gerektiği mesajı bu şekilde verilmektedir. Tembel bir çocuğun hikâyesi
olan, kırk altıncı sayıda yer alan ―Belma‖ adlı peri masalında bülbül ve çiçek olmanın
bile zor olduğu, en güzel ve en kolay işin ders çalışmak olduğu anlatılır. Ellinci sayıdaki
―Keskin İlaç‖ masalı, ―Belma‖ masalına benzer. Kırk yedi gecedir uyuyamayan bir
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adamı, tebaasından biri çalıştırır ve adam deliksiz uyumaya başlar. Çalışmak her derdin
çaresi olarak sunulan bir ilaçtır.
―Türk Kızları Türk İlinin Kanadıdır, Dikkat Edin Kırılmasınlar‖, ‖Hilal-i Ahmer‖,
―Kadın Doktorlarımız Olacak‖, ―Amerika‘da Genç Kız Hayatı‖, ―Kadınlar İçin Talim ve
Terbiye‖, ―Sanat Yolunda‖ gibi yazılar kadınların çalışmasının gereğini anlatır.
Defter‘in son tefrikası olan ―Sevgi Nedir‖de müdire örneğiyle, kadınların çalışarak
yaşadığı felaketlerin üstesinden gelebileceği gösterilir, onların çalışmasına ön ayak
olunmaktadır. Çalışan herkes karşılığını alır fikri burada da yinelenir.

2.2.2. Mevcut Sistemi EleĢtirme
Eğitim sistemi İkinci Meşrutiyet ile iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Talebelere,
çalışmanın önemi anlatılarak onlara düşen görevi yerine getirmeleri istenir. Sistem
eleştirisinde esas muhatap öğretmenler ve maarif müdürlüğüdür. Uyarı ve eleştiriler
oldukça ciddi ve bilinçlidir. Eğitimdeki yanlışlık ve aksaklıklar genel olarak şunlardır:

-

Dayak

-

Öğrencilerin seviyesinin üzerinde ders işleme

-

Ezberci ve tutucu eğitim

-

Uygulama eksikliği

-

Okulların fiziki yetersizliği

-

Okullardaki denklik sorunu ve öğrencilerin istediği okula girememesi

―Cennetten Çıkma‖ başlıklı, ikinci sayının ilk makalesinde bu atasözünün anlamı
tartışmaya açılır. Dayağın ortadan kalkması için düşünen bir nesil olması gerekir.
İstibdat döneminin yaralarını taşıyan öğretmenler yeni bir nesil yetiştirmektedir.
Dayaktan kurtulmanın tek yolu daha özgür düşünen bireylerin meydana çıkmasıdır.
Yirmi birinci sayıdaki ―Eli Değnekli‖ ve kırk birinci sayıdaki ―Falaka‖ hikâyeleri
eğitimde dayağın yeri olmaması gerektiğini konu edinir.
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Defter imzalı ―Katil Mekteplerin Maktûl Nesli‖ (9. S.) çok büyük bir tenkit yazısıdır.
Okullardaki eğitimin kalitesizliği çocukları hayvanlaştırmak olarak tabir edilmektedir.
Kapakta da yer alan iki çocuğun fotoğrafının altına İnsanlığını Kaybetmiş İki Kafa
yazılmıştır. Her hususta milletçe geri kalındığı; fakat medeniyeti tanımayan vahşiler
olunmadığı söylenerek havasız, ışıksız, hareketsiz ve pis mekteplere çocukların insan
girip hayvan çıktığı iddia edilir. Bitik mahlûklar (Talebe Defteri, S. 9, s. 130) diye tabir
edilen çocukların memleketi kurtaramayacağından endişe edilmektedir.
Okullarda dayak başta olmak üzere her türlü ceza, talebenin terbiye ve seciyesini bozar.
On dokuzuncu sayıdaki ―İzinsiz Cezası‖nda bu durum eleştirilir. Yirmi beşinci sayıdaki
―Muallimlerin Vehmi‖, öğrencilere beş üst sınıfın konularını anlatıp onları ziyan eden
bir öğretmen tasvir edilir.
Mevcut okulların bazılarının durumu oldukça kötüdür. Durumun vahametini
anlatabilmek için Defter imzasıyla, genç bir öğretmenin ağzından kaleme alınan
―Rüyada Bir Mektep‖te eleştiri ve çözüm bir aradadır. ―Katil Mekteplerin Maktûl
Nesli‖nden sonra hayvanlaşan çocuklar tabiri burada da kullanılmaktadır. Bir mahalle
mektebi; yüzden fazla çocuğun pis, karanlık, izbe bir yere kapatıldığı, çocukların iletişim
ve davranış sorunları yaşadığı bir zindan olarak tasvir edilir. Gördüğü bu manzaradan
etkilenen genç öğretmen rüyasına giren ideal mektebi anlatır.
―Lami ile Musahabelerim‖, ―Çalışmak Sanatı‖ ve ―Vav-ı Atıfe‖ yazılarında ezberci
eğitim sistemi eleştirilir. Uygulamalı teknik eğitimin faydalarından söz edilirken ―Yeni
Şebeke-i Tahsil‖de (13. S.) uygulamalı eğitime başlandığı müjdelenir.
―Lâmi ile Musâhabelerim‖ başlığını taşıyan (12. S.) dayı – yeğen diyalogunda, yeğen
Lâmi vasıtasıyla liselerdeki iki program karşılaştırılır. Yetiştirilmesi hayal edilen
gençlerin sahip olması gereken nitelikleri kazanabilmeleri için bazı öneriler sunulur.
Eğitimi iyileştirmeye yönelik bu önerilerin başında, iktisat derslerine ağırlık verilmesi
gelmektedir. Şirket kurmaya teşvik edilen gençlerin bu konuda eğitilmesi gerekmektedir.
İhtiyaç duyulan dersler yetersiz ya da yok, öğretmen sıkıntısı var denilir:
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-Liselerde terbiye-i vataniyye, mâlumat-ı kanuniyye, terbiye-i içtimaiye ve medeniyeye ait
dersler yok Bey Dayı.
(…)
- Lisan coğrafya, hesap –az lakin- 14-15 yaşından sonra öğrenilirse menfî neticeler
alınabilir. (Talebe Defteri; S. 12, s. 182)

Eğitim sisteminde eleştirilen bir başka konu okul kitaplarındaki dil problemidir. Tabirler
anlaşılmaz ve tutarsızdır. Bu yüzden zor durumda kalan öğrenciler en basit bilgileri bile
anlayamaz, aklında tutamaz:
Zaten karışık, anlaşılmaz tabirlerle karalanmış zihinleri yormak, yürekleri üzmek,
hususuyla talebeyi üzmek için hallolunmaz birer muamma gibi yazılmış kitapların o
kargacık burgacıklıklarından doğru bir mana çıkarmak, onları zihnime nakış değil, hatta
insanı kahkahalarla güldüren güzel, tuhaf hikâyeleri bile hatırımda tutamam. (Talebe
Defteri, S. 9, s. 138)

Öğrencileri sıkıntıya sokan kitaplarda dil doğru kullanılmaz. Dil probleminin büyük bir
sebebi de Kitabet dersindeki başarısız uygulamalardır. Yirmi iki ve yirmi üçüncü
sayılarda yer alan ―Mekteplerimizde Kitabet Dersi‖ makalelerinde Talebe Defteri‘ne
gelen öğrenci yazılarının çok hatalı ve çok başarısız oluşu bu dersin başarıyla
verilememesine bağlanmaktadır. Dergide doğru yazım örnekleri verilerek öğrencilere
yol gösterilmeye çalışılır.
Yirmi dokuzuncu sayıda ―Milli ve Dini Terbiye‖de İnas Sultanisi‘nin ana sınıfında
düzenlenen müsamerede Hıristiyanlık propagandası yapılması sert bir dille eleştirilir.
Otuzuncu sayıdan itibaren sistem ve maarif nezareti eleştirilmeye, açık ifadelerle nazır
göreve çağırılmaya başlanmıştır.
―Mekteplerde Tensîkat‖ makalesinde sultanilerde bir dersten ikmal meselesi ele alınır.
Öğrenciye tembel denilerek bu sorun hafife alınmamalıdır. Esas sorun sistemdedir.
Kırk ikinci sayıdan itibaren mektep tanıtımları başlar. Talebeler istedikleri okullara
giremez; çünkü adaletsiz, eğitim zorlaştıran uygulamalar söz konusudur. Kırk dördüncü
sayıda ―Kızlarımızın Tahsili Meselesi‖ başlıklı yazıda gidilebilecek okulların artmasına
rağmen hala yetersiz oluşları dile getirilir. Nüsha-i Fevkalade‘de, elli üç ve elli sekizinci
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sayılarda Maarif Nazırına seslenerek eğitimdeki temel sıkıntılara çözüm bekleyen
Ahmed Halid; mektep kitaplarına ulaşılamaması uyarısıyla birlikte okullar arası geçişte
farklı uygulamalar yüzünden ortaya çıkan adaletsizliğin düzeltilmesini ister. Altmışıncı
sayıda Nazır‘a gerekli emri verdiği için teşekkür eder. Ancak bir sonuç alınmamış
olacaktır ki altmış dördüncü sayıda bu uyarılar iyice keskinleşmiştir. Ahmed Halid bu
sefer Maarif Nazırına, okulların tarhana çorbası gibi olduğu kendinden öncekiler gibi
haksızlıkları hasıraltı edecekse, adam kayıran öğretmenlere göz yumacaksa çekip
gitmesini söyler.
Çözüm bekleyen aksaklıklar üç maddede anlatılmaktadır:
1.
Neden sultânîlerin ibtidâî kısmında beş sene okuyan altıncı sınıfa geçiyor da,
ibtidâîlerde altı sene, yani bir sene fazla okuyanlar ancak bu hakka nail olamıyorlar?
2.
Lisan farkı dolayısıyla sultânîler arasında bu insicamsızlık nedir ve ne zamana kadar
devam edecektir? Bir ibtidâî mektebini bitiren neden istediği sultânîye giremiyor?
3.
İptidaî mezunlarına meccanen olmak üzere pek çok istifadeleri muhakkak olan taşra
ibtidâîleri nev‘inden mektepler burada neden açılmıyor? (Talebe Defteri, S. 58, s. 931)

Ahmed Halid‘in mektubundan öğrenildiğine göre sultânîlerin ibtidâî kısmı ve numuneler
arasında, eğitim eşit kalitede olmasına rağmen haksız uygulamalar vardır. Numune
mektepleri meslek edindirme amaçlı açılan okullarken zamanla bu amacından çıkmış ve
Sultânîlerle aynı duruma gelmelerine rağmen numunelerden çıkan öğrenciler Sultânîlere
geçmek istediklerinde fazladan bir sene daha eğitim görerek sene kaybetmektedir. Bu
durumun düzeltilmesi için Talebe Defteri uyarılarda bulunur. Numune Mektepleri ile
Sultânîler arasındaki farkın azaltılması ve hatta kapatılması ya da Numunelerin esas
gayelerine uygun hale getirilmeleri istenir:
Şayet Numuneler esaslı bir gayeye bağlanacaksa bunun için de kaybedecek zaman yoktur.
Hemen ıslaha başlanmalıdır ve bu ıslahat yapılırken hem programlar değişmeli, hem
İstanbul‘da birkaç tane leylî numuneler yapılarak demircilik, marangozluk… ile ahir gibi
(leylî sanat mektepleri) vücuda getirilmelidir. Böyle olmazsa numuneler bu halde kalırsa
matlup olan istifâdenin te‘minine imkân olamayacak ve zavallı talebemiz pek haksız
olarak ömürlerinden bir sene kaybetmeye mahkûm kalacaklardır. (Talebe Defteri, S. 42, s.
673)

Okullar yabancı dil okutup okutmama durumuna göre on iki çeşittir. Bunun, dünyanın
hiçbir yerinde olmayan saçma bir uygulama olduğundan, bu yüzden pek çok öğrencinin
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(Ahmed Halid‘in kardeşi dâhil) açıkta kalarak istemedikleri halde ecnebi mekteplerine
gitmek zorunda kalmalarından şikâyet edilmektedir. İstanbul ve taşra mektepleri
arasında büyük fark olması da haksızlık yaratan bir başka durumdur. Talebe Defteri bu
olumsuzlukların düzelmesi için aracılık yapmayı kendine görev bilen bir dergi olmuştur.

2.2.3. Hedeflenen Eğitim Modeli
Talebe Defteri’ndeki yazılardan yola çıkılarak, hedeflenen eğitim sistemini tarif etmek
mümkündür. Yazar kadrosunun büyük bölümü öğretmen olan bu derginin eğitimle ilgili
tespitleri, çarkın dişlileri olan ilk ağızlardan aktarılmaktadır. Tespit edilen sorunların
ardından çözüm önerileri sunulur.
Söz konusu dönemde, Osmanlı‘nın eğitim sisteminde; vatansever, yaratıcı, girişimci,
saygılı, ahlâklı, namuslu, özgür düşünen bireyler yetiştiren, okullar arası eşitliğin
sağlandığı, uygulamalı teknik eğitimin verildiği, ezbercilikten uzak, yabancı dilin temel
unsur olmadığı

ferah

ve kaliteli

yapılardan oluşan bir düzenin

kurulması

hedeflenmektedir.
Hedeflenen özelliklere sahip okullar mevcut olmakla birlikte bazı hikâyelerde ayrıntılı
tasvir edilen hayalî okullar vardır. ―Rüyada Bir Mektep‖ hikâyesinde, çok kötü durumda
olan bir mahalle mektebini ziyaret eden genç bir öğretmen; okulların olması gereken
şekli rüyasında görür. Mimarisi ve manzarasıyla cenneti andıran bu okulda teknik eğitim
yapılmaktadır. Sanata önem verilirken saygılı ve disiplinli öğrenciler yetiştirilir. Rüyanın
sonunda Türklere saldıran Bulgarları bu okulun çocukları öldürür. Bulgarlardan alınması
hayal edilen intikam, eğitimin iyileştirilmesine bağlanmaktadır.
Darüşşafaka‘da müdürlük görevini sürdüren ve yazdığı tefrikayı öğrencilerine ithaf eden
Nüzhet Sabit; ―Kırk Beş Bir Tunguz‖da Turan Mektebi‘ni anlatır. Dayağa asla yer
vermeden son derece disiplinli, başarılı, milliyetçi öğrenciler bu okulda yetişir. Okul,
Yeni Belde adı verilen bir yerleşim bölgesindedir. Kadın ve erkekler rahatça bir arada
yaşarlar. Turan ülküsüne uygun, düzenli bir eğitim verilir. Kırkıncı sayıda Nafi Atuf;
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―Kırk Beş Bir Tunguz‖ tefrikasından etkilenerek kendi hatıralarının olduğu ―Yeni Turan
Mektebinden‖ yazısını kaleme alır. Böylece, hayal edilen okullara yakın eğitim
vermenin mümkün olduğu ortaya çıkmaktadır.
―Sevgi Nedir, Muhabbet Nasıl Kazanılır?‖ başlıklı, derginin son tefrikasında ―Turan
Yolu Mektebi‖ tasvir edilmektedir. Bu okul da diğer hikâyelerde tasvir edilen okullarla
aynı olumlu özelliklere sahiptir.
Gerçek hayatta, tefrikalarda ve hikâyelerde anlatılan ideal okullara yakın okullar vardır.
Sık sık tanıtımlarına ve törenlerine yer verilen Kadıköy Numune ve Şems‘el Mekâtip
gibi mektepler özgür zihinli talebeler yetiştirdikleri için övülmektedir. Altı numaralı
nüshada ilk makale olarak Kadıköy Numune Mektebi‘nin düzenlediği mezuniyet töreni
anlatılmaktadır. Okul yöneticilerinden Ali Haydar Bey‘in konuşması Talebe Defteri‘nin
de hedeflediği eğitim modelinin özeti niteliğindedir:
Sırf nazariyat, ve dimağları tahrip eden anlamadan ezbercilik usullerine mektebimiz ilan-ı
harb etmiştir. Talebemiz meşru bir serbestîye tamamıyla mazhardır. Bu bâbdaki hukuk-ı
tabiiyyeleri masun-el ta‘rizdir. Talebe ile mürebbî ve muallimleri arasındaki hürmet,
muhabbet ve samimiyet fevk‘alâdedir. (…) Mekteplerimizce gaye, evlâd-ı memleketi
ciddi bir tahsil ve terbiye ile hayata hazırlamaktır. Maksadımız, azimkâr, müteşebbis,
cidâl-i hayata atılmak cesaretine haiz, vatan aşkıyla kalbi titrer, fedakâr vücudlar
yetiştirmektir. (Talebe Defteri, S. 6, s. 82)

Sekizinci sayıdaki, Harun‘ür-Reşid imzalı ―Mektep Gezintileri‖nde açık havada
uygulamalı eğitim yapan, Cenevre‘de bulunan bir okul örneği vardır. Bunların dışında
Sanayi Mektebi, Beyoğlu Sultanisi, Dar‘üş-şafaka, Galata Sultanisi, İzmir İttihad ve
Terakki Merkez Ticaret Mektebi, Mekteb-i Mülkiye, İstanbul Sultanisi, KütahyaReşadiye Numune Mektebi de övgüyle anılan okullardır.

2.2.4. Eğitim DanıĢmanlığı
Öğrencilerin istedikleri okullara girebilmekte yaşadığı sıkıntılar, okulların girişte
koyduğu şartlar, bilgi edinmenin zorluğu karşısında Talebe Defteri, bu konuyu
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aydınlatmayı kendine görev bilmiştir. Muallim Ahmed Halid öncülüğünde, okullar
tanıtılmakta ve tercih kolaylığı sağlanmaktadır.
Okul seçimi ve bir okula kayıt yaptırabilmek öyle ciddi bir problemdir ki, sistemin bir
çalışanı olan Ahmed Halid bile bu dertten mustariptir. Kardeşine okul bulamadıklarını,
istemediği, tamamen karşı olduğu halde ecnebi mektebine göndermek zorunda
kaldıklarını söyleyen yazar maarifi sert bir dille eleştirmektedir. Yabancı ülkelerin
başarısını, bizim başarısızlığımızı nedenini ibtidâîlere bağlar. Kardeşinin İstanbul
Sultanisine Almanca bilmediği için, Galatasaray, Kadıköy, Nişantaşı‘na Fransızcası
yetersiz diye giremediğini ve diğer sultanilere girmek isterse Fransızca eğitimine baştan
başlayacak ve altıncı sınıfa alınıp bir sene kaybedeceğini söyler:
Şu halde bu çocuk ne yapsın? İşte resmî bir mektep müdürü, kardeşini yazdıracak bir
mektep bulamıyor. Alman mekteplerini ağzına kadar dolmuş görünce, leyli ücreti 300 ve
yalnız nehari olarak 50 liraya çıkan Amerikan mektebine teslim etmeye mecbur oluyor.
(Talebe Defteri, S. 58, s. 631)

İlk sayıdan itibaren okul tanıtımlarına reklâm veya makalelerde yer verilen dergide, kırk
ikinci sayıdan itibaren okul seçimine rehberlik etmek adına ―Mektep Meseleleri‖
başlığıyla (üç yazılık) tanıtım makaleleri bulunmaktadır. Ahmed Halid‘e ait bu yazı
dizisinde öğrencilere okulların giriş şartları ve özellikleri anlatılmaktadır. Tanıtılan
başlıca okullar: Numune Mektepleri, Sanayi‘ Mektebi, Bursa Ziraat Mektebi, Sanayi‘-i
Nefise Mektebi, Kuleli ve Bahriye Mektepleri, Dar‘ül-muallimin, Ticaret Mektebi,
Çiftlik Makinist ve Şümendüfer Mektepleri, Mülkiye Mektebi, Ecnebî Mektepleri,
Sultânîler.
Kızların tahsili meselesi ile ilgili yazıda (44. S.) birkaç sene öncesine kadar okuma şansı
bulamayan kızların gidebilecekleri okullara yer verilmiştir. Okulların artmasına karşın
hâlâ yetersiz olduğu şikâyet edilen okullar şunlardır: Dar‘ül-fünun, Dar‘ül-muallimât,
İnas Sanayi‘i Nefise Mektebi, Sanayi‘ Mektepleri, İnas Sultânîleri, Aksaray Selçuk
Hatun Sultânîsi, Çamlıca İnas Sultânîsi, Erenköy İnas Sultânîsi, Kandilli Saray Sultânîsi,
Bilgi Yurdu, Biçki Yurdu.
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2.3. TALEBELERĠ BĠLGĠLENDĠRME

Talebe Defteri, ideal Türk gencinin yetişmesi için gereken bilgi ve donanımı verecek
farklı alanlarda yazılar, şiirler içermektedir. Osmanlı‘nın kurtuluşu ve yükselişi aydın
gençler yetişmesine bağlanmaktadır.
Defter; millî bilince sahip, kaliteli eğitim gören çocuklara ve gençlere hesap, hendese,
tarih, coğrafya, eşya, ilm ü tıbbiye ve hikemiye derslerine ait alet ve edevat (Talebe
Defteri, S. 2, s. 34) sunmayı hedefler. Alet ve edevat yapımına ―Elişi‖ başlığında
değinilecektir. Bu bölüme konu olan başlıklar; derslere yardımcı, genel kültürü
geliştirmeye yönelik didaktik yazılardır.

2.3.1. Edebiyat

Talebe

Defteri;

çocuk

ve

gençleri

vatansever

bireyler

olarak

yetiştirmeye,

bilinçlendirmeye çalışan bir edebiyat dergisidir. Üstlendiği rol sebebiyle edebî değeri
geri planda kalsa da amacına edebî türler vasıtasıyla hizmet etmektedir.
II. Meşrutiyet‘te önce Fecr-i Âti, sonra Millî Edebiyat kendini göstermiştir.
Meşrutiyet‘in ilânıyla basın yayın faaliyetleri hız kazanırken edebî hareketlerin ilki
ortaya çıkmıştır. ―Meşrutiyet‘in ilânından yaklaşık sekiz ay sonra, devrin genç yazar ve
şairlerinin bir araya gelerek oluşturmaya çalıştıkları ilk edebî hareket ―Fecr-i Âti‖ adını
alır‖ (Doğan, 2012, s. 487). İsmail Parlatır; edebiyatta kalıcı eser üretemeyen Fecr-i
Âti‘yi o dönem gençlerinin büyük bir coşku ve hareket ile edebiyatta bir hamle
gerçekleştirmek istemelerinin bir ifadesidir (Parlatır, 1999, s. 879) olarak tanımlar.
Edebiyattaki bu canlanmanın en büyük körükleyicisi kurtuluş ve yükselme arzusudur.
Bu arzunun gerçekleşmesini sağlayabilecek edebî unsurun, Millî Edebiyat olarak
görülmesi sonucu pek çok eser vücuda getirilmiştir.

86

1897‘de Türk-Yunan savaşı esnasında Mehmed Emin‘in yazdığı ―Cenge giderken‖ şiiri
Millî Edebiyat‘ın en büyük müjdecisidir. Daha sonra Selanik‘te 1911 yılının 11
Nisan‘ında ―Millî Edebiyat‖ın ilk resmî metni sayılabilecek, Ömer Seyfettin‘e ait ―Yeni
Lisan‖ makalesi Genç Kalemler dergisinde yayımlanmıştır. Aynı yıl tıbbiyeliler
tarafından bir beyanname yayımlanmış ve ardından Mehmet Emin, Yusuf Akçura,
Ahmet Ferit, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Tevfik, Emin Bülent, Fuat Sabit; Türk Ocağı
derneğini kurmuştur. Aynı yıl ―Turan Neşr-i Maarif Cemiyeti‖, ―Türk Tamim-i Maarif
Cemiyet-i Hayriyesi‖ ile Türklüğe, Türkçülüğe ait yazılar, şiirler ve hikâyelerle sistemli
yayınlara başlayan ―Türk Yurdu‖ dergisi kurulmuştur. (Ayrıntılı bilgi için bkz; Levend,
1961, s. 183)
Millî Edebiyat sayesinde Türk milletine duygu ve fikir birliği, millî bilinç
kazandırılmaya çalışılmıştır. Talebe Defteri, yer verdiği yazı ve şiirlerle bu amaca
hizmet etmiş; bir Millî Edebiyat yayını olmuştur.
―Tarih-i Edebiyemizden Sahifeler‖ başlığıyla yayımlanan yazılardan oluşan bir bölümü
bulunan Defter‘de, edebiyat tarihi yazıları; ilk yirmi dört sayıda oldukça fazla yer
tutmaktadır. Bu yazılara, kırk beşinci sayıya kadar ara verilmiş, daha sonra arada edebî
tenkitlere ve imlâ meselesine dair yazılarla edebî konulara geri dönülmüştür. Edebiyat
yazılarının kesintiye uğraması ve kırk beşinci sayıda tekrar yer almaya başlaması Talebe
Defteri yönetiminin bu alandaki boşluğu fark ettiklerine işaret eder. Bunun en büyük
ispatı kırk altıncı sayıda Kimse inkâr edemez ki, memleketimizin çocukluk ve edebiyat
âleminde, büyük bir boşluk var denilerek müjdelenen Çocuk Edebiyatı adlı derginin
çıkartılmaya başlanmasıdır. Bu dergi fazla uzun soluklu olmamış, Talebe Defteri
kapanırken onun da baskısı kâğıt sıkıntısı yüzünden sekteye uğramıştır. Çalışmamız
boyunca bu derginin formalarına ulaşmak mümkün olmamıştır.
Talebe Defteri‘nde edebiyat yazılarını aşağıdaki başlıklarda incelemek mümkündür:
2.3.1.1. Türk Edebiyatı Tarihi
2.3.1.2. İmlâ sorunu
2.3.1.3. Edebî tenkit
2.3.1.4. Tefrika Romanlar
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2.3.1.5. Hikâye
2.3.1.6. Şiir
2.3.1.7. Tiyatro
2.3.1.8. Masal
2.3.1.9. Mektup

2.3.1.1. Türk Edebiyatı Tarihi
Meşrutiyet döneminde yükselen bir değer olan Millî Edebiyat‘ın yansımaları Talebe
Defteri‗nde farklı yerlerde kendini göstermektedir. Edebiyat tarihimizin bilinmesi, çocuk
ve gençler için önemli bir donanım olarak görülmektedir. Edebiyat Tarihi yazılarının
Nâyîler grubunun üstünde durduğu isim ve konularla birebir örtüşmesi, Defter‘in
incelenmesinde değinilmesi gereken noktalardandır.
Rübâb ile Safahât-ı Şiir ve Fikir dergileri etrafında bir grup genç edip toplanmışlardır.
Türk millî kaynaklarından beslenen bir edebiyat amacıyla yola çıkan, Yahya Kemal‘den
etkilenen bu grup Şahabettin Süleyman, Halit Fahri, Hakkı Tahsin, Hıfzı Tevfik,
Selahattin Enis, Orhan Seyfi, Yakup Salih, Safi Necip, Hasan Sait‘ten oluşmaktaydı.
Millî geçmiş sayesinde millî bir edebiyat yaratılacağına inanan bu grubun sembolü ney
olduğu için Nâyîler ya da Yeni Nesil olarak anılmaktadırlar. Nazım Hikmet Polat bu
grup için şu yorumu yapmaktadır:
Esasen Nâyîlik, aynı sanat heyecanı ve prensipleri etrafında şuurlu bir toplanışın ifadesi
değildir. Nâyîler, edebiyatımıza millî bir ruh ve canlılık kazandırmak isteyen Şahabettin
Süleyman‘ın gayretleriyle birkaç nefeslik sun‘î hayat yaşamış edebiyat meraklısı gençler
grubudur. (Polat, 1986, s. 535-536)

Geçmişteki mistisizmi ve lirizmi o güne taşımak isteyen şairler Âşık Paşa, Süleyman
Çelebi, Yunus Emre ve Mevlânâ gibi büyük isimleri millî geçmişimizin temeli olarak
yüceltmekteydiler. Şahabettin Süleyman, ―Nâyîler: Yeni Bir Gençlik Karşısında‖
başlıklı yazısıyla (Safahât-ı Şiir ve Fikir, 1914, S.1,), grubu edebiyat kamuoyuna tanıtır
ve programını belirlemeye çalışır. Ancak grup, düşüncelerini gerçekleştirme hususunda
fazla bir varlık gösteremeden dağılır. (Çetişli, 2012, s. 151)
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Her milletin dayanamayacağı kadar zor günler geçiren Osmanlı‘da, halk bir güç
kaynağına ihtiyaç duymaktaydı. Dört yanı düşmanlarla sarılmış memlekette Türklük
bilinci uyanmaya başlamış, Türk tarihindeki kahramanlıklar umut verici bir unsur olarak
öne çıkarılmıştır. Nâyîlerin bir ölçüde katkıda bulundukları bu edebiyat yavaş yavaş
güçleniyordu (Ayrıntılı bilgi için bkz. Özdemir, 2007).
Türklük fikrini yaymak için özellikle (ilerleyen zamanda Talebe Defteri yazarlarının
arasında yer alacak olan) Ziya Gökalp sesini yükseltmekteydi:
II. Meşrutiyet sonrası yazarlar, tarihten güç almaya çalışırken Gökalp ve Türkçüler,
Osmanlı‘dan önceki Türk tarihini tanımaya çalışmışlardır. Avrupa‘da Türkoloji ilerlerken,
Osmanlı aydınları bir iki istisna dışında bu konuya ilgi duymamışlardır. (Enginün, 2013, s.
584)

Talebe Defteri‘nde Türk Edebiyatına ait yazılar Naci Sağir tarafından kaleme alınmıştır.
―Tarih-i Edebiyemizden Sahifeler‖ başlıklı yazı dizisinin ilk bölümü on dördüncü
sayıdaki ―Osmanlı Şiirinin Fatihası‖dır. Tasavvufun Türk topraklarına gelişi ve yayılışı
hikâyesiyle başlayan bu makale, Mevlana Celaleddin-i Rumî‘nin Konya‘ya gelişine
bağlanır ve Sultan Bahaddin Ahmed‘den bahsedilir. Dört yüz yıldır Türklerin ruhunun
askerlik ve Tasavvufla beslendiğini, aynı ruhun kendilerine intikal ettiğini ifade eden
Naci Sağir; Mevlana Celaleddin‘in ve oğlu Sultan Bahaddin Ahmed‘in şiirlerine yer
vermiş, aktardığı şiirlerin açıklamalarını da yapmıştır.
―Tarih-i Edebiyemizden Sahifeler‖ yazı dizisinin ikinci bölümü on beşinci sayıda Yunus
Emre ve şiirlerini konu eder. Sekizinci asırda Bolu‘da ikamet eden ümmî, âşık, tasavvuf
ile meczup bir Türk şairi olarak tanıtılan Yunus Emre‘nin parmak hesabıyla şiirler
yazdığı anlatılmaktadır. Burada bir gazeline ve mesnevisinde bulunan bazı şiirlere yer
verilmiştir:
Yoldaş olalım ikimiz, gel dosta gidelim gel
Hâldaş olalım ikimiz, gel dosta gidelim gel
Bu dünyaya kalmayalım, fanidir aldanmayalım
İkimiz ayrılmayalım, gel dosta gidelim gel
Ölüm haberi gelmeden, ecel yakamız almadan
Azrail hamle kılmadan, gel dosta gidelim gel
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Gerçek âşıkı görelim, hakkın haberin alalım
Âşık Yunusu bulalım, gel dosta gidelim gel (Talebe Defteri, S. 15, s. 234)

On yedinci sayıda Âşık Paşa ve şiirlerini konu edinen Edebiyat Sahifeleri bölümüne
şairin tanıtımı ile başlanmıştır. Selçukî lehçesiyle yazdığı söylenen Âşık Paşa‘nın
Garibname eserinden alıntı bölüm bulunmaktadır. On dokuzuncu sayıda edebiyat tarihi
yazılarının dördüncüsü vardır ve Kadı Burhaneddin başlığını taşımaktadır. İki gazel
parçası, bir rubai ve iki tuyuğ örneği verilmiştir.
Tuyuğ
Hemîşe âşık görmeği biryan bulur
Her nefes garip gözü giryan bulur
Sufîlerin dileği mihrab ve namaz
Er kişinin arzusu meydan bulur (Talebe Defteri, S. 19, s. 309)

Yirminci sayıda birkaç şair birden tanıtılmıştır. İlk şair Sultan Murad zamanında yaşamış
olan Ahmedî‘dir. Kayıp olduğu bilinen şehname veznindeki mesnevîsinden söz edilir ve
bir beyit aktarılır:
Yâdı varsa gerek gözet ol demi,
Zümrüd denizde bir altın gemi. (Talebe Defteri, S. 20, s. 324)

Büyük bir lirik şair olduğu söylenen Niyazî‘den bir beyit aktarıldıktan sonra Süleyman
Çelebi‘ye geçilmiştir. Yıldırım Bayezid‘in imamı olduğu bilgisi verilen Süleyman
Çelebi‘nin Garibname ve Mevlid eserleri tanıtılmıştır.
On sekizinci sayıda, o günlerde vefat eden Recaizâde Mahmud Ekrem hakkında soru
sorulmuştur. Okurların Recaizâde‘ye dair bildiklerini kaleme almaları istenir. On
dokuzuncu nüshanın sonunda, yalnızca sekiz kişinin soruya cevap vermesinden duyulan
üzüntü dile getirilir.
Tarih-i Edebiyemizden Sahifeler yazı dizisi yirmi ikinci sayıda Ahmedî ve şiirleri ile son
bulmaktadır. Şehzade Süleyman devrinde eğlenceye ve şiire çok değer verildiği
anlatılırken şairlerin önemli olduğu vurgulanır. Şeyhoğlu ve Ahmedî Dâî gibi ünlü
şairlerden ve şiirlerinden bahsedilir. Gerçek ismi Germiyanlı Taceddin Ahmed olan

90

Ahmedî‘nin İskendernâme adlı eserinden ve gazellerinden alıntılar yapılır. Edebiyat
tarihimiz talebelere bu şekilde tanıtılmaya çalışılmış; ancak bu yazı dizisi uzun soluklu
olmamıştır.

2.3.1.2. Ġmla Sorunu
İmla sorununa çözüm bulmak için uğraşan Defter dil birliği olmayışını eleştirerek işe
başlar. Öğrencilerden bu konuya mümkün olduğunca özen göstermeleri istense de onlara
kızılmaz. Öncelikle edebiyatçıların ve öğretmenlerin bir noktada buluşmaları beklenir:
Pederle oğul arasında:
Peder: Oğlum imlâyı doğru yazmaya çok dikkat etmelisin!
Çocuk: Canım babacığım bana her şey emredin; fakat imlâdan bahsetmeyin!
Peder: Sebep?
Çocuk: Çünkü efendim henüz en büyük erbâb-ı kalemimiz bile imlâ hususunda ittifak
edemediler de… (Talebe Defteri, S. 1, s. 13)

Öğrencilerin haklı gerekçeleri olduğu kabul edilir; ancak imlâ yanlışlıkları tamamen hoş
görülmez. İlk olarak on dokuzuncu sayıda ―İzinsiz Cezası‖ adlı mektupta dili doğru
kullanamayan öğrenci eleştirilir. Bu eleştiriler, yirmi iki ve yirmi üçüncü sayılardaki
―Türkçe Kitabet Dersi Mekteplerimizde Ne Hâldedir?‖ yazılarındaki sert eleştirilerle
devam eder. Çocuklar ve gençler dili düzgün kullanamamaktadır. Bu durumun esas
nedeni okullardaki eğitimin tutarsızlığı ve öğretmenlerin yanlış uygulamaları olarak
görülmektedir. Yazı müsabakasına gelen mektuplardaki yazım hataları paylaşılıp
düzeltilmektedir:
Cümlelerinde büyük sarf ve nahiv kusurları yoktur, bu da bize muharririn her halde
sınıfında iyi bir mevkii sahibi olduğunu ifham eder. Fakat ne çare ki tahrir dersi kendisine
o derece fena gösterilmiş! (Talebe Defteri, S. 22, s. 353)

Lisan ve imlâ meselesi başlığı altında sorunlar ve çözüm önerileri Ahmed Halid
tarafından elli dördüncü sayıda kaleme alınmıştır. Okul kitaplarının her birinde farklı
imlâ kullanılması sebebiyle, öğretmenlerin not vermede vicdanlı davranmalarını isteyen
Ahmed Halid; millî bir edebiyat meydana getirilmesi, terkiplerin kaldırılması ve
kelimelerin doğru kullanımında birlik olunması gerektiğini vurgulamaktadır:
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Talebe Defteri bu nüshadan itibaren bu mühim meseleye ufak tefek yazılar yazacak ve
fikirlerinin yanlış olduğuna dair vuku bulacak itirazları da hürmet ve iftiharla kendi
kanaatinin isâbetini edâ etmenin ne derece gülünç olduğunu takdir eder. (Talebe Defteri,
S. 54, s. 883)

Elli dördüncü sayıda ―Lisan ve İmlâ Meselesi‖ başlıklı yazıda Talebe Defteri kendi dil
birliğini kurmaya çalıştığını göstermektedir. İmlâsı Defter‘in imlâsıyla aynı olan yazının
kazanacağı, serbest konulu bir müsabaka açılması bunun kanıtıdır.
(…) Müsabakada; açık Türkçe yazan, yazısı çok uzun olmayan, imlâsı Defter‘in imlâsının
aynı bulunanlar kazanacaktır. (Talebe Defteri, S. 55, s. 890)

Elli beşinci sayıda da ―İmlâmızdan Numuneler‖ adıyla kelimelerin doğru ve yanlış
kullanımları listelenmektedir.

