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İ Ç İ N D E K İ L E R

T ezkİre N o. 40

Müellifin hâl tercümesi, ecdâdı, Lofça’daki muhiti. —  
Tahsili ve ilk hocaları. —  İstanbul’a gidişi; —  Bir medrese w 
talebesi nasıl yaşar, nasıl okur, nasıl yetişir?' —  Papas-oğlu 
medresesinde hücre. —  Hamidiye medresesi. —  Fâtih med
resesi.—  İstanbul’da ileri gelen büyUk müderrisler.— T a 
lebelik âlcmL —  Murad M olla dergâhı ve Şeyh Mehmed Mu- 
rad Efendi. —  Darü’I-Mesnevi. —  Şâir Fehîm Efendi konağı.—  
Tarîk-i kaza. —  Reşid Paşa sadrâzam. —  A rif Hikmet Beye
fendi şeyhülislâm. —  Cevdet Efendi’nin her ikisine yazdığı ka
sidelerden parçalar. —  Bâ-ibtidây-i hâriç İstanbul rüûsu. —  
Medrese ve Tekyeden Devlet ricâli muhitine. —  lbtidây-i hâ- 
ricden tafra ile hareket-i hârice, Ta'limnâme-i hari* tercümesine 
dibâce. —  Rumeli’ye seyâhat. —  Bükreş. —  M acar ihtilâli. —  
Mülteciler mes’elesi —  Reşid Paşa’nın siyâseti. —  Avrupa’da 
Türkiye lehinde büyük cereyân.—  Fuad Efendi’nin Petersburg’a 
gönderilmesi. —  Fuad Efendi’ye bahâriye. —  Baltalimam çayı
rında bir gezintinin ilhâmiyle Reşid Paşa sitâyişinde bahâriye.—  
A rif Hikmet Beyefendi’ye bahâriye. —  Meclis-i ma’ârif. —  Sıb- 
yân ve Rüşdiye mektebleri ile Dârü’l-funûn için haz ırlıklar. —  
Kem âl Efendi’nin gayreti. —  Dârü’l-ma’ârif. —  Vehbi Molla’- 
nın yolsuz hareketleri. —  Cevdet Efendi’nin Dârü’l-mu’ allimin 
müdirliği inzimâmiylc Meclis-i ma’ ârif-i umûmiyyc âzâlığına 
ta’yîni.— Alûsî-zâde Mahmud Efendi.— Fuad Efendi ile Cevdet 
Efendi Bursa’da. —  Teferrüc mesiresinde müşterek gazel. —  
Cevdet Efendi’nin A rif Hikmet Beyefendi’ye naziresi. —  Başka 
bir gazeli. —  K avâ’ id-i Osmâniyye. —  Şirket-i hayriyye. —  En- 
cümen-i dâniş. —  Bu Encümen için hazırlanan beyân-nâme.—  
Cevdet Efendi’nin yazdığı hitabe. —  Sultan Abdülmecid’ in hâ
zır bulunduğu açılış merâsiminde Reşid Paşa’nın irâd ettiği nu
tuk. —  Encümen’de verilen kararlar. —  Cevdet Efendi ba’zı 
mes’elelerin halli için Mısır’a giden Fuad Efendi’ye refakat edi
yor. —  Mısır’dan gazel. —  Seyâhatin neticeleri. —  Reşid Pa- 
şa’nın Sadâret'den azli.—  Â li Paşa Sadrâzam, Fuad Efendi Hâ
riciye nâzın. —  Vükelâ arasında gerginlik. —  A lî, Fuad ve 
Rüşdi Paşa’lann Reşid Paşa’ya karşı birleşmeleri. —  Cevdet 
Efendi’nin iki taraf arasındaki müşkil durumu.—  Pâdişâh’m Bâ- 
bıâlî’de Cevdet Efendi’ye iltifat göstermesi. —  Cevdet Efendi’
nin eskisinden ziyâde itibâr kazanması. —  Kapudân-ı deryâ
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Mehmed Ali Paşa’nın Sadâreti. —  Sarraf Mıgırdiç. —  Reşid 
Paşa adamlarından bir haylisinin sû’-i isti'malleri.— Prens Men- 
şikof. —  Fuad Efendi’nin Hâriciye’den azli ve Sâdık R if’at Pa- 
şa’nın ta’yîni. —  Cevdet Efendi Â lî Paşa’ya A rabî ve mantık 
okutuyor. —  Girid’li Mustafa Paşa Sadrâzam, Reşid Paşa Hâri
ciye nâzın. —  Â lî Paşa İzmir vâlisi. —  Â lî Paşa’nın Cevdet 
Efendi’ye mektûbu. —  Rusya ile harb belirtileri ve devlet adam- 
lanmn düşünceleri. —  Reşid Paşa aleyhine softaların ayaklan
ması ve Sultan Abdülmecid’in metaneti. —  Cevdet Efendi tara
fından gösterilen gayret. —  Dâmâd Mehmed A li Paşa ile Şey
hülislâm A rif Efendi arasında zıddiyyet. —  Kırım  muhârebesi.—  
Yunanlıların hudûdu tecâvüzü. —  Fuad Efendi’nin me’mûriy- 
yet-i mahsûsa ile Yunanistan hudûduna gönderilmesi ve askeri 
başarılar kazanması. —  Fuad Efendi’den Cevdet Efendi’ye mek- 
tûb. —  Kıbrıs’ lı Mehmed Paşa’nın kayını Besim Beyefendi. —  
Reşid Paşa tarafından Kıbrıslı’nın Sadâret’e sevk edilmesi, fakat 
ümîd edilen netîcenin alınamaması.— Reşid Paşa’nın Küçüksu’da 
Cevdet Efendi ile sohbeti. —  Cevdet Efendi Reşid Paşa’nın mah- 
rem-i esrarı. —  Kıbrıslı’nın Mütercim Rüşdi Paşa’ya adâveti.—  
Â lî Paşa’nın Bursa’dan Cevdet Efendi’ye mektûbu. —  Cevdet 
Efendi Galata mollası. —  Reşid Paşa’ya Sadâret. —  Cevdet 
Efendi’ye Mekke pâyesi ve Meclis-i Tanzîm ât âzâlığı. —  Ham- 
mer tarafından yazılan takririni tercümesi. —  Rusçuk’ lu A li Fet
hi Efendi’nin tabakât-ı arza dâir arabcadan çevirdiği esere tak
riz. —  Fatin Tezkiresi’ne takrîz. i—  Rüşdi Efendi’nin elif-ba risâ- 
Usi'ne takrîz. —  Çamiç Ohannes Efendi’nin çevirdiği Kitâb-ı 
mantık'a  takrîz. —  Sâib Efendi’nin Nân u Halvâ tercümesine tak
rîz. —  Hacı Destan-zâde Hacı Abdullah Efendi’nin Redd-i nasâ- 
râ risalesine takrîz. —  Cevdet Efendi’nin lbni Haldun mukad
dimesi tercümesine devâmı. —  Sadrâzam olduğu hâlde Rumeli 
teftişine me’mûr olan Kıbnslı Mehmed Paşa ile Cevdet Efendi’
nin yola çıkışı. —  Dönüşte Cevdet Efendi’ye İstanbul pâyesi. —  
Fuad Paşa’nın tebrik mektûbu. —  Yusuf K âm il Paşa’nın mek
tûbu. —  İstanbul pâyelilere ikinci rütbeden M ecîdî nişanı veril
mesi ve bunun için Cevdet Efendi kalemiyle yazdan arîze-i te
şekkürün sûreti. —  Sultan Abdülmecîd’in vefatı. —  Sultan Ab- 
dülaziz’ in Cevdet Efendi’ye teveccüh göstermesi.—  Meclis-i T an 
zim i t’ ın ilgâsı. —  Cevdet Efendi’ye Meclis-i vâlâ âzâbğı tevci
hi.—  Anadolu ve Rumeli’ye müfettişler gönderilmesi. —  Ziyâ 
Bey*in azli ve Bosna müfettişliğine Cevdet Efendi’nin ta’ yîni.—  
Anadolu kazaskerliği ve İkinci rütbeden Osmânî Nişanı.—  Fır- 
ka-i islâhiyve. —  Meclis-i hazâ in âzâlığı. —  Tebdîl-i tarîk, ka- 
zaskerlikden vezârete. —  Cevdet Paşa Haleb vâlisi. —  Midhat 
Paşa Şûrây-i devlet reisi. —  Cevdet Paşa Divân-ı ahkâm-ı ad- 
liyye reîsL —  Tebdilen birinci rütbeden Osmânî Nişânı. —  D î
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vân-ı ahkâm-ı odliyye riyasetinin nezârete tah vili —  Celâleddin 
Devvânî’nin Def*-i mezâlim r is âles i’ ni tercüme suretiyle Cevdet 
Paşa’nın îrâd ettiği mal^âle. —  Cevdet Paşa’nın Haremi tara- 
fmdan Vâlide Sultan’ın K âtib Kalfası’na mektûb. —  Teşekkür- 
nâme. —  Vâlide Sultan’a arlza. —  Vükelâ arasındaki münâse- 
bât. —  Rumeli demir-yolu. —  Cevdet Paşa’nın Nâfi’a nâzın 
Davud Paşa tarafından getirilen mukavele m Us evv edesinin ba’zı 
noktalarına îtirâzı. —  Fransız sefiri Mösyö Bourle’nin Türkiye’
de Fransız kânûnlarının tatbiki yolunda gayreti. —  Cevdet Pa- 
şa’nın muhalefeti ve Mecelle-i ahkâm-ı adliyye’nin te’ lifiyle meş
gul olması. —  Cevdet Paşa Adliyc’den infisâl ediyor.— A lî Paşa’- 
nın hastalığı. —  Cevdet Paşa’ ya teveccüh göstermesi ve onu Şû
rây-i devlet âzâlığına ve Tanzîm ât dâiresi riyâsetine ta’yin ettir
mesi.— Mecelle cem’iyyeti’nin Meşihat dâiresine nakl edilmesi.—  
Gerdan-kıran Ömer Efendi Mecelle ccm’iyyeti reisi. —  Kilâbü’ l- 
vedi’a. —  Cevdet Paşa Mecelle ccm’iyyeti reisliğine getiriliyor.—  
Kilâbü'l-emânât. —  Â li Paşa’nın vefâtı. —  Mahmud Nedim 
Paşa. —  İslâhat için lâyiha. —  Süveyş kanalı. —  Mıkdâr-ı is- 
ti’âb hakkında lâyiha. —  Takaimü'l-edvâr. —  ao cumâde*l-ûlâ 
1086 târihli ferman. —  Takvimin islâhı için toplanan komisyon 
tarafından hazırlanan mazbata. —  Mekteb-i harbiyye m u a l
limlerinden Miralay Süleyman Bey*in Mebâm’ l-infâ adlı bir eser 
yazması. —  Cevdet Paşa’nın Ta’ dil-i Mebâni’l-infâ adlı eseri. —  
Hoca Bogos Tiryâki-oğlu’ nun Auguste Michclot’dan tercüme 
ettiği kozmoğrafya kitabına takrîz. —  Şirvâni Ahmcd Hamdi 
Efendi’nin Makâmâl-ı Harîri tercümesine takriz. —  Cevdet Paşa 
M  araş vâlisi. —  M idhat Paşa Sadrâzam. —  Vâlide Sultan’a 
tezkire. —  Aynı kimseye diğer tezkire. —  Cevdet Paşa Evkâf 
nâzın. —  Sakız’ lı Es’ad Paşa Sadrâzam. —  Şirvânî-zâde Rüşdi 
Paşa Sadrâzam. —  Cevdet Paşa ma’ârif nâzın. —  Sultan Ab- 
dülaziz’ in hal’ i için tasavvur.—  Şirvânî-zâde’nin tereddüd ve te- 
levvünü. —  Yusuf Kâm il Paşa bu işe kanşmakdan müstenkif.—  
Tertibin başarı ile netîcelenmiyeceği anlaşılıyor. —  Şirvânî-zâ
de gözden düşüyor. —  M a’ârif işleri. —  Cevdet Paşa’nın yazdığı 
ders kitabları. —  Vâlide Sultan’dan cevâben tezkire. —  Mus- 
haf-ı şerîpin tab’ı hususunda ilân. —  Atâ Bey’in Enderun târihi 
için takrîz. —  Hüseyin Avni Paşa’nın Sadâreti. —  Cevdet Paşa 
Şûrây-i devlet reis mu’âvini.— Cevdet Paşa Yanya vâlisi. Yan- 
ya’dan, Yusuf Kâm il Paşa mensûbu Mahmud Beyefendi’ye mek
tûb. —  Risâlelü'l-vefâ. —  Defter-i hâkânî’den gelen tezkire. —  
Mecelle cem’iyyeti âzâsından Hilmi Efendi’ye Cevdet Paşa’nın 
mektûbu. —  Dcfter-i h â lân ı nezâretine cevâben tahrîrât. —  
Dcfter-i hâkânî nezâretine mektûb. —  Hüseyin A vnî Paşa’nın 
Sadâret’den azli. —  Es’ad Paşa ikinci defâ Sadrâzam. —  Cev
det Paşa Ma’ârif nâzın. —  Parga ahâlîsi ile arâzî mutasarrıflan
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arasında ihtilâf. —  Şûrây-i devlet riyâsetine tezkire. —  Mahmud 
Nedim Paşa’nın ikinci Sadâreti. —  Cevdet Paşa Adliye nâzın.—
Rus sefiri Ignatief’ in Mahmud Nedim Paşa Üzerindeki büyük 
nüfûzu. —  Konsol id mes’elesi. —  Fâ’ izlerin yarıya indirilmesi.—
Bu operasyondan kazananlar, zarar görenler. —  Igııatief hem 
bUyük bir meblâğ kazanıyor, hem siyâsetinde bir başarı elde 
ediyor. —  Avrupa’da husûle gelen fenâ te’sîrler............................ 4-147
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Henek’de kâin Nevesin’de çıkan isyân. —  Bosna vâlisi Der
viş Paşa tarafından lüzûm gösterilen tedbirlere Hüseyin Avni 
Paşa'nın önem vermemesi halefi Es’ad Paşa da kulak asmaması 
ve işin büyümesi.— Pop Jarko Sırbistan’dan geldiği gibi isyân be
lirtileri de artıyor.— Mahmud Nedim Paşa yapacağı istikrâzlarda 
mukrizlere emniyet vermek için bütün gümrükleri bir şirket-i sar- 
râfiyyeye teslim etmek istiyor.— Cevdet Paşa Rumeli teftişine me' 
mur.— Süleyman Paşa’nın Târih-i âlem adlı eseri hakkında Cevdet 
Paşa tarafından yazılan iki mektûb.— Adliye nâzırlığından Sûriye 
valiliğine. —  Devlet ricâlinin tutumları. —  Talcbc-i ulûmun kı- 
yâmı. —  Mahmud Nedim Paşa’yı öldürmek üzere Bâbıâli’ye yü
rüyüş. —  Mahmud Nedim Paşa azli ve dâireden kaçışı. —  Rüş
di Paşa Sadrâzam. —  Haşan Hayrullah Efendi Şeyhülislâm. —
Hüseyin Avni Paşa Serasker. —  Sultan Abdülaziz’ in hal’ i. —
Murad Efendi’nin iclâsı. —  Sultan Abdülaziz’ in vefatı. —  H ü
seyin Avni Paşa’nın anlatdıkları. —  Çerkeş Haşan vak’ası. —
Boğaz vapurunda Cevdet Paşa ile Hâriciye teşrifatçısı Kâm il 
Bey arasında bir muhavere. —  Sultan M urad’ın tahttan indiri
lerek Şehzâde Abdülhamid Efendi’nin iclâsı. —  Almanya’da 
müslüman olan birinin mektûbuna Cevdet Paşa’nın cevâbı. —
Midhat Paşa’nın Sadâret’e getirilmesi. —  Kânûn-ı esâsi. —  Bu 
yüzden Cevdet ve Midhat Paşa’lar arasında ihtilâf. —  İstanbul 
konferansı. —  Kanûn-ı esâsinin ilânı. —  Edhem Paşa Sadrâ
zam. —  Cevdet Paşa Dâhiliye nâzın. —  Rusya ile ihtilâf ve bu
nun sebebleri. —  Karadağ ile anlaşmazlık hali olunurken sû- 
ret-i hallin Meclis-i meb’ûsân tarafından redd edilmesi. — Rusya 
împaratonı’nun Bâbıâli ile anlaşma isteği. —  Londra sefiri M u- 
surus Paşa’nın telgrafı. —  R edif ve Dâmâd Mahmud Paşa’ların 
fikri. —  Ordunun durumu. —  Cevdet Paşa’ ya göre harbin so
rumluları. —  Meclis-i vükelâda Redif Paşa’nın yaptığı g a f._
Rus ordusunun Turla’yı geçmesi. —  Pay-i taht muhâfazası için 
Mevkib-i hümâyûn askeri teşkil ediliyor. —  İstanbul’dan uzak
laştırılmak istenen Cevdet Paşa Sûriye vâlisi. —  Abdüsscttâr 
Efendi’nin Mecelle’ye dâir bir eserine takrîz. —  Kozan-oğlu 
Ahmed Paşa’nın isyânı. —  İsyanın yatıştırılmam. —  Midhat Pa
şa Sûriye vâlisi, Cevdet Paşa Ticâret nâzırı ................................  147-175
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T etIume

Rus savaşının sorumluları. —  Müddc’ i-i umûmî A li Nizâ- 
mî Paşa tarafından verilen lâyiha. —  Abdülkerim Nâdir Paşa’- 
nın cevâb lâyihası. —  Hayreddin Paşa, —  Cevdet Paşa Sadâ
ret kaymakamı. —  Â rifî Paşa ve onu müte’ akıb Said Paşa Baş
vekil. —  Cevdet Paşa adliye nazırı. —  Zengibâr hükümdarına 
cevâb-nâmc-i hümâyûn. —  Kadri Paşa Başvekil. —  Hukûk 
mektebi. —  Cevdet Paşa'nın hitabesi. —  Süreyya Bey tarafın
dan okunan nutk-ı hümâyûnun hulâsası ......................................
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İran Şâhı’nın ammi-zâdesi Hüsâmü’d-devlc’nin Hacc’a gi
derken İstanbul’a uğraması. —  İran Şâhı'na nâme-i hümâyûn.—  
Sis katoğikosluğu hakkında Bâbıâli’ye verilen lâyiha. —  Sultan 
Abdülaziz’in ölümü mes’elesi. —  Sanıkların muhâkemesine ka
râr verilmesi. —  Cevdet Paşa’nın fa’âliyeti. —  Midhat Paşa’nın 
İzmir’den İstanbul’a getirilip Yıldız’da muhâkeme, ve diğer so
rumlu görülenlerle berâber mahkûm edilmesi. —  Sultan Ab- 
dulhamid’ in infaz lıusûsunda tereddüdü. —  İngiliz sefirinin 
M idhat Paşa’nın afvını tavsiye etmesi. —  Tâife sürgün. —  Re- 
câî-zâdc Ekrem Bey*in Ta'Um-i Edebijyâl adlı eserine takrîz. —  
Ahmed Vefik Paşa Başvekil. —  Kırk sekiz saat sonra tekrar  Said 
Paşa, bu defâ Sadrâzam unvânizle ta’yin. —  Târih-i Cevdet’in 
onikinci cildi. —  Sa’dullah Paşa’nın mektûbu. —  Cevdet 
Paşa’nın cevâbı. —  Vekâyi’-i sene 1302, Nâmık Kem âl Bey*in 
mektûbu. —  Cevdet Paşa’nın cevâbı. —  Eyyûb Sabri Paşa’nın 
AIir’ âlü’ l-Haremtyn adlı eserine takrîz.—  Şirvânî Ahmed Hamdi 
Efendi’nin Muhtasar usûl-i ftkh  adlı eseri için tezkire. —  Rume- 
li-i şarkî bulgarlariyle Bulgaristan ahâlisinin anlaşarak ayaklan
maları ve Rumeli-i şarkî vâlisi Gavriyel Paşa’yı tevkif ve habs 
etmeleri. —  Büyük devletler tarafından ta’kib edilen siyâset.—  
Bulgaristan ile Sırbistan arasında savaş.—  Sırpların mağlûp 
oluşu. —  Bâbıâli’nin atâleti. —  Edirne’de ordu kumandanı Ser- 
hoş Tâbir Paşa levâzım noksânından bahs ediyor, Serasker 
Sâib Paşa ile anlaşmazlığa düşüyor, fırsat kaçıyor. —  Huîâsa- 
tü’l-beyân f i  le'Kfi'-l-Kur’ ân. —  Târih-i Cevdet'in tertîb-i ced id i —  
Sivas vâlisi Âbidin Paşa’dan Mesneoi-i fethine dâir mektûb.—  
Ccvâb-nâmc. —  Âbidin Paşa’nın cevâbı. —  Ahmed Midhad 
Efendi’nin Mufassal adlı târihine dâir mektûb. —  Cevâb 1, 
Cevâb 2, Cevâb 3. Sene, 1303, Server Paşa’dan inhilâl eden 
Adliye nezâretine Cevdet Paşa’nın ta’yîni. —  Sene 1304, 
M âliye komisyonu. —  Sene 1305, Huzûr-ı hümâyûnda 
Cevdet Paşa’ya merasimle Nişân-ı Imtiyâz tevcihi. —  
Müslüman olmak isteyen bir almanın Meşîhat’e  mek-

175-198
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tûbu. —  Cevdet Paşa tesvidiyle cevâb. —  İran Şehzâdesı 
Şcyh-i Reis tarafından yazdan tebrik mektubuna cevâb. —  Gâ- 
zi Ahmed Muhtar Paşa’nın Riyâztfl-Muht&r adlı eseri için tak
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V a k ’a-nüvîsi olduğum zamânın vekaayi’-i mühimmesiyle 
ba’z-ı vukuu’ât-ı müteferri’asını icmâlen beyân ü ifâde zımnında 
zât-ı fezâil-simât-ı semûhîlerinc otuz dokuz kıt’a tezkire takdim 
ettim.

Demem ki selefin halefe medyûn olduğu vazîfe-i zimmeti 
pûte-i müfekkireden kaalib-i hüsn-i ta1 bîre ifrâğ olunan sebîke-i 
hâlisctü’l-ayâr-ı ibâre-i rengîn-edâ ile edâ eyledim. Ben mu’teri- 
fim  ki borcumu nükuud-ı kcm-ayâr-ı ifâdât-ı kaasıra ile ifâ eyle
dim. Lâkin bunca ahvâl-i iğtişâşiyye arasında böyle bir zamân-ı 
teng-destîde sevdâ-gerân-ı kitâbet ü inşâ ma’zûr tutulur. 
Medyûnun vakt-i usretinde verdiği züyûf olsa dahi kabûl edilir.

Şimdi dahi terceme-i hâl-i âcizânemin bünyânına dâir 
bir tezkire ile tekmîl-i erba’în etmek isterim, lbârâtm da zarû- 
rîyyü’z-zuhûr olan kusûrumun afiv buyrulmasını recâ ederim.

Bin iki yüz otuz sekiz sene-i hicriyyesinde Rûz-ı Hızr’a kırk 
gün kalarak Lofça kasabasında tevellüd etmişim. O n dördüncü 
Tezkire’de beyân olunduğu üzere pederim Lofça vücûhundan ve 
meclis âzâsmdan ve Istabl- âmire pâyelülerinden El-hac İsmail 
A ğa ’dır. Anın pederi dahi Târih-i Cevdet’in  dokuzuncu cildinin 
234 üncü sahîfesinde mezkûr olan El-hac A li Efendi’dir ki fakiri 
küçük çocuk iken hacr-i terbiyesine alıp büyük pederinin mesleği 
olan tarîk-ı ilme teşvik u tergîb eden odur ve kendisinin 
pederi olan Ahm ed A ğa  Lofça müftîsi İsmail Efendi’nin oğlu 
olup ancak Yularkıran-oğlu Ahm ed A ğa deyu ma’rûftur. Çünki 
İsmail Efendi’nin pederi f ı ’l-asl Kırkkilise kazâsı ahâlîsinden 
Yularkıran Ahm ed A ğa  nâm bir serkerde imiş ki Baltacı V ezîr ile 
Prut muhârebesinde bulunmuş ve ol esnâda Lofça’da tevattun 
ederek evlâd u ahfadı Yularkıran-oğullan deyu telkîb olunmuştur.

Yularkıran Ahm ed Ağa, oğlu İsmail Efendi’ye epeyce 
servet bırakmış o dahi üste koymakla oğlu Ahm ed A ğa ’ya hay
lice nükud kalmış ise de mirâs-yedilik yolunda cümlesini sarf u 
istihlâk etmekle pederinin hâkine hürmeten kendisine memle
ketçe Lofça kazâsının kile ve kantar rüsûmu yemeklik olarak 
tahsis edilmiş ve hayli mu’ammer olarak fakirin vilâdetinden üç
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ay mukaddem vefât ettikte rüsûm-ı mezkûre oğlu H acı A li 
Efendi’ye müntekil olmuş ise de Hacı A li Efendi milddet-i 
medîde Lofça âyânlannın gâh muhâsebe kâtibi ve gâh müdîr-i 
umuru olarak devlet sâyesinde ihtiyâcdan vâreste bulunduğu 
Cihetle rüsûmât-ı mezkûre pederim İsmail A ğa’nın emr-i idâre- 
sine medâr olmakda idi. Tanzîmât-ı hayriyye’nin icrâsında 
rüsûmât-ı şâire ile berâber işbu kile ve kantar rüsûmu dahi 
cânib-i mîrîden zabt olunmuştur. Fakat pederim zâten kendi 
âleminde yaşamağı sever bir âdem olduğundan vaktiyle bir 
çiftlik edinip idâresini anın hâsılatına uydurmuş idi. Hâlbuki 
Tanzîmât-ı hayriyye’nin icrâsında yed-i vâhid usûlü ilgaa 
olunmağla defaten  emlâkin kıymeti terakkî ve vâridâtı tezâyüd 
buldu. Bu cihetle pederim asla hükümete muhtâc olmaksızın 
kendi vândâtiyle evvelkiden daha vüs’atli bir hâlde geçinir 
oldu. Pederi ise öteden beri memleket sırtından geçinmeğe 
me’lû f olduğuna mebnî Tanzîm ât’dan sonra medâr-ı te’ayyüşü 
nakd-i mevcûda münhasır kaldı. Binâen-aleyh Tanzîm ât-l 
hayriyye’den pederim memnûn ve müteşekkir ve pederi dilgîr ve 
mütehayyir idi. Âlem bu ya kangı rüzgâr esse nâhüdâların 
kimine muvâfik olur kimine m uhâlif düşer.

Hacı Ali Efendi’nin teşvik u ikdamı ile küçük iken Lofça 
müftîsi Hâfiz Ömer Efendi’den ulûm-ı arabiyye okumağa baş
ladım. Fcvka’l-âde gayret ve ikdâm ile az vakit zarfinda fıinûn-ı 
arabiyyede haylice ileriledim. Ulûm-ı şer’iyyede dahi biraz 
mümârese kesb eyledim. Halebt ve Mülukaa okur iken henüz 
sinn-i bülûga varmamış olduğumdan mes’ele-i ihtilâmı zih
nimde tasavvur edemezdim. Ba’dehû ilm-i mantık ve beyân 
gibi mukaddimât-ı ulûm ile meşgûl oldum ve Hâfiz Ö m er 
Efendi’nin yerine müftî olan Hâfiz Mehmed Efendi’den dahi 
bir mıkdâr ders okudum. Artık ulûm-ı âliye tahsili için İstan
bul’a  azimetim lâzime-i hâlden göründü. Sinnim ise henüz 
onbeş-onaltı râddesinde bulunduğu cihetle âgûş-ı vatandan ay
rılmak bana göre müşkil idi.

O l esnâda İstanbul’da Mekteb-i harbiyye’nin tanzimine 
itinâ buyrulmakta olduğu cihetle bir mekteb-i feyz ü rif’a t ola
cağı anlaşılmağla Mekteb-i harbiyye’ye girmek üzere Dersaâ- 
det’e îzâmımızı ba’z-ı zevât ihtar eylemiş ise de hacr-i terbiye
sinde bulunduğum ceddim Hacı A li Efendi büyük pederinin
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meslekine sülûkümü ârzû ede-geldiği cihetle buna muvâfakat 
etmeyip ancak tahsîl-i ulûm-ı âliye için Dersaâdet’e îzâmım 
ârzûsunda bulundu. Peder ve vâlide eğerçi bir tarafa azimetime 
râzî olmuyorlardı. Lâkin bence dahi eyyâm-ı cüvânîyi bihûde 
izâ’a etmemek için Dersaâdet’e azimet lâzime-i maslahat 
idi ve eğerçi ol vakit Deli M üftî deyu ma’rû f olan esbak Lofça 
müflisi ber-hayât ve her fende mâhir ve mütebahhir bir zât 
olarak pek çok vakitler bizi okutabilirdi. Lâkin gayet lâ-übâlî ve 
kaydsız bir âdem idi. Nasruddin Hoca gibi garlb hikâyeleri olup 
mesel-i şâir gibi elsinc-i enamda dâirdir. Her gün bir vakt-i 
mu’ayyende fakiri okutmak için büyük pederim ana şehriye 
bir mıkdâr m a’âş tahsis edecek oldu ise de âlemde hiç bir şey 
ile mukayyed olmadığı gibi zamân ve mekân ile dahi mukayyed 
olamıyacağı beyâniyle cevâb-ı red verdi. Fakir yine anın der
sinden istifâde edebilmek emelinde bulunduğum cihetle etrâfinda 
dolaşır idim. Hâlbuki Lofça’mn talebesinden ve ulemâsından 
ba’z-ı zevât bi’ l-ittifak andan Tefsîr-i Kaadt Beydivt tederrüsüne 
karâr verip her gün içtimâ’ ile anı gâh câmi’de ve gâh kahvehâne- 
de bulup tederrüs ederlerdi. Bir gün sokakta rast gelmişler. He
men yere oturup ve arkasını duvara verip Tefsîr-i Kaadt okutur 
iken gördüm. Havâşî mutâla’asına muhtâc değil Tefsir KaadVmn 
neresinden açılsa ta’ lîm ü tefhime muktedir idi. Lâkin etrâfinda 
halka olan sâmi’în içinde kır sakallı hoca efendiler olduğu hâlde 
cümlesi toz toprak içinde oturuyorlar idi. Artık andan istifâde 
kaabil olamıyacağı te’ayyün ve İstanbul’a  azimetten başka çâre 
olmadığı tebeyyün etti. Peder ve vâlide dahi fevka’l-âde hırs u 
hâhişimi görüp nâçâr muvâfakat eylediler. Bunun üzerine büyük 
pederim beni İstanbul’a  gönderdi. Bin iki yüz elli beş sene-i 
hicriyyesi e vâilindc Dersaâdet’e geldim. Ç arşamba - pazan’nda 
vâki’ Papas-oğlu Medresesi’nde bir hücre bulup sâkin olarak 
Fâtih Câmi-i şerîfi’nde tahsîl-i ulûm-ı âliye ile meşgul oldum.

Çend mâh sonra Sultan M ahm ud Hân-ı sânî hazretleri 
âzim-ı dâr-ı na’îm ve oğlu Sultan Abdülmecid Hân hazretleri 
câlis-i dîhîm-i hilâfet - vesım oldu. M ute’âkıben Tanzımât-ı 
hayriyye icrâ buyruldu. Büyük pederim evvelki kadar akçe 
gönderemez olduğu cihetle pederimizin iânesine muhtâc olduk 
ve daha sonra te’ayyüşüm pederimin gönderdiği mebâliga 
münhasır kaldı. Fakat medreseler âlem-i kanâ’at olup talebe
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pek az masrafla te’ayyüş eder olduklarından medresede şâirine 
nisbetle ben beyler gibi geçinirdim. Dâim â talebeden biri yemek 
pişirir ve şâir hizmetleri görür idi. Ben yalnız masrafını verirdim 
ve evkaatımı mutâla’a ile geçirirdim. Medreselerde dâimâ böyle 
boğazı-tokluğuna hizmetkâr bulunur ve insan pek az masrafla 
idâre olunur.

Dersaâdet’e vürûdumuzdan sonra arası çok geçmeyip 
Medrese-i Hamidiyye imtihâm açıldı. Bu medresenin her odası 
için iki âdem itibâr olunup şöyleki birisi dâhil îtibâriyle orada 
sâkin olur ve diğeri hâriç itibariyle diğer medreselerde sâkin 
olarak her sabah Sultan Abdülhamid Han hazretlerinin tür
besine gidip cüz’ okumak şartıyle mürettcbâtmı alır. Fakat bu 
medreseye imtihânsız talebe kabûl olunmaz. O l esnâda bu 
medrese için bir imtihân açıldı. Biz dahi henüz İstanbul’un 
imtihân usûlüne alışmamış olduğumuz hâlde imtihâna dâhil ve 
ba'dehû hâriç îtibâriyle bir odamn tahsisatına nail olduk ki 
ma’âş ve ta’yînâü kanâ’at şartıyle bir suhteyi idâre edebilir. 
Fakat derslerimiz Fâtih civânnda bulunduğu cihetle dâhil îti
bâriyle Medrese-i Hamîdiyye’de ikaamet bence güç olduğu 
gibi Çarşamba - pazarı’ndan her sabah Yeni - Gâmi’e gidip 
gelmek müşkil olduğundan cüz’ okumak üzere bevvâbı vekil 
edip lıissemize âid olan vâridâtı dahi ana terk ederek yalnız 
şeref-i îtibâriyle iktifâ eyledik. Zîrâ pederimin gönderdiği para 
beni idâre ediyordu.

O l esnâda tarîk-ı kazâya bilâ-imtihân kimesnenin kabûl 
olunmaması nizâm ittihâz olunmuş idüğinden ilerisi için elde bir 
sermâye bulunmak üzere Rumeli-kazaskerliği dâiresinde tertîb 
olunan meclis-i imtihâna girip tarîk-ı kazâya dâhil oldum. 
Medrese-nişîn talebenin ma’âşca müzayakaları pek ziyâde ise 
de cümlesi âzâde-ser ve âlemin inkılâbâtından bî-haber olup 
zeyd u amr’in mücâdelesi anlan incitmez. Havâdis-i rüzgâr an
ların efkârım perîşân etmez. Kulakları mebâhis-i ilmiyyeden 
başka bir şey işitmez. Şu kadar ki medreselerin bu hâli iki yüz 
altmış târihine kadar mümted oldu. Andan som a medreseler 
âleminde dahi tegayyürât-ı azîme vuku’buldu. Medresele
rin usûl-i ta’lîm ü teşkili bozuldu. O l vakte kadar med
reselerde ta tıl gecelerinde akd olunan encümen-i musâ- 
habetlcrde mebâhis-i ilmiyyeden başka bir söz işidilmezdi.
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Andan sonra her ne vakit bu encümenlere gittim ise âmiyâne 
ülfet ve musâhabetlere tesâdüf ederek mübâhase-i ümiyye 
işitmedim. Ben de andan sonra bu encümenlere gitmedim.

Medreselerin eyyâm-ı tahsilinde müretteb olan derslerden 
başka eyyâm-ı ta’tîliyyesinde cüz’iyyâta dâir pek çok risâleler 
ve tarz-ı kadîm üzere hisâb ve cebir ve hendese ve hey*ete 
ve şâir fünûn-ı hikmete dâir pek çok kitâblar okudum. Şimdi 
ise medreselerce bu dersler mctrûk ve mensî olmuştur.

Şühûr-ı selâsede talebe-i ulûm  celb-i rizk-ı maksûm için 
taşra gitmeğe mecbûr olduklarından eyyâm-ı tahsilleri senenin 
hemen nısfı râddesinde olup ben ise yalnız bir defa ramazân-ı 
şerîfde sıla-i rahm için Lofça’ya gittim ve bir defâ dahi bir 
vesîle-i münâsibe ile Selânik ve Serez ve Drama taraflarını 
devr ettim. Şâir vakitler hep İstanbul’da kahp gece gündüz 
tahsîl-i ulûm ile meşgul olarak eyyâm-ı ta’tîlde eyyâm-ı tahsilden 
ziyâde kesb-i ma’lûmât eylerdim. Bu cihetle şâir talebenin on 
senede tahsil edemediği ulûm u fünûnu beş-altı sene zarfında 
ikmâl eyledim ve Hendesc-hâne-i berriyye hocası M iralay Nûri 
Bey’e Muhtasar M e'ânî ve Kaadt M  îr gibi bitâblar okuttum. 
Bi’ l-mukaabele ben dahi andan hisâb ve cebir ve hendese ve lo
garitma ve usûl-i hendese ve Mecmu’atü’l-miihendistn ve  Oktant ri
salesi ve İshâk Efendi’nin Ulûm-ı riyâziyye’si gibi usûl-i cedîde üzere 
ulûm-ı riyâziyye te’allüm ettim ve riyâziyyâtta zuhur eden 
ba’z-ı müşkilâtımı Müneccim-başı Osman Sâib Efendi’den hâil 
ederdim. Bu veçhile ulûm-ı âliye tahsiline bezl-i cehd ede-gel- 
diğim hâlde evkaat-ı hâliyede dahi ( jk  »jTteUj ju  JJ\) müed- 
dâsınca müzâkere ve tedris ile meşgul olurdum. H attâ Papas- 
oğlu Medresesi’nde iken Şâfiye-i îbn Hâcib'i okuttum ve üzerine 
ta’ lîkat yazıp Gaayetü' l-beyân tesmiye ettim ve kitâbların hutbe 
dîbâcelerine dâir beyne’t-talebe câri olan ebhâsı hâvi Beyânti'l- 
unyân nâmiyle Türkçe bir risâlecik dahi kaleme aldım ve bu 
cihetle beyne’t-talebe epeyce kesb-i temeyyüz eyledim. Talebe-i 
ulûm içinde riyâziyyât ile meşgul olanlar az olup ekseri irtifa’ 
alm ak için  rub’ risâlelerini kırâ’at ile iktifâ. eylerdi ve bu dahi 
ancak taşralarda bulunduktan beldelerde ramazân-ı şerîfde 
iftâr saatlerim tashih için idi. Bu maksadlannı teshil için rub’-i 
mukantarât ve rub-i müceyyeb ile bi’s-sühûle irtifâ* almak için 
bir risâlecik te’lîf  ile Ta'rtju'l-irtifâ ’ deyu tesmiye ettim. Ba’dehû
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Fatih Cami’-i şerîfi’nin Sahn-ı Semân medreselerinden Akdeniz 
tarafındaki Baş - Kurşunlu Medresesi’ne çıktım ve bir takribi e 
Câmi’-i şerîf havlisine nâzır olan köşe odayı müstckillen zabt 
ederek anda sâkin oldum ki Mutaooel muhaşşîsi Haşan Çelebi’nin 
odası olduğu medrese rivâyâtındandır.

Burada dahi ekseriyâ müzâkere ile meşgul olup bu vesîlc 
ile Emsile ve Bina ve Neti?iciıl-tfkâr üzerine ve ba’dehû Mutav
vel' in evâiline birer kıt’a  ta’lîkaat yazdım. Ol vakit İstanbul’da 
hayli ulemây-i a’lâm olup birinci tabakada bulunanların  en 
meşhûrları Akşehir’li Öm er Efendi ve İm âm -zâde Es’ad 
Efendi ve Antakya’lı Sa’id Efendi ve Denizli’li Yahyâ Efendi 
ve tabaka-i sâniyede bulunanların en ser-efrâzları V idin’li 
ve Giridli Hoca Efendiler ile Şehrî Hâfiz Efendi idi. Bu 
tabaka ricâlinden Hekim H am îd Efendi nâm ında Fâtilı’dc 
ders okutur bir hoca var idi. Gayet ezkiyâdan idi. Lâkin tabâbet 
ile meşgul olduğundan uzun uzadıya derse bakam azdı. M a’a- 
hâzâ kuvve-i zekâsı hasebiyle bilâ-m utâlâ’a  tedris eylerdi. 
Meccâncn talebeye bakar ve bîçâregânı görüp gözetir hayyir 
bir zât idi ve tabaka-i sâlisede Hâfiz Seyyid Efendi ile Birgivî 
Şâkir Efendi olup Hâfiz Seyyid Efendi’nin ulûm -i arabiyyede 
yed-i tûlâsı ve Şâkir Efendi’n in  fünûn-ı hikemiyyede ve ale’l- 
husûs ilm-i mantıkda meleke-i tâmmesi var idi. A nlardan sonra 
tabaka-i râbi’ada anların kâ’bm a varabilecek zevâtın bu lun
maması ilmin inkırâzına emâre ittihâz olunuyordu. Akşehir’li 
Öm er Efendi mütekaa’idîn-i müderrisinden idi. Ancak Ders-vekîli 
ve Hâce-i şehriyârî olup tedrise vakti yok idi. İm âm -zâde Es’ad 
Efendi iki defâ icâzet verdikten sonra def’a-i sâlise olarak Şch- 
zâde-Câmi’i civârmda vâki’ İbrahim  Paşa Câmi’inde derse çıkıp 
Şerh-i Akaa’id okuturken bir m üddet dersini istimâ’ ve Antak- 
ya’lı Sa’îd  Efendi Süleymâniye Câmi’-i şerîfi’nde Mutavvel okutur 
iken bir müddetcık dersine devâm eyledim. İm âm -zâde tarîkçe 
terakki ederek sudûr-ı izâmdan olmuştur. Sa’îd Efendi’n in ömrü 
ana müsâ’id  olmamıştır. Giridli tarîk-ı tedrise dâhil olmayıp 
katar şeyhlerinden idi. Fakat Fâtih Câmi’-i şerîfi’nde ders 
okutur idi. Mutavvel okutur iken ba’zan gidip dersini dinler idim. 
Hoca Yahyâ Efendi dahi vaktiyle tarîkm ca ihtiyâr-ı tekaa’ud 
ile her şeyden el çekip kendi m utâlâ’â t ve ibâdâtı ile meşgul 
olurdu. Fakat pek çok mu’am m er oldu ve tabaka-i û lâ  ricâli
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hep âzim-i dâr-ı ukbâ olup bakiyyetü’s-selef yalnız o kaldı. 
Tabaka-i sâniye ricâlinden dahi yalnız Vidin’li kalıp sonra 
Yahyâ Efendi anın dahi arkasım aldı ve en sonra âzim-i dârü’n- 
na’îm  oldu. Binâen-aleyh meclis-i ünsâ-üns-i fâzılâneleriyle 
pek çok seneler müteşerrif ve müstefîd olduk. Hâfiz Seyyid 
Efendi Çarşam ba - pazarı’nda Ismâil Efendi Medresesi’ndc mün
zevî olup kimesne ile ih tilât etmezdi. Akşam sabah derse çıkıp 
şâir vakitler odasına kapam r ve dâim â m utâlâ’a  ile meşgul 
olur idi. Eyyâm-ı ta ’tîl demeyip talebe mevcûd oldukça tedris 
eylerdi. Şühur-ı selâse tekarrüb ettikte dersler kesildiği gibi ta ’tîl 
derslerine bed’ ederdi. Fakat şa’bân-ı şerîf duhûlünde talebe 
hep taşra gitmekle okutacak âdem  bulamazdı. Ben de andan 
başka hoca bulamazdım. Binâen-aleyh yalnız başıma andan 
tâ bayram  akşamına kadar ders okurdum . Bence eyyâm-ı ta’tîl 
bayram  günlerinden ibâret idi. Bu cihetle İstanbul’da tahsîl 
eylediğim m a’lûm âtın çoğu andandır. Gayet zeki ve hallâl-i 
müşkilât bir zât-ı celîlü’s-sıfât idi. Lâkin takriri gayet sür’atli 
olup dersi müntehilere mahsûs idi. M übtedîler andan çendân 
istifâde edemezdi.

Vidinli H oca ise m erâtib-i selâseye ri’âyet edip dersin
den âlâ ve evsat ve ednâ derecelerine göre m üntefi’ olurdu. 
Binâen-aleyh asrımızda en ziyâde talebe yetiştirmiş hoca odur ki 
her diyârda am n talebesinden b ir  m üftî yâ müderris yâ nâib 
bulunurdu ve icâzetine karîb vakitlerde dersine hâzır olanlar 
içinde Amasya’lı K ara  H alil Efendi ve Eski-Zağra’h Şerîf 
Efendi ve K ezûbî H aşan Efendi ve N asûh Efendi kesb-i iştihâr 
etmişler idi ve bun lar icâzet almamış oldukları hâlde tabaka-i 
râb i’ad a  bulunan hocalara tefevvuk d a ’vâsm da olarak dâim â 
müzâkere ile meşgul idiler. Çünki ol vakit derse çıkacak olanlar 
evvel-i emirde b ir m üddet müzâkere ile meşgul olarak beyne’t- 
talebe kesb-i şöhret ve m a’rûfiyyet etmeğe m ecbûr idiler. Mec- 
hû lü’l-hâl b ir hoca derse çıkacak olsa başına talebe toplanm az idi. 
Akdemce vefât eden Giridli’n in  m e’zûnlanndan  A m avud Ali 
Efendi -ki tabaka-i râbi’a  ricâline m üreccah tutulurdu- ol esnâda 
derse çıkmış idi. Biz dahi kendisinden eyyâm-ı ta ’tîlde fenn-i 
âdâb  ve ilm-i arûz okumuş idik. Fâzıl ve m ütefennin b ir zâ t idi.

İb tidâ  İstanbul’a  geldiğim vakit Fâtih  Câmi’-i şerîfi’nde 
sabahleyin T oyran’lı M ehm ed Efendi’n in  dersine devâm eyledim.
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Tabaka-i râbi’ada bulunan diğer hocaların derslerini dahi 
dinledim. Bunlardan matlûb veçhile istifâde ve hâU-i müşkil 
edemiycceğimi anladım ve ol vakit bu tabakada bulunan hoca
ların derslerinde hayli müste’id ve yetişmiş ve hocalarının kâ’- 
bına erişmiş talebe olup hocaları anları tedrise muktedir ola
mıyorlar idi. Bunların bir çoğu derslerini terk ile havada dolaşı
yorlardı. Ba’zılan dahi isteksiz olarak derse gidip sahîhen istifâde 
edecek hoca anyorlar idi. O  sırada Vidinli H oca icâzet verdi. 
Talebc-i mûmâ-ileyhim dahi derslerinden kalkıp bir takımı V i
dinli Hoca’yı Fâtih tarafındanki Nişancı Câm i’inde ve bir takımı 
dahi Birgivî Şâkir Efendi’yi Saraçhane kurbunda vâki’ Dülger- 
oğlu Câmi’inde derse çıkardılar. Bunlar m uhtelif derslerden 
kalkmış hep da’vâlı bir gürûh olup ba’z-ı zürefâ tarafından 
anlara ehl-i kıyanı denilmiş idi.

Evvelce mantık okumuş isem de Şâkir Efendi’nin ilm-i 
mantık’da mehâret-i müscllcmesi ve ekyise tertibinde meleke-i 
tâmmesi olduğuna mebnî andan tekrâr ilm-i mantık okumağa 
heves edip bu cihetle ben de sabahleyin amn dersine oturdum. 
İkindiden soma dahi Vidinli’den Mutavvel okudum. O l vakit 
talebe içinde Harput’lu İsmail Seyfuddin Efendi ile Am asya’h 
Abdulkerim Efendi dahi meşhûr idiler. Fakat onlar imâm-zâde 
Es’ad Efendi’nin dersine müdavim idiler, ve Seyfuddin Efendi 
ba’zan bizimle berâber V idin ’linin ta’tîl derslerinde bulunurdu. 
Vidinli Hoca bu defâ Fâtih Câm i’-i şerîfi’nde Mutavvel dersine 
başladı. U ç yüzden ziyâde talebe tecemmü’ eyledi. Ibtidâ Hoca 
Efendi ile bahse girişenler çok idi. Sonra birer birer kınldı. Ehl-i 
kıyamın çoğu ses çıkarmaz oldu. Dâimâ Hoca Efendi ile mü- 
câvebe ve muhâtaba eden bir kaç kişi kaldık ve dâim â böyle 
bahse girişenlere kendi yanında yer gösterilirdi. Lâkin uzakda 
kalanlar lâyıkıyle Hoca’nın takririni istimâ’ edemez oldukların
dan kendi medresesinin dershânesinc nakl olundu ve eğerçi 
dershâne dahi bu galebeliği almayıp talebenin bir çoğu kapının 
hâricinde kaldı ve bir haylisi dahi pencerelerden dinlerdi 
Lâkin burada başka ses olmadığından Hoca’mn takriri anla
şılırdı. Vidinli Hoca gayet mütekebbir ve muta’azzım  bir zât idi. 
Fakat insâfi dahi pek ziyâde olup kibri hakkaniyyetine hâil 
olamazdı. Hattâ bir gün bir bahisde ziyâde isrâr edip dayandım. 
Canı sıkıldı, beni fenâ tekdir eyledi. Bu tekdiri bana güç geldi.
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Bir kaç dersde ağzımı açıp bahse girişmedim. Ba’dehû bir gün 
derse çıktı. Beynimizde muhtclefun-fîh olan bahsi açtı. Pek 
güzel tafsil etti ve: “ Hak Lofça* lı’mn yedinde im if' dedi. Evvelki 
tekdirinden ne kadar dilgîr oldum ise bu mu’âmelesinden dahi 
ol kadar memnûn ve müftehir oldum .ve bu keyfiyyet bir kat 
daha derse devâm u ikdâmıma sebeb oldu. Bu zâtın gerek 
ikindi dersinden ve gerek eyyâm-ı ta’ tîldeki derslerinden pek 
çok fâide-mend oldum. Fakat icâzet ber-mu’tâd sabah dersine 
âid olmak hasebiyle icâzetim Şâkir Efendi’dendir.

O l esnâda sâlifu’z-zikr K ara  H alil Efendi Fâtih Câmi’-i 
şerîfi’nde Vaz'iyye-i îsâm'ı okutmağa başladı. Hep ehl-i kıyâm 
başına toplandı. Pek şiddetli mübâhaseler cereyan eyledi. 
Meydân-ı mübâhasede en ileri at sürenlerden biri de ben idim. 
K ara  H alil cümlemize dayandı ve bu cihetle pek çok şöhret ü şân 
kazandı ve bunca talebe içinden seçilmiş bir gürûha bi-hakkin 
ders vermesiyle K ara  H alil enzâr-ı âmmede büyük göründü ve 
yeni derse çıkan hocalar içinde birinci add ü i’tibâr olundu. Bu 
zât sonra Fâtih’de ders okutmakta olduğu hâlde bir müddet 
Fetvâ-hâne’ye müdâvemet ve ilm-i ûkh’da dahi kesb-i mehâret 
eyledi ve bir müddet Fetvâ-emâneti’nde ve M ecelle cem’iyyeti 
âzâlığında bulundu ve nihâyet şeyhülislâm oldu. Daha evvel 
K ezûbî Haşan Efendi dahi bir aralık böyle bir ta’tîl dersine 
çıkmış idi. H attâ fakîr dahi gittim ve suâl u cevâba girişdim. 
Lâkin üç ders okuttukdan sonra ba’z ı meşâgilinden dolayı 
îtizâr ile dersi terk etti. Bu cihetle H alil Efendi gibi şöhret u 
i’ tibâr kazanamadı. Lâkin mizâc-ı asra uyar ve herkesin nabzına 
göre şerbet verir bir âdem olmak hasebiyle bir aralık ders-vekîli 
ve hâce-i şehriyârî oldu ve H alil Efendi’den evvel iki defâ ma- 
kaam-ı Meşihat’e geldi.

V idin ’li Hoca bu kerre Tehzîb'den  derse çıkmış olup hâl
buki amn dersine oturanların kimi Tasdîkaat’dan  ve  kimi Tasav- 
vurât’dan ve  birazı da Fendrl’dcn  kalkmış ve lâyıkıyle ilm-i 
mantık okumamış oldukları cihetle ikmâl-i noksanlan için bâri 
anlara bir Burhân-ı Gelenbevt okutmak üzere Şerîf Efendi’ye 
teklîf ettikte Ş erîf Efendi: “ Ben böyle anasının ipliğini pazarda 
satarak meydân-ı bahse çıkmış olan bir gürûh ile uğraşıp da şöhretimi 
kıramam”  deyu istinkâf etmekle Nasûh Efendi’ye teklîf edip o 
dahi kabûl ederek eyyâm-ı ta’ tîlde Fâtih Câm i’inde derse çıktı.
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Ben bulunm adım . Lâkin ehl-i kıyâm m  b ir haylisi c trâfın ı ald ılar. 
Bîçâreyi berbâd  eylediler ve beş-on gün sonra : “B iz de bu kadar 
ders okutabiliriz” diyerek dersinden kalkıp dağ ıld ılar. V id in ’li 
H oca bun la rdan  b a ’zılarm ı tekd ir ettikte : “B iz eğer izâ'a-i 
vakt edecek olsak kendi hocalarımızın dersinden kalkmaz idik" deyu 
ccvâb verdiler. Ba’dehû  Gelenbevî Burhanı okutm ak üzere fakire 
ilhâh  ettiler. Bunlar benim  akrân  u em sâlim  ve b a ’zıları benden 
daha  m üsinn oldukları cihedc an la ra  hocalık e tm ek m a ’nâsm a 
olm ayıp fakat m üzâkereci başı olm ak üzere kabû l e ttim  ve 
F âtih ’dc Burhân-ı Gelenbevt okuttum . Bu d a  âd î yolda ders okutuş 
olm ayıp belki m eydân-ı m iibâhaseye çıkarak yarış ve güreş 
etm ek gibi b ir keyfiyyet idi. Yirmi d ö rt saat bu  derse hasr-ı 
vakt ile ilm-i m antık’da  m üdevven olan kütüb-i m u ’tebereye 
m ürâca’at ile dersi hülâsa etm eğe m ecbur o lu rdum . Bi-hik- 
m eti’Uâhi tc’âlâ sonra İs tan b u l’d a  ulem âya o k ad a r inkıraz 
geldiki ol vakit ehl-i kıyâm ın beğenm ediği hocala r allâm e-i 
zam an  oldular.

Bcr-vech-i bâlâ Burhan okuturken cereyân eden m übâhasât-ı 
m ühim m enin  ehemm olanlarını dere ederek Burhân üzerine b ir 
şerh yazm ağı rüfekaadan ba’zıları tek lîf ettiler. Ben de  bu 
â rzûda  bulundum . Lâkin okutur iken vak tim  yok idi. S onra  
da  yine o misillû ihvânın ibrâm iyle D ü lg e r-o ğ lu  C âm i’inde 
Kaadt M ir  okuttum . Bu dahi öyle m übâhaseli b ir ders idi. 
M utavvelât’ı m utalâ’aya m ecbur id im . S onra d a  z îrde  beyân 
olunacak ahvâlden dolayı öyle b ir şerh yazm ağa vakit bu la  
m adım.

Bâlâ’d a  iş’â r  olunduğu üzere ulûm -ı âliye tahsiline pek 
ziyâde m ükibb ü m ünhem ik o lduğum  cihetle evâil-i hâ lim de 
geceleri yatağa yatm ayıp k itâb  m u tâ lâ ’a  ederken uyuk lar ve 
k itâb  üzerinde uyur ve uyanıp yine k itâba  sarılır id im . Eyyâm -ı 
ta ’tîlde  olsun dinlenm ez idim . Bu sûretle vücûdum a za ’f  geldi. 
H oca H am îd  Efendi duyup beni bu  m ertebe çalışm aktan m en’ 
eyledi ve hıfz-ı sıhhat için ders verir gibi b an a  ta ’lîm â t verdi. 
İşte ol vakit medrese odasında yatak  tedârik  eyledim . V aktiyle 
yatıp kalkm ağa başladım  ve cüm le-i ten b îh â tm d an  b iri de 
eyyâm-ı ta ’tîl’de b ir m ıkdâr seyr ü hareket ile teneffüs ve tefer- 
rüc etm ek husûsu idi. Bir kaç defâ cum â günleri m esirelere 
gittim . Bundan hazz etm edim . F akat hem  teneffüs etm ek ve
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hem  de fârsî öğrenm ek üzere eyyâm-ı ta ’tîlde Ç arşam ba - pazarı 
c ivârında  vâki’ M urad  M olla Tekycsi’nc devam a başladım .

