
Belge Olarak Eski Yay1nlar 

Tombak Dergisi'nin Ekidir 

^EHB AL 

Dergimiz, bu say1dan ba_la- 
yarak, Türk toplumsal ya_a- 
mina i_ik tutan yerli ve ya- 

banci eski kitap, dergi ve 

belgelerden düzenleyece�i
tarihsel dökümanlar1, sizlere 

tanitmay1 hedefliyor. 
1 Mart 1907-10 Temmuz 1912 

yillari aras1nda yay1mlanm1_$ 
ve bir dönem Osmanl1 dergi 
ciligiyle ilgili önemli ipuçlar 
olu_turmu_ olan "^ehbalP 
dergisinin tanit1min1 böyle 

bir amaca uygun bulduk. 
Sayfalar1m1zda, Erol Özbil 

gen'in "^ehbal" dergisiyle il- 

gili tanit1m yaz1s1nin yani sl 

ra Tanzimat dönemi ve son 
rasi Osmanl1 toplumsal ya- 
_amindan kesitlerin yer ald 
gi dökümanlar1 aç1klamala-
riyla birlikte bulacaks1n1z. 

tw *** ******************* 

Solda üste: "2. Say1, 
Ismi ile hat1ralardan çok- 
tan silinmi_ olan "Taksim 

Ki_lasi'nin anitsal 

kapis, 
Solda altta: Sehbal'in 
"1.Mart. 1325 tarihli ilk 

sayisinin kapa�i: 
"KUvve-1 
Bahriyyemizden Berk-i 

Satvet torpido 
kruvazörü, Devr-i 

Me_rutiyyet'de en çok 

faaliyet gösteren 
Sube-i idare" 
Ustte: Aksaray'da 
Valide Cami'i ^eriti 
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Erol Özbilgen 

OSMANLI "ILLUSTRATION"U 
J 

SEHBAL" 
Fransiz dergisi "L'llustration"un Tanzimat dó- 
nemi sonras1 Osmanli aydin1 üzerinde çok 
önemli etkileri olmu_tur. Tanzimat'in ilk aydn 
lar1 Avrupa'ya görevlenderilmi_ yüksek me- 
murlardi. Daha sonra ö�renciler gönderildi 
Bunlar "muallim münevverler"di. Yurda dönü_- 
lerinde orada gördüklerini çevrelerine anlata- 
rak Bat1 dünyas1ni tanitt1lar. I_te tam bu siralar 
da, Mart 1843'te, A. Paulin de tam yüzy1l yay- 
nini devam ettirecek olan haftal1k ünlu "L'I- 
lustration" dergisini kuruyordu. Avrupay1 me-
rak edenler büyük _ehirlerin gündelik hayatin1, 
dünyada olup bitenleri resimlenmi_ olarak bu 
dergide izliyorlard1. XIX uncu yüzy1l1n üçüncü 

çeyregine kadar bazan çift sayfa üzerinde ve- 

rilen gravürler fotograf kli_elerini aratmayacak
kadar ilgi çekiciydi. Osmani1 ayd1nlar1 bu gra- 
vürlerde Paris'in binlerce gaz lambasiyla ay- 
dinlat1lmi_. ünlü "Champs-Elysée" bulvar1ni, Im- 
parator lII. Napoléon'un Sultan Abdül Aziz'i 
kar_1lamas1ni, Imparatoriçe Joséphine ile bir- 
likte _erefine verdi�i ziyafeti, çe_itli dünya 
olaylarini, Paris'teki uluslar aras1 sergileri, fuar 
lari, Eiffel Kulesi'ni, yeni icadlar1 hatta bombal 
anar_ik olaylar1 hayretle ve ibretle izliyordu. Bu 
dergi Bat1 uygarl1�1na kar_1 Osmanl1 aydininin 
hayranlik duygularini tipk1 günümüzün sinema 
ve T.V.si gibi canl1 tutmu_tur. ^ehbal'in Os- 

manli dergicili�i üzerindeki etkileri de yadsina- 
maz. Ustelik bu etki Cumhuriyet döneminde de devam etmi_tir. Nitekim önce 1891 y1linda 
kurulup edebiyat1mizda bir ekol olu_turan Ser vet-i Fünûn" dergisi hiç olmazsa "tûl-i ömr uy- le "L'lllustration"u taklid etmi_, Cumhuriyet do- neminde önce "Resimli Uyan1_" ismiyle son 
dört yili yine "Servet-i Fünûn" olmak üzere 
1944'e kadar yar1m yüzy1ldan fazla bir süre 