2.3.1.3. Edebî Tenkit
Edebî tenkit yazılarının ilki on altıncı sayıda Akçuraoğlu Yusuf‘un ―İlmî Terbiye‖
makalesidir. Yazar bugüne kadar bütün fikir adamlarımızın şair ve edip oluşuna rağmen
edebiyat afetinin önü alınmazsa siyasî ve içtimaî hayatımızın hakikat yerine uçup
dağılan bir hayal olmasından korkmaktadır:
Ben mütalaa düşmanı değilim, bilakis onun en hararetli bir taraftarıyım; ömründe
mütalaaya heves etmemiş olan kimselerin ruhunda daima büyük bir boşluk, elim bir
kofluk hükümran olduğunu herkes gibi ben de biliyorum. Fakat terbiye ve faziletkâr
ruhlarla cinayetler arasında böyle bir irtibat vücuda gelmesine herkesten ziyade ma‘ruzum.
(Talebe Defteri, S. 59, s. 903)

Kırk beşinci sayıda Suad Fahir‘in kaleme aldığı ―Aruz mu? Vezin-i Millî mi?‖ makalesi
tenkitlerin devamıdır. Günün büyük tartışma konusu olduğu anlaşılan meseleyi Suad
Fahir gereksiz görür. Eser güzelse şeklin, veznin önemi olmadığını, Millî vezin nedir
gibi bir soru soranın kral çıplak diye bağıran çocuk durumuna düşeceğini söyler. Metre
millî ölçü değildir; metre ile ölçülen kumaş güzel olmaz; demek tuhaf bir milliyetçilik
olmaz mı? (Talebe Defteri, S. 45, s. 723) Elli dördüncü sayıda Ahmed Halid de şiirde
vezin meselesine değinmiş ve ―Benim Fikrim‖ başlıklı yazıyı kaleme almıştır. O da
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Suad Fahir‘le aynı fikirde olup hece veznini tercih etmekle beraber güzel olan tüm
şiirlerin veznine bakılmaksızın güzel kabul edilebileceğini ifade eder.
Gazikösemihalzâde Muallim İrfan Emin imzalı ―Polislik ve Jandarmalık Sevdası‖ son
eleştiri yazısıdır. Yazar; çocuk ve gençlerin, edebî eserlerden ziyade cinaî romanlara ilgi
göstermesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmektedir.

2.3.1.4. Tefrika Romanlar
Talebe Defteri‘nde yayımlanan tefrika romanların hemen hepsi derginin üstlendiği role
uygun olarak çocuklarla gençleri ticarete, çalışmaya, Turan ülküsüne hizmet etmeye ve
dürüst birer insan olmaya çağıran didaktik eserlerdir.
İlk tefrika ―Ortaklık‖ başlığını taşır. Dokuzuncu sayıda başlayıp altı sayı devam etmiştir.
Muallim Ahmed Cevad imzalı bu roman gençlerin birlik olup bisiklet almalarıyla başlar:
Bilir misin hatırıma ne geliyor! Benim de bir velespid almağa çokdan beri hevesim var.
Sınıfımızdan Rahmi ile Suphi‘nin de böyle bir hevesleri olduğunu bilirim. Hepimiz
paralarımızı biriktirmeğe başlasak da sonra ortaklığına bir velespid alsak! (Talebe Defteri,
S. 21, s. 132)

Talebeleri bisiklet alma ortaklığı çok mantıklı geldiği için para biriktirmeye devam
ederler. Yardım sandığı oluşturup kırtasiye kurmaları ve gençler arasında bu hareketi
yaymalarıyla sona erer.
―Dağlar Çocuğu – Tabii Keşşaf‖ on ikinci sayıda başlayıp yirminci sayıda sona eren
roman tefrikasıdır. Rıdvan adlı genç çobanın, köyleri Bulgar saldırılarından kurtarmaya
çalışması, saldırıya uğrayan köylere yardım götürmesi, o dönemde Osmanlı köylülerinin
yaşadığı ıstıraplar, Bulgar esirlere yapılan muamele ele alınır. Keşşaflığın özendirildiği
ilk hikâyedir. Rıdvan, Talebe Defteri‘nin desteklediği genç tipine örnektir. Keşşaflığın
gereği, bu hikâyede anlatılanlarla desteklenmektedir. Anadolu insanı her an tehdit
altındadır ve gençler her saldırıya, her savaşa hazır bulunmalıdır.
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―Meslek İntihabı‖ üçüncü roman tefrikasıdır. Yirmi beşinci sayıda başlayıp otuz birinci
sayıya kadar sürer. Çocuğunu okuldan almak zorunda kalan bir baba ve çocuğun
öğretmeninin uygun mesleği arayışı konu edilir. Ticaretin en ideal meslek olduğuna
karar verilerek istenen mesaj okurlara aktarılır.
Yirmi beşinci ve otuz birinci nüshalar arasında Meslek İntihabı‘yla beraber yayımlanan
bir diğer roman tefrikası ―Hava Robensonları‖dır. Kardeşi balon kazasında ölen bir genç
kız olan Kristiyan Dö Suvani ile Jorj Dortal arasında geçen balonculuk sohbetlerine
dayanır. Delikanlı, genç kıza havacılığı sevdirmek için onu balonla gezdirir. Bu
dönemde yaşanan uçak kazasının bu tefrikanın yayımlanmasındaki etkisi kuvvetle
muhtemeldir. Dördüncü sayıdaki ―Artık İnsanlar da Uçabiliyor‖ başlıklı makalede 1909
yılında Fransa‘da ilk denemeleri yapılan uçağın 1910‘da Taksim Topçu Kışlası
meydanına düşmesinin yaratacağı olumsuz fikir silinmeye çalışılmaktadır. Gençleri,
çocukları askerlik donanımıyla yetiştirmek isterken havacılıktan soğumaları istenmeyen
bir durumdur.
―İmla Müsabakası‖ otuz dört ve otuz beşinci nüshalarda yayımlanır. Zor durumda olan
Turgut adındaki arkadaşına yardım etmek isteyen Cenap‘ın hikâyesidir.
―Kırk Beş Bir Tunguz‖, Nüzhet Sabit‘in tefrika romanıdır. Otuz beş ve kırk birinci
nüshalar arası yayımlanan Turan fikrini aşılamayı amaçlayan bu tefrika roman daha
sonra kitap olarak da basılmıştır. Darüşşafaka‘da müdür olan yazar bu tefrikayı
öğrencilerine ithaf etmiştir. Yeni Belde denilen yerde, Turan Mektebi‘nde, karma bir
eğitim gören çalışkan, dürüst, disiplinli, milliyetçi Turan ülküsüne bağlı, düzenli bir
eğitim verilmektedir.
(…)
Tunguz mutlaka kavga etmek istiyordu, hem o artık Yavuz‘la, Dündar‘la, Alptekin‘le
kavga etmekten bıkmıştı. Onlar da kendi gibi, aç, çıplak çocuklardı. Tunguz, şimdi tok
olanlarla, iyi giyinmişlerle kavga etmek istiyordu. Bu çocuk kendi kadar değil miydi?
Bununla pek âlâ kavga edebilirdi. Hem dayak da atabilirdi.
(…)
Yeşil şeritli çocuğun aklından aile reisinin (mektebin müdürüne aile reisi denirdi) sözleri
şimşek gibi geçti:
-Çocuklar! Gözlerinin içine bakarak yüksek sesle, yüksek göğüsle söz söyleyen kim
olursa olsun, alnı açık bir Türk ise onun ne kıyafetine, ne sözüne bakınız; onun
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göğsünün içinde, temiz, kuvvetli bir Türk kalbi vardır: o kalbe hürmet ediniz!
(Talebe Defteri, S. 35, s. 570-571)

Yıldız‘la kavga etmek isteyen Tunguz, Yıldız‘ın Turan mektebinde aldığı eğitim
sayesinde onunla dost olmuştur. Onun desteğiyle Turan Mektebine giren Tunguz‘un
değişimi, okulun hayat kurtaracak kadar büyük bir görevi olduğu gözler önüne
serilmektedir.
―Sanat Yolunda‖ adlı tefrika Muallim İrfan Emin imzalı olup elli yedi ve altmış ikinci
nüshalar arasında altı sayı devam etmiştir. Babası vefat eden bir gencin annesi ile yaşam
mücadelesi verişi, gencin bir fabrikada çalışıp yükselmesi, annesinin de dikiş yurdunda
çalışması sayesinde zengin olmaları anlatılmaktadır. Bu ve diğer tefrikalarda çalışıldığı
takdirde zengin olunabilir, çalışma hayatına – ticarete atılın mesajı verilmektedir.
―Sevgi Nedir, Muhabbet Nasıl Kazanılır?‖ başlıklı roman Talebe Defteri‘nin son
tefrikasıdır, altmış beşinci sayıda başlayıp altmış sekizinci sayıda kesilmiştir, sekizer
sayfalık kısımlardan oluşmakta ve oldukça fazla yer tutmaktadır. Derginin son sayısı
olması beklenen altmış dokuzuncu nüshaya ulaşılamaması sebebiyle bu tefrika
tamamlanmamıştır; ancak sonu tahmin edilebilmektedir. Turan Yolu Mektebi‘nde
okuyan öğrenciler, onların idealize edilen müdireleri Türkân‘ın hikayesi, Zümra ve
Nihal‘in üvey kardeş olup aralarında bir sevgi bağı kurulması anlatılmaktadır. Diğer
tefrikalardaki eğitici mesajların yanı sıra ilk kez duygusal öğeler bir tefrikada öne
çıkmaktadır. Terk edilen bir kadın, evlat hasreti, hastalık, kardeşlik, aşk gibi daha önce
rastlanmayan

öğeler

bu

romanda

bulunmaktadır.

Son

sayılar

bu

romanın

tamamlanabilmesi için çıkmıştır. Zira son üç sayıda sadece bir makale ve ―Sevgi Nedir‖
tefrikası yayımlanmıştır.

2.3.1.5. Hikâye
Talebe Defteri‘nde en fazla yer tutan türlerden biri hikâyedir. Durum hikâyeleri azdır,
çoğunlukla olay hikâyeleri ile çocuklara ve gençlere mesajlar verilmektedir. ―Millî
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Hikâyeler‖ başlığıyla yayımlanan hikâyelerin yanı sıra çalışmanın, cesaretin, eğitimin,
ahlâkî değerlerin önemini vurgulayan hikâyeler kaleme alınmıştır.
Millî hikâyeler, savaştan savaşa koşan Osmanlıların ihtiyaç duyduğu ümidi ve gücü
bulmalarına yardımcı olacak niteliktedir. Okuyucu kitlesi çocuklar ve gençler olan
Defter‘in bu hikâyeleri yayımlaması gelecek günler için bir yatırım gibidir.
―Mâzî Huzurunda Atî‖ (Abdülfeyyaz Tevfik / 3. S.) hikâyesinde Osmanlı zaferlerinin
tarihlerinin yazılı olduğu bir bayrağı oğluna veren babanın Osmanlı sevgisi, bağlılığı
aşılaması;

―Âdil-i İlâhi‖de (Abdülfeyyaz Tevfik / 5. S.) Osmanlıyı yaşatma ve

Bulgarlardan intikam arzusu içinde olan bir öğretmenin bu beklentisini öğrencileriyle
paylaşması, ―Mübeccel Bir İstikbâl‖de de (Abdülfeyyaz Tevfik / 8. S.) Osmanlı
sevgisini Barbaros‘un deniz zaferleriyle canlandırma hikâye edilmektedir.
―Esaretten Dönüş‖ (Ahmed Cevad / 16. S.) Bizani ve Yanya savunmasında Yunanlılara
esir düşen askerlerimizin Ayestefanos‘tan Samsun‘a dönüşlerini anlatmaktadır. Yaralı
oğulları Hasan‘ı karşılayan ailenin, yaşananları dinlememesi ve Hasan‘ın, ailesine
uğradığı hakaretleri, donanmanın yardıma ihtiyaç duyduğunu anlatmasıyla sürer. Küçük
kardeşi Mustafa konuşmaları dinlemiştir ve gelecek için umut olacak bir konuşma yapar:
- Ağlama ağabey, ağlama! O yerleri inşaallah biz geri alacağız! Mektepte bütün
arkadaşların söylediği, düşündüğü hep bu! Nişan atıyoruz, askerlik yapıyoruz! Para için de
artırma sandıkları açıyoruz! Hoca efendi bize: ―Göreyim sizi, Rumeli‘yi düşmandan
kurtaracak siz olacaksınız!‖ diyor. Biz büyüyelim de!.. Düşmanlar görür…
Bütün nazarlar ona, o pür şevk, o pür ümid istikbâle döndü; bütün kalpler o masum
ağızdan çıkan sözlerle teselli buldu; bütün kucaklar o mücevher vücuda açıldı… (Talebe
Defteri, S. 16, s. 246)

―Ali Paşa‘nın Sadareti‖ (Abdurrahman Şeref / 16. S.) yaşanmış bir hikâye olup Reşid
Paşa ve Ali Paşalar arasında geçen bir olayı anlatmaktadır. ―İntikam‖ (Saffet / 16. S.) ve
―Osmanlıyız‖ (Nüzhet Sabit / 18. S.), ―Vatan Toprağı‖ (Nüzhet Sabit / 19.S.), hikâyeleri
de kin ve milliyetçilik duygularını harekete geçiren diyaloglarla doludur.
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Donanma yararına Çocuk Dünyası ile birlikte çıkarılan nüsha-i fevkalâdede yer alan
―Nöbetçi‖ başlıklı hikâye Aziz Hüdayi imzalı olup çarpıcı bir bağlılığı anlatmaktadır.
Sınırda

nöbet

tutan

Ali

adlı

askerin

―Baban

gelse

bile

kapıya

kimseyi

yaklaştırmayacaksın‖ emri alması üzerine, onu görmeye gelen babasını vurması
anlatılmaktadır. Babasını öldüren askerin, yerine gelen diğer askere aynı öğüdü vermesi
ise emirlere sadakatin önemini vurgular cinstendir:
Ali‘ye pek ziyade sokulmuş, kollarını ileriye uzatmış olduğu görülen gölge zayıf bir ―Ah!‖
diyebildikten sonra olduğu yere düştü ve artık hiçbir ses işitilmedi. Biraz sonra onbaşı,
birkaç süngülü ile Ali‘nin yanına geldiği zaman ―Ne var?‖ diye sormuş ve Ali, o ana kadar
zapt ettiği hıçkırıklarına cereyan vererek ―babamı vurdum‖ dedikten sonra koşmuş,
cesedin üstüne kapanmıştı…
Birkaç hafta sonra aynı yerde aynı saatte nöbet teslim alan nefere sert ve çelik bir ses emir
veriyordu: ―Kimseyi kapıya yaklaştırmayacaksın… Baban gelse…‖ Bu ses Ali‘nin sesi idi
ki kumandan paşa onu onbaşı yapmış, ona vazife uğrundaki fedakârlığının bir necm-i
mubahati olarak bir de madalya istihsal etmişti. (Talebe Defteri, D. N. F., s. 5)

―Hatıra-i Esaret‖ (Aziz Hüdayi / 18. S.) Filibe‘deki esir Türk askerlerinin serbest
bırakılışında yaşananları, ―Esaret Hatıralarından‖ (Muallim Vehbi / 24. S.) Sofya‘da
kolera olduğu için esir kalan askerlerin başından geçenleri hikâye eder. ―Sancaktar‖
(Aziz Hüdayi / 35. S.) ise sancaktarın kahramanca şehit oluşunun hikâyesidir.
―Harp ve Hilal‖ (Celaleddin Tevfik / 32. S.) bir talebe yazısıdır. Ahmed Halid‘in altıncı
sınıf öğrencisinin yarım saatte kaleme aldığı yazı, hiçbir düzenlemeye lüzum
görülmeden Defter‘de yayımlanmıştır. Hilâl-i Ahmer‘in doğuş öyküsünü anlatan bir
yazıdır.
―Türk Kızları Esir Doğmaz Sultan Doğar‖ (Nüzhet Sabit / 35. S.), ―Tomris‘in Davası‖
(Nüzhet Sabit / 44. S), kadın erkek eşitliği, Türk kadınının yüceliği gibi vurgular yapılan
hikâyelerdir. ―Kadın‖ başlığında bu hikâyelere ayrıca değinilecektir.
―Anlamak İçin‖ (Aziz Hüdayi / 40. S.) hikâyesi savaş meydanından tasvirlerle doludur
ve siperde yaşananlar aktarılır. Askerlerin hisleri ve ruh halleri yansıtılmaktadır.
Duyulan seslerin ne anlama gelebileceği öğretilirken hikâyenin sonunda yazar,
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öğrencilere

şehitleri

anmalarını

öğütler.

Savaş

sahneleri

okurun

gözünde

canlandırılmaya çalışılır:
Uzun beklemenin verdiği gevşeklik ve yorgunlukla İngiliz efrâdı tüfenk kabzalarını
bırakmışlar, mitralyöz neferleri makinenin arkasında sipere yaslanmış oturuyorlardı…
Birden mitralyözlerden biri hareket etti. Ağır namlunun sürüklenmesinden mütevellid
sesle neferler doğruldukları zaman mitralyöz Türk siperlerine doğru iyice yol almıştı ve
gittikçe hızlanan bir süratle uzaklaşıyordu. Mitralyözün iki tarafında birkaç tüfenk
nâmevcuttu. Çünkü mitralyöz Türk siperlerine doğru hareket ettiği zaman tüfenkler de o
tarafa doğru havalanmışlardı.
Heyecanlı bir ses bağırdı. Bomba! El bombası… Fakat neferleri bu kumandayı icrâya
vakit bulamadılar. Siperde bir cehennem koptu. Tereke, ateş, demir… Birbiri üzerine
yığılıyordu. Kollar koptu, bacaklar ayrıldı. Kafalar patladı ve bütün siper öldü, yaralandı,
kaçtı… (Talebe Defteri; S. 40, s. 641)

Millî hikâyeler Talebe Defteri‘nin millî bilinç aşılama amacına hizmet eden kısa
metinlerdir. Çalışma ve eğitimin önemini konu alan hikâyeler de millî hikâyeler gibi
oldukça geniş yer tutmaktadır. Hedef kitlesi öğrenciler olan derginin, çoğu öğretmen
olan yazarlarının kaleminden çıkan bu hikâyeler genellikle sınıfta geçmektedir.
―Rüyada Bir Mektep‖ (Defter / 4. S.) bir öğretmenin rüyasında gördüğü Trablusgarp‘taki
kusursuz okulu, ―Mektebe Nasıl Başladım‖ (Abdülfeyyaz Tevfik / 6. S.) küçük bir
çocuğun yanlış anlama sonucu okuldan korkmasını anlatan hikâyelerdir.
―Dünyanın En Genç Demircisi‖ (Muallim Mukaddem / 20. S.) bisikletini tamir ettirmeye
giden yazarın demircide gördüğü şaşırtıcı manzarayı aktarmasıyla başlar. Demircinin
daha beş yaşına bile basmamış çocuğunun oyun oynamak yerine demircide kendi
rızasıyla çalışması diğer çocuklara örnek olacak niteliktedir.
―Dilenci Baba‖ (Defter / 8. S.) okullardaki yanlış tutumların öğrenciye verdiği zararın
karşısında sokaktaki dilencilerin daha masum olduğunu, ―Lâmi ile Musahabelerim‖ (A.
C. / 12.-15. S.) eğitimdeki aksaklık ve eksikliklerin dayı - yeğen arasında konuşulmasını,
―Eli Değnekli‖ (Hüseyin Ragıp / 21. S.) okullarda dayağın zararlarını, ―Mektepliler
Arasında‖ (Mehmed Emin / 24. S.) öğrencilerin, başka okuldan öğrencilerle tanışıp
başarılı girişimlere imza atmalarını, ―Coğrafya Müsabakası‖ (Muallim Hulusi / 36. S.)
kopyanın kötülüğünü, ―Bir Muhavere‖ (A. T. / 38. S.) ve ―Mahalle Mektebi
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Hatıralarından‖ (Abdürrahim Şeref / 51-52. S.) hikâyeleri ise okullarda rastlanmaması
gereken uygulamaları anlatan eleştirel hikâyelerdir.
―Keskin ilaç‖ (Muallim Mukaddem / 50. S.) hikâyesi masalsı bir anlatıma sahiptir. Kırk
yedi gecedir uyuyamayan hükümdarı çalıştırıp yorarak uyumasını sağlayan bir köylünün
verdiği ders önemlidir. Bunun yanında başvurulan yöntemlerle (dağ sıçanı ve köstebek
ölüsü yemek gibi) cehaletin insanları düşürdüğü komik durumlara gönderme
yapılmaktadır.
Talebe Defteri, hikâyelerin bazılarıyla öğrencilerin maneviyatını güçlendirmeye çalışır.
Ahlâkî ve insanî değerleri ele alan hikâyelerden ―Ana‖ (Muallim Ali Ulvi / 6. S.)
insanlara acıma ve güvenme konularında bir ders vermektedir. Bebeği hasta bir
dilencinin sahtekâr durumuna düşmesi; aslında bebeğinin gerçekten hasta olduğunun
ortaya çıkmasını anlatan olaylar zinciri kaleme alınmaktadır.
―Bebeğin Sırrı‖ (Muallim H. Zihni / 9. S.) sevgi ve fedakârlık örneği bir kardeşliği, ―Ne
Hissî Bir Armağan‖ (Abdülfeyyaz Tevfik / 9. S.) Anadolu insanının iyi kalpliliğini,
―Türklük İnsafı‖ (Hüseyin Ragıp / 10. S.) hayvanseverliği ve vicdanî duyguları harekete
geçirecek didaktik öykülerdir.
―İyilik mi Fenalık mı‖ (Orhan Midhat / 11.-12. S.) vefasızlık ve kıymet bilmemenin
sonucunda sıkıntı çeken Cemil‘in hikâyesidir. Maddî manevî zor durumda olan sınıf
arkadaşı Cemil‘e yardım eden bir öğrencinin yaptığı bu yardımın kıymetini bilmeyen
Cemil boş yere kibirlenerek yaptıklarından zarar görmüştür.
―Suad‘la Musahabelerim‖ (Suad‘ın Babası / 13. S.) kadınların süse ve giysiye
harcadıkları paranın boşa gittiğini, bu parayla faydalı işler yapılabileceğini anlatan bir
olayı ele alır. Bayram için terziye kıyafet diktirmek isteyen Suad, evde anne ve babasıyla
konuştuktan sonra bu hevesinden vazgeçip parasını yoldan geçen bir kadına verir:
Suadcık, hiçbir söz söylemedi. Camı vurdu, dönüp bakan kadına ―dur, dur‖ dedi ve
koşarak iki mecidiyesini götürdü, eline verdi. O, mütehayyir yüzüne bakan fakir kadına
maksadını anlatırken, ben de içimden: ―İşte bir ateş-i ihtiras ki sür‘atle bastırılmasa idi
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ileride nazik fıtratlı yavrunun ruhunda kim bilir ne tahribât yapardı!‖ diye düşünüyordum‖
(Talebe Defteri, S. 13, s. 199)

―Misafirperverlik‖ (İ. Memduh / 24. S.) Osmanlılara sığınan Macarların gördüğü
muameleyi, ―Nihad‘ın Çakısı‖ (Hoca / 27. S.) çakısını yolda düşüren Nihat adlı
talebenin insanlara güvenmeyi öğrenmesini konu etmektedir. ―Siyeün‖ (Muallim
Mukaddem / 22. S.) kız çocuklarının merkeplerine duydukları sevgi ile başından
geçenleri, ―İ‘tidalim‖ (Muallim Latif / 31. S.) odaya giren kuşu kedinin pençesinden
kurtaran Bedia‘nın merhametini gösteren, aynı zamanda hayvan sevgisi aşılayan
hikâyelerdir.
―Hased ve Tamah‖ (Abdülfeyyaz Tevfik / 32. S.) kıskançlık ve cimriliğin iki arkadaşı
düşürdüğü durumu gösteren olaylardan oluşmaktadır. ―Ölümsüz Yaşamak Olmaz‖
(Muallim Hulusi / 32.S.) Azrail‘i kandırıp ağaca hapseden kadının yarattığı felaketleri
anlatır. Ölümden korkulmaması gerektiği mesajı verilir.
―Vicdan‖ (Muallim Hulusi / 33. S.) Tevfik Fikret‘in ―Haluk‘un Defteri‖ eserinden alıntı
yapılan Hâbil ile Kâbil hikâyesidir.
Kâbil, yaptığından pişman olarak Allah‘ın huzurundan kaçıyordu. Kendisi, çocukları
hayvan postlarına bürünüp yola düştüler. Bâobâb ağaçlarını sarsan fırtınalar ortasında,
çehreler mosmor; saçlar dağınık, büyük bir hışımla Kâbil ve çocukları huzur-ı Allah‘tan
kaçıyorlardı!... (Talebe Defteri, S. 33, s. 531)

―Bostan Korkuluğu‖ (Aziz Hüdayi / 33. S.) hikâyesinde yaramazlık yapan çocukların
gördüğü ceza, ―İmlâ Müsabakası‖ (Muallim Hulusi / 34. S.) hikâyesinde arkadaşına
yardım etmek isteyen öğrencinin inceliği, ―Elli Sene Sonra‖ (A. T. / 36. S.) bir kadın
doktorun vefalı davranışı, ―Sefiller‖ (Şukûfe Nihal / 38. S.) zengin fakir uçurumunun
yarattığı ikiliği okurlara sunmaktadır.
Kavga eden iki geyiğin hikâyesi olan ―Bir Kavganın Neticesi‖ (Muallim Hulusi / 39. S.)
anlayış ve hoşgörü mesajları vermektedir. Hikâyenin sonunda inatlaşan geyiklerin
boynuzları düğüm olduğu için kurtlara ve çakallara yem olacaklardır. Mizah başlığı
altında da sözü edilen ―Tehlikeli Cesaret‖ (Aziz Hüdayi / 51-52. S.) sakar Hüsmen‘in
dikkatsizliği sonucu uğradığı felaketin öyküsüdür.
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Batıl inançların yanlışlığı ―Korku‖ (Aziz Hüdayi / 55. S.), hasta köpeğin yaşamına son
veren adamın çektiği vicdan azabı ―Acı Kahkaha‖ (Hüsameddin Sacid – Talebe Yazısı /
60. S.), anne hasreti ―Mâzî Ne Demek‖ (Afife Kemal / 60. S.), zenginliğe özenme
―Vezne Önünde‖ (Muallim Hulusi / 62-63. S.) hikâyeleriyle okurlara sunulmaktadır.
―Tarpeya – Romalı Kız‖da (Senih Muammer / 64. S.) ziynet hırsına kapılıp düşmana
güvenen Tarpeya‘nın hazin sonu anlatılmaktadır. Tarpeya‘nın babası kapı muhafızıdır ve
şehir kapısının anahtarına sahiptir. Askerlerin bilezikle kandırdığı kız, kuşatma altındaki
şehrin kapılarını açar. Düşman önce Tarpeya‘yı öldürür, sonra şehri ele geçirir:
Nihayet Tarpeya, eğer kollarında taşıdıkları bilezikleri kendisine verirlerse, neferlere
şehrin büyük kapısını açacağını vaat etti. Hepsi de bu pazarlığı sevinçle kabul ettiler. Gece
geldi, artık her taraf karardıktan sonra Tarpeya yavaşça yatağından çıktı. Anahtarı aldı ve
şehri muhafaza eden büyük demir kapıyı açtı. Dışarıda düşman neferleri hazır
bekliyorlardı. Genç kız kapıyı açtı, birçok silahlı insan gölgeleri sıra ile geçip gittiler.
Artık düşmanlar Roma‘ya girmişlerdi. (Talebe Defteri, S. 64, s. 1030-1031)

Muallim İbrahim Memduh‘un Fransızcadan çevirdiği ―Büyük Korku‖ zili çalıp kaçan
kedinin, sahibini korkutmasını konu eder. ―Â‘mânın Köpeği‖ (58. S.), ―Çocuk Zabit‖
(60. S.) Aziz Hüdayi‘nin Fransızcadan çevirdiği hikâyelerdir. ―Filamel ile İhtiyar‖ (65.
S.) da Senih Muammer‘in çeviri hikâyesidir. İskoçya‘da yalnız yaşayan bir ihtiyarın
bülbül sevdasını anlatır.
Amelî Ahlâk yazı dizisinde paylaşılan tarihî hikâyeler birer ahlâkî değeri aşılamak
amaçlı kaleme alınmışlardır. ―Ahlâk‖ başlığı altında inceleneceklerdir.
―Taş Devrinde Ressamlık‖ (Çeviri / 21-22. S.), ―Billur Yumurta‖ (Kâmuran İhsan / 4850. S.), ―Güneş mi Yağmur mu?‖ (Lisaneddin / 48-50. S.) fennî hikâyelerdir.
Talebe Defteri‘nde az rastlanan durum hikâyelerinin ilki yirmi dördüncü sayıdaki
Hüseyin Ragıp imzalı ―Sarayiçi Parkı‖dır. Parkın manzarası, günlük hareketliliği tasvir
edilmektedir. Elli yedinci sayıda, küçük feylesofe olarak tanıtılan Halide Nusret‘in
―Gecenin Ölümü‖ hikâyesi gün doğuşunu tasvir etmektedir.
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Hikâyeler; değindikleri farklı konularla, içerdikleri ders verici ifadelerle oldukça fazla
başvurulan bir tür olmuş ve dergiye renk katmıştır. Hemen her yaş grubunun severek
okuyacağı, anlaşılır bir dilin esas alındığı metinlerdir. Bu özellikleriyle Talebe
Defteri‘nin kalitesinin artmasına, amacına ulaşmasına fayda sağlamaktadır.

2.3.1.6. ġiir
Talebe Defteri dergisinin bir edebiyat dergisi olması sebebiyle şiirler geniş yer
tutmaktadır. Hemen her sayıda en az bir şiir vardır. On altıncı sayıdan yirminci sayıya
kadar ve altmış beşinci sayıdan sonraki üç sayıda hiç şiir yoktur. En uzun aralık bu iki
kısımdadır. Epik ve pastoral şiirler sayıca fazla olmakla birlikte az sayıda lirik şiir
bulunmaktadır. En fazla şiiri olan şair Suad Fahir‘dir; Süleyman Nesib, Feyzullah Sacid,
Celal Sahir, Osman Fahri, Enis Behiç gibi şairler de Talebe Defteri‘nde şiirleri yer alan
şairlerden bazılarıdır.
Talebelerin ahenk, estetik algılarını geliştirecek bu edebî tür, aynı zamanda onları
derinden etkileyip Talebe Defteri‘nin üstlendiği rolü yerine getirmesine yardımcı
olacaktır. Epik şiirler; dönemin milliyetçilik anlayışını, Osmanlı sevgisini, düşmandan
intikam alma arzusunu alevlendirecek eserlerdir. Burada kahramanlık, vatan ve bayrak
sevgisi, savaş coşkusu konu edilmektedir.
Talebe Defteri‘nde yer alan ―Ordu‖ şiiri Süleyman Nesib‘e aittir. İkinci sayıdaki ―Ordu‖
üç dörtlükten oluşmaktadır. İlk dörtlüğü şöyledir:
‗Adüvden intikam almak meramı,
Sükût, akdâm ve gayrettir nizamı
Kıyametten alamettir kıyamı…
Şimal ve garbı pâmâl etmek ister. (Talebe Defteri, S. 1, s. 21)

―Balkan Türküsü‖ Feyzullah Sacid‘in beşinci sayıda yayımlanan şiiridir. ―Lüleburgaz
Harbi‖ sırasında yazılmıştır notu şiirin sonuna eklenmiştir. Bulgarların Edirne‘ye
girmesinin yarattığı büyük üzüntü dile getirilmektedir:
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Balkanları kar bürüdü,
Tepelerden kan yürüdü,
Kar altında kan çürüdü,
Karlı dağlar, kanlı dağlar
Süngüden ormanlı dağlar.