O l vakit İs tanbu l’d a  iki m eşhûr M esnevi - hân var idi. 
Biri H oca H üsâm üddin  Efendi olup K üçük M ustafa Paşa’da  
Mesnevî-i şerif oku tu rdu . H üsn-i zann-i enâm a m azhar b ir pır-i 
rûşen-zâm îr o lup ricâl ü k ibârdan  pek çok zevât an a  m u’tckid 
idi. H er ta rafdan  ve her sınıfdan nice zevât an ın  dersine mii- 
dâvem et ile nu tkunu  ni’m et ve nasihatini gan im et bilirlerdi. 
Ba’zan  biz dah i g idip takrîr-i dil-pezîrini istim â’ ederdik. 
Ba’dehû  Eyyûb-ı E nsârî sem tine nakl-i ikaam et-gâh edip âhir-i 
öm rüne kad ar o rad a  ikaam et eyledi. Y enikapı M evlevîhânesi 
şeyhi O sm an Efendi am n  telâm îzindendir.

D iğeri Ç arşam ba k u rbunda  M urad  M olla Tekyesi post-ni- 
şîni M ehm ed M urad  Efendi o lup eyyâm -ı m u’ayyencde Mesne- 
vî-i şerîf oku tu r ve eyyâm -ı sâirede sabahdan  akşam a kadar 
m ütenevvi’ dersler verir idi. Tekyesi bayağı b ir d â rü ’l-fünûn 
idi. B urada her nevi’ u lû m  u  m a’â rif tahsil o lunurdu . K endi
sinin akdem -i şâgirdânı o lan  H âfiz T evfik  Efendi dah i bu rada  
hücrc-nişîn  o lup m ürâca’a t edenlere fârsî tedris eylerdi. Bu 
dergâha  ricâl ü k ib â rd an  nice z evât gelip gider ve karîb  ü 
ba’îd  m ahallerden pek çok şâgird gelip ahz ü  istifâde eder idi. 
Ben d ah i boş vakitlerim i b u rad a  tahsîl-i m a’ârife sa r f  eylerdim  
ve b a ’zan  d ah i Şevket ve U rfî d îvân ların ı okum ak üzere şâir-i 
m eşhûr Fehim  Efendi’n in  K aragüm rük ’deki konağına giderdim .

Fehim  Efendi Tefsîr-i Mevâkib sâhib i F erruh  Efendi’nin 
terb iye-kerdelerinden o lup a rab îde  çendân  kuvveti yok ise de 
â lâ  fârsî b ilird i ve güzel şiir söylerdi. Z urefâdan  fcylcsuf-meşreb 
b ir zât-i m e’â lî - s im ât idi. M asrafını îrâd ın a  uydurm uş hânesine 
çekilmiş kendi âlem inde yaşar, gelip giden züvvâr ile görüşür 
ve dcvâvîn-i fârsiyye oku tu r idi. Bu cihetle dâiresi m ecm a’-ı 
urefâ vü zu refâ  idi. M ukaddem â m e’m ûriyetle taşra la rda  pek 
çok dolaşmış olduğu cihetle um ûr-ı dâhiliyyeye vâk ıf olduğu gibi 
F e rru h  Efendi’n in  dâiresinde büyüm üş o lduğundan  um ûr-ı 
ecnebiyyeye d ah i âşinâ o lduğuna m ebnî m eclisinde gâh 
m a’ârife d â ir  sözler söylenir ve gâh  m esâil-i politikıyyedcn bahs 
o lunur idi. V aktiyle Fehim  Efendi’den  fârsî okum uş o lan  şâir-i 
m eşhûr Safvet Efendi ol esnâda F âtih  c ivârında  b ir hânede 
m uk îm  o lduğundan  an ın la  d ah i görüşüp şi’r  ü inşâya d â ir  m u-
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sâhabet olunurdu. Bu vesileler ile şi’r  ü inşâya dahi heves u 
rağbet ve gürûh-ı iidebâ ve kiittâb ile üns ü ülfet eyledim. Bu 
cihetle ara-sıra şiir söylerdim. Lâkin söylediğim şiiri kendim de 
beğenmez idim ve sülüs ve nesih yazılarından izin aldığımda 
verilen Vehbt mahlâsiylc tehâllüs eylerdim.

Lofça’da iken yazıdan izin aldığımda Vehbî mahlâsım 
almış idim. Hâlbuki eslâfdan iki büyük şâirin mahlâsları Vehbî 
olduğu cihetle anların âsân arasında insanın nâm u şöhreti 
zâyi’ olur diyerek Fehim Efendi elli dokuz târihinde Cevdet 
mahlâsım verdi. Andan sonra bununla tehâllüs eyledim ve ol 
vakit nev-heveslik âleminde iken en ibtidâ bezm-i üdebâya arz 
eylediğim eser-i âcizâne şerâb gazelidir ki eski Fehim şerâb lâfzını 
tcrdîfile  bir gazel söylemiş ve İzzet M olla am tanzîr eylemiş
tir. Rüfekaamız olan nev-hevesân ile ba’z-ı bülhevesân anlan 
tanzîre kıyam ettiklerinde ben dahi anlara pey-rev olarak bir 
gazel söylemiş idim. Çekîde-i tâk-i tab’ım olan gazel meclis-i 
şu’arâya arz olundukta beğenildi. Şâirlerin gazellerine tercih 
edildi. Nev-heveslik buya bana da hoş göründü. Kusurlarına 
hayli vakit sonra vâkıf oldum. M atla ’ı budur :

Cevher-i mir'ât-ı feyz-î sublı-i âlemdir şerâb 
Nûr-bahş-î şeb-çirâg-ı meclis-î gamdır şerâb 

Bu mısra’ bâdi-i nazarda ne kadar fasih görünür. Hâlbuki 
bu kadar tetâbu’-ı izâfât ile fesâhat bir yere gelmez ve egerçi 
ol vakit ilm-i me’ânî okumuş olduğum cihetle tetâbu’-ı izâfâtın 
muhill-i fesâhat olduğunu bilirdim. Lâkin bunu lisân-ı arabîye 
mahsûs sanırdım. Hâlbuki lisânımızda dahi bunun muhill-i 
fesâhat olduğunu somadan anladım ve ol gazelin m atla’m ı : 

Cevher-î mir'ât-ı subh ü şâm âlemdir jerâb 
Şeb-firâg-ı nûr-bahş-î meclis-î gamdır jerâb 

deyu tashih eyledim. Şi’r  ü inşâde tetâbu’-ı izâfâtdaıı ictinâb 
olunmasını benim gibi nev-hevesân-ı şi’r  ü inşâya tavsiye ey
lerim. Yine o nev-heveslik âleminde söylemiş olduğum bir 
gazelin bir beyti kıyâsa m uhâlif olmağla derece-i fesahatten 
sâkıt olduğunu sonradan tahattur ile am divân-ı eş’ânm dan 
layy ettim. Mezkûr beyit b u d u r:

Hat değil mir'ât-ı ruhsârında belki sevdiğim 
Mün'akis müsvedde-i baht-ı siyahın sûretî
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Tafsili budur ki müsvedde lâfzı tesvîd olunmuş varaka ma- 
kaamında isti’mâl oluna-geldiğinden vâv-ı müşeddede ile okun
mak lâzım  gelirken ekser-i ketebe galat olarak dâl-i müşeddede 
ile okurlar. Bu hâlde isvidâd’dan müştak olmak lâzım gelip bu 
ise kapkara olmak ma’nâsına olmağla maksada muvafık olmaz. 
Binâen-aleyh tesvîd olunmuş ma’nâsına olarak dâl-i müşeddede 
ile okumak kaa’ide-i lisâna muhâlifdir ve eğerçi galat-ı meşhûre 
lûgat-ı fasîhden evlâdır derler. Lâkin beyne’l-ulemâ bu veçhile 
meşhûr olmayıp erbâb-ı dikkat vâv-ı müşeddede ile okuduk
larından bunun öyle galat olarak eş’ ârda isti’mâlini münâsib 
görmedim.

O l vakit Fâtih civârında pek çok ulemâ ve fudalâ olduğu 
gibi Fâtih’den Sultan - Selim’e ve bir tarafdan Karagümrük’e 
kadar bu arada pek çok erbâb-ı şi’r ü inşâ var idi ve  Çarşamba- 
p azan ’nda Papas-oğlu Medresesi’nin karşısında vâki’ konağında 
sâkin olan Kuşadalı İbrahim Efendi ol asrın en büyük âdem
lerinden zâhir ü bâtım m a’mûr bir zât idi. Büyük küçük pek 
çok kimseler kendisinden ahz-i dest-i inâbetle ana mürîd olmuş
lar idi. Vüzerâdan ve ricâlden pek çok zevât konağına gelip 
huzûruna girmek üzere sofada nevbet beklerler idi. Sûfiyye 
mesleğine sâlik olmadığımız hâlde biz de komşuluk hasebiyle 
gidip görüşürdük ve en büyük hoca efendilerden hâil edemediği
miz şübühâtı andan istikşâf ile hâil ederdik. Ulûm-ı âliyeden 
ve ale’l-husûs tefâsîrden kangi mebhas açılsa fevka’l-âde tedkîk 
eyler ve hâtırlara gelmedik nüket ü mezâyâ söyler idi. Murad 
M olla şeyhinin sigaar u kibârdan pek çok müridi olup ancak 
kendisi munsif bir zât olduğuna mebnî müridleri içinden ciddî 
bir sâlik zuhûr ettikte: “ Bu bizim işimiz değildir”  deyu am Hâfiz 
T evfik  Efendi vâsıtasiyle Kuşadalı’ya  gönderirdi.

Bâlâda ulemâ sırasında ismi mezkûr olan Hâfiz Seyyid 
Efendi dahi gayet âbid ve zâhid bir zât olmağla ana dahi nice 
zâtler mu’tckid olup mehâm-ı umûr’da isti hâre ettirirlerdi. 
H attâ Dâmâd-ı şehriyârî Sa’id Paşa’nın ettirdiği istihâre karîbü’l- 
ahdde ayniyle zuhûra gelmiş olduğundan Hoca Efendi’ye pek 
çok ikrâm etti ve Çarşamba-pazarı civarında kendisine birde 
hâne alıverdi ve kendisini te’ehhül ettirdi. Hâfiz Seyyid Efendi 
ise sûfiyye mesleğini inkârda muta’assıb olup hattâ Kuşadalı 
gibi meşâyih-i sûfiyyenin mürîdlerine telkin eylediği râbıta
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şeyhin sürelini zihnine alarak ana teveccüh dem ek olduğundan 
bunun şirk-i celî olduğunu isbât için bir risale te’ l î f  eyledi (ve 
kütüb-i fârsiyyeye : 11 Kızılbaş kitâbları”  d e r ) 1 ve M urad  M olla  
şeyhini şî’ î ve sapık deyu zernm eylerdi. Şeyh Efendi dahi anı : 
11 Kaba sofu ve zâhid-i hıışk”  deyu kadh ederdi. Ben ikisinden dahi 
tederrüs eylediğim  cihetle böyle yck-dîgcre m ünâkız  sözler 
işitir idim . M a ’a -m âfih  Şeyh Efendi kadı-şinâs bir zât olduğuna 
m ebnî H oca Efendi’ye iânede kusûr etm ezdi. Çünkü H oca 
Efendi pek fakîr olduğundan kitâb alacak akçesi yok idi. Bir 
derse başlayacak olsa isti’ârc-i kütübe m uhtaç idi. Şeyh Efendi 
ise ana lâzım  olacak kitâbları evvelce tedârik ederek H âfiz 
T e v fik  Efendi vâsıtasiylc ana ısâl eylerdi. Sanki aleyhinde kul
lanm ak için H oca Efendi’ye bir çok esliha verirdi. D ekaayık-ı 
hikem iyye ve kclâm iyye ile meşgul olduğum  sırada o türlü 
m ücâdeleler dahi işitilmekle m ünâza’anın aslını anlam ak 
üzere kütüb-i sûfiyyeyi ve  ale’ l-husûs M uh yid dîn  bin A ra b î 
hazretlerinin te’lîfâtını m utâla’aya  dahi hayli evkaatım ı sarf et
tim . Elhâsıl Fâtih semtinde ol vakit ulûm  ve m a’ârife dâir b a 
hisler cereyân eylediği sırada böyle zahir ve bâtın m ücâdeleleri 
dahi eksik değil idi. Şim di ne o var ne bu var. O  zevâtm  cüm 
lesi âlem-i bahs ü cedeli terk ettiler. H ep yerlerini boş koyup g it
tiler. Kâşki bir M urad M olla şeyhi olaydı da anı zem im  edecek 
bir de H âfiz Seyyid bulunaydı.

M urad M olla şeyhi katar şeylerinden olup sırasiyle Sultan  
[Ahm ed] Câm i’-i şerifi vâ ’ızı olm ağla cum a günleri bu câm i’de 
va’z ederdi ve m âni’i zuhûrunda bi’ l-vekâle H âfiz T ev fik  Efen- 
di’yi ve ba ’zan fakiri gönderirdi. V â ’izlik benim  m esleğim  o l
mayıp sinnim dahi buna çendân m uvâfık olm adığı ve  v â ’izlere 
mahsûs bol yenli cübbe m izâcım a hoş gelm ediği hâlde Şeyh 
Efendi’nin hâtırı için ba ’zan  anın cübbesini giyip  ve  Sultan 
Ahm ed Câm i’i kürsîsinc çıkıp nâsa va ’z u nasihat eylerdim .

O l esnâda Mekteb-i harbiyye fârsî hocalığı m ünhâll olm ağla 
fakire teklîf olundu ise de rağbet etmedim. Ç ü nki ol vakit M ckeb-i 
harbiyye hocaları fes ve setri ve pantolon giym ek resm ü âdet 
idi. Bana da başımdan sarığı çıkarm ak güç geldi. V â ’ız  cübbesi 
giymekten hazz etmediğim gibi böyle tebdîl-i kıyâfet dahi

1 Parantez içindeki ibâıe müellif tarafından çizilmiştir.
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m izâcım a m uvâfık değil idi. Z îrâ  aksây-i emelim dersden icâzet 
aldıktan sonra tarîkım ca neşr-i ulûm  ve ba ’z-ı te’lîfât ile ibkaay-ı 
nâm  etm ekten ibâret idi.

M u rad  M olla  şeyhi epeyce servet sâhibi olup tekyesinin 
tayyârâtı dahi ziyâde id i vc hayyir bir âdem olup eline geçen 
paraları um ûr-ı hayriyyeye sarf ederdi. Bu cihetle tekyesi civâ- 
n n d a  hâlâ m evcûd olan D ârü’-l-M esnevî’yi inşâ eyledi vc bin 
iki y ü z  altmış senesi m uharreminin dokuzuncu günü am  küşâd 
ettikte teberrüken Sultan A bdülm ecid Han hazretleri teşrif 
buyurdu. O l gün Şeyh Efendi eski şâgirdâmna icâzet verdiği 
sırada ben dahi Mesnevî-i şerîf' den icâzet aldım ve anınla berâber 
Kaside-i Bur'e ve  Hizbü'l-baJır okum ağa dahi andan me’zûn 
oldum . A n dan  sonra her sene muharremin dokuzunda D ârü’ l- 
M esn evî’de mersiye okunm ak âdet olmuştur. Dokuzuncu gün 
ta’y în  olunması dahi her sene m uharrem in onuncu günü K oca 
M ustafa Paşa D ergâhı’n da mersiye okunm ak âdet olduğu cihetle 
iki mersiye bir güne gelm em ek içindir.

O l devirlerde ne güzel günler gördüm . N e tatlı öm ür sür
düm . H er dem  ferâğ-ı hâtır ile safây-i dcrûn bana hem-dem idi.
O  âlem  ne güzel âlem  idi. D âim â talebeden biri bir y a  iki türlü 
yem ek pişirip birlikte yedikten som a "kendi odam da tenhâ kalıp 
tatlı tatlı m utâlâ ’a  y â  te’ lîfât ile meşgul olurdum  ve  ba ’zan 
tab ’ım ın zam ân-ı cûd u sehâvetine tesâdüf ederek şiir yapardım  
ya  m ünşiyâne bir şey kalem e alırdım . U lem â ve  üdebâdan 
ah b âb  u yârân ım  çok idi. G ece medreseye varm asam  arayıp 
soranım  yok idi. A kşam  üstü ahibbâdan birine rast gelip  de başka 
m ahâlle gidecek olsam medresedeki refikim  bunu canına minnet 
bilirdi. Z îrâ  hazırladığı yem ek münhasıran; kendisine kalırdı. 
M urad  M olla  D ergâhı’n a  tereddüdüm  m ünâsebetiyle kangı tek- 
yeye varsam  ri’âyet bulurdum . A le l’l-husûs M esnevî-hân oldu
ğum  cihetle m evlevî dergâhlarında m uhterem  olurdum  ve ba’zan 
geceleri dahi G ala ta  M evlevîhânesi’nde kalırdım  ve şi’ r ü inşâda 
m üm âresem  olduğundan ketebe-i aklâm  ve  ba ’z-ı ricâl ü kibâr 
ile ülfet ve  m u’ ârefc peydâ etmiş idim . Bu cihetle ba ’zan  İstan
bu l’un kış gecelerini üdebâm n encümen-i ülfetlerinde im râr eder
dim . Y a zın  dahi bu vesîle ile Boğaziçi’ne giderdim . Elhâsıl gayet 
sebük-bâr ve  gam -ı endîşe-i ferdâdan âzâde olarak her gün iste
diğim  yerde gezerdim . Bahr-i havadis ne kadar telâtum  eylese ben

7Vç<ttır-ı Crcdct, IV, t
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su üzerinde saman gibi yüzerdim. M a’a hâzâ gençlikte gurbet* 
zedelik inşâna te’sîr ediyor. Binâen-aleyh ara-sıra tecerru’-i sah- 
bây-i tehassür eylerdim vc bu yolda hâle münâsib eş’âr söyler
dim. Hubb-i vatan beni böyle Rumeli taraûna çekerdi. İstanbul’
dan ayrılmak ise bence pek müşkil idi. iki mıknâtis arasına düş
müş saman parçasına benzerdim. Hâlbuki dâimâ pederden para 
celbilc İstanbul’da kalmak ınümkin değil idi. Z îrâ  peder ve büyük 
peder sâyesinde yoksulluk görmemiş olduğum cihetle şâir talebe 
kadar sefâlete tehammül edemezdim ve anlar gibi şühûr-ı selâ- 
sede cerr ü suâle dahi alışmamış idim. Binâen-aleyh İstanbul’ca 
medresede geçinecek kadar ma’âş edinmek çâresini arıyordum.

Bin iki yüz altmış sene-i hicriyyesinde tarîk-ı kazâda R u
meli kaleminde Çanat rütbesinde Premedi kazasını zabt ile 
muvakkat olarak şehriye muhasses olan beş yüz yirmi kuruş 
ma’âşım almağa başladım. Bu ma’âş ise örf u âdet olduğu üzere 
şühûr-ı ma’dûdeyc münhasır olup müddet-i örfiyyesinin inkızâ- 
sında kesilecek idi. Andan sonra Allah bilir kaç seııe mürûrunda 
diğer bir mansıb zabt edeceğim vc ne kadar m a’âş alacağım. 
Böyle müddet ve mıkdân ma’lûm  olmayan bir ma’âş ile İstan
bul’da dayanıp durmak ise pek müşkil idi. Ancak henüz bu 
mansıbın müddet-i örfiyyesi munkazî olmadan altmış bir senesi 
cumâde’l-âhiresinin yirmi üçünde bâ-ibtidâ-i hâriç İstanbul 
rü’ûsu alarak tarîk-ı tedrise dâhil olduğum cihetle Premedi man
sıbı bi’t-tabi’ üzerimden ref’edildi ve tarîk-ı tedrîsden şehriye yüz 
elli kuruş ma’âş tahsîs buyruldu. Pek sıkılır isem Hamîdiyye 
Medresesi’ne çekilerek bu ma’âş ile geçinebilirdim. Hâlbuki ber- 
vech-i bâlâ rü’ûs aldığımdan ber-mu’tâd medresede üç gün teh- 
ni’e yapdık. Müccddedcn elbise ve biniş yapdırdık. Bin beş yüz 
kuruş kadar borca giriftâr olduk. O l vakte kadar borç ettiğim 
yok idi. Rütbe aldık, dâimî alınır bir mıkdâr m a’âşa nâil olduk 
deyu memnûn olur iken bu borcu ödemenin çâresini aramak 
lâzım geldi ve masrafımız artmakla bu m a’âşın idâreye kâfi 
olamıyacağı anlaşıldı.

Altmış iki senesi şevvâlinde Sadrâzam R a u f Paşa azl olunup 
Hâriciye nâzın meşhûr Reşid Paşa makaam-ı Sadâret’c geldi ve 
müte’âkıben Mekkî-zâde Âsim Efendi vefât etmekle meşhûr 
A rif Hikmet Beyefendi şeyhülislâm oldu. Gerek Reşid Paşa vc 
gerek A rif Hikmet Beyefendi kadr-şinâs ve kerîmü’l-hisâl zâtler
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idi. İkisine dahi kesb-i tereddüd ve münâsebet eyledim ve son
raları Reşid Paşa’nın oğullarını tedrîs eder olduğum cihetle 
ihtiyâcdan vâreste oldum. Lâkin aksây-i emelim tarîkçe idâreme 
kâfi ma’âş u ma’îşet edinmek idi. işte bu emel ü ârzû ile Arif 
Hikmet Beyefendi’ye bir kasîde-i dâliyye takdîm eyledim ki 
evveli budur :

Görmedim hacle-i dehre girelt rûy-i murâd 
Bikr-i fikrime felek eyler iken arz-ı vedâd 
Gorıce-i matlabımı açmadı bâd-ı ikbâl 
Giri/ı-i müşkilimî etmedi eyyâm güşâd

Bu beyitler dahi ol kasidedendir :

Enverî - nâtıka nihrir-i Hariri-hâme 
Muhteşem - şöhret ü ehl-i dil ti Urfi-inşâd 
Ya'ni Â rif Beyefendî-i kerâmet - kirdâr 
Ki odur kaafile - sâlâr-ı kiram ü emcâd 
Fikridir bedreka-t râh-ı yaktn il îkaan 
Re'yidir râh-ber-i merhale-i rüşd ii sedâd 
Ast in-i keremi kâft-i ashâb-ı emel 
Astân-ı himemi kâfil-i feyz ü irşâd

Yine A r if  Hikmet Bey’in sitâyişi hakkında bir kasîde-i 
arabiyye söyledim ki mukaddimesi budur :
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Bu kasîde ile berâber A rif Hikmet Beyefendi’ye takdim 
eylemiş olduğum arîzenin sûretidir :

Giihüd-ı miicennede-i eşbâh-ı beni âdem kâr-gâh-ı feyz-i mukad
destim ne renkde câme-i oücûd giymiş ya'ni kaamet-i kaabiliyyetleri 
kangt kabây-i lecellt ile pîrâye-peztr-i şühûd olmuş ise ser-kûçe-i kesret-i 
te'aryünâtta dahi o revişle cevelân göstermekte belki bezm-gâh-ı feyz-i 
akdesden ne keyfiyyetle rahtk-ı lecellt tecerru’ etmişler ise bu hum-hâne-i 
sahvda dahi ol veçhile devr-i mehâfil-i kevn il mekân etmekte oldukları 
der-kâr ve bu pâzâr-ı anâsırda sermâye-i mazhariyyetlm kadar nâil 
olacakları mineh il atâyânvı husulü dahi vaktiyle istikmâl-i isti’dâda 
mevkuf idüği emr-i aşikâr iken V o t - i V '  ınüeddâsınca ekser-i 
nâs isti'câl-i tabi'ilerinden nâşt vakitli vakitsiz tarh-ı kur'a-i suâl u 
iltimâs etmektedirler. Bu kabilden olarak dâ'ileri dahi min-gayri lıaddin 
tartk-ı tedrtsde bulunduğum cihetle bir mıkdâr ma'işet niyazında ol
duğumu bundan akdem bir kasîde ile arz itmiş idim. Bi-hasebi'l-kader 
şimdiye kadar bir eser zuhûr etmemiş olmağla vakt-i merhûnuna muntazu 
olmak lâzım gelirken bu defâ dahi bir kasîde-i arabiyye ile hadd-i 
âcizânemden sad merhale dûr olan tayy-i tarîk-ı midhat-ı meşîhat- 
peııâh ilerine cür'et ve bu münâsebetle tekrâr hâl-i dara'at-meâl-i kem- 
terânemi arz u ifâdeye cesaret etmiş isem de bu veçhile güstâhâne hareket 
ile hâk-i pây-i fetvâ-penâh ilerini tasdi’ mücerredye's ile hâsıl olan mec- 
bûriyyet-i tabi'iyyeden neş'et etmiş olduğu muhât-ı ilm-i âlem - ârây-i 
veliyyü'n-ni'amîleri buyrulduk ta husûs-ı mezkûrda dâ? ilerini ma'zûr 
ve kusûr-ı fâkerânemi zeyl-i afv ü inâyetleri ile mestûr ve ahvâl-i pür 
melâl-i âcizâneme merhume ten münâsib mıkdâr ma'işet ile çökerlerini 
çirağ ve mesrûr buyurmak bâbında emr ü ferman hazeret-i veliyyü-l- 
emrindir.

Bunun üzerine A rif Hikmet Beyefendi yüz elli kuruş m a’- 
âşımıza zamımeten yüz bu kadar kuruşluk bir m a’îşet verdi. 
Reşid Paşa dahi Bâbıâlî’nin atâyâ tertibinden senevi iki bin 
dört yüz kuruş tahsis ettirdi ve Hazîne-i mâliyye’den şehriye 
iki yüz kuruş ma’âş daha yapdıracağım va’d  buyurdu. Bu 
sûrede medresede geçinecek kadar ma’âşa nâil oldum. Ancak 
bu mev’ûd olan iki yüz kuruşu dahi bir aralık yapdınp da an
dan sonra medreseye çekilmek ve artık neşr-i ulûm ile meşgul 
olmak htılyâsında idim. Hâlbuki ricâl ü  kibâr ile ülfet ve ihtilâtı 
çoğaltıp ve Boğaziçi'nin mesirelerinde dolaşmağa alışıp gittikçe
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ol merkezden tebâ’ud etmekte idim. Sanki semt-i kıbleyi arar 
iken şark u şimâle doğru gitmekte idim.

M ünşeâtımız tarz-ı îrâniyâna taklîd yolunda olup sebk-i 
inşâmız m uhâverâtımıza asla uymaz. Yazdığımız söylediğimize 
ve söylediğimiz yazdığımıza hiç benzemez. Ekseriyâ seci’ ve 
cinâs-ı lâfzı uğrunda sözün kuvveti fedâ edilir. Bu tarz üzere 
mesâlih-i devlete dâir uzunca bir lâyiha ya takrir kaleme 
ahnsa tumturâk-ı elfâz arasında maksad-ı asli gaafb ve sözün 
te’sîri zayi’ olur. Reşid Paşa ise kitâbetee sâde ve belîgaane 
bir meslek-i cedîd ittihâz etti. Vâdî-i inşâda bir yeni çığır 
açtı. K üttâbın çoğu ana taklîd eyledi. Hâriciye nâzın A li 
Efendi ile D îvân-ı hümâyûn tercümanlığından âmedî olan 
Fuad Efendi - ki ikisi dahi sonra vezir ve sadrâzam olan meşhûr 
Â lî ve Fuad Paşa’lardır - anlar dahi bu yolda Reşid Paşa’mn 
isrine iktifa ile akrân u cmsâllerine fâik olmuşlar idi. Ben de 
bu yolu beğendim ve bu tarz üzere inşây-i kelâma heves et
tim ve anların encümen-i ülfet ve musâhabederini kendime 
mekteb-i edeb ittihâz eyledim. Sanki yeniden mektebe başladım 
ve bu vesile ile mesâil-i siyâsiyyeyc dâir haylice ma’lûmât al
dım ve ol esnâda fransızcayı te’allüm ile dahi meşgul oldum. 
Lâkin ol devirde elsine-i efrenciyye okumak şi’âr-ı ulemâya 
m ünâfı görüldüğünden bunu ihvân-ı tarîkden mektûm tutar
dım. Binâen-aleyh fransızcaya lâyıkıyle çalışamadım.

Elhâsıl medrese ve tekye âlemlerim geçirdim. Bir başka 
âleme girdim . Reşid Paşa sâyesinde ihtiyâcdan kurtulup ekseriyâ 
anın sâhilhânesinde imrâr-ı eyyâm ve ba’zan Fuad Efendi’nin 
sâhilhânesinde ârâm  ederdim. Bu da bence bir güzel âlem idi. 
Dâim â zevk u safâ bana hem-dem idi. Bununla berâber ulûm-ı 
âliye ve edebiyât ile iştigalden dahi hâlî kalmaz idim. İşte 
ol esnâda Reşid Paşa’mn sitâyişine dâir ibtidâ söylemiş olduğum 
bir kasidenin evveli budur :

K asîde-i medhiyye berây-i Reşid Paşa 

Hamdii l'illâh ki banâyâver olup baht-ı sa'id 
Eyledi çerh ile ser-nâme-i sulhu temhid 
Buryâ - efgen-i günc-i esef ü hayret iken 
Şîve-i hükm-i kader verdi dile şevk-1 cedîd 
Feleğin cânıma geçmişti hadeng-î sitemi
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Kaddim etmişti keman dağdağa-i dehr-i anid 
Şimdi ammâ bu sitemden felek  oldu fârig  
Eyleyip bahtım ile ahd-i vifâkı tecdid 
Levhaş-allah ziht vaz’-ı dil-efrûz-ı felek  
Bârek-allâh ziht bârika-i baht-ı sa'îd

Kaside uzuncadır. Tam âm en yazılsa m ûcib-i sudâ’ olur. 
Fakat zeylinde tegazzül olunm ağla orası ber vcch-i âti ilâve 
o lu n u r:

Bir gazel nazm edeyim bâri k i her mısrâ'ı 
Bahş ede encümen-î âleme bir şevk-1 cedtd 
Gerden-i âşıka zü lf-î siyehin habl-i ver (d 
D il-i rencûra lebin fey z-i hayât-ı câvfd 
Kâkiil-Î yâr gibi hâne-be-ddş olmadayım 
Yârdan eyleyelt tâ beni ger dun teb’ îd 
îd -i adhâda firâkıyle ben oldum kurbân 
Bilmem ol şûh ile kim eyledi İd üstüne (d 
Etmeden gaaile-i dehr ile terk-i rahat 
Cevdet'â devlet-i bîdâr olunmaz ümmid 
Lâfı terk eyle yeter tâ ki du'ây-ı âsaf 
Ola merfu'-ı der-î âtıfet-i Rabb-ı mecid

E n sonraki mısra’da tetâbu’-ı izâfât bulunduğu cihetle fesâ- 
hattan ârî olduğunu ıtirâf eylerim. 0 1 vakit m u’âsırım ız olan 
ba ’z-ı üdebâ bu misillû tetâbu’-ı izâfâtı hüner addederlerdi. Ben 
de gaflet ile anlara pey-rev oluvermişim. Sonradan m ütenebbih 
o ld u m .1 Nev-heveslik âleminde ettiğim  hatâyı beyândan m u
râdını ancak m übtedîyân-ı şi’ r ü inşâya ders verm ektir. Y in e  
bu kabilden olarak dikkatsizlik ile etmiş olduğum  bir hatâyı 
beyân edeyim. Henüz şi’re heves ettiğim  evânda Fehim  Efendi’nin 
bir gazelini tahmis etmiş idim  ki m atla’ı budur :

Seherde bâd-ı sabâ müjde-i hezâre gider 
Hezâr zâr ile bülbül de gonee-zâre gider 
Birer hayâl ile herkes birer kenâre gider

1 Bu cümleden sonra müellif, A rif Hikmet Beyefendi için söylediği 
bir gazel-i müzeyyeli, biri Kemâl Efendi (Paşa)’ye nazire olan iki gazelini, 
bir de beytini yazmış, sonra bunları çizmiştir. Cevdet Paşa, Tezkire'yi beyaza 
çekerken bu manzûm parçalan dere etmemiş olmalıdır.
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Ale's-sabâh cihan halkı kâr u bâre gider 
Belâ-keşân-1 mahabbet de kûy-i yâre gider

K etcbedcn ba ’zılan  der-ptş ile, der-miyân ile yazarlar. Bu ise 
galattır. Der-ptş ederek y a  edip ve  der-miyân ederek y a  edip deyu 
yazm alıdır. Bende bu kabilden olarak zâr ile demişim. Hâlbuki 
zârt ile olm ak lâzım  gelir. Buna da vezin musâ’id  olm az. Binâen
aleyh bu tahmisi divânım dan tayy ettim. Nev-heveslik buya 
insan bildiği şeylerde yanılır. A rtık  kavâid-i lisâna vâ k ıf olm ıyan- 
ların nazm  u nesirlerinde ne kadar galat ve  hatâlar vuku’a 
geleceği kıyâs ile m a’ lûm  olur. A le ’l-husûs şiir insanın zâde-i 
tab’ıdır. Ç iık in  olsa da gözüne güzel görünür. K o laylık la  kusû- 
runu görem ez. Şâir kendi şi’ rine bigâne nazariyle bakmalı. 
Belki başkasına arz ile itiraz olunur ise kabûl etmeli. Turre-i 
suhan ne kadar şâne-i ıtirâz ile taranır ise o kadar düzelir ve  bu 
veçhile m akbûl-i üdebâ olacak dereceye gelir, işte  bu fikr ile 
bu mısra’ ı söylemişimdir. M ısra’ :

Şâne-i zü lf-î suhandir i'tirâz

Reşid Paşa’nın en ziyâde m azhar-ı teveccühü olan A lî 
Paşa uhdesine altmış dört senesi m uharrem inde rütbe-i vezâret 
verildi. Reşid Paşa takınanın efkârı neşr-i m a’â r if  vc  ta’m îm -i 
terbiye ile devleti usûl-i ccdîde-i A vru p a ’y a  tevfikan tanzîm  
etmek husûsu idi. Efkâr-ı atîka  ashâbı ise buna nazar-ı adâ- 
vet ile bakarlardı. Binâen-aleyh sene-i m erkuum e hilâlinde ser
asker bulunan D âm âd-ı şehriyârî Sa ’ id  Paşa’m n si’âyetiyle 
Reşid Paşa düşüp yerine Sârim  Paşa sadrâzam  oldu. Ben ol 
vakit henüz âlem -i bî-kaydîden bütün bütün çıkm am ış olduğum  
cihetle bu misillû havâdis benim  çendân iğbirâr-ı hâtırım a 
bâ ’is olam azdı. Lâkin  Sa ’id  Paşa hep Â lî  Paşa ve F u ad  Efendi 
gibi Reşid Paşa âdem lerini a zl ü nefy ettirip de hep efkâr-ı 
atîka  ashâbını iş başına getirm ek ve devleti eski ta'assub yoluna 
götürm ek sevdâsında olup buna ise asrın m üteham m il olm ıya- 
cağına aklım  ermeğe başlamış olduğuna ve  Reşid Paşa’mn 
lû tf  u inâyetini görm ekte olduğum a m ebnî bu tebeddülden 
m üte’essir olmuş idim . A rası çok gecm eyip Reşid Paşa yine ma- 
kaam -ı Sadâret’e geldi ve  evvelkiden ziyâde neşr-i m a’ârife 
ehem m iyet verdi vc ol esnâda A vru p a ’ca  rû-nüm â olan hele- 
cân-ı efkâr üzerine diplom atların  at oynatacak zam ânı gelip
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Reşid Paşa ise bu meydânın en mâhir erlerinden olmağla bu 
esnâda ikbâli bir mertebe daha terakki buldu ve Avusturya 
devleti Macaristan’da zuhûr eden isyâm basdıramayıp Rusya 
devletinin iânesine muhtâc oldu. Hâlbuki Macaristan vuku’- 
âtının serpintisi Eflâk ve Boğdan'a dokunmakla zuhûra gelen 
ihtilâl üzerine öte taraftan Rusya’nın bir fırka-i askeriyycsi ve 
beri tarafdan bir fırka asâkir-i osmâniyye M emleketeyn’e girmek 
lâzım geldi. Bunun üzerine Âm edî-i D ıvân-ı hümâyûn Fuad 
Efendi me’mûriyyet-i fevka’l-âde ile Bükreş’e gönderildi.

Fehim Efendi Dîvân-1 Sâib'i şerh etmekte iken altmış iki 
senesinde fevt olarak şerhi nâkıs kalmağla akraba ve müte’alli- 
kaatı tarafından vâki’ olan ibrâm üzerine am itmâm ile mücerred 
merhûmun hemşire ve hemşirc-zâdelerine birer m ıkdâr m a’âş 
yapılmak niyâzına vesile olmak üzere Reşid Paşa’ya takdim 
ettirmiş idim. Meclis-i vâlây-ı ahkâm-ı adliyye’yc lcdc’l-havâlc 
anlara birer mıkdâr m a’âş îtâsma karâr verildiği sırada 
Meclis müftisi A rif Efendi’nin ihtâriyle beş bin kuruş atıy- 
ye-i seniyye îtâsiyle rütbemizin terfı’i husûsuna dahi karâr 
verilmekle ba-mazbata arz olundukda sâdır olan irâde-i 
seniyye m ûdbince bir ni’met-i gayr-i müterekkibe olarak 
beş bin kuruş atıyye-i seniyye aldım ve altmış beş senesi cu- 
mâde’l-ûlâsında vâki’ olan tevcihât-ı ilmiyyede ibtidâ-i hâric- 
den hareket-i hârice tafra ile bekâm oldum. Y a ’n î eskilerim 
olan birçok ibtidâ-i hâriç müderrislerine takdim edildim. Lâkin 
önümde yine şu kadar yüz müderris olduğundan bi-hasebi’ t- 
tarik molla olmak pek uzun ömre m ütevakkıf idi. Binâen-aleyh 
bu tafra ile bana mevleviyyet hevesi gelmedi ve benim de emelim
o değil idi. M urâdım  yine medreseye çekilip de neşr-i ulûma 
hasr-ı ömr etmek üzere kendi âlemimde olmak idi. Binâen-aleyh 
ba’z-ı kudcmây-i müderrisin gibi münâsib mıkdâr m a’âş ile 
tarîkca tekâ’ud ârzûsunda idim.

F t  33 receb sene 98 ve J t  20 mayıs sene 981

Yine ol esnâda Ta'lîm-nâme-i harîr nâm eseri bi-tarîki’ l- 
imlâl tahrîr ü ikmâl eyledim. K eyfiyyeti ma’lûm olmak üzere 
dîbâcesini burada tahrîr edeyim.

1 Burada on üçüncü defter sona ermektedir.
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Dîbâce-i T a ’lîm-nâme-i harîr

Nihâl-i hâme-i Cevdet-i pür-taksîr bu veçhile şükûfe-bend-i ifâde 
vil takrir olur ki balıâristân-ı âlemde imâr u medeniyyetin tezâyüd ve 
terakki bulman fünûn u ma’rifetin iler il eme sine mütevakkıf ve matıût 
ve kâlây-i hüner ti ma’ârifın kıymet u revâc bulması ise millûk ti salâ- 
tînin bezl-i nakdtne-i kudret ve sarf-t sermâye-i himmet eylemesine muhtâc 
u merbût olduğundan her memleketin imâr u temeddünü ve ahâlîsinin fû - 
nûn-ı şettâda tefennün ve temerrilnü mülûkünün ihtimam u himmetine göre 
olabildiği Rabbü’ l-ibâd te'âlâ şânehû ani’ l-irtidâd hazretleri bir diyânıı 
imârını murâd ettikte evvelâ bir melik-i âdil gönderip de anın âbyârt-i 
iâne ve dostyârî-i ifâzasiyle ol bilâdı ma'mûr u âbâd ede-geldiği bir 
emr-i celt ve bu ma’nâya h O *  j,*  J* ^ U l hadls-i şerifi burhân-ı kavi
dir. İşte bu kabilden olarak zamanında mezalle-niştn-i emn ü emân 
olduğumuz ve ahd-i adâletini mevsim-i bahâr-ı a’sâr u ezmân bildiğimiz 
revnak-tırâz-ı hiyâbân-ı hilâfet ve tarâvet - bahşây-i çemenistân-ı nasa- 
fe t ü adâlet pâdişâh-ı Cem-haşem ve hâkaan-ı Dârâ - hadem Sultan Abdül- 
mecid Han efendimiz hazretlerinin ma'mâriyyet-i bilâd ve istirahât-i 
kâffe-i ibâd husûsunda der-kâr olan niyyet-i hayriyye ve tasmimât-ı celile-i 
pâdişâhâneleri âsâr-ı aliyye ve aleniyyesinden olmak üzere ehl ü erbâb 
olanları zülâl-i âtıfet ve inâyet-i mülûkâneleri ile slrâb ederek ve anların 
ter-destî-i dikkat ve gayretleri ile kâlây-i-hüner ü ma’rifete âb u tâb 
vererek evvel be-evvel imâr u medeniyyet taraflarına bu veçhile bezl-i 
mâ-hasel-i himmet buyurduklarından ve vükelâ vü ümerâsı dala bu bâb- 
da ikdâm-ı tâm ve ihtimâm-ı mâ-lâ-kelâm gösterdiklerinden az vakit 
zarfında memâlik-i Devlet-i aliyye’nin sûret-i imâr u temeddünü 
fevka mâ -yetesavver ilerilemiş ve hâlâ ilerilemekte bulunmuş olduğu 
mir’ât-ı bedahette müşahede edilmekte ve herkes bunu görünce re’sü’ l- 
mâl-i kaabiliyyeti kadar tahsîl-i hüner sevdâsırıa düşmekte ve az çok 
vâye-dâr-ı fa z l u hüner bulunanlar metâ’-ı m aârif den mâ-hazar her ne 
ise bâzâr-ı zuhûra getirip arz etmekte olduğu misillû hâlâ mes- 
ned-tırâz-ı Sadâret-i uzmâ bulunan âb-ı rûy-i vezâret hâris-i hadîka-i 
devlet Reşid Paşa»l±jU *■' hazretleri mukaddemâ Paris sefâret-i se- 
niyyesine me’mûr buyrulduklarında berâber götürdükleri Tercüman Hoca 
Agob müddet-i medide ol taraflarda bulunarak fünûn-ı hikmete ve bâ- 
husûs fenn-i felâhate dâir hayli ma’lûmât tahsil etmiş ve Avrupa’ nın ek
ser mahâllerini dolaşarak esbâb-ı i’mâr-ı memâlik ne olduğunu gereği 
gibi keşf eylemiş ve esbâb-ı mezkûrenin akdem il ehemmi fenn-i zira?ate 
dikkkat il gayretten ibâret olarak fenn-i mezkûr mütefeni’âtından olan
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san'at-i hartre ihtimam eyleyen milletler müntehây-i merâtib-i medeniyyete 
nâil ve memleketleri aksây-i medâric-i ma’mûriyyete vâsıl olduğunu 
görmüş ve bilmiş ve muahharan bin iki yüz elli dokuz târihinde Bursa'ya 
gidip ahâlisinin san'at-i mezkûreye hâhişlerini ber-kemâl ve memleketin 
etrâfım dut ağaçlarıyla mâlâmâl gördükte Avrupa diyânnda şu kadar 
milyon nüfûsu mâlik-i servet ü yesâr eden bu eşcâr-ı meymenet - disâr 
iıı-şâ-Allah şu bizim memleketlerimizi de ma'mûr eder hulyâsiyle mesrûr 
olnıuş ve fi'l-vâ ki’  san’at-i mezkûre günden güne ilenlemekte bulunmuş 
ise de fenn-i mezkurda ahâlinin acemiliklerinden nâşi anın me’mâl 
ettiği kadar terakki husûl bulmamış hâlbuki memlâlik-i Devlet-i aliyye 
nihayet derecede münbit ve mahsûldâr olması cihetiyle âb-1 rûy-i memâlik 
olduğundan ahâlisi dahi usûl-i cedîdeye tatbikan san’at-i mezkûreye 
münhemik olsalar az vakit zarfında pek çok servet ü sâmâna mâlik ola
cakları der-kâr bulunmuş olmağla anlara bir nevi* hediye olarak kendi 
lisânınca usûl-i mezkûreyi ke-mâ-yenbagi izhâr ü işrâb eder bir risale 
te’l i f  edip şerâb-1 harir-i ifâdesiyle kendi milletini neş’e-yâb ettikten 
sonra nef'ini cemV-i ahâliye ta'mim ve kendisi Devlet-i aliyye'nin ihsân- 
didesi belki ibtidây-i neş'etinden beri envâ’-ı ni'am-ı bi-ihsâsının per- 
verdesi olduğundan âcizane bir destâviz-i naçizane takdim eylemek 
niyyetiyle risâle-i mezkûrenin lisân-ı türkiye tercümesini murâd etmiş 
ve aşın ilhâh u ibram ile bu husûsa fa kiri dahi mecbûr eylemiş olduğun
dan birlikte tercümesine ikdâm olunarak işbu bin iki yüz altmış beş 
senesi şevvâlinde reside-i hadd-i hitâm olmuş ve bir mukaddime ile üç 
cüz’ e tevzi’ u teczi'e edilmiştir.

O l esnâda Rumeli cânibine gidip gelmiş idim. Şöyleki 
peder ve vâlide Lofça’da te’ehhül ve ikaametimi isterlerdi. 
Ben ise İstanbul’da tevattuna karâr vermiş idim. Fakat bir 
kerre sıla-i rahm edip de anlann du’âsım almak ve büyük 
pederim pek ihtiyâr olduğundan anınla dahi görüşmek ister 
idim. Fuad Efendi’nin Bükreş’de bulunması buna vesîle-i mü
nâsibe oldu. Bükreş’e varmak üzere İstanbul’dan çıkıp ibtidâ 
Lofça’ya gittim. Sıla-i rahm ettim. Fakat çend rûz mukaddem 
H acı A li Efendi vefât eylemiş olduğundan am  göremedim. 
İstanbul’da iken vatanımı özlerdim. H er hafta postasiyle oradan 
mektûb gözlerdim. Hâlbuki İstanbul’un safâ vü râhatı ve Bo
ğaziçi’nin letâfed şöyle dursun Lofça’da bana göre musâhabet 
edecek ahibbâ ve müşâ’are edecek üdebâ yok. Bu cihetle sıkıl
mağa başladım. Meğer İstanbul bana vatan-ı hakikî olmuş.
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Artık uzunca bir müddet Lofça’da ikaamet edemiyeceğimi an
ladım K İşte ol vakit Reşid Paşa - zâde A li Galib Beyefendi’nin 
bir kıt’a iltifât-nâmesini aldım ve nazmen ana bir cevâb yazdım 
ki sûreti budur :

Nazım

Hoş geldi kerem-nâme-i Gaalib Beyefendi 
Her bendeye lû tf etmeğe râgıb Beyefendi 
01 rütbe kerem-pişe ki gaayet kereminden 
Her bi-kesi şâd etmeğe tâlib Beyefendi 
Gam görmeye âlemde beni eyledi memnûn 
Feryâd-res-i ehl-i metâ’ ib Beyefendi 
Mahdûm-ı ReşidiTl-vüzerâ hayr-ı halef kim 
Medhinde ne söylense münâsib Beyefendi 
Hem âkil ü hem ehl-i edeb ferd-i zemâne 
Akranına emsaline gaalib Beyefendi 
Nev-sâle iken fart-t zekâsı hasebiyle 
Vassâf ile Veysi gibi kâtib Beyefendi 
Is'âf-ı suâl etmek ile nâsa peyâ-pey 
Ed’ iyye-i hayriyyeyi câlib Beyefendi 
Bir vakt-i mübârekde erişdi bana Cevdet 
Ferhunde peyâm-ı A li Gaalib Beyefendi2

Lofça’da müddet-i ikaametim eyyâm-ı m a’dûdeden ibârct 
olarak peder ve vâlide ve akraba ve müte’allikaat ile görüştükten 
sonra avdet ile Ruscuk’a geldim ve orada tebdîl-i câme edip 
ya ’nî setri pantolon giyip Eflâk yakasına geçtim ve Bükreş’e 
gittim ve Fuad Paşa ile görüşüp Reşid Paşa’mn irâdâtım ana 
teblîğ ettim. O l vakit Bükreş’in  bir tarafında Rusya askeri ve 
diğer tarafında asâkir-i osmâniyye ikaame olunmuş idi ve asâkir-i 
osmâniyye’nin kumandam Ferik Ö m er Paşa idi - ki sonra Müşir 
ve serdâr-ı ekrem olan meşhûr Ö m er Paşa’dır - ve Eflâk ve 
Boğdan’da bey olmayıp beyliğe âid umûru Fuad Efendi rü'yet

1 Müellif bu cümledcn sonra Reşid Paşa’ya sunduğu bir gazel* 
müzeyyelini yazmış sonra üstünü çizmiştir.

1 Bundan sonra Müellif İstanbul’a gönderdiği bir gazelini yazmış, 
sonra üstünü çizmiştir.
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ediyordu. Bir ay kadar orada ikaametten sonra Dersaâdet’e 
avdet ile Fuad Efendi’nin ifâdâtını Reşid Paşa’ya arz eyledim.

Azıcık Bükreş’in ahvâlinden bahs edeyim. O rada galibâ 
hamiyyet ve ırz u nâmtıs sözlerini kimesne âbâ vü ecdâdından 
işitmemiş. K arı koca birbirini kıskanmak âdet olmamış. Herkes 
beğendiğiyle mu’âşeret ile mâni’ ü müzâhim yok. Bir karı sev
gilisi ile görüşür iken kocası odaya girmiyor. M u ’âşeret-i nisâ 
bir âdî iş hükmüne girmiş ve bu husûsda kendilerince hırs u 
tchâliik kalmamış. M eğer bizlerde nâsın mu’âşeret-i nisâ hak
kında olan hırs u tehâlükü l» J* müfâdınca memnû’- 
iyyet vc su’ûbetten nâşî imiş. Memleket bağçeleri güzel eğlen
celeri çok. Görünüyor ki âsâr-ı medeniyyet başlamış. Lâkin bu 
medeniyyet mekteblerden çıkmamış. Belki mecâlis-i mu’âşeret 
vc sefâhatten zuhûr eylemiş. O rada tesâdüf ettiğim bir fransız- 
dan sordum ve dedim ki : “ Fransa'da dahi mu'âşeret-i nisâ bu 
mertebe serbest midir". Dedi ki : “Ne münâsebet. Bizde de vâkı'â 
kanlar serbesttir. Amma bir takım riisûm-1 ırz u edeb perdesi arkasında 
mestûredirler. Burada vaktiyle perde yırtılmış. Her şey meydana çıkmış". 
Biz yine sadede gelelim.

O l vakit İstanbul halkından bir çok kimseler macarların 
Avusturya’ya  galebe ettikleri gibi Rusya’ya dahi galebe ede
cekleri îtikaadmda idiler. Ricâl ü kibârdan ve belki vükelâdan 
dahi bu efkârda hayli zâtler var idi. Hâlbuki Rusyalu’nun 
Memleketeyn tarafında bir ordusu olup öte tarafdan dahi 
Macaristan üzerine bir cesîm ordu sevk etmiş idi ve  Fuad Efendi 
işi yakından görmekle Rusyalu’nun kuvve-i kaahiresine bîçâre 
macarların tâb-âver-i mukaavemet olam ıyacaklannı keşf etmiş 
ve haber vermiş idi. Fi’l-vâki’ anın dediği gibi oldu. M acarlar 
münhezim olup firârîleri Devlet-i aliyye’ye ilticâ eylediler.

Bundan dolayı bir mülteci mes’elesi zuhûr etti. Rusya vc 
Avusturya devlederi mültecilerin reddini iddi’â eylediler. 
Fuad Efendi dahi bu iki hem-civâr devletin kırıtmamasını 
isterdi. A lî Paşa dahi bu fikirde imiş. Reşid Paşa ise -u-l 01., 

âyet-i kerîmesinin hükmünce mültecileri 
kabûl ve himâye etti ve Avrupa'nın efkâr-ı umûmiyyesini 
kazanmak mesleğini tuttu. Bundan dolayı Rusya ve Avusturya 
devletleri Devlet-i aliyye’ye i’lân-ı harb etme raddesine geldiler 
ise de miislümanlann ahkâm-ı kur’âniyyeyc ittibâ’en hıristi
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yan mültecilerini kabûl ve himâye etmeleri hürriyet ve ser
besti dâ’iyesinde bulunan Avrupa ahâlîsine ol mertebe te’sîr 
eyledi ki ol esnâda Paris ve Londra sokaklarından frenkler bir 
fesli görseler : “  Taşasın türkler" diyerek gelip öperler ve iltifât 
ederlerdi. Bu hâlde Rusya ve Avusturya devletleri Devlet-i 
aliyye’ye hücûm etseler bütün Avrupa ahâlîsi ehl-i islâmın 
imdâdına seğirtecekleri reviş-i hâlden anlaşıldı. Ba’de bu’din 
vuku’a gelen Kırım  muhârebesinde ingılizler ile fransızlann 
vc anlara tebe’an Sardenya'lılann Devlet-i aliyye’ye imdâd et
meleri işte bu mülteci mes’elesinde osmanlılann Avrupa’ca 
kazanmış olduklan şân u i’tibârdan nâşîdir. Bu da Reşid Pa
şa’mn meydân-ı diplomaside kazanmış olduğu bir muzafTeriy- 
yet ve muvaffakiyettir.