2500 sayi civar1nda yay1nlanm1_t1r. Tam kar_itl 
gelenekçi ekolü savunan Baba Tahir'in ünluu 
"Malamât" dergisi de 1895-1903 y1llar1 arasin da 424 say1s1 haftal1k devami günlük olmak uzere 2443 say1 ç1kmi_tir. Asl1nda Malümaa 
dergisinin "L'llustration"a benzerli�i fotograr- 
arinin ve ka�id1n1n kalitesi aç1s1ndan de�il de, 
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Moda ve Cemiyet Haberleri 

Solda üste: Resimler (sapkalar da 
dahil) Avrupa moda dergilerinden 

oldu�u gibi aktar1lmi_tur. 
Solda altta: Hindistan'da Osmanli 
sehbenderhanesi" 
Sa�da üstte: "Yeni Kabine'nin Erkan- 
Mühimme"si: Uç eski sadrazamin 
görev aldi�1 bu kabine yukarida 

sa�dan itibaren Harbiyye Naziri 
Nazim Pa_a (Daha sonra Bab-i Ali 
baskin1nda öldürülecektir), 
Bahriyye Naz1r1 Mahmud Muhtar 
Pa_a (Sadrazam Ahmed Muhtar 

Pa_a'n1n o�ludur), Dahiliyye 
Naziri�1ni kabul etmeyen Sadr- 
esbak 
(eski Sadrazam) Ferid Pa_a, ortada 

Hariciyye Naziri Nuradunkyan
Efendi (Osmanl1 Devleti'nin yapti� 
ahitname metinlerini veren üç ciltlik 

önemli eseri vard1), alt sirada 
Adliyye Naz1n Sadr-1 esbak Hüseyin 
Hilmi Pa_a, Sadrazam Ahmet Muhtar 
Pa_a (1877 sava_lar1nda 
Sark Cephesi Umum Kumandan1), 

Suray-i Devlet Resi Sadr-i esbak 

Kamil Pa_a. 
Sa�da alta: "Garam" (tutku) isimli 

manzum yaz1n1n ortas1nda Sadrazam 

Prens Mehmed Said Halim Pa_a 'nin, 
altinda Fransizca imzas1 bulunan, 
jaketatay, SIkma yelek, dik yaka 

gomlekli boy resmi 

"Deliler aras1ndaki felsefi sõyle_iler"i 
anlatan "Garam", �air-i azam 

Abdülhak Hamid'in ilk eserlerinden 
biri oldu�u halde çok daha sonra 

AT 
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Balkan ve Trablusgarp Sava_lar 

konu kapsami aç1sindan ele al1in1rsa, Servet-i 
Fünún'dan fazlaca oldu�u söylenebilir. Bu ne- 
denle daha ziyâde Osmanl1 ülkesinden olmak- 
la beraber tüm dünyadan da haber veren, ha- 

nimlara mahsus ekler, ilâveler verern Maldmât, 
Sehbâl'den önceki aktüalite dergisi prototipi 
saylabilir. Ön kapa�1nda küfi Malomat enble 
mi ile birlikte Fransizca "ILLUSTRATION TUR- 
QUE MALUMAT" alt ba_l1�1 konulmu_tur. Bu- 
nunla beraber dekupaj portreler ya da küçük 
ebadl1 resimleri ^ehbál'in kapaklar1yla boy öl-
çu_emez. 
Künyesi _öyledir: 
^ehbâl, Onbe_ günde bir ne_olunur ve her- 
seyden bahseder., risâle-i musavvere. Sâhib-i 
imtiyâz ve Müdir-i mes'al:Hüseyin Sadeddin. 
Müdir:Izmirli Ali Riza, Istanbul, Agop Matteos 
yan Matbaas1. 27x4 
Mart 1325(1909)-10 Temmuz1330, cilt: 1-V, 
Say 1-100 
Bibliyografyalarda 5 cilt olarak verilmisine ra�- 
men aslinda dargi 24 say1lk 4 tam cilt ve 5 
inci ciltten de ancak 4 say1 ç1km1_t1r. Derginin 
24 say1l1k her cildi yeni ba_tan 1-480 sayfa nu- 