(Talebe Defteri, S. 5, s. 69)

Enis Behiç‘in ―Harita Karşısında‖ şiiri bir balad olup altıncı sayıda yer almaktadır. Şiirin
başında Mukaddem Bey‘e ithaf edildiği belirtilerek Yavuz Sultan Selim‘in bir sözü
aktarılmıştır. Yavuz Sultan Selim dünyayı bir padişah için bile yetersiz görürken o gün
Türk topraklarının gittikçe azalmasından duyulan üzüntü bu notla dile getirilmektedir.
Haritadaki pembelikler denilen Osmanlı topraklarının kaybedilişi büyük üzüntü
yaratmaktadır:
Vaktiyle pembe yerler, Osmanlı‘nın diyarı
Dünyayı kaplıyormuş, dünya kadar memâlik!..
Sultan Selim, o kahhar Osmanlı şehriyârı
Dünyayı az bulurmuş, olmuş bu fikre sâlik…
Galip kılıçla mağrur, iklimler geçtik
Al bayrağım zeminine serpti pembelikler.
Al bayrağım bizler mâzîye renk verdik:
Heyhât... O pembe yurdum zulmette şimdi inler (Talebe Defteri, S. 6, s. 85)

Kaybedilen topraklar, Osmanlı‘nın geçirdiği zor günler kadın erkek herkesi
kahretmektedir. ―Türk Kızları Türk İlinin Kanadıdır, Dikkat Edin Kırılmasınlar‖
(Nüzhet Sabit / 51-52. S.) manzumesinde kadınların, yurdunu ilim ve faziletle
yükselteceği ve Celal Sahir‘in ―Türk Kızı Diyor ki‖ şiirinde de erkeklerden farkları
olmadığı ifade edilmektedir. Kadınlara da savaşma isteğini ve gücünü canlandıracak
coşku verilmektedir:
(…)
Yarın yetişecek yeni bir nesil.
Ben onun kızıyım düşman, iyi bil,
Benim de yaraşır tüfek elime!
Türk kızı boynunu zincirde görmez.
Düşmanın elleri yurdun başına
Belalar örerken, tentene örmez,
Benzetmez kendini mezar taşına.
Mâzîye baksana Türk‘ün kadını
Kalmamış erkekten bir adım geri.
Kandan kızıl olmuş ak bilekleri
Tarihe kılıçla yazmış adını!
(…)
(Talebe Defteri, S. 16, s. 247)
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Savaş tasvirlerinin oldukça canlı olduğu ―Kosova Muharebesi‖ (Feyzullah Sacid / 16. S.)
gibi şiirler, dönemin panoramasını yansıtmaktadır. Savaşa katılmamış; fakat nasıl bir
manzara meydana geldiğini duymuş olan çocuklar, gençler bu şiirlerle içinde
bulundukları durumun vahametini daha yakından hissedecekler ve savaşın ciddiyetini
kavrayacaklardır. Orduya hayranlık duyuracak şiirler ―Uyan‖ (Feyzullah Sacid / 4. S.),
―Büyük Fikret‘e Zafer Hitabı‖ (Osman Fahri / 5. S.), ―Akın‖ (Akil Koyuncu / 32. S.),
―Çanakkale Önünde‖ (İrfan Emin / 33. S.), ―Memleketime‖ (Osman Fahri / 35. S.),
―Nöbetçi‖ (İbrahim Alaaddin / 51-52. S.), ―Ölüm: Saadettir‖ (Osman Fahri / 51-52. S.)
(…)
Gün doğmadan akıncılar koyuldu yola;
Köy kızları bağırdılar: Uğurlar ola!,
Türk erleri duymaksızın soğuğu, karı,
Doğan gibi atıldılar yokuş yukarı.
Bir sel gibi yamaçları geçip ezdiler,
Rüzgâr gibi tepelerde esip gezdiler.
Son tepeye güneş ile birden doğdular:
Al bayraklar dar geçidi kana boğdular.
(…)
(Talebe Defteri, S. 32, s. 517)

―Feylesofumuz‖ lakabıyla nesirlerine yer verilen Rıza Tevfik ―Anadolu‖ şiiriyle yirmi
birinci sayıda okurlarla buluşmuştur. Peyam gazetesinin ―Nüsha-i Edebiye‖ kısmında
yayımlanan ve dörtlüklerden meydana gelen şiir tam bir halk edebiyatı ürünüdür.
―Anadolu‖, geçmişten beri Anadolu‘nun Türklere ait olduğunu vurgulamaktadır:
―Rıza!‖ canım o illere kurbandır,
Sinesinde yatan, anan, atandır;
Anadolu asıl eski vatandır.
Anamızın kucağıdır o iller!... (Talebe Defteri, S. 21, s. 340)

Ziya Gökalp‘in nüsha-i fevkalâdelerde yayımlanan şiirlerinden ―Halka Doğru‖
dörtlüklerden oluşur ve on birlik hece ölçüsüyle kaleme alınmıştır. Tarih bilinci, sanat,
ahlâk, din bilgisine ulaşmak için halka yönelinmesi istenmektedir. ―Osman Gazi
Kurultayda‖ Kızıl Elma ülküsünün de geçtiği şiirdir, aynı zamanda geleceğe yönelik
umut doğuran ifadeler bulunmaktadır:

Osman Gazi
Bir gün uyanacak Türk‘ün dehâsı
Anlayacak nedir yurdun manası
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Millî bir irfana doğru gidecek
Gerçeğe dönecek eski rüyası (Talebe Defteri, D. N. F., s. 2)

Defter‘de şiirlerle birlikte ―Keşşafların Türküsü‖ (Ahmed Cevad / 10. S.), ―Hemedan
Marşı‖ (Şahab Rıza / 34. S.) ve ―Dernekçi Sözü‖ (Vedad Arifî / 38. S.) başlıklarıyla
marşlar bulunmaktadır:
Düşman nârı sönmezse
Deniz olur taşarız
Şayet bu arz dönmezse
Arzı, dolu aşarız
(…)
(Talebe Defteri, S. 38, s. 613)

―Fatih Sultan Mehmed Marşı‖ ve ―Tatil Şarkısı‖, Mercan ve Vefa Sultânîlerinde müzik
öğretmeni olan Kazım Bey tarafından bestelenmiştir.
Keşşaflık (izcilik) Defter‘in en öncelikli konularındandır. Çocukların, gençlerin savaşa
her an hazır olmalarını sağlayacak özellikler keşşaflık sayesinde kazanılabilecektir. Bu
özendirme şiirlerde ―Keşşafların Türküsü‖ ile yapılmaya devam edilmektedir. Şiir bir
kişi tarafından okunacaktır; ancak hep birlikte söylenen Haydin sefere nakaratı vardır:
(…)
(Tek)
Ben bir keşşafım, bacağım, kolum
Gözüm, dimağım, her yerim sağlam.
Padişahıma, yurduma kulum,
Düşmana kalbim besler intikam.
(Hep birden)
Haydin sefere!
(…)
(Talebe Defteri, S. 10, s. 151)

―Hilal Diyor ki‖, ―Hilale Cevap‖ (H. Nihad / 11. S.), ―Bayrak‖ (Suad Fahir / 20. S.), ―Oh
Bayrağım‖ (Sabri Cemil / 37. S.) şiirleri bayrağa olan sevgiyi saygıyı yüceltmektedir.
―Fethi‖ adlı ilk havacılık şehidine yazılan ―Şanlı Şahin‖ (Aka Gündüz / D. N. F.) şiiri
seçme metinlerde yer alacaktır.
Defter‘de yayımlanan diğer epik şiirler şunlardır: ―Vahşi Medeniyet‖ (Osman Fahri / 7.
S.), , ―Bugünün Dünden İntikamı‖ (Osman Fahri / 10. S.), ―Ben Büyüyeyim de‖ (Faik
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Ali / 16. S.), ―Benim Bütün Feryadım‖ (Osman Fahri / 16. S.), ―Ah… Ey Vatan!‖ (Enis
Behiç / 16. S.), ―Münacat‖ (H. Nihad / 20. S.), ―İlk Tayyare Kurbanlarına‖ (Suad Fahir /
21. S.), ―Vatan Masalı‖ (Suad Fahir / 23. S.), ―Gök Gürültüsü‖ (İhsan İlhami / 29),
―Niyaz‖ (Enis Behiç / 31. S.), ―Ahdaiyye‖ (Muallim İrfan / 34. S.), ―Mağdurlar‖ (Şukûfe
Nihal / 40.S.), ―Yangın‖ (Şukûfe Nihal / 51-52. S.), ―Cihad Bayram Duyguları‖ (İrfan
Emin / 54. S.), ―Bir Yaralı Karşısında‖ (Hıfzı Tevfik / 57. S.), ―Birkaç Sâl Elim
Firakından Sonra… Vatanıma‖ (Osman Fahri / 62. S.)
Sağlıklı olmaları için talebelere açık havada dolaşmaları sıklıkla öğütlenmiştir. Doğa ve
hayvan sevgisi taşıyan yeni neslin oluşumunda pay sahibi olmak için çaba harcanmış ve
pastoral şiirler Defter’de yayımlanmıştır. Tabiatın güzellikleri karşısında hissedilenler bu
şiirlerle yansıtılmıştır.
Talebe Defteri‘nde şiirleri en fazla olan şairlerin başında Suad Fahir bulunmaktadır.
―Kelebek‖ (Suad Fahir / 1. S.), ―Yaprak‖ (Suad Fahir / 24. S.), ―Haziran – Tatil Şarkısı‖
(Suad Fahir / 27. S.), ―İnci‖ (Suad Fahir / 28. S.), ―İlk Kuş, İlk Kelebek‖ (Suad Fahir /
45. S.), ―Kış Geliyor‖ (Suad Fahir / 46. S.), ―Krizantem‖ (Suad Fahir / 48. S.). Derginin
ilk şiiri ―Kelebek‖tir:
Bakınız bembeyaz pamuk eller
Koparıp hep didik didik saçmış,
Küçücük bir demet şükûfeniz.
O çiçekler bütün cenâh açmış
Uçuyorlar!... Koşun koşun bakalım
Acaba yasemin mi zambak mı?
Durunuz kaçmasın çabuk tutalım
Ne tuhaf yemyeşil, bu yaprak mı?
(…)
(Talebe Defteri, S. 1, s. 10)

Defter‘de yazılarına sık rastlanmayan Ömer Seyfettin, ―Bahar Rüzgârı‖ başlığıyla
pastoral şiir örneği vermiştir:
Aydınlatır sıcak güneş
Ormanları, tarlaları…
Es baharın hoş rüzgârı!
(…)
(Talebe Defteri, S. 51-52, s. 818)
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―Değirmenci ile Oğlu‖ (Suad Fahir / 26. S.) ve ―Bağcı ile Çocuk‖ (Ruşen Eşref / 38. S.)
şiirleri eglog, ―Köylünün İntikamı‖ (63. S.), manzum hikâyedir. Çiçekleri, hayvanları,
tabiatı sevdirmeye yönelik diğer şiirler şunlardır: ―Ben ve Tabiat‖ (Osman Fahri / 4. S.),
―Değirmen‖ (Ruşen Eşref / 32. S.), ―Menekşenin Dileği‖ (Akil Koyuncu / 34. S.), ―İlk
Hande‖ (İsmail Hikmet / 36. S.), ―Lale‖ (Ruşen Eşref / 37. S.), ―Yasemin‖ (Şeref Sultan
/ 37. S.), ―Kelebek‖ (Ruşen Eşref / 39. S.), ―Kuş Tüyleri‖ (Osman Fahri / 39. S.), ―Kuş‖
(Şukûfe Nihal / 39. S.), ―Toros Tünelini Geçerken‖ (Osman Fahri / 42. S.), ―Çocuk Aya
Karşı‖ (Osman Fahri / 43. S.), ―Nermin‘in Bayramı‖ (Şeref Sultan / 44. S.), ―Nevbahar‖
(Osman Fahri / 44. S.), ―Hilal – Ay‖ (Köprülüzâde Mehmed Fuad / 50. S.), ―Arı ile
Kelebek‖ (İsmail Hikmet / 51-52. S.), ―Düşen Yaprak Ne Diyor‖ (Osman Fahri / 55.
S.),‖ Yağmurlu Günlerden Sonra‖ (İrfan Emin / 58. S.), ―Menekşeciğim‖ (Nüzhet M. /
59. S.), ―Ay Doğarken‖ (Nusret‘ül Kazımî / 60.S.), ―Sonbaharda‖ (Halide Nusret / 62.
S.), ―Kış‖ (Halide Nusret / 63. S.)
Farklı konularda duyguları harekete geçiren şiirler sayıca fazla olmamakla birlikte
mevcuttur. ―Odunlar Yanarken Ne Söylerler‖ (Osman Fahri / 38. S.), ―Hasan Dayı‖
(Ruşen Eşref / 36. S.), ―Istırap-ı Firak‖ (Osman Fahri / 47. S.) ağıttır.
Acıma, merhamet, özlem, umut gibi hisler uyandıran lirik şiirlerden ―Genç Validelere‖,
hanımlar sahifesi bölümünde yer alır. Osman Fahri‘ye aittir. Annelere ve anne adayı
genç kızlara yavrularını sevmeleri gerektiğini anlatmaktadır:
Ey valide, yavrun sana bir deste çiçektir:
Ruhsar ve lebinden dökülen râyihâlarla…
Her sevginin üstünde uçan bir kelebektir!

(Talebe Defteri, S. 40, s. 652)

Çok farklı konularda şiirlerle dergide yer alan Suad Fahir‘in ―Fakir Çocuklar –
Sahillerde‖ eseri manzum bir hikâyedir. Hayatını balıkçılıkla kazanan fakir insanları
anlattığı bu eseri iki sayı devam etmiştir. Fakir olsanız da çalışın; fakat dilenmeyin
mesajı verilmektedir. İlk şiirde zor hayatlar yaşayan fakir çocukların büyüyünce balıkçı
olacağı anlatılmaktadır:
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(…)
Yarın büyür o da olur balıkçı,
Bugün beşik gibi sallar, oyalar.
İnan yavrum bu hem doğru, hem acı,
Bir gün mezar olur ona dalgalar… (Talebe Defteri, S. 29, s. 472)

Lirik şiir örneklerinin diğerleri: ―Suç‖ (Ahmed Necmeddin / 8. S.), ―Yarın‖ (Suad Fahir /
25. S.), ―Yuvam‖ (Suad Fahir / 45. S.), ―Son İstinad‖ (Osman Fahri / 46. S.), ―Hayalin
Ümidi‖ (Halide Nusret / 56. S.), ―Veriniz‖ (Osman Fahri / 65. S.)
―Tarih-i Edebiyemizden Sahifeler‖ bölümünde Mevlâna, Sultan Bahaddin Veled, Yunus
Emre, AşıkPaşa, Kadı Burhaneddin, Ahmedî, Süleyman Çelebi, Şeyhoğlu ve Ahmed-i
Dâî tanıtılmış, şiirlerinden örneklere yer verilmiştir. Bu şiirlere ―Edebiyat Tarihi‖
bölümünde değinilmiştir. Bu şairlerin öğrencilere tanıtmak için seçilmiş olması ―Türk
Edebiyatı Tarihi‖ bölümünde bahsedilen ―Nâyîler‖ topluluğunu akla getirmektedir.
Nâyîler‘in Millî Edebiyat kaynaklarıyla birebir örtüşen ―Tarih-i Edebiyemizden
Sahifeler‖de başka dönem veya daha farklı şairlerden bahsedilmemiştir.

2.3.1.7. Tiyatro
Talebe Defteri farklı edebi türlerden eserlere ev sahipliği yapan bir dergi olmuştur.
Tiyatro eserlerine fazla yer verilmemiş olması dönemi için kabul edilebilir bir durumdur.
Bunda tiyatro hakkındaki olumsuz fikirlerin de etkisi olduğu malumdur. ―Mekteplerde
Tarihi Temsiller ve Terbiye‖ başlıklı yazı sekizinci sayıda yer almaktadır. Velilerin
tiyatro hakkındaki olumsuz fikirleri değiştirilmeye, tiyatronun çocuk terbiyesine faydalı
olduğu anlatılmaya çalışılır. Tarihi temsiller, çocukların tarihi daha iyi anlamalarına
yardımcı olacaktır fikri aşılanmak istenmiştir:
Sahne, arkadaşlar arasında toplanmak, anlaşmak ihtiyacını te‘sis ediyor. Birbiriyle
uzlaşamayan, daima kavga eden çocukları muntazam ve ahenkdar yaşamaya alıştırıyor.
(Talebe Defteri, S. 8, s. 134)
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Defter‘de yer alan ilk tiyatro eseri ―Küçük Hüseyin‘in Gazası‖dır. Üç perdelik bu eser
sekizinci sayıda başlayıp on birinci sayıda sona ermiştir. Şahıs kadrosu şöyle verilmiştir:
Nuri Efendi: Tahsil-i ibtidâî görmüş bir köylü
Çiftlik Müdürü Hayreddin Efendi: Keza tahsil görmüş bir çiftlik sahibi. Nuri Efendi‘nin
komşusu
Suad Onbaşı: Rumeli Muharebelerinde bulunmuş ihtiyar bir asker. Evvelkilerin komşusu
Küçük Hüseyin: Nuri Efendi‘nin oğlu. 11, 12 yaşlarında bir çocuk
Osmanlı Askerleri: Bir zabitle birkaç nefer; bozulmuş bir taburun silahsız efrâdı
Bulgar Eşkiyası: 4-5 kişiden mürekkep, hepsi silahlı (Talebe Defteri, S. 8, s. 126)

Mekân önce bir köylü kulübesidir. Sohbet eden büyükleri dinleyen Küçük Hüseyin
evden kaçar ve savaşa katılmaya karar verir. Bulgar çetesinin saldırısından Türk
askerlerini kurtarır. Hüseyin, Talebe Defteri‘nde hayal edilen cesur, vatan âşığı Türk
çocuğu haline gelmiştir. Okurlara örnek olacak niteliklere sahip olmuştur:
Binbaşı – (Suad Efendi‘ye hitâben) Evet ihtiyar asker! Dediğin gibi biz de bugün
Hüseyin‘i takdir etmeye geldik. Bu takdirimiz iki cihetten olacak; bir kere Hüseyin bizim
halaskârımızdır. Saniyen Hüseyin bu ufak yaşında millet-i Osmaniye tarafından zabıtalığa
terfî edilmiştir. İşte Hüseyin‘e bu milletin yadigârı!...
(O aralık binbaşı neferlerden birinin elinde bulunan muhafazadan bir nişan çıkartarak
Küçük Hüseyin‘in göğsüne takar. Küçük Hüseyin bir müddet nişanla oynadıktan sonra
tüfeğini öper, başına koyar.)
Hüseyin – Benim tüfeğim daha güzel! Bakayım daha güzel bir şey var mı?
(Orada duran Osmanlı bayrağını alır, sağ yanağının üzerine kor, tüfeği de sol yanağının
üzerine koyar ve bayrağı sallayarak)
Hüseyin – Bu hepsinden güzel! (Der ve perde kapanır) (Talebe Defteri, S. 11, s. 175)

Yirmi üçüncü sayıda ―Mekkâr‘la Tamahkâr‖ başlığıyla çevrilen daha sonra ―Scapin‘in
Dolapları‖ olarak Türk Edebiyatı‘nda yer alacak oyundan bir kısım yayımlanmıştır.
İmza kısmında oyunun adı ―Scapin‘in Hileleri‖ olarak geçmektedir:
Vak‘â 17. asr-ı milâdiyede cereyan ediyor.
Müsrif bir genç olan ―Leandır‘ın babası ―Jerunet‖ pek tamahkâr olduğu için oğluna kâfî
harçlık vermiyor. Leandır babasının eline beş yüz eku geçtiğini öğreniyor. Mesele
ihtiyardan bu paraları koparmakta… Leandır‘ın uşağı Scapin bu vazifeyi üzerine alıyor.
(Talebe Defteri, S. 23, s. 381)

Metnin sonunda Moliere‘in hayatı özet olarak verilmiştir. ―14. Lui‘nin bir seccadecisinin
oğlu idi. Molyer gayr-ı kâbil mukavemet bir meyl-i tabii sevkiyle tiyatrocu oldu.‖
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(Talebe Defteri, S. 23, s. 383) cümleleriyle tanıtılan Fransız yazarın eserlerini okumak
için öğrencilere Fransızca öğrenin öğüdü verilmektedir.
Defter‘e ―Hanımlar Sahifesi‖ kısmı eklendikten sonra ―Emel‖ (Abdülfeyyaz Tevfik / 34.
S.)‖, ―Yarım Konferans‖ (A. Ş. / 35. S.), ―İğne ve Çuvaldız‖ (Aziz Hüdayi / 36.-37. S.),
―Hilal-i Ahmer - Moda‖ (Necip Necati / 41. S.) temsilleri ile kadrosu kadınlardan oluşan
oyunlar meydana getirilmiştir. Bu oyunların bir özelliği de kadın oyunculardan
oluşmasıdır.
Nüsha-i Fevkalade‘de manzum bir temsil olan ―Arı ile Kelebek‖ vardır. Neşeli
kelebekler ile haşarı bir arının arasında geçenler konu edilmektedir:
Perde açılınca güzel çiçeklerle dolu, büyük ağaçlı bir bahçe görünür. Kuşlar öter…
Güneşin keskin ziyaları çiçekler üzerinde parlar… Arı kıyafetinde giyinmiş bir erkek
çocuk güle güle, koşa koşa çiçekten çiçeğe dolaşır, bir ağaç yanında durur. Çiçekleri
koklar; sahnenin ortasına doğru gelerek:
Güneş göğün sinesinde
Güller gibi güler bize
Bulutlar hep iğnesinde
Kopar, düşer üstümüze
Güneş gökten güler bize
Nurlar serper üstümüze
(Talebe Defteri, N. F., s. 820)

Talebe Defteri‘nde monologlar, yanlış alışkanlıkların özeleştiri yoluyla gösterilmesinde
etkilidir. ―Teneke‖ (Muallim Hulusi / 37. S.) bir çocuğun sınıfta komik bir durum
yaşaması üzerine teneke sözcüğüne karşı hassasiyet kazanıp daha gülünç durumlara
düşmesini, ―Mide‖ (Aziz Hüdayi / 39. S.) pisboğazlı bir çocuğun çektiği sıkıntıyı kendi
ağızlarından aktarmaktadır. ―Falaka‖ (Aziz Hüdayi / 41. S.) eğitimde dayağın yeri
olmadığını anlatmak için Hayri adlı bir çocuğa ―falaka‖ imzalı bir mektubun geldiğini
anlatmasının metnidir. Kelime bilgisi eksikliği yüzünden çevresindekilere mahcup olan
çocuk ―Tornistan‖ (Ekrem Turgut / 42. S.), dişçi korkusuyla ağrı çeken çocuk ―Diş
Ağrısı‖ (Elyesa‘ / 51-52. S.), yaramazlıklarıyla meşhur on bir on iki yaşlarında bir çocuk
―Yaramaz‖ (Muallim Hulusi / 56. S.), ailesinin kendi yerine meslek seçmesinden
mustarip olan ve aslında kaptan olmak isteyen çocuk ―Ne Olmalıymışım‖ (Muallim
Hulusi / 59. S.), okulda büyüklerinin engeliyle karşılaşıp yaramazlık yapamayan çocuk
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―Mümeyyizlere Düşmanım‖ (Muallim İbrahim Memduh / 65. S.) monologlarında
dillendirilmektedir.
Elli yedinci sayıda yer alan ―Birinciler‖ Muallim Hulusi‘nin yazdığı bir diyalogdur.
Ödül saat kazanan Ali Rıza, arkadaşı Suphi‘yi ağlatır, sonra arkadaşlığın kıymetini anlar
ve onun gönlünü alır.

2.3.1.8. Masal
Talebe Defteri‘nde on bir adet masal yayımlanmıştır. Çocukların ve gençlerin hayal
dünyasını, edebî zevkini geliştirecek bu masalların ilki ―Maymun ile Efendisi‖dir.
Masalcı imzalı manzum bir masaldır:
Bir maymuna efendisi öğretti hayli şey;
İnsan gibi yürür, giyinir, yer ve derdi: Ey
Ben insan oldum işte… Gülerlerdi hep ona;
Güya evin küçük beyi olmuştu kendisi
(…)
(Talebe Defteri, S. 8, s. 115)

İkinci masal Hoca-i Dânâ imzalı ―Endülüs Masalı‖dır. On ikinci sayıda başlayıp on
yedinci sayıda sona ermiştir. Saka Mehmet ve Mağribli‘nin hazine bulma macerası
Bedrigo adlı paragöz bir gayrimüslimin kötü düşüncesi sonucu felakete uğramasını
anlatmaktadır. ―Endülüs Masalı‖ yayımlandıktan bir hafta sonra Talebe Defteri
tarafından kitap olarak basılmıştır.
On sekizinci sayıdaki ―Halife ve Fakir Talebe‖ halifenin hayatını kurtaran bir genci
anlatan Arap masalıdır. ―Rüstem‘in Oğlu‖ başlıklı ―Acem Masalı‖ yirmi birinci sayıda
yer almaktadır. İran‘da yaşayan Rüstem adlı kahraman, Tanya adındaki prensesle
evlenir. Ülkesi için savaşmaya giden Rüstem‘in karısı Sahrap adını verdikleri bir erkek
çocuk doğurur; fakat uzaktaki Rüstem, oğlu değil bir kızı olduğu şeklinde yanlış
bilgilendirilmiştir. Sahrap büyüdüğünde babasını bulur ve onun ordularıyla savaşırken
yaralanır. Baba oğul kavuştuklarında yaralı olan Sahrap ölür. Yirmi üçüncü sayıda
―Hind Şahı Kâid‖ satrancın ortaya çıkışının ve bir fildişi sanatçısının krala ders
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vermesinin masalıdır. Karşısındakilere vaatte bulunanlara, söz verirken dikkat etmeleri
gerektiği mesajı iletilmiştir.
―At Hırsızı‖ yirmi beşinci sayıda yayımlanan Arap masalıdır. Bir kabile reisinin Hüseyin
adlı oğlunun atı çalınır ve Hüseyin inat eder, atı geri alır. ―Keder‖ Hilkat Balcı imzalıdır
ve otuz dördüncü sayıda yayımlanmıştır. Harun‘ür-Reşid‘in Bağdat‘taki sarayında ölüm
meleği ve vezirin arasında geçen olayları anlatan şark masalıdır. Kırk altıncı sayıda yer
alan ―Belma‖ bir peri masalıdır. Belma; çalışmak istemeyen bir çocuktur. Çalışmamak
için dua eder. Bülbül ve çiçek olduktan sonra çalışmaktan kaçamayacağını anlayıp kendi
isteğiyle tekrar insan olur, okuluna döner.
Ahmed Cevad‘ın kaleme aldığı ―Mustafa Dayı ile Karısı‖ Nüsha-i Fevkalâde‘deki Türk
masalıdır:
Vaktiyle Mustafa Dayı isminde bir köylü ile bir de karısı varmış. Bir gün Mustafa Dayı
tarlada çalışırken bir tavşan görmüş, bir taş atmış ve vurmuş, almış karısına götürmüş,
demiş ki: ―Sen tavşan etiyle eğşili yahni pişirmesini biliyordun. Bak ben ne güzel bir
tavşan vurdum, yarın hazırlarsın, yeriz.‖ (Talebe Defteri, N. F., s. 847)

Kadın, pişirmeye çalıştığı tavşanı mahallenin kedilerine kaptıracak kadar saftır. Mustafa
Dayı paraları güvende olsun diye toprağa gömer. Karısı da çanak çömlek almak için sarı
buğday zannettiği paraları tanımadığı satıcılara verir. Karı – koca uğraşır, Mustafa
Dayı‘nın saf karısını kandıran adamlardan paralarını geri alırlar.
―İki İnci‖ elli dokuzuncu sayıda yayımlanan masaldır. Kendisine emanet bırakılan
incileri çalan tacir bu durumu inkâr eder. Mahkemede taciri haklı bulmuş gibi davranan
kadı yaptığı oyunla iki inciyi tacirden alır ve sahibine verir.
Ruşen Eşref‘in Andersen masallarını çevirmeye başladığı Defter‘de duyurulmuştur.
Altmış ikinci sayıda bu masallardan ―Grandükün Yeni Elbisesi‖ne yer verilmiştir.
Masallar öğrencilerin hayal dünyalarını genişleten öğretici metinlerdir, küçük yaştaki
okurlar için derginin cazibesini artırmaktadır.
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2.3.1.9. Mektup
Talebe Defteri‘nde mektup edebi tür ve iletişim aracı olarak iki türlü kullanılmıştır.
Meşrutiyet döneminin yaşandığı yıllardaki şartların gereği mektup en etkin iletişim
araçlarından biri olmuştur. Öğrencilere hitabeden bir dergide, onların iletişim aracı olan
mektubun yer almaması düşünülemez.
Derginin ilk yazısı, dönemin reformcu eğitimcisi Satı Bey‘in, Talebe Defteri yönetimine
yazdığı tebrik mektubudur:
Talebe Defteri Hey‘et-i Muhteremesine
Talebelik, hayatın en galeyanlı devresine tesadüf eder: bu devrede faaliyet için mütemâdi
bir temayül duyulur. Hareket etmek, oynamak, okumak, müteheyyic olmak için şiddetli bir
ihtiyaç hissedilir. (Talebe Defteri, S. 1, s. 1)

Satı Bey mektubunun devamında talebelik döneminde ihtiyaç duyulan matbuatın
yetersiz olduğunu, yalnız gazete ve adi romanların olduğu bir dönemde bu derginin çok
faydalı olacağını söyleyerek başarılar diler.
Bir baba ve oğlunun mektuplaşması olan ―İzinsiz Cezası‖ ve ona cevaben yazılan
―Türkçe Muhabbeti‖ önemli mektup örneklerindendir. Oğuz adlı öğrenci, Türkçe
dersinde gösterdiği başarısızlık nedeniyle dışarı çıkma izninin kaldırıldığını mektupla
ailesine bildirir. Bunun üzerine babası ona ceza almasından ziyade Türkçe dersinde
başarısız oluşuna üzüldüğünü yazarak öğütler vermektedir:
Sevgili Oğlum Oğuz,
Bu Cuma, hafta ortasında Türkçe dersinden aldığın izinsiz sebebiyle seni görmenin
mümkün olamayacağını bildiren mektubunu aldım. Seni mektepten çıkarmayan bu
hadiseden dolayı müteessir olmadığımı söylersem, bir hissimi, bir düşüncemi saklamış
olurum.
(…)
Derslerine, bilhassa Türkçene çalışmana ma‘ni olmamak için sözlerime burada nihayet
veriyorum. Gelecek hafta yazacağım mektupta, Türkçeye nasıl çalışmaklığın lazım
geleceğini anlatacağım. Bâkî bir daha bu dersten cezaya uğramamak şartıyla ben ve
validen şefkatle gözlerinden öpüyoruz, oğlum.
Pederin; Öztekinoğlu; Yafes
(Talebe Defteri, S. 12, s. 183)
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Hüseyin Ragıp‘ın Defter‘e aktardığı bu mektuplaşmanın sonuncusu ―Türkçe Kitabet
2‖dir. Bu mektupta baba Yafes, oğlu Oğuz‘u mektupta kullandığı Türkçe yüzünden
azarlamaktadır.

Oğuz

aracılığıyla

bütün

okurlara

dili

doğru

kullanmaları

dayatılmaktadır. Aksi takdirde milletini seven, imanlı Türk genci olamayacaklardır:
(…) Türkçe yazmak, böyle içi herkesin anlayamayacağı yabancı birtakım kelimeler ve
kendi dilimizden olmayan terkipler, bağlama ve takmalarla satır karalamak değildir.
Yazacağın yazı mualliminle, benimle beraber ne zaman bizim evin karşısındaki Demirci
Ali Usta, Doğramacı Ahmed Efendi tarafından da anlaşılabilecek olursa o zaman makbûl
sayılır. (…) (Talebe Defteri, S. 14, s. 220)

Yatılı okulda kalan öğrencilerin ailesi ve arkadaşları ile iletişim aracı olan mektup, ―Bir
Mektup‖ başlığıyla otuz birinci sayıda yine ilk makale olarak yayımlanmıştır. Kardeşine
izciliği ihmal etmemesini tembihleyen bir ağabeyin mektubudur.
Filozof ve Doktor Rıza Tevfik, Talebe Defteri‘ne hitabıyla on altıncı sayıda uzun bir
mektup yazmıştır. Yeni bir nesil yetiştiren öğretmenlere ―Muhterem Efendim‖ diye
seslenmektedir. Rıza Tevfik, terbiye adına öğrencilerin koyun gibi yetiştirilmemelerini
istemektedir. Öğretmenlere, öğrencilerinizi dinleyin, anlayın çağrısında bulunmaktadır:
Evvela hiç şüphem yoktur ki en mühim birinci maksadınız iyi talebe yetiştirmektir. Lâkin
yine hiç şüphem yoktur ki bu maksada erebilmek için talebe hayatını lâyıkıyla anlamak
ihtiyacını, ihtirasâtını bilmek ve icâbet- i tabiiyyeye Tevfik-i hareket mecburiyetini
unutmayarak kuvve-i tabiiyyeyi emr-i terbiyede (en muktedir muavin) ittihaz eylemek en
büyük şart ve en büyük marifettir. (Talebe Defteri, S. 16, s. 266)

Talebe Defteri‘nin ilave kısmında okurlardan gelen mektuplara cevap verilen bir bölüm
vardır. Hanım, Bey, Efendi hitaplarıyla öğrencilere açıklamalar yapılmaktadır. Bu
kısımda oldukça açık ifadelerle gerçek fikirlerini açıklayan dergi yazarları saygısızca
yazılmış mektuplara sert dönütler vermektedirler. Altmış ikinci sayıda, bu gibi dergileri
hiçbir şeye benzetemediğini yazan sultânî talebesine sen de okumazsın olur biter
vesselam (Talebe Defteri, S. 62, s. 1007) karşılığı verilmiştir. M. Avni imzalı bir
mektup üzerine de oldukça sert bir açıklama yapılmıştır. Gelen mektupta ne yazıldığı
bilinmese de Defter‘de ilk ve son kez hakaret içeren ifadeler bu mektuba yazılan cevapta
geçmektedir:
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Siz belki bir gazetecisiniz -ki biz buna ihtimal veriyoruz- yahud alelâde bir adam. Her iki
ihtimale göre de korkak ve seciyesiz olduğunuz anlaşılıyor, çünkü nâm-ı müstear
kullanmaya mecbur olmuşsunuz. Fakat biz sizin kim olduğunuzu öğrendiğimiz için
hüviyetinizi bildirmek cesaretinde bulunmanızı talep etmeyeceğiz. Yalnız nasıl bir
maksatla o mektubu gönderdiğinizi soracağız. İzah edebilir misiniz? (Talebe Defteri, S.
31, s. 512)

Muallim Ahmed Halid, eğitim sorunlarının çözüm bulması için Defter aracılığıyla
Maarif Nazırı‘na mektuplar yazmıştır. Daha önceki nazırların sorumsuzluk ve
beceriksizliklerini şikâyet eder. Farklı sayılarda değindiği bu sorunların çözülmemesine
tahammülü kalmayan yazar sabrının tükendiğini kesin bir dille ifade eder:
Nâzır Beyefendi,
Sizden evvel bu mevkie gelip giden zevâta bu sahifelerde hayli yazılar yazmış,
makamlarında hayli sözler dinletmiştim. Fakat bugüne kadar hiçbir vaadin husulünü
görmedim. Çünkü talebim, nefsime değil, bütün vatan evlatlarına aitti. Ve bizde, umumî
menfaatlerin, şahsî kanaatlere fedâ edilmesi bir adetti… (Talebe Defteri, S. 64, s. 1026)

Nazırın öncekiler gibi aynı gaflette bulunması halinde maarifin kapılarına kilit vurulması
gerektiğini söyleyen Ahmed Halid; savaştan dönen on beş on altı yaşındaki çocukların
gidecek okul bulamaması, okullar arasındaki eşitsizlikler, yabancı dil şartı koşan
okulların düzensizliği gibi pek çok sorunun çözülmesini ister.
Edebî metin olarak yayımlanan, Munis Nejad‘ın altı mektuptan oluşan yazı dizisi ders
niteliğinde olup vatan sevgisinden meslek seçimine, intikam duygularını alevlendirecek
haberlere kadar pek çok konuya değinmektedir. Yirmi beşinci sayıda ―Giden Gelir‖
mektubunda kaybedilen topraklardan ümit kesilmemesi, çalışılırsa buraların geri
alınabileceği, yirmi altıncı sayıda ―Coğrafya, Tarih‖ mektubunda bu bilgilere sahip
olunmaması halinde vatanın sevilip benimsenemeyeceği ve korunamayacağı anlatılır.
Yirmi yedinci sayıdaki üçüncü mektup ―Memurluk‖ başlığını taşır ve bu mektupta
memuriyet kötülenip ticaret övülür. Dimağının ve kolunun güçlü olmasını kardeşine
öğütleyen ağabeyinin dördüncü mektubu ―Kuvvetli Ol‖dur. Edirne‘de, binbaşı olarak
şehit olan ağabeyinin ölümünün ikinci senesi olduğunu söyleyen ağabeyi kardeşine, bu
tarihin unutulmayıp intikam için her sene hatırlanmasını tembihlediği ―Yılbaşı‖ başlıklı
beşinci mektubu yazar. Altı yıl önce verilen hak ve adalet gününün yani Meşrutiyet‘in
ilânının anıldığı son mektup ―10 Temmuz‖ başlığını taşır.
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Mektup türü, Talebe Defteri‘nde geniş yer tutmuştur. Talebelere verilmek istenen
mesajlar için çok elverişlidir. Uzun mektuplarla farklı pek çok konu ele alınmıştır.