Elhâsıl mülteci mes’elesinde Rusya ve Avusturya impara
torları Devlet-i aliyye’ye dilgîr oldular ise de Avrupa'nın efkâr-ı 
umûmiyyesinc bakıp iğmâz  ve müsâmaha ile geçiştirmeğe mâil 
ve müste’id idiler. Râbıta-i müsâlemeyi halelden vikaaye için 
Devlet-i aliyye’ce dahi Rusya împaratoru’nun hiddetini teskin 
edecek bir mu’âmele-i dil-nüvâzâneye teşebbüs lâzım gelmekle 
Fuad Efendi sefâret-i fevka’l-âde ile Petersburg’a me’mûr oldu 
ve hemen Bükreş’den hareket ile altmış beş senesi zilka’desinde 
Petersburg’a  vusûl buldu, im parator ile görüşdü. Am n gözüne gir
di. Mes’eleye bir hüsn-i sûret verdi. M ülteci mes’elesinden dolayı 
Avrupa’ca  bir muhârebe-i umûmiyye zuhûrundan h avf olunu
yordu. Fuad Efendi bu muhâtarayı ber-taraf etti. Avrupa’ca 
şöhret kazandı. Gerek bu husûsda ve  gerek Memleketeyn mes’e
lesinde vâki’ olan hüsn-i hizmeti nezd-i devlette dahi makbûl 
oldu ve altmış altı senesi muharreminin evâsıtında uhdesine Sa- 
dâret-i uzmâ müsteşârlığı tevcih buyuruldu ve cumâde’l-ûlâsı 
evâhirine müsadif olan evâhir-i şubatta kemâl-i izz ü şeref 
ile Dersaâdet’e geldi. Fakat eyyâm-ı şitâda Rusya diyânnın 
soğuklan iliğine işlemiş ve pek çok mefâsılında sızılar peydâ 
eylemiş olduğu cihetle ziyâdece muztarib idi. O  sene ise şitâ 
medid olup eyyâm-ı bahârın cvâili şitâ hükmünü icrâ ediyordu, 
îşte  ol vakit bu kasideyi söyledim ve kendisine takdim  eyledim.
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Bahâriye berây-i F uad  Efendi

Eğerçi nâmiyenin söylenirse de nâmı 
Eser görülmedi g ittî bahâr eyyâmı 
Midâd-ı hâme-i şâ’ir gib( aceb dondu 
Nevây-i nâle-i bülbülde nağme hengâmı 
Sebeb nedir ki bu kânûn-ı âlem olmadı gem  
Tekarrüb eylemiş îken bahânn encamı 
Nedir bu çehre-i zâhid gibi cihan târik 
Açılmadt feleğin cebhe-i siyeh-fâmı 
Bu bir felâket-i dem-i felekdir ey sâkl 
K i koydu hayrete hayli ukûl ü evhamı 
Benî şerâb ile ser-germ-i keyf ü mest eyle 
Felekle fa s l  edeyim bâri bende da'vâmt 
Revâ mı bekleyelim tâ ki bir baharı dahi 
Getir telâfi-i mâ-fât için sen ol câmı 
Bulup o âteş-i seyyâle ile germiyyet 
Çekip sahîfe-i tahrîr-i arza aklâmı 
Huzûr-ı âli-i âli-cenâba eyleyeyim 
ifâde hâl-i dil-i bi-karâr u nâ-kâmı 
Güşâde-baht u şeref-mend u Müşteri - tal'at 
Ki lutdıı şöhreti serhadd-i Rûm ıı A'câmı 
Huceste-re'y u Utârid-eser ki nazm eyler 
Umûr-ı devleti mânend-ı satr-ı erkaamı
O Şems-i burc-i ma'ârif ki hadd-i meşnkden 
Diyâr-ı mağribe dek söylenir bütün nâmı 
Cenâb-ı Sadr-ı kerem-kâr müsteşâri. kim 
Anâ seza vü revâdır bu pâye-i sâmi 
Fuâd Efendi-i ferruh - likaa ki ehl-i dile 
Ziyâdedir kerem ü iltifât u ikramı
O nüktedân ü dekaayik - şinâs-ı âlem kim 
Peyâm-ı emn ile güldürdü rûy-i eyyâmı 
Aceb mi eylese nazm-1 selis ü inşâsı 
Şikeste şöhret-1 Vassâf u İbni Hayyâm'ı 
Safây-ı tab'ına dem-beste Sâib ü Şevket 
Rahîk-i re'yine hayrân u teşnedir Câmi 
Sehâb-ı cûd u mürûet kef-i kifâyetidir 
Sevâd-ı siirme-i devlet gubâr-ı ak dâim
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O rütbe re'yi müessir ki taak-ı n isyân a 
Bıraktı bârika-i rezm u seyf-i samsamı 
Yazılsa berg-i güle dâstân-ı evsâfı 
Olurdu bülbülün evrâdı sııbh hengâmı 
Şemim-i hulkunu yâhud getirse bağa sabâ 
Bulurdu şemm ile mürg-i çemen dilârâmî 
Hudâyegân-ı kirâmt - güher hudâvendâ 
Eyâ mükemmil-i nâmûs-ı mesned-i sâmi 
Seyâhat ü seferin müntic-i refâh oldu 
K i silm u sulh ile buldu umurun encamı 
Senânı eyleyemem lâyıkıyle etsem de 
Ne denlü tab'ıma tiğ-i kalemle ibrâmı 
Hemen kümeyt-i ney-i hâmeyi edip tahrik 
Edem tarîk-ı tagazzülde bâri ikdâmı 
Yanında olmayıcak âşıkın dilârâmı 
Çemende olsa da olmaz anâ dil ârâmı 
Güşâd-ı verd-i emel kaldı sâl-i âlîye 
Bu y ı l  da sûz ile geçti bahâr eyyâmı 
Havây-i kâkülü bir başlı derd iken serde 
Getirdi kaare haberler hat-1 siyeh-fâmı 
Gören sanır k i gümüş servidir o serv-kadin 
Yem-i sirişkime düşdükce aks-i endamı 
Uzatma turre-i dilber gibi sözü Cevdet 
Kasîde vıi gazelin geldi vakt-i ilmâmı 
Du'âya başla açıp dergeh-i Hudâ'ya elin 
Hitâm-ı misk ile bulsun kelâmın encâmı 
Dern-i baharda tâ âb ıı tâb-ı nâmiyeden 
Bu bağ-ı dehrde serv ü semen ola nâmî 
Ana kerem ede Hak tûl-i ömr ile sıhhat 
Cihânı nağme-i bülbül gibi tutâ nâmı

Ber-m invâl-i meşrûh  mevsim -i reb î’in  evâ’ili pek bozuk 
geçti. Sonra  b irden  b ire h ava la r açtı. B ir güzel b ah â r oldu. 
H erkes m esirelere döküldü. Zevk u  safâya koyuldu. Ben de  b ir 
gün  ale’s-sabâh B altalim am  çay ırına g ittim , gezindim . Etrâfım  
tem âşâ ettim . Ç ay ırlar yeşillenmiş. C â-be-câ reng-âm ız çiçek
ler ile bezenm iş. Sanki yer yüzüne yeşil zem in  üzere işlemeli 
kaalîçeler döşenmiş. B ağlarda ağaç la r ezhâr ile donanm ış.
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Scfîd ü gül-gûn câm eler giyip de mesirelere çıkan dilberân-ı 
sîm-berâna  dönmüş. D ağlarda kuşlar terennüm  ediyor. Ehl-i 
tcmâşâ da fevc fevc scyr-i çem cn-zâra gidiyor. Benim  de gönlüm  
gözüm  açıldı. T a b ’ım a fevka’ l-âde bir güşâyiş geldi. İşte bu 
ncşât u inbisât ile Reşid Paşa’nın sitâyişi hakkında bu kasideyi 
söyledim.

Bahâriye berây-i Reşid Paşa

Hucesle vakt-i safâ kim erişdi fa sl-ı bahâr 
Cihânı eyledi ferhunde vü ferah-âsâr 
Dem-i M esih gibi tâze can verir çemene 
Nesim -i subh-dem ettikçe bağ-zâra gtizâr 
Kudûm-ı verdi haber verdi nefha-i nefesi 
Safây-i râyihası hâki etti aııber-bâr 
Bu müjdelerle gelince berây-i müjde-bahâ 
Eder şükûfelerin pâyine nisâr eşcâr 
Şükûfelerle çemen olmuş öyle rengâ-renğ 
K i bâd-ı subh-dem ettikçe mevcler izhâr 
Taraf taraf döşenir hâke ferş-i bukalemun 
Döner dükânçe-i gevher-fürûşa her kühsâr 
gem ini urd-i bihişt eyledi bihişte bedel 
Zemâne lûtf-i hava verdi inbisât u mesâr 
Gubâr-ı gussayı seyl-i safâya vermek için 
Hücûm-ı şevk ile her dem akıp gelir enhâr 
Dem-i hazanda neler çekdiğin hikâye t için 
Şikeste beste çıkıp geldi bağa bülbül-i zâr 
D izildi sanma ki berg-i gül üzre şebnemler 
Dür-i sirişkini bülbül nesime etti nisâr 
Ale's-sabâh peyk-i sabây-i gaaliye-sâ 
Gezer gönülleri tatytb için diyâr diyâr
0  demde kaadime - cünbâtı olur çemen be-çemen 
Gürûh-1 ehl-i temâşâ olup katâr katâr 
Cihan bu veçhile hurrem cihânyan bi-gam 
Zemârıe lûtf-ı amim-i Huda’ya şükr-güzâr 
Görünce bû eser-i feyzi tab'-ı nâmiyede 
Benim de tab'ıma düşdü bu gayret âhir-i kâr 
K i gül kudûm-i dem-i rıev-bahâr ile hurrem 
Gülün kudûmuna şiikrâne-gû he zâr hezâr
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Terâne-i leb-i her cûybâr fa'teberi 
Zebân-ı bülbülün evrâdı yâ uli'l-ebsâr 
Ya ben niçin olayım pây-bend-i kayd-ı kelâl 
Niçin bu şevk ile olmam kümeyt-i tab'a suvâr 
Revâ mı gonca gibi böyle beste-leb olayım 
N için açılmaya gül gibi tab’ -ı gevher-bâr 
Veliyy-i ni’metimin tâ ki feyz-i medhiyle 
Sabâ gibi edeyim dehre bûy-i müşk isâr
0  âsaf-ı azamet-vâye-i hümâ-sâye 
M üşir-i Cem-haşem ü hoş-likaa vü hoş-etvâr 
Penâh-ı güm-şüdegân-ı bevâdi-i hayret 
Nizâm -i mülk ü milel melce’-i sigaar ü kibar 
Cihân-ı cûd u sehâ âsmân-ı rif'a t ü şân 
M uhit-i âlem-i ilm ü edeb kerem-kirdâr 
Cenâb Sadr-ı mükerrem Reşid Pâşâ kim 
Odur zemâneye müşkil-güşâ vü kâr-güzâr 
Felek-şükûh ü mel ek-haslet ü zemin - temkin 
Güşâde-baht ü bülend-i' tıbâr u ehl-i vakaar 
Per-i melek der-i der-gâhına serâ - perde 
Felek o bâr-geh-i feyze köhne bir kilâr 
Ne dem k i nazm-ı umûr-ı ilmem için verse 
D ebir-i fey z ü fütûhâta ru/ısat-i izbâr 
Verir safây-ı hiyâbânı saff-ı erkaamı 
Olur sahfe-i tesvîd sâha-i gülzâr
0  rütbe âleme âsâr-ı adli sâri kim 
Gazale pençe-i şir oldu dest-i istizhâr 
Havâya etse eser lûtf-ı tab'ı eylerdi 
Şitâyı mevsim-i sayf ü hazânı fa sl-ı bahâr 
Ya tâb-ı kahr u celâli dokunsa gülzâra 
Olurdu reşha-i şebnemleri şerâre-i nâr 
Soğuk mu'âmele gösterse gülşene yâhud 
Nigâh-ı germ ile etse imâle-i erızâr 
Donardı yehçe gibi havf ile gül-i nesrin 
Yanardı şu'le gibi şerm ile şükûfe-i nâr 
Bahâr-ı ma'deletâ iftihâr-ı ehl-i dilâ 
Eyâ hüner-ver ü hikmet-şinâs ü mihr-âsâr 
Kemâl-i aklına hayrân olur Felâtun'lar 
Fetânetin bütün ehl-i hikem eder ikrâr

T ajk ir-i C n itt, IV , S



34 TEZÂKİR-t CEVDET

Senin isâbet-i re'y-i reztnine taksin 
K i etti reztn-geh-î dehri emn ile gülzâr 
Kalemle eylediğin kân kahramân edemez 
Sinâna hüsn-i beyân fimdi olmada fehhâr 
Uzatma gayri yeter mâcerâyı ey Cevdet 
Hemen o âsafın eyle du'âsini tekrar 
Cihanda nâ-mütevârid ola bu çâr fusûl 
Ola bu veçhile der-gâhı mültecây-i kibâr 
Cenâb-1 Hak ede kilki ucundaki mûyi 
Arûs-t ma'niye müjgân u çeşm-i düşmene hâr

Yine ol devirde Şeyhülislâm A rif Hikmet Beyefendi’nin 
medhine dâir söylemiş olduğum fârsiyyü’l-ibâre bir kasidedir.

Bahâriye berây-i A rif Hikmet Bey 
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1 Müellif bundan sonra yazdığı bir beyti çizmiştir. 
* Müellif bundan aonra yzdığı bir beyti çizmiştir.
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Altıncı tezkiremizde beyân olunduğu üzere ma’ârif-i umû
mi yyenin Memâlik-i mahrûse’de neşr ü ta’mîmi maksadiyle 
mukaddemâ Dersaâdet’de bir muvakkat Meclis-i ma’ârif teşkil 
olunmuş idi ki ol vakit A rif  Hikmet Beyefendi dahi sudûrdan 
olduğu hâlde bu meclisin âzâsından idi. Bu meclis de üç lâyiha 
kaleme alınmış idi. Biri mekâtib-i sıbyânm islâh-ı ahvâline ve 
suver-i ta ’lımiyyesinin ta’rifâtına ve diğeri mekâtib-i rüşdiyye 
nâmiyle derece-i sâniyede olarak müceddeden mektebler küşâ- 
dına ve  üçüncüsü ulûm-ı âliye tahsiline mahsûs olmak üzere 
bir dârü ’l-fıinûn inşâ ve küşâdına dâirdir. Bu lâyihaları okudum. 
Tahsil-i ulûmun derecât-ı selâsesine dâir pek güzel ve meşrûh ve 
mufassal lâyihalardır. Meclis-i mezkûr bu üç lâyihayı tanzim 
ile îfây-i vazife ettikdcn sonra dağıldı ve mezkûr lâyihaların 
mündericâtını bi’l-müzâkere icra ettirmek üzere bir dâimi 
Meclis-i m a’ârif-i umûmiyye teşkil edildi. Bunun riyâsetinde 
bir müddet sudûrdan V ak’a-nüvîs Es’ad Efendi bulundu. Ba’
dehû Hekim-başı Abdülhak Efendi reis oldu vc bu meclisin 
âzâsından K em âl Efendi’ye Mekâtib-i umûmiyye nezâreti ilâve-i 
me’m ûriyyet buyruldu. Meclisde bi’l-müzâkere karâr verilen 
husûsât amn vâsıtasiyle icrâ edilir idi. Muahharan Vehbi 
M olla dahi Kem âl Efendi’ye mu’âvin verildi. Kem âl Efendi 
erbâb-ı m a’ârifden bir zât olup bu işin ehli idi. Vehbî Efendi ise
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ziyy-i ulemâda bulunan cühelâdan olup ancak Â lî Paşa’nın 
dalkavuklarından olduğu cihetlc böyle ehli olmadığı bir işe 
ta’yîn olunmuş idi. Â lî Paşa değerli bir zât olup ancak chl-pcrver 
değil idi. Himmeti kendisine mütemehhiz  olan kesân-ı m a’dûdeyc 
münhasır idi. V eh bî Molla dahi anların başı sarıklısı ve eli 
bayraklısı idi.

M ezkûr lâyihaların ahkâm-ı mündericesine nazaran 
ibtidâ mekâtib-i sıbyânın usûl-i ta ’lîmini islâh lâzım gelir idi. 
Lâkin mekâtib-i mezkûre Evkaaf-ı hümâyûn nezâretine mcrbût 
olup oradan irtibâtını fekk etmek ol vaktin hükmünce m üte’as- 
sir ve oradan münfekk olmadıkça bunların islâh-ı ahvâli mütc- 
’azzir idi. K em âl Efendi ise meraklı bir zât olduğundan nümûne 
olmak üzere Davud Paşa Mektebi’ni mekteb-i rüşdiyyc ittihâz 
ederek orada usûl-i ccdîde üzere arabî ve fârsî ve hisâb vc 
coğrafya okutturarak az vakit zarfında şâgirdâna ba’z-ı ulû
mun mebâdîsini alâ-vechi’l-ihtisâr ta’ lîm ve altmış dört se
nesinde bunları huzûr-ı hümâyûnda imtihân ettirdi. Bu usûl-i 
ta’ lîmiyyc herkes tarafından beğenildi ve bu mektebe diğer dört 
mekteb daha ilâve edildi. Altmış beş senesi şa’bânında beş mek
tebin şâgirdânı Meclis-i vâlâ dâiresinde huzur-ı hümâyûnda 
imtihân ettirildi. Kemâl Efendi’nin himmeti şâyân-ı tahsîn 
oldu. Ferdâsı Mâbeyn-i hümâyûn’a celb ve huzûr-ı hüm âyûna 
idhâl ile iltifât buyruldu ve andan sonra mekâtib-i rüşdiyyc 
teksîr ve taşralara dahi ta’mîm edildi. Zikr olunan lâyihaların 
ahkâmına nazaran mekâtib-i sıbyândan çıkan şagirdân iki 
sene kadar mekâtib-i rüşdiyyede okudukdan sonra D ârü’l- 
fünun’a gidecekler idi. Ancak mekâtib-i sıbyân islâh oluna- 
madığından mekâtib-ı sıbyânın son senesinde okunacak ders
leri Kem âl Efendi mekâtib-i rüşdiyyenin birinci [sene] dersleri 
olmak üzere tertîb ve Dârü’l-funûn’da okunacak derslerin 
ba’z-ı mukaddimâtım dahi rüşdiyyenin son senesine ilâve eyledi. 
Bu cihetle mutasavver olan mekâtib-i rüşdiyyeden daha mükem
mel sûrette mekâtib-i rüşdiyyc unvâniyle bir takım mektebler 
meydana geldi ve bunlardan her tarafça menâfi'-i kesîre husûle 
geldiği inkâr olunamaz. Fakat m a’ârif-i umûmiyyenin esâsı 
mekâtib-i sıbyân olduğu hâlde anlann islâhâtına henüz teşebbüs 
olunamamış idi. O l esnâda mekâtib-i rüşdiyyeye hoca yetişdir- 
mek üzere Fâtih civânnda bir de D arü’l-mu’allim în mektebi
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küşâd olunmuş ve buraya talebe-i ulûmdan hayli zâtler şâgird 
sıfatiyle alınmış ve bunlara şehriye otuzar kuruş ma’âş tahsîs 
kılınmış idi. Lâkin usûl-i tahsili pek de matlûb derecede olmayıp 
bunun ilerilemesi himmet-i mahsûsaya mütevakkıf idi. Kemâl 
Efendi mekâtib-i rüşdiyyede okutmak üzere kabaca Türkçe 
yazılmış risâleler te’ lî f  ettirmek ârzûsunda olmağla amn teklifi 
üzere ol esnâda Ma'lûmâl-1 nâfi'a nâmiyle Türkçe bir risâle 
kaleme aldım. Sonra bu risâle mekâtib-i rüşdiyyede tedris 
edilmek üzere tab’ olunmuştur.

Yine ol esnâda V âlide Sultan hazretleri Sultan Mahmud 
Hân-ı sânî hazretlerinin türbesi civânnda Dârü’l-ma’ârif nâmın
da bir güzel mekteb yaptı. Kem âl Efendi Dârü’l-fÜnûn’a mukad
dime olmak üzere mekâtib-i rüşdiyye şâgirdânımn müntehi
lerini oraya koymak üzere anı mekâtib-i rüşdiyyenin fevkmda 
bir mekteb-i mahsûs ittihâz eyledi. Sanki bununla Vâlide Sul
tan’a arz-ı hulûs edecek idi. Vâlide Sultan ise mektâtib-i sıbyân 
şâgirdânı ile memlû olduğu hâlde kendi mektebindeki çocuklann 
az olduğunun sebebini kethüdâsı Hüseyin Bey’den sormuş. O  
dahi mekteb görmemiş vc mekteblerin derecâtmı bilmez bir 
zât olduğu cihetle V ehbî M olla’dan sormuş. O  müfsid Molla 
dahi : “ Kemâl Efendi kendisinin icâd-kerdesi olan mekâtib-i rüşdiy
yenin şân u şerefine halel gelmemek için Vâlide Sultan efendimizin mek
tebine ziyâdece çocuk koymak istemiyor. Toksa emr olunduğu hâlde 
ben bir günde mektebi şâgirdân ile doldururum”  demiş. Hüseyin Bey 
dahi V âlide Sultan’a lede’l-arz mûcib-i hiddet olarak keyfiy- 
yet V eh bî M olla’ya havale buyrulmağla M olla derhâl civârdaki 
mekâtib-i sıbyamn çocuklannı toplayıp V âlide Sultan Mektebi’ne 
dolduruvermiş ve öyle güzel bir mektebi mekâtib-i sıbyân 
raddesine indirmiş. Bu mu’âmele Kem âl Efendi’ye pek ziyâde 
dokundu ve merâmım anlatamadığı cihetle bir mevki’ -i müşkilde 
bulundu. Bunun üzerine Avrupa’y a  seyâhat etmeğe mecbûr oldu.

K e m â l Efendi’nin gıyâbında mu’avini V eh bî M olla’nm ve
kâleti tabî’ î olup bu hâlde ise henüz terakkiye yüz tutmuş olan 
Mekâtib-i umûmiyye işleri çığrından çıkar. “ Dâire-i nezârette Vehbi 
Molla'ya dayanacak bir zâtın vücûdu lâzımdır”  deyu K em âl Efendi 
fakirin mu’âvinlik unvâniyle me’mûriyetini ba’z-ı erkân-ı devlete 
açmış ve ba’z-ı zevât miyânelerinde dahi Dârü’l-m u ’alhmîn 
hocaları V eh bî M olla gibi bir kallâşm dâiresine nazar-ı istihzâ
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ile bakarlar. A le ’l-husûs Birinci hoca olan Yahyâ Efendi gibi bakiy- 
yetü's-selef olan bir âlim-i nihrtre Vehbi M olla gibi beyne'l-ulemâ mez- 
mûm ve menfur olan bir şahsın nezâret ettirilmesi yakışır m ı" gibi sözler 
geçmiş. Bunun üzerine m u’âvinlik unvâniyle m c’m ûriyetim  
Meclis-i ma’ârif-i um ûm iyye reisi Abdülhak Efendi tara
fından dahi münâsib görülmüş ise de ol vakit henüz M a ’ârif-i 
umûmiyye nezâreti teşkil olunmamış olduğundan Meclis-i 
vâlâ reisi ile H âriciye nâzırlannın M a’ârif-i um ûm iyye hey’e- 
tine nezâret-i âliyeleri olup V eh b i M olla ise mu’ âvinin te’ad- 
düdüne îtirâz ederek mu’ in unvâniyle kendi m a’iyyetinc 
me’mûriyetimi Hâriciye nâzın  Â lî Paşa’ya ilkaa eylemiş o dahi 
bu sûreti tercih ü tervîc edip diğer tarafdan dahi bununla mak- 
sad-ı aslî hâsıl olm ıyacağından başka “ Cevdet Efendi'nin Vehbi 
M olla ma'iyyetini kabûl etmesi me'mûl değildir" denilerek iş keşâ-keşc 
düşürülmüş. Bu tafsilât ve ledünniyyâttan bî-haber olduğum  
hâlde mu’âvinlik ile me’mûr olacağım ı işittim. Fakır ise m a’âş u 
m a’ îşetime birer mıkdâr şey zammettirerek medrese âlemine 
çekilip de ders-i âm hocalığı yolunda bulunm ak emelinde o ld u 
ğumdan asla me’mûriyet istemezdim. Binâen-aleyh m u’âvinliği 
mesleğime mugaayir görüp kabûlde tereddüd eyledim  ve m â-fi’z- 
zamîrimi hasb-i hâl olarak Â rif  Hikmet Beyefendi’ye söyledim. 
Hikmet Beyefendi buna cevâben dedi k i: “ Ne vakit olsa medre
seye çekilmek elindedir. Şimdi zuhûrât kablinden olarak sana bir iş te
k lif olunuyor ki menâfi'-i âmmeye müte'allik bir hayırlı maslahattır. 
Ale'l-husûs Kemâl Efendi'nin gaybûbeti zamanında sizin bu işde bu
lunmanızı biz münâsib görüyoruz. Sen bunu ma'a't-teşekkür kabûl et de 
sonra istifâ  edip çekilmek kolaydır. Hem de ol vakit sana tekaa'üd 
yolunda bir mıkdâr ma'âş verilir. İstediğin ma'a-ziyâdetin husûle gelir". 
Bcyefendi’nin bu ifâdesi üzerine m u’âvinliği kabûle karâr verdim . 
İşte ol vakit bu beyit bi’l-bedâhe hâtırım a tulü’ eylemiştir.

M atla ’

Hûbân-ı bi-vefâ gibi dehr-i desise-bâz
Nâz ehline niyâz eder ehl-i niyâza nâz

Elhâsıl ben tereddüd ederek m u’âvinliği kabûle karâr 
vermiş olduğum hâlde V eh bî M olla ’nm  hâtırı için  Â lî  Paşa 
tarafindan mu’ în unvâniyle me’mûriyetim tensîb olunm ağla
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m iyânede m eydana gelen keşâ-keşi ber-taraf etmek için  yine 
Â r if  Hikm et Beycfendi’nin tensibi üzere âzâlılda Meclis-i 
m a’ârif-i um ûm iyye’ye m e’muriyetim husûsuna karâr verilmiş 
vc altmış altı senesi şevvâlinin beşinde uhde-i fakire D ârü’ l- 
m u’allim în m üdîrliği inzim âm iyle M eclis-i ma’ârif-i um um iyye 
âzâlığı tevcih buyrulm uştur.

İşte ol gün şebîke-i âm âle tutuldum . Çabaladıkça dolaşdım. 
A ğdan bağdan kurtulayım  dedikçe envâ’-ı kuyûd içine düşdüm. 
M ukaddem â bir hizm etkârım  va r iken at ve seyis ve  kayık vc 
kayıkçı tedârikine dahi m ecbûr oldum. Zâhiren kesb-i r i fa t  vc 
terakki ettim. Bâtınen gaaileyi çoğalttım . Ç âre yok artık m a’ârif-i 
um ûıniyyeyc hizm et yolunda îfây-i vazîfe-i me’m ûriyyete bezl-i 
m akderet eylem ek lâzım  geldi.

Bu kadar tatvîl-i kelâm dan merâm ancak icm âlen ol vaktin 
ahvâlini vc nasıl hasis ârızalar ve  asılsız m âni’alar ile mühim 
işlerin geri kaldığını beyân ü ifhâm dır. M eclis-i muvakkat-i 
m a’â r if  işini güzel tasvir etmiş ve metîn esâslar kurmuş iken 
m ekâtib-i sıbyânın islâh-ı ahvâline başlanam adığı cihetle K e 
m âl Efendi binâya orta katından başladı ve V âlid e  M ektebi’nin 
inşâsını firsat ittihâz ederek am D ârü ’l-fünûn’a  nüm ûnc edeyim 
der iken V e h b î M o lla  am n teşebbüsâtını alt-üst eyledi ve  K em âl 
Efendi göz önünden savuşm ak üzere m uvakkaten A vru p a’ya 
gitti. A n ın  vakt-i gaybûbetinde V e h b î M olla ’y a  karşı durm ak 
üzere fakiri m u’âvin yapm ak istediler. V e h b î’nin hâtırı için 
Â lî Paşa a n a  m uhâlefet etti. Biz daha âlâ sûret ile kayrıldık. 
Lâkin  m aksad-ı aslî fevt oldu. M a ’ârif-i um ûm iyye işleri V eh b î 
M olla  gib i m ekteb-i sıbyân’dan başka mekteb v e  medrese gör
memiş bir câhilin  elinde kaldı. Â lî  Paşa gibi birinci derecede 
em r-i ehemm -i m a’ârife m u’âvcnet edebilecek b ir zât-i âlî-kadrin 
ana bu mertebe y ü z  vermesine ne dem eli. İşte ol vakit devletçe 
ulûm  u m a’ârife fevka’l-âde him m et olunm akta iken m e’m ûl mer
tebe terakki husûle gelememesi bu misillû sebeblerden nâşî idi; 
ve sâbık Bağdad müftisi Â lûsî-zâde M ahm ud Efendi bu esnâda 
Dersaâdet’e geldi. B âbıâlî’ye  varıp  M üstcşâr-ı sadr-ı â lî Fuad 
Efendi ve Sadrâzam  Reşid Paşa ile görüşdükte ikisinden dahi fev- 
ka’ l-âde hürm et görüp B âbıâlî’den çıkarken jA-JI l-i*J 
demiş. G üzel bir m azm ûn olduğundan bunu tazm în ile bu kıt’a- 

ları söyledim  :
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K ıt’a

Ajij jx> diu 
jl J» jLiJ-J.1 ıjlj 
Ifi Jl» Jjüll J a-kj <-j I—»I 
jljill lj» jiuJI IA«J j J j

K ıt’ a-i diğer 

j l  IjLli— alj»
jU^I jiu» J jJU -İj ı ^ '

||ş? J*  *W*
jl ji)l lj» jA-aJI lifJ jV

Yine ol devirde ulemây-i M ısır’dan meşhûr T em îm î Efendi 
dahi Dersaâdet’e geldi. G ayet fâzıl bir zât idi. Vefâtına kadar 
İstanbul’da kaldı. Doğrusu kendisinden çok istifâde eyledik.

Bâlâda iş’âr olunduğu üzere Fuad Efendi Rusya diyânnda 
veca'-ı mefâsile mübtelâ olup Dersaâdet’e avdetinden beri müdâ- 
vât ile meşgul olduysa da bür’-itâm  hâsıl edemedi. Be-heme-hâl 
kaplıcalara girmesine etibbâ tarafından lüzûm  gösterildi. 
Binâen-aleyh güz mevsimine musâdif olan işbu altmış altı senesi 
zilka’desinde Bursa’ya gidip fakiri dahi berâber götürdü. 
Akşam sabah müdâvât için Kükürdlü suyuna girerdi. Biz dahi 
eğlence için mütenevvi’ kaplıcalara giderdik ve ekseriyâ K ara  
Mustafa kaplıcası’na girerdik. Bu kaplıcanın suyu Kükürdlü 
suyu kadar sıcak olm ayıp mu’tedildir ve âsâba kuvvet verir 
ve ba’z-ı hastagâna fevka’l-âde sûretle mûris-i şifây-i âcildir. 
Lâkin tahlil olundukta kuyu suyuna mu’âdildir. Bunda mevcûd 
olan eczâ kuyu suyunda dahi mevcûd olup hâlbuki kuyu suyu
o derece ısıtılsa anın gibi nâfi’ değildir. Acebâ anda ba’z-ı 
mevâdd-ı lâtife olup da hîn-i tahlilde mahv u zâil mi oluyor, 
yoksa andaki hâssiyyet yer altında mürûr eylediği m a’denlerden 
hâsıl eylediği bir keyfiyyet midir burasını bilemeyiz. Şu kadar ki 
san’at-i tahlilin henüz derece-i matlûbeye varam adığına bu dahi 
bir delildir. Bursa kaplıcaları hakkında Bem ard nâm tabib-i 
meşhûrun te’ lîf-kerdesi olan risâle şâyân-ı mutâlâ’adır.

O l vakit Bursa’mn pek güzel bir köhne-bahârı olup ara- 
sıra Fuad Efendi ile birlkte seyir ve teferrüc yerlerine ale’ l-husûs
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Teferrüc ve Gümüşsüyü vc Pınarbaşı nâm mesirelere gidip ge
zer, tenezzüh ve temâşâ eder idik. Ba’zan dahi cevâmi’-i şerifeye 
ale’l-husûs meşhûr U lu-Câm i’e gider idik. Bir gün Teferrüc mesi
resine gittik ki zem ini üzere sanki yeşil kadifeler döşenmiş. Her 
tarafı koyu yeşil yapraklı ağaçlarla bezenmiş. Bir kaç tarafındaki 
gözlerden turna gözü gibi sâf u berrak sular akıp çağlardı. Bu 
gözler sanki mevsim-i zevk u safâ olan eyyâm-ı sayfın vedâ’ edip 
gidişine izhâr tehassür edip ağlardı. Hâlbuki ashâb-ı seyr ü 
temâşâyı fevka’l-âde nâil-i neşât u inbisât ederdi. Sanki suların 
akıntısı gubâr-ı hümûm u ekdân seyl-i safâya verip giderdi. 
Fuad Efendi dedi ki : “ M â'-i câri gam u endişeyi izâle eder. Bunda 
hikmet nedir". Dedim ki : “ Gam denilen şey insâmn zihninde bir 
ilişikten ibârettir. Hep efkâr bunun üzerine toplanır ve efkârın bir nokta 
üzerinde izdihâmı inşâna elem verir. Suların akıntısı ve şarıltısı ise silsi- 
le-i efkârı bozar. Kuruntuyu dağıtır. Bu cihetle gamı dâfi' olur. Lâkin 
yine bu cihetle şi'ir  söylemeğe dahi mâni’ olur derler. Fi'l-vâki' bu kadar 
suların cereyâniyle hâsıl eylediği hoş sadâlar arasında ne bir güzel şi'ir 
söylenebilir ve ne de münşiyâne bir miiseovede kaleme alınabilir. Insân dü
şünür gibi görünür de efkârını bir yere cem* edemez” . Bunun üzerine 
Fuad Efendi : “ öyle ise haydi tabi’at-i şi’riyyelerimize zûr edip de 
burada tabi’ate karşı bi’l-iştirâk bir gazel söyleyelim" demekle 
zoruna bir gazel söyledik. Sûreti b u d u r:

Gazel-i müşterek 

Dtde fevvâre dil-t zâr suyun bâşidir 
Bu Teferrüc’de akan gözlerimin yâşidir 
Sim bâzûlann andıkça Gümüşsûyu’nda 
Gözlerim sanki Burûsffda Ptnarbâşidir 
Der-i dükkânçe-i vaslında kumaşei beçenin 
Bister-i râhat-i âşık eşiği tâşidir 
Ulu - Câmi’deki mihrâbı ne yapsın âşık 
Kıble-i vahdet anâyânn iki kaaşidir 
Kaplıca suyu gibi âteş-i seyyâle-i eşk 
Âşıktn bak eser-i âh-1 şerer - pâşidir 
Reh-i nâ-refte Burûsffda açıp kilk-i Fuâd 
Bendesi Cevdet anın pey-rev ü yoldâşidir

O l esnâda A rif Hikmet Bey’in bir gazeline nazire oıara 
bu gazeli söylemiş idim :

Cevdet
Fuat
F
C
C
F
F
C
C
F
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Göçüp geçmişse de ehl-i safinin nâmı kalmıştır 
Eger gittiyse Cem bezm-i cihandâ câmı kalmıştır 
Nigâfn mest ammâ neş'e-i hüznt geçip şimdi 
Melâhat bezmitıin ancak act bâdâmı kalmıştır 
Cihandan ferş-i himmet tayy olunmuştur fakat halkın 
Dilinde Hâtim'in efsâne-i in'ârnı kalmıştır 
Safâsi kalmamış bu sayd-gâh-ı âlemin ancak 
Haoây-i câh nâmmdâ kuru bir dâmı kalmıştır 
Esir-i fırsa t olma kim nice bâlâ-reo-i ikbâl 
Uçup hayli per-i nahvet ile encâmı kalmıştır 
Gümüş servi temâşâ etsin ol meh bahr-i eşkimde 
Gözümde çün hayâl-i serv-i sim-endâmı kalmıştır 
jYe Cem kaldı ne câmı neş'esi var bezm-i âlemde 
Fakat sâkilerin resmice bir ibramı kalmıştır 
Yemiş içmiş selef bezm-i suhanden şimdi ahlâfa 
Tenekkul etmeğe esmâr-t nazmın hâmı kalmıştır 
Benim nazmımda yok evvelki cevdet tab’ ımın ancak 
Reh-i Hikmet'de pûyân olmağa ikdâmı kalmıştır 
O fahr-i câh-ı Fetvâ Â rif-i Hikmet-şinâs-i asr 
K i medhin etmedik bir ferd-i müstesâmı kalmıştır 
Hüner-mendân-ı eslâfı geçip nazm ile inşâda 
Yanında Sâib ü Vassâf'ın ancak nâmı kalmıştır

Yine ol vakit söylediğim b ir gazeldir :
Anılsın yâr ile hem-pây-i seyrân olduğum yerler
0  lû tf ettikçe ben mahsûd-ı yârân olduğum yerler 
Tüter dâim gözümde haşre dek hulyâmdan çıkmaz
0  şuhun âteş-i rûyile sûzân olduğum yerler 
Akıp cûlar gibi çağlar sirişkim yâda geldikçe 
Gezip ol serv-kaamet île handân olduğum yerler 
Banâ sünbül gerekmez hâtıra geldikçe ey gül-rû 
Senin sevdây-i zülfünle perîşân olduğum yerler 
Tecellî-hâne-i hülyada kaldî Cevdet'â ancak 
Bakıp mir'ât-ı ruhsârina hayrân olduğum yerler

A vrupa’ca büyük servet ve m a’m ûriyyeti m ûcib  o lan  vc 
anonim  denilen şirket-i i’tibâriyyelere bizim  d iyârım ızda henüz 
heves ü rağbet olunm adığına m ebnî halka b ir de nüm ûnc 
gösterilmek ve Boğaziçi ahâlisinin âm ed ü şüdlerine sühûlet
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verilm ek üzere b ir  vapu r şirketi te’sîs olunm ak husûsuna Bursa'- 
d a  iken F u ad  Efendi ile birlikde haylice sarf-ı efkâr eyledik ve 
b ir de lisânım ızın aslı T ürkçe olduğu hâlde a rab î ve fârsî ile 
m ah lu t o lduğundan  doğruca okuyup yazabilm ek için  arab î 
ve fârsîden  b a ’z-ı kavâ’idi öğrenm ek um ûr-ı zarûriyyedendir. 
H âlbuki lisânım ızın sa rf u  nahvini câm i’ b ir k itâb  henüz 
yazılm am ış olduğu cihetle kendi lisânımız için lâzım  olan 
kavâ’id-i m ahsûsayı öğrenm ek üzere b ü tü n  sa rf u nahv-i 
a ra b î ve kavâ’id-i fârsiyyeyi okum ağa m ecbûr olduğum uza 
m ebn î kavâ’id-i lisân-ı osm aniyi câm i’ b ir k itâb  yapılm anın 
lüzûm u nezd-i ü d ebâda  m üsellem âttan o lm ağla buna  dahi 
Bursa’d a  iken sarf-ı m esâ’î ettik. Şöyleki F uad  Efendi ile 
birlikde mesirelere ve şâir yerlere at-başı berâber giderken 
bu  iki m addeyi söyleşirdik ve â râm  ettiğim iz yerde ekseriyâ 
sözüm üz an la ra  m ünhasır o lurdu vc odalarım ızda tenhâ 
kald ıkça o  şirket-i m ezkûrenin lâyihasını yazardı. Ben dah i ka
vâ’id-i lisân-ı osm ânîyi cem’ ü te ’lîf  eylerdim . Bursa’d a  bir 
ay a  karîb  o lan m üddet-i ikaam etim izde ikisi dah i tam âm  oldu. 
Altm ış a ltı senesi zilka’desinin selhinde Bursa’dan  avdetim izde 
İs tan b u l’a hediye olm ak üzere b ir çok Bursa kum aşlariyle bu  iki 
bergüzârı dah i berâber getirdik. Fakat Bursa’d a  yapdığım  kitâb 
kaba taslak b ir şey o lm ağla güzelce p e rd ah t olunm ağa 
m uhtâc idi. Nevâkısını İs tanbu l’d a  itm âm  ile Kavâ’ id-i osmâııiyye 
tesmiye eyledim . Ba’dehû  bi’t-tecribe Kavâ’ id-i osmâniyyye’ nin  
m übted îlere  ta ’lîm  ü tefh im inde su’ûbet görülm ekle an ın  m uh ta
sarı olm ak üzere Medhal-i kavâ’id  n âm  risâleyi te ’l î f  edip  b ir 
sene sonra o d ah i evvel be-evvel m ekâtib-i rüşdiyyede okunm ak 
üzere ta b ’o lunm uştur. Y ine Bursa’d an  avdetim izde şirket-i 
m ezkûre için İs tan b u l’d a  b ir komisyon akd  o lundu ve b i’l- 
m üzâkere verilen k a râ r üzere Boğaziçi’nde  işlemek üzere Şirket-i 
hayriyye nâm iyle b ir v ap u r kum panyası yapıld ı ki h â lâ  bâkîdir.

O l esnâda m a’ârifin  in tişâr ve terakkisine fevka’l-âde ehem 
m iyet veriliyordu. Meclis-i m a’ârif-i um ûm iyye’n in  reîsi sudûr-ı 
fih âm d an  A bdülhak  Efendi o lup âzâsı içinde d ah i sudûrdan  
ve ricâl-i devletten  hayli zâ tler v a r idi. B ir m üdde tten  beri 
usûl-i asra m uvâfık yolda inşây-i kelâm  ile meşgul olarak bu 
yolu epeyce ileriletm iş bu lunduğum dan  M eclis-i m a ’â rif  kâtible- 
r in in  müsevvedelerini ta sh ih  eylerdim  ve m ühim  işleri b i’z-zât
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kaleme a lırd ım, işbu Meclis-i m a’ârif-i um ûm iyye B âbıâlî’dc 
dâire-i hüm âyûnda m ün’akid olarak  ale’d-devâm  m a’ârif-i 
umûm iyyeye dâ ir m üzâkerât ile meşgûl o lurdu ve ayda b ir kerre 
vükelâdan birinin hâne yâ sâhil-hânesinde akşam  ziyâfeti o lup 
gece Meclis-i vâlây-i ahkâm -ı adliyye reisi ile H âriciye nâzırın ın  
taht-ı riyâsetlerindc olarak  Meclis-i m a ’ârif-i um ûm î akd 
olunur vc bunda Meclis-i m a’arif-i dâ im i hey’etiyle berâber 
Serasker Rüşdi Paşa gibi b a ’z-ı vükelâ dahi âzâ  sıfatiyle bu lunu r 
idi. Ben de bu meclis-i um ûm inin m uharriri m akaam ında b u lu n 
duğum  cihetle Meclis-i dâ im î’ce b ir ay zarfında ne yapılm ış ise 
anın  bir hülâsasını vc şehr-i â tide ne yapılm ak m utasavver 
ise an ın  da  b ir müzekkeresini yapıp Meclis-i um ûm îde okur
dum . Lede’l-müzâkere verilen karâ rla r suver-i icrâiyycsi M ec
lis-i d â irn ’de bi’l-m üzâkere m evki’-i icrâya konulurdu.

Meclis-i m a’â r ir in  işleriyle bu sûrette meşgul o lduğum  
hâlde b ir tarafdan dahi D ârü ’l - m u ’allim in’in  n izâm ât ve İslâ
hatı ile meşgul olurdum . Bu m ekteb için b ir n izâm -nâm c yapıp 
mevki’-i icrâya vaz’ ettirdim . Talebesinin usûl-i im tihan ların ı 
yoluna koydum ve şühûr-ı selâsede cerr için taşra gitm em ek üzere 
m a’âşlannı hadd-i kifâyeyc iblâğ ettirdim . Az vakit zarfında 
bunlardan haylicc m ekâtib-i rüşdiyyc hocaları yetişm iştir. O l 
vakit Meclis-i m a’â rif âzâlığı pek şerefli b ir m c’m ûriyet o lm ağla 
herkes buna heves eder oldu. Meclis-i vâlâ âzâsından ve Rum eli 
beylerbeyliği pâyelilerinden M ısır’lı K âm il Paşa ile T akvîm - 
hâne-i âm ire nâzın  ve V ak’a-nüvîs-i devlet R ecâî E fendi’ye 
ilâve-i me’muriyyet olm ak üzere altmış yedi senesi re b î’û ’l- 
evvelinin ikisinde Meclis-i m a’ârif-i um ûm iyye âzâlığı tevcîh 
buyruldu. A nlar dahi Meclis-i um ûm î’de  bu lunu r o ldu lar. Bir 
kaç ay sonra K âm il Paşa’ya vezâret verilm iştir. Meclis-i m a ’â 
rif-i umûm iyye âzâsından M ekâtib-i um ûm iyye n âz ın  K em âl 
Efendi dahi ol esnâda A vrupa’dan  avdet ile me’m ûriyyetine 
m üdâvem et eylemiştir.

Meclis-i um ûm ilerde pek tatlı m usâhabctler o lunarak  m ü
him işler m üzâkere olunurdu ve en m ühim  işlerden biri Paris’in 
Akademi nâm  meclisi tarzında b ir cem i’iyyet-i ilm iyye teşkili 
idi. Buna d â ir  cereyân eden m üzâkerâtm  neticesinde a ’zây-i 
dâhiliyyesi kırk ve a ’zây-i hâriciyyesi gayr-ı m ahdûd  ve h e r 
ay başında b ir gün m ün’akid olm ak üzere m ukaddem â M ec
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lis-i m uvakkat’de dah i tasavvur olundduğu gibi Encümen-i 
dâniş nâm iylc b ir cem ’iyyet-i ilmiyye teşkiline karâ r verildi 
ve riyâset-i ûlâsına sudûrdan  A tâullah Efcndizâde Ş erif Efen
di ve riyâset-i sâniyesine Meclis-i m a’ârif-i umûm iyye âzâsından 
A bdülhak  Efendi zâde H ayrullah  Efendi in tihâb  edildi. Buna 
d â ir  Meclis-i um ûm i tarafından  kaleme almış olduğum  m az
b a ta  lede’l-arz  sâdır o lan irâdc-i seniyye m ûcibince altmış 
yedi senesi recebinin y irm i beşinde Encüm cn-i dâniş’in  birinci 
riyâsetine Meclis-i m a’ârif-i um ûm iyye âzâlığı inzim âm iylc 
m üşârün-ileyh Ş erif Efendi vc ikinci riyâsetine mûm â-ileyh 
H ayru llah  Efendi nasb u ta ’yîn buyruldu lar. M ezkûr m azba
tan ın  sûreti b u d u r :

M eclis-i um ûm i m azbatasın ın  sûreti 

jy.LoV ,>iJIj j j J - j  jryUItîji-i J» fehvây-i hikmet-ihtivâsı üzere her şeyde 
ilm ü kemâlin cthl ü nâ-dânîye rüchânı bahs u iştibâh kabûl eder mevâd- 
dan değildir. Ednâ mülâhaza ile ma'lûm olur ki heyûlây-i imâr u mede- 
niyyetin sûret-i istikmâli hasreti ve kasren neşr ü tenmiye-i fünun-ı müte
nevvi'a mukaddime-i müsellemesiyle istihsâl ü istintaç olunabildiği vâres- 
te-i külfet-i ihticâc ve bunun husûlü ise ancak devletin himem-i âliye-i 
mütevâliyesine muhtâc dır. %irâ tervic-i hüner ü ma'rifete ikdâm ü ihti- 
mâm eyleyen devletlerin her asırda şekl ü hey'et-i hükümetleri dâire-i 
ma'mûriyyette ve re'âyâ vü berâyâsı merkez-i refâh ü medeniyyette bulu
narak şâirlerine hâkim ü gaalib olması edvâr-ı hey'et-i âlemin âdât-ı 
miistemirre ve usûl-i gayr-i mütegayyiresinden idüği miisellemâttandır. 
Hattâ kevkeb-i kevkebe-i Devlet-i osmâniyye'nin meşnk-ı {ân u şevketten 
tulû'u hengâmında âjitâb-ı ulûm u fiinûn memâlik-i şarkiyyede pertev- 
endâz olup taraf-t Saltanat-ı seniyye'den dahi ol vakte göre lâzım olan 
Junûn uma'ârifin te'sîs-i usûl ü kavâ'idi ve ta'mîm-i fü rû  u fevâidi 
hakkında ibrâz-ı himmet buyrularak fünûn-ı mütenevvi'adan te 'lîf olun
m a  olan kütüb-i me{hûre ve hisâba gelmez ve kütübhâneler almaz bunca 
meâsir-i mebrûre ahlâfa yadigâr buakılmi{ ve bu cihetle sit-ı şevket ii 
satvet-i seniyye cihânı tutmuş olduğu hâlde hüner-verân-ı eslâfın lisân-ı 
azbü'l-beyân-ı türkiyi bayağı metrûk hükmünde tutup te'lif-kerdeleri olan 
âsân arz-ı kemâl zımnında y â  bütün bütün başka lisân üzere veyâhud 
elfâz-ı arabiyye ve fârsiyyeden ibâret olup fa ka t bir sahîfede bir iki lâfzı 
Türkçe olarak tasnif ü tertlb etmeği âdet edinmiş olmalarından ve ek
ser-i müellefâtı külliyyât-ı ulûmun bir fe r 'i  olan şi'r ü inşâya hasr eyle
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diklerinden ve her vakte göre mu'teber olanjîinûn u sanayi’  başka sûrette 
olmasiyle her asırda lâzım olacak ma’âri/in neşr ü tervici için mukad
demleri kûtiib-i arabiyyeden iktibas olunarak ve teferril’âtı teksir kılına
rak fıinân u sanâyi'e dâir elsine-i ecnebiyye üzere yapılmış olan kitâbla- 
nn dahi tercüme olunması mukaabele bi’ l-misl kaa’ idesi iktizâsından 
ve bu suret eski vakitlerde milel-i islâmiyye beyninde mer’î  ve cart olduğu 
delâil-i adide ile ma'lûm olan mevâddan iken havâdis-i gûnâ-gûn zu- 
huriyle mes'ele değişerek ve her nasılsa şems-i kemâle mintaka-i şarkıy- 

yede zevâl erişerek enoâr-ı âsârı buralarca mahv olup gitmiş ve bir taraf- 
dan dahi hail ü akd sâhiblerinin kimisi ziver-i hüner ü ma.'rifetten âri 
ve kimisi gayret-keşi-i vatan u millet sıfat-ı memdûhasından beri olma
ları hasebiyle şems-i ma’ rifetin bu tarafdan gurûb ve gaybûbetini îcâb ve 
bu cihetle ekser-i nâst zulümât-ı cehl İst i ’âb etmiş idi. Fe-l'illâhi’l-hamd 
Zât-i hümâyûn-ı hazret-i şâhâneye mevhibe-i ilâhiyye olan haslet-i cemî- 
le-i lû tf u ma’ delet ve hasisa-i celtle-i gayret-keşi-i dîn ü devlet-i mülûkâ- 
neleri iktizây-i me’âli-ibtigaay-i âl(sittce taht-1 firûz-baht-ı cihân-bani
lerini teşrîf-i merhamet-elîf buyurdukları rûz-ı mes'adet-bürûzdan beri 
efkâr-ı sâibe-i şehenşâhî i’mâr-ı aktâr-ı bilâd ve terfîh-i ahvâl-i ibâd 
cânib-i hayriyyet-câlibine m a'tûf ve ârây-i sâkıbe-i cihân-bâni bu niy- 
yet-i edilenin mâ-bihi’l-husûlü ve akdem-i esbâb-ı vusûlü olan terbiye-i 
âmme madde-i mühimmesinin istikmâl-i kavânîn-i esâsiyyesine masrûf 
olmasiyle asr-ı mahâsin-hasr-ı fıazret-i şâhânelerinde günden güne hüner ii  

ma’ârif iktisâb-ı iştihar ve intişâr etmekde bulunmuş ve az vakit zar
fında me’âsir-i ulûm u fünûndan pek büyük menfa'atler müşahede 
olunmuş olup ancak fjUljjljT müeddâstnea bunun daha
ziyâde ilerilemesi ve âmmeye ehemm ü elzem olan kitâbların bir an 
akdem vücûda getirilmesi için ashâb-ı hüner ü ma'rifetten mürek- 
keb bir cem’ iyyetin teşkiline aklen lüzûm görünerek mukaddemâ 
bâ-irâde-i seniyye ma’ârif-i umûmiyye nizâmât-ı esâsiyyesine me’ mûr 
olmuş olan Meclis-i muvakkat’ te Encümen-i dâniş nâmiyle böyle 
bir cem’iyyetin tertibi tezekkür ve terısib olunmuş ve icrây-i iktizâsı 
sâye-i makderet-vâye-i hazret-i tâc-dâride der-dest-i inşâ olan Dârü’ l- 

funûn’ un hitâmına bırakılmış ise de tertîb-bahşây-i usûl-i encü
men-i halk u îcâd hazretleri mısra’ -ı berceste-i 
şân u şevket ve beytü’l-kasid-i kaside-i şükûh u satvet olan Zât-1 hümâ- 
yûn-ı hazret-i şâfıâneyi karîn-i me’ ânî-i tevfik u te’y id  ve nüsha-i nâdi- 
re-i adi ü nasafet ve câmi’ü’l-usûl-i hilâfet ve saltanat olan Devlet-i ebed- 
müddet-i aliyye’ lerin şirâze-gir-i devâm ü te’y îd  buyursun- izâle-icehl-i
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lebe’ a ve ifâze-i terbiye-i âmme hakkında der-kâr olan ikdâmât-ı mütevâ- 
liye-i aliyye ve himemât-ı mületâliye-i nâ-mütenâhiye-i şâhâneleri âsâr-ı 
aleniyyesinden olmak üzere fünûn u ma’ârifce dahi me’mûl olunmaz 
derece husûle gelen terakki-i esbâb-ı tahsile nazaran Dârifl-fünûn'un 
hitâmına kadar bihûde vakit geçirilmemek ve hitâmında anda okutturu
lacak kitâblar evvelce yetiştirilmek ve dâstân-ı encümen-pirây-i cihân ve 
evrâd-ı elsine-i cihânyân olan menkabet-i celîle-i cenâb-ı pâdişâh î ve 
evsâf-ı ber-güzide-i hazret-i şehenşâhîyi bir kat daha şöhret-gir ve bâlâ- 
rev-i çerh-i esir edecek böyle bir eser-i cemil ü çelil bilâ-te’hîr vücûda 
getirilmek üzere encümen-i mezkurun şimdiden teşkil ü icrâsı miyâne-i 
âcizânemizde bi’t-tasvîb sûret-i teşkili der-miyân-ı mut âlâ1 a olunmağla
ol bâbda cereyân eden mübâhasâtın fezlekesinde eğerçi işbu encümen’ in 
yirmi dâhili ve yirmi hârici âzâ ile bunların cümlesine fezâ il ve ma’â
r if de fâ ik  ve tamâm reis unvanına lâyık bir reis ve âzasından muvazzaf 
olarak iki musahhih ve bir kâtibden ibâret olması hususuna mukaddemâ 
M eclis-i muvakkat’ te karâr verilmiş ise de âzânuı her biri birer fende 
mâhir ve bir cihetle tercüme vü te’ life  kaadir ve hey'et-i mecmu'ası gerek 
arabî ve fârsîden ve gerek elsine-i ecrubiyyeden tercüme vü te?life muk
tedir olarak zü'l-ciheteyn olmak velhâsıl fünûn u ma'ârife dâir her ne 
aransa bu hey’ et-i mecmû’ada bulunmak lâzım geleceğinden ve fıey’et-i 
mezkûrenin bu merkeze gelmesi âzâsmın teksiriyle tevsi’-i dâire-i ma’â
rife mütevakkıf olduğundan a’zây-i dâhiliyyesinin reisleriyle berâber 
kırk kişiden terkib olunması ve a’zây-i hâriciyyesi gayr-ı mahdûd olup 
çüııki bunlar yalnız encümen-i mezkûr ile muhâbere suret ve sıfatında 
bulunacaklarına ve j)j  JJl IyJtl hadis-i şerîf-i hikmet-elîfinin 
hükm-i âl îsince ilm ü irfanı her yerde aramak câiz, câiz ve belki elzem 
idüğine binâen işbu a’ zây-i hâriciyye sıfatı ve her sın ıf tebe’a-i Devlet-i 
aliyye’nin ve her bir memleket ahâlisinin erbâb-ı hüner ü ma’rifetine 
verilmesi ve reis ta’yin  olunacak zât dahi böyle zü’ l-cenâheyn olup şâir
lerinden mümtâz ve her türlü fa z l u ma'rif elle bâlâ-pervâz olarak Encü
men-i dâniş ü kemâlin gûyâ bir fihrist-i icmâli olmak lâzimeden ve 
hâlbuki dâimâ böyle bir zâtin bulunabileceği emr-i meçhul ve belki hâric- 
ez-me’mûl keyfiyyâttan olmaktan nâşt biri evvel ve diğeri sâni itibâr olun
mak ve dâimâ yek-diğerin noksânını mükemmil olarak ikisi birden sıfat-ı 
matlûbede bulunmak ya’n i hey’et-i mecmû’amn bir nümûtıe-i timsâliyye 
ve sûret-i icmâliyyesi olmak üzere iki reis ta’yin  buyrulmak muvâfik-t 
maslahat görünmekle miinâsibleri lede’t-te'emmül sudûr-i izamdan 
Atâullah Efendi-zâde semâ ha t lû Şerif Efendi hazretleri dâ' ileri hilye-i

Tnikir-i Ombt, 4
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ma'ârifle mütehallî ve her fende kâ'bı âlt olmağın ve M eclis-i ma arif-i 
umûmiyye âzâsından saâdellû Hayrullah Efendi hazretleri bendeleri dahi 
âShâb-ı kemâlâttan ve lisân-âşinâ zevâttan bulunmağın bu ikisiyle sûret-i 
matlûbe hâsıl olacağından müşârün-ileyhimâdan Ş erif Efendi dâ'ilerinin 
rets-i evvel ve Hayrullah Efendi bendelerinin rets-i sânî ta'yîn buyrulması 
ve bir de iki musahhihin mıkdâr-1 kifâyede olup olmıyacağı şimdiki hâlde 
bilinemeyip encümen-i mezkûrun küşâdmda zuhûr edecek mesâlihin kesret ü 
hileline nisbetle malûm olabileceğinden enciimen-i mezkûr küşâd olun- 
dukda orada tezekkür olunarak (câbına bakılması ve asıl encümen-i 
mezkûrun kâtibi olabilecek zevât fûnun-1 edebiyyede mâhir ve her veçhile 
sebk ü rabt-ı kelâma kaadir olması lâzimeden olmağla bi't-tabı' encü- 
meıı-i mezkûr âzâsından olarak bunlar musahhih ta'yîn buyrulacak 
zevât demek olup fakat reislerin ma'iyye tinde istihdam olunmak ve 
encümen-i mezkûrca cânib-i riyasete âid olacak husûsât ile meşgul bulun
mak üzere bir muvazzaf kâtibin me'mûriyeti ve ana mu'âvenel etmek 
iizere aklâm-ı şâhâneden yalnız encümen-i mezkûrda bulunmağı kendisine 
sermâye-i mefharet bilecek bendegândaıı birinin dahi ma'âşstz olarak 
kâtib-i sânî unvâniyle ta'yîn olunması tezekkür ve tensîb olunmuş... ilh.