marasi almaktad1r. Yaln1z birinci cilt 484 sayfa-
dir. "L'llustration" gibi ^ehbâlin de Mart ay1n-
da yay1na ba_lamasi belki yalnizca bir tesadüf 

olabilir. 

** 

Resim(portre, nota))1 

i*ola:*** 
"******** 

J 
, tin 

IIk say1lar1in ön kapaklar1 çift olarak verilmi_tir. 
Birinci Derginin konu programi genel ba_l1klar 
olarak:"Siyâset-i dahiliyye ve hâriciyye" 
"Ulam-i siyâsiyye, hukükiyye, ictimâiyye ve så-
ire", "Han1imlar içün", "M0sik", "Siir", "Felsefe,
"Ulam ve fünon", "Sanayili nefise (güzel sanat- 
lar "hikâye, tiyatro ve mizah", "intikad (ele_ti- 
ril"'ye ayr1lmi_t1r. 
100 say1 ç1km1_ olan Dergi'nin incelenmesinde 
bu programin mümkün oldu�unca uygulanmi_ oldu�unu görüyoruz. Bununla beraber gerek Ikinci Me_ratiyet devrimi gerekse Trablus 
Garb ve Balkan sava_lar1 nedeniyle bazi as keri konulara a�1rl1k verilmesi günün aktüalite 
$artlarinda hem gerekli ve hem de kaçinilmaz olmu_tur. Netâmeli geçen bu y1llarda Donan- 
maya milletçe verilen önem ^ehbâl'e de yan Simi_tir. Birinci say1n1n kapak resmi, o Siraia da en büyük sava_ gemimiz (1915 Çanakkale savunmas1nda torpillenerek bat1r1lacak) 0lan Mes'udiyye Z1rhl1si'dir. Daha sonra "Asar- Teviik", "Muavenet-i Milnyye", "Turgud Reis (Amiral gemisi) "Barbaros Hayreddin" gibi d 

**** 
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Kültür 

J 
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Sol sayfada: 
Sava_ fecayii ve 

Mitingler. 
Sa�da üstte: 

"Mahafil-i LY 

fikriyyemiz Pierre 

Loti için ne 

söylüyor?" 
Falih Rifki (Atay), 

r" 
J 

Mehmed Emin 

(Yurdakul). 
Mehmed Rauf 

Ar J AT* 

Sa�da alta: 
"Hatirat ve 
Tahassüsat'dan" 

. 

bugun için de 

geçerli!
Kadikoy

******dn! 

vapurunun yolcu 
salonu.