2.3.2. Fen
İyi yetişen bir Türk gencinin bilimde, fende başarı göstermesi, Talebe Defteri‘nin
beklentilerinden biridir. Kimya deneylerine, fizik konularına yer verilen dergide çoğu
zaman eğlence ön planda olmuştur. ―Gözlüklü Baba‖ adındaki kahraman fen ve
eğlenceyi birleştiren ilgi çekici bir ihtiyar olarak yaratılmıştır. Hitap ettiği yaş aralığının
geniş olması sebebiyle bazı nüshalarda oyun oynar gibi deney yaptırılırken bazı
sayılarda istatistikî bilgilerle bilimsel makaleler aktarılır.
―Fen Sahifeleri‖ köşesinin ilk makalesi kuvvet konusuyla ilgilidir. Daha küçük yaştaki
çocukların rahatça anlayabilmesi için, verilen bilgiler çizimlerle ve hikâyeleştirmelerle
desteklenmektedir:
İşte bakın Ahmed şu taş arabasını çekiyor. Arabayı yürüten sebep Ahmed‘in kuvvetidir.
Arkadaşı Rıfkı da latife yapmak için gizlice Ahmed‘e görünmeden arabanın arkasına
yapışmış, kendine doğru çekiyor. Zavallı Ahmed zorluyor, zorluyor araba bir türlü eskisi
gibi kolay çekilmiyor. Acaba ne var? Araba neden böyle yavaşladı… Sebebi ne?
Ahmed bakıyor ki Rıfkı yapışmış, arabayı aksine çekiyor. Demek ki arabanın hızını
azaltan sebep nedir? Rıfkı‘nın kuvvetidir. (Talebe Defteri, S. 3, s. 37)

Dördüncü sayıda ―Zerreler Arasında‖ başlığı altında cisimlerin nasıl meydana geldiği
kömür, kükürt, demir, bakır örnekleriyle açıklanır. ―Artık İnsanlar da Uçabiliyor‖
makalesinde resimli örneklerle, uçurtmanın hava akımı sayesinde nasıl havalandığı
anlatılır. Beleriot‘un uçağı ve uçuş denemelerine yer verilir. Altıncı sayıdaki ―Zerreden
Cisimlere‖ onun devamıdır ve bir element tablosu ile cisimlerin zerrelerden meydana
gelişini tasvir eden düğme şekilleri mevcuttur. Dokuzuncu nüshada yer alan ―Nevton‘un
Elması‖ ise Newton‘un yer çekimi kanununu bulmasını konu eden fennî yazıdır.
―Küçük Dostlarımıza Fennî Kerâitler‖ ana başlığıyla ilk kez onuncu sayıda ―Kurşun
Çanağına El Nasıl Sokulurmuş?‖ yazısı yayımlanmıştır. Büyük babasının Hocam diye
hitap ettiği gözlüklü bir ihtiyarın yaptığı deneyler ve keşifler anlatılmaktadır. Gözlüklü
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Baba‘nın Çırağı imzalı bu yazılarda kimya deneyleri, ―siz sakın denemeyin‖ uyarısıyla
aktarılır:
Küçük dostlarım, aradan yirmi beş sene geçmiş bulunuyor ve bugün ben de ―Gözlüklü
Baba‖nın bütün esrârına vâkıf bulunuyorum. Ben de onun gibi, elimi hiç korkmadan
erimiş kurşun çanağına sokup çıkarabiliyorum. Ben de ateşi ağzıma alabiliyorum. (Talebe
Defteri, S. 10, s. 155)

―Gözlüklü Baba‘nın Marifetleri‖ yazı dizisi çocukların ve gençlerin ilgisini çekmeyi
başarmıştır. Bunu, gelen mektuplardan ve yazı dizisinin uzun sürmesinden anlamak
mümkündür. On birinci sayıda yılan oyuncağı yapımı, ağza ateş alıp yanmama yolu
anlatılmaktadır. On ikinci sayıda nar şerbeti görünümlü kimyevî karışım, on üçüncü
sayıda mürekkep görünümlü karışım, on dördüncü sayıda ―Mühürlü Çerçeve, Tılsımlı
Resim‖ başlığıyla küçük bir deney, on beşinci sayıda ―İyi Sıhhatte Olsunlar‖ başlığıyla
klorür ve kobaltla kâğıdı ateşe tutup görünmeyen yazıyı görünür hale getirme tarif
edilmektedir. On yedinci sayıda kedi maketini boya karışımı ile kaplana benzetme, on
sekizinci sayıda taşı yumrukla kırabilme, on dokuzuncu sayıda aynaya üfleyerek resim
çıkarma, yirminci sayıda da suyun içinde ateş yakabilme yollarını gösteren kimyasal
yöntemlere yer verilmiştir. Bir süre ara verilen bu yazı dizisi ―Gözlüklü Baba‘nın
Komşusu‖ imzasıyla bir süre sonra tekrar dergide yer almıştır. Otuz yedinci sayıda
yumurtanın ayaklanması olarak gösterisi yapılabilecek olan bir deney, son olarak elli
üçüncü sayıda da ilkel mikroskop ve teleskop yapımı tarifi verilmiştir.
Talebe Defteri‘nin yayımlandığı dönemdeki bilimsel gelişmeleri dergiden takip etmek
mümkündür. Yirmi birinci sayıda yer alan ―Arzın Son Kadeh Suyu‖ başlıklı makalede
Ay ve diğer gezegenlerdeki su durumuna, ―Fen Âleminde‖ başlıklı makalede de pösteki
saymak deyiminden yola çıkılarak insan saçlarının tür ve sayısı konusuna açıklık
getirilmiştir. ―Fen Âleminde‖ yazı dizisinde sayısal verilere dayanarak ve kaynak
göstererek bilimsel bilgiler okurlarla paylaşılmaktadır. ―Su Kuvveti‖ yirmi yedinci
nüshada bulunan makaledir ve makine inkılâplarını, buhar makinesini, elektrik üretimini
ve barajlardaki, fabrikalardaki kullanımını anlatır. Yazı dizisinin devamında ―Gölgeler
İlmi‖ makalesi vardır. Otuzuncu nüshada yer alan bu makalede x ışınları, röntgen ve
fotoğraf makinesi tanıtılmakta ve telefonun icadından bahsedilmektedir.
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―Fennî Yazılar‖ adı altında yayımlanan icat ve keşifler otuz sekizinci sayıda
başlamaktadır. İlk olarak ―İnci‖ makalesi ile karşılaşılır ve bu makale inci oluşumunu,
incinin tarihini, nisan yağmuruyla oluştuğuna inanılsa da aslında istiridyenin kuruyan
ifrazı olduğunu bilimsel ifadelerle anlatır.
İlk bakışta anlamsız gelen bazı bilgiler yok değildir; fakat bunların üzerine yapılan
çalışmaların sonucuna yer veren bazı yazılar faydalı olabilmektedir. Aradan geçen
neredeyse bir asırlık zaman diliminde teknolojideki gelişmeyi görebilmek açısından da
bu yazılar önemlidir. Sivrisineklerden kurtulmak için ne renk elbise giymeli, hangi renk
ışık daha kuvvetlidir, dünyadaki sinema şeritlerinin boyutları, bulaşık makinesinin icadı
bunların başlıcalarıdır. Kaynatılmış suyun ve demirin kullanım alanlarına göre
kıymetinin anlatıldığı bir bölüm Defter‘in otuz sekizinci sayısının sonunda yer alır,
verdiği bilgilerin o dönem için güncel oluşu dikkat çekicidir. Otuz dokuzuncu sayıda
―Kibriti Kim Keşfetti‖, ―Elektrikli Nebatat‖, ―Çocuklarda Gece Korkusu‖, ―Vücutta
Neler Var‖, ―Buzun Kuvve-i Tahammüliyesi‖ başlıklı fennî yazılar mevcuttur. Kırk
ikinci sayıdaki ―Fasulyeye Niçin Sırık Lâzımdır‖ makalesi, Güneş‘in bitkiler üzerindeki
etkisini; ―Yükselirken‖ makalesi, Dünya‘nın yuvarlak oluşu nedeniyle yerden
yükseldikçe görüntünün değişeceğini, ―Süt Nasıl Muhafaza Olunur‖ makalesinde ise bir
kg süte bir gr asit borik atılırsa sütün sıcak havada bile taze kalabileceği anlatılır. Kırk
dördüncü sayıda ―Gözlüklerin Tarihi‖ yazısından sonra ―Lantern Majik‖ adlı icat (slâyt
makinesi), nüsha-i fevkalâdede ―Beynelmilel Vakit Hattı‖ makalesinde yeryüzündeki
zaman hesaplamalarındaki dakika farklarının sebepleri kaleme alınmıştır. ―Fosforun
Tarihi‖ başlıklı makale ile elli sekizinci sayıda, gerçek fosforu 1669 yılında Hamburglu
bir köylünün felsefe taşı ararken keşfettiği; o güne kadar, ışık saçan her şeyin fosfor
zannedildiği öğrenilmektedir.

2.3.3. Tarih
Tarih; Talebe Defteri‘nde çok geniş yelpazede, çok farklı konu ve şekillerde
okuyucusuyla buluşmaktadır. Öğrencilerin iyi bir tarih bilgisine sahip olmaları,
geleceğin

teminatı

olarak

görülmektedir;

çünkü

geçmişteki

hatalardan

ders,
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kahramanlıklardan cesaret alınacaktır. Munis Nejad, ―Coğrafya, Tarih‖ başlıklı mektup
türündeki yazısında tarih ve coğrafya bilmenin öneminden bahseder. Buna göre, tarihini
bilmeyen, topraklarını tanımayan bir nesil; vatanını, milletini asla koruyamayacaktır:
Sen İstanbul‘u seviyorsun; çünkü orada doğdun, alnını yükselten Fatih onun etrafında
muharebe etti, sen Türksün ve Türk‘üm dediğin vakit göğsünü kabartan iftiharlı
duygulardan birini de İstanbul‘u fethedenlerin Türk olmasında buluyorsun. Eğer
İstanbul‘un nasıl fetholunduğunu bilmezsen, bu kaleler önünde kaç bin Türkün can
verdiğini öğrenmezsen onu lâyıkıyla sevemezsin. İnsana vatanını sevdiren vatanın tarihi,
mâzîsidir. (Talebe Defteri, S. 26, s. 419)

Dünya tarihinden ―Giyom Tell‖ (7. S.), ―Vamberi‖ (10. S.) ve ―Figaro‖ (29. S.) tanıtılıp
hikâyelerine yer verilen şahsiyetlerdir. Defter‘de bu yazılar fazla yer tutmaz. En geniş
yer tutanlar tarih hikâyeleridir. ―Tarih-i Milliye Sahifeleri‖ serlevhasıyla yayımlanan
yazı dizisinin ilk parçası on yedinci sayıdadır ve Hz. Muhammed‘in hayatı, ecdâdı
anlatılır. ―Harp Hikâyeleri‖ Durmuş Çavuş, Köse Kahya, Melikşah Selçukî gibi
kahramanların hikâyelerinin yanı sıra Edirne‘nin işgali ―13 Mart 329‖ te (22. S.),
Osmanlı‘nın en uzun savaşı olan Girit Muharebesini ―Yirmi Beş Sene Siper Kavgası‖
(46- 50. S.) başlıklarında bulmak mümkündür. ―Amelî Ahlak‖ yazı dizisinde ahlâkî
değerler, tarihten alıntılarla ve Cezayirli Gazi Hüseyin Paşa, Ali Paşa, Yıldırım Bayezid
gibi Türk büyüklerinin anılarıyla öğrencilere anlatılmaktadır. (Bu yazı dizileriyle ilgili
ayrıntılı bilgi ―Türk Tarihindeki Kahramanlar ve Kahramanlıklarla Savaş Coşkusu
Yaratma‖ başlığında verilmiştir.)
Abdurrahman Şeref‘in ―Cülus-i Hümâyûn Münasebetiyle‖ başlıklı yazısında Osmanlı
padişahlarının isimleri hakkında bilgi vererek ilk defa aynı isimde iki kardeşin peş peşe
tahta çıktıkları ve padişah isimleri içinde Sultan Mehmet adının en fazla gelen (altı defa)
isim olduğu bilgisi verilmektedir. Padişahlar hakkında çeşitli bilgiler verilmektedir:
Sultan Mehmed Han-ı evvel ―Çelebi‖ lâkâbıyla mülakkâb olup Yıldırım Bayezid‘in küçük
mahdumudur. Ankara vakıasının neticesi olan perişanlıkta şehzâdegân içinde gerek mevkii
ve haysiyet-i zâtiyesini gerek ata ve ecdâdının şeref ve celâdetini muhafaza eden kendileri
olmuştur. (…) (Talebe Defteri, S. 57, s. 914)

İcat ve keşiflerin ele alındığı yazıların bir kısmına genel kültür başlığı altında
değinilecektir. ―Kabl‘el Tarih İnsanların Meskenleri‖ (23. S.) eski İsviçrelilerin yaşadığı
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felâketleri ve yerleri, ―Başlarımızın Üstündeki Deniz‖ (23-24. S.) balonun icadı ve
tarihteki gelişimini, ―İlk Teleskop‖ (36. S.) bir gözlükçünün oğlunun keşfettiği
büyütecin teleskopa dönüşmesini ve Galileo‘nun onu yaygınlaştırmasını anlatan
yazılardır. ―İp ve İp Oyunları‖ Roma, İtalya, Fransa ve Osmanlı‘da ip oyunlarının
tarihsel değişim sürecini konu eder. Roma ve İtalya‘da erkek çocuklarının oyunu olarak
ortaya çıktığı ve Fransa‘da inkılâp sonrası kızların etek giyme zorunluluğunun
kalkmasıyla kızların da oynamaya başladığı bu oyun Osmanlı‘da kız çocuklarına has bir
hale gelmiştir.
Milattan önce 200 yılında Çinli bir generalin uçurtmayı bulmasını anlatan ―Uçurtmanın
Tarihi‖ (37. S.) gibi pek çok makale vardır. Bu yazılar şunlardır: ―Şemsiyenin Tarihi‖
(38. S.), ―Kibriti Kim Keşfetti‖ (39. S.), ―Kravatın Tarihi‖ (43. S.), ―Gözlüklerin Tarihi –
Lantern Majik‘in Tarihi" (44. S.), ―Atın Tarihi‖ (45. S.), ―Fosforun Tarihi‖ (58. S.),
―İpeğin Tarihi‖ (60. S.)
2.3.4. Coğrafya
Coğrafî bilgiye sahip olunması, vatan topraklarının ve sınırlarının iyi bilinmesi gerektiği
söylenen Defter‘de önce doğayı sevdirmeye yönelik yazılarla karşılaşılır. ―Tabiat ve
Çocuk‖ (1. S.), ―Ben ve Tabiat‖ (4. S.), ―Dirilen Bir Terbiye‖ (8. S.), ―Bahardan
İstifade‖ (37. S.), ―Ormanlardan Edilen İstifade‖ (40. S.),

―Oba Mektepleri Oba

Çocukları‖ (51-52. S.) yazılarında tabiat sevgisi aşılanmaya çalışılmaktadır. Kendi
memleketini tanıyan insan onu sever. Ancak bu sevgiye sahip olan çocuklar ve gençler
denizi, yeri, göğü, ormanları, yer şekillerini öğreneceklerdir. Yirmi altıncı sayıdaki
―Coğrafya ve Tarih‖ makalesi bu fikri desteklemektedir:
Türklere karşı taarruz eden bir ecnebî karşısında bulunsa yanındakine dönüp ‖Hakikat,
böyleyiz‖ der. Biz ecnebilerin hakkımızda söylediği acı küfürleri darb-ı mesel diye
kullanırız. Çünkü biz mekteplerimizde tarih okumadık, coğrafya hocamız cahildi, hiçbir
şey anlamıyordu. Ecnebi mekteplerine gidenler ise o milletlerin coğrafyasını gördüler,
tarihini iyi okudular. (Talebe Defteri, S. 26, s. 419)

Kendi memleketini bilenlerin daha sonra diğer memleketlere göz dikeceğinden
bahsedilen ―Memleketimizde Neler Çıkıyor‖ makalesinde sahip olduğumuz kömür,
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kömür tozu ve linyit gibi madenlerin durumu tablolarla aktarılmaktadır. İstatistik ve
iktisat bahislerinden olduğu belirtilen yazıda önce millî bilinç yaratılmak istenmektedir:
―Memleketlerini tanımayan, istatistiklere ehemmiyet vermeyen milletler yaşayamaz‖
derim. Tarih, mâzîye aittir; istatistik ise zamanda âtinin tarihidir. Yaşamak isteyen, her
adım attıkça nereye bastığını, ileride nereye basacağını bilmeli ve düşünmelidir. (Talebe
Defteri, S. 34, s. 549)

Yeraltı zenginliklerinin bilinmesi eğitimin bir parçasıdır; fakat Defter‘de bunun yanında
dönemin milliyetçiliğini güçlendirici bir unsur olarak da sunulmaktadır. Bilin, sevin,
sahip çıkın gibi bir mantık kurulmaktadır. Bu doğrultuda altın, gümüş, çinko, kurşun
gibi madenlerin durumu ―Demiri Altın Yapmak‖ (35. S.) makalesinde kaleme alınmıştır.
Öğrencilerin anlaması ve sıkılmadan öğrenmeleri için coğrafî metinler basit bir dille
yazılmıştır. On birinci sayıdaki ―Deniz‖ makalesi Ahmed Cevad‘ın kaleme aldığı
oldukça anlaşılır bir metindir:
Bir an için denizin kuruduğunu farz edelim; netice olarak artık hiçbir bulutun havaya
kalkamayacağı, hiçbir damla yağmurun yere inmeyeceği, hiçbir gün otun ruy-ı zeminde
yetişmeyeceği, hiçbir canlı mahlûkun yaşamayacağı vazhen anlaşılmaz mı? (Talebe
Defteri, S. 11, s. 167)

―Med-cezir‖ başlığıyla aynı adı taşıyan doğa olayını açıklayan, on dokuzuncu sayıdaki
İngilizceden çeviri makaledir. Denizler ve gölleri, bulutlar ve suyun bağlantısını,
Ay‘daki su durumunu konu alan ―Arzın Son Kadeh Suyu‖ (20. S.), bir kıtanın
oluşumunu ve tarihini ―Antarktika‖ (30. S.) makaleleri anlatmaktadır. ―Kara mı Deniz
mi?‖ (49. S.) akıntıların ortasında oluşan ve ileride bir kıta olması muhtemel noktayı,
―Buz Sahralarında Bir Cevelan‖ (51-52. S.) aysberglerin oluşumunu ders verir gibi
öğrencilere aktarmaktadır.

2.3.5. Gezi Yazıları
İdeal bir Türk gençliği yaratmak için gereken bilgi donanımını edebî eserler aracılığıyla
sunan Talebe Defteri, gezi yazılarına bu noktada geniş yer vermiştir. Kafkasya‘dan
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Antarktika‘ya uzanan gezi yazıları ―Seyahatler‖ ana başlığıyla yayımlanmıştır.
Siraceddin imzalı yazı dizisinin ilk sayıda yer alan ilk parçasının başında bir açıklama
bulunmaktadır. Açıklamada sözü edilen arkadaştan bir daha bahsedilmeyecektir:
Bir arkadaş var. Çok gezmiş, çok görmüş. Nereye gitti, ne gördüyse kaydetmiş. Canınız
sıkılmazsa size onun defterinden bazı parçalar nakledeceğim. Bu sefer Kafkasya‘daki
seyahat defterinden bir parçayı takdim ediyorum. (Talebe Defteri, S. 1, s. 14)

İlk üç sayıda Kafkasya‘daki Elbruz Dağı‘nın zirvesine yapılacak olan tırmanış ve
Kafkasya‘nın yer şekillerinden folkloruna kadar pek çok bilgi verilmektedir. Beşinci
sayıda ―Mon Blan‘a Seyahat‖ uzun bir yer tutar. Fransa ve İngiltere arasındaki, Alplerin
parçası olan en yüksek dağa tırmanış konu edilir. Otuzuncu sayıda Britanya‘dan ayrılan
bir kıta olarak tanıtılan ―Antarktika‖dan sonra otuz üç, otuz dördüncü sayılarda ―Tiflis
Müzesi‖nin tasviri, Kafkasya‘nın tarihi ve âdetleri hakkında bilgi edinilmesini sağlayan
bir gezi yazısı bulunmaktadır:
Tiflis‘te görülebilecek bir şey varsa Kafkasya müzesidir. Benim gittiğim sene müze
yapılalı çok olmamıştı. Müdürü büyük bir âlimdi. Adına Doktor ―Râd‖ diyorlar. Müze bu
zâtın himmetiyle vücuda gelmiş. (…) burada dürus u eşya tatbikatını fevkalâde cazip,
meraklı, aynı zamanda pek ziyade istifadeli bir hâle koymuşlar… o derece ki emsâli başka
yerlerde görülmez… Alt katta bir holü ile dört salon var. Burası Kafkasya‘nın tabâkat ve
hayvanatına tahsis olunmuş. Karîlerimiz bizi affetsinler fennî tafsilata girişmeyeceğiz.
Çünkü uzun gider. (Talebe Defteri, S. 33, s. 534)

Yazar, Tiflis Müzesi‘nden o kadar etkilemiştir ki Osmanlı topraklarında da bunun bir
benzeri olacak yeniçeri müzesi kurulması önerisini ortaya atar.
―Volkanlar Etrafında‖; Lisaneddin‘in kırk yedinci sayıda Fransızcadan çevirdiği, Cava
adasındaki Bruma yanardağına yolculuğun anlatıldığı bir gezi yazısıdır. ―Buz
Sahralarında Bir Cevelan‖ da Nüsha-i Fevkalade‘de yine Lisaneddin imzalı, glâse ve
aysberglerin anlatıldığı bir başka gezi yazısıdır. Lisaneddin‘in Talebe Defteri‘nde yer
alan son gezi yazısı altmış birinci sayıdaki ―Bisikletle Arabistan‘ı Mürur‖ yazısıdır. Bu
yazıda bir İngiliz zabiti olan Noel‘in bisikletle Bahr-i Sefid sahilinden Hindistan
sınırlarına kadar Arabistan‘ı geçmesi ve yaşadığı zorluklar anlatılmaktadır.
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Altmış ikinci nüshada ―Kafkasya Seyahati Notlarından‖ başlıklı, İbrahim Memduh
imzalı yazıda (Ruşen Eşref‘in de aynı geziye katıldığı bu sayıdan öğrenilir.), ilk sayıdaki
―Seyahat‖ yazısında olduğu gibi Kafkasya‘nın yer şekilleri, iklimi, lisanı, bir arada
yaşayan karışık milletleri anlatılmaktadır. Altmış iki ve altmış üçüncü sayılarda aynı
seyahate ait hatıralara yer verilen ―Gördüklerim İşittiklerim‖ başlıklı yazılarla
karşılaşılmaktadır.
İskender Fahreddin‘in kaleme aldığı ―Sudan‘da Çocuklar – Sudan Hatıraları‖ otuz yedi
ve kırk birinci nüshalar arası yayımlanan hatıra ve gezi yazısıdır. Bahr-i Amer
yolculuğuyla başlayan yazıda İngilizlerin sömürüsü altında yaşayan Sudanlıların çektiği
sıkıntılar, kimliklerini kaybedişleri, İngiliz terbiyesiyle, baskısıyla kendi atalarına
düşman oluşları ibret verici şekilde okurlara anlatılmaktadır. Sudan‘ın iklimi, dili,
insanların inanç ve değerleri, kadınlarının süslenme anlayışları uzun uzun anlatıldıktan
sonra son bölümde oradan ayrılırken vapura köpek balığının çarpmasıyla yaşanan korku
hikâye edilmektedir.
―Seyahatler‖ yazı dizisinin dışında, eğitim konulu okul gezileri bilgi verme ve rehberlik
amaçlıdır. Harun‘ür-Reşid imzalı ―İstikbalde Bir Mektep Gezintisi‖ yazısı bunların
ilkidir. Darüşşafaka üçüncü sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen Napoli Gezisi
anlatılmaktadır. Yirmi beşinci sayıdaki ―Mektep Gezileri‖ ve yirmi sekizinci sayıdaki
―Kadıköy Numune Mektebi‘nin Bursa Seyahati‖ imzasız makalelerdendir. Defter‘de
Kadıköy Numune Mektebi‘nin etkinliklerine ve tanıtımlarına farklı şekillerde yer
verilmekte ve verilen eğitim takdirle dile getirilmektedir. Söz konusu yazıda bu okulun
öğrencilerinin farklı alanlarda etkinlikler yaptıkları ve başarılı oldukları dile
getirilmektedir:
Bursa Sultânîsi futbol takımıyla Kadıköy takımı Atıcılar‘da güzel bir futbol oyunu
oynadılar. Kadıköy, (sıfıra) karşı (dört) gol ile galip geldi. Bursa‘da zuhur eden müessif bir
yangında Kadıköy izcileri büyük gayretler sarf etmiş ve pek çok yararlık göstermişlerdir…
(Talebe Defteri, S. 28, s. 459)

Otuz birinci sayıda İstanbul Sultanisi keşşaflarının Polonez, Şile ve İzmit seyahatine
fotoğraflarıyla birlikte yer verilmektedir.
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2.3.6. Genel Kültür
Hayata dair her konuda bilgi sahibi olması istenen öğrencilerin genel kültür seviyesi
Talebe Defteri ile artırılmaya çalışılmaktadır. Çok geniş bir yelpaze olan bu başlığı
felsefe bilgisi, bazı ulusların ve hayvanların tanıtımıyla sınırlamanın daha sağlıklı
olacağı fikriyle, belli kısımlar bu başlıkta incelenecektir.
Otuz dördüncü sayıdaki ―Karnından Konuşanlar‖ vantrologları, ―Musikî ile Tedavi‖
hastalıklara çözüm olabilecek yeni yöntemi, nüsha-i fevkaladedeki ―Eski Zamanda
Telgraflar‖ ilkel haberleşme yollarını ve telgrafın tarihini anlatmaktadır. Felsefe bilgisi
verilen yazılar; on beşinci sayıda ―Ormanda Ağacı Görmeyen‖, on altıncı sayıda
―Terbiye Felsefeleri‖, altmış dördüncü sayıda da ―Feylesof ile Bostancı Arasında‖dır.
Ulus tanıtımları noktasında Çinlilerin ilginç geleneğini konu alan ―İntikam İçin İntihar‖
dikkat çekici bir yazıdır. Kızdığı kişilere ömür boyu vicdan azabı çektirmek isteyen
Çinlilerin intihar etmelerini anlatan yazının girişinde, amacı da söylenmektedir:
Yaşadıkları iklim, takip ettikleri maişet, besledikleri i‘tikadlar vesaire i‘tibarıyla bize hiç
benzemeyen ne kadar çok kabileler, kavimler vardır bilir misiniz? Bunların hayatlarını
tedkik etmek beyinlerinde hüküm süren fikirleri, kanaatleri anlamakta bizim için büyük
fâideler vardır. Bütün bu şeyler içinde bize gayet garip, hatta bazen pek gülünç gelecek
birçok şeylere tesadüf olunur. Lâkin bunları yalnız tuhaf bulmakla geçiştirmemeli,
insanların birbirinden ne kadar ayrı, ne kadar uzak şeyler düşünebildiklerine, birbirimize
ne derece zıd i‘tikadlara sapabildiklerine dikkat ederek fikrimizi genişletmeye,
başkalarının efkârını hürmet ve dikkatle karşılamaya alışmalı. (Talebe Defteri, S. 2, s. 30)

―Kabl‘el Tarih İnsanların Meskenleri‖ yirmi üçüncü sayıda bulunan, göl kenarında
yaşayan İsviçrelilerin atalarını anlatan çeviridir. ―Daima Teganni Eden Bir Millet‖
ellinci sayıda Lisaneddin imzalı makaledir. Finlandiyalıları tanıtır, aslen Türk oldukları
ve neşeleri sayesinde sürekli şarkı söylemeleri anlatılır.
Doğayı ve hayvanları tanıtıp sevdirmek için Talebe Defteri, özellikle ilk sayılarda
didaktik yazılara yer vermiştir. Muallim Harun‘ür-Reşid imzalı bu yazılar hayvan ve
böcekleri tanıtmakla kalmayıp bazı yerlerde ansiklopedik bilgiler sunmaktadır. ―İpek ve
İpek Böceği‖ bu yazıların ilkidir. Tablo ve şekillerle, Osmanlı topraklarında ve
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dünyadaki koza ve ham ipek mahsulü oranları verilmiştir. Kıymeti ve önemli bir gelir
kaynağı oluşu vurgulanarak geleceğe taşınması istenilir:
Eğer ipek almak isterseniz kozaları toplayarak yüz derece hararet arz ederiz. İçlerinde
mahsul olan böcekleri kelebek olmadan öldürürüz. Tohum almak isterseniz kozaları
mukavva veya tahta kutulara vaz‘ ederek saklarız. Yirmi gün kadar geçince böcekler
kendilerini hapseden ipek kozayı delerek beyaz bir kelebek uçar. Son hizmet olarak da
ertesi sene ipek böcekleri yetiştirecek kıymetdâr tohumları bırakır ve ölür giderler. (Talebe
Defteri, S. 1, s. 11)

İkinci sayıda ―Fil‖ başlığıyla filler anlatılmaktadır. Dövüşen, adam taşıyan, hamallık
edip top yükleyen fil fotoğrafları ile süslenen makalede fillerin zekâsını kanıtlayan
özelliklerine de yer verilmektedir.
(…) Fakat pek kızdırılırlarsa düşmanına karşı yaptığı mukabelenin en hakikisi hortumunu
su ile doldurup yangın tulumbası gibi üzerine su sıkmaktır. Daha hiddetlenirse yine
hortumuyla yerden aldığı taşlar ile düşman taşlamaya başlar. Ve nihayet hortumuyla
yakalayarak sıkar, boğar, bir plastik top gibi yere çarpar veya havaya fırlatır. (Talebe
Defteri, S. 2, s. 23)

Üçüncü sayıda ―Devekuşu‖ makalesinde devekuşlarından ve insanların onlara karşı ne
kadar acımasız davrandığından bahsedilir. Elli sekizinci sayıda devekuşları ―Uçamayan
ve Yavaş Yavaş Yok Olan Kuşlar‖ yazı dizisinde tekrar ele alınmaktadır. Yedinci
sayıda ―Köpeklere Dair‖ başlığı altında köpekler, çeşitleri (av, çoban ve bekçi
köpekleri), köpeklerin insanlara sağladığı faydalar anlatılır. Dokuzuncu sayıda tanıtılan
hayvan beygirdir. On birinci sayıda beygirler, ―Zaman-ı Kadimdeki Beygirler‖
başlığıyla anlatılmaya devam edilmiştir. Eski Yunan ve Roma‘da düzenlenen beygir ve
araba yarışları, izleme alanları ve at türleri anlatılır.
On sekizinci sayıda ―Beyaz Ayı‖, on dokuzuncu sayıda ―Niçin Kediler Dört Ayakları
Üzerine Düşerler‖, elli beşinci sayıda ―Kaplanlar ve Kaplan Avları‖ başlıkları altında
hayvan tanıtımları devam etmektedir. Bu yazı dizisinin son makalesi altmış üçüncü
sayıdaki ―Atmaca‖dır. Adı geçen bu makalelerle çocukların ve gençlerin bilgisi
artırılmaya çalışılırken onlara hayvan sevgisi de aşılanmaktadır.
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2.3.7. Güncel Olaylar
Güncel olayları Defter‘den takip ederken başvurulabilecek yazılar oldukça fazladır.
―Artık İnsanlar da Uçabiliyor‖ yazısı ile dördüncü sayıda Wilbur Beleriot‘un uçuş
denemeleri ve Taksim Topçu Kışlası‘na düşüşü aktarılmaktadır.
Talebe Defteri‘nin yayımlandığı savaş dönemi oldukça çalkantılıdır. Talebeleri olan
bitenden haberdar etme görevi kısmen yerine getirilmektedir. Gazete formatına
yaklaşmadan, bazı nüshalarda, çok önemli olaylar edebî metinlerle aktarılmıştır. On
dokuzuncu sayıda edebiyat dünyasını derinden sarsan bir olaya yer verilmiştir.
Recaizâde Mahmut Ekrem‘in ölümü üzerine Suad Fahir ―Üstad Ekrem‖ şiirine,
Abdurrahim Şeref Bey ―Ekrem Bey Merhumun Mekteb-i Mülkiye Muallimliği‖ anısına,
müsabaka kısmında ise ―Ekrem Bey hakkında gençler neler biliyor?‖ sorusuna yer
verilmiştir.
Yirmi ikinci sayıda Naci Sağir; Bulgarların Edirne‘yi kuşatmasının birinci senesi
hasebiyle ―13 Mart 329‖ u kaleme almıştır. Rumeli‘nin tek Müslüman şehrinin düşman
eline geçtiği; ancak çok çalışılırsa geri alınabileceği dile getirilir. Aynı sayıda ―Taş
Devrinde Ressamlık‖ makalesinde, mağaralarda çalışma yapan bir İspanyol kızının
dünyanın en eski sanayi-i nefise mektebini keşfettiği müjdelenir. Yirmi sekizinci sayıda
―Millî İhtifâl‖ başlığıyla, Ziya Bey‘in öncülüğündeki tören anlatılır. Bu tören 461 sene
önce Fatih‘in Ayasofya‘da ilk Cuma namazını kılmasının sene-i devriye kutlamasıdır.
―Büyük Vapurlar‖, yirmi dokuzuncu sayıda yer alan çeviri metindir. Dünyanın en büyük
vapurlarının Avrupa ile Amerika arasında sefer yaptıkları anlatılır. Aynı nüshada, Beyrut
Darülmuallimin Keşşafları‘nın 16 Haziran‘da Sirkeci‘de olup İstanbul Sultânîsi‘nde
kalacakları haberi duyurulur. Otuzuncu sayıda bu buluşmanın fotoğrafları yer almıştır.
Derginin müdürü ve sahibi Ahmed Halid‘in bir süre olmayacağı, beş ay boyunca raporlu
olup matbaadan ve görev yaptığı okuldan uzak kalacağı duyurulmaktadır. Fakat kırk
birinci sayıda yapılan bu açıklama üzerine Ahmed Halid‘in güncel olaylara değindiği
yazıları hiç kesintiye uğramamış, sonraki üç sayıda da devam etmiştir.
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Kırk beşinci sayının sonunda mekteplerin kayıtlarının başladığı duyurusu ile öğrencilere
hatırlatma

yapılmaktadır.

―Önümüzdeki

Cumartesi

günü

ibtidâîlerde

tedrisata

başlanacaktır.‖ (Talebe Defteri, S. 45, s. 735). ―Kadın Doktorlarımız Olacak‖
duyurusuyla da tıp fakültelerine kadınların girmesine izin verildiği muştulanır. Savaş
şartlarının yarattığı yokluk sebebiyle kâğıt sıkıntısının olduğu, bu nüshanın kapaksız
basılmasıyla öğrenilmektedir. Kâğıdın yolda olduğu, geldiğinde yeni eserler basılacağı
söylenir. Kırk yedinci sayıda ―Alman İmparatoru Wilhelm Hazretleri‖ hitabıyla tanıtılan
imparatorun ziyaretinden bahsedilir.
Uyarılar ve duyurular kırk dokuzuncu sayının sonunda o günün gözlerde canlanmasını
sağlayacak şekildedir. Toplu aboneliklerin ilan edilip diğer öğrencilerin de teşvik
edildiği bu bölümde, fakir talebeye ücretsiz kitap verilmesinden, kırtasiye levâzım
fiyatlarının artışından şikayet edilmektedir. Öğrencilere, tramvay kenarına yapıştıkları
için hem parasız yolculukla hırsızlığa karışmalarının, hem de canlarını tehlikeye
atmalarının kötülüğü anlatılır. Son uyarı erkek talebenin saçlarının kesilmesine
yöneliktir. Hastalık riskine karşı, okula uzamış saçlarla gelen öğrencilerin saçlarının
makineyle kesileceği duyurulur.
―Deniz muharebeleri‖ yazısı ellinci sayıda yer alır ve Aziz Hüdayi imzalıdır. On yıldır
süren savaşın etkilerinin anlatıldığı metinde çocuk dergilerinin artması gerektiği
dönemde azalması eleştirilir ve Talebe Defteri olarak büyük bir fedakârlık yapıldığı dile
getirilir. Elli üçüncü nüshanın ilk sayfasında Defter‘in basılması esnasında yaşanan
sıkıntılar sebebiyle sekiz sayfaya düşürülüp fiyatının 40 kuruştan 2 liraya yükseltileceği
yazar. Buna mecbur oluşlarının sebebi kâğıt bulma sıkıntısıdır. Bir senelik kâğıdın
tedarik edildiği müjdesi de okurlarla paylaşılır:
(…) Evvelce de söylemiştik bize hiç kimse ve hiçbir taraf yardım etmemiştir ve etmiyor.
Biz yağımızla kavruluyoruz. Sizin i‘tikad ve samimiyetiniz bize en büyük mükâfattır.
(Talebe Defteri, S. 53, s. 873)

Bir yandan süren Dünya Savaşı‘nın yarattığı zor şartlarla mücadele eden Defter, diğer
dergilerin kalitelerinden ödün vermelerini eleştirerek kendilerinin büyük fedakârlıklarla
bu duruma düşmekten kurtulduklarını söylemektedir.
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Muallim Ahmed Halid‘in kız kardeşi Fatma Hayrünnisa Hanım zatülcenp hastalığına
yakalanıp vefat etmiştir. Elli dokuzuncu sayıda bu duyurulduktan sonra altmış dördüncü
sayıda annesini kaybettiği haberi okurlarla paylaşılmış, yayının aksamasından dolayı
özür dilenmiştir. ―Bir tanecik hemşiremizden sonra, şimdi de annemizi kaybederek âlî
pederimizle beraber üç öksüz kaldık.‖ (Talebe Defteri, S. 64, s. 1026) denilerek
Hayrünnisa Hanım‘ın oğullarının kollarında öldüğü anlatılmıştır.
―Sultan Mehmet Hanımızın Vefatı ve Yeni Padişahımızın Cülusları‖ elli yedinci sayıda
yer alır, 24 Ramazan Çarşamba günü akşamı beşinci Sultan Mehmed Han ölmüştür.
(Talebe Defteri, S. 57, s. 914) bilgisi verilerek 6. Sultan Mehmed Vahdettin Han‘ın tahta
geçtiği bildirilmiştir. ―Sevgili Padişahımızın Kılıç Kuşanması‖ başlığıyla altmış birinci
sayıda bu tören anlatılmaktadır. 6. Sultan Mehmed Han Hazretleri 25 Zilkade 336
Cumartesi günü Eyyüb Ensâri Hazretleri türbesinde ecdâd-ı azâmetlerinin eserine iktifa‘
kılıç kuşanmıştır. (Talebe Defteri, S. 61, s. 978).
―Savaş Bitti‖, Talebe Defteri‘nin son sayılarındaki son büyük gelişmenin haberidir.
Mâzîyi düşünüp ümitlerin canlanması için çocuklara ve gençlere çağrıda bulunulur:
Harp bitti… Artık sulhun altın yaldızlı kapısından yeni bir devre-i hayata dâhil oluyoruz.
Büyük ümidlerimize rağmen bu harpten ma‘nen olduğu kadar madden de muzaffer
çıkamadık. Bu maddî mağlubiyeti tarih tedkik edecektir. Şimdilik bizim vazifemiz yalnız
çalışmak, istikbâle doğru koşmaktır. (Talebe Defteri, S. 63, s. 1015)

Zeyrek yangınında ve benzer olaylarda yaşananlar, yeni çıkan eserler, okullardaki müdür
değişimleri gibi pek çok haber Talebe Defteri aracılığıyla gençlere ve çocuklara
aktarılmaktadır. Öğrencilerin kolay kolay haber alamayacakları pek çok gelişme sıcağı
sıcağına sunulmaktadır.
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2.4. DĠĞER KONULAR
Çocuk ve gençlik dergisi olarak tanımlayabileceğimiz Talebe Defteri, bir öğrencinin
sahip olabileceği, olması gereken her türlü bilgiyi sunmayı hedefler. Bu sebeple çok
farklı konulara değinilmektedir. Edebiyat, tarih, coğrafya, genel kültür ve fen gibi temel
alanların yanı sıra öğrencilerin kendini geliştirmesine olanak sağlayacak faaliyetlerde
bulunulur. Defter; kadınların gördüğü ikinci sınıf insan muamelesini yok etmek için yeni
nesli bilinçlendirmek, mizah duygusunu geliştirmek, eğlendirmek, ahlâk kavramını
yerleştirmek, el becerilerini geliştirmek, sağlıklı insanlar yetişmesine katkıda bulunmak,
rekabet ve heyecan yaratmak gibi çabalar içindedir.
Ana başlıklar dışında üzerinde sıklıkla durulan konular sıralanmaktadır. Burada ele
alınmayan farklı konular elbette vardır; ancak fazla tekrarlanmadığı ya da üzerinde
yeterince durulmadığı için her kavrama özel başlık verilmeyecektir.