Bu m azbatanın m eâline m uvafık yolda Takvîm -i Vekaayi'c 
dere ile ilân olunm ak üzere bir beyân-nâm e kaleme alınm ası 
emr olunm ağla m azbata-i m ezkûrenin tavı- u tarzını ilân a m u- 
vâfık olacak sûrete tah vil ile b ir beyân-nâm e kalem e aldım . 
A nın dahi bir sûretini burada kayd  edeyim  :

B eyân  - nâm e

Müstağnî-i beyân olduğu üzere her şeyde dâniş ü irfânın cehl ü nâ- 
dânîye rüchânı bahs ü iştibâh kabûl eder mevâddan olmayıp her hâlde bi
len ile bilmeyen aklen ve naklen siyyân olamıyacağı ve heyûlây-i ma'mûriy- 
yet ve medeniyyet neşr-i ma'ârifden başka bir şeyle sûret-i husul bulamı- 
yacağı hikmet-i ameliyyenin bir başlıca mes'elesi olup bu husûs-ı hayriyyet- 
nusûsun husulü ise devletin himem-i âliye-i mütevâliyesine mütevakkıf ve 
muhtâc bulunduğu vâreste-i külfet-i ihticâcdır. Hattâ kevkeb-i kevkebe-i 
Devlet-i osmâniyye'nin meşrik-ı şân u şevketten tulû'u hengâmında âfitâb-ı 
ulûm ufunûn diyâr-ı şarkıyyede eşi'-a  nisâr olup taraf-ı Saltanat-ı seniy

ye'den dahi ol vakitler neşr-i envâr-ı ilm i i  ma'rifet emrinde ibrâz-ı himmet 
buyrularak fünûn-ı mütenevvi'adan te 'lif  olunmuş olan bunca mücelledât 
ü âsâr ahlâfa ber-giizâr bırakılmış olduğu hâlde ekser-i müellifin izhâr-ı 
belâgat ve yek-digere müsâbakat ile hâiz-i kasabü's-sebak-ı âferîn ol
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mağa hasr-l emel ve bütün bütün tezyîn-i elfâz u ibâreye bezl-i mâ-hasel 
ederek ekser-i müellefâtı külliyyât-ı ulûmun bir fe r 'i olan şi'r ü inşâya 
hasr eylediklerinden şinâverân-1 bahr-i m a'ârif olan hüner-verân-ı eslâfın 
sâhil-i husûle getirmiş oldukları dürer-i m a'ârif esdâf-ı ıstılâhât-ı 
amîka ve muhadderât-ı me'ânlsi hucüb-ı ta'bîrât-ı dakika içinde kala
rak arûs-ı ma'nâ herkese çehre-nümâ olamadığına ve hâlbuki bu misillû 
kitâblar havâss-ı enam için olup avâm andan istifâde-i meram edemiyeceği 
bedihiyyâttan ve terbiye-i umûmiyye kazıyye-i hayriyyesi ise hasren ve 
kasren neşr ü ta'm îm -i fünûn-ı mütenevvi'a mukaddime-i müselle/rıesiyle 
istihsâl ü istintaç olunabileceği müsellemâttan bulunduğuna mebnt ha- 
vâssın istifây-'ı hazz edeceği tarz-ı beligaanenin ileriletilmesine dakika- 
şinâsân-ı rüzgârın teşvik olunmasiyle berâber fünûn ü sanayi'e dâir 
olan âsânıı dahi âmme-i nâs anlayıp hisse-yâb-ı menfa'at olabileceği 
sûr ette yapılması ve beri taraf dan dahi emr-i tahsilin teshiline çalışılması 
ehemm ü elzem ve çünki fünûn u m a'ârif mürûr-ı a'sâr ile değişerek ve 
telâhuk-ı efkâr ile ziyâdeleşerek her asırda dellâl-i efkâr bir türlü hüner ü 
san'at arz u izhâr etmekte ve kâlây-i girân-bahây-i ilm ü ma'rifet her gün 
bir başka nakş ile tırâzende olup gitmekte olduğundan her devirde lâzım 
olacak fünûn u m a'ârif in neşr ü ta'mimi lâzimeden ve bu husûs mukad
demlerde dahi ahâlî-i İslâm beyninde mer'i ve mültezem olan mevâddan 
olmağla fe-l'illâhi'l-ham d %ât-i şevket-simât efendimiz hazretlerinin 
haslet-i memdûha-i lû tf u ma'delet ve haslsa-i celile-i gayret-keşî-i din ü 
devlet-i mülûkâneleri iktizây-i me'âli-ibtigaay-i âlisince taht-1 firû z- 
baht-ı şâhânelerini teşrif-i m a 'â lî-elif buyurdukları rûz-ı mes'adet- 
bürûzdan beri efkâr-ı sâibe-i şehenşâhi i'mâr-ı aktâr-ı bilâd ve terfüı-i 
ahvâl-i ibâd cânib-i hayriyyet-eâlibine m a'tûf ve ârây-i sâkıbe-i zilliyyet- 
penâhi bu niyyet-i hayriyyenin mâ-bihi'l-husûlü ve akdem-i esbâb-ı 
vusûlü olan terbiye-i âmme madde-i mühimmesinin istikmâl-i kavanin-i 
esâsiyyesine masrûf olmasiyle asr-ı mahâsın-âsâr-ı şâhânelerinde günden 
güne envâr-ı ulûm u m a'ârif kesb-i iştihâr ve intişâr etmekte bulunmuş 
ve az vakit zarfında pek büyük menfa'atler mü âhede olunmuş olup ancak 
jlSoVI Jjiy  mueddâsıııca bunun daha ziyâde ilerilemesi ve
âmmeye ehemm ü elzem olan kitâblann bir ân akdem vücûda getirilmesi 
için ashâb-ı hüner ü marifetten mürekkeb bir cem'iyyetin tefkiline lüzûm 
görünerek mukaddemâ bâ-irâde-i seniyye ma'ârif-i umûmiyye nizâmâtmın 
müzakeresine me'mûr olmuş olan M eclis-i muvakkat te Encumen-i dâniş 
nâmiyle böyle bir cem'iyyet-i ma'ârif-menkabetin teşkil ü tertibi tezekkür 
ve tensib olunmuş ve icrây-i iktizâsı sâye-i makderet-vâye-i hazret-i
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tâc-dârîde der-dest-i inşâ olan Dârü' l-funûn' un hitâmına bırakılmış ise 
de -terlib-bahşây-i usûl-i encümen-i halk u îcâd jüîVI j  »L-VI j c  «JU JUJ 
hazretleri mısra'-* ber-ceste-i şân u şevket ve beytii'l-kasîd-i kasîde-i 
şûkûh u satvet olan %ât-i lıümâyûn-ı hazret-i şâhâney'i mukaarin-i 
me'ânî-i tevfik u te'yid ve mecmû'a-i nefîse-i adi ü nasafet ve câmi'ü'l- 
usûl-i hilâfet ve saltanat olan hey'et-i muntazama-i Devlet-i aliyye'lerin 
şîrâze-dâr-t devâm u te'yid buyursun- izâle-i cehl-itebe'a ve ifâze-i ter
biye-i âmme niyyet-i hayriyyesiyle fünûn u ma'arifin te'sis-i usûl ü ka- 
vâ'idi ve ta'mim-i fiirû ' u fevâidi hakkında der-kâr olan ikdâmât-ı müte- 
vâliye-i aliyye ve himemât-ı mütetâliye-i nâ-mütenâhiye-i mülk-dârâne- 
len icâbıma az vakit zarfında fünûn u ma'ârifce me'mûl olunmaz derece 
husûle gelmiş olan terakki-i esbâb-ı tahsil bu cem'iyyet-i hayriyyet-in'i- 
kaadın evvelce küşâdını ta'c il ettiğinden Dârü'l-Junûn'un hitâmına kadar 
bihûde vakit geçirilmemek ve anda okutturulacak kitâblar dahi evvelce 

yetiştirilmek üzere cem'iyyet-i mezkûrenin şimdiden küşâdı hususu Mec
lis-i umûmi-i m a'arifi umûmiyye'de tezekkür olunarak Dârü'l-fünün'un 
hitâmına kadar şimdilik ayda bir kene Dârü'l-m a'ârif de küşâd olun
mak ve a'zây-i dâhiliyyesi âti'l-beyân vükelây-i fihâm  ve ulemây-i a'lâm 
ve ecille-i ricâl-i benâm ve a'zây-i hâriciyyesi şâir zevât-1 ma'ârif-ittisâm- 
dan ibâret olmak üzere cem'iyyet-i mezkûrenin akd olunması ve sudûr-ı 
izamdan Atâullah Efendi zâde semâhatlû Şerif Efendi hazretlerinin 
rets-i evvel ve M eclis-i ma'ârif-i umûmiyye âzâsından saâdetlû Hayrul
lah Efendi hazretlerinin dahi rets-i sânt ta'yin buyrulmasını bi't-tasvtb 
hâk-ipây-i âliden isti'zân olundukta ol veçhile Encümen-i dâniş'in küşâdı 
ve mü}ârün-ileyhimânın me'mûriyctlerinin icrası husûslamıa irâde-i 
kerâmet-ifâde-i hazret-i zülu'llâhi bt-dirtg ve erzân buyrul muş olmağın 
hemen Cenâb-ı Hakk Pâdişâh-ı adimü'l-misâl ve şehenşâh-ı deryâ-nevâl 
velt-ni'met-i bi-minnetimiz efendimiz hazretlerini kâffe-i husûsâtta 
tevftkaat-ı samedâniyyesine makrûn ve ömr ü şevket-i şahanelerin fevka- 
mâ-yetesavver efzûn buyurmak du'ây-i vâcibü'l-edâsı ifâsiyle beyân-ı 
keyfiyyete ibtidâr olundu.

Encümen-i dâniş’in a’zây-i dâhiliyyesi reisleriyle berâber 
kırk ve a’zây-i hâriciyyesi otuz üç zât idi. Hayli seneler bunların 
esâmisi sâlnâmelerde muharrer olduğundan burada ta’dâda lü- 
zûm görülmez. Bunların içlerinde ashâb-ı fazl u  ma’ârifden 
haylice zâtler var idi. Lâkın ekserisinin meşâgili umûr-ı m a’ârif 
ile iştigaale mânı’ idi. Bu cihetle f i ’len Encümen’e hizmet ede
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cek zâtler pek az idi. A ’zây-i dâhiliyyenin şerâit-i intihâbiyye- 
sinde beyne’l-vükelâ ihtilâf vuku’ bulmuş idi. Şöyleki ekserinin 
re’yine göre vükelâdan ba’z-ı zcvâtın a’zây-ı dâhiliyye idâdına 
idhâliyle Encümen’e şeref verilmek üzere tercüme ve te’life 
iktidâr-ı kâfi olmaktır ve ba’z ılarınm re’yine göre a’zây-ı dâhi
liyyenin f i ’len tercüme vc te’ lî f  ile meşgul olacak zevâttan inti- 
hâb olunması sûretidir ki Â li Paşa bu re’yde idi. Hattâ : “ B iz bu 
işin içine girmiyelim. Ahengi bozarız'' dedi ise de ekseriyyet-i ârâ ile 
f i ’liyyâta nazar olunmayıp iktidâr-ı zâti ile iktifâ olundu. Hâl
buki emr-i intihâba zâdyyât karıştırıldı. Aslâ ehliyeti olmayan
lar dahi kırklara karıştı. Encümen’in binası bir sağlam esâs 
üzerine kurulamadı. Â li Paşa’mn dediği doğru çıktı. H er ne 
hâl ise bcr-vech-i bâlâ Encümen’in a’zây-i dâhiliyye ve hâri
ciyyesi intihâb olundu ve Encümen’in sûret-i teşkiline ve vezâif-i 
mahsûsasına dâir bir nizâm-nâme kaleme alındı ve işbu nizâm
nâme âzâm n esâmisiyle berâber mezkûr beyân-nâmeye tezyîl 
ve tab’u tcmsîl ile îlân edildi. Gerek dâhili ve gerek hârici âzâ- 
lara bâlâsı tuğralı birer kıt’a  rüûs-ı hümâyûn verildi. Fakir 
dahi a’zây-i dâhiliyyeden bulunduğum ciheüe bir kıt’a  rüûs-ı 
hümâyûn aldım.

Fi gurre-i receb sene 99 ve f l  6 haziran sene 981

Encümen-i dâniş’in resm-i küşâdı huzûr-ı hümâyûnda icrâ 
olunmak mukarrer olduğundan hîn-i kiişâdında hey’et tarafın
dan bir makaale-i hitâbiyye îrâdı münâsib görüldü. “ Encümen 
âzasından istek edenler birer şey kaleme alsınlar da kangısı tercih olunur 
ise o kırâat olunur" denildi. A ’zây*ı dâhiliyyeden bir-iki kişi bir
den makaale kaleme aldık. Eser-i hâme-i fakir diğerlere tercih 
edildi. Sûreti budur:

Hitâbe

Âlemde ilm u ma'rifet gibi bir şeref ü meziyyet olamaz ve inşânın 
metâlib-i zâtiyyesinin esbâb-ı tahstliyyesi sanayi' u ma'ârifden başka 
bir şeyle htısûl bulamaz ve her neye dâir olursa olsun ve her nerede bulu-

1 Burada, on dördüncü defter sona ermektedir. ' • ■
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nursa bulunsun hüner ü m a'rif etin kadr u kıymeti inkâr olunamaz, ıSj^-i J* 
ö ,.i-.y ^jjl j  û jJ-i Bu gördüğümüz sâmân ve intizâm-ı ahvâl-i enâm 
ve hüsn-i mu’âşeret-i havâssu avâmhepilmü hüner ile husûle gelmiş bir 
eser değil midir ve meşhudumuz olan bunca garâib-i umûr ve sûret-i asâyiş 
ü huzûrun nazar-1 im'ân ile baktlıp mizân-ı dikkat-i hakikat-şinâsiye 
vuruldukta dâniş u ma'ârifden başka bir sebebi var mıdır. Bunun için 

feth-i ebvâb-ı ilm ü hikmet ve tertîb-i esbâb-ı hüner ü ma'rifet ile ter- 
biye-i umûmiyye kaziyye-i hayriyyesinin iştihar u intişârına sarf-ı him
met eyleyen devletlerin certde-i hâlleri ştrâze-glr-i silk-i intizâm ve 
re'âyâstnuı mes'ele-i âsâyiş-i hâlleri sûret-pez îr-i bekaa vü devâm ola
geldiği bahs ü iştibâh kabûl eder mevâddan değildir ve inşânın mâhiyyeti 
hayvan-1 nâtık olduğundan iki cihetli olup hayâtının emr-i muhâfazası ve 
hiss ü hayâtı hasebiyle ihtiyâcât-i cismâniyyesinin husûle gelmesi vesâitinin 
istihsâlinde ve medeniyyü't-tab' olduğundan emr-i temeddünce zarûriy- 

yü'l-ihtiyâc olan esbâb-ı teshîliyyenin istikmâlinde fünûn-ı tabî'iyye ve 
riyâziyyeye muhtâcdır. Cihet-i rûhâniyyesi ya'nî nâtık ve külliyyât-ı umûm 
müdrik olması hasebiyle dahi istîfây-i lezâiz-i rûhâniyyesi için bi't-tab' 
mesâil-i hikmet-i ilâhiyyeye mâil ü sâlik ve gıdây-i rûhânîsi mesâbesinde 
olan şi'r ü inşâ ve niiket ü mezâyâ istimâ'ına pek aşın râgıb u mütehâlik 
ola-gelmiştir. Bunun için fenn-i hikmet-i ilâhiyyeye dâir bir çok kütüb ü 
me'âsir yazıldığı gibi edebiyyâttan dahi bunca âsâru mücelledât keşîde-i 
rişte-i tahrîrât kılınmış ve tezyin ve tehzîb-i kelâm için fevka'l-âde ve 
sair fünûn-ı lâzimeden ziyâde bezl-i cell-i ihtimâm olunmuştur. Yâ bir 
söz için bu kadar emek sarf eylemek abes ile iştigal demek olmaz mı 
denilmesin. £irâ bu âlem-i mezâhirde söz gibi nefs-i nâtıka-i insâniyye- 
ye müessir bir şey yoktur. Bu sebebden meydân-ı ma'reke vü perhâşda 
cân u baş telâşında iken bir söz ile gayrete gelerek nice yüz bin âdem mev
ki'-i fedâkârîde sâbit-kadem olup indinde en azîz ü leziz olan hayâtım 
bir söze değişdiği ve bir söz ile rûh-ı iıısânî fevka-mâ-yetesavver ve bin 
cihân değer şevk u şâdmânt kesb ede-geldiği pek çoktur. Sözün rif'a t-i 
kadri nasıl inkâr olunabilir. İnşânın hayvânât-ı sâireden m â-bihi'l- 
imtiyâzı olan sıfat-ı mâdihası ve tercemânü'l-kalb ve dellâl-i âlem-i 
gayb olan lisanın olanca bidâ'a vü sermâyesi söz değil midir ve söz gibi 
âlemde metin ü pây-dâr bir eser var mıdır. Eyyâm-ı mâziyede gelip geçmiş 
ve cemt'-i asarı münderis olup dâr u diyân unutulmuş bunca sâhib-i 
kemâl ü kudret olanlann adını yâd ettiren ve bunca ashâb-ı dâniş u 
irfanın nâmını encümen-i âlemde dâstân eden söz değil m i; ve tûfân-zede-i 

fena olan ümem-i salifenin ihtirâ' etmiş olduklan bunca sanâyi'-i garibe
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ve âsâr-ı acibe bütün bütün mahv olup gitmiş iken ol vakitler bir şâirin 
söylediği söz mahv olmayarak bu kadar emvâc-ı havâdis içinde yuvarlanıp 
geliyor. Sözün büyüklüğüne bundan büyük delil isler mi. Ancak sözün 
dahi kadr ü kıymeti söyleyenin ma'lûmât u ma'rifetine göredir. £îrâ söz 
kâr-gâh-ı derûnda dokunmuş bir kumâş-ı bukalemun olduğundan âb u 
tâb u tarâveti ve çârsûy-i kaabiliyyette kıymeti kuove-i âkılenin ter-dest i-i 
terbiyesine göre olur. Bu cihetle sözün gerek böyle dil-dûz u ciğer-sûz 
olması ve gerek dâmen-i haşre kadar pây-dâr olacak derecede bulunması 
dahi ilm u kemâle mütevakkıfdır ve her lisâna şeref veren şâmil olduğu 
fünûn u ma'ârifdir ve fünûn u m a'ârif i hâvi olmayan lisân her ne kadar 
zâten mükemmel ve muntazam olsa bile âsâr-ı i'mârdan mahrûm olan 
arâzi-i hâliye gibi add olunup nitekim arâzinin hüdûdu bi't-ta'yîn kedd-i 
yemin ile envâ'-ı tarhlar açılmadıkça dil-nişin ü ma'mûr olmaz ise lisân 
dahi tahdid olunup da anın üzerine i'm âl-i fık r-i medid ile divânlar ve 

fünûn-ı mütenevvi'adan kitâblar yazılmadıkça mu'teber ü meşhûr olamaz. 
Bu sebebden nâşi mahzâ lisânın terbiyesi ve sözün tarz-ı belâgat üzere 
olması için ulûm-ı edebiyyeden elsine-i adîde üzere bu kadar kitâblar te 'lif 
olunmuştur. Velhâsıl inşânın gerek havâic-i cismâniyyesi ve gerek metâ- 
lib-i rûhâniyyesi hasebiyle tahsil-i ilm ü ma'rifete muhtâc idüği vâreste-i 
kiilfet-i ihticâcdır. İşle bu emr-i ehemme hizmet etmek için muhassenât-ı 
asriyyeye ilâve-i cemile olmak üzere Encümen-i dâniş nâmiyle bizim gibi 
âcizlerden mürekkeb işbu cem'iyetin in'ikaad ü küşâdı hususuna müsâ’ade-i 
seniyye bî-dirîg buyrulmuştur. Cenâb-ı Hakk'a çok şükürler olsun bizi 
bir pâdişâh-ı hakaayık-iktinâha bende etmiştir ki bendegân ü tebe'asın 
sinn-i temyîz-i dâniş ü irfana isâl için efrâd-ı etfâl gibi mehd-i merha- 
met-i seniyyelerinde terbiye ile ihsan ü inâyet-i çelilesin itmâm u ikmâl 
ediyor. Bizlerin ise her husûsda aczimiz ber-kemâl olduğu misillû bu 
babda dahi izhâr-ı acz ü ibtihâlden gayn bir diyeceğimiz ve âciz oldu
ğumuzu bilerek vüs'-i kemterânemiz mıkdârı çabalamaktan başka bir 
işleyeceğimiz yoktur. Hemen Müfettihü'l-ebvâb ve Müsebbibü'l-esbab 

4ili JLî hazretleri intizâm - bahşây-i usûl-i adi ü 
merhamet ve tertîb-fermây-i fu sû l-i satvet ü saltanat olan Veli-ni'met-i 
bi-minnetimiz efendimiz hazretlerinin ömr ü şevket-i şâhânelerin efzûn 
ve vücûd-ı âlem-sûd-ı mülûkânelerin âfât-ı sûriyye ve ma'neviyyeden 
masun buyursun âmîn bi-hürmeti seyyidi'l-mürselîn.

Bu m akaale-i hitâbiyye tebyiz ü tehyi’e ettirilmiş idi. İşbu 
altm ış yedi senesi ram azân-ı şerifinin on sekizinci çarşamba
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günü “ £aM hazret pâdişâhi yann Vâlide Sultan hazretlerinin inşâ- 
kerdesi olan Dârü* l-ma'ârif*e teşrif ile Encümen-i dâniş'i küşâd buyu
racaktır" deyu Bâbıâlî’ye  haber geldi. Â lî Paşa fakiri celb ile : 
“  Yann ol makaalenin kıraatinden evvel Sadrâzam efendimizin bir münâ
sib nutuk ile feth-i bâb-ı makaal eylemeleri münâsib olur. Kendilerine 
arz u ifâde ediniz”  dedi. Vakit geç idi. Gece sâhil-hâne-i Sadr-ı 
âlî’ye gittim, lftarcıların vc züvvârın kesretinden vakt-i fursat 
düşürüp de Paşa’ya ifâde-i hâl edinceye dek gece yansı oldu. 
Andan sonra dahi Paşa ba’z-ı mesâlih-i mühimme ile meşgul 
olup vakt-i sahûrda hareme gitti. Fcrdâsı perşembe günü erkence 
çıkıp doğru Dârü’l-ma’ârif’c vardı. Elhâsıl bir şey tertîb u tahrîr 
etmeğe vakit bulamadı. Zât-ı şâhâne ise erkence Dârü’l-ma’ârif’e 
teşrif buyurdu. Bı’ l-cümle vükelâ ve a’zây-ı Encümen huzûr-ı 
hümâyûnda kaaim oldukları hâlde Reşid Paşa bi’ l-bedâha bu 
nutku îrâd eyledi.

Reşid Paşa’mn nutku

Velt-ni'met-i bi-minnetimiz Pâdişâh'tmız efendimizin ibtidâ taht-ı 
Saltanat-ı seniyye'lerine revnak verdikleri yevm-i mes'ûddur ki- li'llâhil- 
hanıd devlet ü mülkde terakkisi görülmekte olan kuvvet ü ma'mûriyyelin 
ve âlemin nâil olduğu saâdet ü emniyyetin mebde'-i mübârekidir- işte ol 
gün Pâdişâh'ımtz bâb-ı adâletini teyemmünen açmışlar ve mehâmid-i 
ahlâk-ı seniyyelerinin burhân-ı bahirini göstermişler idi. Sonra inşâna 
insânlığını bildirecek ve herkesi dünyâ vü âhirette sa'âdet ü selâmete 
erdirecek ulûm-ı ma'ârif in intişânna dahi bir tartk-ı sühûlet açarak 
Cenâb-ı Hakk'a şükürler olsun az vakit içinde semere-i nâfi'asım ve 
irfân-ı hakiki-i şâhânelerinin dahi delil-i kavisini gösterdiler. İşte bu
nun tedâbir-i mütemmime sinden olmak üzere bu Encümen-i dâniş'in 
teşkilini dahi murâd buyurup Vâlide-i muhteremlerinin isr-i âliye ikti- 

fâen ihyâ buyurduktan böyle bir eser-i celtlde bu cem'iyyet-i hayriyye- 
nin bed'i günü teşrif-i şâhânelerini dahi diriğ buyurmayarak cümle 
kullanm ihyâ buyurdular. Bizler nasıl bahtıyâr âdemleriz ki hayırlı 
bir asra yetişerek envâ-ı ni'am-ı sûriyye ve ma'neviyye ile mutene'-'im 
olmaktayız ve bizim evlâtlanmız bizden ziyâde bahtiyardır k i her bir 
ni'mette bizlerle müşterek olduktan başka kemâlât-ı insâniyyeye lâzım 
olan ulûm u ma'ârifin esbâb-ı sühûletini dahi inâyet-i velt-ni'metle 
hâzır u âmâde bulmaktadırlar. Hak te'âlâ hazretleri sâye-i şahaneyi
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üzerlerimizde dâim buyursun âmin. Velt-ni'met efendimiz Encümen-i 
dâniş'in küşâdını emr u ferman buyurdular.

Reşid Paşa bu veçhile nutkunu itmâm ettikten sonra Encü- 
men-i dâniş’in reîs-i sânîsî Hayrullah Efendi eser-i hâme-i fakîr 
olan sâlifu’z-zikr makaale-i hitâbiyyeyi okudu. Ba’dehû Encü
men’in birinci eseri olmak üzere Kavâ'id-i osmâniyye huzûr-ı hü
m âyûna arz u  takdim edildi. T ab ’u temsili ferman buyruldu ve 
anın emr-i tab’ı Encümen için  ibtidây-i müzâkere add olundu. 
Anın üzerine Sultan Abdülmecid Han hazretleri Reşid Paşa’ya 
hitâben: “ Cevdet Efendi'nin de pâyesi terfi' ile ta ltif olunsun. Fakat 
kendisinin sahihen memnun olacağı sûrette olmalıdır. Orasını artık 
Şeyhülislâm Beyefendi ile müzâkere edersiniz”  dedi. Ba’dehû sarây-i 
hüm âyûnlanna avdet buyurdu. Â lî Paşa hemen Reşid Paşa’nın 
yanına vardı. Sâlifu’z-zikr nutkunu tekrâr ettirdi ve kurşun 
kalemle bir kâğıda yazdı. Biz de birer nüshasını alıp tab’ olun
mak üzere Takvim-i Vekaayi'e ve Ceride-i Havâdis'c gönderdik.

Böyle söylediğini yazmak ve yazdığını söylemek Reşid 
Paşa’ya  mahsûs bir haslet idi. Bir kâtibe uzun bir fıkra ta’rif 
ettikte kâtibin kuvve-i hâfizası olup da amn ifâdâtını ayniyle 
zabt ederse bir güzel müsevvede - olurdu ve tashihe muhtâc 
olmazdı. Fuad Paşa dahi pek güzel nutk eylerdi vc hâzır-cevâb 
bir zât olup güzel mazmûnlar ve nükteli sözler söylerdi. Lâkin 
nutku başka ve inşâsı başka idi. Â lî Paşa’mn inşâsına diyecek 
olmayıp ancak nutku yok idi. Sükûtî bir zât idi ve üçü de ol 
vaktin en mâhir diplomatlarından idiler ve Â lî Paşa ile Fuad 
Efendi Reşid Paşa’mn birer cenâhı gibi idiler.

Ber-vech-i meşrûh Encümcn-i dâniş’in küşâdı günü sâdır 
olan irâde-i seniyye-i şifâhiyyc mûcibince muahharan tarikim 
hareket-i altmışlıya terfi’ buyruldu. Artık burnuma mevleviyet 
kokusu geldi. O ld u  olacak bâri bir de mevleviyet rütbesi alayım 
da görelim M evlâ neyler demeğe başladım. Tûl-i emel içine 
düştüm.

Encümen-ı dâniş ber-vech-i meşrûh küşâd olunduktan 
sonra ayda bir kerre D ârü’l-ma’âriPde in’ikaada başladı. Evvel-i 
emirde cereyân eden müzâkerelerden biri bu idi ki Kaoâ'id-ı 
osmâniyye ile lisânımızın kavâ’idi zabt olundu. Bir de lügat kitâbı 
yapılıp ve lisânımızda zebân-zed olan arabî ve fârsî ve şâir ec
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nebi lâfızlar kendi lisânımızdan add edilerek ta’yîn  ii tahdîd 
edilip de h&ricde kalan clfâz-ı garibe isti’mâlinden vaz geçelim 
denildi ve öyle bir lûgat-i osmâniyye kitâbı te’l î f  olunmak üzere 
bir komisyon teşkîl edildi. İlm-i târih dahi bir kaç kısma taksim 
ve âzâdan ba’zı zevâta tevz i ’ olunduğu Sırada bin yüz seksen 
sekiz senesinden iki yüz kırk bir senesine kadar olan vekaayi’in 
yazılması hisse-i fakire isâbet eyledi ve elfâz-ı garibe isti’mâlin
den ve tekellüfât-ı münşîyâneden sarf-ı nazarla herkesin anlaya
cağı ta’bîrât ile yazılması tenbîh olundu. İşte bunun üzerine 
Târih-i Cevdet'in tahrîrine başladım ve tarîk-ı tersîldc kaba 
Türkçe ibârât ile tahrîrini iltizâm eyledim.

Istitrâd: - Kelâm-ı mensur iki kısımdır. Biri müsecca’ vc 
diğeri müresseldir. Müsecca’ ol kelâmdır ki kıt’a kıt’a îrâd olu
nur ve şi’irde kaafiye olduğu gibi bunda dahi sec’ bulunur. 
Müressel ol kelâmdır ki ale’l-itlâk îrâd olunup öyle kıt’alara 
bölünmez ve sec’ aranmaz. U lûm  u funûna dâir olan kitâblarda 
fermân ve  tenbîhât ve ta’lîm ât ve şâir evrâk-ı resmiyyede tarz-ı 
tersîl kullanılmak lâzım gelip sec’ ü  cinâs ve şâir muhasscnât-ı 
bedî’iyye iltizâmı yakışmaz. M eğer ki nâdiren tekellüfsüz olarak 
tabî’atiyle bir sec’ düşmüş ola. Bir vakitten beri Bâbıâlî’ce 
evrâk-ı resmiyye müsecca’  yazılmak mültezem olmağla ekseriyâ 
kelâmın hakkı verilemez ve ba’zan lâyıkıyle maksad anlaşıla
maz idi. Ketebe-i aklâm çok defâ bir sec’ için asıl m a’nâyı 
fedâ ederlerdi. Bu cihetle tahrîrât-ı resmiyye ekseriyâ belâgat- 
ten ârî olurdu. Reşid Paşa kelâmda belâgati iltizâm  etti ve 
Bâbıâlî’nin kitabetini tarz-ı tersîle döktü. Binâen-alâ-zâlik Tâ
rih-i Cevdet'in dahi öyle tarz-ı tersîl üzere ve lisânımızda zebân- 
zed olan ibârât ile yazılması iltizâm olundu.

Reşid Paşa ile Fethi Paşa miyânelerinde der-kâr olan mübâ- 
yenetten nâşî altmış sekiz senesi rebî’ü’l-âhirinin beşinde Reşid 
Paşa azl ile R au f Paşa Sadâret’e geldi ve bir hafta sonra Reşid 
Paşa’ya Meclis-i vâlâ riyâseti tevcîh buyruldu ve cum âde’l-ûlâ- 
mn on sekizinde yine Reşid Paşa sadrâzam oldu. Mısır vâlisi 
Abbas Paşa pederinin emekdârlarına ve a’zây-i hânedânına 
bed mu’âmele ede-geldiğinden ümerây-ı mısriyye takım takım 
Dersaâdet’e gelip Abbas Paşa’dan şikâyet ettikçe Reşid Paşa 
anlan sahâbet ettiğinden Abbas Paşa ile  aralarına bürûdet ve 
mübâyenet düşmüş idi. Abbas Paşa vehhâm ve müvesvis bir zât
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olduğundan kendisini Reşid Paşa’nın hâmîsi olan ingilizlerc 
sahâbet ettirmek üzere İngiliz politikasını iltizâm etti ve ingiliz- 
leri celb için Mısır’dan Süveyş’e kadar bir demir yolu inşâ ettirdi 
ve ingilizlerin Hind’e âmed ü şüdlerini teshil eyledi. Binâen-alâ- 
zâlik Reşid Paşa anın aleyhine kıyâm ve bir takrîble amn azli 
esbâbım istihsâle teşebbüs etti. Lâkin bu da kolay bir iş değil 
idi. Hâlbuki Bâbıâlî ile Mısır vâlisinin arasındaki mübâyenetin 
devâmı iyi bir şey olmadığından bunun def’i elzem idi. Bunun 
için Müsteşâr-ı sadr-ı âlî Fuad Efendi’nin me’mûriyyet-i mah
sûsa ile Mısır’a îzâmı karâr-gîr oldu. Bundan başka Mehmed Ali 
Paşa’nın oğulları ile kızları pederlerinin mîrâsuu istemekte ve 
Abbas Paşa buna yanaşmamakta olduğundan bu mîrâs mes’ele- 
sine dahi bir sûret vermek lâzime-i hâlden idi. Bu münâsebetle 
ulemâdan birinin birlikte gitmesi münâsib görüldüğüne binâen 
Fuad Efendi dahi fakîri bi’ l-istishâb işbu altmış sekiz senesi 
cûm âde’l-âhiresinin üçüncü günü Sâik-ı Şâdî nâm firkateyn 
vapur-ı hümâyûnuna râkiben cânib-i Mısır’a azîmet eyledik. 
M âh-ı merkumun on beşinci günü Mısır’a vusul bulduk. 
Haysûn (0_>-*»-) nâm sarayda müsâfir olduk.

ilk  bahar mevsimi olup henüz İstanbul’dan Boğaziçi’ne 
nakl olunmamış idi. Mısır’da ise bu mevsimde fevka’l-âde sıcak
lar olup sam rüzgârları esiyordu. Reaumur hisâbiyle mîzânü’l- 
harâre gölgede otuz beş ve güneşte kırk beş derecelerine vardı. 
G ece yatak odasında dahi yirmi yedi derece harâret olup ben 
ise bu kadar sıcak hamamda bile duramam. Bu sıcaklardan 
muztarib olduk. Rufekaa ve hadememizin ekseri hasta oldu. 
Böyle me’lû f olmadığım mertebe sıcaklardan bî-şu’ûr olduğum 
hâlde can sıkıntısı ile şi’ir söyledim, işte ol vakit söylediğim ga
zellerden biri budur :

Gazel

Anılstn yâr elinden câm-ı mey nûf ettiğim demler 
Neşât-ı vasi ile dehrî ferâmûf ettiğim demler 
Anılsın bâri fimdi bezm-i yârân-ı SitanbuVda 
Boğaziçi'nde mevc-i mey gibi cûş ettiğim demler 
Banâ zindan olur M ısr'ın sarâyt yâda geldikçe
O Yusuf-hüsnü hasretle der-âgûf ettiğim demler 
Aceb gülfende olsun hâtır-ı ahbaba gelmez mi 
Hezân âh u feryadımla hâmûf ettiğim demler
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Tararken tünesin yâditıa gelsin bâri cânânın
O  sevda t l e  kendim hâne ber-dûş etliğim demler 
M e ğ e r  sermâye-i şâdi imiş kûy-i dilârâda 
Sirişkim nakdini hâk ile mağşûş ettiğim demler 
Anıp îstanbul'û feryâdım ile eylerim âheng 
Burâda ûd u kaanun perdesin gûş ettiğim demler 
Gelince yâda Cevdet ağlarım Sadr-ı kerem-kârın 
Der-t lûtfunda ekdârt ferâmûf ettiğim demler 
Reşid Pâşâ-yı deryâ-dil ki Nil-âsâ akar eşkim 
Gelip yâda mey-i feyzi ile cûş ettiğim demler1

Yine ol vakit söylenilmiş bir gazeldendir:

Beyit

Kitâb-ı hüsnünü şerh eyledi sabâ ammâ 
Banâ mebâhis-i gisûsu muhtasar geldi 
Bahâr-ı hattı hazân-dide olmamış Cevdet 
Nesim ile bana ol yârdan haber geldi

Fuad Efendi bu me’mûriyetinde muvaffak oldu. Mısır’ın 
senevi altmış bin kese vergisini seksen bin keseye iblâğ ettirdi. 
Mîrâs mes’elesi dahi sulh ile tesviye edildi. Abbas Paşa tarafın
dan Fuad Efendi’ye mcbâliğ-i külliyye verildi. Fakire dahi yüz 
bin kuruş kadar bir hisse çıkarıldı. Memnûnen Mısır’dan avdet 
ile şa’bân-ı mu’azzamın yirmi ikisinde İzmir’e geldik. K aran- 
tine günlerim ba’de’l-ikmâl oradan dahi hareket ile şa’bâmn 
yirmi sekizinde Dersaâdet’e vâsıl olduk.

Fuad Efendi’nin hizmeti nezd-i devlette makbûl olduysa 
da Mısır beylerinin emelleri Abbas Paşa’mn azl ü teb’îdinden 
ibâret olmağla Fuad Efendi’nin o yola gitmediğinden dolayı 
“ Abbas Paşa'nın parasına tama' etti de işi tesviye yoluna gitti”  diyerek 
aleyhinde pek çok söz söylediler. Fuad Efendi ise Bâbıâlî ile A b 
bas Paşa arasındaki mübâyeneti izâle ile tesviye-i maslahat ve 
devlete güzel hizmet eylemiş olduğundan bunu Reşid Paşa dahi 
lisânen tahsîn eylemiş ise de Abbas Paşa’dan ahz-i sâr edeme

1 Bundan sonra müellifin, çizilmiş olarak, Ali Galib Paşa’ya bir gazel-i 
müzeyyeli ayrıca bir de beyti vardır.
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diği cihetle amn azli yoluna gidilmemiş olduğundan kalben 
pek de hoşnûd olmamış idi. Binâen-aleyh zahiren Fuad Efendi 
ile ke-mâ fi’s-sâbık şîr ü şeker iseler de bâtınen aralan biraz 
şeker-âb idi. Hâlbuki Reşid Paşa ile Fethi Paşa yek-digeriyle 
uğraşmaktan hâli olmadıkları cihede Abdülmecid Han hazretleri 
işbu altmış sekiz senesi şevvâlinin yirmi beşinde ikisini dahi azl 
ile Â li Paşa’yı makaam-ı Sadâret’e ve Fuad Efendi’yi Hâriciye 
nezâretine getirdi.

Â lî Paşa her ne kadar efendisi olan Reşid Paşa’va hürmet 
ve ri’âyette tecvîz-i kusûr etmiyoridiyse de rekaabet-i câh u 
riyaset başka şeye benzemeyip bir takım ashâb-ı ağrâz dahi 
ifsâd-ı mâ-beync sâ’î  olduklarına mebnî bu tebeddül münâ
sebetiyle bi’t-tabı’ aralan açıldı; ve Â lî Paşa ile Fuad Efendi zâten 
müttehid olup Serasker Rüşdi Paşa dahi anlar ile birleşerek 
üçü ekaanîm-i selâse gibi yek-vücûd oldular ve me’mûrîn ikiye 
münkasim olarak bir takımı bunlara meyi ile diğer bir takımı 
dahi Reşid Paşa taraf-darlığmda sâbit kaldılar. Fakir bu ihtilâ- 
fâtın içine girmedim. Hâl-i sâbık üzere ayağımı direyip durdum 
ve ol esnâda Reşid Paşa nazar-ı hümâyûndan sâkıt olduğu ci
hetle amn dâiresine tereddüdümden dolayı me’mûrîn-i Bâbıâlî 
benden bigâne duruyorlardı. Hattâ Tunus ve Yemen vc Dağıs
tan ve H îve ve Hokand gibi diyâr-i ba’îdeden vârid olan arabî ve 
fârsî evrâkı fakîr tercüme eyler ve icâbına göre arz ettirir ve 
cevâblarım kaleme alırdım. Bu kerre Â lî Paşa Sadâret’e geldikte
o misillû esrâra dâir olan evrâkı bana veremeyip oâbıâlî’de 
başka mütercim dahi olmadığından bu misillû kâğıdlar mevkuf 
duruyordu. Şu hâlde Fuad Paşa ile dahi ara-sıra görüşmekte 
olduğumdan dolayı Reşid Paşa’mn dâiresi halkı bana keç na
zarla bakıyorlardı. Ben sanki karantineli gibi olup herkes be
nimle ihtilâttan ictinâb ediyordu. Reşid Paşa’mn hilâf-gîrâm 
taraf taraf anın kadh ü zcmmiylc meşgul oldukları hâlde benim 
yanım da kimesne am zcmmeylemezdi ve Reşid Paşa Fuad Efen
di’y i zemmede-geldiği hâlde fakîr mevcûd iken amn aleyhine 
bir şey söylemezdi ve Reşid Paşa’mn dâiresi halkı mahremâne 
akd-i meclis-i musâhabet ettiklerinde bütün vükelâya ve belki 
âlem-i bâlâya dâir sözler söyler iken fakîr anların meclisine 
dâhil olsam söz kesilirmiş. Benim buralardan haberim yok. 
M eğer ki keyfiyet tereşşüh ederek âlem-i bâlâya kadar vâsıl
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oluyormuş. Burasım bir kaç sene sonra öğrendim. Elhâsıl o 
vakit iki taraf dahi benimle ihtilâttan çekiniyordu. Ahibbâdan 
ve Reşid Paşa âdemlerinden biri bana hâlisâne nasihat yollu :
11 fa  bizim tarafa gel ya öte tarafa git. İk i bayraktan birine yazıl• 
£(râ buraya gelip gittiğin için hey'et-i hâzıra senden emin olamaz. 
Yann biz meydana çıkarsak birinci işimiz seni ezjnektir" dedi. Ana 
cevâben : “ Ben dâ'iyân-ı devlettenim ve küçük rütbede bir âdemim. 
Vükelânın ihtilâfına karışmak bana yakışmaz• Ben herkesle barışığım 
ve be-heme-hâl bir bayrak altına girmek lâzım gelirse Bayezid-mey- 
dant'nda bir bayrak açıp yalnızca altında otururum" dedim. Lâkin 
âlemin bu hâller inden müteneffir olarak eskiden beri emelim 
olduğu üzere Fâtih’deki medrese odasının döşemesini tecdîd 
etmek yâhud Hamidiyc Medresesi’ne yerleşmek üzere tedârükât-ı 
lâzimeye teşebbüs eyledim. İşte ol vakit söylemiş olduğum bir 
gazelin makta’ı budur1:

Yânn vefası yok dil-i agyâr ktne-cû
Cevdet azimet etmeli uzlet diyânna

İşbu altmış sekiz senesi zi’l-ka’desinin selhi olan sah günü 
bağteten Bâbıâlî’ye teşrîf-i şâhâne vuku’ buldu. Bâbıâlî me’- 
mûrlannın bir çoğu henüz gelmemiş idi. Ber-mu’tâd dâire-i 
hümâyûnda yukarıdan aşağı binek taşına kadar dizildik. Sultan 
Abdülmecid Han hazretleri atdan inip dâire-i hümâyûnlarına 
giderken fakirin hizasına geldikte cüz’î tevakkuf ile A lî Paşa’ya 
atf-ı nazar ederek : “ Cevdet Efendi bu değil mi”  deyu suâl buyurdu 
ve Â lî Paşa : “ Evet efendim" deyicek ol pâdişâh-ı melek-şiyem : 
“ Ben am çok severim. %irâ hem dirâyetli ve ma'lûmâtlı bir zâttir. 
Hem de hüsn-i ahlâkı vardır" diyerek ileriye hareket buyurdular. 
Avdet-i hümâyûnlarından sonra Â lî Paşa çağırıp teveccüh-i 
şâhânenin hakk-ı fakirde ber-kemâl olduğunu tebşîr etti ve ol 
gün tercüme olunmak üzere mevkuf duran kâğıdlar bana verildi 
ve andan sonra ke-mâ fi’s-sâbık istihdâmımda Bâbıâlî’ce tered
düd gösterilmedi. Reşid Paşa dâiresinde dahi evvelkiden ziyâde 
hürmet ve ri’âyet gördüm. Vükelâ beyninde ne kadar tefrika 
vü şikaak olsa ben herkesle banşık idim ve bir tarafın sözünü

1 Müellif önce bu gazelin tamamını yazmıf, sonra yalnız makta’ım 
bırakıp diğer kıs unlarını çizmiştir.
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diğer tarafa söylemek âdetim olmayıp ale’l-husûs esrâr-ı devleti 
cânım gibi mektûm tutar olduğumdan herkes bana emniyet 
eyler ve şâire keşf edcmiyeceği esrânnı bana söyler idi. O l veç
hile iltifât-ı şâhâneye nâiliyyetimden dolayı ba’zılar Mâbeyn-i 
hümâyûn ile benim bir gizli muhâberem olmak îtikaadına 
zâhib olmuşlar idi. Hâlbuki Enderûn-ı hümâyun’dan kimesne 
ile ülfetim yok idi ve bu iltifâta sebeb ne olduğunu ben dahi 
bilmiyor idim. Meğer buna sebeb ancak taraf-ı Saltanat-ı se- 
niyye’ye der-kâr olan kemâl-i ihlâsım imiş. Bir firkaya ihtisasım 
olmayıp Pâdişâh du’âcıhğma inhisânm sem’-i hümâyûna kadar 
vâsıl olmuş. Bunu iki üç sene sonra öğrendim. Her ne hâl ise ol 
veçhile mazhar-ı iltifât olucak dört el ile işe sarıldım ve beyne’l- 
me’m ûrîn rû-nümâ olan taraf-dârhk dâ’iyesinden bir kat daha 
ir ağ  oldum.

Z ı’ l-hiccenin yirmi birinde Â lî Paşa azl ile yerine Reşid 
Paşa’mn hasm-ı kavîsi olan Kapudân-ı deryâ Mehmed A li Paşa 
sadrâzam ve kendi âdemlerinden Mahmud Paşa kapudan 
oldu. İşte ol esnâda Reşid Paşa’mn sarrâfi olan ma’hûd Mıgır- 
diç’in odası kapandı, defterleri alındı. Lede'l-mutâlâ’a Reşid 
Paşa müte’allikaaündan bir hayli zevâtm iltizâmâttan hisse- 
mend-i temettü’ât-ı kesîre oldukları görülüp Mehmed A li Paşa 
tarafından huzûr-ı hümâyûna arz olundu. “ Reşid Paşa bizleri 
irtikâb ile ithâm eder. Kendisi iffet da'vâsında bulunur. Bak dâiresi 
halkı Haztne-i devleti nasıl yağma etmişler" denildi. Bu defterde 
ismim yazılı olmamasiyle müftehir oldum.

Altmış dokuz senesi muharreminin on beşinde sudûr-ı izam
dan Rüşdi M olla ve Ali Râik Efendiler ile İstanbul pâyelülerinden 
Hüsâm Efendi’ye  ve Ali R âtib Bey’e Meclis-i ma’ârif-i umü- 
m iyye âzâlığı tevcih buyruldu. Rüşdi M olla Efendi sahîhen 
zâtiyle iftihâr olunur üdebâdan olup gerek Türkçe ve gerek 
A rabca güzel inşâsı var idi. Hüsâm Efendi dahi muahharan 
şeyhülislâm olan zâttir. O  dahi pek güzel târih bilirdi. A li Râtib 
[Bey] dahi fudalâdan bir z ât idi. Meclis-i ma’ârifde anların 
refâkatiyle şeref-yâb olduğuma memnûn oldum.

Â lî Paşa’mn arabîde kuvveti yok idi. Bu kerre Sadâret’ten 
infisâlinde boş kaldı. A rabî tahsiline heves-kâr oldu. Ekser-i 
eyyâmda ve ba’z-ı ley âl îde gidip kendisini tedrise başladım. 
İlm-i nahivden Birgivî’nin Avâmil nâm risâlesini okuttum ve
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kavâ’id-i arabiyyenin ta tb îkaatın ı göstererek kendisine b ir 
çok arabî ibâreler tedris ettim . Kendisi dah i m ükibb  ü m ün- 
hemik olarak pek az vakit zarfında a rab îye  kesb-i in tisâb  
eyledi vc ilm-i m antıkdan Isagoci oku ttum  ve ağ ızdan  kendisine 
ekyise tertîb ettirerek kavâ’id-i m antıkıyycnin ta tb îk aa tın ı d ah i 
gösterdim. Pek zeki bir zâ t o lduğundan  az vak it zarfında  bunu  
dahi aldı ve bayağı m antık î oldu. F akat reb î’ü ’l-âh ırın  cvâsıtında 
fzm ir vâlisi oldu vc b ir buçuk ay sonra İzm ir’e g ittiğ i cihetle 
tahsili nâ-tam âm  kaldı.

O l esnâda R usya’nın fevka’l-âde m urahhas elçisi o lan  
M ençikof D ersaâdet’e gelip vâki’ o lan ba’z-ı m u’âm clâ tından  
dolayı Fuad Efendi isti’fâ etm ekle cum âde’l-ûlânın evâh irinde 
R if’a t Paşa H âriciye n âz ın  oldu. Fethi Paşa dah i T icâret nezâ
retine getirildi ve b ir ay  sonra T ophâne m üşîri oldu. Bu sûretle 
gerek Reşid Paşa vc gerek an ın  m ekteb-i terbiyesinden yetişen
ler hep işin hâricinde kald ılar. Lâkin ahvâl-i politikıyye günden  
güne ağırlaşm ağla an la rdan  b irin in  iş içinde bu lunm asına lü- 
zûm  göründü. B inâen-aleyh şa ’bân-ı m u’azzam ın on dördüncü  
günü  Meclis-i vâlâ reîsi bu lunan  G iridli M ustafa Paşa m a- 
kaam -ı S adâre t’e getirildi vc Reşid Paşa H âriciye n â z ın  ve 
M ehm ed Ali Paşa serasker ve R üşdi Paşa H assa m üşîri ve 
R if’a t Paşa Meclis-i valâ reîsi oldu ve R usya m uhârebesin in  
m ukaddim âtı rû -nüm â olm ağla hâss ve u m ûm î meclisler ço
ğaldı. Seyf ile R usya’ya m ukaavem et için kuvvetim iz kâfi olm ı- 
yacağı anlaşıldı. N âsın üm idi Reşid Paşa’n ın  m ehâret-i kale- 
miyyesine kaldı. Binâen-aleyh Reşid Paşa H âriciye n â z ın  o ldu
ğu hâlde hâil u akd-i um ûr hep an ın  elinde idi. O l vak it Â lî 
Paşa’nın İzm ir’den fakire cevâben yazmış olduğu b ir m ektû- 
bunda :

Hâce-i muhteremim efendim

Kerem-nâme-i keremkârânenizden Hudâ bilir pek aşın müteşekkir 
ve memnun oldum. TabVatım buraya münâsib ba'z-ı ibârât ve ebyât-ı 
arabiyye derciyle izJıâr-ıfazl etmek isterdi. Lâkin baht-ı siyâhım ol bâbda 
sermâye tedârikine mâni’  olduğundan yine bizim kaba Türkçe ile iktifâ  
olundu. Himem-i ber-güzideleri eseri olmak üzere bir aralık çehre-i 
bas (retten ref'-i perde-i cehalete muvaffak olacağımı me'mûl ettim ise 
de buna da felek müsSade etmedi. Hâmiş-i kerem-nâmede işâret buyrul- 
muş olan fıkralar:
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Bülbül ağlar gül ciğer-hûn lâle pür-dâğ-ı elem 
Zevkini bilmem bu dâr-ı mihnetin kimdir süren

beyt-i meşhUrunu ihtâr etti. Allah encâmını hayr ey ley e. Ahvâl-i âlemde 
olan muzâyaka ve iztırâb her yere te'sir eylediğinden hiç bir mahâllin 
lezzeti yok. Lâkin uzakta bulunmakta hâl başka oluyor. Cenâb-ı feyyâz-ı 
mutlak Veli-ni'met-i melek-haslet efendimizi her hâlde muvaffak buyu
racakları delâil-i sâbıkadan istidlâl olunarak işle bununla teselli bulun
maktadır. ipek - böceği risâlesi için dahi mahsûsça teşekkür eder ve 
ba'd-ez-in dahi hâtırdan çıkarılmamaklığımı niyâz eylerim efendim.

F t  11  f . seru 69 

Â li

deyu  m u h arre r bulunm uştur.

O l evânda Âlî Paşa’m n  İzm ir’deki A vusturya konsolosu 
ile arası bozuk olduğuna m ebnî A vusturya sefâretinin vâki’ 
o lan  şikâyeti üzerine Â lî Paşa İzm ir vâliliğinden azl olu
n arak  şevvâlin haftasında D ersaâdet’e  geldi. Âlî Paşa yalnız 
b aşına b ir devletin  um ûr-ı hâriciyycsini hüsn-i idâreye muktedir 
iken  İzm ir’in  um ûr-ı ecnebiyyesini idâre edememiş yollu azl 
o lunm ası pek gücüne gitmiş ve bundan  dolayı Reşid Paşa’ya 
gücenm iş idi.

O l vakit ekser-i vükelâ Rusya m uhârebesini istemezdi. 
L âk in  avâm -ı nâsın ta ’nu  teşnî’indcn ictinâb  ile bunu alenen 
söylem ezlerdi ve askerî gü rûhu : “ B iz Rusya ile harbe muktediriz. 
Lâkin ahvâl-i politikıyye buna mâni’dir diyerek devletin za fın ı ketm 
etmek elzemdir”  derlerdi. Bu sûrette is e : “ Reşid Paşa muhârebeye 
mâni’ oluyormuş”  deyu nâsın  lisânına düşecek idi. Binâen-aleyh 
R eşid Paşa dah i : “ Kuvvetimiz var ise hiç durmayıp cenge kıyâm 
etmeliyiz. Lâkin Rusya ile muhârebeye kuvvetimiz k â fi değildir" dedir
m ek ister ve b ir  ta rafdan  dah i A vrupalu’yu R usya aleyhine kıyâm 
ettirm eğe çalışır idi ve mecâlis-i um ûm iyyede iki ta ra f  dahi 
kendi m u tâ lâ ’a-i m ahsûsasına m uvâfık lisân kulllanm ağla vü
kelân ın  beyninde ih tilâ f olduğu anlaşılıyordu.