. ****3nijr, 
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Spor 

ger sava_ gemileri de tan1tilmi_, hatta ingilte- 
re'nin daha sonra el koyaca�1 "Sultan Osmân- 
Evvel" zirhl1mizin durumu birkaç kez sonre 
simleri verilerek izlenmi_tir. 
Onem verilen bir ba_ka konu da "tayyareci- 
lik"tir. Di_ ülkelerde ve Osmanl1 havac1li�1ndaki 
geli_melere s1k s1k de�inilmi_, Tayyareci Sadik 
ve Fethi Beyler in ünlü yolculuklar1 siras1ndaki 
_ehadetleri, Osmanl1lara tayyare hediye eden 
fransiz Mösyö Pone, tayyareye binen ilk Os- 
manli kad1n1 Belk1s ^evket Hanim gibi ilginç 
aktüel olaylar in resimleri verilmi_tir.. 
Geli_en sava_ ortami içinde askerlik kadar 
önemli bir konu da siyâset'dir. Iç politika ola- 
rak kabinelerin de�i_mesi ve yeni sadrazam 
ve naz1rlarin portreleri, hayat hikâyeleri, ya_an- 
tlarindan sahneler verilmi_tir. Di_ siyasetle ilgili 
olarak Avrupadaki geli_meler, ülkemize yapi- 
lan ziyaretlere ait törenler fotograflarla saptan- 
mi_tir 
Onemli bir belgesel de Osmanl1 _ehirlerine ya- 
pilan gezilerdir. Burnlar içinde Sultan Re_ad'in 
Rumeli Gezisi sistematik olarak anlat1ldi�1 gibi, 
Bursa, SIvas, Edirne, Kibr1s,Ba�dad gibi Ana- 
dolu ve Rumeli cihetindeki _ehirler de ayri ayri 
ele alinmi_t1r. 
Onemli olaylarda Mahmud ^evket Pa_a'nin 
katlini, fallerini ve soru_turmalar1 izleyebilirsi- niz. 
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ENATRSKniz 
Günlük olaylarda Türkçe ve Fransizca olarak Giraklara "meccânen(paras1z" gece dersi ver- 
len "Cirak Mektebi" talebelerinin hocalariyla birlikte veya Ermeni cemaati murahhas1 ve 
Rum metropolitinin de haz1r bulundu�u "Erzu- 
rum Polis Mektebi Diploma Tevzi'i" siras1nda 
çekilen resimleri ya da Trablus Garp'te bizimle 
birlikte sava_an Afgan gönüllülerini, hatta içle- rinde 13-14 ya_1nda gönülluülerin bulundugu 
sava_çilar1nin önünde maiyetine günlük emirle- 
ri yazdiran Erkân-1 Harb Binba_1s1 Mustafa Ke- 
mal Bey'i bile görebilirsiniz. Ahmed Midhat Efendi, Recâizade Ekrem Bey, Edirne Müdafi'i ^ükrü Pa_a, Tolstoy gibi ünlu- 
lerin vefatlar1 hayat hikâyeleriyle verilmi_tir. Dunya me_hurlar1na ayr1lan say1lar vardir Ozellikle bizimle ilgili olarak Pierre Loti için o dugu gibi. 
Sanat konularinda "Kantemir" notas1 bir kaç 
say1 boyunca tafsilatl1 olarak ele al1nmi_tir. "Moda" sayfalar1nda "Kad1n Mayolar" gibi i ginç konular yer almaktad1r. 
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Reklamlar 
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Solda üstte: Galata 
Riht1mi'nda bir tören ve 

**** 

.. 

Galatasarayllar ile 
Macarlar aras1nda futbol 
músabakas1ndan iki 
enstantane. 
Solda alta: Ankara 
Mekteb-i Sultanisi'nin 
muhtelit futbol tak1m.
Sa�da üstte: $eker ve 
Sekerlemeci H. Nureddin; 
"Dun Lob" lastikleri 
"Riveris Talkum Podras1" 

. 

Sa�da altta: "Beyker 
Ticarethanesi" (30-35 y1l 
öncesine kadar 

vari�n1 srdürmü_tür), 
Sud'u Gikolatalarn en 
alasi Nestle 

Cikolatasidir" "Muallim 
Selim Strri (Tarcan) Bey 
Pangalt1 Caddesi'ndee 
29 numaraya nakl 
etmi_dir. Hergün sabahlar1 
avarz-i bedenniyyesi 
olanlar1 Isveç 
USulünde tibbi jimnastik 
ve masajla tedavi 
etmektedir". 