2.4.1. Kadın
Kadınların toplumsal hayatta kendilerine yer bulmaya başlaması Meşrutiyet Dönemi‘nde
hız kazanan gelişmelerdendir. Eğitimin önünün açılması, sosyal alanlarda daha faal
olmaları için önce erkeklerin bilinçlenmesi gerekmekte ve yetişen yeni neslin eğitilmesi
bu noktada büyük önem arz etmekteydi. Talebe Defteri‘nin, Ahmed Halid‘in
öncülüğünde, bu sorunun çözümüne katkısı büyüktür. Ahmed Halid hanımlar için
dershane

kuracak

ve

Türk

Kadını

dergisini

çıkaracak

olan

ileri

görüşlü

aydınlarımızdandır. Defter‘de de kadın meseleleri üzerine pek çok makalesi bulunur.
Okurlarının bir kısmı kız öğrencilerden oluşan Talebe Defteri‘nde pek çok öğüt
verilmektedir. Kızlara, nasıl davranmaları, nasıl düşünmeleri gerektiği konusunda yol
gösterilirken erkeklere de kadınlara iyi davranmaları telkin edilmektedir.
On dördüncü sayıda ―Müstakbel Validem‖ başlıklı makalede Muallim Kenan Kemalî;
―Yavrumu vatanı müdafaa etmek için, vatana fedâ olsun diye hem fikir, hem ruh, hem
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bedenen Osmanlı için ne gerekiyorsa öyle terbiye ettim‖ diyen anne kaç tanedir (Talebe
Defteri, S. 14, s. 211) diye sorar. Kadınlara, genç kızlara evlatlarını keşşaf, sporcu,
savaşçı yetiştirmelerini öğütler.
Otuzuncu sayıdan itibaren kendine yer bulan kadın yazarların yazıları ve kadınlık
meseleleri, Talebe Defteri‘nin eki olarak çıkan Türk Kadını dergisiyle birlikte sona
ermiştir.
―Memleketimizde İlk Kız Keşşâflar‖ makalesi otuzuncu nüshada yer almaktadır. Bu
makalede, Osmanlıların övünülecek bir işe imza attıkları anlatılır. Haydarpaşa İttihat
Mektepleri; hastabakıcılık, hayır hasenat için ihtiyaç duyulan sağlam vücutlu kız izciler
yetiştirmiştir. Otuz birinci nüshada ―Lambalı Hanım Efendi‖ makalesinde Florence
Nightingale‘in hayat hikâyesi örnek niteliğinde aktarılır. Kırım Harbi zamanında
Selimiye Kışlası‘nın müttefik hastanesine dönüştüğü, buraya getirilen yaralı askerlerin
tedavi edildiği bilinmektedir. Ortaylı da Nightingale hakkında ―İstanbul‘a kadar
nakledilebilip de bu kışlada tedavi edilen yaralı hastalar için Florence Nightingale bir
melek hâline dönüştü.‖ (Ortaylı, 2014, s. 82) der.
―Hanımlar Sahifesi‖ bölümü ilk kez otuz ikinci sayıda yer bulmuştur. ―Âti Huzurunda
Kadınlarımız‖ başlıklı Abdülfeyyaz Tevfik imzalı mektupta Fatma Aliye Hanım‘a
ithafen, Osmanlı kadınlarının görev ve sorumluluk sahibi oluşlarından bahsedilir.
Erkekler savaştayken ailesini ayakta tutan Osmanlı kadını, çalışkanlığını hayatın her
alanında göstermiş, eğitimde de yükselmeye başlamıştır:
Osmanlılar, kadınları en fedakâr, en çalışkan, akvâm-ı meyanında sayılmaya hakk-ı
lâyıktır. Millî hayatımızı istedikleri kadar eski zamanlara doğru recepli bir nazarla tatbik
edenler, cehlin, taassubun şiddetle hâkim olduğu zamanlarda bile Osmanlı kadınlarını
vazifesi başında bulur. (Talebe Defteri, S. 32, s. 527)

Kadınların zekâsı, övülen diğer bir özellikleridir. Kadın, yüceltilmeye başlanmıştır.
Kadın hareketlerinin kıvılcımlandığı döneme denk gelen bu yazılar farkındalık
yaratılması açısından önemlidir. Otuz dördüncü sayıda birkaç sayı daha devam edecek
olan hanımlar suali yer alır. Otuz beşinci sayıdaki ―Türk Kızları Esir Doğmaz Sultan
Doğar‖, Türk Kadını dergisinde de şiirler yazan (Okay, 2001, s.64) Nüzhet Sabit‘in, kızı
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Leman‘a ithaf ettiği hikâyedir. Bir esir tüccarı, Sultan‘ın oğluna esir kızlar sunar. Sultan
bu kızların içinden bir Türk kızını seçse de Türk kızı onu reddeder. Yunan mitolojisine
atıfta bulunan bu hikâye, bu özelliğiyle farklılık arz eder. Otuz beşinci sayıda kadrosu
yalnızca kadınlardan oluşan ―Yarım Konferans‖ tiyatrosu da bulunmaktadır.
Otuz dokuzuncu sayıdaki ―Hanımlar Sahifesi‖nde Şukûfe Nihal‘in ―Kuş‖ şiirinden sonra
Abdülfeyyaz Tevfik‘in ―Avrupa‘yı İyi Anlayalım, Sonra Taklit Edelim‖ hikâyesi yer
alır. Üç yıl Avrupa‘da kalıp millî, dinî değerlerini muhafaza eden Macide İhsan adlı
genç bir kadın örneği verilmektedir. Macide‘nin ağzından Batı‘nın bazı olumsuzlukları
olduğu; ancak bunların değil, orada yaşayan kibar insanların taklit edilmesi gerektiği
aktarılır:
Ben değil, fakat Macide diyor ki: Siz garbı o muhitin çirkin mahallelerinden başka bir
yerin daire-i mahrumiyetine girememiş adamlardan öğrenmeye kalkarsanız çok
aldanırsınız (…) o yanlış, iğrenç misalleri de taklide yeltenirseniz işte asıl millî felâket o
zaman başlar… (Talebe Defteri, S. 39, s. 638)

Batı‘nın olumsuz yönlerinin olduğu kabul edilmektedir. Kabul edilmeyen şey;
Avrupalılaşmak uğruna yalnız bu yanlışlıklara özenilmesidir. Kadınların aşırı süslenip
fazla açık giyinmeleri, genel ahlâk kurallarına uymayan davranışları, çalışmamaları, ev
hanımlığı yapmamaları kabul edilemez ve Avrupa‘da bunların normal sayılmadığı
söylenir. Kırkıncı sayıdaki ―Macide ile İkinci Mülâkat‖ başlığını taşıyan yazı,
―Avrupa‘yı İyi Anlayalım, Sonra Taklit Edelim‖in devamıdır.
Kırkıncı sayıdaki ―Hanımlar Sahifesi‖nde Osman Fahri‘nin ―Genç Validelere‖ şiiri yer
alır. Kadınların annelik görevi her fırsatta önemle hatırlatılmaktadır. Kırk birinci sayıda
bulunan ―Hilâl-i Ahmer – Moda‖ başlıklı tek perdelik temsilde kadınlara Hilâl-i Ahmer
hemşiresi olabilirsiniz tavsiyesinde bulunulur. Bunun yanı sıra kumaşımızı kendimiz
üreterek askerlerimizi kendimizden çok düşünmüş oluruz fikri ortaya atılmaktadır. Otuz
üçüncü sayıda ―Kadınlığa Mihnet Veren Nine Sütü Emmeyendir‖ şiirinde kadın erkek
eşitliğine, kadınlarla ilgili kanunların değişmesine ve kadınlara verilmesi gereken öneme
değinilir:
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(…)
Bugün doğan sıcak güneş
Yüzümüzü güldürüyor
Kadın, erkek müsâvî, eş
Kara cehli öldürüyor
Bir zamanlar kadın erkek
Birbirine pek yabancı
Bir nazarla görülerek,
Hem pek çirkin, hem pek acı
Bir yanlış yol açılmıştı.
Kadın küçük, kadın zâ‘if…
Gibi sözler saçılmıştı!..
Bunlar hem boş, hem de sâhif.
(…)
(Talebe Defteri, S. 33, s. 541)

Kırk iki ve kırk dördüncü sayılar arası yayımlanan ―Kızlarımızın Tahsili Meselesi‖nde
Ahmed Halid, kızların gidebilecekleri okulları tanıtır ve bütün gelişmelere rağmen yine
de okulların yetersiz olduğunu vurgular.
―Tomris‘in Davası‖ Nüzhet Sabit‘in kaleminden çıkan en iddialı yazılardan biridir. Daha
sonra ―Tomris‘in Rüyası‖ ismiyle basılacak hikâyenin bir parçasıdır. On yedi yaşında bir
genç kızın, sınıfta öğretmeniyle girdiği tartışmayı anlatan bu hikâyede kadının erkeğe
eşit olduğunu haykıran genç kız, ―Kadın erkeği doğurur, kadın insan doğurur‖ der ve
eşitsizliğin simgesi haline gelen saçını kesip öğretmene doğru fırlatır. Çeyrek insan
muamelesini kabul etmeyen Tomris bağırmaya devam eder:
Türk kızı Tomris, gök kızı Tomris! Seni tarih korkutmasın. O senin. Senin bütün
saadetlerini kemiren mevhum bir cadıdır. Onun kanlı tırnaklarını halkın, istikbâlin ruhuna
saplatan kuvvet senin beynindir. Gözlerinin karanlığı, sinirlerinin zayıflığıdır. Tomris,
Tomris! ¼ tahkirine katlanma: hakkını müdafaa etme, seni haktan mahrum eden erkeklerin
tarihi değil midir? Onlara karşı müdafaa mevki‘inde kaldığımız zaman sana müstehzi ¼
diyorlar mı? Sen kendine hak icad et! Müdafaa mevkiinde erkekler kalsın! (Talebe Defteri,
S. 44, s. 715)

Kırk beşinci sayıda ―Kadın Doktorlarımız Olacak‖, kırk dokuzuncu sayıda ―Defter ve
Gençler‖, nüsha-i fevkaladede ―Yangın – Türk Kızları Türk İlinin Kanadıdır, Dikkat
Edin Kırılmasınlar – Amerika‘da Genç Kız Hayatı – Kadınlar İçin Talim ve Terbiye‖,
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elli dördüncü sayıda ―İnas Darülfünununa Duhul Şeraiti‖ yazılarıyla kadın meselelerine
değinilmeye devam edilmiştir.
Türk Kadını Dershanesi; Ahmed Halid tarafından kurulmuştur. Söz konusu dönemde
kadın sorunlarına yakılan bir ışık olması sebebiyle çok büyük önem taşımaktadır. Talebe
Defteri, bu oluşumu ilk duyuran yayın organlarındandır:
―Talebe Defteri‖ ve ―Türk Kadını‖ mecmualarımızın müessis ve müdürü tarafından
Şehzâdebaşında hanımlara (lisan, musikî ve fünun)a dair serbest dersler verilmek üzere bir
müessese vücuda getirilmiştir. Sebat idadisinde inşallah derslere başlanacaktır. Heyet-i
idare ve ta‘limiyesi, memleketimizin en güzide hanımlarından müteşekkildir. İleride fazla
tafsilat vereceğiz. (Talebe Defteri, S. 66, s. 1082)

Talebe Defteri‘nin kapatıldığı dönemde Ahmed Halid, kadınlık meselelerine ağırlık
vermeye devam etmekteydi. Türk Kadını yayın hayatını sürdürmekteydi ve Türk Kadını
Dershanesi yeni kurulmuştu. Defter; kadınların özgürleşmeye başlamasına tanıklık
etmiş, yayımladığı metinlerle, bir sorunun çözümüne sağladığı katkılarla saygıyı hak
etmektedir.

2.4.2. Mizah
Talebe Defteri‘nin kadrosu çok büyük ölçüde eğitimcilerden oluşmaktadır. Bu durumun
yardımıyla çocukların, gençlerin nelere ilgi duyduğu, nelere ihtiyacı olduğu iyi
bilinmektedir. Öğrencilerin nabzı yakinen tutulmakta, neye nasıl tepki verecekleri büyük
ölçüde kestirilmektedir. Yaşanan zor günlerin etkisiyle erkenden büyümek (!) zorunda
kalan çocuklar ve gençler sağlam yapılı yetişkinler olmaları için fiziksel ve duygusal
olarak hazırlanmaktır. Bunun yanı sıra yazarlar onların gerçek birer yetişkin
olmadıklarının farkındadır; yaşama sevincini, geleceğe dair ümitlerini canlı tutabilmek
için eğlenmeye ihtiyaç duymalarını göz ardı etmezler. Bazı yerlerde bir fıkraya veya
güldürücü bir hikâyeye yer verilirken bazı yerlerde küçük esprilerle bu ihtiyaca cevap
verilmiştir.
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İlk güldürü öğesi birinci sayıdaki ―Mektep Hayatından‖ başlıklı, dil kullanımındaki
yanlışlıkları eleştiren fıkradır. ―Ava Giden Avlanır‖ hikâyesi de ilk sayıda
yayımlanmıştır ve konusu Roma Generali Antuan ile Kleopatra arasında yaşanan balık
tutma olayıdır. General balık tutmayı beceremediği için bir dalgıç tutar ve oltasına balığı
bu dalgıç takar. Kleopatra bu hileyi çözer ve dalgıçla anlaşarak oltaya kızarmış balık
taktırır. Bunu üçüncü sayıdaki ―Bir Fakirin Sözleri‖ fıkrası izler. Günümüzde Neyzen
Tevfik‘e ait olduğu söylenen ―Hiç‖ diyaloğu, bir fakirin düşünceleri olarak
sunulmaktadır. Yedinci sayıda yer alan ―Mektep Latifelerinden‖ başlıklı yazıda zeki bir
talebenin hasta numarası yaparak okuldaki tahtakurularını doktora şikâyet edişi ve
sonunda iki gün hapis cezası alışı konu edilmektedir.
Yedinci sayının ―Tarihi Fıkralar‖ başlıklı bölümünde Kanuni Sultan Süleyman devrine
ait bir fıkra ile Hazreti Yusuf kıssasına yer verilir. Kanuni Sultan Süleyman‘ın bir
merasimine bir İstanbul sefiri katılır. Ona yer ayrılmadığı için paltosuna oturur.
Kalkarken paltosunu almaz ve ―Krallığın tebaasının oturduğu yeri sırtıma yüklenmek
âdetim değildir.‖ (Talebe Defteri, S. 7, s. 111) der. Bu kadar zeki ve kibar bir cevap alan
padişah sefire teveccüh gösterir. Aynı sayıda ―Sütçü ile Tatar‖ adlı bir fıkra
bulunmaktadır.
Dokuzuncu sayıda ―Kurnaz Bir Hasta‖ başlığıyla yer alan fıkrada Jak adında bir
maymunun yaptığı iyilik ve ―Fıkra-i Tarihiye‖ başlığıyla Prusya kralı ile Almanca
bilmeyen bir asker arasında geçen komik olay anlatılmaktadır. Yirminci sayıda ―Tembel
Talebe ve Bakkal‖ başlıklı fıkrada hesap ödevini bakkala yaptırmaya çalışan bir
öğrencinin zekâsı görülmektedir.
Nasreddin Hoca‘ya ait olduğu bilinen bir fıkra, yirmi altıncı sayıda ―Değirmenci ile
Oğlu‖ adıyla karşımıza çıkmaktadır. Baba ve oğlu eşeğiyle yolda giderken
çevredekilerin onlar hakkındaki yorumları konu edilir. Otuz sekizinci sayıda ―Şair
Sururî‘ye Ait Bir Hikâye‖de Sururî‘nin şair atışmasında hazırlıksız olduğu bir anda
verdiği esprili karşılık anlatılır. Bu fıkraya ―Seçme Metinler‖ bölümde (bkz. s.207) yer
verilecektir.
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Otuz dokuzuncu nüshada bir karikatür müsabakası düzenlenmiştir. Bu müsabakadan bir
alıntıya ve bir karikatüre yer verilmiştir:
Mümeyyiz – Oğlum, kuyunuza bir fare düşse ne yaparsınız?
Talebe – Efendim, kedinin kuyruğuna ip bağlar sarkıtırım.
(Ticaret-i Hariciyeden: Bahaddin Efendi tarafından yapılmıştır.) (Talebe Defteri, S. 39, s.
633)

Kırk birinci sayıda değişik bir yazı dizisi müjdelenir ―Faideler ve Eğlenceler‖ başlar.
Muzip yazıların bulunacağı bu köşede ilk olarak ―Zengin Olmak İçin‖ başlığıyla ilginç
bir fikir ortaya atılmaktadır. Amerika‘da bir iktisat gazetesinden alınan metne göre kedi
çiftliği kurup dört katı fare ile bir araya getirilecek, hepsi birbirini yedikten sonra
kedilerin derilerini satıp zengin olmak mümkün olacaktır. Kırk ikinci sayıda aylara ve
günlere göre rüyaların komik anlamları, kırk üçüncü sayıda ―Mizan‘ül-Hava‖ başlığıyla
hava durumunu gösteren oyuncak yapımı, kırk dördüncü sayıda tahta zannedip yazı
yazdığı kamyonun arkasından koşan ―Amper‘in Tuhaf Bir Serüveni‖ vardır. Aynı yazı
dizisinin devamı olarak kırk beşinci sayıda sivrisineklerle mücadele ederken
yapılabilecek gülünç şeyler, kırk altıncı sayıda karıncalardan kurtulma yolları, kırk
yedinci sayıda ―Serseri ve Hâkim‖, kırk sekizinci sayıda kartpostallar ve üzerlerindeki
şiirler, ellinci sayıda fare ve sıçanlarla baş etme yolları bulunur. Elli yedinci sayıda
―Şemsiye mi Baston mu‖, ―Sütten Kaldırım Yapımı‖, elli yedinci sayıda ―Postahane‖,
―Acemi Nefer İmtihanda‖, elli sekizinci sayıda ―Yanlışlığı Tashih Ediniz‖, ―Ah Bir
Kartal Olsaydım‖, ―Hakemin Uykusu‖, altmışıncı sayıda ―Eğer Dönmeseydi‖, ―İki
Çirkin‖, ―Hesap Eğlencesi‖, ―Âdem Babamız Ne Zaman Dünyaya Gelmiştir‖, altmış
birinci sayıda ―Darısı Başlarına‖, ―Tütün‖, ―Gelin Hanım‖, ―Ah Bu Doktorlar‖, altmış
üçüncü sayıda ―Gözlükler‖, ―Mahirâne Bir Cevap‖, ―Dünyanın On İki En Büyük
Serveti‖, ―Yumurta Kabukları‖, ―Toplu İğneler‖, ―Atmaca‖ başlıklarıyla komik yazılar
ve kısa fıkralar bulunmaktadır.
Nüsha-i Fevkalade‘de (elli bir ve elli ikinci sayı) ―Tehlikeli Cesaret‖ başlıklı, Aziz
Hüdayi imzalı hikâye; taşıdığı mizah unsurlarıyla kötü bir olayı konu edinmesine
rağmen mizah başlığında kendine yer bulabilmektedir. Sakarlığıyla meşhur Hüsmen
(Hüsamettin), tütüncüyle birlikte cephaneliğe girer ve meydana gelen patlamada hayatını
kaybeder.
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Talebe Defteri‘nin mizah konusuna önem vermesi, derginin daha fazla rağbet görmesine
katkıda bulunmaktadır. Yukarıda adı geçen yazılar ve fıkraların çok büyük kısmı anlık
eğlence yaratmak, güzel vakit geçirmek gibi geçici faydalar sağlamaktan ziyade
eğlendirerek mesaj vermeye hizmet etmektedir. Bu sayede Defter; üstlendiği ideal Türk
insanı yetiştirme görevini, daha renkli bir yayın haline gelerek gerçekleştirmektedir.

2.4.3. Sağlık
Her bireyin sağlıklı olmasının temenniden ziyade zorunluluk olarak sunulduğu Talebe
Defteri‘nde sağlıklı olabilmek için neler yapılması ve yapılmaması gerektiği çeşitli
şekillerde anlatılmaktadır.
Maddî manevî zor günler geçiren halkın çok sağlıklı olması şarttır; çünkü sağlıklı
insanlar daha güçlü ve daha mutludur. Yıllarca savaş zorluklarıyla mücadele edilmiştir
ve derginin yayımlandığı yıllarda da bu durum sürmektedir. Her an her şeye hazırlıklı
olmaları beklenen çocukların ve gençlerin asker, keşşaf (izci) olarak yetişmesi geleceğin
bir nevi teminatıdır. Sağlıksız, zor koşullara dayanıksız, aşırı zayıf ya da aşırı kilolu
kişiler yardıma muhtaç olacağı için vatana faydasız sayılırlar. Üstelik bu şekilde
eğitimden ve eğlenceden de geri kalacaklardır.
Farklı sayılarda, farklı yazılarda sağlıklı olabilmek için yapılması gerekenler kaleme
alınmıştır. İlk sayıda ―Mesâib‖ başlığını taşıyan hikâyede çok ve dengesiz beslenen Sami
adında bir çocuk vardır. Sami‘nin abur cubur düşkünü olması ve pisboğazlığı nedeniyle
hastalanması hikâye edilir:
Naci Bey –Sami‘nin büyük kardeşi- dedi ki: Sami! Senin bu kadar vakit mektebe
gidemeyerek derslerinden geri kalmana, gezmelerden mahrum olmana sebep nedir?
- Bilmiyor musun ağabey, hastalığım!
- Pek güzel, ya hastalığına sebep ne oldu?
Bu sual üzerine Sami sustu ve önüne baktı. Çünkü onun hastalığı –ben size itiraf edeyimçok ve karışık yemekten, kendisine daima ihtar edilen bazı hıfz-ı sıhhat kavâidine riayet
etmemekten ileri gelmişti. (Talebe Defteri, S. 1, s. 14)
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Sağlığın korunması için doğayla iç içe olmak, temiz hava almak tavsiye edilmektedir.
Özellikle ilk sayılarda bu öneri sıklıkla yinelenmektedir. Kapalı ortamların ve kışın
insanlar üzerindeki olumsuz etkisine karşın açık havanın kelebeği bile incitmeyen saf
havalar olduğu söylenmektedir:
İnsanlar tabiattan uzaklaştıkları nispette sıhhatlerinden de kaybetmişlerdir. Mükellef
salonların yaldızlı avizelerinden süzülen ziyalar altında gittikçe asabileşen yavrular! Sizi
tabiatınızın feyzli sinesine iade etmelidir. İstikbâli ihya edecek medeniyet nurları ancak
akşam güneşlerinin tedrisât-ı mutedil kimyeviyesi altında saf dağ ve deniz havası teneffüs
ederek yetişecek ipek başlardan beklenilebilir. (Talebe Defteri, S. 1, s. 6)

İnsanların sağlıklı ve mutlu olabilmelerinin sırrı tabiatla iç içe olmaktır. ―Tatbikat
Mektebi‘nin Hayatından‖ hikâyesinde bir öğretmen, öğrencileri bahçeye çıkartıp taş
toprakla haşır neşir olmalarını sağlar. Bu, diğer öğretmenlere de örnek olması beklenen
bir uygulamadır.
İkinci sayıda ―Musabahe-i Sıhhiye‖ başlıklı, ―Hıfz-ı Sıhhat Nedir?‖ yazısı Doktor
Mustafa Münif imzasıyla yayımlanmıştır. Üşütme, beslenme, doğru nefes alma gibi
çeşitli konularda bilgi verilmektedir. Üçüncü sayıdaki devamında ise yatak odalarının
sağlık için nasıl olması gerektiği anlatılır.
Sekizinci sayıda ―Gıda ve Açlık‖ makalesiyle beslenmenin nasıl gerçekleştiği ve sağlıkla
ilişkisi, otuz dokuzuncu sayıda Aziz Hüdayi imzalı ―Mide‖ monoloğunda esprili bir
dille, nefsine hâkim olamayan insanların yaşayacağı muhtemel sorunlar anlatılmaktadır.
On dokuzuncu sayıda ―Terbiye-i Bedeniye / Jimnastik Umumîdir‖ başlıklı yazıda
jimnastiğin herkes için, her yaştan insan için sağlık gereği şart olduğu anlatılır.
―Keşşafın Muhtırası‖ yazı dizisinde de sıklıkla spor hareketlerinden örneklere yer
verilmektedir. Yirmi bir ve yirmi altıncı sayılar arasında yer alan ―Mukavemet-i
Bedeniye‖ bu konuyu ele almaktadır. Kırk birinci sayıdaki ―Mekteplerin İdman
Bayramı‖nda, kırk ikinci sayıdaki ―Genç Dernekleri‖ ve son sayıdaki ―Meraklı
Müsabakalar‖ makalelerinde de spor müsabakaları yer alır.
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―Fen Âleminde‖ yazı dizisinin yirmi altıncı sayıdaki ―Hekimliğe Dair‖ başlıklı
makalesinde tedavisi zor ve pahalı bir hastalık olan kanser anlatılmaktadır. Kanser
dışında başka bir hastalık Defter‘in yayın hayatı boyunca özel olarak anlatılmamaktadır.
Talebe Defteri sağlıklı bir nesil yetişmesi için üzerine düşen görevi alınması mümkün
önlemlerden, beslenme ve sporun öneminden bahsederek yerine getirmektedir. Sağlığa
dikkat etmek; vatana, millete ve bütün insanlığa karşı görevlerini yerine getirebilmek
için bir borç olarak görülür.

2.4.4. Ahlâk
Defter, Osmanlı‘yı kurtaracak ve yükselmesini sağlayacak yeni nesil Türk insanı
modelini çizerken, onun hangi nitelikleri taşıması gerektiğini çok net ifade etmektedir.
Çocukların, gençlerin çevik, sağlıklı, kültürlü, bilgili olmasının yanında çok sağlam bir
ahlâka sahip olması olmazsa olmazdır. Millî ahlâka yönelik değerler toplumsal
kalkınmanın temelini oluşturacaktır.
Dönemin eğitimci ve aydınlarının çalışmalarıyla vücuda gelen Talebe Defteri‗nde ahlaki
değerleri güçlü yeni neslin yetişmesi için büyük çaba harcanmıştır. Edebî metinler, ahlâk
hikâyeleri okurlarla paylaşılmıştır. ―Bu bağlamda eğitici işlev gören çocuk dergileriyle,
hedeflenen ahlaki değişim sürecine katkılar sağlanmıştır. Bu süreçte kazandırılması
hedeflenen değerler için her fırsat değerlendirilmiş, savaşlarda yaşanan dramlar, zulüm
ve katliamlara dikkat çekilerek milli bilinç diri tutulmak istenmiştir.‖ (Gurbetoğlu, 2007,
s. 83)
Duygu ve düşünce dünyası gelişmiş, ufku geniş bireyler yetiştirmek için ahlâkî değerler
anlatılmakta ve özellikle Türk tarihinden şahsiyetlerle desteklenmektedir. İ. Memduh
imzalı ―Amelî Ahlâk‖ yazı dizisi bu amaca hizmet eder. İlki dördüncü sayıda yer alan bu
yazılar tarih bilgisini de artırmaktadır. Ahlâk eğitimine bütün dünyadaki mütedeyyin
milletlerin (Japonya, Fransa vb.) önem verdiği, okullarda ders olarak gösterildiği
söylenir:
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―İnsanın Allah‘a karşı vazifesi‖, ―insanın nefsine karşı vazifesi‖, ―insanın gayra karşı
vazifesi‖ tarzında üç sınıfa ayrılacak ve misallerle ta‘yin edilecektir.
―Defter‖ fazla olarak emsal-i tarihiyeden isimleri geçecek meşahir hayatı ve tercüme-i
halleri hakkında karîlerden mükâfatlı müsabakalar tertibiyle cem edeceği ma‘lumatı ilave
etmek suretiyle tarih dersine bir muavin olmayı da düşünmüştür. (Talebe Defteri, S. 4, s.
53)

Ahlâk kavramlarının açıklanması üzerine tarihi birer olay / kişi anlatılarak yukarıda
verilen söz kısmen yerine getirilmiştir. Dördüncü sayıda ―Tevazu‖ öğretisi üzerine
Eflatun‘un hikâyesine yer verilmiştir. Okullardan, Eflatun ile ilgili doğru ve ayrıntılı
yazılar yollanması istenmişse de ileriki sayılarda bu müsabakalar devam etmemiş ve
verilen sözün bir kısmı bu yüzden yerine getirilmemiş sayılır.
Beşinci sayıda ―Tedbir, Dirayet‖ başlığının ardından İran-Bizans savaşında Şah
Nevşirevan ile Belizar adlı komutanların çekişmesi anlatılmaktadır. Yedinci sayıda
―Şecaat / Giyom Tell‖ yazısında Alman imparatoru Alber‘in şapkasını selamlamadığı
için yüz adım uzaktan oğlunun başındaki elmayı okla vurma cezasına çarptırılması
hikâyesi vardır. Yapamadığı takdirde idam edilecek olan Tell, ilk atışta elmayı
vurmuştur. Dokuzuncu sayıda ―Sebat / Sokullu Mehmet Paşa‖ başlıklarıyla insanın
nefsine karşı vazifelerinden biri dile getirilmektedir:
―Sebat‖ yani başlanan meşru ve nafî bir işte devam. Mergup bir vasıftır. Sebat faziletlerin
mükâfatını, dirayet ve iktidarın muzafferiyetini temin eder.
Sebat her şeyin nihayetine varır. Sen nefsine yardım et, Allah da sana yardım eder.
(Talebe Defteri, S. 9, s. 133)

―Mekteplerde Tarihi Temsiller ve Terbiye‖ başlıklı yazı sekizinci sayıda yer alır ve
burada ―Amelî Ahlâk‖ yazı dizisi haricinde terbiye konusuna değinilmektedir. On birinci
sayıda ―Âlicenaplık / Alparslan‖, on beşinci sayıda ―Vazife-i Vataniye / Osman Paşa‖,
on altıncı sayıda ―Vatan Borcu‖, on sekizinci sayıda ―Vatanperverlik ve Fedakârlık /
Yıldırım Bayezid‖, yirmi üçüncü sayıda ―Misafirperverlik / Sultan Abdülmecid‖, yirmi
beşinci sayıda ―Fedakârlık / Cezayirli Gazi Hasan Paşa‖ başlıklarıyla ahlâki değerler
okurlara empoze edilmektedir. Yirmi altıncı sayıda başlayıp yirmi sekizinci nüshada son
bulan ―Ümid ve Azim / Fakir Bir İngiliz Çocuğunun Zaferleri‖nde Benjamin Franklin‘in
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hayatı anlatılmaktadır. İlk kez bu yazı dizisinde bir Türk büyüğü yerine yabancı lider
örnek gösterilmiştir.
Otuz ikinci nüshada yayımlanan ―Hased ve Tamah‖ hikâyesi, cimrilik ve kıskançlık
duygularının kötülüğünü konu eder. ―Ahlâkî Musâhabeler‖ başlığıyla sunulan bu hikâye
Dar‘ül Muallimin-i Âliye Tatbikat Mektebi Mualliminden Abdül Tevfik imzası
taşımaktadır.
Otuz

dördüncü

sayıda

―Namuslu

Adam

Kimdir‖

başlıklı

makale

sultânî

Konferanslarından alıntıdır. Buna göre namuslu adam adı duyulmamış, dedikodulara
karışmamış kişidir; iyi eğitilmemiş, nefsini terbiye edememiş kişiler çatlak testiye
benzetilmektedir.
―İlk İmtihanım‖ altmış birinci sayıda yer alan, tarih bilgisinin iyi olduğu yalanını
söyleyen öğrencinin düştüğü zor durumu aktaran hikâyedir. Yalan söylemenin insanı
gülünç duruma düşürdüğü, utanç kaynağı olduğu gösterilir. Nüsha-i fevkalâdede
Hüseyin Ragıp imzalı ―Sınıfta‖ yazısı, öğrencilerin okulda uyması gereken âdâb-ı
muaşeret kurallarını anlatmaktadır.
Ahlâk öğretileri ile namuslu, dürüst, vatanına milletine bağlı, gururlu bireyler
yetiştirilmesine katkıda bulunulur. Hangi durumda nasıl davranması gerektiğini bilen
güçlü kişilikler sayesinde Osmanlı‘nın eski gücünü kazanması beklenmektedir.

2.4.5. EliĢi
Talebe Defteri‘nde, öğrencilerin el becerilerini geliştirmeye yönelik ve okula yardımcı
nitelikte elişi planları verileceği ilk iki sayıda müjdelense de bu girişim uzun soluklu
olamamıştır. İkinci sayıda ―Ağaç Dallarıyla Neler Yapılabilir‖ başlıklı, Muallim İsmail
Hakkı imzalı yazıda iskemle ve çerçeve yapımı resimli olarak anlatılmıştır. Nüshanın
sonunda da müsabaka sorusu olarak öğrencilerden, ağaç dallarından yapılabilecek eşya
tasarlamaları istenmektedir.
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Dördüncü sayıda ―Eski Bir Kaşıktan Süzgeç Olur mu‖ yazısında çay kaşığına beş tane
delik açıp süzgeç olarak kullanın tavsiyesi verilmektedir. Beşinci sayıdaki ―Tezyinat
Dersleri‖nde kenarsuyu yapımı ve onun taşıması gereken özellikler verilir. Aynı sayının
sonunda okullarda tebeşir ve kalem koymaya yarayan kutu planı bulunmaktadır. Uzun
bir aradan sonra son olarak yirmi üçüncü sayıda ―Oyuncak Tayyare İmali‖ başlığı
altında, gençler arasında tayyareye ve tayyareciliğe merak uyandığı söylenerek bir
model uçak planı verilmiştir.