R eşid Paşa öteden beri Şeyhülislâm  Â rif H ikm et Bey’e 
pek ziyâde m üteveccih olduğu hâlde bu k en e  Â rif  H ikm et Bey 
m uhterizâne  ve ih tiyâtkârane davran ıp  m übâhasât-ı vâki ayı 
sükût ile geçişdirerek iki tarafi dah i k ırm am ak mesleğinde bu-

T,cH ,r; GrMkf. S
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lundu. Meclis-i vâlâ müflisi Â rif Efendi ise etvâr u m işvânnda 
gayet serbest davrandı ve Reşid Paşa’mn teveccühünü kazandı 
ve bir de Mehmed Ali Paşa el albndan suhteleri tahrik ile bir 
ihtilâl çıkardı ve Reşid Paşa gibi ba’z-ı vükelânın azliyle ihti
lâlin basılacağı Abdülmccid Han hazretlerine hafiyyen ilkaa 
olundu. Zât-i şâhâne ise böyle suhte sözüyle vükelâ tebdilini 
tecviz  etmediğinden verdiği emr-i kat’ i üzerine ihtilâle ön 
ayak olan hoca ve suhtelerden bir çoğu tutulup nefy olun
du. Â rif Hikmet Bey bu husûsda dahi seyirci gabi davrandı
ğına mebnî Reşid Paşa ana ziyâdesiyle gücendi. Reşid Paşa 
bu ihtilâlin kendi aleyhidne ihdâs olunmuş bir keyfiyet oldu
ğunu bildiği cihetle bundan ürkerek bir kaç gece konağına 
gelemeyip Beşiktaş’da kalmış idi ve ber vech-i bâlâ müceıred 
Sultan Abdülmecid Hân hazretlerinin metâneti ile ihtilâl 
ber-taraf olmuş idi. Fakat Rusya muhârebesi esnâsında ule
mâ güruhunun vükelâ aleyhinde bulunması muvâfik-ı hâl ü 
maslahat olamıyacağına mebnî ulemânın islâh-ı efkârı elzem 
görülüp bu emr-i mühimmi Reşid Paşa fakire havâle etmekle 
bir gün ale’s-sabâh Hoca Y ahyâ Efendi’ye gidip anı aldım 
Şeyhülislâm-kapısı’na götürdüm. Â rif Efendi ve Fetvâ-emîni 
Refik Efendi ile ders-i âm hoca efendilerin en ileri gelenlerin
den ba’zılan celb ile tasvîr-i mes’ele olundu. Fî-m â-ba’d ho- 
ca’lar içinde öyle yolsuz hareketlere meydan verilmiyeceğine 
dâir söz alındı. Bu yolda bir m azbata yapıldı ve hemen o gün 
Sarây-i hümâyûn’a takdim edildi ve her güne kıyl u kaalin 
arkası kesildi. Bu veçhile Reşid Paşa’nın pek ziyâde teveccüh ve 
mahabbetine mazhar oldum ve bu keyfiyetin hakkımda terak- 
kî-i teveccüh-i pâdişâhîyi mûcib olduğunu sonradan haber 
aldım. Elhâsıl o zaman beyne’l-vükelâ mevcûd olan muhâsama 
Devlet-i aliyye ile Rusya devleti beyninde zuhûra gelen adâ- 
vetten az değil idi ve Reşid Paşa’mn birinci derecede hasmı 
Mehmed Ali Paşa olmağla birbirinin kanını içmeğe teşne idiler 
ve mukaddemâ Mehmed Ali Paşa sadrâzam oldukta tebrik 
için A rif Efendi amn sâhil-sarâyma gidip Mehmed A li Paşa ise 
diğer odada ba’z-ı zevât ile mahremâne musâhabette buluna
rak Â rif Efendi’yi haylice bekletmiş ve bu dahi Â rif Efendi’nin 
kibr ü vakaarma dokunmağla hemen kalkıp dört çiftesine biner 
iken Mehmed Ali Paşa’mn âdemleri seğirderek : “ Aman Paşa
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fimdi haremden çıktı. Avdet buyurunuz”  demişler ise de : “ B iz hukuk-1 
ibâd ile meşgulüz. Bt/ıûde vaktimizi izâ'a edemeyiz?' diyerek binip 
gitmiş idi. Bundan dolayı Mehmed A li Paşa’y a  dil-gîr olup 
Reşid Paşa ise Mehmed A li Paşa aleyhine düşürecek âdem arardı. 
Bu cihetle dahi Â rif Efendi’yi ziyâde iltizâm eder oldu.

Yetmiş senesi cumâde’l-ûlâsımn dördüncü günü Rıza Paşa 
serasker ve Kıbnslı Mehmed Paşa kapudân-ı deryâ ve cumâ- 
de’l-âhiresinin yirmi dördünde Â rif Hikmet Bey azl ile Ârif 
Efendi şeyhülislâm ve Şekib Efendi rütbe-i bâlâ ile Meclis-i 
vâlâ reîsi oldu. O l vakit bence bir hâl-i müşkil daha zuhûra geldi. 
Şöyleki Â rif  Efendi’ye tereddüd ve münâsebetim kadîm olup 
hattâ Â rif Hikmet Bey’e fakiri ibtidâ o tavsiye etmiş idi. Lâkin 
bu kerre halef ve selef olduklarında zuhûra gelen rekaabetten 
nâşî Â rif Efendi Â rif Hikmet Bey’e gidip gelenlere keç nazarla 
bakmağa başladı. Hâlbuki Hikmet Bey’den inâyet görmüş 
olduğum cihetle am fedâ eylemek bence insâniyete münâfi idi 
ve bir de muhtâc olduğum kütüb-i nâdireyi andan başka bir 
yerde bulamadığım cihetle dâimâ andan isti’âre-i kütüb ü  resâile 
muhtâc idim. M a’a-hâzâ bâlâda beyân olunduğu üzere vükelâ 
beynindeki ihtilâfı kayd etmeyip bulunduğum tavurda sebât 
etmek meslek-i mahsûs-ı fakîr idi ve Fuad Efendi’ye tereddü
dümden dolayı Reşid Paşa nâ-hoşnud ise de ber-vech-i bâlâ 
ulemâ ve talebe beyninde rû-nümâ olan fesâd-ı efkârın izâlesi 
emrinde vâki’ olan sa’y  ü  gayret-i hâlisânemden ve hiç bir yerde 
huzûr-ı fakirde kendi aleyhinde söz söyletmediğimi bi’t-tahkık 
öğrenmiş olduğundan dolayı benden müteşekkir ve memnûn idi.

Devlet-i aliyye Rusya muhârebesiyle meşgul iken Yunan 
eşkıyâsı hüdûdu tecâvüz ile Yanya ve Tırhala sancaklarını 
pâ-zede-i hasâr eylediklerinden ol tarafa bir mıkdâr asâkir-i 
mısriyye gönderilmiş idi. Lede’l-muhârebe asâkir-i mısriyye 
münhezim olmağla eşkıyâ pek ziyâde fiirce buldular. O  cihetten 
dahi devlete bir gaaile açıldı. Binâen-aleyh Fuad Efendi me’- 
mûriyyet-i mahsûsa ile ol tarafa gönderildi. Yine ol vakit ya’nî 
gurre-i recebde Â lî Paşa dahi Hüdavendigâr vâlisi oldu. Yanya 
ve Tırhala taraflarındaki asâkir hep Fuad Efendi’nin ma’iyye- 
tinde olmağla emr-i kumandayı eline aldı. Pek güzel kuman
danlık etti. Eşkıyâyı tedmîr eyledi. Memleketi yunânîlerin şer
rinden kurtardı. Kalemen ne kadar bahâdır ise a’mâl-i seyfe
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dahi kaadir olduğunu gösterdi, işte ol vakit kendisinden almış 
olduğum bir kıt’a cevâb-nâmenin sûretini ber vech-i âti tahrîr 
edeyim.

Fuad Efendi’den vârid olan mektûbun sûreti

Fazilet-meâbâ
Mukaddemce bir kerem-nâme-i kirâmîlerine nâil olup cevâbını 

yazmakta kusûr eylemiş iken bu kene biri diğerinin içinde olarak iki 
kıt'a lûtuf-nâmelerine dest-res olup hem mahcûb ve hem de memnun oldum. 
Vâki’ olan kusûrum mücened kesret-i meşguuliyyetimden ne?et eylemiştir. 
Her hâlde gördüğüm eser-i mahabbetlerinden büyük biiyük teşekkürler 
ederim, işte efendim kalemi seyfle değiştim. Ceneralliğimin eserini 
epeyce gösterdim. Merkez-i eşkıya olan Peta nâm mahâlli urup bunun 
kuvve-i te'siri ile Yanya'nm nâire-i isyânı muntafî olduğu mesmû'-ı 
fâzılâneleri buynılmuştur. Hamd olsun ümidimden az vakit içinde bitti. 
Eser-i muvaffakiyyet-i pâdişâhî olduğunda hiç şübhe yoktur. Şimdi 
hüdûd kenânna çekilmiş olan eşkıyâyı urmak üzereyiz. O dahi hâsıl 
olacağı eltâf-ı ilâhiyyeden müsted'âdır. Şimdilik Narda sahrâsında 
hayme-nişîn-i besâlet olup etrâfa velvele vermekteyiz. Fakat bu me'mû- 
riyet geçen me'mûriyetlere rahmet •okutturdu. Vel î-nVmetim efendimizin 
çektikleri sıkıntıya dâir olan iş'arlan Hudâ bilir kalbime te's ir eyledi ve 
Allah alimdir gece gündüz kendilerini ve çektiklerini düşünmekteyim. 
Çekilir derd-i ser değildir. Lâkin Allah kendisini yine bu gün için sak
lamıştır. %îrâ sarsar-zede-i felâket olan şu sefîne-i devletin idâresi yine 
kendisinin elinde olmayaydı batacağında hiç sübhe yok idi. Ali Galib 
Paşa efendimizin hâk-i pây-i âlilerine yüz sürer ve Beyefendi'lerin dâ- 
men-i devletlerin takbil ederim. Ma'rûzât-ı mahsûsa takdiminde kusû
rum vardır. Lâkin bir aydır hiç bir yerde durup oturmayıp dağdan dağa 
dolaşmakta ve bin türlü şey ile uğraşmakta olduğum cihetle bu kabahat
lerimin afv olunacağını ümid eylerim. R â if Efendi'ye Neş'et Efendi'ye 
Mösyö Agob'a selâm eylerim ve zât-i fâzılâneltrinin dest-i ma'ârif- 
peyvestlerin takbil ile hatm-i makaal ederim efendim.

F t  s ı  ş  sene 70 m  mu'asker-i Narda

Fuad 
Cenerâl-i ordu-yi 
Yat\ya ve Narda
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O l vakit Reşid Paşa’mn matmah-ı nazarı Mehmed A li Pa- 
şa’y ı bir tarafa def’ etmek olup eğerçi buna dahi muktedir idi. 
Lâkin Sultan Efendi’nin hâtınm kırmamak için am bir başka
sının eli ile icrâ ettirmek isterdi ve Reşid Paşa’mn dâimâ bir 
mahrem-i esrârı olup her işi anınla söyleşmek merâkı idi. Mukad
demâ Â lî Paşa ve bir aralık Fuad Efendi dahi bu mevki’ lerde 
bulunmuş idi ve bu esnâda mahrem-i esrârı K ıbnslı Mehmed 
Paşa’nın yeğeni Besim Beyefendi bu mevki’de bulunarak Reşid 
Paşa’nın her sırrına vâkıf idi. Bir gün Kıbnslı : “Ben sadrâzam 
olsam Mehmed Ali Paşa’y ı rıefy eder de sonra arz eylerdim'' demiş. 
Besim Bey dahi bunu Reşid Paşa’ya söylemiş olduğundan Reşid 
Paşa Kıbrıslı’y ı Sadâret’e sevk etmekle recebin yirmi dokuzun
da Kıbnslı Mehmed Paşa sadrâzam ve Halil Paşa kapudân-ı 
derya oldu ve bu sırada Meclis-i vâlâ baş-kitâbeti Emin Efen
di’ye ikinci kitâbeti Midhat Efendi’ye -muahharan sadrâzam 
olan meşhûr M idhat Paşa’dır-tevcîh buyruldu. Besim Bey ise 
M idhat Efendi’nin hasmı olmağla amn aleyhinde idi ve Kıb- 
rıslı’mn Sadâret’e getirilmesi ber-vech-i bâlâ Mehmed Ali 
Paşa aleyhinde kullanılmak garazına mebnî iken Sultan Efen
di’ye aız-ı hulûs için islâh-ı zâtü’l-beyne ibtidâr ve bir gün 
meclisde Mehmed Ali Paşa’mn mecâlis-i âliyeye me’mûriyye- 
tini ihtâr edicek Reşid Paşa’ya hayret elvermiş ve ol günden 
îtibâren Kıbnsh’mn azlini kurmuş ise de bir hafta evvel am 
tavsiye ile Sadâret’e sevk etmiş iken der-akab televvün ile alenen 
aleyhinde bulunmak çirkin görüneceğinden çâresiz bu niyyetini 
mektûm tutarak evvel be-evvel amn aleyhinde hareket edecek 
zevâtı celb ü te’ lî f  edip de dolayisiyle am azl ettirmeğe ve bura- 
lanm  Besim Bey’den dahi ketm ederek bir müddet am yine 
mahrem-i esrâr gibi tutarak avutmağa ve  hakaayık-ı umûrda 
fakiri mahrem-i esrâr edinmeğe karâr vermiş. îşte hâl bu mer
kezde iken ramazan geldi. Reşid Paşa Küçüksu’ya ıftânye ve 
yemek ısmarladı ve fakîri kayığına aldı. Yukan  doğru çıkıp 
ba’z-ı süferâyı dolaşdık. Akşam üzeri Küçüksu’ya  gelip birlikte 
iftâr ettik. Abdest alıp akşam namaz lanm  kıldık. Paşa her akşam 
şâirinden mektûm olarak müdâvim olduğu evrâdım okudu. 
Ba’dehû çayırda birer iskemle üzerinde oturduk. Y âr u ağyârdan 
hâlî olarak saatlerce musâhabete koyulduk. Paşa tamâmiyle 
açıldı. Benimle derdleşdi. U zun uzadıya hasb-i hâl etti. Evvelâ
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hakk-ı fakirde m ukaddem â emniyetini  selb edecek nasıl sözler 
söylenmiş olduğunu ve keyfiyeti ne veçhile tahkik ve sıdk u 
ihlâsımı nasıl tecribe eylediğini bast u  beyân ve Fuad Efendi’n in  
televvününden şikâyet eyledikten sonra ledilnniyyâta girişti ve 
politikaca ne hâl ü  mevki’de bulunduğunu şerh ii îzâh eyledi. 
İşte ol vakit ne mevki’de bulunduğum u anladım  ve bu hâl ü 
mevkı’in  nezâketini bildiğimden ve artık  evvelki gibi lâ-übâli- 
yâne her tarafla görüşemiyeceğimden biraz telâş eyledim.

K ıbnsh’m n Rüşdi Paşa hakkında der-kâr olan adâvetine 
m ebnî am İstanbul’dan def’ etmek üzere Arabistan ordusu 
müşîri nasb ettirmiş idi. Bu bâbda Reşid Paşa dah i anınla 
miıttefikü’l-kelime idi. Lâkin ber vech-i bâlâ Reşid Paşa Kıbrıslı 
hakkında tebdîl-i efkâr etmekle Rüşdi Paşa’m n D ersaâdet’de 
kalmasını ârzû eder olmuş idi. Rüşdi Paşa ise zâten tem âruz 
yolunda ayak sürümekte idi. Binâen-alâ-zâlik Reşid Paşa’nın  
emriyle Rüşdi Paşa’ya gittim. Kendisinin A rabistan’a  gönderil
mesi Reşid Paşa’m n re’y ü  nzâsına muvâfık olm adığım an la t
tım . Ba’dehû Rüşdi Paşa’m n îcâb-ı vakt ü  hâle nazaran D ersaâ
det’de bulunmasında fâide olacağı M âbeyn-i hüm âyûn tarafına 
dah i işrâb edildi. Bu sûret ise oraca dahi cana m innet imiş. 
Derhâl taraf-ı şâhâneden Rüşdi Paşa’ya gizlice haber gönderil
miş “Arabistan'a gitmesin. Cebr ederlerse ben anı himâye ederim” 
deyu buyrulmuş. Bunun üzerine Rüşdi Paşa tarafından îtizâr 
olunmağla Kıbrıslı meclis-i vükelâda bu bahsi der-m iyân ede
rek : “ jEğer Rüşdi Paşa gitmez ise nefy olunmalıdır” dedikte Reşid 
Paşa : “Tok bir âdemin mücerred i'tizâr ü istifâsı üzerine nefyine 
kadar gidemem. Bâb-ı hürriyyeti sedd edemem"  deyicck Kıbrıslı bo
zulmuş ve iş pes-mânde olup kalmıştır. Besim Bey bu türlü  
şeylerden işin rengi değişmiş olduğunu hiss etmeğe başladı. H â- 
sıl-ı kelâm ol vakit zimâm-ı devlet Reşid Paşa’m n yedinde olup 
zamân ise pek kanşık olduğundan Paşa b ir çok müşkilât-ı poli- 
tikıyye ile meşgul olduğu hâlde bir taraftan dahi husem â ve 
rukabâsı ile uğraşmakta idi. Fransız elçisi Baraguey d ’Hilliers 
dahi amn aleyhinde bulunmağla ba’z-ı müşkilât çıkarm akta iken 
hele Fransa’ya gitti. Reşid Paşa biraz teneffüs etti. Fakat ken
disinin pek sevdiği hafidi K erim  Bey akdemce vefât eylemiş 
idüği cihetle pek me’yûs ve müte’ellim idi. Akdemce hasb-i hâl 
yollu Hüdâvendigâr vâlisi Â lî Paşa’ya yazmış olduğum m ektûba

cevâben bu esnâda vârid olan m ektûbun bir sûreti buraya dere 
olunur.

Âlî Paşa’m n ccvâb-nâmesi 

Mekârim-perverâ efendim
Mektûb-ı mülâtafet ve mürûet-üslûb-ı kerimânelerini memnû- 

niyyel-i azîme birle ahz eyledim. Eser-i bekaay-i hüsn-i nazarları olarak 
kalem-zen-i tahrir ü tastîr olmuş oldukları elfâz-ı nevâziş-kâri ve nikât-ı 
dil-şikârîden dolayı pek çok teşekkürler ederim ve du’ây-i bi'l-hayr-i 
afiyetlerini tekrar etmekle berâber ramazân-ı şerifin dahi tebrikine mü- 
bâderet ve ibtidâr eylerim. Âsim Târihi' ni mutâla'a etlikten sonra yolla
yacağını A f i f  Beyedetıdi dahi yazmış olduğundan ve şimdilik Târih-i 
mezbûrun bendenize pek de lüzumu olmadığından ne vakit uyar ise ol 
vaki göndermesi cevâben tahrir kılındı, ^â t-i hazret-i veliyyü'n-ni'a- 
minin Kerim Bey'in vefâtından dolayı dûçâr olmuş olduklarını iş'âr 
buyurmuş olduğunuz elem ü iztırâbı evvelce zarın ü tahmin ederek Allah 
bilir ki pek müte'essir olmuş idim. Lâkin ne çâre Cenâb-ı Hakk hemen 
kendilerine tükenmez ömr ü afiyet ihsân buyursun da in-şâ-Allâhü te'âlâ 
rnüteaddid ahfâd ile ve anların dahi ahfâdiyle telâfî-i mâ-fât buyururlar. 
Baraguey d'Hilliers delisinin şu aralık cehennem olup gitmesinden sahi- 
hen pek mesrur oldum. Allah belâsını versin bir takım gavâil-i zâide de
o kâfir çıkardı ve kalmış olsa daha çıkaracak idi. Âbdülhak Efendi’nin 
vefatı fi'l-hakika mûcib-i te'essür oldu. Merhumun vâkı'â mizacı biraz 
acâib idi. Fakat eski znrefâdan ve erbâb-ı tabi'attan mir-i kelâm nâdi- 
rü'l-misl bir âdem olduğu cihetle yerini boş bıraktı « îlv  j»  â lj jl4  
«Jpâıl j . Hayrullah Efendi mirâsa konduğundan pederinin vefâtı 
acısını unutmuş olmak gerektir. Devletlû Ali Galib Paşa hazretlerine 
mahsûs arz-ı husûsiyyet ederim ve tasdi' korkusiyle arize yazamadı
ğımdan dolayı afv-i âlîlerini niyâz eylerim ve Mevlânâ Temimi 
görüldüğü hâlde ellerini öpdüğiimü ifâdeye masrûfiyyet-i himmet-i 
behiyyelerini recâ ederim. In-şâ-Allâh va'd-i devletiniz veçhile fasl-ı 
harîfde bu tarafı teşrif ile pâ-zede-i hazân-ı iftiraak olan ravza-i 
kalbi reşk-i ezhâr-ı nev-bahâr buyurursunuz. Bakî olasın hem işe bâki.

F t 5  n sene 70 
Â lî

Fuad  Efendi eşkıyây-i yûnâniyyenin hakkından gelip hü- 
dûd-ı yûnâniyyenin âsâyişini yerine getirdi. Kendisinin sâ-
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hib-i seyf u kalem olduğunu yâr u  ağyâra gösterdi ve kemâl-i 
muvaffakiyyet ile işbu yetmiş senesi evâhirinde D ersaâdet’e 
geldi. Reşid Paşa husemâsına ve ale’l-husûs M ehm ed Ali Paşa’
ya galebe etmek üzere ba’z-ı zevatı ele alm ağa m ecbûr olduğu 
sırada Âlı Paşa ve Fuad Efendi gibi eski yârâm  ile dah i barıştı.

Ol hilâlde Târih-i Cevdet'in üç cildini tetm îm  ü takdim  eyle
miş idim. Ana mükâfaten işbu yetmiş senesi evâhirinde pâyemiz 
Süleymâniye râddesine terfi’ olunm ağla bu fakîr dah i kibâr-ı 
müderrisine karıştı. Encümen-i dâniş’in  karârı mûcıbince 
Târih-i Cevdet b ir tarz-ı tersîl üzere kaba Türkçe yazıldı. Bey- 
ne’n-nâs pek çok intişâr ü  iştihâr buldu ve eğerçi ibtidây-i emr- 
de müsecca’ ve sanâyi’-i lâfziyye ile murassa’ ibarelere merâk 
eden udebây-i asr bu mesleği çendân beğenm ediler ise de son
radan güzel vc belîgaane münşeâtm zevkine varıp  bu yola sü
lük eden çoğaldı ve sonra böyle sâde ve herkesin b i’s-sühûle 
anlayabileceği yolda gazeteler çıkarıldı. Binâen-aleyh vâdî-i 
inşâda açmış olduğumuz çığır giderek şâh-râh oldu.

Bin iki yüz yetmiş bir senesi cvâilinde m üceddeden teşkil 
olunan Meclis-i âlî-i T anzîm ât riyâseti H üdavendigâr vâlisi 
Âlî Paşa’ya tevcih buyruldu. Serasker-i esbak Rüşdi Paşa ve 
sâbıkaa Meclis-i vâlâ reîsi R if’a t Paşa ve sâbıkaa Selanik vâlisi 
Dede Paşa vc sudûr-ı izam dan meşhûr Rüşdi M olla Efendi 
ve Fuad Efendi ve Rikâb-ı hüm âyûn’a  me’m ûr Ferik Ed- 
hem  Paşa dahi âzâ oldular. M üte’âkıben Reşid Paşa sadr
âzam ve Âlî Paşa Hâriciye nâzırı oldu ve arası çok geçmeyip 
Mâbeyn-i hüm âyûn ikinci kâtibi Safvet Efendi dahi Meclis-i 
âlî-i Tanzîm ât âzâlığıyla çırağ edildi. O l esnâda Takvîm - 
hâne nâzın ve V ak’a-nüvîs-i devlet olan Âkif Paşa-zâde 
Nâilî Bey vefât etmekle yetmiş b ir senesi cum âde’l-âhiresinde 
Tekvîm-hâne nezâreti Meclis-i m a’ârif-i umûmiyye âzâsından 
Recâî Efendi’ye ve Vak’a-nüvislik me’m ûriyeti uhde-i fakire 
tevcih buyruldu. Binâen-aleyh Târih-i Cevdet'i tah rîr ile meşgul 
iken vuku’ât-ı rûz-merreyi zabt etmek meşguliyeti ana  m unzam  
oldu. Fakîr ise ol esnâda Reşid Paşa’m n m ahrem -i esrân olup 
gece gündüz fakiri yam ndan ayırmazdı. Bu hâl ise şâir meşgu
liyetlerime mâni’ olm akta idi ve ben vazifemin hâricindeki işlere 
karışmaktan mütehâşî iken nazik ve m ühim  icrââtın  sebebiyyeti 
beyne’l-vükelâ fakire azv edilir oldu. Bu hâllerden pek sıkddım.
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Binâen-aleyh Reşid Paşa’yı kırmaksızm mümkin mertebe bu 
dâire-i mahremiyyetin hâricinde bulunm ak yolunu tuttum . İşte
ol esnâda b ir takım  ashâb-ı ağrâz yine Reşid Paşa ile ba’z-ı 
rufakaası arasına şikaak u nifaak bıraktılar. Ben ise bu misillû 
ashâb-ı gamz u si’âyetten mütecânib idim. H âl bu minvâl üzere 
cârî iken işbu yetmiş bir senesi şa’bânında Reşid Paşa yerine 
Â lî Paşa sadrâzam  ve Fuad Efendi rütbe-i vezâret ile Hâriciye 
nâzın  olmuşlardır.

F t ıg şa'bân sene 59 ve f i  25 haziran sene 9 8 1

Sekizinci Tezkire’de de beyân olunduğu üzere yetmiş iki 
senesi evâilinde ilm-i fikıhdan Metn-i metin nâmiyle bir kitâb 
te’lîf  etmek üzere Meclis-i âlî-i Tanzîm ât dâiresinde teşkil 
olunan komisyon âzâlığına me’m ûr olup komisyonun umûr-ı 
tahrîriyyesi dahi fakire muhavvel olduğundan ol esnâda kü- 
tüb-i fıkhiyye m utâlâ’asına daldım ve mukaddem â tafra ile 
Süleymâniye râddesine gelmiş olduğumdan bu  esnâda bi-hase- 
bi’t-tarîk  G alata mevlevîyeti teveccüh etmekle işbu yetmiş iki 
senesi cumâde’ 1-âhiresinin gurresinde G alata mansıbım zabt 
eylemiş olduğundan bi-hasebi’l-me’mûriyye m urâfa’ât-ı şer’iyye 
ile meşgul kaldım.

Yetmiş üç senesi rebî’ü’l-evvelinin altısında Reşid Paşa yine 
sadrâzam  oldu ve rebî’ü’l-âhirinin on birinde fakîrc Mekke-i 
m ükerrem e pâyesi ve reccbinin yirmi birinde Meclis-i âlî-i 
T anzîm ât âzâlığı tevcih buyruldu. A ndan sonra artık kavânîn 
ve nizâm ât lâyihalarını kaleme alm ak ile meşgul oldum. Ol 
vakit Meclis’ce elde cezâ kanûn-nâmesi müsevvedesi olup takım 
takım  anı tashih ile fasıl fasıl havâss-ı vükelâ huzûrunda kıraat 
ile kabûl olundukça tebyize verirdim . Bu sûretle cczâ kanûn- 
nâme-i hüm âyûnu hitâm  bularak arz u  isti’zân ile irâde-i se
ni yy esi b i’l-istihsâl tab’ u  temsil ettirilmiştir.

Yine ol vakit arâzî kanûn-n âmesini cem’ ü  tertîb  etmek 
üzere teşkil olunan komisyona reis olduğum cihetle haftada iki 
gün  dahi anınla meşgul olarak itm âm  olundu. Ba’dehû yine bu

1 On beşinci defter burada sona eriyor.
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komisyon ma’rifetiyle tapu nizâm-nâmcsi ve ta’ limât-ı muvak- 
katesi ve ta’rîf-nâmesi kaleme alınmıştır. Andan som a dahi 
Meclis-i âlî-i Tanzîm ât’ın mahsûlü olan kavânîn ve nizâmât 
ve evrâk-ı şâire hep âsâr-ı hâme-i fakirdir. Nihâyet kavânîn 
ve nizâmâtı cem’ ile bir cild olarak bir mecmû’a yapıp Düstûr 
deyu tesmiye eyledim. İşte ibtidâ Düstûr nâmıyle çıkan mec
mû’a budur.

Târih-i Cevdet'in cild-i evvel ve sânîsi tab’ u neşr olunmuş 
idi. Bu esnâda cild-i sâlisinin tab’ı dahi hitâm bulm ağla bir 
nüshası ber-mu’tâd V iyana Akademyası âzâsından ve İstanbul 
Encümen-i dânişi’nin a’zây-i hâriciyyesinden müverrih-i meş
hûr Hammer’e gönderilmiş idi. Buna dâir Hammer’in Viyana 
Akademyası’na vermiş olduğu takriri - ki Akademi jurnalinin 
yirmi birinci cildinde mündericdir - tercümesi ber vech-i âtî 
kayd olunur :

Hammer’in takririnin tercümesi

Bir sene geçmeden işte Cevdet Efendi Târihi'nin üçüncü cildi dahi 
zuhûr eyledi. Târih-i mezkûrun birinci ve ikinci cildlerinin muhâkemesine 
bundan akdemce mübâderet olunduğu gibi işbu üçüncü cildinin muhakeme
sine dahi şu veçhile ibtidâr olunur ki bu cildin şâmil olduğu vekaayi'in 
beyân ü hikâyesinde dahi mukaddemki cildlerde olduğu gibi kaaide-i bî- 
tarafi ve bî-garazîye ez-her-cihet ve kemâl derecede ri'âyet kılınmış ve 
edyân-ı şâire hakkında öteden beri müverrihîn-i osmâniyyenin isti'mâl 
etmekte bulundukları ibârât-ı bâridenin dere ü serdinden dahi külliyyen 
feragat ve ictinâb olunmuş olduğundan başka cild-i mezkûr bundan böyle 
Devlet-i aliyye târihini yazmak niyyetinde bulunacak frenk müverrihleri 
için en zengin ve en mutemed me'haz olup hattâ Cebcl-i Lübnân ve Cebel-i 
Kafkas'tn mevâki' ve ahâlisine dâir bu âna dek mechûl olan pek çok ha- 
vâdisât ve ma'lûmât-ı nâfi'ayı müştemil olmasiyle coğrafya erbâbının 
dahi istifâde edebilecekleri gayet âlâ ve her türlü medh ü sitayişe şâyân 
bir eserdir.

Yetmiş üç senesi evâhirinde Reşid Paşa Sadâret’ten münfasıl 
oldu ve yetmiş dört senesi rebî’ülevvelinin evâilinde yine ma- 
kaam-ı Sadâret’e geldi ve artık husâma ve rukabâsı ile uz
laşmak yolunu tuttu. Lâkin çok geçmeyip vefât etti. Yerine 
Â lî Paşa sadrâzam ve Fuad Paşa Hâriciyye nâzın oldu. Zimâm-ı
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devlet bu ikisi ile Serasker Rüşdi Paşa elinde kaldı. O l devirde 
fakire vezâretle Vidin vâliliği teklîf olundu ise de bâr-ı girân-ı 
vezâret altına girmek istemeyip îtizâr eyledim.

O l vakit Bâbıâlî’ce tahrîrât-ı resmiyyede Reşid Paşa’mn 
açmış olduğu bir yeni çığırda tarz-ı tersîl kullanılırdı. Bu 
yolda A lî ve Fuad Paşa’lar şâire fâik olmağla herkes tarîk-ı 
inşâda anlara iktifa vü taklîd eylerdi. Fakat husûsî ve hulûsa 
dâir yazılan tezâkir ve mekâtîbde ve takrîzâtta sec’ ü cinâs gibi 
sanâyi’-i bedî’iyyeye ri’âyet olunurdu. Ale’l-husûs takrizlerde 
kelâm-ı müsecca’ iltizâm kılınırdı. Nümûne olmak üzere ol de
virde yazmış olduğum ba’z-ı takrîzâtın suretlerini burada dere ü 
tahrîr edeceğim.

Müderrisîn-i kirâmdan ve Meclis-i ma’ârif âzâsından Rus- 
cuk’lu ( ) A li Fethi Efendi jeolojiye ya’nî fenn-i tabakaat-ı 
arza dâir mukaddemâ Mısır’da Fransızcadan Arabîye tercüme 
edilmiş olan bir kitâbı ol esnâda Arabîden Türkceye nakl ü 
tercüme eylemiş olduğundan anın üzerine yazmış olduğum 
takrizin sûretidir:



76 TEZÂKİR-I CEVDET

îJjIjl» J l  j»«ll J j l l  l i o i j l  pUV-l / U )  c'-SOl j  j j i f  j  ı̂_»ii 

, ^^LİI j  ıjûJI jjiîd  ıiJJL*-* J l  tî'l̂ fc j  ^  «dİ jJ U >  

jşpll vrnA £ i - l j l  j
û j j *- ^  I

Asrım ız şu’arâsından Fatîn  Efendi’nin 
Hâtim etü’l-eş’âr nâm iyle te’ l î f  eylemiş olduğu T e zk irc ’si 

üzerine takrizdir 

M etâli'-i mahâsin-mecâmi'-i tahiyyât divân-ı ahadiyyet-unvâtı-ı 
Alîm ü Vehhâb'a takdim ve bedâyi'-i meyâmin-vedâyi'-i salavât bâr- 
gâh-ı risâlet-penâh-ı hâtemiyyet-meâba arz u teslim ve piş-gâh-ı hidâ- 
yet-dest-gâh-ı âl ü ashâba ta'mim kılındıktan sonra du'ây-i vâcibü'l- 
edây-ı Pâdişâh-ı İslâm'a bu veçhile girîz-gâh olunur ki şu'arây-i benâm- 
dan Fatîn Efendi Tezkire-i Sâlim 'e1 zeyl olmak üzere gerek eslâfdan 
tercüme-i hâli nakş-ı sahîfe-i tahrir kılınmamış olan ve gerek mu'âsırîıı- 
den bulunan şu'arânuı tercüme-i hâlleriyle ba'z-ı â'sârini cem' ederek hüsn-i 
edây-i münşîyâne ile silk-i beyâna çekip Hâtimetü'l-eş'âr ismiyle tes
miye ettiği işbu mecelle-i cemile ve mecmû'a-ı celîle mısra'-ı berceste-i 
manzume-i ezjmân olan zamâıı-ı ma'ârif-nişân-ı şâhânenin mulıassenâtı 
bahsine bir zeyl-i celilü'l-i'tibâr olarak hakkaa ki bir güzide-i âsâr 
ve ahlâfa güzel bir bergüzâr olup eğerçi sahife-i âlemde ibkaay-i 
âsâr ile eslâfdan ahlâfa yâdigâr bırakılmak ve taraf-ı ahlâfdan dahi 
buna nazire olarak eslâfı hayr ile yâd u tezkâr kılkmak bu âlemde bir 
de'b-i dîrin-i mu'teber ise de mûmâ-ileyh bu bâbda ahlâfdan başka 
mu'âsırînin dahi kendi hakkında hüsn-i edây-i teşekkürünü celb elmiş 
olduğundan böyle bir eser-i celile muvajfakıyyetinden dolayı cümle-i şu'arâ 
tarafından tebrik olunur. Ancak her asrın âsân pâdişâh-ı asrın ilm ü 
ma'ârife rağbet ü i'tibârı muvâzenesince olduğundan gerek sadr-ı selefde 
ve gerek asr-ı halefde du'ây-i salâtîn-i m a'ârif-elîf ser-levha-i âsâr u 
tesânif kılına-geldiği cihetle varak-gerdân-ı dîvân-ı atıfet ü ihsân ve 
şîrâze-bend-i cerîde-i emn ü emân es-Sultân ibini's-Sultân Abdülmecîd 
Hân efendimiz hazretlerinin du'ây-i bekaay-i şevket ü şânı hâtinıe-i 
kelâm ve şâh-beyt-i neşîde-i merâm kılınur.

F i  sene 1271 Ketebehü'l-haktr

A h m ed  C e v d e t

1 M ü ellif b u ra d a zühûlen  Sâm i dem iş ise d e  T a k r ız ’ in , Faltn T e z
kiresi (İstanbul, 12 71, s. 3 )’ndc bulunan  m etn in d e b u  isim  d o ğ ru  o larak  
Sâlim  çıkm ıştır.

TEZÂKİR-1 CEVDET 77

Rüşdi Efendi’nin te’ l î f  eylemiş olduğu elif-ba cüz’üne takrîz

Evvelin-pâye-i süllem-i terbiyeye henüz pâ-nihâde-i isti'dâd olan 
etfâl-i nevzâdın teshil-i reviş-i tahsilleri reftânrıda Rüşdi Efendi'nin 
cem' ü te'lifine muvaffak olduğu işbu mecelle-i cemile bâkûre-i bağ-t 

zindegânî olan her kûdek-i nev-sâle dest-avîz-i feyz ü temyiz olacak 
bir güzel risâle olarak nuhbetü'l-etlfâl ve nevbâve-i bî-misâl ve belki 
ravza-i kemâl denmeğe sezâ bir eser-i bî-hemtâ olmasiyle bu nihâlistân-ı 
nev-tarh-ı hünerden herkesin semere-i fuâdı ik tıtâ fi semer edebilmek 
için nefrini hass u tahrîz zımnında takriz olunmuştur.

Ketebehü'l-faktr 

A hm ed  C evd et

Bâb-ı Ser-askerî’de m ütercim  bulunan Cam iç Ohannes 
Efendi’nin lisân-ı fransevîden tercüme eylemiş 

olduğu K itâb-ı m antık üzerine T ak rîz
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Şeyh Muh&mmed Bahaiiddin Â m ülî’nin Nân u H clvâ’sını 
S&ib Efendi tercüme etmekle amn üzerine yazılan takrîz 
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Hacı Destan-zâde Hacı Abdullah Efendi’nin redd-i nasârâ 
hakkında te’l î f  eylemiş olduğu risâleye takrîz
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Mukaddemâ Sâhib Efendi Mukaddime-i Ibn Haldun'un 
takriben sülüsâmm tercüme edip ulûm u fünûna dâir olan faslı 
kalmış olduğuna mebnî bir müddetten beri ihtilâs-ı vakt ettikçe 
amn tercümesine çahşıyordum. Yetmiş beş senesi hilâlinde hi
tâm buldu. Ba’dehû ba’z-ı zevât Sâhib Efendi’nin tercümesini 
iki cild olmak üzere tab’  ettirdikleri sırada tercüme-i fakîri dahi 
yetmiş yedi senesi hilâlinde cild-i sâlis olarak tab’ ettirdiler. 
Dîbâcesinde du’â  ve senây-i hazret-i pâdişâhîye terdîfen Sadrâ
zam  A lî Paşa’ nın sitâyişi ile berâber makaam-ı Mcşîhat’de bu
lunan Sa’düddîn Efendi’ nin nâmı dahi zikr u ilâve olunmuş 
idi. Bu eser-i âcizî nezd-i evliyây-i umurda rehîn-i hayyiz-i 
kabûl olmağla mukâfâten rütbemin İstanbul pâyesine terfî’i 
ba ’z-ı zevât-ı fihâm  tarafından Sa’düddîn Efendi’ye ihtâr olun
dukta : “ Cevdet Efendi'nin pey-der-pey meydana çıkardığı te 'lif ât için 
milkâfât yetiştirmeğe tarîk-ı ilmiyyenin tahammülü yoktur" demekle :
“ Tarîk-ı ilmiyyenin vaz’ı ancak bu misillû şeflere mükâfat için değil 
midir" denilmiş ise de Sa’düddîn Efendi sırf ulemây-ı resmiyveden 
olduğu cihetle o misillû şeylere rağbeti olmadığından bu türlü 
sözleri ısgaa etmediğine mebnî erkân-ı devletten ba’zılannın 
cam sıkılıp tarîkimin tarîk-ı kalemiyyeye tebdiliyle İstanbul 
pâyesine mu’âdil pâye verdirilmek istenildi ise de tebdîl-i tarîk- 
den müetenib olduğuma mebnî bunu dahi bir hüsn-i sûrede 
geçiştirdim.

Yetmiş altı senesi evâhirinde Kibnslı Mehmed Paşa sad
râzam olduğu hâlde Rumeli teftişine me’mûr oldukta fakîr 
dahi ma’iyyetine me’mûr olarak berâber gidip geldim. Avdette 
terfi’-i rütbemi sûret-i kat’iyyede iltizâm etmekle Sa’düddîn 
Efendi hâh u nâ-hâh muvâfakat ederek yetmiş yedi senesi rece
binin evâilinde uhde-i fakire İstanbul pâyesi tevcih edildi. Fuad 
Paşa ol vakit Sûriye’de bulunup li-maslahatin Şirvânî-zâde 
M ehmed Rüşdi Efendi’yi Dersaâdet’e göndermiş idi. O  sırada 
fakire dahi İstanbul pâyesinin tebrikini mutazammın bir kıt’a 
mektûbu geldi. Sûreti aynen zîrde tahrîr olunur :

Faziletlû efendim hazretleri
Eser-i murûet-i aliyyeleri olmak üzere lütfen irsâl buyrulan iki 

kıt'a kerem-nâme-i kirâmîlerin alıp bunların teşekkürünü ifâda ve 
resm-i kalbî-i tebrikin icrâsında vuku'a gelen kusûrumdan dolayı afo-i
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semûhîlerin recâ eylerim. Buna mücerred dûçâr olduğum gavâil ü meşâgil 
mâni' ii hâil oldu. Riitbet-i haysiyyet-i zâtiyyeleri herkesin indinde bir 
mertebe-i re/İ'ada olarak siz rütbeden bir şey kazanmadınız ise rütbe 
zât-ı fâzılâneleriyle kesb-i irtifâ’ eylediğinden ant tebrik etmek iktizâ 
eder. Şirvânî-zâde Efendi muhlislerini muvakkaten ol tarafa gönderdim. 
Tafsîl-i ahvâl-i muhibb-i sâdtku'l-makaal anın ifâdâtiyle ma'lûm olur. 
Ülfetçe bir büyük sermâye eksildi ise de Sâib Bey bize kaldı. Şimdi çıka
gelip posta kapanacak deyû telâş verdiğinden tekrâr be-tekrâr arz-ı hulûs 
ile hatm-i makaal etmeğe mecbûr oldum efendim.

Beyrut 55 şa'bân sen» ı s j j  

Fuad

O l vakit Mısr-ı Kahire’de bulunan Yusuf K âm il Paşa’dan 
dahi cevâben bir kıt’a mektûb almış olduğumdan sûreti burada 
tahrîr olunur :

Cümle-i âsâr-ı kalemiyye-i fâztlânelerinden olup bundan mukad
demce savb-ı âciz iye irsâl ü ihdâ buyrulan tercüme-i ahire-i ıbn Haldûn 
mulâlâ'asından ulemâ vü fuzalâ sâhib-i terceme-i ûlâya çattığımızı tak
sin ve kadren ve menzilen dahi yetişmek tarikında pirâmen-i dâmen-i 
pür-emn-i âlîye el attığınızı tahmin eylediğim hâlde lâyık-ı pesend-i 
Baykara j  ç ta’bîrini ve İstanbul pâyesi mukaarenet-i
cenâb-ı fezâil-meâb-ı vekaayi'-nüo îsâneleriyle teşerrüf eylediği tebşirini 
mutazammin olan kerem-nâme-i Teftâzânî- alâme-i fâztlâneleri dest-i 
tekrime şemâme ve hâme-i ihtirama imame makaamında olmağla te
şekkür eylerim. £ât-i semâhat-simât-ı sâmilerine göre,

j >  İ J j l  4)  fy/\

J i  j j - &  J T  _>tf

işaretinde münderic bulunan beşâreti telmihan tebrik ederim. Bunun 
ma'nâsı hâtır-ı şerife defaten vârid ve şerh ü beyânı bârid olacağından 
tamâm î-i tibyânı kartben vuku'-t mülâkaata ve müsâ'ade-i meyâmin-i 
evkaata ta’lîk kılındığı ma'lûm-1 muhlis-nüvâzâneleri buyrulduk ta lû tf u 
irâde hazret-i men lehü'l-fazlt ve'l-kemâlindir.

F t  19 m sene 77 

Yusuf Kâmil

O l esnâda ale’ l-umûm İstanbul pâyelülerine Sultan A b- 
dülmecid Han hazretlerinin karîha-i hümâyûnlarından olarak

TEZÂKÎR-1 CEVDET 81

tebdîlen ikinci rütbeden Mecidiye nişân-ı hümâyûnları ihsân 
buyruldu. Buna teşekküren hem-pâyelerimiz tarafından takdim 
olunmak üzere bir arîze kaleme-alınması fakire havâle olunmağla 
bir teşekkür-nâme yazılıp cümle tarafından temhir ve takdim 
olunmuştur. Sûreti b u d u r:

Arîze-i teşekkür

M uhyî-i şe’ âir-i din ü devlet ve müeyyid-i de'âyim-i şevket ü saltanat 
olqjı Zât-ı merâhim-âyât-ı hazret-i Hilâfet-penâhi'nin zamân-ı mefâhir- 
nişân-ı ztllu’ l-lâhîleri her cihetle mağbût-ı a'sâr-1 sevâbık ve derecât-ı 
mütefâviUde bulunan bi’ l-cümle erbâb-ı merâtib-i Saltanat-ı seniyye ve 
ashâb-ı revâtib-i Devlet-i aliyye'leri hakkında ihsân u atıfetçe tslâfına 
derece derece fa ik  olup ale'l-hısûs bu dâ'iyân-ı keminden haklamda öte
den beri meşhûd-ı bâsıra-i mahmedet ü mübâhât ve nişâne-i teveccühât-ı 
ma'âli-âyât olan inâyât-ı aliyye ve teşrifât-ı seniyye-i mülûkâneleri her 
birimizin ve hey'et-i mecmû'amızın hadd-i liyâkat ve değerimizden sad 
mertebe efzûn ve hadd-i add ü ihsâdan bîrim olarak binde birinin şük
rünü edâ edecek elfâz-t teşekkür ve mahmedet bulmak muhâl ve bu bâbda 
lisân-ı sadâkat-nişân-ı ubeydânemiz lal olduğu hâlde her birimizin ma- 
kaam-ı acz ü ibtihâlde kaaim ve asi-1 vazife-i zimmet ve farîze-i mah- 
sûsa-ı sıdk u ubûdiyyet-i âcizânemiz olun ed'iye-i hayriyye-i hazret-i 
pâdişâh îye müdavim iken bu kene hakk-ı nâ-müstahakk-ı ubeydânemizde 
lem'a-pâş-ı zuhûr olan etıvâr-ı teveccühât-t celîle-i cenâb-ı cihân-bânt- 
leri âsâr-ı celîlesinden olarak mecdle-i mübâhât ve mefharet-i kemterâ- 
nemize bir lâhika ve îfây-i vasf u teşekküründen âciz olduğumuz bunca 
avâlıf ve eltâf-ı mahsûsa-t mülûkâneye ilâve-i fâika olmak üzere tebdîlen 
ikinci rütbeden birer ktt'a nişân-ı hümâyûn ihsân buyrulması bu dS ile
rini bir kat daha îfây-i farîze-i teşekküre mecbûr eyleyip bu bâbda ise 
abd-i dâ'ilerince arzu ifâde-i aczü kusurdan başka diyecek ve yine vazîfe-i 
asliyye dâiresinde olarak hemen Cenâb-ı Hakk ömr ü devlet ü ikbâl ve 
şân u şevket ü iclâl-i hazret-i pâdişâhîyi rûz-efzûn ve sâye-i hümâ-vâye-i 
hümâyûnların fark-ı âlemyânda idâme vü ibkaa ile bi'l-cümle bende- 
gân ve dâ'iyân-ı Devlet-i aliyyelerin bu veçhile dil-şâd u memnun buyur
mak du'ây-ı vâcibü'l-edâsını tekrârdan gayn bir edecek olmayıp ancak 
iz'ân-ı ibtihâl ü noksân dahi bir nevi’ şükr-güzârlık olduğundan bu 

yolda ya'n î hakk-1 teşekkür ve tahmîdi kalb-i ihlâs-celb-i âcizâııelerimi- 
zin hiss ettiği ve tzem-ı eltâf-ı aliyyenin îcâb eylediği mertebe ifâde vü 
ifâda olan acz U kıısûr-ı dâ’ iyânelerimizi derk ü i'tirâ f ile ed'iye-i mef-

Tiz/tikir-i Cevdet, S
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rûze-ı cenâb-ı cihân-dârîye muvâzabet üzere olduğumuzun huzûr-ı lâ- 
mVü’n-nûr-ı nuilk-dârfye arz u ifâdesi niyâz-ı mahsûs-ı nâçtzânemiz 
idüği ve cenâb-ı ma'âlt-elkaab-ı Meşihat-penâh ileri her hâlde bu dâ’ de
rine merci’ ii müstened olmağın bahs-i fükrâniyette keşf-i zamâir-i sıdk- 
meâsir-i âcizânemiz hakkında dahi delâlet-i hayriyye ve semahât-i mah- 
sûsa-i veliyyü'n-ni'amileri bî-diriğ buyrulmak ahass-ı âmâl-i dâ'iyâ- 
nelerimiz olduğu muhât-ı ilm-i . . .  ilh.

Yetmiş yedi senesi evâhirinde teveccüh-i mahsûsuna maz- 
har olduğum Sultan Abdülmecid Han hazretlerinin vefatından 
ne derece müte’essir olduğumu ta’r î f  edemem. Muahharan 
halefi Sultan Abdülaziz Han hazretlerinin dahi fakîre meyi ü 
teveccühü olduğunu anladım. Hâlbuki kendisine bir nisbet-i 
husûsiyyem olmadığından bunun sebebi ancak ol hânedân-ı 
celîlü’ş-şâna kemâl-i ihlâs-ı ubûdiyyetim ve hidemât-ı Devlet-i 
aliyye’lerinde hâlisâne hareketim olduğunu iz’ân eyledim.

Yetmiş sekiz senesinde Meclis-i âlî-i Tanzîm ât ilgaa ile 
vezâifi Meclis-i vâlây-i ahkâm-ı adliyye’ye  ilâve kılındı. O l vakit 
uhde-i fakîre dahi Meclis-i vâlâ âzâlığı tevcîh olundu. O n seki
zinci Tezkire’mizde beyân olunduğu üzere sene-i merkuume hilâ
linde Işkodra’da hâdis olan ihtilâli basdırmak ve oranın ahvâ
lini islâh etmek üzere fevka’l-âde me’mûriyet ya ’n î bi’l-cümle 
umûr-ı mülkiyye ve askeriyye re’y  ü nezâret-i âcizîye mufavvez 
olmak üzere açık me’zûniyet ile İşkodra’ya gittim. Müddet-i 
kalîle zarfında dil-hâh-ı âlîye muvâfik sûrette îfây-i vazîfe ede
rek avdet ettim. O l esnâda Â lî Paşa Sadâret’den munfasıl olarak 
yerine me’mûriyyet-i fevka’l-âde ile Sûriye’de bulunan Fuad 
Paşa sadrâzam ve Â lî Paşa Hâriciye nâzın ve Mısırlı Y u su f 
Kâm il Paşa Sadâret-i uzmâ kaymakamı olmuş idi. Dersaâdet’e 
vusûlümden sonraca Fuad Paşa dahi Dersaâdet’e geldi. K endi
sine der-kârolan münâscbet-i mahsûsam hasebiyle Reşid Paşa 
zamâmnda olduğu gibi bu devirde dahi husûsî ve mühim mü
zâkerelerde bulunur idim.

Yetmiş dokuz senesinde Rumeli’ye ve Anadolu’ya  kol kol 
müfettişler gönderildi. Bunlardan pey-der-pey vârid olan arz u 
inhâ devâiri dolaşarak sürüncemede kalmamak ve m uktazâlan 
bi’ l-mutâlâ’a hemen mevki’-i icrâya konulmak üzere fakîre 
bir me’mûriyyet-i mahsûsa verildi ve Bâbıâlî’de m a’iyyet-ı fakîr-
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de mahsûsen bir kalem teşkü buyruldu ve devâir-i askeriyye ve 
mâliyyeden birer me’mûr ta’yîn  edildi. Bu veçhile müfettişlerin 
ma’rûzâtı kemâl-i sür’at ile icrâ ettirilmekte iken Bosna müfet
tişi Ziyâ Bey’in azli lâzım gelmekle Bosna müfettişliği uhde-i 
fakîre tevcîh olundu.

Bosna’ya gitmek üzere iken yirminci Tezkire’mizde beyân 
olunduğu üzere bin iki yüz seksen senesi muharreminin evâilinde 
uhde-i fakîre Sadâret-i Anadolu pâyesi ve birinci rütbeden 
M ecidiye nişâm tevcîh ve ihsân buyruldu. Bir kaç gün sonra 
Bosna tarafına hareket ettim. Tezâkir-i sâlifede beyân olunduğu 
veçhile me’mûriyyet-i teftîşe müteferri’ mevâddın îfâsı sırasında 
Bosna’ca tensîkât-ı askeriyye dahi icrâ olunmuş idüğine mebnî 
mükâfâten fakîre ikinci rütbeden bir kıt’a Nişân-ı Osmânî 
verildi. O l vakte kadar tarîk-ı ilmiyye ashâbmdan şâirine Nişân-ı 
Osm ânî verilmemiş idüğine mebnî mûcib-i fahr ü mesâr 
olmuş idi.

Seksen bir senesinde ikmâl-i me’mûriyyet ve Bosna’dan 
avdet ile cumâde’l-âhire evâilinde Dersaâdet’e geldim. Yirm i 
altıncı Tezkire’de beyân olunduğu üzere Bosna askerine verilen 
tüfenklerden biri nişân-ı iftihâr olmak üzere ihsân buyruldu. 
Yirm i sekizinci Tezkire’de beyân olunduğu üzere Cebel-i Bere
ket ve K ozan taraflannın islâhı zumunda Fırka-i islâhiyye ile ol 
tarafa azîm et olunup seksen iki senesi evâilinde İskenderun’a 
çıktık ve altı ay zarfında ol havâlî zabt u islâh olunarak Dersaâ
det’e avdet ettik. Sultan Abdülaziz Han hazretleri huzûr-ı hü- 
mâyûnlanna celb ile fevka’l-âde taltîf buyurdu ve bir murassa’ 
mahfaza verdi. O l esnâda me’mûriyetimiz müceddeden teşkîl 
olunmuş olan Meclis-i âlî-i hazâin âzâlığına tahvil buyruimuş 
idüğinden me’mûriyyet-i cedîdeye devâm etmekte iken hâiz 
olduğumuz kazaskerlik rütbesi bâ-irâde-i kat’ iyye rütbe-i vezâ- 
rete tahvil buyruldu. Tarîk-ı ilmiyye ashâbı vüzerâ ve ricâl-i 
devlet gibi bol bol paralar kazanamazlardı. Lâkin ahvâl-i âti- 
yelerinden emîn idiler. Evvel ü âhir vezâretten istinkâfımıza 
sebeb bu idi. Binâen-aleyh Sultan Abdülaziz Han hazretlerinin 
emr-i mahsûsu mûcibince arpalık bedeli olarak kayd-i hayât şar- 
tıyle şehriyye on bin kuruş ma’âş tahsîs edildi ve uhdemize 
Haleb vilâyeti tevcîh olunmağla işbu seksen iki senesi evâhi
rinde Dersaâdet’den hareket ile Haleb’e vardık. O tuz birinci
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ve otuz ikinci ve otuz üçüncü ve otuz dördüncü ve otuz beşinci 
ve otuz altına Tezkire’lere bak.