TA 

MAISON BAKER 
ja 

iri 
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ilim ve Fen 

ispor" sayfas1nda "Kurt dereli Mehmed Peh- 
livan ve rakibini", bir "Galatasaray Maç1" ya da 
"1911-1912 Fenerba�çe lsporting Kulüba" 
azalarini görebilirsiniz.
Sayfalar aras1nda istanbul'a ait "Bo�az giri_in- 
de top endaht talimi (at1_ talimi)" gibi ilginç 
olaylar, Kad1köy vapuru ve (_imdiye göre 
ola�an üstü lüks dö_enmi_) yolcu salonu, 
tramvaylar gibi zor bulunur görüntüler de var- 
dir, 
Bilimsel yeniliklere de uzun bölümler ayr1li_- 

tir. 
Özgün fotograflarin ço�unlukla "Sebah et 
Joailler" ve "Phébus" taraf1ndan çekildi�ini 

VA 

S 

T 
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vurguladiktan sonra musiki bahislerinin Rauf 
Yektâ Bey, "Bedi'i Mensi" takma adiyla 
Hüseyin Sadeddin (Arel)'in , edebiyat 
yaz1lar1nin Halit Ziyâ (U_akl1gil), Faik Ali (Ozan- soy), Hifz1 Tevfik (Gönensay), "Ulâm-i lk- 
tisâdiyye ve lctimâiyye" mecmuas1ndan Bedi 
Nuri'nin "Hikmet-i Tarihiyye" adiyla sosyal, Ah- 
med Refik (Altunay)in tarihî incelemeler yap- ti�1ni söylemek derginin içeri�i hakkinda 
yeterince kefil olmaktad1r. 
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Kültür 

li)-V 

t:SL SS 

Solda üstte: Bir Türk Bulu_u: 
"Kuyudan muhtelif musluklara suyun 
suret-i tevzii". 
Solda altta: "Uçan bir 
Sivrisine�in saniyede ikibin resm alan 
bir sinemato�raf makinesiyle al1nm1_ 
resmi", "Azot ile müvellid ül-ma 
(hidrojen)'dan amonyak istihsalinde 
kullanilan yeni bir cihaz". 
Solda ortada: On kapakta; Bundan 
Kirk Sene Sonraki (yani 1953 te!) 
Semavat. 

Lb.--,t» 

Sagda üstte: Hamparsum Notasi: 
"Tki asirlik Nota Mecmuasinin 

J 11- 

Muhteviyat1ndan". 
Sa�da altta: izcilk; Sabik Darülfünun 
Müdir-i Umumisi (Rektör) Galib Bey 
ve Muallim Ismail Hakki Bey izci 
kiyafetinde", "Istanbul Sultanisi 
izcileri". izci" sözcü�üne ilk kez" 
Sehbal'de raslan1lmaktad1r. Daha 
onceleri ve sonralar1 "Ke__af" deyimi 
kullan1lmi_t1r. "Nisan ay1 evahirinda 
(sonlar1nda) Usküdar'da icra olunan 
yari_da velosipedciler" 
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Di_ Ulkeler 

A- 
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Sol sayfada: 
Almanya da 
ikmal-i tahsil ile *** 

mesgul Osmanli 

Sihhiyye zabitani. 

Sa�da üstte: 

Bulgaristan, 
Yunanistan, J 
Sirbistan, 
Karada�j 
hükümdarlari. 
Sa�da altta: 
Girid ve Girid'de 

Yunanlilar 

_. 

**** . 
,.. 

.. 
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7ENITH 
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Sol sayfada: 
Osmanlinin 
batidan getirdi�i 
_apka ve kiyafet- 
leri içeren günün 
modasi. 

Sa�da üste: 
"Zenith" saatleri 
vd. reklamlar 
Sa�da altta: 
Kültür ya_amini 
anlatan yaz1lar. 
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Ba_l1k Süslemeleri 

***" 
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Sol sayfada: 
Allegorik 
desenler içinde: 

"Sanayi-i Nefise" 
Sa�da üstte 
Arnuvo stilinde 

**** J~**vi 

**pia*-* *i -

*i'*j***r*-*tlnesm 
**'*** 

***** 

Süslemeler 
arasinda "Musiki". 

Sa�da altta: 
Günlük ya_anti 
dan bir kesit: 
Hikaye'. 
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Ba_iik Süslemeleri 
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Çiçekler ve 
ku_lar: Hikaye ve 
Slirler. 
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