2.4.6. Müsabakalar
İlk sayıdan itibaren öğrencilerle iletişim kurmak için müsabakalar düzenlenmiş ve onlara
sorular sorulmuştur. Dergiye takip devamlılığını sağlamak, öğrencilere bilgi vermek,
kazanma sevinci yaşatmak, araştırma, öğrenme isteklerini artırmak için, bazen de
çocuklarla gençlerin fikir ve önerilerine başvurmak için çoğu ödüllü sorulara yer
verilmiştir.
Birinci sayıda okurlarına, beğendikleri eserleri ve arzu ettikleri kitapları soran Defter,
belli aralıklarla bunu yinelemektedir. Öğrencilerin fikirlerine önem vermeleri, onlara
hitap edebilmek açısından hayati değer taşımaktadır. On ikinci sayıda birinciye kitap
hediye edilecek olan ―Şimdiye kadar Defter‘de en beğendiğiniz yazı ve resim
hangisidir‖ sorusu ―Defter‘de ne gibi ıslahatlar istiyorsunuz‖ şeklinde devam etmektedir.
Kırk yedinci sayıda, hata bulma müsabakası açılmıştır. Cevap kırk altıncı sayının
resimsiz olmasıyken, istenen cevap gelmemiştir:
Defter‘in ilk nüshasından bu sayıya kadar geçen nüshalardan birinde öyle bir noksan
bulunuz ki diğerlerinde katiyen olmasın. Kupon istemez. (Talebe Defteri, S. 47, s. 768)

Elli altıncı sayıda okur mektuplarından gelen dönüşlere göre öğrencilerin istekleri
değerlendirilmektedir. İlmî ve fennî sorular sorulmasını, mükâfat yerine isimlerin ilân
edilmesini, harf bilmecelerine yer verilmeyen müsabakaların yapılmasını isterler.
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Yazı ve resim müsabakaları her sayıda olmamaktadır; ancak uzun süre ödüllü karışık
sorular sorulmaya devam edilmiştir. Resim müsabakası ilk olarak ikinci sayıda
İstanbul‘un Fethi konusunda düzenlenmiştir. Üçüncü sayıda da bir yazı veya başka bir
resimle, önceki haftanın galibinin eleştirilmesi istenmektedir. Millî oyun ve oyuncak
sayma, tarihte en sevdiğiniz kişi, ilginizi en çok çeken olay gibi soruların yanı sıra tarih,
hendese, hesap, coğrafya, kozmoğrafya ve fen soruları vardır.
Tarih – İslâm kumandanlarından en genç kimi biliyorsunuz? (İslâm tarihi karıştırınız.)
Coğrafya – Avrupa‘da mevcut hükümetlerden her birinin birer meşhur limanını zikrediniz.
Vakit-i rüzgâra karşı durmak niçin fenadır? Terliyken rüzgâra ma‘ruz kalınırsa cildimizde
ne gibi bir hadise-i hâkimiye vukua gelir?
Kozmoğrafya – Güneş olmasa kamerin ziyasını arz-ı tenvire kâfi gelir mi?
Hesap Meselesi – Kendisiyle zerb edilince kendine müsavi olan aded nedir?
Mükâfatı: Hepsi doğuysa kur‘ayla onuncuya kadar birer kitap, diğerlerine ikişer takdir
varakası hediye. (Talebe Defteri, S. 8, s. 128)

Müsabakalar sayesinde fen bilimleri, sosyal bilimler alanlarında bilgi edinmenin yanı
sıra millî oyun ve oyuncaklar da öğrenilmektedir. Günümüzde çoğu bilinmeyen oyunlar
ve oyuncakların sıralanmış hâli bu alandaki araştırmalara yardımcı olabilecektir:
Elim elim ebenin, esir almaca, adım artırma, uzun eşek, ayine-i devran, el üstünde kimin
eli var, elim sende kaldı, anam boyu, ebeme pilav pişirdim, ip atlama, üç taş, uçurtma, el
bende, aşırtma, alay çekmek, ebe barik, aşık, sevcek, anan seni nerde doğurdu, açıl kilidim
açıl, oluklardan balık kaçtı, ortaoyunu, altı okka, apar cabbar, aramızda kaz var, aldatma,
oldu bitti, birdirbir, bağçe, beş taş, bebek, babi babi, bilmece, paça pişti, püsküllü bela,
tilki ile tavuk, tahterevalli, tek mi çift mi, tenten ne istersin benden, cirit, ceviz, çelik
çomak, çatal matal kaç çatal, çember çevirme, çavuş bindi, çekirdek çömlek oyunu, çuval
oyunu, çimdik çimdik makarna, çaylak yavrunu kaparım, hamam kızdı, hasır atlama,
hokkabaz, hırsız polis, dilsiz, değnekle at, dokuz taş, domuzcuk dön dön baba, zeybek,
seke seke ben geldim, saklambaç, su yolu, tura, topaç, top, toprak, zıpzıp, askerlik,
alicengiz, guguç, fincan yüzük, fındık, folluklardan tavuk kaçtı, koşu yarışı, kaydırak,
kovalamaca kurt kuzu, Konyalı, kırdım kırdım, kukla, kartopu, kızak kaymak, kaydırak,
karagöz, kılıç kalkan, karga tulumba, güreş, köşe kapmaca, kim vurdu, Güvercin taklağı,
lades, muharebe, Maine, mum dibi, misafirlik, mum işi, varan bir, vak vak, vay benim
köse sakalım, yağ satarım bal satarım, yazı mı tuğra mı, yağlı direk, yüzük kimde…
Millî oyuncaklarımız: ok, aşık kemiği, uçurtma, bal mumu ördek, cirit, çelik çomak,
çenber, dürlüce (ağaç dalından düdük), davul, def, zurna, sapan, topaç, tabanca, zıpzıp,
kalkan, koniç, kırbaç, kızak, kargı, kaval, kemend, gürz, mızrak
Eyüp oyuncaklarından: Beşik, kursaklı düdük, hacıyatmaz, kocakarı zırıltısı, ayineli desti,
çocuk arabası (Talebe Defteri, S. 7, s.111)
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Mükâfatlar kitap ve takdir varakası ağırlıklıdır. İlk kez onuncu sayıda kazananların
isimleri açıklanmıştır. On üçüncü sayıda sorular birinci kısım ve ikinci kısım olarak
ayrılmıştır. Birinci kısım kolay, ikinci kısım zor sorulardan oluşmaktadır. Bu uygulama
okurların isteği üzerine yürürlüğe konulmuştur. Yirmi dördüncü sayıda 540 kuruş
mükâfatlı bir müsabaka müjdelenir. Şehit olan tayyarecilerimiz hakkında ne
düşünüyorsunuz, diye sorulmaktadır. İki sayfayı geçmeyecek cevaplar bir heyet
tarafından incelenerek en iyi üç yazı Defter’e yazılacaktır. ―Birinciye 540 kuruş
değerinde bir yazı masası, ikinci ve üçüncüye pek kıymetli hediyeler, onuncuya kadar
kıymetli birer kitap verilecektir.‖ (Talebe Defteri, S. 23, s. 399)
Mükâfatlar otuzuncu sayıda biraz daha çeşitlenmektedir. Kitap ve takdir varakasının
yanı sıra cüzdan ve bir çift yün çorap da hediye edilecektir. İki nüshada bir kupon
yollayanlar arasında teşekkür ifadesi olarak 108 kuruş değerinde bir altın saatin kurayla
verileceği duyurulur; fakat bu yinelenmez. Bu sayıda harf bilmecelerini boykot etmeleri
için talebelere çağrıda bulunulmaktadır. Otuz birinci sayıda çağrıyla yetinilmeyecek, bir
yemin metninin altına imza attırılacaktır:
Bundan sonra: Hiçbir surette harf bilmecesi halletmeyeceğim gibi bununla uğraşan
arkadaşlarımı vazgeçirmek için elimden geldiği kadar çalışacağıma gençliğim ve
Osmanlılığım namına söz veriyorum. (Talebe Defteri, S. 31, s. 512)

Otuz birinci sayının kapağında yer alan resmin altına en uygun cümleyi bulan okurun
ismi takdirle ilan edilecek duyurusuyla ilk kez bir soruda mükâfat yoktur. Otuz dördüncü
sayıda sorular ilgi çekicidir ve mükâfatlara bakıldığında içinde bulunulan maddî sıkıntı
kendini hissettirmeye başlamıştır. Sponsorlukla veya bedava abonelikle katılımcıların
ödülleri verilmektedir. Tarih sorusunda adını kendi koyan Türk hükümdarı, yazı
müsabakasında; en fazla yirmi satırlık, Türkçe kelimelerden oluşan, serbest konulu bir
yazı, hanımlar sualinde (bu sayıda çıkmıştır) içine tuz konulan tatlı geçmektedir.
Mükâfatlar ise şöyledir:

Birinciye bir senelik abonelik
İkinciye altı aylık abonelik
Üçüncüye mürekkepli kalem
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Dördüncü ve beşinciye meccanen Ali Efendi sinemasına duhul varakası
Yirminciye kadar birer kitap
Ellinciye kadar meşahir tablosu
Yüzüncüye kadar takdir varakası
İncir, yazı masası, yün çorap gibi farklı hediyelerin verildiği müsabakalara renk katacak
bazı sürprizler yapılmaktadır. Otuz beşinci sayıda 1500 kuruş kıymetinde bir mükâfat
vaat edilerek bir hesap sorusu sorulmuştur. Otuz altıncı sayıda mükâfatlara şemsiye,
albüm, bir paket incir, mürekkepli kalem, kartpostal gibi değişik objeler eklenmiştir.
Önceki hafta konulan 1500 kuruş mükâfat okurların onayıyla Hilâl-i Ahmer aş evine
bağışlanmıştır. Kırk birinci sayıda bu sürpriz daha da ileri götürülmüş ve mükâfat
1.000.000 kuruşa yükseltilmiştir. İşin ciddiyetini artırabilmek için bir açıklama
eklenmiş, isteyen okurlar çekilişe şahit olarak katılabilecektir: 17 Eylül Perşembe günü
saat 4‘te Türk Yurdu‘nda kura çekilecektir. (Talebe Defteri, S. 44, s. 720) Kırk beşinci
sayıda 1.000.000 kuruşluk ödülün, tanesi 100 kuruş değerindeki, Donanma Cemiyeti
Piyango bileti olduğu açıklanır. Böylece hem okurlar şaşırtılır hem de Donanma
Cemiyeti yararına bir reklâm yapılmış olur. Posta masrafı olmaması için takdir
varakalarını idarehanede saklamayı teklif eden Talebe Defteri kırk yedinci sayıda bu
varakaların kaybolduğunu duyurur. Bu durum müsabakalara katılımı oldukça kötü
etkiler. Cevapların gecikmeli verilişi de (43. nüshadaki soruların cevaplarının 46.
nüshada yayımlanması gibi) müsabakaların heyecanını azaltmaktadır.
Altmış ikinci nüshadan itibaren soruların ödülleri okurların isteğiyle kaldırılmıştır.
Müsabakalara katılım öylesine azalmıştır ki bazı sorulara hiç cevap gönderilmemekte ve
birkaç hafta beklenip doğru cevap Defter tarafından açıklanmaktadır. Dergiye olan
ilgideki düşüş müsabakalarda da kendini göstermiştir.

2.4.7. Reklâmlar
Talebe Defteri, her ne kadar görev bilinci taşıyan bir edebiyat dergisi olsa da neticede
ticarî olarak ayakta durabilmesi gereken bir oluşumdur. Bu sebeple ilkelerinden ödün
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vermeden reklâm ve tanıtımlara yer verilmiştir. Hariçten ilân almayan Defter‘de
yalnızca yönetimin ve yazar kadrosunun yakın çevresinin reklâmlarına yer
verilmektedir.
Reklâmlar dört başlıkta toplanabilmektedir ve aynı ilanlar sık sık basılmaktadır. Kitap dergi ilanları, ticarethane ilanları, özel ders ilanları ve okul – yurt ilanları olarak
sınıflandırılabilen reklâmların büyük bölümünü yeni çıkan eserler tutmaktadır.
İfham Tefrikaları ilk tanıtılan eserlerdir ve Defter‘in ilk sayısındaki ilk reklâmdır.
Bunlar; ―Almanya ve İslâm, Osmanlılığın Anısı, Hatt-ı Saltanat, Hastanın Başucunda,
Türk İli‖ eserleridir. Tanıtılan kitapların yazarı çoğunlukla derginin kadrosundandır.
Ahmed Halid‘in İ. Memduh‘la birlikte kaleme aldığı ―Umumî Tarih‖, Ali Ulvi‘nin
―Çocuklarımıza Neşideler‖, Suad Fahir ve İsmail Hikmet Beylerin ―Kerâit Dersleri‖
gibi ―Türklük‖ adlı eser de sık sık ilanı görülen kitaplardandır. İstanbul Sultânîsi Türkçe
Hocası Hüseyin Ragıp Bey’in bu nâm ile intişar eden bu eserini bütün Türk
kardeşlerimize tavsiye ederiz, şeklindeki tanıtım cümlesi çoğu nüshanın sonunda
bulunmaktadır.
Tek tek kitap tanıtımlarıyla birlikte külliyatlara da yer verilmektedir. G. Çiftçi
Kütüphanesi Külliyatı bunların ilkidir ve beşinci sayının ilavesinde yer alır. Tanıtılan
kitaplar; Çiftlik Müdürü, Kanlı Kitap, Rumeli’nin Dertleri, Niçin Mağlub Olduk, Avrupa
Bizi Nasıl Tanıyor‘dur. Bazı eserler de seri halinde çıkmaktadır:
Şiir Kütüphanesi
Halk Kütüphanesi en meşhur şairlerimizin aruz veznindeki kıymetli şiirlerini toplayarak
zarif ve küçük birer kitap halinde çıkarmıştır. Şimdiye kadar neşrolunanlar şunlardır:
Şarkın Sultanları
– Faruk Nafiz
Geçtiğim Yol
- Ali Canip
Efsaneler
– Halid Fahri
Fırtına ve Kar
– A. Seyfi
Yıldızlar ve Gölgeler – Şükufe Nihal
10 kuruştur ve bitmek üzeredir. (Talebe Defteri, S. 67, s. 1083)

Daha sonra Türk Yurdu ve Halk Kütüphanesi olarak ismi değişecek olan Talebe Defteri
Kütüphanesi‘nden çıkan eserler nüsha sonlarındaki ilave bölümünde büyük bir alan
kaplar. ―Türkiye Uyan‖, ―Türk Katilleri‖, ―Kamerde İlk İnsanlar‖, ―Görünmeyen Adam‖,
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―Robinson Krusoe‖, ―Tilki Kardeş Avrupa’da‖, ―Halka Doğru‖, ―Renkli Kitap‖, ―Ateş ve
Güneş‖, ―Kırmızı Siyah Kitap‖, ―Gökbayrak‖, ―Aydemir‖, ―Endülüs Masalı‖ gibi pek
çok eser öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hitaben merak uyandıracak şekilde
tanıtılmaktadır:
Görünmeyen Adam: Harikulâde vak‘â; şayan-ı hayret hadiseler; heyecanlı, meraklı,
korkulu dakikalar; fennin harikaları
Görünmeyen Adam, Çocuk Edebiyatı‘nın ilk romanı olarak basılmıştır ve büyük ilgi
görmüştür. Daha ilk forması ümidimizin fevkinde bir rağbete mazhar olarak (4) defa
basıldı. Bu teveccühe mukabele için neler neler hazırlıyoruz. (Talebe Defteri, S. 50, s.
813)

Halk Kütüphanesi reklâmlarında kitapların uygun fiyata kiraya verildiği, piyasada
bulunmayan bütün eserlere buradan ulaşılabileceği bilgisi verilmektedir.
Dergi tanıtımları reklâmların büyük bölümünü oluşturan bir başka öğedir. Bunlar, yeni
çıkan yayınlar ve yayın hayatına devam eden, içeriği Talebe Defteri‘ne yakın olan
dergilerdir. ―Çocuk Rüyası‖ dergisinin tanıtımı şöyledir: ―Her peder oğluna, her muallim
şakirdine kemâl-i samimiyetle tavsiye edebilir. 15. numarası bugün çıktı. Tanesi 10 para,
abonelik 15 kuruştur.‖ (Talebe Defteri, S. 3, s. 50).
Kadınlıkla erkekliği ayırmayarak o surette çalışan dergi olarak lanse edilen ―Mektep
Müzesi‖, felsefe erbabına ve düşünürlere tavsiye edilen ―Felsefe Mecmuası‖, spor
hayatını ihyaya çalıştığı söylenen ―İdman‖, çiftçi ve işçi esnaf kardeşlerin ilerlemesine
çalıştığı söylenen ―İkinci‖ dergilerinin reklâmları, ilk ciltteki ilavelerde yeni sayılarıyla
yer alır.
Müessisi ve Müdürü Ahmed Halid olan, reklâmı hemen her sayının sonunda bulunan
dergiler; Türk Kadını, Çocuk Dünyası, Gençler Defteri, Çocuk Edebiyatı, Muallimeler ve
Muallimler‘dir. Döneminde de günümüzde de önemi fark edilmiş olan Türk Kadını,
içlerinde en uzun soluklu olanıdır. Talebe Defteri‘nin ilavesi olarak çıkmış, daha sonra
Türk Kadını yayın hayatını sürdürmüş, şöhreti Defter‘in önüne geçmiştir:
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En güzel (kadın) mecmuası Türk Kadını mecmuasıdır. Hem zarif, hem nefistir. En
kıymetli muharrirler yazı yazıyor. Makaleleri içtimâî, edebî ve ilmîdir. Her hanım kız, her
valide bunu severek okuyabilir. (Talebe Defteri, S. 56, s. 898)

Çocuk Edebiyatı ve Gençler Defteri dergileri, Talebe Defteri‘nin yeterli olamadığı
konular meydana gelince ortaya çıkan yayınlardır. Edebiyat alanındaki eksiklik fark
edilince kırk altıncı sayıda duyurulan ve çıkan Çocuk Edebiyatı çok uzun ömürlü
olmamıştır. Gençler Defteri de Talebe Defteri‘ne yollanan yazı ve mektupların yer
sıkıntısı sebebiyle yayımlanamaması üzerine kurulmuş o da kısa sürede yayından
kaldırılmıştır. Bu dergide yalnız gençlerin yazıları çıkacaktır. Önceki haftanın yazıları ve
gençleri alâkadar eden diğer mecmuaların tenkit edilebileceği duyurulur:
Gençler Defteri
Dördüncü numarası çıkmıştır. Gençler Defteri‘nin seneliği posta parasıyla beraber yalnız
(7) kuruştur, bir tanesi (10) para. Merci‘i: Talebe Defteri (Talebe Defteri, S. 31, s. 591)

Ticarethane ilanlarının ilki üçüncü nüshada ―Büyük Osmanlı Ticarethaneleri‖ başlığıyla
sıralanmıştır. Zuhûl Kırtasiye Ticarethanesi (Vezneciler), Cemaliye Kırtasiye Mağazası
(Direklerarası), Necati Memduh Biraderler (Vezneciler), Vezneciler Monmarşesi, Ziya
Tuhafiyesi. Yirmi birinci nüshada ―Türk kurşun kalemi yapıldı.‖ cümlesiyle Necati
Memduh Biraderler, Paris sergisinde terzilik madalyası almasıyla Terzi Yusuf Ziya
takdir ve tebrik edilir. Aynı nüshada kadınlara da bir müjde verilmektedir. Kadıköy
Osmanlı Hanımlarına hitaben, Cevizlik Osmanlı elbise sanathanesinin açıldığı, artık
ecnebi terzilerine gerek kalmadığı yazar.
Türklük ve Müslümanlık, reklâm metinlerinde kullanılan önemli özelliklerdir. En iyi
sinema olduğu söylenen Ali Efendi Sineması tanıtımı yapılırken sahibinin Müslüman ve
Türk, şeritlerinin Türkçe olduğu vurgusu yapılır. Müslüman Diş Tabibi Mehmet
Hüdaverdi de hem Müslüman hem Türk, namuslu ve muktedir sıfatlarıyla tanıtılır.
Kâğıtçı Sami Matbaası ―Türkoğlu Türk bir İslâm Ticaretgâhıdır‖ sloganıyla Defter‘deki
yerini almıştır.
Reklâmlarına yer verilen okulların başında Şems‘el-Mekatip gelir. İsmail Hakkı Bey‘in
nazariyat tedrisi altına geçtiği söylenen bu okulda, dünyanın en büyük okullarında kabul
edilen talim ve terbiye usullerinin takip edileceği ve yalnızca dört yüz kişinin kabul
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edileceği sekizinci nüshada geçmektedir. Yedinci sayıda ―Çölde Bir Vaha‖ başlığıyla
Karamürsel‘de bir okul tanıtılmaktadır. Burası, hükümetten tek kuruş almadan
vatandaşların desteğiyle ayakta duran askerî bir okuldur. Çocuklarınızı bu okula yollayın
çağrısı yapılır. Muallim İsmail Hakkı Bey, terbiyenin esas olduğu bu okula duyduğu
hayranlığı dile getirir:
Propaganda yapıyorum evet, bu okul bütün okullardan daha ileri gitsin, zenginleşsin
istiyorum. Okul yok, battık diyenler gelip burayı görsün. (Talebe Defteri, S. 7, s. 105)

Otuz üçüncü nüshada da ―Bilgi Yurdu‖ için ışık kaynağıdır denilerek ışıksız girenin
nurlu çıkacağı vaat edilir.
Öğretmenlerin bir arada olması, birbirlerine kolaylıkla ulaşabilmesi sayesinde, özel ders
almak ve vermek isteyenler Talebe Defteri çevresinde buluşmuşlardır. Bugün de geçim
sıkıntısı içinde olan öğretmenler geçtiğimiz asırda da ek iş yapmaya mecbur kalmış ve
böyle bir iş alanı ortaya çıkmıştır. Eğitimdeki aksaklıkların bu ortamın oluşmasına etkisi
büyüktür: ―Aileler nezdinde ve arzu olunan mahalde Türkçe, Fransızca, İngilizce,
muhtelif ilim ve fünun üzerine dersler veren muktedir muallimler arayan zevat
idarehanemize müracaat etsinler.‖ (Talebe Defteri, S. 26, s. 431).
Talebe Defteri, yer verdiği reklâmlarda da üstlendiği rolün dışına çıkmamış, istikrarını
sürdürmüştür. Bütün reklâmları ya eğitim ya da Türklük, Müslümanlık vurguları
içermektedir.
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SONUÇ
Abdülhamid‘in istibdat yönetimi sonrasında gelen II. Meşrutiyet, Osmanlı‘nın sosyal
hayatında farklı bir sayfa açmıştır. Savaşlar yüzünden maddî manevî çöküntü yaşayan
ülke için kurtuluş reçeteleri aranmış; ayakta durabilmek için ihtiyaç duyulan millî bilinç
edebiyat aracılığıyla yaratılmıştır. Halkın mevcut mücadelelere destek vermesi, yeni
savaşlara hazır olması gerekmiştir. Bu şartlar altında doğan Millî Edebiyat, Türkçülük
fikriyle desteklenmiş, halk için bir güç ve moral kaynağı olmuştur. Vücuda gelen eserler,
gazete ve dergiler; ülkesine, milletine bağlı, cesur, fedakâr, savaşmaya hazır bireyler
yaratılmasına katkı sağlamıştır. 1908‘den 1914 yılına kadar Osmanlı süreli yayınlarında
çok hareketli bir dönem görülmüştür. Çocuk Dünyası, Talebe Defteri, Çocuk Duygusu
gibi dergiler bu aralıkta çıkan uzun soluklu sayılabilecek dergilerdir. I. Dünya Savaşı ile
gelen sıkıntılar, savaşa giden yayıncı, yazar ve okurlar, maddî problemler, kâğıt bulma
sorunları gibi sebeplerle 1918‘e kadar, süreli yayınlarda ciddî bir azalma olmuş, bu
tarihten sonra yayınlar tekrar artmıştır. Çalışmamıza konu olan Talebe Defteri bu
dönemde (1913-1919) çıkan, Millî Edebiyat ürünü olan, Türkçülüğü destekleyen, eğitim
odaklı bir çocuk ve gençlik dergisidir. Bu özellikler kapsamında çalışmamızda çocuk ve
gençlik edebiyatı tanım ve sınırlarından bahsedilmiştir.
İçinde bulunulan şartlar ve dönemin eğitim anlayışı gereği, söz konusu II. Meşrutiyet
döneminde çocukların erkenden yetişkin olması gerekmiştir. Farklı tanımları yapılan,
farklı sınıflamalara tabi tutulan gelişim dönemleri; son çocukluk 10-12 yaş, ilk gençlik
(ergenlik) 12-14 yaş, gençlik 14-18 olarak kabul edilmiştir. Bu yaş gruplarına yönelik
çocuk ve gençlik edebiyatı ürünleri genel kabule göre; eğitici, eğlenceli olmalı,
farkındalık yaratmalı, dil gelişimine katkı sağlamalı, hayal ve duygu dünyasını
genişletmeli, yeni yetişen bireyin düşünce ve duyarlılıklarına katkıda bulunmalıdır. Biz,
bahsettiğimiz dönem için bu gereklere toplumsal faydayı eklemekteyiz.
Talebe Defteri‘nin sahibi ve müdürü Ahmed Halid; kadın, çocuk, genç ve talebeleri ayrı
okur kitleleri olarak kabul etmiştir. Talebe Defteri, Türk Kadını, Muallimeler ve
Muallimler Mecmuası, Gençler Defteri, Çocuk Edebiyatı dergilerini çıkarması ve
açıklamaları bunun kanıtıdır.
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Bugüne kadarki çalışmalarda çocuk dergisi olarak anılan Talebe Defteri‘nin yalnız
çocuk ya da yalnız gençlik dergisi olduğunu söylemek yanlıştır. Derginin amacı ikinci
sayıda açıklanırken ―çocuklar‖ ve ―muallimler‖ kelimeleri kullanılmıştır. Muallimlere
yardımcı olması öngörülen bu dergi hiçbir zaman müfredata paralel bir ders aracı
olmamıştır. Bir okul dergisi değildir. Talebe Defteri‘ne ―bir öğrenci dergisi‖ tabirini
kullanmama sebebimiz eğitim odaklı olmasına rağmen okul yaşamının dışında da hemen
her konuya değinmesidir.
Bu dergi 10-12 yaşlarındaki çocuklardan idâdi, sultânî, darülmuallimin öğrencilerine
kadar uzanan geniş bir yelpazede okur kitlesine yöneliktir. Dergide çoğunlukla tiyatro,
hikâye ve tefrikalarda 10-12 yaşlarındaki çocuklarla karşılaşılmış; onların çocukluktan
çıkmak

zorunda

oldukları,

keşşaf

kimliğine

bürünmeleri

gerektiği

sıklıkla

vurgulanmıştır. Bu metinlerin çocuklara hitap ettiği, abur cubur yemeyin, hayvanları ve
doğayı sevin koruyun, yanlış alışkanlıklar edinmeyin gibi mesajların verildiği çocuksu
konuları ele aldığı görülmektedir.
Defter, sadece bir çocuk dergisi değildir. ―Çocuklar‖ hitabının sıklıkla yinelenmesinin
onları sahiplenme güdüsüyle dile getirildiği okur mektuplarına verilen bir cevaptan da
anlaşılmaktadır. Yapılan eğitim rehberliği, idadî ve sultânî talebelerinin sözcülüğü,
bilimsel verilere yer verilen makaleler, müsabaka soruları ileriki yaş gruplarını muhatap
almaktadır. Bütün bunlara bakılarak sadece bir gençlik dergisi olduğunun söylenmesi de
çocuklara yönelik kısmın göz ardı edilmesini gerektirir.
Öğrenci yazılarına da kısmen yer veren dergide didaktik yazılar ağırlıktadır. Makale,
hikâye ve tefrikaların çoğunlukta olduğu dergide şiir, tiyatro, masal, şarkı gibi türler geri
planda kalmıştır. Metinlerde şekilden ziyade verilmek istenen mesaj öne çıkmıştır.
Talebe Defteri, 30 Temmuz 1914‘ten 18 Ocak 1917 tarihine kadar yayın hayatına ara
vermiştir. I. Dünya Savaşı‘nın yaşandığı bu yıllardan sonra kâğıt tedarikinde yaşanan
sıkıntılara rağmen, bazı aksamalarla da olsa, dergi yayımlanmaya devam etmiştir.
Dergide yaşanan bu aksamanın dışında bazı olumsuzluklar da mevcuttur. Bunların ilki
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bir

talebe

müzesi

kurmaya

çalışılacağı

müjdesidir;

fakat

bu

tam

olarak

gerçekleşmemiştir. ―Amelî Ahlâk‖ yazı dizisinin başında (4. Sayı) ele alınan konularla
ilgili müsabakalar düzenleneceği söylense de müsabakalar bu yazı dizisinden bağımsız
olarak yazı, resim ve sualler şeklinde devam etmiştir. Kırk beşinci sayıdan sonra kâğıt
yokluğu gerekçesiyle kapak kaldırılmıştır.
Farklı ödüllerle ve çeşitli sorularla büyük katılımın sağlandığı müsabakalar Talebe
Defteri‘nin satışının artmasında etkili olmuştur. Tarih, coğrafya, hesap, hendese gibi
sorular sorulup kazananlara çeşitli hediyeler ve takdir varakaları dağıtılıyorken bir süre
sonra cevapların ve kazananların zamanında açıklanmaması, ödüllerin kaldırılması ve kırk yedinci sayıda itiraf edilen- takdir varakalarının kaybedilmesi gibi olumsuz
durumlar sonucu son sayılara doğru bu suallere ve müsabakalara katılım olmamış ve
bunlar kaldırılmıştır.

Talebe

Defteri‘ne

göre,

milletin

kurtulması

ve

kaybedilen

toprakların

geri

kazanılmasının tek yolu yeni bir nesil yaratmaktır. Bu neslin insanları; bilgili, çalışkan,
Türkçeyi doğru kullanan, tarihini iyi bilen, Türklüğe ve vatan topraklarının bütünlüğüne
her şeyden fazla önem veren, savaşmaya her an hazır, güçlü, sağlıklı, ekonomiden
anlayan, ticarette başarılı, genel kültürü ve ahlâkı sağlam, doğayı ve hayvanları sevip
koruyan bireyler olmalıdır. Defter, millî bilinç aşılama, eğitim sistemini düzenleme ve
talebeleri bilgilendirme olmak üzere üç temel rol üstlenmiştir.
Millî bilinç aşılama; geleceğin askerleri olarak görülen çocukların ve gençlerin
milliyetçi, savaş döneminde iş görebilecek bireyler olabilmesi için gereklidir. Bu ihtiyaç
uzun vadede değil yaşanan dönemde de hâsıl olmaktadır. Nitekim çocuk denilen yaşta
savaşa gitmek zorunda kalınmaktadır. Kurulan Genç Dernekleri‘nin duyuruları yapılan
dergide en dikkat çeken yazı dizilerinden biri ―Keşşafın Muhtırası‖dır. Bu yazı dizisi
Genç Dernekleri‘nin yetiştirmeye çalıştığı keşşaf (izci) nesil için rehber niteliğindedir.
Ayrıca bu derneğin çocuk kolu olan Gürbüzler, gençlik kolu olan Dinçler‘le ilgili yazılar
ve fotoğraflar da mevcuttur.
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Millî bilinç yaratmak için başvurulan yollardan birincisi kin ve intikam duyguları
aşılamadır. Kaybedilen toprakların geri alınabilmesi, başta Bulgarlar olmak üzere bütün
düşmanlardan intikam alınması için olmazsa olmaz denilen bu kavramlar mektup, şiir,
hikâye ve makalelerle dile getirilir. Sonraki hemen her sayıda verilen bu mesajlarda uç
boyutlara gidilse de yazarlar eğitimci kimlikleriyle söylemlerini yumuşatmaya, ―Yine
İntikam‖ başlıklı yazıda olduğu gibi önce çalışmak gerektiği fikrine bağlamışlardır.
Bulgar vahşetine ayrıntılı yer verilmiştir. Zulümlerin anlatıldığı, kin ve intikam
duygularının aşılanmaya çalışıldığı ―Dağlar Çocuğu‖, ―Küçük Hüseyin‘in Gazası‖,
―Esaretten Dönüş‖, ―Yılbaşı‖ gibi metinler günümüz çocuklarının psikolojisini bozacak
açıklıkta kaleme alınmıştır.
Talebe Defteri‘nin savaşçı bir nesil yetiştirme amacıyla yer verdiği metinler keşşaflık
ekseninde

dönmektedir.

Dergi,

kahraman

çocuk-genç

hikâyeleriyle,

keşşaflık

makaleleriyle beden eğitimi, hayatta kalabilme yollarını öğreten yazılara yer vermiştir.
Türk tarihindeki kahramanlar ve kahramanlıklarla savaş coşkusu yaratma Türkçülük
fikrine hizmet eden amaçlardandır. Geçmişle bağ kurulup duygu ve fikir birliği
yaratıldığı takdirde gelecekte de benzer kahramanlıklara şahit olunması beklenmektedir.
Dergide savaşlar ve ayaklanmaların yansıması olarak Bulgarlar, Yunanlar, Sırplar,
Ruslar ve Fransızların en büyük düşmanlar olduğu söylenmektedir. Ecnebilerle ticaretin
kesilmeye çalışılması bunun bir sonucudur. Din ve ırk vurgusu reklâmlarda da öne
çıkmaktadır. Okurlar yabancı malları, işletmeleri ve tüccarları boykota teşvik
edilmektedir. Tefrikalarda Turan ideali övülmüş; Turancı gençlerin aldığı eğitim sonucu
bütün Türklerin kardeşçe yaşayacağı, güçlenip yükseleceği mesajı verilmiştir.
Osmanlı‘ya bağlılığın simgesi olarak sunulan ―Bayrak Sevgisi‖ dile getirilmiştir.
Milliyetçi duyguları aşılamanın içinde bulunulan durumu rahatlatmaya yetmediği Talebe
Defteri yazarlarınca bilinmektedir. Onlara göre, hızlı bir şekilde somut sonuçlar
alabilmek için maddî refaha erişmek şarttır. Yabancıların elinde bulunan ticaret ve para
gücünün Türklerin eline geçmesi gereklidir. İşe yardımlaşma ile başlanıp kalkınmaya
katkıda bulunulacak, hem de ortak duygu paydasında buluşulacaktır. Kızılay (Hilâl-i
Ahmer), Donanma İanesi, Himaye-i Etfâl Cemiyeti, Barbaros Yardım Sandığı ve ordu