Seksen dört senesi evâhirinde Meclis-i vâlây-i ahkâm-ı 
adliyye ilgaa ile müceddeden Şûrây-i devlet ve Dîvân-ı ahkâm-ı 
adliyye meclisleri teşkil ve Şûrây-i devlet riyâseti T una vilâyeti 
vâlisi Midhat Paşa’ya ve Dîvân-ı ahkâm-ı adliyye riyâseti fakîre 
[tevcîh] olunmağla Dersaâdet’e gelip teşkîlât-ı adliyye ile meş
gul oldum. Mukaddemâ Fuad Paşa nezd-i hüm âyûnda fevka’l- 
âde mukbil ve makbûl iken Zât-i şâhâne ile birlikte A vrupa’ya 
seyâhatinde ba’zı mertebe nazar-ı hümâyûndan düşmüş olduğu 
cihetle Â lî Paşa sadarâzam ve amn yerine Fuad Paşa Hâriciye 
nâzın olmuş idi. Fakat ikisi yek-vücûd olduğundan Fuad Paşa’mn 
Bâbıâlî’ce yine nüfÛzu var idi. M idhat Paşa ile küçüklükten beri 
ülfetim olup M âliye ve Hazîne-i hassa nâzın  Şirvânî-zâde Rüşdi 
Paşa’mn kesb-i rif’at ve terakkisine dahi sebebiyyetim olmağla 
birbirimizden emîn idik ve üçümüz dahi Fuad Paşa’ya müte
hassıs ve mensûb olarak devletçe ekser-i mehâm-ı umurun mah- 
remâne müzâkeresi bizlere havâle olunurdu ve eğerçi Â lî Paşa 
Midhat Paşa’yı sevmez ise de Fuad Paşa’mn hâtırı için bir şey 
diyemezdi. Şûrây-ı devlet ile Dîvân-ı ahkâm-ı adliyye âzâsımn 
intihabı için akd olunan encümen-i havâss-ı vükelâda Fuad 
Paşa’nın ihtâr u  teklifi üzerine mevcûdlann içinden ibtidâ Dî- 
vân-ı ahkâm-ı adliyye âzâsımn emr-i intihâbı takdim olunmağla 
ulemâdan K a ra  H alil Efendi ve Ahmed Hilmi Efendi gibi ilm-i 
fikhda en ziyâde mâhir olanlar ve ricâl-i devletten dahi güzide 
zâtler Dîvân-ı ahkâm-ı adliyye âzâlığına intihâb kılındı ve 
Dîvân’ın mümeyyizliğine ve zabıt kâtibliğine müste’id  efendiler 
seçildiği sırada Bâb-ı fetvâ’da en ziyâde sâkk bilir ba’z-ı zevât 
dahi me’mûr edildi. Bu cihetle i’lâmât-ı nizâmiyye için bir güzel 
sâkk yolu peydâ olmuştur. Şûrây-i devlet pek ziyâde âlâyişli 
olarak teşkil olundu. Fakîr ise âlâyişe bakmayıp esâsının metîn 
olmasına hasr-ı nazar eyledim. Ahkâm-i adliyye dâirelerini tedrîc 
ü  tecribe üzerine teşkil ve kalemlerini güzelce tanzim ve mahâ- 
kim-i nizâmiyye ilâmlarının usûl-ı sâkk ü sebkini vaz’-ı makbûl 
ve müstahsen üzerine te’sîs ettim. Binâen-aleyh devâir-i adliyye 
refte refte tevessü’ ve lâyıkıyle te’essüs eylemiş olduğuna mebnî 
sonralan Şûrây-i devlet’ in bi’d-defe’ât uğradığı tahavvülât ve 
ınkılâbâttan sâlim kalmıştır. Ber-vech-i meşrûh teşkîlât-ı adliyye
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ile meşgul olduğumuz sırada fakîre tebdîlen birinci rütbeden 
Nişân-ı Osmânî ihsân buyrulmuş ve Divân-ı ahkâm-ı adliyye 
riyâseti nezâret unvânına tebdil edilmiştir.

D îvân’ın  ibtidây-ı teşkilinde : “ Bunca mahâkim-i fer*iyye 
var iken mahâkim ve meâlis-i nizâmiyye tertibine ne hacet var idi”  
deyu ba’z-ı cühelây-i âlim-nümâ tarafından îtirâz olunduğu 
mesmû’ olması üzerine ol esnâda Dîvân-ı ahkâm-ı adliyye’nin 
akd olunan meclis-i umûmîsinde Celâlüddîn Devvâni’nin Dî- 
vân-ı def’-i mezâlim risâlesini ele alıp am  tercüme ederek îrâd 
eylediğim makaaledir :

Mecâlis-i nizâmiyyenin teşkili hakkında bilir-bilmez söz söyle
yenler olduğundan ibtidâ Divân-ı ahkâm-ı adliyye’nin lüzûm-ı tef kili 
mebhaşini Jasl u temyiz için Celâlüddîn Demini'nin Divân-ı mezâlim 
hakkında te’ lîf-kerdesi olan risâleyi size hülâsa veçhile tercüme edeyim 
ki Celâlüddîn Devvâni Lâristan'ın kaht u galâ ile giriftâr-ı zik ü belâ 
olduğu evânda orada bulunmağla Sultân-ı asra nasihat-nâme olmak 
üzere fârsiyyü'l-ibâre olarak kaleme almış olduğu bir mecelle-i celîledir.

Celâlüddîn Devvâni bu risâlemn mukaddimesinde bu veçhile kelâ
ma âgâz edip diyor k i: Bu risalemizin mündericâtı asrının imâmı olan 
akza'l-kuzât İmâm Ebü'l-Hasan A f iverdi'nin te' lif-kerdesi olan Ah- 
kâm-ı Sultani gibi kütüb-i mu'tebereden istinbât olunmuş ba’z-ı mesâil 
ve kavâiddir ki vülât-ı ehl-i islim  olan evliyây-t umûr mutâlâ'a ve mûci- 
bince amel edip de dünyâda müstehakk-ı zikr-i cem il ve âhirette nâil-i 
ecr-i cezil olalar ve bu vesile ile ehl-i islimin hukuku zayi' olmaya 
ve ibâdullah'ın nizâm-ı mesâlihi halel bulmaya.

Celâlüddîn Devvâni bu veçhile bast-ı mukaddime ettikden sonra diyor 
ki: Mezâlime bakmak mazlûminı himâye ve zâlimlerin te'addisini def1 
etmekte nibârettir. öyle ise hâkim-i Divân-ı def'-i mezâlim siyâset ve 
mehâbetee kuzâttan ziyâde ve belki bi'z-zât sultan yâ emir ve vezir gibi 
kadri büyük ve heybeti efzûn ve nüfûz-ı hükm u vera'ı tâm olmak gerek
tir ki nâs arun mehabet ü celâletinden havf ile tezvir ü dürûg ve hileden 
ictimâb edeler. Tâki hak zâhir ola ve mehâm-ı islim  der-zimmet kalma

ya. Zîrâ olur ki ba'z-ı vekaayi'-i fer'iyye hakikaten tezvir olduğu hâlde 
kadıya sûret-i meşrû'ada görünür ve kadı istimâ'a mecbûr olur ve bu cihetle 
hukuk-ı nâs ukde-i tesvif ü tatile düşer. Binâen-alâ-zâlik eğer sultan 
bi'z-zât Divân-ı def'-i mezâlim'e müteveccih olmaz ve kimseyi ol cihete 
nasb etmez ise re'âyâ hakkında taksir etmiş olur. Cenib-ı Risilet-penih



Mustafâ aleyhi ekmeli’t-tehâyâ hazretleri Zjibeyr ibni'l-Aovâm ile en- 
sârdatı birisinin miyânelerinde zuhûr eden hakk-ı şirb münazaasında 
bi'n-nefs cihet-i def'-i mezâlime nazar ve Divân-ı mezâlim tartkıyla 
hüküm buyurdular. Andan evvel dahi menkuldur ki iki kan bir çocuk 
hakkında münâza’a ve her biri “ Benim oğlumdur"  deyu da'vâ ettiklerinde 
Süleyman *1  j  U  J*■ hazretleri bu veçhile fa sl-ı münâza'a buyur
muş ki: " Çocuğu iki pâre edeyim ve her birine bir püresini vereyim"  
dedikte ecnebi olan kan telâş etmeyip hakîkaten vâlide olan kan ise 
ziyâde iztirâb ile: “ Anın olsun" deyicekçocuk kendisine verilmiştir; ve 
Yusuf pü-JI *Jt. j  J* ’a Zjüleyhâ kendüye sû*-i kasd eylediği ifâ
desiyle iftira edip hâlbuki emr bi’l-âks idi. Bu veçhile faysal buldu ki 
Yusuf’un eteği önden mi yırtılmış yoksa arkasından mı deyu bakıp arka
sından yırtılmış olduğunu gördüklerinde Züleyhâ'nın hilâf-ı vâki' söy
lediğini ve Yusuf ptiUI -uU 'w  sâdık olduğunu bildiler. Nitekim Kur- 
’ân-ı kerîm'de mezkûrdur. İşte buna mebnî karine ile hüküm mu'te
ber olmuştur.

Zamân-ı câhiliyyette Kureyş dahi bu tariki tutup şöyleki Abbâs 
ve Ebû Süjyân ve şâir rüesây-i Kureyş Mekke'de Dîvân-ı mezâlim 
ile meşgul olmak ve kimsenin kimseye zulm etmesine meydan ver
memek üzere ahd ü peymân etmişler idi. Hazret-i Risâlet-penâh 
â l £*IjLJI «i* ol vakit yirmi beş yaşında iken Abdullah bin Cud'ân'ın 
hünerinde anlarla berâber bulundu ve nübüvvetten sonra buyurdular k i: 
“ Buna islâm ancak şiddet ziyâde eder. Ya'nî dîn-i islâm anı nesh et
meyip belki daha ziyâde ihkâm ü te'yîd eder.

Hulefây-i râşidin zamanlarında Divân-ı mezâlim'e hacet görül
mez idi. Zîrâ ol vakit insâf gaalib olup mücerred kazâ ile muha
lefet ber-taraf olurdu. Ammâ andan sonra tezvir u zûr gaalib ve 
beyne'n-nâs tegallüb ve te'addi şâyi' oldu. Binâen-aleyh H alife lbn 
Abdülmelik hâl-i mazlûmâna nazar etmek üzere bir gün ta'yîn etti. 
Vaktâ ki cevr-i hükkâm ü mütegallibân ve tezvir-i nâs daha ziyâde 
olup da daha ziyâde dikkate ihtiyâç görüldü ise Ömer bin Abdülaziz 
bi'n-nefs mezâlime nazar ile öl rütbe meşgul olmuş idi ki Beni 
Umeyye'mn mezâlimini zâhire ihrâc ile haklannda ziyâde şiddet gös
terdiğinden kendisine : “ Korkuyoruz ki encâm-ı kâr bir fenâlık vâki’ 
ola"  dediler. O dahi cevâbında: “  Her korkduğum gün rûz-ı kıyâ- 
metten kemter olur" demiştir ve ibtidây-i hilâfetinde hutbede buyur
muş ki: “ Size Cenâb-ı Hakk'dan ittikaa ile nasihat eylerim. Jj# 2  
başka şey fâide vermez ve Cenâb-ı Hak ancak ehl-i takvâya merhamet
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eder ve Hudâ’ya kasem ederim ki eğer hak iken metrûk olup da ihyâ ve 
bâtıl iken ihdâs olunup da ilgaa ettiğim ba'z-ı âdât ve usûl olmasa - 

ya'nî ba’z-ı mehâm-ı umûr-ı nâsda adâlete muvaffak olmasam - bir 
deve sağımı kadar - ya'ni bir kene el yumacak kadar -yaşamak istemez 
idim. Âhiretinizi islâh ediniz tâki dünyânız kesb-i salâh eyleye."

Sonra Hulefây-ı Abbâsiyye’den Mehdi ve ba'dehû Hârûnü'r-Reşid ve 
ba'dehû Me'mûn bi'z-zât Dîvân-ı def-' mezâlim ile meşgul oldular ve 
Me'mûn'un pazar günü Dîvân'da oturduğu mervidir ve İmâm Fahrüddin 
Râzi İmâm Şâfi'i hazretlerinin menâktbında der k i: “ Hârûnü’ r-Reşid 
sonralan Muhammed bin Haserıi'ş-Şeybâni’y i hâkim-i Dîvân-ı mezâ
lim ve Ebû-Yusuf -ki o dahi Ebû-Hanife'nin şâgirdânmdan idi - anı 
dahi kadı etmiş idi. Muahharauı Hulefây-ı Abbâsiyye’ den Mühtedi 
dahi ne zâr et-i Divân-ı mezâlim ile meşgul olmuştu. Mervidir ki bunlar
dan evvel mülûk-i Acem dahi bu ma’nâyı erkân-ı kavâ’id-i adi ü sal
tanattan bilirler id i; ve bu bâbda ihtimâm-ı tâmmı yerine getirirler idi.

Mukaddimât-ı meşrûhaya nazaran Divân umûruna bakmak için 
pâdişâh bir gün tahsis buy armalıdır \ ve eğer bunun nezâretini bir zâte 
tefviz buyurur ise her rûz bu emr-i mühimme ikdâm eylemesi lâzımdır. 
Pâdişâh-ı adâlet-penâh el-müeyyed min indi'ilâh Sultân bini's-sultân 
Haşan Bey Bahâdır Hân «iUy. il j l j l  bu bâbda itinâ ve ikdâm-ı tâm 
edip erkân-t devleti dahi bu yola sülük etmişler ve haftada iki gün bu emr-i 
mühimme tahsis buyurmuşlar idi. Elhak kendisinin ve ahlâf-ı eşrafının 
bâ-husûs Pâdişâh-1 büzürg-câh Ya'kub Bey Hân jtjJ I mIj»«*I 
devirlerinde zamân nûrani idi ve kâffe-i ibadullah ve bilâdullah mehd- 
emn ü emânda idi ve hars ü nesilde bereket âşikâr idi. Me’ mûldur ki 
meyâmin-i ashâb-ı kulûb ile miyân-ı ehl-i islâmda refâhiyet zâhir ola 
ve bu zulm ü belâ ve zîk u galadan halâs bulalar in-şâ-Allahü te'âlâ. 
İşte bu hikmete binâen eslâf-t eşrâf-ı salâtin-ı Lâristan öteden beri 
haftada iki gün Divân'a hâzır olarak efâzil-i ulemâ ve vüzerâ ve 
hademelerini dahi ihzâr ederlerdi; ve pâdişâha lâzımdır k i ol meclisde 
ber-mûcib-i ahkâm-ı sultâni amel olunmak üzere ferman ve bi'n-nefs 
mu’ âmelât-ı câriyyenin hakikatine muttali' olmak üzere tekayyüd-i bîr 
pâyân buyuralar. Zfrâ Cenâb-ı Hakk anlardan sual etse gerektir ve 
başkasına havâle etmekle kendi boyunlanndan sakıt olmaz; ve bir 
işde bir halel vâki' olsa Cenâb-ı Zü'l-eelâl'in £0 ly 'i^b'li

p j l  — ya 'n î ey sığırtmaç sütü içdin eti yedin kınğt sar
madın—  hitâbı anlara olacaktır; ve sehlü'l-hicâb olmak ya’nî as-
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hâb-ı tazallüm kolaylıkla arz-1 hacete yol bulabilmek gerektir ve 
meclisde hâmiyân u a'yân ve kuzât il hükkâm ve şiihûd u ehl-i hibreden 
bir takım zevât hâzır olmalıdır.

Mülkiye ve mâliye me'mûrlarının men'-i te'addiyyâtına dikkat ve 
ashâb-t vezâif ve ma’âşâtın tazallümüne havâle-i sem'-i adâlet Dîvân-ı 
mezâlimdin vezâif inden olduğu gibi ale'l-umûm mağsûbâta bakmak dahi 
anın vezâif-i mahsûsesindendir ki mâl-i mağsûbun beytü' l-mâlde kaldığı 
kuyûda mürâca'atla ma'lûm olarak şâhid ile isbâta hacet yoktur ve eğer bir 
şahsın tasarrufuna geçmiş ise zi'l-yedin ikrâriyleyâhud beyyine ile veyâhud 
şöhret-i şayi'a ile isbât olunur ve eğer keyfiyet hâkim-i Dîvân'ın ma'lûmu 
ise başka isbâta hâcet kalmayıp amn ilmi kâfidir. Dîvân-ı mezâlim'in 
vezâifinden biti dahi kadı ve muhtesibin zaftndan yâhud zi'l-yedin kuv
vet ve ta'azzumundan nâşî kadı ve muhtesibin tenfîzinden âciz olduğu 
ahkâmı injâz eylemektir; ve yine Dîvân'ın vezâif asliyyesinden biri dahi 
kadının hükrn edemiyeceği ba'z-ı husûsâtın ber-vech-i şer’ f  fa sl ü riı'yet 
etmektir. Meselâ hâkim-i Dîvân bir husûsda şübheye düşer ise zi'l-yed- 
den: “ Bu mâl senin eline nereden geçti"  dtyû sorar ve bu tarîk ile hakî- 
kat-i hâl zâlıire çıkar ve gadri zâhir olan şahsı te'dîb ile müzevvirîni 
tehdîd eyler ve şâhidler ikaame olunmuş iken hükmü tevkif ederek karâin 
ü emârât ile ve erbâb-ı vukuf dan istifsar ile hakîkat-i hâli meydana çıka
rır. Kadı ise bu misillû ahvâlde tarafeynin rızâsı olmadığı hâlde hükmü 
te'hîr ederse âsim olur; ve kezâ hâkim-i Dîvân hasmeyn aralarına ta
vassut etmek üzere işi mutavassıtlara havâle eder. Ammâ kadı tarafeyn 
râzi olmadıkça bunu yapamaz;  ve hâkim-i Dîvân'a şübhe ânz oldukta 
şâhidlere yemin ettirir; ve mahkemelerde mer'iyyü'l-icrâ olan usûl üzere 
zabt-ı da'vâ olunmamış olsa bile hâkim-i Dîvân'a arz-ı hâl kâfi olarak 
hemen şâhidleri huzuruna celb ile şahâdetlerini istimff edebilir ve madde 
ne olduğuna muttali' olur. Kadı ise bunları yapamaz ; ve murâfa'a hâ- 
kim-i Dîvân huzûruna getirildikte müdde' inin şühûd-ı udûl ile müseccel 
senedi olmak gibi doğruluğuna delâlet eder karâin olur ise şâhidleri celb 
etmek veyâ miidde' a-aleyhi ihâfe ile inkârdan vaz geçirmek ve müdde'a- 
aleyhden kefil almak gibi icrâât-ı tedkikıyyeye ibtidâr eyler; ve lüzûm 
göründüğü tekayyüdde münâzi'ün-fîh olan mâli getirtip mezheb-i İmâm 
Mâlik üzere: “ Bu mâl senin eline nereden geçti"  deyu istifsar eyler; 
ve eğerçi mezheb-i hanefi ve şâfı'îye göre bu suâl câiz değilse de hâkim-i 
Dîvân-ı mezâlim bi-hasebi'l-maslaha câiz olan sûretle amel edebilir. 
Vâcib üzere iktisâra mecbûr değildir. Ammâ kadı cevaz ile amel edeme

yip anın nazarı vâcibe mahsûsdur ve kendi imâmının kavline muhalif
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hareket eder ise esahh-ı akvâle göre revâ olmaz; ve şâhidler hâzır olur 
ise hâkim-i Dîvân anların tahkik-t ahvâlini emr eder ve keyfiyeti komşu
lardan ve ehl-i hibreden tahkik eyler; ve meydanda sened yâ defter olduğu 
hâlde müdde'a-aleyhin yazısı müdde'inin dt£ vâsına muvâfık olup da 
müdde1 a-aleyh dahi yazı kendisinin olduğunu ikrâr eder ise anın üzerine 
hükm eder ve inkâr eder ise anın yazısına miişâbih olup-olmadığını tahkik 
ederek ba'zan hükmü müşâbeheti üzerine binâ eyler; ve sözün sağı bu
dur ki Dîvân-ı mezâlim olmaz ise pek çok hukuk-ı İslâm zâyi' olur; ve 
ehl-i tezvir hukuk ve emvâl-i nâsa istilâ eder; ve kadıya arz-ı hâl ettikle
rinde evvelâ udûl-ki ekseri gayr-i udûldür-zabt u tahrir-i da'vâ da'iyesinde 
dolaşıp dururlar; ve gâh olur ki müddet-i medîde zabt-ı da'vâ olunmadı 
diyerek ve pek çok hile vü tezvirler ederek da'vâyt ta'vik ederler; ve bu 
mertebe geçilip de şâhid bahsine gelindikte sîga-i şehâdette dolaşıp kalır
lar vebundada dahi türlü desiseler ederler; ve busiga tamâm mıdır değil 
midir deyu bir müddet dahi bununla te'hir-ı maslahat ederler ve iş bu varta
dan kurtulur ise tezkiye bahsinde ilişip kalır; ve cerh ü ta'dil ile teselsüle 
vardırırlar. Şöyleki cüz't bir mürâfa'a nice müddetler sürüncemede kalıp 
faysal bulmaz ve nihâyet mütehâsımân melûl ü bizâr olurlar; ve eğer 
kaziyye cinayet ise mutlakaa fevt olur. Hâlbuki bir hâkim-i adi bi-garaz 
olup da Divân-ı mezâlim usûlü üzere amel eder ise ekseriyâ bir meclisde 
husûmet ber-taraf olur ve hak meydana çıkar; ve bu kabilden olarak çok 
kerre müşâhed-i fakir olmuştur ki da'vâ müddet-i medide mahkemelerde 
sürünmüş iken ba'z-ı hükkâm-1 sâhib-ihtişâmın teveccühünde yek lâhzada 
kesilmiştir. %irâki zamâııc fâsiddir ve ekser-i nâsda Allah korkusu 
olmayıp lâkin hâkim-i sâhib-siyâsetten korkarlar ve anın tahkîk-ı ahvâle 
müteveccih olduğunu anladıkları gibi hile vü tezviri âz ederler ve hak 
zâhir olur.

Bu mukaddimâtın temhidinden garaz oldur ki Dîvân-ı mezâlimdin 
hükmü hükm-i şer'idir; ve sultân-ı asrın üzerine vâcibdir ki ba'z-ı 
hulefânın yaptıkları gibi bi'z-zât ana mutasaddî ola; yâhud ümerây-i 
sâhib-siyâsetten bir âdil ve bi-tamd’ zâta ihâle eyleye; ve eğer bu 
bâbda tehâvün eder ise âsim olur; ve her kim ki bu türlü hüküm meşru' 
değildir der ise nâ-meşrû' söylemiş ve ekâbir-i eimmeyi hatâya nisbet 
eylemiş olur ve bu cihetle müstehakk-ı ta'zir-i beliğ olur; belki hatar-ı 
küfrdiir. %îrâ bâlâda beyân olunduğu üzere bu rıev'-i hükm Risâlet-penâh 
â l o l jL» sjSSji efendimiz hazretlerinden ve hulefâ ve eimmeden 
menkuldür ve sıhhati derece-i sübûta vâsıl olmuştur. Artık ana ta'n etmek 
mûcıb-i küfr olur CıLiU! j  ji£) I j. âlı i_>«J. Şu hâle nazaran lâyık olan
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budur ki Z jit-i hazret-i pâdişâhî mahzâ hükm-i şer'i olan ahkâm-ı 
Dîoân-ı mezâlim'i mevki'-i icraya koyalar -  intiha.

İşte Celâlüddîn Devvânî'nin hülâsa-i tahkîkaalı ma'lûm-ı âlî
leriniz oldu. 01 vakit dahi mahâkim-i şer'iyyedetı başka divân tertibim 
ne derecelerde şiddet-i lüzûm var imiş. Şimdi ise ticâret ve mu'âmelât 
pek ziyâde tekessür etti ve Memâlik-i mahrûse'nin ne derecelerde viis'ati 
var. Buraları mutâlâ'a ve muvâzene olunduğu hâlde Devlet-i aliyye'de 
divân teşkiline ne derecelerde mecbûriyet olduğu meydana çıkar.

Devletlerin birinci vazifesi ihkaak-ı hukuuk-ı ibâd kaziyycsi olup 
her asırda bu vazifenin ifâsına bir sûretle itinâ olurıa-gelmiştir ; ve ba'z-ı 
bilâdda ketebe ve hademe-i şer i'a  te udûl denilip mahâkim-i şer'iyyede 
cereyân eden vuku'âtta eşhâd ile hücec ü i'lâmât kendilerine hatm ü imzâ 
ettirilerek mesâlih-i âmmenin halelden vikaayesine bezl-i cehd olunurdu. 
Lâkin daha ol vakitler buna halel gelmiştir ki Celâlüddîn Devvânî udû- 
lün ekseri udûl değildir deyu hâl-i zamaneden şikâyet ediyor.

Devlet-i aliyye evâilde ihkaak-ı hukuk-ı ibâd emr-i ehemmine her 
şeyden ziyâde itinâ edip hattâ Sarây-i hümâyun'da mu'âyede-i hümâ
yûn yerinde Atik Dîvânhâne deyu ma'rûf olup el-hâletü hâzihî yevm-i 
mu'âyedede tarik-ı ilmiyye ashabının meks ü tevakkuf ettikleri yerde hu- 
ZÛr mürâfa'alan için haftada iki gün divân olup pâdişâh-ı asr bi'z-zât 
divâna hâzır olduğu mervtdir. Muahharan devletin tevessü'ü ve mesâ- 
lihin tekessürü hasebiyle Kubbe-altı'na nakl olunarak bi'z-zât vekîl-i 
mutlak bulunan zatler dîvâna hâzır ve pâdişâh-ı asr kafesden nazır 
olurlar idi. Yakın vakitlere kadar huzûr miirâfa'alannın vekîl-i mutlak 
huzûrunda olduğu ma'lûmdur. Muahharan bu murâfa'alar nezâret-i 
şeyhü l-islâmıye verilmiştir. Lâkin mevâdd-ı siyâsiyye ve nizâmiyye 
için M eclis-i vâlây-i ahkâm-ı adliyye teşkil olunarak Divân-ı mezâlim 
makaamına kaaim olmuş ise de asrımızda mu'âmelâtın fevka'l-âde te
vessü’ünden ve mesâlihin ana göre tekessüründen nâşî M eclis-i vâlâ dahi 
ne derecelerde eşgaale müstağrak olduğu ma'lûmdur. Şimdi £ât-i hazret-i 
zü lu 'llih i efendimiz hazretleri zamânın îcâb-ı tabi’ isine göre bu işleri 
ikiye taksim ve ihkaak-ı hukuk-ı ibâd maslahatını mesâlih-i sâire-i dev
letten tefrik ile işte yalnız bunun için işbu Dîvân-ı ahkâm-ı adliyye'yi 
teşkil buyurdu. Buna lisân-ı umûmdan teşekkürle du'ây-i vâcibü'l-edây-i 
pâdişâhîlerini tekrârdan başka bir diyecek olamaz -  intihâ.

Ber-vech-i bâlâ Celâlüddîn ’in  hülâsa-i ifâdâtı bast u îrâd 
olundukta hâzır bulunan ulem â ve şâir âzâ tarafından : “ Celâ-
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lüddin Devvânî gibi bir zât böyle dedikten sonra anın üzerine kim ne 
diyebilir. Bunlar tab' u neşr ile şâire dahi bildirilmelidir”  demiş olduk
larından bu m akalenin bir sûreti tahrîr ile tab’ u îlân ettirilmek 
üzere Sadrâzam  bulunan  Â lî Paşa’y a  verilmiş ise de Â lî Paşa 
ba ’z-ı m utâle’ât-ı husûsiyyeyc m ebnî bunun ilânını muvâfık-ı hâl 
görm eyip nezdinde tevkif eylemiştir.

O l-esn âda V âlide Sultan tarafından hüsn-i teveccüh eseri 
görm üş olduğum  cihetle H aleb’den bir mıkdâr mensûcât celb 
olunarak harem  tarafından hediye olarak V âlide Sultan’a lede’ t- 
takdîm  bi’l-m ukaabele bir yüzük ihsân buyrulmuş idi. M uah
haran Şehzâde Y u su f İzzeddin Efendi’ye ihdâ buyrulmak üzere 
V â lid e  Sultan tarafından bir âlâ at arandığını işittim ve hemen 
m evcûd olan taylardan bir güzelcesi müşârün-ileyhâ hazret
lerine takdîm  olundukta karşılık olarak bir murassa’ mahfaza 
ihsân buyrulm uştur. O l vakit Sarây-i hüm âyûn ile câri olan 
m uhâberâtın usûl-i sebkine nümûne olmak üzere bu husûslara 
dâir olan tezkirelerin birer sûretini buraya dere ü ilâve edelim.

H arem  tarafından VâUde Sultan’ ın K âtib  K alfa ’sına 
yazılan  tezkire

Bu câriye-i kemînenin küçüklüğüyle Mehd-i ulyây-i Saltanat 
efendimiz hazretlerinin büyüklüğü arasında yer ile gök kadar fark vardır. 
Bunu bilmek ve öyle bir veliyye-i ni'mete kul olmaklığın dünyâda şeref ü 
kıymetini takdir etmek dahi câriyelik borçlarının biridir; ve bu keminenin 
ise ol Sultân-ı zî-şân ki-Rabb'im  Habîb-i ekremi hürmetine sâye-i 
şâhânesini üzerimizden dûr etmesin- Pâdişah-ı kerimü'l-ahlâk ve Şeh- 
riyâr-ı amimü'l-eşfâk şevketlû Efendimiz gibi bir şehenşâh-ı bî-mısl 
ü naziri bu mülkü millete yetiştirmek şân-ı cel iliyle dünyâya şeref verdi. 
Kapısı eşiğinde saçını süpürge etmekten başka değeri olmadığımdan 
arz edeceğim dilekten vallahi'l-azîm utanırım. Lâkin karınca kaderince 
sözü bâdî'-i cür'et olmağla ol hâk-i pâye uzaktan yüzler sürerek işbu 
arz-ı hâli sunmak için dest-i iffetânelerini vekil ederim. Haleb'de iken 
Veliyye-i ni'met-i bi-minnet efendimiz hazretlerinin mübârek pây-i 
meyâmin-ihtivây-i sultanîlerinin basacağı yerlere döşenmek şerefine belki 
lâyık olur diyerek biraz şeyler ısmarlatmış ve fakat buraya pek acele 
gelindiğinden birlikte getirilememiş idi. M elfû f pusla mûcibince sipârişler
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geldiğinden iki elimi yüzüme tutup ve her hâlde Veliyyetü'n-ni’am-ı azi
meti'l-keremim acz-kârlara olan afv ü lûtfuna güvenip takdimine cesâret 
eyledim. Değil böyle küçük şeylerin efendimize takdimi can bile fedâ 
olunsa az geleceğini bilirim. Gerek bu nâçiz {eylerin takd (mi ve gerek şu 
giistâhlığın afvi için zât-i afîfânelerini büyük kapı-yoldaşt bilerek miti 
gayri-haddin vekil eyledim. Artık ihsân ve efendilik sizindir.

F i  sent 11185

Bunun üzerine Vâlide Sultan tarafından hareme hitâben 
bir kıt’a hüküm-nâme ile bir yüzük gelmiş olduğundan yine 
harem tarafindan K âtib  K alfa’ya yazılan teşekkür-nâmenin 
suretidir :

Geçende cesâret ettiğim güstahlık için hadsizliğimi bilerek ve öyle 
bir küçük şeye zât-i iffet-simât-ı aliyyelerini delil ettiğimden dolayı dahi 
hicâb ederek ne yapacağımı şaşırmış ve fakat câriyenitı mâl ü cân efendi
sinin olduğu gibi cürm u hatâ kulun ve afv ü atâ efendinin olmasiyle 
bununla kesb-i tesliyet etmekte bulunmuş idim. Bir de bugün başıma bir 
hiimâyi bi-hemtâ-yi mefharet kondu ki her harfi familyamızın sa'âdet ve 
iftihânna başka başka birer sened ve hüccettir; ve bir güneş doğdu ki 
târ-ı şu'â'ı şebçırâğ-ı mefhâret ve mes'adettir. Takdime-i ma'rûzeninyalnız 
efendimizin basdığı yerlere yayılmak şerefine nâiliyyeti bu câriye-i kemi- 
neye dünyâya bedel bir nı'met ü sa'âdet iken taraf-ı eşref-i sultâniden 
tebşir-i eser-i kabûl ile envâ’-ı inâyât ve ta ltif âtı şâmil hüküm-nâme-i 
âlinin şeref-bahş-i fark-ı tekrim olması ve buna ilâve-i lâtifesi olan 
ihsân-ı mahsûs-ı veliyyetü’n-ni' amînin dahi dest-i ubûdiyyete revnak 
vermesi Allah bilir ki bu âcize için şükrü muhâl bir lûtf-ı âlü'l-âl oldu
ğundan ve bunun mukaabilinde hanedân-ı acz-nişânımız erkânının hep 
birden fedây-i ser ü cân etmesinden başka sermâye yok ise de cümlemiz 
bu hizmet-i cihân-kıymete daha evvel hâzırlanmış olduğumuz cihetle 
anlar dahi şayân-ı takdim olmadığından yalnız yüzlerimizi secde-gâh-ı 
icabete sürerek hemen Rabbü'l-âlemîn Habib-i ekremi hürmetine nûr-ı 
çeşm-i cihân ve sebeb-i hayât-ı âlemiyân olan şevketlû Pâdişâhımızı 
kemâl-i sürür u âfiyetle taht-ı âli-baht-ı Saltanat-ı seniyye’ İtrinde ber- 
karar ve vücûd-ı mes'ûdu başımıza tâc ve gubâr-ı kademi cümlemize sür- 
me-i çeşm-i ibtihâc olan Mehd-i ulyây-ı saltanat efendimiz hazretlerini 
dahi her ân u zaman miişahede-i didar-ı lâmi'ü'l-envâr-ı cenâb-ı pâdişâhi 
ile karin-ı ferah u mesâr buyurmak münâcâtmı tekrar be-tekrâr edâ eyle
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yerek işbu arz-ı hâl-i perîşân-güftân takdim eyledim. İşte ol pây-i ma'âli- 
ihtivâya sürecek yüzüm ve lûtfunun binde birini edâ eyleyecek sözüm yok 
ise de efendim her bir hatâ vü noksâmmın afv husûsuna vekilim olmala- 
riyle bu bâbda dahi merhametinize dehalet ettim. Câriye ve ihsân efendi- 
mİZİttdİr. F t sene 1285

Bâlâda iş’âr olunduğu üzere takdîm olunan bir re’s esbe 
mukaabil Vâlide Sultan tarafından ihsân buyrulan mahfazanın 
teşekkürünü hâvi taraf-ı fakır’den takdîm olunan arîzenin 
sûretidir:

Atebe-i sipihr-i'tilây-i hazret-i sultanilerine ma’rûz-ı abd-i müs- 
tedim-i nkkıyyet-vestmleridir ki

İhsân buyrulan hüküm-nâme-i merhamet-alâme-i iltifât-intimâ ve 
mahfaza-i girân-kadr-i âli-bahâ rcvnak-efzây-i fark-ı mübâhât ü ifti- 
hâr oldu. Cân ü mâl-1 ubeydânem bütün veli-ni’met-i bi-minnetimiz 
şevketlû Pâdişâhımız efendimiz hazretlerinin uğur-1 hümâyûn-ı feyz- 
meşhûn-ı mülûkânelerine fedâ olarak bunların hiç birinde zerre kadar 
alâkam olmadığı misillû evvel ü âhir mazhar buyrulduğum lûtf u inâ- 
yât-ı mufâharet-âyât-ı hazret-i ismet-penâhilerinin dahi binde birinin 
edây-i hakk-ı teşekkürüne kaadir olamadığım der-kâr ve takdime ictisâr 
olunan esb ise istabl-ı hâss-ı sultanileri merbûtâtının zeyline rabta lile  
lâyık olmadığı aşikâr iken bu veçhile dahi icrâ buyrulmuş olan cûybâr-i 
nevâziş ü âtıfet-i fevka'l-gaaye bâdt-i mehâmid ü mefharet olmağla 
hemen Cenâb-ı Hâlik-i b i-çûn eşheb-i zerrin-licâm-ı âfitâb seyr-i sahrây-i 
ger dûn eyledikçe Pâdişâh-1 azimü’ş-şân ve Şehetışâh-1 amimul-ihsân 
efendimiz hazretlerini revnak-bahş-i erike-i şevket-sebike-i Hilâfet ü 
Saltanat ve 2jât-ı ma' âlî-simât-ı veliyyetü'n-ni'amilerini dahi sâye-i âli-i 
zılV ullâhîlerinde hem işe ziver-i gülşen-sarây-ı afiyet ve sıhhat buyur
mak du'ây-i icâbet-intimâsının tekririyle min-gayr-i haddin arz-ı levâ- 
Zim-ı ubûdiyyet ve mahmedete mücâseret kılındığı muhât-ı ilm-i cihân- 
şümûl-i sultanileri buyrulduk t a emr ü fermân hazret-i vetiyyetü'l-emr 
efendimizindir.

Bervech-i bâlâ A lî ve Fuad Paşa’lar yek-vücûd olup şâir 
vükelâ dahi ikisinden birine müstenid ve müntemî olduğu ci
hetle hey’et-i ictimâ’iyye-i vükelâ makaam-ı yek-cihetî ve itti- 
fâkda kaaim idi ve eğerçi Â lî Paşa’mn etrâûndaki dalkavukların



94 TEZAKİR-Î CEVDET

her biri bir perdeden dem vurup gam z ü si’âyet ile bu sâz-ı itti- 
hâdı bozm ağa çalışır ve Bahriye nâzırı M ahm ud Paşa dahi o 
sularda dolaşır ve Â lî Paşa’nın nemek-i meclis-i m usâhabeti 
olan Mısır’lı K âm il Paşa ise lâ-yenkatı’ Şûrây-ı devlet riyasetini 
tahsîl için uğraşır idi. Lâkin Fuad Paşa bu râbıta-i ittihâdı tu
tup Â lî Paşa dahi andan ayrılam az idi. M uahharan Fuad Paşa 
kalb hastalığından fevt olucak kaanûn-ı devletin âhengi bozuldu. 
Â lî Paşa mistabe-i nüfûz ü ikbâlde yalnız kaldı. R ıtl-ı girân-ı 
ikbâli hazm  edemez oldu. Ashâb-ı nifaak u şikaak m eydan aldı.

K ıt ’a li-m uharriri’ l-fakîr 

Be&n-i meyde kusûra bakma sakıtı 
Alem-t âb başka âlemdir 
Mey-i ikbâli hazm eden ammâ 
Meşrebime e sa/ıth âdemdir

M idhat Paşa’nın evzâ’-ı nâ-becâ ve etvâr-ı hod-furûşânesi 
birinci derecede ağır görünüp eğerçi fransız ve İngiliz elçilerine 
m üntemî ve müstenid ise de Â lî Paşa’nın frenklerce nüfûz u 
i’ tibârı daha ziyâde ve  ale’l-husûs ol vakit İstanbul’daki elçiler 
içinde en nüfuzlu bulunan fransız elçisi Bour^e ile dostluğu 
fevka’ l-âde olduğundan M idhat Paşa’y ı Şûrây-i devlet riyâse- 
tinden azl ettirerek vâlilik  ile B ağdad’a  gönderdi. N öbet Şir- 
vânî-zâde Rüşdi Paşa ile fakire geldi. Fakat Şirvânî-zâde pek 
ziyâde müdâhin olup Â lî Paşa’ya yaltaklanarak yakayı kurtardı. 
Fakîr dâim â vezâif-i me’m ûriyyetim e âid husûsâta hasr-ı vakt 
eyleyip zâtiyyât ile asla uğraşm az idim  ve  Â lî Paşa’y a  az bir 
müddet olsun hocalığım  olduğu cihetle hâtırım a ri’âyet eylerdi. 
Lâkin ba’z-ı ashâb-ı ağrâzın  si’âyetiyle teveccühât-ı kalbiyye- 
sine noksan gelmiş idi. Sonra N âfi’a n âzın  D avud Paşa A vru 
pa’ya gidip Hirsch ile Rum eli dem ir-yolu m ukaavelesinin mü- 
sevvedesini getirdi. Bunun kanûnen Şûrây-i devlet’e havalesi 
lâzım  gelirken hemen tasdîkı fevka’l-âde m ültezem  olduğuna 
ve Şûrây-i devlet’de ilişilir m utâla’asına m ebnî oraya uğratılm a- 
yıp Şirvânî-zâde ve Sâdık ve  K a b û lî Paşa’lardan m ürekkeb bir 
komisyona havâle olundu ve komisyon m azbatası doğru meclis-i 
mahsûs-ı vükelâda kırâat kılındı. Iştibâh olunan ba ’z-ı m evâddı 
hakkında D avud Paşa’dan îzâhât istenildi. D avu d  Paşa ise 
bunu bir avukata yaptırmış olup hakaayıkından g a a fil bulun
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duğu anlaşıldı. Sathîce mukaavele-nâme müsevvedesi gözden 
geçirilerek başlıca altı yerine îtirâz ettim. D e fin e  muktedir 
olam adılar : “ Davud Paşa Avrupa'ya gidip de bunları düzeltsin”  
dediler. Bir iki gün sonra Davud Paşa Avrupa’ya gitti. T elgraf 
ile m uhâbereye mübâşeret etti. Yapayım  derken bozm akta ol
duğu anlaşıldı. İşin yürütülmesi ise lâbüd olduğu cihetle Davud 
Paşa’nm  avdetine kadar bizim  meclis-i mahsûsda bekaamız 
ashâb-ı ağrâzın  efkârına muvâfık değil idi ve bir de Fransa elçisi 
Bour^e pek ziyâde aleyhim de idi. Çunki Bour£e D îvân-ı ahkâm-ı 
adliyye dâiresinde Fransa kanûn-nâmesi tedris olunmak üzere 
bir fransız m u’allim in ta’yîn  olunması ve mahâkim-i nizâmiy- 
yede fransız kanûnlarım n mer’ îyyü ’l-icrâ olması ârzûsunda olup 
fakîr ise mahâkim-i nizâmiyyede düstûrü’l-amel olmak üzere 
Mecelle-i ahkâm-ı adliyye’nın  te’ lîfiylc meşgul idim.

Şöylcki ber-vech-i meşrûh D îvân-ı ahkâm-ı adliyye’ nin usûl ü 
fiirû ’unu tertîb ü tanzim e sarf-ı mesâ’ î  ile berâber sekizinci 
T ezkire ’de beyân olunduğu üzere D îvân-ı ahkâm-ı adliyye dâire
sinde fuhûl-i fukahâdan mürekkeb bir cem’iyyet-i ilm iyye teşkîl 
olunarak ilm-i fıkhın m u’âm elât kısmına dâir Mecelle-i ahkâm-ı 
adliyye nâm iyle bir kitâb te’lîfine mübâşeret olunup ilm-i ûkıh’da 
olduğu üzere müte’addid kitâblara taksim  olunmuş ve her kitâb 
tam âm  oldukça lede’l-arz bâlâsı hatt-ı hüm âyûn ile b i’ t-tevşîh 
tab’ u neşr olunm akta bulunmuş idi. Bu tarîk ile M ecelle'm n dört 
ki tâbi tab’ u neşr edilmiş ve beşincisi dahi itm âm  ile tebyîze ve
rilmiş idi. Fransız elçisinin buna nazar-ı husûm et ile bakm akta 
hakkı olsun diyelim . Am m â vükelâ ve ricâl-i devlet idâdında 
bulunan ba ’z-ı mütcfernicîne ne diyelim  ki ziyy-i islâmda 
oldukları hâlde ahkâm-ı şer’iyye m eydana konulup da m ahâ
kim -i nizâm iyyede Fransa kanûnlannın m a’m ûlün-bih olm a
masından dolayı fakîre husûmet ederlerd i; ve daha garîbi 
budur ki ziyy-i ulem âda bulunan bir takım  cehele ile 
berâber m akaam-ı M eşîhat’de bulunan K e zû b î Haşan Efendi 
dahi böyle bir fıkıh kitâbnun dâire-i ilm iyyede yapılm a
yıp  da dâire adliyycde yapılm asından dolayı aleyhim ize kıyâm 
ederek Sultan A bdülaziz H an hazrederine hayli si’âyet etmiş 
idi. O l vakit Â lî Paşa müstakil bi’ r-re’y  olduğu cihede eğerçi 
bu m akule esbâbın çendân te’sîri olam azdı. Lâkin azlim iz aran 
indinde dahi m ültezem  olduğundan bu türlü şeyleri bahâne
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ittihâz etmekle seksen yedi senesi m uharrem inin yirm i dördünde 
D îvân-ı ahkâm-ı adliyye nezâretinden infisâlim iz vu k u ’iyle 
uhdemize H üdâvendigâr vilâyeti vâliliği tevcîh  olundu. Ç end 
rûz sonra andan dahi m a’zû l ve kayd-i h ayât şartiyle  muhasses 
olan şehriye on bin kuruş m a’âş ile hânem izde ikaam et ederek 
Târih-i Cevdet'in tahrîriyle m eşgul olduk.

F l  4 ramazan sene gg çarşamba ve f t  7  temmuz sene 9 8 1

Â lî Paşa m ünharifîi’l-m izâc olup gittikçe hastalığı kesb-i 
şiddet etmekte olduğu esnâda m ukaddem â aleyhim de kendisine 
ilkaa olunmuş olan sözlerin hep ifirâ  olduğunu tahkîk eylemiş 
ve dâim â celîs-i müdâhene-enîs-i m usâhabeti olan Şûrây-i devlet 
reîsi M ısır’ lı K âm il Paşa’dan m e'm ûlün hilâli ve kaaide-i insâ- 
niyyet ve mürûete m ünâfî olacak m ertebe vcfâsızlık âsârı gö r
müş olduğundan b i’ t-tabı’ fakîre m üteveccih olup hattâ alâ-ri- 
vâyetin fakîri Şurây-ı devlet riyâsetine getirm ek istemiş ise de 
hastalığı ziyâde iştidâd bulm ağla artık B âbıâlî’ye  gelem ez ve 
M abeyn-i hüm âyûn’a gidem ez olduğu cihetle buna m uvaffak 
olam ayıp fakat 88 senesi cum âde’l-âhiresinin sekizinde uhde-i 
fakîre Şûrây-i devlet âzâlığı tevcîh ve T an zîm ât dâiresi riyâse
tine ta’y în  ettirmiş id i; ve ber-vech-i bâlâ D îvân -ı ahkâm -ı 
adliyye nezâretinden infisâlimizde M ecelle cem ’ iyycti dâire-i 
Meşihat’e nakl olunarak ders-i âm  hocalarından ve sudûrdan 
Şehzâdeler hocası Gerdan-kıran Ö m er Efendi C em ’iyet’ in riyâ
setine ta’y în  ve  ders-i âm  hocalarından diğer ba ’z-ı zevât dahi 
Cem ’iyet’e ilhaak olunmuş idi. H âlbuki hoca efendilerin 
mu’âmelât-ı fıkhiyyede bidâ’aları olm adığı gibi sâkk ve  sebk-i 
kelâma ve m u’âmelât-ı enâm a aslaa âşinâ olm adıkları cihetle 
M ecelle cem’iyyeti’ne hiç münâsebetleri yok idi. Lâkin m akaam -ı 
M eşîhat’de bulunan K ezû b î Haşan Efendi dahi bu bâbda 
vukufsuz olduğu cihetle hoca efendilerin bu işe yaram ıya- 
caklannı derk ü tefattun edemiyordu. Binâen - aleyh bu cem ’iy- 
yet-i cedîde der-dest-i tebyîz bulunan beşinci kitâbı tahtîm

1 Onaltıncı defter burada sona ermektedir.
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ü takdîm  ile tab’ettirdikten sonra altıncı kitâb olmak üzere 
bir de Kitâbii’1-vedVa kaleme alıp anı dahi tab’ettirdi ise de evvelki 
kitâblar ile mütenâsib olm ayıp her tarafdan îtirâzâta uğramış ve 
evvelki kitâblar gibi kabûl-i âmmeye mazhar olamayıp Mecelle 
işinin ehem m iyeti takdîr ve m atlûba muvâfık sûrette itmâm 
olunabilmesi riyâset-i fakîre m evkuf olduğu teslîm olunmuş 
idi. Bu cihetle ber-vech-i b âlâ  Şûrây-i devlet’in Tanzîm ât dâiresi 
riyâsetine m c’m ûriyctiniz ile berâber M ecelle cem’iyyetinin riyâ- 
seti dahi yine fakîre ihâle buyruldu O l vakit Kitabi? 1-vedV a' nın 
nüseh-i m atbû ’a lan  im hâ ile altıncı kitâb olmak ve mesâil-i 
ved î’a  dahi bu kitâbdan bir bâb olmak üzere Kitâbü'l-emânât 
yazılm ıştır.

O l esnâda Â lî Paşa vefât etmekle yerine 88 cum âde’l-â
hiresinin yirm i ikisinde Bahriye nâzın M ahm ud Paşa sadrâzam 
oldu ve hem en m a’âşâtın tenkîhâtına kıyâm  ve kendi riyâseti 
tahtında bir tcnkîhât komisyonu teşkîl ve ba’dehû bunu islâhât 
kom isyonu tesmiye etti ve sene-i mezbûre z i’ I-hiccesinin beşinde 
fakîri dahi âzâlık ile bu komisyona me’mûr eyledi. O l esnâda 
Mecelle'nin altıncı kitâbı gibi yedinci kitâbı dahi hitâm  bulmağla 
ikisi birden 89 senesi evâilinde tab’olunmuştur ve ol vakit ma- 
kam -ı Sadâret’dcn verilen emir üzerine devletçe lüzûm  görülen 
islâlıâta dâir lâyiha kaleme alınmış olduğundan sûreti zîrde 
tahrîr olunur.

Lâyiha

H e r  y e r d e  hükümetlerin tebe'aya karşı iki vazifesi olup biri ihkâk-ı 
h u k u u k - ı  ibâd ve diğeri hıfz-ı bilâd mes'eteleridir. Birinci vazife ki 
u m û r - ı  adliyye demektir bunun ifâsına mahkemeler me'mur olup 
r ü z - m e r r e  bu vazifenin ifâsiyle meşgul olurlar. İkinci vazifenin ifâsı dahi 
hey'et-i askeriyyeye âid olup lede'l-hâce ifây-i vazife edebilecek sûrette 
hâzır u müheyyâ bulunur. Bir tâife mahkemeler tertib ettiği gibi 
devlet hey'etine girmiş demek olup mahkemeleri ne kadar muntazam 
ve mükemmel olur ise kuvve-i ma'neviyyesi ana göre müstekmel olur. 
Ancak kuvve-i harbiyyesi ne kadar mükemmel ise dâhilen ve haricen 
azamet-i şânı dahi ana göredir. Bir hükümet bu iki vazifeyi ifâ  eder 
olucak tebe'ası bi-hakkin anın evâmirine imtisal ile bilâ-futûr anın 
tekâlifini ifâya mecbûr olurlar. Ahâliye evâmir-i hükümeti tebliğ ve

7>iilîı-i C n M . 7
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tekâlif-i mîriyyeyi hakkaniyet üzere tahsil ve masârif-i adliyye ve 
askenyye ve sâireye vefâ edecek mebâliği istifa ve memleketin tnenabi -i 
servetini yoklayıp vârid&tı tezyîd ve mûcib-i servet olan emr-i ticâreti 
tevsi' ve her iş için ehl ü erbâbım tehyie vü i'dâd etmek ve düvel-i 
saire ile olan revâbıt-ı münâsebâtt gözetmek gibi mesâlih-i mühimme 
dahi kuvve-i icrâiyyeye mufavvezdir ve buna mütefem' olan işler 
dâhiliye ve hâriciye ve mâliye ve nâfi'a ve ma'ârif-i umûmiyye gibi 
mütenevvi' ve yek-diğere mübâyin kısımlara münkasimdir ki bunlara 
umûr-ı mülkiyye ve siyâsiyye ve emr-i idâre denilir.

tşbu mesâlih-i siyâsiyye bir taraftan umûr-t adliyyeye ve bir 
taraftan umûr-ı askeriyyeye dokunur ve ikisinin dahi devâm-ı intizâmı 
idâre-i mülkiyyeye te'alluk eden işbu icrâât-ı mühimmenin hüsn-i 
cereyanına tevakkuf eder. £irâ hey'et-i adliyye ve askeriyyenin masa
rifine vefâ edecek mebâliğin tedâriki kuvve-i icrâiyyeye âid olan mesâ
lih-i mühimmenin yolunda dev er ânına mevkuf olduktan başka mahkeme 
ilâmlarının yoluyla icrâst ve tahsîl-i ulûm u ma'ârif işleri sekteden 
vikaaye olunarak ihtiyâcât-ı zamana kâfi hâkimler yetiştirilmesi ve 
nüfus defterleri yolunda tutulup ve hakkaniyet üzere kur'a çekilip de bir 
sûret-i meşru'ada mıkdâr-ı kâfi neferâtm hey'et-i askeriyyeye teslim 
edilmesi gibi umûr-ı adliyye ve askeriyyenin mevkufün-aleyhi olan 
mesâlih-i mühimme hep kuvve-i icrâiyyeye âid olup umûr-ı adliyye ve 
askeriyyenin devâm-ı intizâmı kuvve-i icrâiyyenin mihver-i lâyıkında 
deveranına mütevakkıfdır ve illâ ihtiyâcât-ı zamâna kâfi hâkim buluna
maz ve hey’et-i askeriyyenin hüsn-i intizâmı muhâfza olunamaz olur. 
Kaldıki bir sâatın çarhları yek-diğere merbût ve sıhhat üzere işlemesi 
her çarhımn düzgün ve bir-birine uygun olmasiyle meşrût olduğu gibi 
umûr-ı devlet dahi bir-birine merbût ve intizâm üzere cereyân eylemesi 
hepsinin hüsn-i intizâmda mütenâsib ve mütenâsık olmasına menûttur. 
Ale'l-husûs hey'et-i icrâiyye intizamsız olduğu hâlde diğer heybetlerin 
devâm-ı intizâmı kaabil olamaz. %îrâ bir hey'et-i gayr-ı muntazama 
bir hey'et-i muntazamayı ne besliyebilir ve ne de hüsn-i isti'mâl eyleyebilir. 
Elhâsıl bir devletin devlet-i muntazama olması şu'ubât-i idâresinden 
her birinin intizâmına mütevakkıfdır. Bir şu'benin intizamsızlığı diğer 
şu'ubâtının intizâmına halel getirir. Meselâ şu'ubât-ı idâre hep intizâm 
üzere cereyân edip de yalnız nâfi'a işleri geri kalsa yollar bozulur 
köprüler yıkılır. Emr-i ehemm-i ticâret geri kalır. %ürrâ’ dahi mahsû- 
lâtını satamaz• Memlekette servet artmaz• Bundan ise hazlne-i devlet 
mutazarrır olduktan başka lede'l-hâce asker şevkinde su'ûbet çekilir. 
Mühimmât naklinde müşkilât görülür.
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Mukaddimât-t meşrûha ile sabit olur ki devletin hey'et-i icrâiyye 
ve- adliyye ve askeriyyesi bir tarz-ı muttarid ve hep sıyâk-t vâhid üzere 
muntazam olmak lâzımdır ve tafsllât-ı ma'ruzaya göre me'mûrln-i devlet 
üç kısma münkasim olur ki icra me'mûrları ve hükkâm ve zâbitân-ı 
askeriyyedir. İfây-i vazife hususunda hâkimler ümerây-ı askeriyyeye ben
zer. Zlrâ askerlik emr u incâzdan ibaret olmasiyle askere verilen emr ü 
ta'llmât hep kat'ldir ve sın ıfı askeri katıûnuna ita'at ve âmirleri tarafın
dan verilen ta'llmât-ı mahsûs ay a tevflk-i hareket ile Ifây-i vazifeye me'mûr 
olup evâmiri şerh ü tefsire mc'zûn değillerdir. Binâen-aleyh kanun 
ve ta'limâta muvafık hareketlerinden dolayı bir nettce-i muzirre çıksa 
bile mes'ûl olmazlar ve karıûn ve ta'limâta muhâlif hareketleri bir 
kaa' ideyi müntic olsa bile emre muhâlif hareket eylemiş olduklarından 
dolayı mustehak oldukları mücâzâttan kurtulmazlar. Hâkimlerin merci'i 
olan şer'-i şerif ve kanûn-ı müntf dahi kat'ldir. Hâkimler husûsât-ı 
vâki'ayı şerh ve kanûna tatbikan kemâl-i adalet üzere fa sl u hasme 
me'mûrdurlar. Kendi mahkeme-i vicdâmyyelerine mürâca'at ile hiikm ede
mezler. Bu cihetle sûret-i ifây-i vazifede askere benzerler; ve bir de bu 
iki sınıfın dahi işleri mütenevvi' olmayıp sâde ve nesek-ı vâhid üzeredir. 
Binaen-alâ-zâlik ikisinin dahi vazifeleri mazbût ve müdevven ve kendile
rine verile-gelen emr ü talimat kat' idir. Icrâ me'mutlarının hizmetleri ise
o kadar mütenevvi' ve müteşa'-ibdir ki tamâmiyle bir kaa'ide-i mutta
ride altına alınamaz. Belki emr-i siyâset ve idâre neden ibaret olduğu 
hakikatiyle ta 'rlf bile olunamaz. Bu cihetle bir tarafa gönderilen icra 
me'mutlarına her ne kadar mufassal ta'llmât verilse ekseriya nettce-i 
nıatlûbenin istihsâli anların dirâyet ve reviyyetlerine havale oluna-gelmiştir. 
Zira umûr-ı siyâsiyyede hâl ü mevki’in icâbına dikkat etmek ve ahâlinin 
mizacını gözetmek lâzım gelir ve çok defâ ııass-ı ta'l îmâtın doğrudan doğru
ya icrâst muvâfık-ı maslahat olamaz• Bu cihetle icrâ me'mûrları vardıkları 
memleketin töresini bilip ve ahâlisinin tavr u mizacını öğrenip de ana göre 
ifây-i me'mûriyyete ibtidâr ederler; ve rûh-ı maslahatı der-pîş edip ana 
göreyedlerindeki evâmir ve ta'limâtı şerh ü tefsir ve İcab-ı hâl ü mevki'e 
tevflk ederek nettce-i matlûbeye mûsil olabilecek yola giderler; ve icâb-ı 
hâl ü mevki'i gözetmeyip de işde cüz't bürüz peydâ olsareoiyyetsizlikler 
makdûh u mu'âteb olurlar. Binâen-alâ-zâlik umûr-ı siyâsiyyede iş 
âdemi olmanın mektebi yine işdir. Ta'nî çok vakit iş içinde bulunmaktı 
derler. Bu cihetle sahih icrâ me'mûru olabilmek için müddet-i medtde 
istihdam ile pek çok mümârese lâzım gelir; ve eğerçi me'mûrinin diğer 
sınıflan ve belki her sınâ’ at ashabı dahi ameliyyât ve mümârese ile
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kesb-i melekeye muhtardırlar. Nazariyyât ancak ameliyyât ile hâsıl 
olan melekenin islikmâline sebeb olur. Toksa ameliyyat olmadıkça 

yalnız nazariyyât bir husûsda medâr-ı amel ü hareket olamaz. Ammâ 
yalnız ameliyyât ile nâkts olsa bile yine iş görülür. B ir işi bilmek ile 
yapabilmek beyninde bu'd-i ba'îd vardır. Dülger bir ağacı keser ile 
keser iken gören âdem nasıl kesildiğini öğrenip bilir. Amma meleke 
hâsıl etmedikçe ol işi beceremez. Kezâlik yalnız ilm-i fık h ı bellemek 
ve Düstûr'u ezberlemek ile bir âdem hâkim olamaz. Mahkemelerde 
bir müddet istihdâm ile kesb-i melekeye muhtâc olur. Me'mûrinin 
diğer sınıflan dahi istihdâm olunacaktan işlerde kezâlik ameliyyât ile 
kesb-i meleke etmiş olmalan lâzım gelir. Şu kadar var ki hükkâm ve 
Zflbitân-ı askeriyyenin ber-vech-i bâlâ vazifeleri sâde ve mazbût olmağla 
nazariyyât-ı lâzimeyi ikmâl ettikten sonra az vakit zarfında ameliyyât 
görmekle kesb-i meleke edebilirler.

tcrâ me'mûrlan ise hizmetlerinin mütenevvi' ve müteşettit olmasından 
nâşî daha ziyâde tecârib ve ameliyyât ile kesb-i melekeye muhtâc olurlar, 
icrâ işi sırf tecribeye müstenid gibi bir keyfiyettir ve eğerçi mu'ânulâi-t 
asra göre icrâ me'mûrlan dahi umûr-ı mülkiyyece lâzım gelen ma'lûmâtı 
istihzar eylemiş olmalan lâzime-i hâldendir. Ancak anlara tekerrür-i 
ameliyyât ve tecârib ile kesret-i mümârese elzemdir. Elhâsıl mesâlih-i 
devletin her şu’ besi yek-diğere mütejıâsib ve mütenasık olarak muntazam 
olmadıkça devletçe temâmî-i intizâm hâsıl olmaz. Askeri sınıfı matlûb 
olan derece-i intizâmı bulmuş ve diğer sınıflar ana nisbetle geri kalmış 
olduğundan askerden bahse hâcet olmayıp ancak diğer sınıf lann islâhât-ı 
lâzimesi hakkında ber-vech-i âti ba'z-ı mutâle'ât-ı kaasıranın arz u 
ifâdesine ibtidâr olunur.