152

için yardım toplanmasını özendirici ilânlar, yazılar ve hikâyeler yayımlanmıştır. Yardım
sandıkları kurulma çağrıları işe yaramış ve okullarda bu faaliyetlerin hayata geçirildiği
yine Talebe Defteri‘nde duyurulmuştur. Yardımlaşma ve yatırımla birlikte gençler
ticarete de yönlendirilmiştir.
Talebe Defteri‘nin üstlendiği ikinci rol eğitim sistemini düzenlemedir. Eğitim
sistemindeki sorunlar tespit edilmeye çalışılmış ve çözüm yolları önerilmiştir. Çocuklara
ve gençlere çalışmanın öneminin anlatıldığı hikâyeler sunulmuştur. İlk görevi ders
çalışmak olan talebelerden; para kazanmak için, vatanı kurtarmak için, altı yüz yıldır
dökülen Türk kanlarının intikamını alabilmek ve sağlıklı olabilmek için hiç durmadan
çalışmaları istenmiştir. Ahmed Halid, eğitim sistemindeki sorunlar üzerinde ısrarla
durmuştur. Okullar arasındaki adaletsiz uygulamaların, öğrencileri açıkta bırakan
şartların, maarif nazırlığının ihmali yüzünden yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için
tenkidler ve mektuplar yazmış; ―Hedeflenen Eğitim Modeli‖ başlığı altında çözüm
önerileri sunulmuştur. Dayağın olmadığı, öğrencilerin seviyesine uygun derslerin
işlendiği, uygulamaya ağırlık verilen, fizikî avantajlara sahip okullar tanıtılmış ve bunlar
hikâyelerde, tefrikalarda ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Öğrencilerin okul seçimi için eğitim
danışmanlığı da yapan Talebe Defteri bu özellikleriyle adındaki ―talebe‖ vurgusuna
uygun bir dergi olmuştur.
Defter‘in ―Talebeleri Bilgilendirme‖ rolü dâhilinde çalışmamızda yer alan ilk başlık
―Edebiyat‖tır. Gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlar doğrultusunda, yayımlanan metinlerin
edebî değeri geri planda kalsa da Talebe Defteri, sözünü ettiğimiz amacına edebî türler
vasıtasıyla hizmet etmiştir. Dönemi itibarıyla buna mecbur olan dergi nihayetinde edebî
bir yayındır.
Talebe Defteri‘nde özellikle ilk yirmi dört sayıda karşılaşılan ―Tarih-i Edebiyemizden
Sahifeler‖ başlığıyla yayımlanan yazılardan oluşan bir edebiyat bölümü bulunmaktadır.
―Türk Edebiyatı Tarihi‖ başlığıyla incelememizde yer alan makalelerde Mevlana
Celaleddin-i Rumî, Sultan Bahaddin Ahmed, Yunus Emre, Âşık Paşa, Kadı
Burhaneddin, Ahmedî, Niyazî, Süleyman Çelebi, Recaizâde Mahmud Ekrem, Şeyhoğlu
ve Ahmedî Dâî gibi büyük edipler anlatılır, şiirlerinden örnekler verilir. Seçilen bu
isimler ve Türk tarihine yapılan vurgular Nâyîlere yakınlığı akla getirmektedir. Aynı
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zamanda Türkoloji çalışmalarının önem kazanmaya başlaması adına Türk edebiyatı ve
Türk tarihinin dikkate alınması önemlidir.
İmlâ sorunu, Talebe Defteri‘nin önemle üstünde durduğu konulardandır. ―İzinsiz
Cezası‖, ―Türkçe Kitabet Dersi Mekteplerimizde Ne Hâldedir?‖, ―Lisan ve İmlâ
Meselesi‖, ―İmlâmızdan Numuneler‖ gibi mektup ve makalelerde bu konu üzerinde
durulmuştur. Dilde birlik olmaması, öğrencilerin özensiz davranmaları, öğretmenlerin
yeterli bilgi donanımına sahip olmamaları, edebiyatçıların bile ortak bir noktada
buluşamamaları Defter‘in kendi dil birliğini yaratma girişimine ortam hazırlamıştır.
―İmlâsı Defter‘in imlâsıyla aynı‖ tabiri kullanılarak yazı müsabakası açılması bunun bir
kanıtıdır.
Edebiyat kısmında birkaç edebî tenkid yer almıştır. Yusuf Akçura‘nın edebiyat
iptilasının sosyal ve siyasî hayata zarar vermesinden duyduğu endişeyi dile getirdiği
―İlmî Terbiye‖, Suad Fahir‘in ―Aruz mu Vezin-i Millî mi?‖ ve Ahmed Halid‘in ―Benim
Fikrim‖ makaleleri ile vezin sorununa değinilmiştir. Hece vezni tercih edilmekle birlikte
veznine bakılmaksızın bir şiirin güzel kabul edileceği fikrine varılmıştır. Bu konuda
dergi yazarlarının çok katı bir tutumu yoktur. İrfan Emin‘in, yeni neslin cinaî romanlara
aşırı ilgi duymasının yanlışlığını anlattığı ―Polislik ve Jandarmalık Sevdası‖ son
eleştiridir.
Talebe Defteri‘nde tefrika romanlar oldukça ilgi görmüş; bunlar sayesinde hem satış
devamlılığı sağlanmış hem de eğitimle, milliyetçilikle, çalışma ve ticaretle ilgili
verilmek istenen mesajlar okurlara ulaştırılmıştır. ―Ortaklık‖ tefrikasında anlatılan
girişim okullara yayılmıştır. Ticarete yönlendirilmek istenen öğrenciler arasında benzer
faaliyetler başlamıştır. ―Meslek İntihabı‖ tefrikası ile ticaret övülmeye devam ederken
―Hava Robensonları‖ okurları havacılığa özendirmiştir. En dikkat çeken eserlerden olan
―Kırk Beş Bir Tunguz‖ ise Turan idealini, hedeflenen eğitim ve öğrenci modelini
sunmuştur. Derginin son birkaç sayısını ayakta tutan ―Sevgi Nedir‖ tefrikası da Turan
mektebini anlatan duygusal bir metindir. Son sayının çıkmamış (ya da ulaşılamıyor)
olması sebebiyle bu romanın sonu belirsizdir.
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Hikâyelerle dönem milliyetçiliği, Türk tarihi, kahramanlıklar, kadın erkek eşitliğine
verilen önem anlatılırken eğitim konusuna da değinilmiş, ahlâkî kavramlar aşılanmaya
gayret etmiştir. Yardımlaşma ve çalışmanın gereği de hikâyelere konu olmuştur.
Talebe Defteri‘nde şiir sayıca nesirden çok azdır; ancak hemen her sayıda bulunur.
Şiirler savaş coşkusu yaratacak niteliktedir. Pastoral ve epik şiirler yoğunluktadır. Suad
Fahir ve Osman Fahri en çok şiiri bulunan isimlerdir. Ziya Gökalp, Ruşen Eşref, Şukûfe
Nihal, Halide Nusret gibi edebiyatçıların şiirlerinin yer alması Talebe Defteri‘nin
edebiyat tarihimizdeki önemini artıran bir özelliktir.
Tiyatro metinleri, Talebe Defteri‘nin edebî yönünü güçlendiren bir başka başlıktır.
Derginin genelindeki gibi mesaj kaygısı bu türde de öne çıkmaktadır. Ancak tiyatro
sevgisi aşılaması, aileleri tiyatronun faydalı bir tür olduğuna ikna etmeye çalışması ileri
görüşlülük örneğidir. Konular yine savaşma, yardımlaşma, çalışmanın önemi ekseninde
dönse de kadrosu kızlardan oluşan oyunların fazla olması bu türü o gün için bir adım
öteye taşımaktadır ve Müslüman kadınların sahneye çıkmasını normalleştirecek bir
girişimdir. Ayrıca tiyatronun millî bilinci uyandıracağına olan inanç farklı şekillerde
ifade edilmiştir. Tiyatro sadece bu amaca hizmet etmemiş, Moliere‘in ―Mekkâr‘la
Tamahkâr‖ adıyla çevrilen ―Scapin‘in Dolapları‖ olarak günümüze ulaşan eseri de yirmi
üçüncü sayıda okurlarla buluşmuştur. Moliere‘in hayatına da yer verilen bölümde
öğrenciler Fransızca öğrenmeye yönlendirilmiştir. Bu, edebiyatımızın batılılaşması adına
kayda değer bir harekettir.
Talebe Defteri‘nde on bir masal yayımlanmıştır. Bu masallar aracılığıyla Türk, Arap ve
İran edebiyatından örneklerle ahlâki öğretiler verilmiştir. Ruşen Eşref‘in Andersen
masallarını çevirdiği duyurulmuşsa da ―Grandük‘ün Yeni Elbisesi‖ masalından başka
örnek paylaşılmamıştır.
Defter‘de yer alan edebî türlerin sonuncusu sayabileceğimiz mektup aynı zamanda
iletişim aracı olarak okurlarla dergi arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Okurlardan
gelen mektuplara her sayının sonunda cevap verilmiş, yeri geldiğinde sert çıkışlarla,
öğretmen edasıyla öğrenciler azarlanmıştır. Eğitim sisteminin iyileştirilmesi için nazıra
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hitaben yazılan mektuplar ve Munis Nejad‘ın altı mektuptan oluşan yazı dizisi
içerikleriyle derginin çıtasını yükseltmektedir. Bunlar, tarihi belge sayılabilecek kadar
önemli metinlerdir.
Deney ve fennî bilgilerin verildiği, bazen eğlendirici bazen ders verir gibi yazılmış fen
sayfaları okurlar tarafından beğeni toplamaktadır. Bu gelen mektuplardan ve açılan
müsabakaların sonucundan anlaşılmaktadır. İcat ve keşiflerden bahseden yazılar, güncel
bilgilerin verilmesiyle genel kültür açısından da faydalı olmuştur. Okurların genel
kültürünü artırmaya yönelik yazılar ulus tanıtımları, felsefî düşünme yetisi kazandıracak
metinler ve hayvanları anlatan yazılarla desteklenmiştir. Tarih, coğrafya, gezi yazıları ile
çocukların ve gençlerin sosyal yönü geliştirilmeye, bilgisi artırılmaya çalışılmıştır.
Yukarıda değinilen konuların dışında daha pek çok konuda çocukların ve gençlerin
gelişmesi için çaba harcayan Talebe Defteri kadın meselelerine gösterdiği hassasiyetle,
kadın erkek eşitliğine inanan bir nesil oluşturmayı amaçlamaktadır. Kadınların gördüğü
olumsuz muamelenin ortadan kalkması, sosyal hayatta yer almaları, gereken eğitimi
görmeleri için ―Kadınlar Sahifesi‖ adında bir bölüm oluşturulmuş ve kadın yazarlara,
şairlere yer verilmiştir. Kadınları yücelten, bilinçlendirmeye çalışan çok sayıda metin
yayımlanmıştır.
Farklı yaş gruplarına hitabeden derginin gördüğü ilgiyi artıracak olan mizah öğeleri
genellikle fıkralar olmuştur. Edebî, tarihî fıkraların yanı sıra çocuk fıkraları da
yayımlanmıştır. Bu özelliğiyle dergi hem çocuklara hem gençlere seslenebilmeyi
başarmıştır.
Yetiştirilmeye çalışılan Türk çocuklarının ve gençlerinin sağlıklı olabilmeleri için ―Hıfzı Sıhha‖ yazıları ve sporun faydalarını anlatan metinler kaleme alınmıştır. İdeal Türk
insanı dönemin şartlarına ayak uydurup vatanı için savaşabilecek sağlıklı, ahlâklı
kimseler olmalıdır fikriyle bir de ahlâk yazıları yayımlanmıştır. ―Amelî Ahlâk‖
başlığıyla okurların manevî yönü kuvvetlendirilmek istenmiştir. Derginin albenisini
artırmaya yönelik elişi örnekleri ilk sayılarda planıyla birlikte verilse de bu kısım uzun
soluklu olmamıştır.
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―II. Meşrutiyet Döneminde Bir Çocuk ve Gençlik Dergisi: Talebe Defteri‖ başlığı
taşıyan bu tezde, Talebe Defteri‗nin, edebî metinler aracılığıyla, millî mücadeleye katılıp
Cumhuriyet‘i kuracak Türk gençliğinin yetişmesine katkıda bulunduğu iddia
edilmektedir. Fiziksel ve ruhsal olarak savaşmaya hazır, aydın, çalışkan, ticarî alanda
başarılı, her açıdan donanımlı neslin yetişmesine zemin hazırlanmış, eğitim sistemi
iyileştirilmeye çalışılmıştır. Ayakta durabilmesine şaşılacak derecede zor zamanlar
geçiren milletin tekrar bir kurtuluş mücadelesine girebilmesi için güçlendirilmesi
gerekmektedir ve Talebe Defteri bu gereği çocuk ve gençlere hitap ederek yerine
getirmiştir.
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SEÇME METĠNLER
UYAN…
Göz kapağın perde midir açılmaz bir geceye?
Karanlığa, yokluğa mı göz diktin ey, gün diye!
Asırları dar mı gördün dalgın uyku çekmeye?
Uyan, Ey Türk.. Gelen asır giden asır değildir!
Gözlerinin çukuruna karanlıklar yığılmış:
Sanki birer açık mezar, sanki birer uçurum!
Karanlık mı? Bakışların sünmüş de mi dağılmış?!..
Mezarları çınlayıcı bir sesle ben diyorum:
Uyan, Ey Türk.. Açık gözler açık kabir değildir!
Aç gözünü, parlıyor, bak. Hakikatin güneşi:
Yürümeyen düşer kalır, yükselmeyen devrilir;
Yaşayanlar öleni yer, yemeyenler yenilir;
Durmak ölü uykusudur, uyku ölmek işi…
Dağıtmadan o uykuyu yakıp düşman ateşi:
Uyan, Ey Türk.. Doğan güneş gibi şarka doğ, uyan!
Aç gözünü beynindeki derin gece parlasın…
Güllelerdir, kurşunlardır onun ay, yıldızı,
Parıltısı vicdanında alevlenmiş bir sızı!
Aç gözünü kirpiğinden tel tel ışık fırlamış,
Kızgın şişler gibi hasmın yüreğini dağlasın:
Uyan, Ey Türk.. Hep kin olsun gözlerinden fırlayan!
Beşeriyet birbirini tepe, ite koşuyor;
Koşmak için görmek ister, görmek için göz açmak..
Göz açmayan göremiyor, yere ezgin düşüyor:
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Göz açmayan milletlere ağız açar bu toprak!
Uyan, Ey Türk.. İniyorsun uçurumun dibine!

İniyorsun.. Fakat, yine kendindedir kanadın;
O uçurum ne dipsiz bir makberdir; anladın!
Kanat vurup çırpın şöyle, kanatların parlasın:
Yücel artık.. Nihayetsiz mavi gökler içine!
1329 Kadıköy Feyzullah Sacid

(Talebe Defteri, S. 4, s. 55)
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VAHġĠ MEDENĠYET
İftirâs, iftirâs! Kin, vahşet!
Medeni âleminde duyguları
Medeniyet senin sesin.. ―nısfet.!‖
Haykırırken.. elinde bir kargı
Saplıyorsun zavallı memleketine,
Zevk duydun, demek, cinayette…
Hani, sen. Kollarında hikmetler
Taşıyan en şerefli bir haktın?
Hak! Dedin, hakkı evvela yıktın,
Seni kırık harabeler dinler
Biz zayıfız bugün; fakat sana ne?
Kanlı kuvvet yetâ bulur sanma..
Kuvvet ancak: büyük adalette
Sâik ihtirasa aldanma
Her kral: tacdâr bir cellat
―Kes!‖ diyor. Kanmıyor, bütün şanı
Beşerin eskimiş hamâkatine
Müstenid!..
Ey kral! Düşün yarını.
Bir yarın var ki her denâetine
Karşı el kaldırır. Eder feryat
Vatanın varsa; biz de bir vatanın
Oğluyuz, biz de isteriz yaşamak..
Vatanın yoksa: sensin en alçak!
Medeniyet, evet sen alçaksın!...
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Ben senin piş-i iftirasında:
Pek pişmanım insan olduğuma…
Osman Fahri (Talebe Defteri S. 7, s. 100)
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TÜRK KIZI DĠYOR KĠ:
Ben bir Türk kızıyım. Yüreğim sızlar.
Bağrımda yurdumun yarası kanar…
Gözümün önünde bir kalın duman
İçinde bir levha: Ateş, ölüm, kan…
Gözleri kararmış bir sürü haydut,
Kudurur, saldırır, öldürür, ezer,
Masum kanlarının içinde yüzer;
Hepsinin üstünde bir kanlı bulut…
Boğulur kadınlar, yakılır kızlar;
Câ‘miler, kal‘eler, şehirler yanar…
Topların ağzı ateşler saçar,
Kahramanlar ölür, alçaklar kaçar…
Tütmez ocaklarda garip kumrular,
Başlara yıkılmış çatılar, damlar,
Yollara dökülmüş şaşkın adamlar,
Çıplak kucaklarda cansız yavrular,
Ağarmış sakallar, bükülmüş beller,
Bulanmış bakışlar, titreyen eller…
Hepsinin kırılmış kanadı kolu;
Hepsinin baktığı İstanbul yolu;
Çökmüş her tarafa bozgunun yası,
Toprağın mahsulü: insan kafası!
Canlanır, kımıldar kesilmiş başlar,
Etsiz dudakları daima inler…
Kulaklarım bütün onları dinler;
Akar gözlerimden kanayan yaşlar;
Bağırmak isterim. kısılır sesim…
Ey anavatanım, ey mübarek yurt,
Senin hayaletin bu kanlı resim,
Senin düşmanların bu bir sürü kurt.
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*
Her zaman felaket, her yerde enin,
Ey yurdum, bu mudur nasibin senin?
Yok, hayır, bu senin son felaketin;
Bu son didikleniş, son koparılış;
Artık yok verecek toprak bir karış.
Ben Türk‘üm, imanım, ümidim metin;
―Ümitsizlik‖ değil Türkçe kelime.
Yarın yetişecek yeni bir nesil.
Ben onun kızıyım! Düşman, iyi bil,
Benim de yaraşır tüfek elime!
Türk kızı boynunu zincirde görmez.
Düşmanın elleri yurdun başına
Belalar örerken, tentene örmez,
Benzetmez kendini mezar taşına.
Maziye baksan â. Türk‘ün kadını
Kalmamış erkekten bir adım geri.
Kandan kızıl olmuş ak bilekleri.
Tarihe kılıçla yazmış adını!
Damarımdaki kan onların kanı.
Ruhumda onların büyük imanı,
Ben de büyüyorum, hazır ol düşman,
Bir gün yine bürür etrafı duman…
Silahım yurt aşkı, kurşunum meram,
Beklediğim yarın, kastım intikam!...

14 Kanunuevvel 1329

Celal Sâhir (Talebe Defteri, S. 16, s. 247)
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ġANLI ġAHĠN (*)
-Fethi‘nin AnnesineEy sevgili güzel kadın
Kirpiklerin kanla dolmuş
Başındaki kınaların
İki günde ak pak olmuş
Hiç bekleme, umma, bakma
Önündeki ıssız yola
Hicranınla bizi yakma
Boştur sorma, sağa sola

Ninem ninem! Durma mahzun
Gelmeyecek güzel Fethi‘n
Ulaştığı yer pek uzun
Gitti koca şanlı şahin
Ona duâ eden elim
Bırak silsin gözlerini
Onu yâd eyleyen dilim
Bırak döksün sözlerini
Boynu bükük durma ninem
Şansız evlat boyun büker,
Fethin için tutma matem
Şanlı oldu o genç asker
Ağlamaktan kısık sesin
Niçin sana keder üştü
Zayıf alnın secde etsin
Çünkü Fethi‘n yere düştü.
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Ellerini kaldır ninem
Bir Türk eli çekik durmaz
Bil ki senin o muhterem
Yavrun idi gökte pervaz
Ninem ninem, gülsün yüzün
Bak kaç tane kurbanın var
Müslüman‘dır senin özün
Yas yaraşmaz imanın var
Vatan için ister isen
Bizi âda helâl olsun
Sus ağlama, ciğerpâren
Cennetinde rahat bulsun
İster misin Fethiciğin,
Geceler gelsin sana?
Fatiha‘yla eyle tezyîn
Yıldızlarla gönder ona
(*) Terzi Osman Bey‘in küçük kerîmesi, Müfîde Hanım tarafından söylenmiştir.
Aka Gündüz (Talebe Defteri, D. N. F., s. 12)
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VATANIMA
İşte senin bir dostun yok… Onlar birlik olmuşlar.
Kaç asırdır seni böyle önlerinden kovmuşlar!.
Sen yaralı arslan gibi çırpınırken bir alçak:
-Milletlerin en mertçesi, insancası olacakKanlarınla eğlenerek: ―Barbar, vahşi Türk!.‖
Diyor, sana salan köpeklere teşekkürler ediyor..
Rum ilinden kovulanlar hiç de mazlum değilmiş!
Ah. Onlardan vicdan gibi şeyler çoktan çekilmiş!.
Bir başkası, şimal dostun kollarını geriyor,
Her adımda yollarına kanlı ağlar seriyor..
Hepsinden bir hakaret senin arslan postuna,
Ve bu yolda ilk şeref de eski, Fransız dostuna!.
Hiçbirisi yok ki senin kanlarından içmesin,
Yine biri yok ki ona senin hakkın geçmesin!
Hakkın.. Fakat ne tuhaf söz! ―Hak kavînin‖ dediler.
Ve böylece Rumeli‘yi yedirdiler, yediler..
Milletlere sen ne yaptın?. Din farkına bakmadın,
Hıristiyan yüreklere hilalliği takmadın:
Şeyhülislam zenbilliyi hakanına göğe gönderdik,
―Şeriatın ruhsatı yok!..‖ Fetvasını sen verdin
Kaç papalar, nice kral imzaları yaladı.
Nice salib orduları toplayarak yolladı!.
Hâlbuki sen bir dakika ayrılmadın yolundan.
Hıristiyan dahi düşse tuttun zayıf kolundan:
Tacı giden oğlu için bir yalvaran anayı
Memnun ettin ve kurtardın âh, bugünkü Fransa‘yı..
Timur başını düşmanına karşı yine sen tuttun,
Onun için kan da döktün ve düşmanı korkuttun.
Bir Baltacı‘n ezmiş iken ordusunu Rusya‘nın
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Kralını bağışladın karısına düşmanın.
Macarları Nemseliye, Lehlileri Ruslara
Bırakmadın ve harp ettin ey kahraman Türkiye!.
Dünyaları titretirken senin o ulu Türk adın,
Ertuğrul‘un mertliğini hiçbir zaman bozmadın!.
Ezilenler kollarını hep de sana açtılar
Vatansızlar, kimsesizler kucağına kaçtılar..
Tacı için uğraşanlar senden yardım buldular,
Yıldırımla Timur yine bundan düşman oldular..
Şimdi herkes yüz çevirmiş, düşüşüne gülüyor,
Ölümünü görmek için beklemeden uluyor
Ne yapalım?. Ölmüyorsun ve ölmezsin ey arslan!
Seni büyük Türk doğurmuş, kucaklamış Müslüman!.
Ne isterler daha senden? Herkes aldı, doymadı,
El‘an kanlı kılıcını kınlarına koymadı:
Trablus, Tunus, Mısır, Kıbrıs, Girit, Adalar,
Kırım, Kafkas, Urum İli, ve Balkanlar, Tunalar!.
Oralarda dindaşların, soydaşların inliyor,
Yalnız senin mert yüreğin o feryadı dinliyor
Ve susuyor.. Çünkü artık yaraları derindir!.
Ah, biraz kalk. Katillerin ellerini git, indir..
Reva mıdır onlar yine diş göstersin. Tepinsin,
Senin kanlı manzaranla şenlik yapsın, sevinsin?.
İste senin mirasına doymayacak Avrupa,
Sen diril de gözlerini yumruğunla hep kapa!.
Pis yürekler kükremenden hem titresin hem ürksün,
Ve bilsin ki sen yine o eski şanlı bir Türk‘sün!.
Ah. Yaratan beni bir Türk yaratmamış olsaydı,
Her yer ona düşman olan alçaklarla dolsaydı,
Yine dönüp sana derdim: ―Ey sevgili Türk ili!
Dert ortağın oldum işte.. Sensin dünya güzeli!
Beraberim ve ayrılmam; benim sensin, vatanım;
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Benim şanım ve şerefim, benim aşkım, imanım!.

Ali Ulvi (Talebe Defteri, D. N. F., s. 3)
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OSMAN GAZĠ KURULTAYDA
-Han intihâb edildikten sonraOsman Gazi:
Beyler, ağalar! Ey yüce kurultay!
Biz bir oymağız ki elimizde yay
Doğudan gelmişiz Batı‘ya doğru
Bize yol göstermiş Güneş ile Ay

Kurultay (Hep Bir Ağızdan):
Tanrı buyurdu
İle duyurdu
Sancakla geldik
Aldık bu yurdu

Osman Gazi:
Tanrı‘nın iliyiz, yasamız vardır
Demir çarık, demir asamız vardır
İstanbul şehridir dünya güzeli
Onu almadıkça tasamız vardır

Kurultay:
Uyarak aya
Geldik buraya
Eşsiz güzeli
Rum‘dan almaya

Osman Gazi:
Rumeli bir hızda bizim olacak
Akdeniz donanmam ile dolacak
Osmanlı geliyor dendiği anda
Ünlü kralların rengi solacak
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Kurultay:
Yasa doğacak
Zulmü kovacak
Nerede il-kıran
Varsa boğacak

Osman Gazi:
Bir elde yasamız bir elde Kur‘ân
Saçacağız adli her yere, her an
Türklükle İslamlık kardeş olacak
Fark edilmeyecek halife, kaân

Kurultay:
Sancağımız al
Damgası Hilâl
Üstü yazılı
Lafza-i celâl

Osman Gazi:
Bir gün uyanacak Türk‘ün dehası
Anlayacak nedir yurdun manası
Milli bir irfana doğru gidecek
Gerçeğe dönecek eski rüyası

Kurultay:
Demez taş, kaya
Yürürüz yaya
Türk‘üz, gideriz
Kızıl elmaya
Ziya Gökalp (Talebe Defteri, D. N. F., s. 2)
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MÜEEBED ĠNTĠKAM
Temiz kalp, saf duygu. Yaralı düşmanı omzunda taşıyan ‗âlicenap, bütün bu necip, bu
hassalar mümkün değil kıymetini bildirememiş… Cehlin pençesinden ―Semi‖in
kurtarıcısı kollarına ne zaman atılmak istese önünde nankör, namerd mukavemetler göre
göre yorulup boynu bükülmüş bedbaht milletin yavruları!... Şu gözünüzün önünde
susmuş minareleriyle duran Sultan Selim‘i! Eski Osmanlı ma‘bedini görüyor musunuz?
Bu güne kadar onun mermer eşiklerinden göğsümüzü kabartarak geçerdik……. Yarın da
öyle olmak için!!! Bugün evet yalnız bugün o, bir ma‘bed değil, Türk gözünü açacak,
Türk kanını kaynatacak bir intikam abidesi olmalıdır.
Ey Osmanlı‘yı bugünkü lekesinden kurtaracak çocuklar! Şu levhadan gözlerinizi
ayırmamak artık milli ibadetinizdir. Zira gözden, kalpten çıkmayan şeyler yalnız elden
çıkmakla ebediyen gaib olmuş sayılmaz.
Felaketimizin (ukde-i hayatı)nı görmek isterseniz dede secdegâhında hayretle dolaşan şu
Bulgar milletinin haline dikkat ediniz. Kahramanlığına tarih gibi ‗âdil bir şahidi bulunan
ordumuzun önünde eğilmeyen o millet bütün vahşetine, bütün kabahatlerine rağmen bir
Mimar Sinan‘ın tehcir etmiş dahası karşısında nasıl eğiliyor…
Evet gözünüzün önündeki manzara pek acıklıdır fakat kat‘iyyen mey‘us olmayalım.
Çünkü yaşamak isteyen milletler üzerlerine cihanlar yıkıldığı zaman değil, ancak ye‘ise
düştükleri gün mahvolurlar.
Ben bugün sizi dağların bile dayanamayacağı kadar acıklı olan bu levhanın önüne ‗acz
ile ağlamaya değil hakkın en koyu meani olan ―Semi‖ için tecdid ‗ahd etmeye da‘vet
eyledim. Küçük yavrularından büyük padişahlarına kadar koca bir milletin aynı his ile
tecdid edeceği böyle bir ‗ahdi elbette (Allah) da takdir eder.
Ey kardeşleri yirminci ‗asrın medeni gözleri önünde, şu mermer avlularda çiğnenmiş,
ezilmiş olan Osmanlı evlatları! Gafil olmayınız. Biliniz ki sizin hayatınız dünyanın öyle
ciddi bir zamanına tesadüf edecek ki orada yıldırımlar saçmayan gözler görmeyecek,
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intikamlar yaratmayan kalpler çarpmayacak. Semin demir kanatları altından bir an
ayrılan gafil başlar ezilecek, önünüze yeni açılan saha-i maişette menfa‘at harıyla işleyen
makinelerden başka her şey istiğfaf olunacaktır… Evet dünyanın rikkat-i hissiyat devresi
çoktan kapanmıştı. Şimdiye kadar huzurunda mahşerler dolusu insanları ta‘zim ile eğmiş
bulunan ―insaniyet‖in necib çehresinde artık gülünüyor. Masumiyette tahayyül edilen
―hak‖ çoktan inkâr olundu. Hürmet edilen hakkın kuvvetten, kuvvetin de semiden
doğacağı bilindi, öğrenildi…
Ümid, hayat, necad. Bu büyük, bu kıymetli şeyler hepsinden daha büyük, daha kuvvetli
bir kelime etrafında toplandı… İşte o büyük kelime mahelte‘essüf bizim pek az
tanıdığımız (çalışmak)dır…
Muallim Abdülfeyyaz Tevfik
(Talebe Defteri, S. 4, s. 56-57)
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MÜSTAKBEL VALĠDE
―Oğlum,
Vücudunu düşman kurşununa, düşman kılıcına siper ederek vatanı müdafaa etmek için;
oğlumu, nefesini ruhunu, dimağını.. kalbini, malını.. bedenini vatanın kudret ve şevket,
sükût ve azamet sahibi olmasına vakf ve feda eylemek için; kızımı, vatan yolunda
mücahedeye atılacak mert ve fedakar bir Osmanlı gençliğinin ebediyen müşfik ve pür
vefa hem fikir ve hem ruh refika-i hayatı olmak için dünyaya getirdim; bu ulvi ve
mukaddes maksada vasıl vusûl için her ne suretle lazımsa onları öyle terbiye ettim ve
muvaffak oldum.‖
Böyle diyebilecek bizde acaba kaç valide vardır?
Gerçi aynı suali babalar hakkında da sorabiliriz, fakat burada valideden bahsedişimiz,
ancak, nazarımızda validelerin babalar kadar ve belki onlardan daha ziyade mühim bir
rekz-i cem‘iyyet olmasındandır, yoksa -haşa- bir kasıt istihkâr ile değildir.
Evet, böyle diyebilecek kaç valide vardır? Buna ahsâsî bir cevap arayacak değiliz, yalnız
şunu beyan ederiz ki, müstakbel Osmanlı validesi için beslediğimiz gaye-i hayal
yukarıki ibare ile hülasa edilebilir.
Sağlam vücutlu, sağlam kafalı esaslı ma‘lumâtı haiz bir kadın: ruhu vatan muhabbetiyle
meşbu‘; dimağı ecnebi boyunduruğunun îrâs edeceği müzallitleri fark; muhakemesi
sutüt ve kudret ve vataniyenin ancak umu evlad-ı vatanın fedakarlığına mütevakkıf
olduğuna kani; kalbi-ı evladını bu vatan fedakarlığına hazırlamaya müheyya.. İşte bu
bedbaht memleketi mahvden kurtaracak neslin valideleri bu yaradılışta, bu terbiyede, bu
seciyede kadınlar olmalı.
Bugünün sevimli yavruları uğradığımız felaketlerden benim bihaber, akşam sabah,
evden mektebe.. Mektepten eve gidip geliyor. Keraid kitabında rast gelinen müesser bir
hikâye, muallim tarafından ezberletilen muharrik bir manzume, terbiye-i vataniye
dersinde izah edilen bir bahis: bütün bunlar, elbette genç Osmanlı‘nın ruhunu terbiyeye,
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kalbini vatan muhabbetine küşâde etmeye hizmet ediyor fakat valide ağuşunun derin
te‘sirâtını vücuda getirecek diğer hangi amel-i terbiyevi mutasavverdir?
Muallim, kitap, ders -en müstaidd bir şakirdin bile- ancak zekâsını alakadar eder; fakat
kalbini, hissiyatı üzerine en hassas muallimin dahi ne kadar bir tesiri olmak ihtimali
vardır? Kalp, his, seciye öyle nazik bir hamurdandır ki ancak valide şefkatinde ellerle
yoğrulduğu zaman incinmeyerek istenilen şekle girer. Muallimin her sene tebdil eden
kırk elli mevcutlu tekmil bir sınıf için çarpan kalbi, hiçbir zaman, validenin öz
yavrusuna karşı beslediği o müstesna muhabbeti duyamaz. Bunun içindir ki valide
ağuşunun genç ruh üzerinde tesirâtı diğer her bir amelî terbiyevinin tesirâtından pek
daha derin ve pek daha sabittir.. Genç ruh, kendisini sevdiğine tamamiyle mutmain
olduğu ve kendisinin cidden sevdiği validesinin kolları arasında, vatan sözünü işitirse,
bu latif kelimeyi söyleyen sesin enin ile titrediği his ederse, kendininkilerine dikilen
müşfik gözleri vatan felaketleriyle yaşardığını görürse, vatan için ebediyen kazanılmış
bir ruh olur.
Valideler evlatlarını, kendiler için değil, yine evlatları için severler; ben arzu ederdim ki
evlatları için de değil, belki cümlemizin validemiz olan vatan için sevsinler, büyütsünler,
terbiye etsinler. Ancak böyle samimi bir terbiye-i vataniye mahsulü olacak nesil
Osmanlılık şerefini düşündüğü haziz-i mezletten kurtarabilir.
Valideler selamet-i milliyemizin bu can noktasını elbette medrik olacaklar, ve nefislerini
evlatlarına feda etmek gibi yalnız onlara has bir ulviyet-i melekâneyi nasıl ibraz
ediyorlarsa, evlatlarını da vatan fedakarlığına hazırlamak gibi yine ancak kendilerine ait
vazifeyi ifadan çekinmeyeceklerdir.
Bugünkü valideler nasıl mütemadi bir şefkatle yavrularına yemeğini hazırlıyor..
Çamaşırını dikiyor.. Esvabını düşünüyorsa, müstakbel valideler de daha ulvi bir hisle
çocuklarını kendi elleriyle teslihe çalışacak mahir bir atıcı, mahir bir binici olmasına
hevahoşkâr olacak, onları keşşaf seferlerine, koşu, nişan müsabakalarına göndermekten
çekinmeyecek. Bugünkü validelerin gaye-i ameline evlatlarını refiye, zengin görmek
teşkil ediyorsa müstakbel validelerin en yüksek medârı fahr-ı gururu evladının bir spor
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müsabakasında, bir hamiyet meydanında, bir mücadele sahasında ihraz edeceği
mümtaziyet olacaktır. Müstakbel valide bu büyük vecibeyi vatanın mücerret ve manevi
teâliyesi için olmasa bile, boynuna esaret zincirleri takılmaktan kurtarmak için yine öz
evladı için anlayacaktır!
Müstakbel validenin vezâ‘ifi daha ne kadar mühim ve gayr-i mahduddur. Korktuğumuz
başımıza gelememek için sadece hiss-i fedakârı ile kalmamak, atıcı, binici, sağlam
vücutlu bir gençlik yetiştirmek kafi gelmez. Nesl-i âtiyi, mümkün olduğu kadar süratle,
başka bir sahada, ilim ve irfan, honör

ve san‘at, servet ve iktisat sahasında dahi

mütemedin ve müterakki milletlerle boğuşmaya, bu topsuz.. tüfeksiz cidal-i daimide
muvaffak olmaya muktedir bir hale getirmek de lazımdır. Bunun için müstakbel valideye
ciddi bir tahsil temin etmek şarttır.
Yavrucuklar, yedi sekiz saat süren bir yevm-i mesaiden sonra, meşuş bir zihin ile, eve
dönüyorlar. Ertesi gün için her birinin yapılacak üç dört vazifesi vardır. Muallimin
izâhını lâyıkıyla anlamamış; tutturulan notu tamamıyla kaydetmemiş; birkaç hafta veya
ay evvel geçmiş bir bahsi unutuyormuş olabilirler. Malumatlı bir valide bir müşkülatın
imdadına ne kadar münasip bir surette yetişebilir? Yavrulardan birinin bir lisan
temrinine, bir gün atarken öbürünü bir hendese veya hesap meselesi halletmesine
muavenet eder; en küçüğün ise acemi elcağızlarını kendi elleri arasında tutarak ilk
harflerin karalamasında ona rehberlik eder.
Genç kari‘elerim, en yakın bir istikbalde sizi bekleyen hayatın en mes‘uliyetli, en
müstesna vezâ‘ifi validelik vezâ‘ifidir. Temenni ederim ki şefkatle dolu kalbiniz bir de
fedakârlık zırhıyla kaplansın; zihniniz zamanın bî-insaf ihtiyacâtını anlamaya muvaffak
olsun.
Muallim Ken‘an Kemâlî
(Talebe Defteri, S. 14, s. 211-213)
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―KEġġAF‖IN MUHTIRASI

Nakli: M. B.
(Bu Ruslarla olan muharebede İngilizlerin aldıkları derslerden en mühimi de
hasımlarında azim ve metanetin, mukavemetin esasını bulmak keyfiyetidir. O harbin
bilfiil müdürlerinden olan İngiliz generali (Baden Pavel) memleketindeki gençliği her
zaman bir harb-i müsellâh ya herhangi bir cidal-i medeniye hazır olarak yetiştirmek için
teşkil ettiği zümrenin ismi (Boy-Scout Boy Skeut) koydu. Bu terkip (hudut nöbetçisi)
yahut (keşif kolu) manasına gelmektedir. Bizde buna mukabil (Keşşaf) kelimesini
kullanıyorlar. Bu teşkilat o derece nafi‘, o kadar makul idi ki sırasıyla bütün medeniyet-i
garbiyeyi istilasından sarf-ı nazar Çinlilere kadar sirayet etti. Terakki ihtiyacı bir hacet-i
hayatiye şeklinde olan bizim gibi bir halka lüzumunun derecesini ispata -bilmem ki- son
harp kadar mektep, o rütbede mücbir bir delil olsun. Bunun için ümit ediyoruz ki bu
lüzum umumen kısm-ı şebabımızda bir cereyan îka‘ eder, keşşaf heyetleri teşkiline
meyiller, arzular hâsıl eder. Bu ümidimizin verdiği emniyete karşı o gençliğin
söylediğimiz bu mühim işinde ―Talebe Defteri‖ alakasız durabilir mi?. O da -evvelce
vaat ettiği vech ile- keşşaflığa dair her nüshasında bir fasıl, bir kısım neşredecek, o
suretle ki; cümlesi bir keşşaf muhtırası olabilsin.)
Keşşafın Yemini
Her hususta vicdanıma tevfik-i hareketle veza‘ifimi hüsn-i ifa edeceğime, mert ve
‗âlicenap olacağıma; vatanımı sevip gerek sulh, gerek harp zamanında ona hâdım
olacağıma,
Ve keşşaf nizamına muti olacağıma namusumla yemin ederim.
Keşşafın Nizamı
Keşşafın sözü mukaddestir. Keşşaf namusunu her şeyin; hatta hayatının fevkinde tutar.
Keşşaf metî‘ olmalıdır. İnzibat ve itaatin nefi‘ ilm-i muktezası olduğunu bilmelidir.
Keşşaf, müteşebbis bir adam olmalıdır.
Keşşaf, her hareketinin mesuliyetine mütehâmildir.
Keşşaf, diğer keşşafları sınıf-ı içtimai farkı gözetmeksizin kendi kardeşi tanımalıdır.
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Keşşaf, cesur ve ‗âlicenap olmalı ve zayıf, muhtaç olanlara muavenet için hayatını bile
tehlikeye alaka etmelidir.
Keşşaf, velev ki ehemmiyetsiz olsa bile, her gün iyi bir hareket, bir iyilik yapmalıdır.
Keşşaf, hayvanâtı sevmeli ve onlara karşı yapılacak zulüm ve tecavüzü men etmelidir.
Keşşaf, şen bir adam olmalı ve her şeyin hoş cihetini aramalıdır.
Keşşaf, muktesid bir adam olmalı ve âhirin malına katiyen göz koymamalıdır.
Ciddiyetini ve haysiyetini muhafaza etmek keşşafın yegâne kaygısıdır.

(Talebe Defteri, S. 18, s. 293)
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EKREM BEY MERHUMUN MEKTEB-Ġ MÜLKĠYE MUALLĠMLĠĞĠ
(Mekteb-i Mülkiye) 1293 Teşrîn-i Sanîsinin 21‘inci Pazartesi günü küşâd olunmuştur.
Müddet-i tedrisiyesi beş sene olup üç evvelki sınıflara (sınıf-ı idadîye) ve müntehâ
sınıflara (sınıf-ı âliye) tesmiye olunur idi. O tarihte Mekâtib-i Tâliye namına Mekteb-i
Sultânîden gayrı mektep yok idi. Hiçbir yerde Mekteb-i İdadî teşkil olunmamıştı.
Binaenaleyh sâl-ı küşâdında Mekteb-i Mülkiye‘nin birinci sınıfına Mekâtib-i Rüşdiye
mezunları ve dördüncü sınıfına Mekteb-i Sultânî mezunları kabul olunarak yalnız iki
sınıfı teşkil kılınmış ve giderek bütün sınıflar vücuda gelmiştir. 95–96 sene-i
tedrisiyesinde üçüncü sınıf teşkil ediyordu. Programda münderiç olan dersler meyânında
Edebiyat-ı Osmaniye dahi bulunmak ve ders-i mezkûr için bir muallim-i cedid intihâbı
lazım geldi. Ol zamanlarda her ders-i cedid için o dersin müteallik olduğu fennin
mütehassıs-ı ma‘arufu arayıp bulmak ve rica ve minnetlerle muallimliği kabul ettirmek
usûlü takip olunduğu cihetle bir ricanâme tahrîriyle Ekrem Bey merhumu mektebe davet
eyledim. İcabet edip geldi. Edebiyat-ı Osmaniye muallimliğini teklif eyledim. Birdenbire
tevahhuş etti: aczinden, âdem-i iktidârından bahs ile böyle bir emr-i mühimi başa
çıkaramayacağını ifade eyledi. Beyanatı, müsselem olan edep ve nezaketi dairesinde pek
ciddi idi. Niyâzımı tekrar ettim; ısrar ettim, zihninde a‘zam eylediği muallimliğe
kifâyetine hiç şüphe olmamakla beraber himmet ve meram ile tarz-ı cedid üzere bir
dersin, bir kürsünün tesis olunacağını ve kurulacak temel ile maarif-i âtimize büyük
hizmet olunacağını ve bu hizmet-i cemileden vatanı mahrum etmemesini velhasıl iknâ
için lazım gelen sözleri söyledim. Nihayet mütereddidane bir tavır ile razı oldu kuvvet-i
kalb ile kendine güvenemiyordu. Bittabi miktar-ı maaş asla mevzu olmamıştır. Edib-i
muhteremin şu tereddüdü zamaneye mikyâs olabilir mi? Ekrem Bey 21 Eylül sene 1295
tarihinde derse başladı. Ve az zaman içinde büyük istidad gösterdi. Esbak Hakkı Paşa ve
Maarif Nazırı esbâkı Emrullah Efendi hazeratı ilk sene okuttuğu sınıf talebesindendir.
Ekrem Bey dershanede talebesine daima ―zat-ı âlîniz‖ diye hitap ederdi. Tavrında,
sözünde, muamelesinde hatta libâsında edeb ve terbiye ve nezaket ve zarafet bütün
parlaklığı ile lem‘ân eylerdi. Setresini iliklemeden dershaneye girdi mi bilmem!! Yalnız
fen muallimi değil bir terbiye numunesi idi. Talebenin kendisinden ne derece ahz-ı
kemâlât eylediğini isbâta hâcet yoktur. Talebesiyle o kadar ihtirâm-ı mütekabil tesis
eden muallim nadirdir zannederim. Defterinde bir kere ceza işareti görülmemiştir. En
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ağır muamelesi ―Efendiler işitilen bazı sözlerimizi ihlâl ediyor‖ zemininde idi. Sıra
gözlerinin kapağını açıp kapamak menfûru idi. Zira dersinde çıt olmaz ve olmasını da
arzu etmez idi. Dershanesi bir nezâhet meclisi idi. Talebe vazifelerinin altına bir
mütalaa-i edebiye veya bir fıkra-i teşvîkiye yazmak âdeti olduğundan iâde ettiği bu
vazifelerden birçoğu belki ashabı yedinde mahfuzdur. Bir gün ittifaken dershanenin
köşesinden bir küçük fare çıkıp duvar kıyısını takip ile bir hayli ilerlemiş. Talebe hâlî!
Nazar-ı dikkatleri o tarafa mün‘atıf ve çehrelerde tebessümler peyda olmuş. Nihayet
dershane yabancısı mîr-i merhumun da gözüne ilişmiş. Gayet ciddi bir vaz‘ ile ―Evet
efendim. İlm ve irfan ile mütehallî efendiler gıda-yı fikr ve ruh olan ders ve kitabı
bıraktılar da benimle meşgul oluyorlar diye zavallı hayvan izhar-ı tahayyür ediyor‖
demiş ve talebeyi derse ircâ eylemiştir. Bu mertebe kıymetli olan bir vücudun mekteb-i
mülkiyeden iftirâkı nasıl oldu? Takrîr ettiği derslerden ―ta‘lîm-i edebiyat‖ husule gelmiş
ve tab‘ ve neşr olunmuştu. Edebiyat-ı atîka taraftârânı itiraz ettiler bu itirazlar sahâif-i
matbuatta bir hararetli münakaşa kapısı açtı ve hayli müddet temâdi eyledi Ekrem Bey
âvân-ı şebabında genç Türklerin siyasetine karışmamış ise de Kemal Bey ve emsali ile
ma‘ârife ve mekâtibesi malûm olduğundan ve yeni şeyler tullâbın zihnini bozarak
hürriyet filan gibi nâ-makûl hülyalar tevellüt etmesinden korkulmaya başlandığı bir
devrede ta‘lîm-i edebiyatın yeni tabirleri ve nev-zemin neşve ve hatta müellifinin şahsı
bu korkulan şeylere karıştırıldığından muallimlikten azli Mabeyn-i Hümayunca takarrür
etmiş. Maarif Nâzırı Münif Paşa bir gün bu âcizi çağırıp Ekrem Bey‘in derslerinden
istifade olunmadığı cihetle lüzum-ı tebdilini söyledi. Müdafaa ettim, kârger olmadı, ben
onu azlettim dedi, yerine kimi koyacağız o kâbda muallim nerede bulacağız dediğimde:
―Hacı İbrahim Efendi ehildir onun tayini tensîb olunmuştur.‖ cevabını verdi. Hacı
İbrahim Efendi ise Ekrem Bey‘in muterizi idi. Meğer Münif Paşa mabeyince verilen
kararın icrâsını deruhte eylemiş imiş. Mesuliyetini üzerine alarak muktezasını şu suretle
ifa etmiştir.
9 Rebîü‘l Evvel 1332
O devirlerde Mekteb-i Mülkiye müdürü bulunan
Abdurrahman Şeref

(Talebe Defteri, S. 19 s. 312-313)
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COĞRAFYA, TARĠH
Oğlum,
Sana, evinde ne kadar oda olduğunu sorsalar tabii düşünmeden cevap verirsin, bilmezsen
―budala‖ derler. Bunun gibi evvela memleketinin hududu içinde ne kadar vilayet, ne
kadar sancak olduğunu öğreneceksin: Şunu iyi anlamalısın ki bilinmeyen şey sevilmez.
Arslan, sende iyi veya fena bir his bırakmaz. Çünkü henüz görmedin. Fakat bunları
Afrika‘dakilere sor, sana bunlardan ya muhabbetle, ya nefretle uzun uzun bahsedecekler.
Oğlum biz, bizim yaşımızdakiler, bu memleketi kurtaramıyoruz, çünkü onu tanımıyoruz
ve tanıyamadığımız için sevemiyoruz. Bizim içimizde vatanını can verecek kadar seven
ne kadar azdır, şarkılarımıza bakıp da memleketi fedakâr ile dolu zannetme, biz
memleketten yalnız hoşlanıyoruz, insan hoşlandığı değil, aşk ile sevdiği şeyler uğrunda
canını feda eder. Annene biri hücum etse hemen koluna sarılırsın, o kolda kama bile
olsa... Fakat komşu kadına hücum etseler pek bıçaklı kola sarılamazsın. Çünkü birini aşk
ile seversin, birinden sade hoşlanırsın.
Ben öyle adamlar biliyorum, ki İngiltere‘nin en küçük şehirlerini bile tane tane sayarlar,
nüfuslarını bilirler, sonra ―Adana vilayeti nerde?‖ desen parmaklarını Karadeniz sahiline
doğru uzatırlar. Bir Fransıza karşı Almanya‘yı, bir Almana karşı Fransa‘yı müdafaa
ederler. Dikkat edersen görürsün ki bu iki adamdan biri Almanca bilir, Almanya
coğrafyasını, tarihini bilir. Diğeri Fransızca bilir, Fransa coğrafyasını, tarihini bilir.
Onun için biri Fransa‘yı, biri Almanya‘yı müdafaa eder, kendi memleketinden ziyade
müdafaa eder. Türklere karşı taarruz eden bir ecnebi karşısında bulunsa yanındakine
dönüp ―Hakikat, böyleyiz‖ der. Biz ecnebilerin hakkımızda söylediği acı acı küfürleri
darb-ı mesel diye kullanırız. Çünkü biz mekteplerimizde tarih okumadık, coğrafya
hocamız cahildi, hiçbir şey anlamıyordu. Ecnebi mekteplerine gidenler ise o milletlerin
coğrafyasını gördüler, tarihini iyi okudular. Ve hepsi kendi evinin kaç odası olduğunu
bilmediği halde komşu evlerinin pencerelerini bile sayan birer budala insana döndüler.
Birer vatansız, milletsiz oldular; hâlbuki kurt bile yattığı dağı sever; yabani atı altın ahıra
koysan, kapıyı açık bulur bulmaz hemen dağlara, ormanlara yani kendi vatanına koşar.
Ben öyle adamlar gördüm, ki ―İstanbul‘u İngilizler alsa daha çok rahat ederiz‖ diyordu.
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Anladın ya niçin Rumeli‘yi verdik. Çünkü Rumeli‘yi sevmedik, ―Hepsi Allah‘ın yeri
değil mi? Bize Anadolu yeter‖ dedik.
Demek her şeyden evvel coğrafyanı, tarihini okuyacaksın; coğrafyanı, tarihini
bileceksin.
Sana soruyorum: İstanbul‘u niçin seviyorsun? Buna bütün cahillerin dediği gibi ―Çünkü
İstanbul dünyanın en güzel yerlerinden biridir‖ diye mi cevap vereceksin? Bu sözü
söyleyenler taşı, toprağı, denizi daha güzel bir şehir olsa onu İstanbul‘dan ziyade sevmek
icap edecek. Sen İstanbul‘u seviyorsun, çünkü orada doğdun, alnını yükselten Fatih
onun etrafında muharebe etti, sen Türk‘sün ve Türk‘üm dediğin vakit göğsünü kabartan
iftiharlı duygulardan birini de İstanbul‘u fethedenlerin Türk olmasında buluyorsun. Eğer
İstanbul‘un nasıl fetholunduğunu bilmezsen, bu kaleler önünde kaç bin Türk‘ün can
verdiğini öğrenmezsen onu layıkıyla sevemezsin. İnsana vatanı sevdiren vatanın tarihi,
mazisidir.
Daha izah edeyim: Bir arkadaşı hemen bir dakikada sevebilir misin? Hayır; ya ne
yaparsın? Evvela konuşursun, her gün yeni bir huyunu beğenirsin, her gün biraz daha
ısınırsın, bir gün gelir ki onu bütün kalbinle seversin. Çünkü sana ―Arkadaşın
yalancıdır‖ deseler, ―Hayır ben onunla çok vakittir görüşüyorum, hiç yalan söylemedi‖
cevabını verirsin. ―Korkaktır‖ deseler ―Filan gün cesaretini gösterdi‖ dersin. Vatanın da
tarihini bilirsen onu böyle seveceksin, ―Sana Türkler korkaktır‖ deyince Asya‘da
Avrupa‘da, Afrika‘da kıtalar fetheden Türklerin korkak olmayacağını söyleyeceksin;
―Türkler medeni değildir‖ diyenlere ―İşte camilerimiz, işte şairlerimiz, işte
âlimlerimiz.....‖ dersin. Eğer tarihini bilmezsen cevap veremezsin, bir gün gelir ki
Türklerin korkak, barbar, cahil olduğuna sen de inanırsın; ve inandıkça onlardan
uzaklaşırsın; ırkına, vatanına yabancı kalırsın.
Bâkî, her şeyden evvel tarihini, coğrafyanı bil, oğlum.

Munis Nejad
(Talebe Defteri, S. 26, s. 419-420)
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YILBAġI
14 TeĢrinievvel 329
Oğlum, geçen sene bugün büyük kardeşini Sirkeci istasyonuna teşyî etmiştik. Tam iki
sene evvel yanımızdan ayrılıp Anadolu kazalarından birine giden o zabit taburuyla
muharebeye gidecekti; ancak iki gün onun sevimli ve şen sesini çatımızın altında
duyabilmiştik; seni kucağında tutuyor, ruhunun iki yıllık hasretiyle neler neler
anlatıyordu. Sonra, akşamüstü istasyona gittik; insanı ölüye döndüren pis renkli lambalar
yanmıştı; yanımızda iri boylu keskin ve temiz gözlü Türk neferleri dolaşıyordu;
ağabeyin yanımızda bin kişiye emir veriyor, iki gündür kendisini tutan hastalık
vücudunu öksürükler içinde sarsıyordu; bu sürede İstanbul‘a yeni bir vagon yaralı geldi,
kolları kopan, ayakları kesilen, yüzleri yırtılan ne kadar Türk çocuğu vardı; içlerinden
bir zabit hıçkıra hıçkıra ağlıyor, ―Kimin karşısından dönüyoruz Allah‘ım‖ diye
haykırıyordu; bu ses sana dokundu, paltonun yakalarını büzerek koynuma sokuldun, o
küçük ruhun yavaş yavaş hiç bilmediği bir matem için ağlıyordu, yavrum.
Bir aralık ağabeyinin yanına bir erkân-ı harp zabiti sokuldu; ona bizden gizli bir haber
verdi; kardeşinin yüzü sapsarı kesilmişti; elleri hiddetten titriyordu, neden sonra anladık
ki bu haber, Kırkkilisâ‘nin düşmesi haberidir.
Bu habere biz çok ağladık, yavrum! Çünkü gençliğimizde çingeneler kadar ehemmiyet
vermediğimiz murdâr kölelerimizin süngüleri önünde İstanbul‘a doğru kaçıyorduk;
toplarımız, askerlerimiz, süngüleri önünde geri çekilmişti.
Ağabeyini gece arasında teşyî ettik, acıklı bir musiki arasında tren koşa koşa karanlığa
karıştı; bin tane Türk süngülerini bileyerek, asker türküleri söyleyerek boğuşmaya
hazırlanıyordu.
Aradan iki gün, üç gün, sonra ne kadar günler geçti. Çatımızın altında fena bir ölüm
havası dolaşıyordu, hiç kimse birbirine bir şey söylemiyordu; ne ağabeyin geldi, ne
mektup gönderdi, ―Belki esir oldu‖ dedik. Ve bu ―belki‖ ile bütün yıl birbirimizi
avuttuk.

186

Şimdiye kadar sana hiç kardeşin hakkında bir şey söylemiyordum; işte bugün,
ağabeyinin buradan gidişinin yıl dönümünde sana her şeyi, her şeyi söyleyeceğim; sana
kardeşinin artık, bir mezarsız ölü olduğunu haber vereceğim.
Tabur daha yolda iken binbaşı ölmüş ve bütün asker kardeşinin eline kalmıştı, yavrum.
Kardeşin hasta idi; ma‘mafiye namuslu bir Türk‘tü, ona ―Burada kal‖ dedikleri zaman
sadece gülmüştü; kahraman göğsü ölümden başka hiçbir kuvvet karşısında yere
yıkılmaz, hiçbir hastalık onu bir harp gününde yatağa düşüremezdi.
Onlar böyle baş başa, dönen askerin korkunç, Hırçın bozgunu önünde Vize‘ye kadar
gittiler; askerin cesareti kalmamıştı; buradan ayrıldığımın birinci günü ağabeyini Vize
karşısında bir tepeye hücum etmesi için emir verdiler; bütün asker çırpına çırpına,
gülleler ve kurşunlar altında seyreklenerek, can vererek koştular. Toplar uzun, şiddetli
alevler ve demirler fışkırıyordu; bütün âfak dumanla, ateşle, gürültüyle dolmuştu,
tepenin bir köşesinde at üstünde duran bir zabitin dürbün tutan kolu yan tarafa düştü. Bu
sarışın, genç, kahraman bir zabitti, sonra hücum eden düşmen karşısında bütün asker
dondu, genç zabitse ölen atının te‘ni yanında can çekişiyordu; yüzü solmuş, yaralanan
kolu vücudunun altında kalarak kırılmış, kan damlaları toprağa, ve topraktan yüzüne
geçiyordu; kudurmuş düşman süvarileri ufuktan bu tepeye doğru koşuyorlardı; ne asker,
ne silah, ne imdat vardı; geldiler, geldiler. Birdenbire gözleri av bulmuş kurt gözleri gibi
parladı, süngülerini can çekişen zavallı zabite uzattılar; biri göğsünü deldi, biri
hançeresini kesti, o sarışın, o genç zabitin gözleri bir def‘a semaya doğru baktı, sanki bu
zulmü, bu cinayeti Allah‘a göstermek istiyordu, sonra düşündü ve öldü.
Bu, senin kardeşindi, yavrum. Gözleri son defa kapanırken ihtimal ki seni, o kadar
sevdiği kardeşini düşünüyordu. Ve bugün tam bir sene var ki ağabeyin dünya yüzünde
yoktur. Sen sakın bugünü unutma, senin yılbaşın, senin bayramın, senin ağlayacağın ve
güleceğin gün bugündür.
İzci ol, muallim ol, asker ol, ne olursan ol, bugünü hiç unutmayacaksın. Edirne
yollarından gelen her yolcuya bu sarışın zabitten haber soracaksın, o mezarsız ölü için
dua edeceksin ve dünyada ağabeyinin katili olan Bulgar milletinden askeriyle göğüs
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göğse çarpışmadıkça onların ordusu ve memleketi içinde öldürmedikçe yahut ölmedikçe
vazifen bitmiş olmayacaktır; bak ben ihtiyarladım, yavrum! Saçlarım ak oldu, belim
bükülüyor, ya annen.. ağaran saçları, çöken yüzü, titreyen bacaklarıyla her gün biraz
daha ölüme doğru gidiyor, bütün ailenin yükü senin omuzlarındadır; bugünü hiç unutma,
her yılbaşın geldikçe kardeşini, kardeşinin katillerini hatırla; ne zaman..
Evet ne zaman ben ölürsem, istemem ki mezarımı beyhude rahatsız edesin; orada
dünyadan hiçbir haber beklemeyeceğim; yalnız kardeşinin ve benim oğlumun intikamını
alırsan, gel, bunu mezar taşımdan bana söyle.. O zaman son kemiklerim gelecek,
ruhumun son tebessümü sana teşekkür edecek, Allah‘ın kardeşine: bir vatan yolunda
ölen, bir de öleni uğrunda çarpışan, yaralanan, intikam alan iki oğul babası ve anası gibi
göğsümüzü kabarta kabarta çıkacağız.
Munis Nejad (Talebe Defteri, S. 29, s. 467 – 468)
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ġEMSĠYENĠN TARĠHĠ
―Şemsiye‖, miladın (1780) senesine doğru bir İngiliz tarafından icat edilmiştir. Bu kadar
fâideli ve i‘mâli kolay bir aleti düşünüp meydana getirmek için uzun müddet kafa
patlatarak çalışan zavallı adam, büyük bir muzafferiyet ümit ediyordu, fakat aldanmıştı!..
İlk defa icat ettiği eseri alıp sokağa çıktığı gün bütün şehir halkı tarafından büyük bir
hücuma uğradı. Şemsiyesi kapattırıldı; bu da yetmiyormuş gibi herkes, ellerinde sopalar,
peşine takıldı. Kendisiyle eğleniyorlar, ağza alınmayacak fena sözler söylüyorlardı. Taş
yağdıranların ise haddi, hesabı yoktu.. Zamanımızda bir buçuk asır bile uzak olmayan o
devir ile bugünü mukayese ediniz: ne büyük fark değil mi?
Artık zavallı adam, muzafferiyetten vazgeçmiş, cesareti, ümidi kırılmıştı. Yakasını
hücum edenlerden güç kurtarmıştı. Ve bir daha çıkmamak üzere evine kapandı!..
*
**
Yine bu sırada, (Rosen) şehrinde fakir, fakat cesur, bir adam vardı. İngilizin keşfini
işiten, mösyö ―Homes‖ ismindeki bir zat, mes‘eleyi muhakeme ettikten sonra, işe
başlamaya karar verdi. Şemsiye merakı ona da arz olmuştu!.
Mösyö Homes, bir ay evinden dışarı çıkmadı. Mütemadiyen çalıştı. Ve ay nihayetinde,
kaba olmakla beraber, o zamana göre fevk‘âlâde telakki edilen yüz kadar şemsiye
vücuda getirdi. Birkaç gün sonra, (Rosen) şehrinin duvarları önünde toplanan halk şu
ilanı okuyordu:
―…Mösyö Homes harikualade bir alet icat etmiştir!... Artık herkes en çok yağmurlu
günlerde bile ıslanmaksızın sokakta gezebilecektir! . . .‖
Mösyö Homes bu ilanla bütün şehri velveleye vermişti. Herkes meraktan çıldırıyor, her
saat Mösyö Homes‘in kapısına gelerek garip garip suallerle ta‘ciz ediyorlardı. O ise
esrarını gizliyor, böylece halkın merakı artıyordu. Nihayet Mösyö Homes insafa geldi.
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Şehirde yağacak ilk sağanaklı bir yağmur günü evden dışarı çıkıp büyük köprü caddesi
ile rıhtım boyundan geçeceğinden, o zaman, icat ettiği eser hakkında herkesin bir
mütâla‘a yürünmeye hakkı olunabileceğini ilan etti. Üç gün sonra müthiş bir fırtına,
azim bir sağanak! Bütün şehir halkı Mösyö Homes‘in kapısı önünde!... Biraz intizardan
sonra kapı açıldı… Evvela, iki tanburdan müteşekkil bir orkestra!.. Arkasında muhtelif
musiki aletleriyle bu orkestraya refakat etmekte olan acayip kıyafetli dört kişi… Ve
bunları takiben Mösyö (Homes), zevcesi, çocukları, iki hizmetkarı ve hemen bir
düzineye

yakın

dostları..

Başlarında

şemsiyeler,

yağmura

karşı

mücadeleye

çıkıyorlardı!..
Bu kafile, birkaç mislini de peşine takarak bütün şehri dolaştı. Müzikanın gürültüsü
―muzafferiyet‖in vesilesi olmuştu. Alkışlar, tahsinler.. Heyecanlı bağrışmalar, o gün
ortalığı inletti.
Ertesi gün bütün Rosen halkı şemsiye almak için ―Homes‖in evine koşuyorlardı. Zeki
adam evvelce hazırladığı bütün şemsiyeleri sattı. Mağazası boşaldı. Nihayeti gelmeyen
siparişler için yeni işçiler tedarikine mecbur oldu..
Çok geçmeden, şemsiyenin ikinci mucidi kendisinin ve ailesinin ümit ettiğinden çok
fazla bir servete nail olmuştu!. Her yerde ve her şeyde, azim ve cesaret!..
Gazi Köse Mihalzade M. Lisaneddin

(Talebe Defteri, S. 37, s. 614-615)
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TARĠHÎ FIKRALARDAN
Şair (Sururî)ye Ait Bir Hikâye
Osmanlı şairleri içerisinde, bilhassa, suhûlet, san‘at ve kesretle tarih söylemek nokta-i
nazarından birinciliği ihrâz eden, Adanalı Şair Sururî, gerek beyitlerini ve gerek
tarihlerini bilbedâhe söylerdi. Hakkındaki şu hikâyeyi dinlerseniz, nasıl kolay ifadesi
olduğunu anlarsınız:
Sururî, Adana‘dan henüz gelmişti. Daha heybesi omzunda, öteyi beriyi dolaşırken
tesadüfen, şairlerin müşâ‘ere ettikleri bir bir kahveye girip oturdu. Meğer oturduğu yer
şairlere mahsus imiş!.. Kahveci kendisine:
-

Oradan kalk da başka yere otur, der.

Sururî, sebebini sorunca şu cevabı alır:
-

Orada, birbirine karşılıklı şiir söyleyen şairler oturabilir, şimdi gelip müşâ‘ere

edecekler, sen oturamazsın!
Sururî - Otururum be canım, hele şairler gelsin, ben de beyitim söylerim…
Onlar bu muhaverede iken şairler gelir, söylemeye başlarlar. Birinci şair, meşhur ―Hafız
Şirâzî‖nin şu beytini söyler:
Elâ yâ eyyühe‘s-sâkî eder ke‘sen ve nâvilhâ
Ki âşk âsân nümüd evvel veli üftâd müşkilhâ
Tabi-i, ikinci şair ona cevap vermeye mecbur. Sururî‘yi cevaba sevk etmek için, birinci
şair onun omzuna eliyle dokunur. Sururî ise bu sırada henüz elinde fincan, kahve
içiyordu; ve şüphesiz hazırlanmamıştı. Fakat tabiatındaki ―İnşad‖ sühûletiyle hemen şu
mukabelede bulundu:
―Tutup kâ‘senin kenarından nezaket birle hüpürdet‖
―Desinler kahve içmekte bu ümmi ama kâmil hâ!..‖
(Sururî 1229 tarihinde vefat etmiştir.)
(Talebe Defteri, S. 38, s. 620)
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GENÇ DERNEKLERĠ
—MUKADDĠME –
Elbette hepiniz duydunuz. Bir seneden beri Osmanlı gençliği, Genç Dernekleri
teşkilatını yaptı. Bu sayede istikbal için sağlam vücutlar, gayyur askerler sahibi olacağız.
Müttefiklerimiz bizimle iftihar edecekler, düşmanlarımız da ilelebet titreyecektir. Genç
derneklerinde yapılacak pek fâideli ve hoş oyunlar bize mahir, idraklı, kuvvetli, zeki bir
gençlik hazırlayacaktır. Bunlara sıhhî yaşamanın usulü, kaza ve vukuunda yapılacak
tedbirler, muavenetler öğretilecektir.
Gençler bütün oyunlar, dersler sayesinde neşv ü nemâ buldukları zaman rehber
olacaklardır. Bugün derneklerin ehemmiyet ve fevâidi takdir edilmiş, her tarafta talimler
icrasına mübâseret olunmuştur. Hatta Samsun, Tokat, Sivas, Diyarbekir, Urfa ve keza
Suriye gibi uzak mahallerde bile teşkilata ehemmiyetle devam olunmaktadır. Bilhassa
tekrar sulh iade edildiği zaman bütün memalik-i Osmaniye dâhilindeki her mıntıkanın
mahallî dernekleri olacaktır. Lakin şimdiden rehberlerimizin çok olduğu yerlerde
mahallî dernekler teşkil etmeliyiz.
―İleri, daima ileri!‖ sözleri genç derneklerinin ruhu ve meâlî ve terakkiye sâikdir.
Ey gürbüz ve dinçler! Ey Osmanlı İmparatorluğu‘nun istikbalini hazırlayacak yavrular!
Bu sözler, kalbinizde yer tutmuş olduğu halde hepiniz Genç Dernekleri Sancağı altında
toplanınız ve mazisi gibi istikbali de parlak olan Osmanlı İmparatorluğu‘na daha parlak
bir saadet daha fazla bir terakki ve rikkat ihzarına gayret ediniz.

-I―Sabah‖ gazetesi halktaki cehaletin sıhhat-i umumiye için büyük bir tehlike teşkil
ettiğini beyandan sonra ahalinin temiz bulunmak ve hükümet tarafından tanzim edilen
hamamlardan layıkıyla istifade etmek hususlarında lakayd davrandığından bir lisan-ı
şikâyetle bahsediyordu.
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Her talebenin, bütün vücudunu sık sık yıkaması, elbiselerini layıkıyla temizlemesi ve
çamaşırlarını vakt-i zamanında yıkatması ve bu suretle sıhhatine dikkat etmesi birinci
vazifesidir. Bundan bir sene evvel Genç Dernekleri müfettiş-i umumiliği tarafından
―Kavâid-i esasiye-i sıhhiye ve hastalık veya kaza vukuunda yapılacak tedâbir-i evveliyei sıhhiye‖ hakkında üç numaralı bir mecmua neşredilmişti. Genç derneklerine mensup
olan sizin gibi gençler, hepiniz bu mecmuanın muhteviyatını öğrenip tatbik etmelisiniz.
Bunun için her zaman muallimlerinizden tekrar tekrar bu hususta malumat vermelerini
ve göstermelerini talep ediniz. Çünkü ileride ikmal-i tahsil ettiğiniz zaman Osmanlı
Genç Dernekleri rehberi olacaksınız ki bu surette yalnız bütün Genç Dernekleri
talimlerini yapmak ve göstermekle kalmayıp aynı zamanda her yerde ve bütün hayatınız
müddetince nerede bulunursanız oralarda ahaliye adem-i taharet ve nezâfetin tehlikeli
olduğunu anlatmaya çalışmalısınız. Halkın bir kısmı hastalıkların birtakım cin ve periler
tarafından ikam edilmekte olduğuna inanmaktadırlar. Fakat mektepli olan sizler bunun
hakikat olmadığını bilmelisiniz. Hastalıkların esbâbı mikroplar olup bu mikroplarda bit,
pire, sinek ve emsali böcekler tarafından bir insandan diğerine geçmekte ve pislik olan
taharet olmayan yerlerde en ziyade bulunmaktadır. Binaenaleyh bu gibi böcekleri her
yerde itlâf etmeli ve her yerde pislikler def edilmelidir. Ancak, böyle olursa,
memleketteki hastalıklı adamların adedi azalabilir. Bir memleketin en büyük serveti ve
en kıymetli temellükü nedir bilir misiniz? O memleketin kuvvetli ve sıhhatli ahalisidir.
Bunun için her bir insan hayatının büyük bir kıymeti vardır ve bu hayat vatan için,
mümkün olduğu kadar uzun müddetle muhafaza edilmelidir.
Osmanlı Genç Dernekleri Müfettiş Umumiyesi
Mirliva: Fon Hof (Talebe Defteri, S. 40, s. 647)
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MUHTEREM MAARĠF NÂZIRI BEYEFENDĠ’YE AÇIK MEKTUP
Nâzır Beyefendi,
Sizden evvel bu mevki‘e gelip giden zevâta bu sahifelerde hayli yazılar yazmış,
makamlarında hayli sözler dinletmiştim; fakat bugüne kadar hiçbir va'adin husûlünü
görmedim. Çünkü talebim, nefsime değil, bütün vatan evladına aitti. Ve bizde, umumi
menfaatlerin, şahsi kanaatlere feda edilmesi bir adetti..
Selefleriniz, hakkımı tamamıyla teslim etmişlerdi. Hatta şifâhen ve tahriren, yanlışlığın
ıslah edileceğine dair teminat da vermişlerdi. Mes'ele (taliye ve ibtidâîye) idarelerinin
hatalarını tashih etmelerine vâ-beste idi. Bu suretle talebe mağduriyetten, mektepler
perişanlıktan kurtulacaktı. Fakat bu idareler sahih tabiriyle bir hareket-i mezbûh-âne bile
göstermediler. Halep orada ise arşın burada!..
Ben artık muğfil vaatlerden, ―inşallah‖ politikasından bir şey anlamıyorum. Bu
memlekette yarına kalan her şeyin artık unutulacağına kani‘im.
Bugün görüyor ve anlıyorum ki sultanilerde iptidâîlerde gayesiz, mefkûresiz ve tam
manasıyla (bir tarhana çorbası) halindedir. Esasen bunu herkesten iyi sizin de bildiğinize
eminim. Nazır olduğunuz için kanaatiniz elbette değişmemiştir. Mamaafih şüpheniz
varsa lütfen geziniz, görünüz; o zaman daha iyi hak vereceksiniz.
Bugün maarifin başında ―siz‖ varsınız. Fakat sizin bulunmanız benim meddahlık
yapmamı icap etmez: zîrâ, size ait olmasa bile, meydanda ve göze batan öyle fâhiş
hatalar var ki!...
Ben, seleflerinizin icrasına emir verdikleri yüzlerce işin hala yüz üstü durduğunu
gördükçe, sizin de yalnız emir vermenizi beklemiyorum. Haksızlığın izâle edildiğini
gözlerimle görmek istiyorum, ve ancak o zaman bir şey yapıldığına inanacağım.
―Bugüne kadar ne yapılmadı?‖ diyenlere, ―Ne yapıldı?‖ sualini sormaktan başka
cevabım yoktur!
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Arz ettiğim gibi ümidim sizdedir. Siz de bu mesâili hasır altı etmelerine meydan
verirseniz o zaman, (Talebe Defteri)ne de (Çocuk Dünyası)na da, Maarif Mekteplerinin
hocalığına da elveda.. ve maarifin kapısına büyük bir (El-fatiha!)...
*
**
Ben, kendi hesabıma, maarifin ıslahı nâmına bilhassa şunların acilen yapılmasını
bekliyorum:
1- Altı sene ibtidaî mekteplerinde okuyan her talebe bu mektepleri ikmâl edince,
(tedrisat-ı tâliye) programının sakâmeti yüzünden sultânîlerin altıncı sınıfına alınıyor;
halbuki sultânî ibtidaîlerinde beş sene okuyan talebe de bu hakka malik oluyor. Numune
ve ibtidaî mezunlarının böyle birer sene kaybetmeleri sarih bir haksızlıktır. Altıncı
sınıfın içinden çıkılmaz ve her sene birçok talebenin sınıfta kalmasına sebebiyet veren
programı ıslâh edilerek ibtidaî mezunları doğruca yedinci sınıfa alınmalıdır.
2- İbtidaî mektepleri ve sultânîler ecnebi lisanı tedris edilip edilmemek cihetinden on iki
nev'e ayrılmıştır!!! Bu, dünyanın hiçbir tarafında görülmemiş bir garibedir. Ya bütün
ibtidaîlerde ecnebi lisanı olmalı, yahut hepsinden kalkmalıdır. Bu yüzden bilfarz semtini
değiştiren bir talebe mektepten mahrum kalmakta, ibtidaîyi bitirenler de istediği
sultânîye girememektedirler. Tedriste vahdet lazımdır.
3- Leylî zükûr sultânîlerin hepsinde ecnebi lisanı birinci sınıftan başlar. Binaenaleyh
buraya ne taşra sultânîlerinden gelen, ne İstanbul'un diğer mekteplerinde okuyan talebe
giremez. Bu da azim bir hata, fâhiş bir mantıksızlıktır.
İşte Nâzır Beyefendi, sizden evvelki nazırların başlarını ağrıttığım dokuz mes'elenin üç
tanesi... Diğerlerinden de ayrıca bahsetmek üzere şimdi, bugünün en mühim derdini arz
edeceğim: Dört seneden beri, analarının kucağından alınan yavrular gibi, mekteplerinden
çekilerek talimgâhlardaki haşin ellere, cephelerdeki bârid siperlere sevk edilen on beş on altı yaşlarındaki ihtiyat zabit namzetleri bugün yavaş yavaş terhis edilmekte ve artık
mekteplerine kavuşmaktadırlar. Bu zavallı mağdurlar için neler düşünüldüğünü, neler
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yapıldığını bilemem. Yalnız elinizden geleni yapmakta teehhür etmeyeceğinizden emin
olduğum için ben de hatırladığım birkaç tedbiri söyleyeceğim.
Mes'ele, hayatının, birden dört seneye kadar, mühim zamanını mektep haricinde geçiren
talebenin bu ayrılık noksanını serian izale ve telafiden ibarettir. Şu halde:
Evvela: Hürriyetin ilk senelerinde açılan, fakat bazı hususi maksatlara alet edildiği
cihetle azami istifade temin edilemeyerek kapatılan (Darülfünun İhzari Şubesi)
nevinden, ve ‗âli mektepleri bir senede talebe yetiştirecek surette bir müessese vücuda
getirilmelidir: buraya yalnız, ihtiyat zabit namzetleri alınacaktır.
Saniyen: yine, yalnız bu nev'i talebeye mahsus olmak üzere bir senede iki sınıf terfi'
edebilmeleri hakkını bahşetmek ve mümkün olursa bu gibileri ayrı bir sultânîye toplayıp
bir an evvel tahsillerinin ikmalini temin eylemek. Darülmuallimin içinde hususi bir sınıf
küşadı kâbildir.
*
**
İşte, aklımızın yettiği kadar, düşündüklerimizi söyledik. İhtimal şu dakika nezaretiniz bu
fikirden çok yüksek ve kıymetli tespitlerde bulunmuştur. Eğer öyle ise Allah razı olsun.
Fakat tekrar edeyim, ben sizden, yani ―Talebe Defteri‖ne maddî ve manevî dostluk ibrâz
etmiş olan ve küçüklüğümden beri şahıslarına karşı derin bir hürmet taşımakta
bulunduğum sevgili feylesofumuzdan ne proje, ne de program istiyorum. Yalnız,
haksızlığın izâlesini, maarife muzır olan şahsi kanaatlerin ezilmesini, ve dairenize biraz
faaliyet ruhu isâlesini bekliyorum. Bi-lâ sebep mektepten mektebe tehcir edilen ve adam
kayırmak için garip tecellilere mazhar olan muallime ve muallimlerin elim ahvalinden
başka bir mecmua da ayrıca bahsederek mesullerinden mağdurlar nâmına sebep
soracağım.
Baki hürmetler efendimiz.
Muallim Ahmet Halit
*
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**
Hamiş:
Benim öksüz kardeşim, maarifin yolsuz programları yüzünden bugün mektepsiz
kalmıştır. Bebek'te ev bulamadığımız için (kolej)e veremedik.. Lisan mes'elesinden
dolayı leylî sultânîler zaten alamazdı; yerimiz yok diye Galatasaray da almadı. Nehârî
sultânîlerin altıncı sınıfına verip senelerce süründürmeye de gönlüm tahammül etmedi..
İşte otuz senelik bir maarif memurunun oğlu, dokuz senelik bir mektep hocasının kardeşi
böylece mektepsiz kaldı. Ben, artık bu intizamsızlık ve haksızlık devam ettikçe
kardeşimi katiyen (Türk mektepleri)ne vermeyeceğim. Şiddetle aleyhtarı bulunduğum
ecnebi mekteplerini şimdi bana dört gözle aratan maarif nezaretine bilmem ne diyeyim?
28 Teşrîni Evvel 1335

M. A. H.
(Talebe Defteri, S. 64, s. 1026-1028)
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