Hükkâmın fakîh ve kavânîn-i devlete âşinâ olmalan birinci 
şarttır. Bir mühendisin tabâbette ve bir tabibin mühendislikte istihdâmı 
kaabil olmadığı gibi fık ıh  ve kanûn bilmeyen kimesnenin dahi ulûm-ı 
sâirede mahareti olsa bile hâkimlikte istihdâmı câiz olamıyacağı isbâta 
muhtâc değildir. Bundan başka Mekteb-i tıbbiyye'de yalnız nazariyyât 
görmüş olan bir şâgird ameliyyât görmedikçe icrây-i tabâbet edemiyeceği 
gibi hükkâmın dahi ilm-i fıkıh  ve kanûn öğrendikten sonra nuıhâkemâtta 
istihdâm ile kesb-i meleke etmiş olmalan lâzım geleceği bâlâda bast u 
temhîd olunan mukaddimât ile müsbettir.

Hâkimlere lâzım olan nazariyyâtın sûret-i matlûbede tahsili ile 
ihtiyâcât-ı asra kâfi hâkimler yetiştirmek için şimdiden tedâbîr-i 
lâzime ittihâzı elzemdir; ve şimdi tarîk-ı ilmiyyede gerek mahâkim-i
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şer'iyyede ve gerek mahâkim-i nizâmiyyede istihdama elverişli zâtler 
bulunabileceğinden ve bunlann içinden güzideleri alınarak kanûn - 
âşinâ zâtler ile birleştirildikten ihtiyâcât-ı arsa kifâyet edebilecek 
mahkemeler teşkil olunabileceğinde ve bunlann hüsn-i intihâbına 
fevka'l-âde dikkat ü i'tinâ olunmak lâzım gelir; ve cinayet meclisleri 
için tarîk-ı kalemiyyede dahi epeyce âdemler yetişmiş olduğundan cinayet 
meclisleri için lâzım gelen me'mûrin-i kanûniyyenin bunlardan intihabı 
muvâfık-ı maslahat olur. Ancak gerek mahâkim-i şer'iyyede ve gerek 
mahâkim-i nizâmiyyede asıl lâzım olan mahkemeler hakkında âmmemn 
emniyeti olup bu dahi hükkâmın kendi hâllerinden emin olmalarına 
tevakkuf eder. Binâen - alâ- zâlik hâkimler vech-i meşrûh üz/re bir 
kaa'ide-i sahihe üzere intihâb olunduktan sonra lâ-yen'azl olmalan 
vâcibât-ı umurdandır. Bi'l-cümle düvel-i muntazamada bu kaa'ide-i 
müselleme mer'iyyü'l-icrâ olduğu gibi Devlet-i aliyye'de dahi mukaddemâ 
haklı haksız şunun bunun başı kesilirken hâkimler bundan müstesna 
ve her türlü mekârihden masun ve muhterem idiler. Şimdi dahi hâkimlerin 
bir güne töhmetleri olmadıkça azl olunmıyacaklanna ve mahkemeler 
serbest olup işlerine bir taraftan müdâhale edilmiyeceğine dahilen ve 
haricen efkâr-ı âmmeyi kandıracak tedbir ne ise amn ittihâzı elzemdir.

Mahâkimin derece derece tertibine gelince beyândan müstağni 
olduğu üzere asıl mahâkeme iki derecedir ki bidâyeten ve istinaf en rü'yet-i 
da'vâ olunur. Andan sonra mahâkime mahâll olmayıp fakat hüküm 
ilâmları Mahkeme-i Temyiz'de tedkik olunur ve bidâyeten muhakemeden 
mukaddem bir de sulh ile tesviye-i maslahat sûreti olmağla bu kene 
Dersaâdet'de bir cem'iyyet-i sulhiyye teşkil buyruldu ve muhassenâlı 
görüldü. Binâen-aleyh gerek Dersaâdet'de ve gerek taşralarda mevki' 
be-mevki' sulh meclisleri yapılmalı ve sulh ile tesviye-i maslahat kaabil 
olmaz ise ol vakit mahkemeye havâle olunmalıdır. Mahâkimin tertib-i 
derecâtı mülkiye me'mûrlannın tertibine tâbi' olduğundan mülkiye sını
fının  derecâtı nasıl tertib olunursa adliye işlerinin dahi ana göre taksim 
ü tertibi münâsib olur.

Gelelim mesâlih-i mülkiyyeye ve tevâbi'ine : Kuvve-i icrâiyyeye âid 
olan işler ber-vech-i bâlâ mütenevvi* ve pek nâzik cihetleri hâvi olmağla 
devlet bu işleri gördürmek için mütenevvi' liyâkatte ve mütefâvit kifayette 
pek çok kâr-güzâr ve mücenebü'l - etvâr me'mûrlara muhtâcdır. Eğerçi 
me'mûrin-i adliyyece dahi noksâmrmz var ise de icrâ me'mûrlarmca noksa
nımız daha ziyâdedir ve günden güne tenâkus etmektedir. Mülkiye mektebi 
îcâb-ı vakt ü hâle göre tevsi’ ve ders cedvellerini ana göre tntib ile bu
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radan çıkarılacak zevatı derece derece hidemat-ı mühimmede istihdam ile 
hüsn-i idâreye muktedir bendegânyetindirmek zarûriyyât-ı asırdandır; ve 
şimdiki hâlde oldukça miicerreb olanları hüsn-i intihâb ve istihdam ile 
icrâât-ı devleti yoluna koymak ferâiz-i hâliyyedendir; ve âdeme iş ara- 
maktan vaz geçip de işe âdem aramak kaa'idesi meslûk-i kadem-i itibâr 
olursa az vakit zarfında idâre-i memlekete muktedir bendegân yetişeceği 
m&sellemâttandır. Bu kaa'idenin icrâst I4M Jl oül^fl lyajj 01 «sİ ol 
âyet-i kertmesine hakkiyle imtisâlden kinâyet ve emr-i idâre vü siyâsetin 
rûhu bu âyet-i kertmeye tevfik-ı hareketten ibârettir. Bunun ma'nâst 
her işi ehline tefviz demek olur bunun sûret-i icrâst dahi her âdemi 
ehli olduğu işde kullanmakla olur. Toksa bir husûsda ehl olan bir kimse 
ehl olmadığı diğer bir husûsda kullanılır ise ekline tefvîz-i umûr edilmiş 
olmaz. Hekimi hâkimlikte ve hâkimi hekimlikte kullanmak nâ-ehline 
tefotz-i umûr eylemektir. Elhâsıl herkesi ehli olduğu işde kullanmak 
lâzım gelir. Bununla berâber mükâfât ve miicâzât usûlüne tamâmiyle 
ftinâ her hâlde ehemm ü elzemdir. Bu ikisi şehbâz-t devletin iki kanadı 
hükmünde olup bunların birinde cüz't z a f  olsa evc-i a'lây-i ikbâl ü 
iclâlde uçamaz. Me'mûrtn-i devlet ahâlînin bir güzide sınıfı olarak 
liyâkat ve kifayetçe efrâd-ı nâsa fâ ik  olmak lâzımdır. Hâlbuki miikâfâl 
olmaz ise ahâlî içinde mümtâz olacak âdemler devlet me'mûriyetlerine 
heves etmeyip başka işlere sülük ederler. Devlet umûrunda kullanılacak 
bayağı âdemler kalvr. Anlar ise enzâr-ı âmmede haysiyetsiz bir sın ıf 
olarak kendilerine fâ ik  olan nâsı idareden âciz olurlar ve her sınıfın 
içinde ağrâz-t şahsiyyesine teba'iyyet eden âdemler olmamak emr-i muhâl 
olduğundan böyleleri mücâzât görmezse şâire sirâyet ederek hey'et-i me'mû- 
rtn içinde fenalar çoğalır ve umûr-ı devlet dûçâr-ı iğtişâş olur. Her ân ü 
dakika ihkâk-ı hukuk ile icrây-i adalet lâzım geldiği gibi hüsn-i idâre-i 
memlekete dahi bilâ-imhâl ikdam olunmak vâcibât-ı umûrdan olduğuna 
mebnî mahâkimin sûret-i matlûbede tanzimiyle berâber umûr-ı mülkiyyeyi 
bir hüsn-i hâle koymak vâcibât-ı umûrdandır. Fakat bu bâbda ibtidâ 
bir mes'eleye karâr verilip anda sebât olunmak lâzımdır.

Şöyleki idâre-i umûr-ı mülkiyyede iki usûl olup biri idâre-i merkeziy- 
ye ve diğeri idâre-i gayr-t merkeziyyedir. Düvel-i Avrupa'nın ba'ztlannda 
ez-cümle Fransa'da idâre-i merkeziyye usûlü ve ba'zılarında ez-cümle 
İngiltere ve Rusya'da idâre-i gayr-ı merkeziyye usûlü mer'iyyü'l-icrâdır. 
Devlet-i aliyye'de ez-kadîm idâre-i gayr-t merkeziyye usûlü cârt olduğu 
hâlde Tanzfmât-ı hayriyye'nin icrasında ba'z-ı mertebe idâre-i merkeziyye 
usûlüne meyi olunup giderek bu usûl bayağı galebe eder gibi oldu ise de
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bunun taşralarca azîm mehâziri görülmekle muahharan idâre-i gayr-t mer
keziyye usûlüne avdet olunmuş ve bunun inzibât u idarece muhassenâtı 
görülmüş ise de sonradan yine idâre-i merkeziyye usûlüne meyi olunup 
şimdi bir karışık hâlde gidiliyor. Hâlbuki bu esâs karârlaşmadıkça 
idârece bir sâlim yola gidilemez■ İşte evvel be-evvel bu müşevveş hâlden 
çıkılıp da ittihâz olunacak usûl-i esâsiyye karârlaşdınldıkdan sonra 
me'mûrînin derece derece vezâif ve derece-i mes'ûliyyetleri ta'yin olunmak 
lâzım gelir ve bu da başlı bir işdir. değil taşralarda hâlâ BabIâli'
de ve şâir devâir-i idarede me'mûrînin derece derece vazifeleri mu'ayyen 
olmadığından mesâlih-i mühimme-i devletin aksâm u envffı nedir ve 
her nev'inin icrâst kimlere âiddir ve her me'mûrun derece-i mes'ûliyy eti 
nedir gereği [gibi] ma'lûm olmadığından ekser-i mesâlih havaleden hava
leye düşerek sürüncemede kalıyor.

Bâlâda arz olunan tafsilâttan hülâsa olunabilir ki devletin umûr-ı 
mülkiyyesi ve ana tabi' olan umûr-ı mâliyyesi mihver-i lâyıkında cereyân 
etmekle berâber umûr-ı adliyyesi dahi yolunda cârt olmak umûr-ı 
meftüzedendir. İşte andan sonra umûr-ı mülkiyyenin diğer şu'ubâtınca 
dahi terakkiyyât-ı lâzime esbâbını taharri etmelidir. Şöyleki bu sene 
devletin umûr-ı mâliyyesi yolunda olsa bile gelecek seneler için 
şimdiden umûr-ı nâfi'aya sa'y edip de menâbi'-i vâridâtı açmak ve 
servet-i memleketi artırmak lâzım gelir ve illâ bir iki sene sonra sıkıntı 
çekilir. Hâlbuki umûr-ı nâfi'arun sûret-i matlûbede terakkisi ulûm u 
ma'ârifin terakkisine menûttur. Bu cihetle ma'ârif-i umûmiyye emr-i 
ehemmine her hâlde itinâ levâzım-ı umûrdandır.

Yine ol evânda Süveyş kanalından murûr eden gemilerden 
alınan resimler hakkında K anal kumpanyası ile ashâb-ı sefâin 
hakkında rû-nüm â olan münâza’alar üzerine mukademâ kanal 
hakkında verilmiş olan fermân-ı âlîde münderie 0J»
( tonne de capacitâ) yan’î mıkdâr-ı isti’âb ta’bîrinin BabI
âli’den tefsiri taleb olunup Süveyş kanalı kumpanyası Fransa 
devleti tarafından ve hilâf-girâm olan ashâb-ı sefâin dahi İngiltere 
devleti tarafından tesahhub olunarak iş kesb-i nezâket etmekle 
Bâbıâlî’de akd olunan komisyonda lede’l - müzâkere söz dağıİ- 
m ağla buna dâir bir lâyiha kaleme almışdım ki sûreti zîrde 
tahrîr olunur:
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Mıkdâr-ı istî’âb hakkında lâyiha

1856 sene-i milâdiyyesinde Süveyş kanalı hakkında tanzim olunup 
bâ-fermân-ı âli tasdik olunan imtiyâz-nâmenin on yedinci maddesinde 
kanal-ı mezkûrdan mürûr eden sefinelerden her tonne de capaciti için 
nihayet onar frank resm-i mürûriyye alınması ve nizâm-nâme-i mezkûrun 
dördüncü maddesinde dahi resm-i mürûriyyenin her devlet sefinelerin
den ittirâd ve müsâvat üzere istifa olunması mündericdir.

Tonne de capaciti ibaresinin ma'nây-ı terkibisi geminin mikdâr-ı 
isi {'âbından ya'nî kaç tonilâtoluk hamûle alabileceğinden ibârettir ki 
sefinede hamûle vaz'iyçün anbar ittihâz olunmak üzere kaabil-i isti'mâl 
olan mahallerdir. Şöyleki yelken sefinelerinin baş tarafında gemi taife
leri için ifraz olunan ve kıç tarafında kaptan kamarasiyle eşya vaz'tna 
mahsûs olan mahaller ifrâz olunduktan sonra vasat-1 sefinede kalan 
mahallerden dahi zincir payı tenzil olundukta bâki kalan boşluk demek 
olur. Vapurlarda bu boşluktan makina mahalli dahi tarh u tenzil 
olunmak lâzım gelir. Her devlette müceddeden inşâ olunan sefinelerin 
bi'l-mesâha verilen sancak beratlarında mıkdâr-ı isti'âbı dere ü tasrih 
olunmak usûl-i müttehazedendir. Devlet-i aliyye'de dahi ez-kadîm 
gemilerin mıkdâr-ı isti'âbı kile ile ta’yin olunarak şu kadar kilelik 
deyu gemilerin sigar u kiber-i hacmi ta’yin ü temyiz oluna-gelmiş tir. 
Usûl-i mesâhası dahi bu veçhiledir k i geminin ber-vech-i bâlâ baş ve kıç 
taraflarında hamûle vaz’t için kaabil-i isti’mâl olmayan yerleri birer 
perde ile ba’ de’ l-ifrâz ortasındaki boşluktan zincir payı tenzil kılınarak 
ve vapurlarda bir de makina mahalli ve kömür anban dahi tefrik olunarak 
bâki boş mahâller bi’l-mesâha kaç kilelik ise sefinenin mıkdâr-ı istt'âbı 
itibâr olumır. Muahharan Devlet-i aliyye bahriyece İngiliz usûlünü 
mer’ iyyü’ l-icrâ tutarak tonilâto ta’ birini dahi isti'm âl eder olmuştur 
ki ticâret-i bahriyye kanûn - nâme-i hümayûnunda mezkûr u musarrah 
olduğu üzere kırk kile bir İngiliz tonilâtosuna müsâvî bulunmuştur. 
Fakat ber-vech-i bâlâ gemilerinin baş ve kıç taraflarında hamûle vaz'tna 
sâlih olan yerleri tefrik için gemilerin sigar u kiberine göre bir kaa’ ide 
ya’nî şu kadar zirâ’ hacmında olan geminin baş ve kıç taraflarında 
şu kadar zirâ' tefrik olunmak yolunda bir nisbet-i muttaride olmayıp 
ba’ztlar perdeleri ileri sürmekle geminin mıkdâr-ı isti’âbı azalır olduğun
dan bu usûl-i mesâhada ittirâd bulunamaz.

Şâir düvel-i bahriyye tonilâtoları mtkdârca mütefâvit olduktan 
başka usûl-i mesahaları dahi yek diğere mugaayir olduğundan bir

TEZÂKİR-1 CEVDET 105

devletin meselâ dört yüz tonilâtoluk bir gemisi hacmında bulunan 
diğer bir devlet gemisi altı yüz tonilâtoluk itibâr olunuyor ve bu tefâvütün 
bir mıkdân ol iki devletin tonilâtoları beyninde farkla u ihtilâf dan nâşi 
ise de bir mıkdân dahi ikisinin usûl-i mesahaları beynindeki ihtilâf dan 
neş’et ediyor; ve Devlet-i aliyye'de ez-kadim câri olan usûl-i mesâha 
ber-vech-i bâlâ bir kaa'ide-i kat’iyye-i muttarideye müstenid olmadığı 
gibi düvel-i sâirenin usûl-i mesâhalan dahi galat u hatâdan hâli 
olmadığı cihetle sefinelerin mıkdâr-ı isti’âblannı ta'yîn edecek bir 
kaa’ide-i sahihe taharrisi için Londra’da elli-altmış sene kadar uğra
şılıp nihâyet (Moorsom) nâm mühendisin ihtirâ'-kerdesi olan 
usûl-i mesâha' intihâb olunup şâir düvel-i bahriyyenin bir takımı bu 
usûlü kabûl etmiş ve bir takımı dahi kabûl etmek üzere bulunmuştur; 
ve egerçi bu usûlün dahi biraz noksanlan olduğu ba'z-ı mühendisin 
tarafından beyân olunmakta ise de şâir usûl-i mesâhalara nisbetle sıhhate 
akreb olduğu cümlenin müsellemidir. Binâen-aleyh Tuna komisyonunda 
muahharan Moorsom usûlü düstûrü'l-amel tutularak fenerler idâresince 
ve Süveyş kanalı kumpanyasınca dahi bu usûlün ittihâzı ihtâr olunmuştur. 
Bunun usûl-i mesâhası bu veçhiledir ki bir sefinenin evvelâ bütün hacmi 
mesâha olunduktan sonra hamûle vaz'tna kaabil olmayan yerleri için 
takriben yüzde şu kadar tarh u tenzil olunuyor; ve düvel-i sâirenin 
usûl-i mesâhalannda olduğu gibi bunda dahi gemicilere müsâ'adeli 
surette ya'n î f i ’ l-hakika lüzûmu olan mıkdârdan ziyâde tenzilât icrâ 
olunuyor. Bu cihetle bir gemi Moorsom üşülünce lede’l-mesâha mıkdâr-ı 
istt’âbı kaç tonilâtoluk itibâr olunmak lâzım gelirse Devlet-i aliyye 
üşülünce mesâha olundukta mıkdâr-ı istt’âbı yüzde beşden yirmiye 
kadar fazlalı zuhûr ediyor.

Elhâsıl gemilerin tonne de capadte'sini ya’ nî mıkdâr-ı isti'âbım 
bi-hakkın ta'yin edecek bir kaa’ ide henüz bulunamayıp fakat bu bâbda 
Moorsom usûlünün şâir kaa'idelere nisbetle sıhhate akreb olduğu her 
taraf dan itirâfu teslim olunmuş ve bununla berâber bir kaa'ide-i sahihe 
taharri olunmakta bulunmuştur.

Mukaddimât-ı meşrûhaya nazaran tonne de capaciti tâ'biri iki 
ma'nâya hami olunabilir. Birincisi bir geminin mıkdâr-ı isti'âb-ı nefsü'l- 
emrîsiya’nî nefsü'l-emrde kaç tonilâtoluk hamûle alabileceği demek olur. 
İkincisi mıkdâr-ı isti’âb-1 i’tibârisidir ki ber-vech-i bâlâ her devlette 
ittihâz olanan usûl-i mesâhaca gemilerin sancak beratlannda münderic 
olan mikdâr-ı isti’ âb-ı resmîsidir. Tonne de capaciti ta’ biri Süveyş 
kanalı mes’elesi meydana çıkıncaya kadar evrâk-ı resmiyyede görülmeyip
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ibtidâ sâlifii'z-zikr imtiyâz - nâmede isti'mâl olunmuş olduğuna 
nazaran evrâk-ı sefâinde münderic olarak müte'ârif olan mıkdâr-ı istt'âb-ı 
i'tibârtye mahmûl olmadığı ezhâna tebâdür eder. Ma'a-mâ-fth buna 
mahmûl olmak ihtimâli dahi dâire-i imkânda bulunduğundan ibtidâ 
bu ta'birden murâd mıkdâr-ı isti’âb-t i'tibârî olup-olamıyacağını meo- 
Z Û '- t  bahs edelim.

imtiyaz - nâmede münderic olan tonne de capaciti 'den isti'âb-ı 
i’tibârî irâde olunacak olsa bunda iki ihtimâl vardır. Biri her sefineden 
berâtında münderic olan mıkdâr-ı isti âbına göre resim alınmak ve 
diğeri yalnız bir devletin mıkdâr-ı istVâb-ı i'tibârîsi murâd olmak 
sûretleridir. Evvelki sûretin Devlet-i aliyye’ ce ihtiyar ü irâdesi kaabil 
olamaz. Zpâ bu takdirce iki devletin bir hacımda olan gemilerinden 
mütefâvit ve muhtelif mikdârda resim alınmak lâzım gelir. Bu ise 
imtiyaz - ııâme-i mezkûrun dördüncü mâddesinde münderic olan ittirâd 
ve miisâvât şartına mugaayirdir; ve düvel-i ecnebiyye tebe'asına siyâk-ı 
vâhid üzere mu'âmele olunmak düvel-i Avrupa ile akd olunan mu’âhe- 
deler iktizâsından olduğuna mebnî bu sûrette tebe'ast ziyâde resim 
vermiş olan devlet her vakit bu fıkra-i ahdiyyeye istinâden bir da'vâ 
der-miyân edebilir; ve bu tefâvüt ve ihtilâfın menşe’i  düvel-i bahriyyede 
müsta’mel olan tonilâtoların tefâvüt-i mıkdân ile usûl-i mesâhanın 
mübâyenet ve ihtilâfı hususları olup eğerçi Devlet-i aliyye tersanesinde 
müsta’ mel olan tonilâto İngiliz tonilâtosuna muvâfık bulunmak hasebiyle 
bir cedvel- tcrtîb olunup da düvel-i şâire tonilâtoları İngiliz tonilâtosuna 
tahvil olunarak evvelki cihetten nefet eden tefâvüt ber-taraf edilir ise 
de ikinci sebebden ya'nî usûl-i mesâhanın ihtilâfından neş'et eden tefâvüt 
ber-taraf edilemez ve tebe'ası ziyâde resim veren devletin ber-vech-i meşrûh 
der-miyân edeceği da’ vay a cevâb verilemez; ve eğerçi Süveyş kanalının 
küşâdtnda gemilerin mesahası için henüz elde bir kaa'ide-i muttaride-i 
müselleme bulunmadığı cihetle Mösyö de Lesseps çaresiz bu yolu ihtiyâr 
ederek her sefinenin evrâk-ı resmiyyesinde münderic olan mıkdâr-ı istVâb-ı 
i ’tibârtye göre resim almağa başlamış ise de bunun ilânında muvakkat 
bir şey olduğunu dere etmiş idi; ve bunda ittirâd ve miisâvât yok ise de 
muvakkat ve hem de ale’l-umûm gemiciler hakkında müsâ’adeli bir 
sûret olduğuna mebni bir tarafdan ttirâz olunmamış idi. Hâlbuki bir 
itirâz vuku' bulsaydı Devlet-i aliyye şarten ve ahden bu sûreti men'ile 
bir kaa'ide-i muttaride ittihâz etmek üzere Mösyö de Lesseps'e emir 
vermeğe mecbûr olurdu. Kaldı ki tonne de capaciti terkibinin Fransızca 
imlâsında tonne kelimesinin âhirinde edat-1 cem' olmayıp müfred olarak
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yazılmış olması dahi bir mikyâs-ı müfred-i mutlak murâd olduğuna 
delâlet eder ve murâd eğer jy .j*  o t  {papier de bord) evrâk-ı sefi
nede münderic ve mütefâvit olan mıkdâr-ı isti’âb-ı i’tibârt olsa 
âhirine edât-ı cem’ olan <-îl harfi ilâve olunmak lâzım gelirdi.

Şıkk-ı saniye ya'nî düvel-i bahriyyeden birinin mıkdâr-ı isti’âb-t 
i ’ tibârisi murâd olmak sûretine gelince bu dahi murâd-ı Devlet-i aliyye’- 
ye mugaayir görünür. %irâ düvel-i bahriyyeden her kangısmın mıkyâs-ı 
i’ tibârisi irâde olunsa tercih bilâ müreccih olur ve eğerçi Paris bidâyet 
mahkemesinde : “ alınacak resim fransız akçesi olmak karinesiyle bunun 
mikyâsı dahi Fransa’nın mkdâr-ı isti’ âbı olmak lâzım gelir”  denilmiş 
ise de bu dahi şâyân-ı kabul bir hüküm değildir. 2$râ murâd Fransa 
mikyâsı olsaydı akçenin cinsi frank deyu ta’ytn olunduğu gibi mikyâs 
dahi Fransa tonilâtosu deyu tasrih olunmak lâzım gelirdi; ve bir mu'ayyen 
mıkdâr-ı istî’âb-ı i'tibârt murâd olunacak olduğu takdirde bu imtiyazı 
vermiş olan Devlet-i aliyye kendi nukdâr-ı isti'âb-ı Vtibârisini murâd 
eylemiş olmak lâzım gelir. Yâhud Devlet-i aliyye'nin usûl-i mesâhasiyle 
Moorsom usûlü beyninde ber-vech-i bâlâ yüzde beşten yirmiye kadar 
bir fark u tefâvüt-i cüz't var ise de Devlet-i aliyye tonilâtosu İngiliz 
tonilâtosuna müsavi bulunduğuna ve imtiyaz - nâmenin tasdik olunduğu 
esnâda Moorsom usûlü İngiltere'ce düstûrü'l-amel tutulup milel-i şâire 
taraflarından dahi bunun şâir kavâ’id-i mesahaya nisbetle sıhhate akreb 
olduğu musaddak ve müsellem olduğuna nazaran Devlet-i aliyye’ nin 
dahi tonne de capacite'de nmurâdı bu idi denilebilir ise de muahharan 
Devlet-i aliyye sefâinin mesahası hakkında muttarid ve mütlehid bir 
kaa'ide bulunmak üzere bir meclis-i muhtelit-i umûmi teşkili için dü
vel-i bahriyyeye verdiği takrirlerde Süveyş kanalı müşkilâtımn dahi 
meydanda olduğundan bahs etmesiyle imtiyâz - nâme-i mezkûrda münde
ric olan tonne de capacite'den muradı henüz ta'yin ü tahdid olunmamış 
bir mikyâs olduğunu işrâb etmiş idi. Bunun üzerine şimdi Devlet-i 
aliyye'nin murâdı öyle mu'ayyen ü mahdûd olan bir mikyâs idi denilse 
zikr olunan takrirlerin mürıdericâtına münâfi görünür.

İşte şu deliller ile sâbit oluyor ki Devlet-i aliyye'nin murâdı mıkdâr-ı 
isti’âb-ı nefsü’ l-emri olup ancak bunun ta'ytni hususunda henüz bir 
kaa'ide-i muttaride ittihâz olunmamış olduğundan muahharan bir meclis-i 
muhtelit-i umûmînin teşkiline karâr verilmiştir; ve bu meclisde intihâb 
olunacak usûl-i mesâha her yerde düstûrü'l-amel olmak lâzım geleceği 
gibi Süveyş kanalından geçen gemilerin tonne de capacıtfsini ta'yin 
emrinde dahi mer'iyyü'l-icrâ olacağı ve ol vakte kadar bir muvakkat
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kaa'ide ittihâz olunmak lâzım geleceği der-kârdır ; ve kanalın küşâdındatı 
evvel muvakkaten olsun ittihâz olunacak kaa'ide ta'yîn olunabilirken 
mübhem bırakılmış olduğundan Mösyö de Lesseps kanalın küşâdında 
kendiliğinden olarak muvakkat olmak üzere ber-vech-i bâlâ her geminin 
evrâk-ı resmiyyesinde müderic olan mıkdâr-t isti’âb-t i'tibârt üzerine 
resm-i mürûriye ahzine mubâderet etmiş idi. Muahharan Moorsom 
usûlünün yine muvakkat olarak ittihâzına karâr verdiğini her tarafa 
ilân ettiğinde dahi bir gûnâ îtırâza uğramadıktan başka İngiltere devletinin 
ticâret nezâreti tarafından kendisine teşekkürü hâvt tahrîrât gönderilmiş 
idi. De Lesseps ise Moorsom usûlünü tamâmiyle icrâ etmeyip gûyâ 
bundaki hatâları islâh yolunda ba'z-ı ta'dîlât ve tagyirât icrâ etmekle 
her taraf dan şikâyetler tevellüd eylemiş ve bunun üzerine Devlet-i aliyye'den 
işbu tonne de capaciti tâbirinin tefsiri istenilmiştir. Bu ta'birden 
murâd ise ber - vech-i bâlâ mikdâr-ı isti'âb-t nefsü'l-emrî olduğu 
te'ayyiin edip ancak bunun için henüz bir kaa'ide-i muttaride-i sahihe 
bulunmamış olduğundan bunun sûret-i ta'yîni re's-i mes'ele-i münaza'a 
olmuştur.

Şöyleki de Lesseps böyle mutlak bir nukdâr-ı isti'âb üzerine onar 
frank resim almağa me'zûn olduğundan dolayı bunun hod be-hod 
ta'yînine dahi kendisince salâhiyet görüp bir mühendis komisyonu teşkil 
ve Moorsom usûlünü esâs ittihâz ile ba'z~ı ta'dîlât icrâ ettirerek bir 
mikyâs-ı istt'âb-1 nefsü'l-emrî ihdâs etmiş ve bir seneden beri ana göre 
resim almağa mübâderet eylemiştir. Ashâb-ı sefâin ise bu veçhile resim 
îtâsına mecbûr olmuşlar ise de bu resimlerin zemâimini protesto tahtında 
olarak vermişler; ve bundan dolayı iştikâyolunda Bâbıâlî'ye mürâca'atler 
vuku'a geldiğine mebnî Devlet-i aliyye dahi de Lesseps'in böyle hod 
be-hod bir indî usûl-i mesâha ittihâzından sarf-ı nazar eylemesini 
Hidîviyyet-i celîle vâsıtasiyle kendisine bildirmiş olmasiyle de Lesseps'e 
mıkdar-ı istî'ab-ı nefsü'l-emrî üzerine resm-i mürûriye almak me'zûniye- 
tini vermiş ise de bunun ta'yîni için hod be-hod bir kaa'ide ittihâz 
edebilmek salâhiyetini vermemiş idüğini beyân etmiş; ve bu veçhile tonne 
de capaciti ta'bîrini bir nevi' tefsîr eylemiş oluyor; ve şimdi ortaya 
konulacak tefsîr ise mukaddema Babıalı'ce cereyân eylemiş olan muhâbe
râtın hâricinde olamıyacağı müsellemâttan bulunmuştur.

Elhasıl Devlet-i aliyye'nin tonne de capaciti'den murâdı bir mıkdâr-ı 
isti ab-1 nefsü l-emrîdir. Fakat bunun ta'yîni için der-miyân olunacak 
usûl-i mesaha devletçe resmen musaddak olmak lâzımdır ve şimdilik 
bir muvakkat usûl ittihâz olunmalıdır. De Lesseps ise hod be-hod
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bir mıkyâs-ı istt'âb ittihâz edebilmeğe kendisinin salâhiyeti olduğu zan- 
niyle hod-serâne bir kaa'ide-i mesâha ihtira? u ittihâz etmiştir. Bu zannt 
ise hatâ olduğundan ber-vech-i bâlâ Hidîviyyet-i celtle vâsıtasiyle bundan 
sarf-ı nazar eylemesi kendisine tebliğ olunmuştur. Ma'a-mâ-fîh de 
Lesseps'in ihtrirâ' eylemiş olduğu işbu usûl-i cedîdenin nefsi!l-emre 
mugaayır olduğunu isbât eylemek dahi şimdi kaabil olamaz oe de Lesseps'
in geçen seneden beri protesto tahtında olarak almış olduğu fazla rüsûmâ* 
tın reddini mûcib olacak bir madde-i sarihe olmadığından de Lesseps bu 
zemâimin reddine dahi icbâr olunamyacağı gibi ileride resmen bir kactidc-i 
muttaride ittihâz olununcaya dek işin böyle bir hâl-i teşvişde bırakılması 
dahi tecviz olunamaz; ve ol vakte kadar protesto tahtında olarak ale'l-hi- 
sâb süreliyle resm-i mürûriye alınıp da ba'dehû hisâb görülmek dahi 
kaabil olamaz.

Binâen-alâ-zâlik meclis-i muhtelit-i umumîde intihâb olunacak 
usûl-i mesâha her yerde düstürû'l-amel olacağı gibi Süveyş kanatınca 
dahi mer'iyyiTl-icrâ olmak üzere şimdilik sıhhate akreb olduğu cüm
lenin müsellemi olan Moorsom usûlü Tuna komisyonunda olduğu gibi 
Süveyş kanalında dahi mu'teber tutulmalıdır ve ol vakte kadar alınmış 
olacak rüsumattan dolayı ne sefâin ashabının Süveyş kumpanyasından ve 
ne de kumpanyanın anlardan bir şey aramağa salâhiyetleri olmamalıdır 
ve şâyed ki kumpanya tarafından arz-ı ihtiyâç olunursa mukaddemâ on 

franka bir frank zammına müsâade buyrulduğu gibi bunun üzerine biraz 
şey zammına dahi müsâade buyrulmalıdu.

Bu lâyihamız komisyonda ekseriyyet-i ârâ ile tasdik 
olunarak anın üzerine bir meclis-i muhtelit teşîkiline karâr 
verildi vc her devletten birer me’mûr-ı murahhas gelerek 
Dersaâdet'de Tersâne’de akd olunan konferansda müzâkerât-ı 
am îka icrâsiylc lıcr tarafta düstûrü’l-amel olmak üzere bir 
mıkdâr-ı isti’âb ta’yîn  edilmiştir.

Fransa’da müsta’mel olan mîzân ve mikyâl ve mıkyâslarm 
Memâlik-i osmâniyyc’de dahi isti’mâli mukaddemâ A lî Paşa 
zamâmnda Şurây-i devlet’ce müzâkere olunduğu sırada yapı
lacak ölçülere ne türlü târih konulmak mes’elesi mevzû’-ı 
bahs olarak sene-i şemsiyye itibârı müreccah görülmüş ise de 
bizim  M âliye’ce isti’mâl ettiğimiz sene-i şemsiyye sene-i hicriyye-i 
kameriyyeye mensûb olduğundan dâimâ tefâvüt üzere olup 
târîh-i hicriyi terk etmek dahi câiz olamıyacağına mebnî bir
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karâr verilememiş ve bu bâbda re’y ii m utâla’a-i fakîr dahi 
suâl olunmuş idi. Binâen-aleyh bir sene-i şemsiyye-ı hicriyye 
ittihâzının münâsib olacağına dâir lisânımızda zcbân-zcd olan 
ta’bîrât ile herkesin anlayacağı sûrette bir risâle yazıp Takvlmü'l- 
edvâr tesmiye ettim ve lisân-ı tiirkî ilim lisânı olamaz diyenlere 
lisânımızuı her şey’e kaabil olduğunu ve bu lisân ile  her fenden 
güzel eserler yazılabileceğini tasdik ettirdim.

Evrâk-ı mevkûtc ta’bîri ibtidâ bu risâlede isti’ ınâl olun
muştur ki Fransızca’da y (p<£riodiquc) kelimesinin tercü
mesidir. Yine ol esnâda tab’olunnan Kitabi?l-icâre'de dahi 
mevkut kelimesi kullanılmış idi. Ondan sonra gerek üdebâ ve 
gerek hükkâm arasında bu kelimenin isti’mâli âdet olmuştur. 
Ondan evvel periodique kelimesinin Bâbıâli’ce tercümesi m a’- 
lûm değil idi. Hattâ zîrde beyân olunacağı veçhile m ukaddem â 
A lî Paşa Alecmû'a-ifünûn nâmiyle tab’olunmakta bulunan vara- 
ka-i mevkuteye yazdığı takrizde periodique kelimesinin tercümesi 
olmak üzere mvvakkate ta’bîrini kullanmış idi. H âlbuki gerek 
Arabca’da ve gerek Türkçe’de muvakkat lâfzı başka m a’nâda 
müsta mel olduğundan anı mevkut yerinde kulllanmak hatâdır.

Bu risâlenin tahrîrinde başlıca bir maksad dahi ber-vech-i 
bâlâ müceddcden bir sene-i şemsiyye ittihâz olunm adığı tak d ir
de siviş senesinin hululü tekarrüb etmekle sene-i m âliyyem izin 
bcr-mu’tâd tashihi lâzım geleceğini ihtâr idi. Çünkü sene-i 
mâliyyemiz aylan şemsî ve seneleri kamerî bir sene-i i ’tibâriyyc 
olup lıer otuz üç senede bir senesi atlanarak tashih oluna-gel- 
miştir ki buna Hazîne-i mal iyye ıstılâhınca siviş senesi ta ’bîr 
olunur. Sultan Abdülmecid Han hazretlerinin cülusu siviş 
senesine musâdif olmağla ol vakit bir sene atlanmış idi. Bin 
iki yüz seksen sekiz senesi dahi siviş senesi olacağından bu veçhile 
tashih olunması usûl-i müttehaze icâbından idi.

işbu Takvimi?l-edvâr erbabı indinde mazhar-ı i ’ tibâr olduğu 
hâlde Mâliye nezârctince buna çendân ehemmiyet verilm edi. 
Hâlbuki M âliye hazînesinde cülûs-ı Abdülm ecid H ânîd c sene-i 
mâliyyenin tashihi hizmetinde bulunmuş olan ketebeden yetişme 
muhâsebeciler var idi ve Hazîne kuyûduna lede’ l-m ürâca’a 
bin seksen yedi senesi siviş senesi olacağından gaflet olunarak 
yazılmış olan sencdlerin çend mâh sonra tashih olunması fermân 
buyurulmuştur ki sûreti zizde tahrîr olunur.
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Fcm ân-ı âlî kaydı

Mart şühûr-ı rûmiyyeden olup ve şemsiyye itlâk olunan senenin 
ibtidâst olup ve dâimâ milstakir ve tağyir kabûl etmeyip kezâlik şems 
tahvtt-i burûc îtibâriyle ilç yüz altmış bej gün ile yevm-i vahidin yirmi 
bir cüz'ünden bir cüz’ gün mart hisâbınca kâmil bir sene-i şemsiyye 
olur ve şehr-i muharrem şühûr-ı arabiyyeden olup ve kameriyye itibâr 
olunan senenin ibtidâsı olup takriben bir ayı otuz ve bir ayı yirmi dokuz 
gün olmağla üç yüz elli dört gün bir sene-i kameriyye olur. Bu sûretle 
sene-i kameriyye şemsiyye senesinden her yılda on bir gün ve bir günün 
yirm i cüz'ünden bir cüz' gün noksan olduğundan kamariyye ile şemsiyye 
seneleri mabeyninde otuz üç sene ile dört ayda bir sene mütefâvit olup 
bi-hasebi’  t-tefâvüt şuhûr-ı arabiyye fasıldan fasıla intikaal edip mev- 
sim-i hacc u sıyâm gâh bahâr ve gâh şitâya musâdif olup mart ale'd- 
devâm ibtidây-i bahârda ber-karâr ve sene-i kameriyye mütedâhil ve demâr 
olmakla bin seksen altı senesinde ibtidâ-i mart zi'l-hiccenin yirmi beşinci 
gününde vâki' olup ve seksen yedi senesi içinde mart vâki’ olmamış olur. 
Sene-i sâbıkada tevcih ve der-uhde olunan mîrî hizmetlerinin seksen yedi 
senesine mahsûb olmak üzere tevcih ve Hazine defterlerine bu veçhile 
kay d u tahrir olunmuş. Bu itibâr sahih olmayıp tedâhül sûreti nümâyân 
olduğundan gayri ihtilâf -ı sene ile ııizâ'dan hâli olunmaz. Seksen yedi 
senesinde vâki'marttan olmak üzere senedini tashih olunmak için telhis 
olunup arz olundukta mûcibince kayd u tashih olunmak bâbında fermân-ı 
âli sâdır olmağın vech-i meşrûh üzere kayd olunmuştur.

F i 20 ca sene 1088

Ber-m invâl-i meşrûh bin seksen yedi senesindeki tedâhülden 
gaflet olunarak yanlış senedler verilmiş olduğu hâlde müteâkiben 
tashîh olunduğu H azîne’ce m ukayyed bulunmuş ve işbu bin iki 
sekiz y ü z  seksen senesi tedâhülü evvelce Takvimü'l-edvâr'ın  tab’ u 
neşri ile ih târ olunmuş iken tashîh-i m addeye teşebbüs olunmamış 
ise de m üte’âkıben ba ’z-ı vülât-ı izâm  tarafından Bâbıâli’ye 
ihtâr-ı keyfiyyet (ve) ne yolda defter tutulacağı isti’ lam  olunm ağla 
fakirin taht-ı riyâsetinde M üneccim -başı T âh ir Efendi ve D îvân-ı 
ahkâm -ı ad liyye  âzâsından V artan  Bey ve  M ekteb-i harbiyye-i 
şâhâne hocalarından ulûm-ı riyâziyyede şöhret-şi’âr olan 
M ira la y  V id in ’li T ev fik  Bey ve Rassâd K om bari ile Dîvân-ı 
ahkâm -ı adliyye me’m ûrlanndan olan Şehbazyan Efendi den
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mürekkeb bir komisyon teşkîl olundu. Kom isyonda Takvt- 
mü'l-edvâr ile Müneccim-başı tarafından tcrtîb olunan zîc cedvel- 
lcri der-miyân olunarak cereyân eden müzâkerâtm neticesini 
hâvî bir mazbata kaleme alınmış ve makaam-ı Sadâret’e takdim  
kılınmış idi. Sûreti zîrde muharrerdir.

Sûret-i mazbata

İşbu seksen yedi sene-i şemsiyyesi şubatı hulul edecek seksen dokuz 
sene-i kameriyyesi muharremü'l-harâmının üçüncü gününde müntehi olup 
seksen sekiz sene-i jemsiyyesi tabVî mefkud olduğundan gerek hazâin 
mu ârnelâtında ve gerek muharrerât-ı sâirede isti'mâl olunmakta olan 
şuhûr-ı şemsiyye târihinin hulûl edecek seksen dokuz senesinde ve andan 
sonra ne veçhile vaz' u isti'mâli münâsib olacağının ta'yîni zımnında 
mu'âmelâl-ı hazâin'i bozmayacak sûrette vârid-i hatır olacak mülâhazatın 
beyân u iş'ân komisyon-ı âcizânemize havâle buyurulmağla bir kaç 
defâ bPl-ictimâ' keyfiyet nihâde-i mevki'-i bahs ü te'emmül olundu.

Ma'lûm-ı âli-i cenâb-ı hidîv-i a'zamlleri buyrulduğu veçhile 
târihçe mu'teber olan esâs üç şeyden ibâret olup birincisi târihin mebde'i 
ve İkincisi sene başı ve üçüncüsü zamanın takdir ü mesahasıdır. Târihin 
mebde'i her millet indinde bir büyük vak'a olarak ekseriyâ dîn ü mezhebe 
âid mevâddandır. Nitekim milâd-ı îsâ aleyhi's-selâm mebde'-i târîh-i 
nasârâ olduğu gibi millet-i islâmiyyenin terakkiyyâtına mebde' olan hic- 
ret-i nebeviyye dahi mebde'-i târîh-i islâm ittihâz olunmuştur. Sene başı 
mebde'-i târih ittihâz olunan vak'anın senesinde bir yevm-i mu'ayyen 
olup ancak günü gününe mutâbakatı şart edilmemiştir. Meselâ vilâdet-i 
iseviyye kânûn-ı evvelin evâhirinde olduğu hâlde târîh-i mîlâdda sene başı 
kânûn-ı sânî ittihâz olunduğu gibi hicret-i nebeviyye rebi'ü'-levvelin 
içinde olduğu hâlde şuhûr-i arabiyyenin birincisi muharrem olduğundan 

yevm-i hicretten iki ay on bu kadar gün mukaddem olan gurre-i muhar- 
remü'l-harâm sene başı ittihâz buyrulmuştur.

Zamanın takdiri bahsine gelince müstagni-i arz u beyân olduğu 
üzere ümem-i mâziyenin ekseri bir emr-i seyyâl olan zamanı ezher-ı 
ecrâm-ı ulviyye olan neyyireyn ile ta'yin ü takdir ede-gelmişlerdir. Meselâ 
Şems'in burc-i Hamel'e nakl ü tahvil eylediği nevrûzdan diğer nevrûza 
yâhud anın mukaabili olup mevsim-i harikde yevm-i tesâvi-i leyi ü nehâr 
olan Mizân burcunun ibtidâstndan Sünbüle burcunun gaayetine kadar 
üç yüz altmış beş ve takriben bir rubu' gün olup buna bir sene-i şemsiyye
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denilmiştir. Kamer'in bir devrine bir ay denilip on iki devri takriben üç 
yüz elli dört gün ve kiisûr saat ve dakika ve sâniye ve şâire olarak bir 
sene-i şemsiyyeye karib olduğundan ana dahi sene-i kameriyye denilmiştir; 
ve bu itibâra göre ikisi dahi sene-i hakikyyedir ve ikisinin dahi ber-vech-i 
meşrûh küsûru olduğundan bir sene tamâm şu kadar gündür denilemez. 
Fakat teshîl-i mu'âmelât için ümem-i sâlifeden niceleri sinin ü şuhûru aded-i 
eyyâm ile tahdîd etmişlerdir. Hâlbuki mürûr-t zaman ile zikr olunan 
kesirler içtimâ' ederek bu makule sinin-i ıstılâhiyye tebeddül ü tagayyür 
ede-gelmiştir. J^itekim târîh-i rûmide galat vuku'u tebeyyün ederek bi't- 
tashih târîh-i frengi vaz' olunmuş ise de o dahi aded-i eyyâm üzerine 
mübtenî olduğundan ezmân-ı mütetâvile içinde yanılacağı fennen müsbet 
olan mevâddandır. R e's-i sene-i hukemâ olan nevrûz ya’n î Şems'in burc-i 
Hamel'e nakl ü tahvil ettiği gün kadim süryâniler asırlarında nisanın 
ihtidasına ve teşrîn-i evvelin ibtidâsı burc-i M îzân'tn birinci derecesine 
mutabık iken el-hâletü hâzihî nevruzun mart-ı rûmi dokuzuna tesâdüf 
etmesi dahi bu misillû sebebinden nâşîdir. H ilâl-i Kamer meş/ıûdâttan olup 
burûcun hisâbları ise rasada mevkuf olduğundan hâl-i bedâvette bulunan 
arablar beyninde sinin ve şuhûr-ı kameriyye mu'teber olmuş ve hilâl-i 
muharremin rü'yetinden diğer rü'yetine kadar bir sene-i kameriyye-i 
hakîkıyye olduğuna mebnî bir güne yanlışlığa ve karışıklığa uğramamıştır.

Fakat hulefây-i abbâsiyye asrında masârif-i devlet şuhûr-ı kameriyye 
hisâbiyle rü’yet oluna-gelir iken öşür ve harâc-ı arâzi gibi vâridât hep 
lıareket-i Şems'e tâbi' olan fu sû l-i erba'aya göre olduğundan mürûr-1 
eyyâm ü şuhûr ile hâzinenin azim hasâra uğradığı meydana çıkınca 
her otuz üç senede bir seneyi atlamakla irâd u masrafın muvâzenesine 
karâr verilmiş idi. Muahharan Celâlüddîn Melikşâh zamânında seneleri 
sene-i şemsiyye-i hakîkıyye ve sene başı Şems'in burc-i Hamel'e tahvili 
gününden mu'teber olmak üzere bir târîh-i cedîd vaz' ve ol senenin 
nevrûzundan bed'ile takvim ihrâcına mübâderet kılınmış idi. İşte tarîh-i 
celâli dedikleri bu târihdir ki sinin ve şuhûr-ı şemsiyye üzerine mevzu' 
olan târihlerin en sahihi olduğundan ashâb-ı hey'et ü zîc beyinlerinde 

hâlâ mu'teber ve meşkûrdur.
Devlet-i aliyye'de dahi târik-i hicri-i kameri mu'teber olup ancak 

irâd u masrafın muvâzenesi için şuhûr-ı şemsiyye itibârına lüzûm 
görülmüş ve hulefây-ı abbâsiyye zamanında olduğu gibi her otuz üçüncü 
sene mefkud itibâr edilmiş ve re's-i sene-i mâliyye mart itibâr olunarak 
bu bâbda medhal-ı âzer kaaidesiya'nî şehr-i mart kangı sene-i kameriyye-i
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hicriyyede dâhil olur ise ol seneye rıisbet olunup şuhûr-1 bâkiye dahi 
ana tâbi5 ü pey-rev itibâr olunmak usûlü düstûru'l-amel tutulmuştur.

Gerek sene-i şemsiyye ve gerek sene-i kameriyye ikisi dahi birer 
mıkyâs-ı sahîhdir. Fakat biri diğere nisbetle daha uzundur. Meselâ 
iki yüz yirmi sekiz sene-i şemsiyye takriben iki yüz otuz beş sene-i 
kameriyye ve iiç yüz sene-i şemsiyye takriben üç yüz dokuz sene-i 
kameriyyedir; ve yetmiş beş metro mesâfeye yüz arşın demek sahih 
olduğu gibi sene-i şemsiyye îtibâriyle otuz iki yaşma vâsıl olan âdeme 
dahi sene-i kameriyye îtibâriyle otuz üç yaşında denilmek sahîhdir. 
Fakat seneler kamerî olduğu hâlde ber-vech-i bâlâ şuhûr-i şemsiyye 
itibâr olundukta beher sene takriben on birer gün fark u tefâvüt ede

rek bir sene şehr-i mart muharremin evâi’ linde dâhil olmuş iken otuz 
iki sene sonra zi'l'hiccenin yirmisinden sonra dâhil ve andan sonraki 
mart dahi muharremin evâiline musâdif olmağla otuz üçüncü sene 
içinde hiç mart vâki' olmayıp şuhûr-ı bakiyesi dahi ana tâbi’  oldu
ğundan ol senenin şuhûr-ı şemsiyyesi bi’t-tabi’ mefkud olur. Nitekim  
mukaddemâ elli beş târihinde olduğu gibi işbu seksen sekiz senesin
de dahi vuku' bulacaktır ve bu şuhûr-ı şemsiyyenin siniıı-i kameriy- 
yeye nisbeti bir emr-i i ’ tibârî olup medhal-i âzer kaaidesinden başka 
bir esâsı yoktur. Meselâ seksen yedi senesi kânûn-ı sânîsi ta'bîri sek
sen yedi senesinde vâki’ marttan sonra gelen kânûn-ı sânî demektir; 
ve bu sûretle seneler yek-diğerden mütemeyyiz olup gidiyor ve medhal-i 
âzer kaa'idesiyle mazbut olduğundan meydanda yalnız otuz iki 
senede hâsıl olan bir fark u tefâvüt görülüyor; ve eğer hulefây-i 
abbâsiyye zamanından beri medhal-i âzer kaa'idesi terk olunup da her otuz 
üçüncü sene atlanmamış olsaydı şimdiye değin otuz sene kadar fark  
ederek cl-hâletü-hâzihî elli sekiz senesi kânûn-ı sânîsinde bulunmuş 
olur idi. Ma'a-mâ-fih bir şehr-i rûmî sene-i hâliyeyeye mi mensûbdur 
yoksa sene-i mâziyye mi mensûbdur burası yek nazarda bilinip de zihin 
yormağa hacet mess etmemek için sekiz-dokuz seneden beri muharrerât 
ve evrâk-ı sâire-i Tesmiyede târih-i kamerî yanına şuhûr-ı şemsiyye 
senesi konulmak usûl ittihâz olunmuştur ve bu ise bir sene-i şemsiyye 
olmayıp şuhûr-ı şemsiyyenin medhal-i âzer kaa'idesince mensûb olduğu 
târih-i kamerî-i hicriyi göstermekten ibârettir.

Şu hâle göre şimdiye kadar Hazine'ce ola-geldiği veçhile işbu 
seksen sekiz senesi şuhûr-ı şemsiyyesi dahi mefkud itibâr olunarak 
gelecek seksen dokuz senesi muharreminin üçünde dâhil olacak marta 
seksen dokuz senesi martı demek lâzım gelir. Fakat konsolidler tertîb
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olunurken seksen sekiz senesinin mefkud olduğu tahattur edilemeyip seksen 
yedi ve seksen sekiz ve seksen dokuz deyu üç yüz on bu kadar senesine 
değin yürütülmüş ve fakat sırasiyle yanlarına târih-i milâd dahi konulmuş 
olduğundan ol vakit konsolide senedâtı tebdil olunacak oldukta ana 
göre tab' u temsil olunmak üzere ol vakte kadar üzerlerindeki târih-i 
milâd mu'teber olarak sene-i kameriyyeye mensûb olan şuhûr-ı rûmiyyeye 
itibâr olunmaması ve şâyed ki nâs içinde dahi sene-i âtiye için seru-i 
kameriyye-i hicriyye ve yâhud târih-i milâd yazılmaksızın yalnız seksen 
sekiz senesi mart yâhud nisan veyâ diğer bir şehr-i rûmi tahririyle verilmiş 
senedât var ise bunun seksen dokuz senesi deyu tashihi lâzım geleceğinin 
ilân edilmesi ile müşkilât ber-taraf olur. Lâkin her otuz üç senede böyle 
bir kargaşalığa uğranılmış olur ve bir de hisâbını öteden beri bu şuhûr-ı 
rûmiyye üzerine tanzîm eden tâcir ve şâir ashâb-ı defâtir seksen yedi 
senesi şubatından seksen dokuz senesi martına geçtiği gibi ara yerden bir 
senelik defâtir ve senedât gûyâ zâyı'olmuş gibi görülür. Her otuz üç 
senede bir kene bu müşkilâta uğramaktan ise umûr-ı mâliyye için mut- 
tarid ve nefsü'l-emre muvâfık bir sene-i şemsiyye vaz'ı evlâ olduğunda 
iştibâh yoktur; ve şimdi seksen yedi ve seksen sekiz ve seksen dokuz seneleri 
deyu devâm olunup gidilse eğerçi müceddeden bir sene-i şemsiyye vag 
etmiş oluruz. Fakat esâs u misâsi yok bir sene vücûda gelir. Çünkü seksen 
sekiz senesinde mart vâki' olmamış olduğundan şimdiye kadar câri olduğu 
üzere medhal-i âzer kaa'idesince seksen sekiz senesinde vâki' mart demek 
sahih olamıyacağına mebnî seksen sekiz senesi martı denildikte hicret-i 
nebeviyyeden bin iki yüz seksen sekiz mart geçmiş demek olur. Hâlbuki 
hicret-i nebevıyye senesinden beri yalnız bin iki yüz elli bir mart geç- 
miş olacaktır. Binâen-aleyh seksen sekiz senesi martı ta'biri ma'nâsız 
bir söz olup bunun üzerine binâ ve vaz' olunmuş olacak bir târihin 
üzerinden on-onbeş sene mürûr ettikten sonra gerek mahâkimce ve gerek 
kuyûd-ı aklâmca bir mâddenin tashihi lâzım geldikte türlü müşki
lâta düşüleceği der-kârdtr; ve gittikçe bu müşkilât tezâyüd ederek ileri
de bir madde-i târihiyyenin tahkiki kaabil olamaz. Zirâ bu târih-i 
cedîd ikiye münkasim olarak bin iki yüz elli dört senesi medhal-i âzer 
kaa'idesince ya 'n î her senesi takriben üç yüz elli dört gün olmak üzere 
yürümüş ve elli beş târihinden beri yine ol kaa'ide mu'teber olduğu 
hâlde seksen sekiz senesinde andan sarf-ı nazar olunarak andan sonraki 
seneleri üçer yüz altmış beşer gün olmak üzere itibâr olunmuş olacağından 
bu tahavvülât dâimâ hâtırda tutulmalı ve zikr olunan iki kısmı irâe 
edecek iki bâb üzerine bir cedvel yapılıp da elde bulunmalı ki mahâkimce
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ve kuyûd-ı aklâmca ve husûsât-ı sâirece galat u hatâdan kurtulmak 
kaabil ola.

Elhâsıl şimdiye kadar ola-geldiği veçhile medhâl-i âzer kaa' idesi 
ke-mâ fi's-sâbık düstûrü'l-amel tutulsa her otuz üç senede bir kene 
bir seneyi atlamak gibi bir karışıklığa uğranılmak lâzım geleceği 
gibi bu kaa'ide terk ile seksen sekiz ve seksen dokuz deyu devâm olunup 
gidildiği sûrette dahi mehâzir-i meşrûha rû-nümâ olacağı cihetle iki 
sûretten dahi sarf-ı nazarla mebde'i yine hicretten mu'teber olmak üzere 
bir sene-i şemsiyye vaz'olunması evlâ görülmüştür. %îrâ bir mebde'-i 
mu'ayyenden mücerred sintn-i şemsiyye itibâriyle yürütülmüş olacağına 
mebni her ne vakit târih-i milâdın altı yüz yirmi bir senesi tarh olunsa 
bu târih çıkar ve mebde'i şimdiye kadar müsta'mel olan târîh-i hicri-i 
kameri gibi sene-i hicret-i nebeviyye olup sinfn-i şemsiyyenin sintn-i 
kameriyyeye nisbeti dahi ber-vech-i bâlâ fennen mazbut ve ma'lûm 
olduğu cihetle her vakit galat u hatâdan masûn olarak bu üç târihin 
yek diğere nisbeti istihrâc olunu-verir ve bunun sûret-i isti'm âli ber-vech-i 
bâlâ târth-i kameri yanına sekiz-dokuz seneden beri vaz'oluna-gelen 
ve hakikat-i hâlde asi u esâsı sahth olmayan târih-i şemsi yerinde 
bir sene-i sahîhe-i şemsiyye vaz'mdan ibâret olmasiyle halkça bir güne 
tekellüfu mûcib olmaz ve bu iki târihin biri devr-i Kamer ve diğeri devr-i 
Şems itibâriyle hicret-i nebeviyyeden mürûr eden vakti irâe etmiş olur ve 
ileride işbu sene-i hicriyye-i şemsiyye yalnız başına isti'm âl olunarak 
gerek Hazine'ce ve gerek halkça mûcib-i suhulet olur.

Jşte bu veçhile bir sene-i şemsiyye-i hicriyye vaz'ına esâseıı karâr 
verildikten sonra kangı şehr ü yevmin sene başı itibâr olunması bahsine 
nakl-i kelâm olundukta çünki Medine-i münevverre'yi teşrif-i nebevi 
güz mevsiminde yevm-i tesâvt-i leyi ü nehâr olan M izan burcunun 
birinci derecesi olduğundan ol gün yâhud târih-i celâlide olduğu gibi 
anın mukabili olup altı ay mukaddem yevm-i tesâvt-i leyi ü nehâr olan 
ve mart-ı rûmînin sekizine yâ dokuzuna tasadüf eden rıevrûz sene başı 
itibâr olunmak üzere bir sene-i şemsiyye-i hakîkıyye itibâr olunsa 

fentı-i hikmete evfak ve şâir tevârih-i şemsiyye-i ıstılâhiyyeye asi u 
mikyâs olur. Ancak şimdiye kadar Hazine'ce sene başı mart olup halk 
dahi ana alışmış olduğundan bir yeni sene-i şemsiyye vaz'olunduğu sırada 
sene başının dahi tebdili iki iş olup bu ise halkça mûcib-i su'ûbet olabile
ceğinden sene başı ke-mâ kân mart olmak sûreti tercih olundu; ve komis- 
yon-ı âcizânemiz âzâsından ztrde imzası mastûr Müneccim - başı Efendi 
hicret senesi martının ya'nt hicretten mukaddemce hulûl etmiş olan
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şehr-i martın ibtidâsı ne gün imiş ve ol vakitten beri kaç gün mürûr 
etmiş ve devr-i Şems itibâriyle kaç sene olmuş buralarını berâhtn-i 
adide ile isbât ettikten başka sene-i hicretten bin üç yüz on dokuz senesine 
kadar her bir sene-i şemsiyye-i hicriyyenin martı sene-i kameriyyenin 
kangı ayının kaçına gününde dâhil olduğunu mübeyyin tanzim etmiş 
olduğu cedvel dahi komisyon-ı âcizânemizde rü'yet ve tasdik olunmuştur. 
Bu sûret nezd-i hakaayık-vefd-i âlide kartn-i tasvib buyurulduğu hâlde 
ifây-ı muktezâsiyle cedvel-i mezkûrun dahi tab' u temsiline ruhsal ihsân 
buyrulması bâbında emr u ferman.

Mütercim Rassâd Mekteb-i harbiyye-i
Şehbazyan Kombari şâhâne hocalarından

Miralay Tevfık

An a'zoy-ı Dtvân-ı Ser-müneccimin Ahmed Cevdet
ahkâm-ı adliyye Tâhir

Vartan

Bu m azbata hayli müddet ortada dolaşıp durdu. M evki’-i 
icraya  konulm adı. Bir aralık islâhât komisyonuna dahi uğradı 
ise de m a’ âş tenkıhine dâir olmadığı cihetle bir şey yapıl
m adı. Binâcn-aleyh müceddeden bir sene-i şemsiyye-i h ic
riyye  v a z ’ olunm adıktan başka H ulefây-i abbâsiyye’den 
m evrûs olan  ve  her otuz üç senede bir kerre tashih oluna-gelen 
sene-i m âliyyem iz yanlış olarak yürüdü gitti ve hakîkat-i hâlde 
m ahv olup bitti. M a’a-hâzâ yine kâğıdar üzerinde yazılıp 
gitm ekte ve yanlışlığı sene be-sene tezâyüd etmektedir. O l asırda 
devletin pek çok esâslarına vehn ü halel geldiği gibi sene-i 
m âliyyesi dahi bu hâle girmiştir.

Bir hayli m üddet sonra M ekâtib-i harbiyye meclis-i askerî
sinde m ezkûr sene-i şemsiyye-i hicriyyenin ulûm  u fünûnumuz 
için b ir târih olm ak üzere ittihâzı tezekkür olunarak mezkûr 
m azbata  ile  evrâk-ı müteferri’ası taleb olunm ağla bulunup 
oraya verilm iş ise de oradan dahi b ir netice çıkmamıştır.

Â lî  Paşa’nın evâhır-i eyyâm -ı sadâretinde M ekteb-i fıinûn-ı 
harbiyye münşeât hocası M iralay Süleym an Bey fenn-i inşâdan 
M ebâni'l-inşâ nâm ında bir kitâb te’l î f  ederek tab’ u tem sîl ettirdi. 
Serasker Hüseyin A vni Paşa üm erây-ı askeriyyeden vâü ve 
m utasarrıf yaptırm ak teşebbüsâtmda bulunduktan başka kâtib-
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leri dahi mekâtib-i askeriyyeden yetiştirmek sevdâsma düşerek 
bu kitâba çok ehemmiyet verdi ve tervîc-i meramı için Â lî 
Paşa’ya ziyâde müdâhene ederdi. Böyle yeni te’lîf  olunan kitâb- 
larda eslâfin âsârından misâl getirmek lâzım iken Süleyman 
Bey mu’âsırînin kelâmlarından misâller getirdi. Hattâ kitâbının 
mukaddimesinde kelâmı dört mertebeye taksim ile birinci 
mertebesini Âlî Paşa’nın bir tezkiresiyle tcmsîl etti. Bu tezkire ise 
Â lî Paşa’nın en aşağı derecede bulunan kârındandır. Hâlbuki 
Süleyman Bey hadd-i zâtında ezkiyâdan bir zât ise de ulûm-ı 
edebiyyeyi yoluyla tederrüs etmeyip şundan bundan ahz ile 
bu kitâbı te’l î f  eylemiş olduğundan bunda çok hatâları görüldü. 
Ma’a-hâzâ şîve-i ifâdesi dahi usûl-i ma’rûfe-i inşâmıza çendân 
muvâfık değildir ve fenn-i inşânın esâsı ilm-i belâgat olduğu 
hâlde anın bu ilimde bıdâ’ası olmadığından çok yerlerde esâsdan 
hâriç şeyler yazmıştır. Bu kitâb ise mekteblerde okutturulmak 
üzere tab’ ettirilmiş olduğundan nev-resîdegân-ı mekteb-i 
edebi bu yolda habt ü hatâdan vikaaye için anlara medâr-ı 
teyakkuz ve intibâh olabilecek ba’zı ma’lûmât îtâsma lüzûm 
görülmekle Ta'dil-i mebâni' l-inşâ nâm risâleyi yazdım  .Fakat 
ol vakit Â lî Paşa ile aramız bozuk olup Avni Paşa takımı ise 
gayet mültezem bulunduğundan bu risâle neşr olunamamıştır.

Bu risâlede beyân ettiğimiz veçhile kelâm-ı mensur müressel 
ve müsecca’ kısımlarına taksim olunup her birinin mevki’-i 
isti’mâli başkadır. Eslâf-ı üdebâ münşeât-ı resmiyyede tersîli ilti
zâm ederler ve mürâselât-ı husûsiyyede tarik-ı tescî’e giderler idi. 
Sonraları ketebe-i aklâm beyninde tescî’ yolu iltizâm ve sanâyi’-i 
bedî’iyyeye ziyâde tevaggul olunmağla kelâmın hüsn-i zâtisi 
menzilesinde olan fasâhat ve belâgat arada gaaib oldu. M uah
haran Akif Paşa usûl-i sebk ü ifâdeyi bir mertebe islâh etti. 
Ba’dehû Reşid Paşa tarîk-ı tersîlde sâde ve güzel bir çığır açtı. 
Muharrerât-ı resmiyyeyeyi hep bu yola koydu. Bu cihetle 
aklâmın usûl-i kitâbeti bütün bütün değişti. Â lî ve Fuad Paşa’lar 
bu yolda tekaddüm edip müressel olmak üzere belîgaane 
lâyiha ve takrirler yazarlardı. Mısır’ lı Kâm il Paşa tarîk-ı 
tescî’de devâm edip bu yolda güzel yazardı. Lâkin bir mufassal 
âyiha yâhud mazbata kaleme alamazdı. Â lî Paşa dahi 

ba’zan tescî’e heves ederdi. Lâkin tescî’i tersîli kadar güzel 
değildir. Fakîr ibtidâ vâdi-i inşâda târîk-ı tescî’e sülük etmiş
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idim. Lâkin ulûm u fünûna dâir ba’zı kütüb ve resâil te’lî- 
fiy lc meşgul olarak ve müddet-i medîde Meclis-i M a’ârif’de 
uzun lâyihalar ve mazbatalar kaleme alarak bi’t-tabı’ tarîk-ı 
tersîle alıştım ve Dîvân-ı ahkâm-ı adliyye’nin bidâyet-i teşki
linde i’lâmat-ı nizâmiyyenin sâkk ü sebkini kaalib-i tersîle 
ifrâğ için haylice çalıştım. Bu cihetle ekseriyâ şâh-râh-ı tersîl 
üzere giderdim. Ba’zan dahi sec’ vc şâir sanâyî’-i bedî’iyye ile 
müzeyyen kelâma ibtidâr ederdim. İşte ol evânda kozmografya 
fennine dâir Fransızcadan Türkçeye tercüme edilmiş olan risâle 
üzerine kaba saba yazılmış olan takrizin sûretidir:

Takrîz

Kudemâtıın ilm-i heyetten bir makaale itibâr eyledikleri fenn-i 
coğrafya jlSC iV ' f J ^ l  mueddâsınca kesb-i viis'al ve cesamet 
ederek şimdi küre-i arzın ahvâlinden bahs eder bir fenn-i müstakil olup 
kiire-i arzın ecrâm-ı semâviyyeye nisbetle olan ahvâlinin bahsi dahi 
kozmografya nâmiyle başkaca bir fen itibâriyle kütüb-i coğrafyaya ilâve 
oluna-gelmiştir. Fransa müelliflerinden _>k_. ( Auguste...) nâm
müellifin coğrafyadan te 'lîf etmiş olduğu kitâbı erbabı beyninde mu'teber 
ve makbûl olduğu hâlde akdemce tercümesine ibtidâr etmiş olan Mek
teb-i tıbbiye hocalarından Hoca Bogos bu kerre kitâb-ı mezkûrun zeyli 
olan kozmografya tarafını dahi tercüme ederek ibraz eylediği işbu 
eser-i mu'teberinin intişârı muhassenât-ı asriyyeden ma'dûd olacağına 
mebni tab’ ıı neşri temennisiyle takrizine mübâderet kılındı.

Ahmed Cevdet

Y in e ol devirde Şirvânî Ahmed Hamdi Efendi’nin Makaa- 
mât-ı Hariri tercümesi üzerine muhtasar bir takrîz yazılmış 
olduğundan anın sûreti ber-vech-i âtî îrâd olunur:

Takrîz
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Yine ol esnâda Mecelle'nin sekizinci kitâbı itmâm olunmağla 
tab’etdrilmek üzere iken seksen dokuz senesi evâilinde Cebel-i 
Bereket ve Cebel-i Kozan dâhil olmak üzere îcâd olunan Maraş 
vâliliği uhdemize tevcîh olundu. Çünki M ahmud Paşa’y a  hay
lice mümâşât ve icrââtına mu’âvenet ettim ise de pek nâ-ma’kûl 
olan efkârına muhâlif re’yde bulundum. Muvâfakat ve muhâle- 
fetim gayet hâlisâne ve bî-garazâne ise de M ahmud Paşa bana 
gücendi ve hakkımda şübühâta düştü. O  sırada Bağdad vâlisi 
Midhat Paşa dahi ma’kul olmayan evâmirinden nâşî isti’fâ 
ederek Dersaâdet’e gelmek üzere idi. M ahmud Paşa ise kendi
sine karşı doğruca söz söylicecek zcvâtı İstanbul’dan def’ ü ihrâc 
etmek kaydında bulunduğundan bizi dahi ber-vech-i bâlâ 
Maraş vâliliği ile icâleten İstanbul’dan çıkardı.

Maraş’a azimetimiz esnâsında Midhat Paşa Dersaadet’e 
gelip uhdesine Edirne vilâyeti tevcîh olunmuş ise de mute’âkıben 
sadrâzam olucak şekl ü hüdûdu nâ-ma’lûm olan M araş vâliliği 
ilgaa olunarak Dîvân-ı ahkâm-ı adliyye âzâlığı ve M ecelle cem ’i- 
yeti riyâseti ile Dersaâdet’e da’vet olundum. Binâen-aleyh 
nezr-i mevlevî üzere on sekiz gün Maraş’da vâlilik ettikten 
sonra avdet ile Dersaâdet’e geldim. Dîvân-ı ahkâm-ı adliyye’nin 
müessisi olduğuma mebnî âzâlıkla dâirelerinden birine devâmım 
tensıb olunmayıp ancak Bâbıâlî’de Mecelle cem’iyeti için bir 
oda tahsîs kılındı ve Mecelle'nin itmâmı emr olundu. İşte ol 
vakit Mecelle'nin sekizinci kitâbını tab’ettirdim ve dokuzuncu 
kitâbını te’ lîfe devâm ettim. Ber-vech-i bâlâ Maraş’tan avdette 
teşekkürü hâvî Vâlide Sultan hazretlerine bir kıt’a arîze yazmış 
idim ki sûreti zîrde tahrîr olunur:

Vâlide Sultan’a tezkire

Atebe-i ulyây-i sipihr-Vtilây-i sultanilerine ma'rûz-ı abd-i 
mmlûkleridir ki

Şevketi# kudretlû mehâbetlû merhametin velî-ni'met-i bî-minnetimiz 
Pâdişâh'ımız efendimiz hazretlerinin mezalle-i merhamet ve şafakat-i
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Zillu'llâhîlerinden gayrı stğtnacak bir sayem ve ihlâs u sadâkatten başka 
sermâyem olmayıp hemen her ne tiirlü hizmet emr ü ferman buyrulur ise 
fedâkârane ve cansipârâne hizmetkârlık vazifesini ifâya sarf-ı iktidar et
mekte olduğum hâlde bu kene Maraş'dan Dersaâdet'e avdet-i ubeydâneme 
müsâ'ade-i seniyye-i hazret-i pâdişâht erzân u bt-diriğ buyrulmağla 
bi'l-ehli ve'l-iyâl yüzlerimizi yerlere sürerek Cenâb-ı Rabb-i ztfl-celâl 
Pâdişâh-ı adâlet-penâh ve Şehriyâr-ı merâhim-iktinâh efendimiz hazretlerini 
dünyâ durdukça erîke-pîrây-i şevket ü iclâl ve cenâb-ı me'âli-meâb-ı ismet- 
penâhtlerini dahi sâye-i hümâ-vâye-i hazret-i şehriyârtde müttekâ-pirây-ı 
gülşen-sarây-i âfiyet-i bî-zevâl buyurmak du'ây-i icâbet-ihtivâsının tekrâ- 
riyle tezyin-i lisân-ı ubâdiyyet olunmakta olması kullarınca ifây-i vazft-i 
ubûdiyyet demek olmasına nazaran tafsilâtına mübâderet ile tasdi'a hacet 
göremem. Fakat Maraş'a giderken Tarsus'dan geçilmiş olduğundan zât-i 
şafakat-âyât-ı ismet-penâhîlerinin orada icrâsına muvaffak oldukları cûy- 
bâr-ı mebenâlı gözümle görüp sirâb-ı inâyet-i celileleri olan binlerce ke- 
sânın du'ây-ı vâcibü'l-edây-ı hazret-i pâdişâhtye terdifen du'ây-ı bi'l- 
hayr-i veliyyetü'n-ni'amânelerini yâd u tekrar ettiklerini işittikçe kullan 
dahi kemâl-i ihlâs ile âmin-gûyân içinde bulunduğumdan şuracığtnı arz 
u beyâna vesîle-cûyân iken bu kene şeref-i hulûliyle teşerrüf olunan leyle-i 
regaaibiıı tebriki vestle-i münâsibe ittihâz olundu. Cenâb-ı Hakk bu 
leyle-i mübârekeyi evvelâ %ât-i melek-simât-i hazret-i Hilâfet-perıâMye 
müstetba'-ı yümn ti sü'ûd ve sâniyen Mehd-i ulyây-i şevket ü saltanat 
olan cenâb-ı ma'âli-nisâb-ı veliyyetü'n-ni'amilerine dahi müteyemmin 
ve mes'ûd buyurmak du'âsini ilâve-i evrâd-ı mahsûsa-i kemteri eylediğim 
muhât-ı ilm-i âlem-şümûl-ı sultanileri buyruldukta her hâlde emr ü 
fermân ve lû tf u ihsân hazret-i veliyyetü'l-emrindir.

Y in e ol esnâda yevm-i vilâdet-i hümâyûnun tebriki için 
V âlid e Sultan’a yazılan tezkire :

Atebe-i felek-mertebe-i sultanîlerine ma'rûz-ı abd-i müstedim-i 
ubûdiyyet-vesimleridir ki

Cenâb-ı Rabb-i mennân Pâdişâh-ı merâhim-iktinâh veli-ni'met-i 
bî-minnetimiz efendimiz hazretlerini mâ-te'âkabe'l-melvân erike-pirây-i 
şevket ü şârı buyurmak du'âsıru terdifen du'ây-i bî-riyây-i ismet-penâhi- 
leri dahi ziver-i zeban-1 sıdk-nişân kılınmakta olduğunun arz u beyâ- 
niyle tasdi'-i ser-i şafakat-eser-i sultânilerine hacet yoktur. Fakat yevm-i 
vilâdet-i hazret-i pâdişâhı -ki bu Devlet-i aliyye'ye mukaddime-i feyz «
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sa'âdettir- her sene bu yevm-i mes'ûdun îfây-i resm-i tebrik ü tes'idi 
bi’ l-cümle bendegân-ı ihlâs-nişâna sermâye-i ibtihâc ü mefharet olduğu 
gibi mülk ü millete öyle bir veli-ni'met yetiştirmek şerefini ihrâz ile 
bahtiyâr olan cenâb-ı ma'âlt-meâb-ı veliyyetü'n-ni'amîlerini dahi Cenâb-ı 
Hakk hemişe müşâhede-i ctmâl-i mihr-iltimâ'-ı hazret-i şehriyâri ile 
müttekâ-pirây-i inşirah u meserret buyurmak du'âsi bi'l-hâssa zîver-i 
zebân ihlâs u ubûdiyyet kılındığının arz u ifâdesiyle tasdVe cür'et olun
duğu muhât-ı ilm-i merâhim-şümûl-i ismet-penâhileri buyruldukta ol 
bâbda ve her hâlde emr ü ferman ve lû tf u ihsân hazret-i veliyyetü'l-emr 
efendimizindir.

Mahmud Paşa’mn evzâ’-ı nâ-becâsmdan büyük küçük 
kâffe-i mc’mûrîn dil-gîr ü müteneffir olmuş idüğinden M idhat 
Paşa’mn sadâreti mûcib-i memnûniyet-i um ûm iyye olmuş ise 
de o dahi mülâhazasız ve bir işin sonunu saym az bir zât oldu
ğundan çok duram ayıp evâsıt-ı şa’bânda azl ile yerine büyük 
Rüşdi Paşa sadrâzam oldu ve z i’l-ka’denin sekizinde uhde-i fakîre 
Şûrây-i devlet âzâlığı tevcîh buyruldu. Rüşdi Paşa makâm-ı 
Sadâret’in vak’ım vikaaye kaydında bulunup M ahm ud Paşa 
ise Bâbıâlî’den bu vak’u haysiyyeti ref’ü izâle etmiş ve ale’l-u- 
mûm vüzerâ ve me’murîn-i sâirede kadr ü i ’ tibâr bırakmamış 
olduğundan Rüşdi Paşa’nın vak’ u vekaarı M âbeyn-i hüm âyûn 
halkına ağır geldi. H afîfu ’l-m a’ûne bir sadrâzam arandı. H e
men sene-i merkume zi’ l-hiccesinin on yedisinde Rüşdi Paşa 
azl ile mansıb-ı Sadâret Sakız’lı Es’ad Paşa uhdesine tevcîh 
olundu. Ferdâsı uhde-i fakîre dahi Evkaf-ı hüm âyûn nezâreti 
tevcîh kılındı. Li-ecli’t- teşekkür M âbeyn-i hüm âyun’a gidip 
huzûr-ı hümâyûna çıktığım da Sultan Abdülaziz Han hazretleri 
fevka’l-âde eser-i teveccüh ve iltifât gösterdi ve muhasses olan 
şehrî otuz bin kuruş ma’âşıma on bin kuruş zam m  u ilâve 
buyurdu.

Es’ad Paşa Mekteb-i harbiyye’den çıkmış ashâb-ı m a’ lû- 
mâttan bir zât-ı memdûhü’ l-hisâl olup Fuad Paşa Sûriye’de 
iken anın ma’iyyetinde bulunm ağla ve Fuad Paşa-zâde K âzım  
Bey’in mu’allimi olduğu hâlde birlikte Avrupa’ya gidip gelmekle 
az vakit zarfında kat’ -ı merâtib ederek genç yaşında müşîr 
olmuş idi. Lâkin müddet-i kalîle zarfında yetişmiş bir zât olduğun
dan kaamet-i kadr ü haysiyyetine hil’at-i tavîlü ’z-zeyl-i Sadâret
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uzun geldi vc cnzâr-ı enâm da küçük göründü. Elhâsıl Enderûn 
halkı m akaam -ı Sadaret’de hafifü’l-gaaile bir âdem ricâl-i 
Bîrûn ise bir muktedir sadrâzam isterdi. Binâen-aleyh ikisi 
ortası bir şey olmak üzere doksan senesi saferinin on yedisinde 
Es’ad Paşa azl ile yerine Şirvânî-zâde Rüşdi Paşa nasb olundu. 
Şirvânî-zâde dahi Fuad Paşa ile birlikte Sûriye’ye gidip anın 
him m etiyle müderris iken birden bire rütbe-i vezâret almış 
olduğuna nazaran aykırıdan gelip az vakit zarfında meydana 
çıkm ışlardan ise de Es’ad Paşa’y a  nisbetle daha kıdemlice idi. 
Ş irv â n î-z â d e  ile miyânemizdeki hukuk pek eski olduğu hâlde 
m akaam -ı Sadâret’e geldiği gibi bize keç nazarla bakar oldu. 
Saferin yirm i beşinde me’m ûriyetimiz M a’ârîf-i umûmiyye 
nezaretine tahvîl buyruldu. Bana göre Evkaaf-ı hümâyûn 
nezâretiyle M a ’â rif nezâreti beyninde bir fark olmayıp belki 
M a ’â rif nezaretinde görecek daha mühim işler var idi. Lâkin 
Şirvânî-zâde ber-vech-i bâlâ taraf-ı şâhâneden zam m  edilmiş 
olan on bin kuruşu kat’ ile bir tcveccühsüzlük eseri gösterdi ve 
ba ’z-ı süfehâdan mürekkeb olan encümen-i hassü’l-hâssında :
“ Cevdet Paşa'nın Evkaf nezâretinde bulunması muhataradan hâli 
değildir'' denilmiş olduğunu gayet mahremâne olarak işittim 
te’accüb ettim. Çünki E vk af nâzırlan cum â selâmlıklarında 
bulunm ak hasebiyle haftada bir kerre zât-i şâhâneyi görürler. 
Lâkin  böyle bir resmî m ülâkat ile sadrâzam lar aleyhinde 
söz söylemeğe kolaylıkla fırsat bulam azlar. Hâlbuki ben o 
fik ird e  bulunsam  anın aleyhinde V âlide Sultan vâsıtasiyle yâhud 
diğer ba ’z-ı vesâit ile ba ’z-ı ilkaâta yol bulabilirdim . Lâkin 
bu türlü fesâd-pîşelik muvâfık-ı m izâc ü mişvârım değildir. 
K a ld ı ki Â lî Paşa’mn vefâtından sonra Sadâret’ in tadı kaçtı. 
H er kim  sadrâzam  olsa az vakit zarfında rezâlet ile infısâli 
îcâb-ı vakt ü hâlden idi. Binâen-aleyh tahsîli Sadâret’e hâhiş-ger 
değil id im  ve bunu m ukaddem â Şirvânî-zâde’ye anlatmış idim. 
E zkiyâdan  bir zât olduğu cihetle o dahi benim  gibi bu belâdan 
sakınır sanırdım. M üşârün-ileyh ise kendisinden daha soma 
yetişmiş olan Es’ad Paşa’nın sadâretini görücek hırs u hâhiş 
göstererek m akaam -ı Sadâret’e geldi. Zâhir kıyâs-ı nefs ederek 
beni istirkaab dâ’iyesine düşmüş zann ettim ; ve ol esnâda Ahkâm-ı 
ad liyye nâzırı bulunan M idhat Paşa ile A vni Paşa’nın yek-diğe- 
rinin hasm-ı câm  iken bu kerre şîr ü şeker gibi im tizâc eyledik
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lerine de bir m â’nâ verem iyordum  ve A vni Paşa M âliye n âzın  
Sâdık Paşa’dan müteneffir iken ol esnâda yek-diğerinin yâr-ı 
gaar ve mahrem-i esrârı olduklarını görüp te’accüb ediyordum . 
M eğerki efkâr başka imiş. îş  içinde iş var imiş. Bunlar Sultan  A b - 
dülaziz Han hazretlerini hal’etmeğe ittifâk etmişler ve Şirvânî- 
zâde’niu m akaam-ı Sadâret’e getirilmesi bunun için olup Sâdık 
Paşa dahi anınla A vni Paşa arasında m iyâncı imiş. Şirvâni- 
zâde ise gayet mütereddid ve m ütelevvin bir âdem  olduğundan
o m ukaavele ile makaam-ı Sadâret’e geldikten sonra ol hatarlı 
işin müzâkeresine giriştiklerinde A vni Paşa tarafından dcr-m ıyân 
olunan teşebbüsâtm her birine bir özür ve bahâne bulduğuna ve 
Mısır’h K âm il Paşa’nın nabzım yokladıklarında: 11 Ben tâc u tahta 
karşı bahse girişemem”  demiş olduğuna m ebnî mes’ele keşâ-keşe 
düşmüş. Buralarını bizlerden gayet mektûm tutarlardı. Binâen
aleyh Şirvânî-zâde makaam-ı Sadâret’e geldikten sonra üç ay 
kadar yalılarda geceleri müzakere-i husûsiyye ve y â  musâ- 
habet-i mahsûsa tarzında bi’l-ictim â’ ol m uhâtaralı mes’elcyi 
müzâkere ederler imiş ve nâ-mahrem olanların vakitli vakitsiz 
cncümen-i mahsûslarına girmelerini bi’ t-babi’ istem ezler imiş. 
Ben ise hakîkat-i hâle vâkıf olmadığım cihede anın e vzâ ’-ı 
nâ-becâsım mücerred dâ’iye-i istirkaaba hami ederdim. Binâen
aleyh aslâ ziyâretine gitmez idim.

Şirvânî-zâde sadâretinden üç ay kadar m üddet m ürûrundan 
sonra mehâm-ı umûr-ı devletin m ahremâne müzâkeresi için  
geceleri akd olunan havâss-ı vükelâ meclislerine fakîri dahi da’vet 
eder oldu. M a’ârif nazırları ise havâss-ı vükelâdan m a’dûd değil 
idi. D â’vetin sebebi bu imiş ki A vni Paşa Şirvâni-zâde’nin etvârın- 
dan emîn olamadığı cihede işi gevşetmiş ve m iyânelerinde h al’- 
den ferâgat ile bir şart-nâme yapıp da anı kabûle Sultan A bdül- 
aziz Han hazretlerini mecbûr etmeğe karâr vermişler ve şart-nâ- 
menin kaleme alınmasını M idhat Paşa’ya havâle etmişler. A vni 
Paşa ise efkâr-ı garaz-kârîsinin husûlünden m e’yûs olucak artık 
şart-nâme tanzimine aslâ ehemmiyet verm ez olduğu hâlde 
«JtfU &UJ:I kaa’idesince hemen huzûr-ı hüm âyûna varıp Şirvânî- 
zade ile Midhat Paşa’yı gam z ü si’âyet eylemiş. Şöyle ki : “ Bunlar 
Devlet-i aliyye'nizi bir hükûmet-i meşruta şekline koymak istiyorlar. 
Ben de iflerindeyim. Mücerred fik r  ü niyyetlerini anlamak için kendilerine 
mümâşât ediyorum. Asker elimizde ya. Ne vakit ister isek anları tard
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u teb'îd eyleriz"  demiş. M idhat Paşa şart-nâmeyi tahrîr ede-dursun 
Şirvânî-zâde dahi beyinlerinde söyleşilen niyyet-i faside şâyed ki 
tereşşüh eder h a v f u telâşına düşerek evvelce davranıp da yakayı 
kurtarm ak üzere lıuzûr-ı hüm âyûnda M idhat Paşa’nın sû-i niyyâ- 
tından bahs edip h attâ  bir şart-nâme kaleme almakta bulundu
ğunu ihbâr ile anı azl ettirmiş ve hâlbuki andan evvel Avni 
Paşa’nın ikisini dahi nazar-ı şahaneden düşürmüş olduğundan b i
haber imiş. Lâkin  refte refte hakkında teveccühât-ı seniyyenin 
m ütegayyir olduğunu derk eder olmuş idi. O l vakit ise mülkiyece 
ve m âliyece m ühim  işler olup hâlbuki meclis-i mahsûsda ortaya 
atılsa şâyi’ olacağı bi’ t-tecribe m a’lûm  olm ağla beş-altı zâttan 
m ürekkeb meclis-i havâss-ı vükelâ akd olunarak mahremâne 
m üzâkerâta ihtiyâç görüldükçe bizi dahi ancak m a’ lûmât-ı hu- 
sûsiyyemize m ebnî da’vet ederler imiş. Bu meclisler ekseriyâ Şir- 
vân î-zâde’nin konağında akd olunup ben dahi da’vet olundukça 
giderdim . L âkin  ber-m u’tâd arz-ı hulûs vâdisinde yine anın 
ziyâretine gitm ez idim . Azline bir a y  kala kendisi azl oluna
ca ğım  hiss ettiği gibi biz dahi uzaktan emârelerini görüyor 
idik. O l esnâda dâirc-i husûsiyyete yanaşm adığımı görüp beni 
kendi aleyhinde işliyor sanırmış. Dâire-i mahremiyyetine dâhil 
olanlardan ba ’zılan  buralara dâir söz açtı. M a ’nâsını anlayıp 
dedim  k i : “ Gerek Sadrâzam ve gerek fakir ikim iz dahitarik-ı ilmiyyeden 
Seldik. Fakat o mebde'-i merâtib-i ilmiyye olan müderrislikten defaten 
vezir oldu. Devletin etvâr u esrarını öğrenmeden vükelây-i devlet sırasına 
geçti. Ben ise müntehây-i merâtib-i ilmiyye olan kazaskerlik rütbesini 
ihrâz ile M eşihat'e mülâzım iken tarikim tahvil buyruldu. Henüz 
vükelây-i devlet idâdına dâhil olmamış iken esrâr-ı devlete kesb-i vukuf 
etmiş idim. Mahmud Paşa makaam-ı Sadâret'i tesmim etli; devletin 
vaz'ını bozdu; tavrını değiştirdi. Ben tecrübem hasebiyle bu makaama 
rağbet göstermedim. O ise tecrübesizliği hasebiyle izhâr-ı hırs u hâhiş 
ederek kendisini bu gaaileye uğrattı. Şimdi azli emâreleri zuhûr etli. 
Ben anın aleyhinde bulunmadım ve bulunmuyorum. Bu da anı sevdiğimden 
değil. Zîrâ kendisinden gördüğüm vefâsızlıktan dolayı dil-girim. Lâkin 
ana kim halef olacak bilmem. Ihtimâlki daha fenâsı gelir ve en ziyâde ürk- 
düğüm şey bâr-ı girân-ı Sadâret'in bana tahmil olunması mütâlâasıdır."

M üşârün-ileyhe söylenmek üzere bu sözleri söyledim. Lâkin 
yine husûsî görüşmek üzere ziyâretine gidip gelm ez idim . Mü- 
te’âkıben doksan senesi zi’ l-hiccesinin yirm i altısında mebgusen



ıa6 TEZÂKİR-1 CEVDET

azl olundu. Pek çok kimseler konağına gidip gelmekten sakınır 
oldu. Ben ise azli günü sabahleyin Bâbıâlî’ye gitmeden ta’ziyet 
için konağma vardım. Vefakârlık ve hukuk-şinâslık resmini 
yerine getirdim.

Gelelim ol esnâda M a’ârif-i umûmiyye nezâretince vâki’ 
olan icraatımıza : Doksan senesi evâilinde Mecelie’m n  dokuzun
cu kitâbı tamâm olmağla tab’ u neşr olunmuş idi. M a’ârif-i 
umûmiyye nezâreti müsteşarı Sa’dullah Beyefendi -ki ezkiyâdan 
ve erbâb-ı ma’âriften bir zâttır - amn riyâseti tahtında ve 
M a’ârif nezâreti dâiresinde erbâb-ı fazl u ma’ârifden bir komis
yon yaptım. Meclis-i ma’ ârif reîsi olan Müneccim-başı T âh ir 
Efendi ve âzâdan ba’zıları bu komisyonun âzâlığına ta’yîn olun 
duğu gibi ümerây-i askeriyyenin erbâb-ı ma’ârifinden dahi ba’zı 
zevât istenilmekle sâlifuz-zikr Mebânfl-inşâ müellifi Süleyman 
Paşa vc Mekteb-i harbiyye müdîri Mehmed Bey ve Bahriye 
mektebi hocalarından Sa’id Paşa ve Tıbbiye’den merhûm A ziz 
Bey ve Tophâne’den ba’zı zevât dahi komisyon âzâlığına ta’yîn  
olunmuşlar idi. Komisyonda mekâtib-i sıbyândan mekâtib-i 
âliyeye kadar okunacak ders cedvelleri tanzîm olundu ve ev
velâ bir elifba cüz’ü te’l î f  ile tab’ u temsîl kılındı ve karâr - 
gîr olan usûl-i cedîde üzere Nûr-ı osmâniye câmi’-i şerifinde 
mekâtib-i sıbyâna nümûne olmak üzere Ibtidâiye nâmiyle 
bir mekteb-i sıbyân açıldı. Muahharan emsâli bir kaç mekteb 
dahi açılmıştır. O l veçhile tertîb olunan ders cedvellerine 
göre komisyonca yeniden te’liflne lüzûm görülen kitâb ve 
risâleler te’ lî f  olunmak üzere ehl ü  erbâbına tevzi’ olun
duğu sırada birazı dahi hisse-i fakîre ifrâz olunmağla hemen 
komisyonun istediği veçhile ibtidâ kavâ’id-i türkiyyeyi sıbyâna 
eshel-i veçhile öğretmek üzere Kava'id-i türkiyye nâm risâleyi 
ve ba’dehû ilm-i mantıkdan Mi'yâr-ı sedâd ve fenn-i âdâbdan 
Adab-ı sedâd nâm risâleleri te’l î f  ettim. Her birinden on-beşer 
bin nüsha tab’ ettirildi. Bu sırada Siyer-i enbiyâ nâm kitâbm dahi 
üç cildi hitâm bularak tab’ ettirildi. Kısas-t enbiyâ'mtı her cildi 
tab’ olundukça birer nüshası sûret-i husûsiyyede olarak Vâlide 
Sultan hazretlerine takdîm olunurdu. İkinci cildinin takdimi 
üzerine bir hüküm-nâme ile bir murassa’ mahfaza irsâl ü ihsân 
buyurmuş olduklarından cevâben bir kıt’a arîze-i teşekkür 
yazıldı. Sûreti zîrde tahrîr olunur:
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Vâlide Sultan’a cevâben tezkire

Atebe-i felek-mertebe-i sultanilerine ma’ râz-t bende-i kadîm-i 
thlâs-vesîmleridir ki

Kısas-ı enbiyâ ve Tevârth-i hulefâ nâm kitâbm ikinci ciiz’ü dahi 
tab’ u temsil ile bir nüshası huzûr-ı veliyyetü’n-ni'amilerine takdim 
olunması üzerine tahsin u taltifi hâvi bir kıt’a hüküm-nâmeleriyle 
ihsân buyrulan bir kıt'a murassa' mahfaza-i gir ân - bahâ fark-ı İhlâs 
ve ubûdiyyet-i çâkerâneme ftihâr-bahşâ oldu. Bu kitâbın te'lifinden 
maksad-ı asit halka akaa'id-i islâmiyyenin me'hazı olan siyer-i Sey- 
yidü'l-enbiySyı şerh etmek ve neticesinde Hilâfet-i seniyye-i islâmiyye'nin 
kadr ü şerefini nev-resîdegân-ı hadika-ı islâma gereği gibi öğretmekdir. 
Çünki ale't-tevâlî müstağrak olduğum sunûf-ı av atıf ve eltâf-ı seniyye-i 
hazret-İ zıllu'İlâhînin binde birinin şükrünü ifâdan âciz olduğumu bile
rek hiç olmaz ise şükr-güzârlık yolunda bulunmuş olmak üzere leyi ü 
nehâr îfây-ı vazîfe-i me'mûriyyete bezl-i iktidar ile beraber ihtilas 
olunan evkaatı dahi sebeb-i sa'âdet-i dâreyn olan nzây-i merâhim-ir- 
tizây-i hazret-i Hilâfet-penâhîyi celbe medar olabilecek eserler vücude 
getirmeğe hasr etmekle bulunduğumdan bu bâbda Velî-ni'met-i bî-min- 
net nim-nazar-ı kabûlüne mazhariyyet kullarınca en büyük mükâfat ve 
sahîhetı sermâye-i fahr ü mübâhât olup öyle bir küçük eser-i kemlerinin 
nazar-ı tahsîn-i sultanîlerine makrûn olması ise pek büyük beşâret ve 
ihsân ale'l-ihsân olarak öyle bir mahfaza-i girân-bahâ inâyet buyrul- 
ması hakkaa ki hânedân-ı acz-nişân-ı ubeydâneme pek güzel ve değerli 
bir yâdgâr-ı mefharet olmasiyle ne diyeceğimi ve nasıl teşekkür edece
ğimi bilemeyip hemen Cenâb-ı Hakk velî-ni'met-i bî-minnetimiz Pâdi- 
şâh'ımız efendimiz haz/etlerini mahfaza-i savn-i samadânîsinde her 
türlü ekdâr-ı kevniyyeden masûn ve rıiyyât-ı celîle-i hümâyûnların dâimâ 
tevfîkaat-ı ilâhiyyesine makrûn ve ömr ü şevket-i şâhânelerini rûz- 
efzûn buyurmak du'ây-i mefrûzü'l-edâstna terdifen mehd-i ulyây-i şevket 
ve saltanat olan Zât-i me'âlî-simât-ı veliyyetu'n-ni'amîlerinin kalb-i 
şefakat - celb-i sultanîleri dâimâ o yüzden mesrûr u memnûn olmak 
du'ây-i sıdk-ihtivâsım zîver-i zebân-ı sadk-nişân etmekte olduğumun 
arz u ifâdesiyle tasdî'e cüret eyledim. Kaatıba-i ahvâlde emr ü 

ferman ve lû tf u ihsân hazret-i veliyyetü' l-emrindir.

F t gurre-i rebî’fft-âhir sene ısgr
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Nice senelerden beri eezây-i kur’âniyyenin tab’ı Bâbı&lî’ce 
ârzû oluna-geldiği hâlde bu bâbda Bâb-ı fetvâ’dan cevâb-ı 
muvafık alınamadığı cihede Bâbıâlî hâl-i tereddildde idi. 
Hâlbuki îran ’hlar Vâlide-hanında ve şâir mahâllerde gizlice 
Kur’ân-ı kerîmi tab’ile alenî fıiruht ederlerdi; ve ba’zan matba- 
’ alarmdaki evrâk-ı matbu’a parçaları bakkal dükkânlarında 
görülüp bu ise K ur’ân-ı kerîm hakkında hürmetsizliği mûcib 
olduğu cihetle taraf-ı Şeyhülislâmîden ara-sıra iştikâ olundukça 
Bâbıâlı dahi bu mesâhif-i matbû’anın fîlruhtunu men’eder 
ve ba’zan musâdere eyler idi. Bu sırada Fransa’da Hâfız Osman 
hattiyle bir Mushaf fotolitograf ya’nî aks-i ziyâ san’atiyle ta b e tti
rilerek nüseh-i adîdesi Dersaâdet’e getirildi. Bâbıâlî’ce dahi 
furuhtuna ruhsat verilmekle alenî satıldı. Lâkin yazıları lâyı- 
kıyle çıkmamış idi. Bunun üzerine meclis-i mahsûs-ı vükelâda 
lede’l-müzâkere M atba’a-i âmire’de ihtirâmât-ı lâzime yerine 
getirilmek şar tiyle Mushaf-ı şerif tab’ı  tensıb ile icrâsı tarafı
mıza havâle buyruldu. Derhâl tab’hânede yeniden dest-gâhlar 
kuruldu; ve san’at-ı mezkûrede m âhir Ali Efendi ma’rifetiyle 
Şeker-zâde’nin meşhûr Mushaf-ı şerîf’i tab’ ettirildi. Buna dâir 
doksan bir senesi hilâlinde taraf-ı fakirden tanzim ile tab’ u neşr 
olunan îlân-nâmenin bir sûreti ber-vech-i âtî tahrîr olunur.

ilân

Dört yüz seneden beri mesâhif-i şerife ekseriyâ halt-1 nesih ile 
yaztla-gelmiş ve bu san'atte pek çok mâhir üs t adlar gelip geçmiçtir. 
İşbu esâlize-i benâm şöhret ve mehâretee tabakât-ı adideye taksim 
olunabilir. Tabaka-i ulyâda bulunanların birincisi Şeyh deyu ma'rûf 
olan Hamdullah Âgâh Efendi'dir ki Yâkut-ı Muşta,'simi'nin icâd 
eyleği usûlü bir güzel şive üzere ifrâğ eden odur. Dokuz yüz yirmi altı 
târihinde vefât etmiştir. İkincisi Hâfız Osman'dır ki Şeyh'e ke-mâ 
hüve hakkuhu taklid eylemiş ve yazıyı bir mertebe daha toplayıp bir 
güzel şive vermiştir. Bin yüz on târihinde vefât eylemiştir. Üçüncüsü işbu 
Hâfız Osman'ın şâgirdânmdan Yedikule'li deyu ma'rûf olan Seyyid 
Abdullah Efendi'dir ki hocasının yazısına fark olunmaz mertebe 
taklid eylemiştir. Bin yüz kırk târihinde fevt olmuştur. Dördüncüsü 
Yedikule'linin şâgirdânmdan Şeker-zâde deyu ma'rûf olan Mehmed Efendi' -
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dir. Hatt-i nesihde ho asına taklid ile berâber bu san'ate bir güzel 
şive ve nezâket vermiştir. Tabaka-i sâniye Yedikule’li'nin şâgirdânmdan 
Eğrikapı'lı deyu ma'rûf olan Râsim Efendi ve hattât-ı meşhûr A fif 
Efendi'nin dâmâdı ve tilmizi olan Deli Osman ve Mehmed Celâlüddin 
ve Şimşir Hâftz'dır. Anlardan sonra tabakât-ı adidede pek çok meşhûr 
hattâtlar vardır.

Şeyh'in ömrü tererübe ile geçip bu san'atı ma'lûm olan dereceye götürün- 
ceye dek pek çok emek vermiştir. Evâil-i hâlindeki yazısiyle sonraki yazılan 
beyninde pek çok fark u tefâvüt vardır. Yazdığı Kelâm-1 kadim'lerin 
içinde en ziyâde beğendiğini Resûl-i ekrem sall'-allahü aleyhi ve selim 'e 
hediye olmak üzere Medine-i münevvere'ye göndermiştir. Bu Kelâm-ı ka
dimi taklid ederek bir Kelâm-ı kadim yazmak üzere Sultan Ahmed-i 
sâlis tarafından Şeker-zâde me'mûr olmağla vanp Medine-ı münevvere'de 
ikaamet ile harf be-harf ana taklid ederek bir M ushaf t şerif tahrir 
ile Dersaâdet't getirdikte Sultan Mahmûd-ı evvel taht-ı saltanata ciilûs 
etmiş bulunmağla ol eser-i bi-adili ana arz eylemiştir. Bu kene ol nüs
ha Dersaâdet'de Rets-i huffâz olan Timur Hâfız'a okutturuldu ve gö
rülen yanlışlar asnmızjda Şeylıü'l-hattâtin ve Reisü'l-ulemâ olan İzzıet 
Mustafa Efendi'ye tashih ettirildi ve asrumzda yeni zuhur eden aks-i 
ziyâ san'atinde mâhir olan erkân-ı harb fotoğrafhanesinde müstahdem 
Kolağası H âfız A li Efendi ma’rif etiyle 'tab' u temsil ettirildi.

Y ine ol asrda ecille-i ricâl-i Devlet-i aliyye’den Ahmed A tâ 
Bcy’in  te’ lî f  ü tab’ına muvaffak olduğu Enderûn-ı hümâyûn târihi 
üzerine yazılmış olan takrizin sûred zîrdc sebt olunur.

Takrîz

Dakika-şinâsân-ı ahvâl-i edvâr indinde müstagnî-i beyân ü ihtar
dır ki tehavvül-i a'sâr u a'vâm ve tebeddül-i etvâr u eyyâm ile değil 
yalnız ahvâl-i eşhâs ü akvam belki şive vü edây-i elsine-i enâm bile 
tegayyür etmektedir. Bir lisânın yüz sene evvelki td’birâtı ile şimdiki 
ıstılâhâtı piş-i nazar-ı dikkate alınsa ne kadar tehavvülâta uğramış 
olduğu basar-ı basirete rûşenâ vu iyân olur. Vaktiyle çavuşluk devletçe 
ne kadar mu'tenâ bir unvârı olup da çavuşlar içinde nasıl haysiyetli 
zâtlar bulunduğunu bilmiyerek târihlerde çavuşlardan ba'z-ı düvel nez- 
dine elçi gönderildiğini görenler asnmızdakı de'âvı çavuşlann ı piş-i 
nazara alır ve bu sınıflan nasıl sefir gönderilirmiş deyu te'accüb ve 
hayrette kalır. Elhâsıl mürûr-ı zamân ile efrâd-ı inşân gibi elfâz u

T nitir-i CıeJıl. p



TEZAKİR-I CEVDET

uttlâhât-ı lisân dahi tegayyür ve teceddüd edip gider. Ale'l-husûs ta'bi- 
rât-ı resmiyye vuku'ât-ı cesîme ile vaz'-ı aslîsini bütün bütün değiştirip 
başka kuvvetler ve meziyetler peyda eder. İşte bu kabilden olarak Vak'a-i 
hayriyye'den sonra Enderûn ve Bîrun'ca zebân-zed olan ta'bîrât-ı res
miyye o kadar tebeddül etmiştir ki bu ta'bîrâtın vaz’-ı hakikisi ve suver-i 
isti'mâliyyesi bilinmedikçe ol asrın vekaayi'-i târİhıyyesinden pek çoğu 
lâyıkıyle anlaşılamaz ve ol vakte idrâk edenlerin henüz bakiyyesi 
zfver-i sahife-i hayât olduğu cihetle şimdilik o misillû ta'birâtın ma’ - 
ântsine ba'zı mertebe kesb-i vukuf olunabilir ise de anların dahi ar- 
kast alındıktan sonra târihlerde münderic olan pek çok elkaab ü un- 
vârılann tahkiki kaabil olamaz■ Binâen-alâ-zâlik mukaddemâ Ende- 
run-ı hümâyûn'ca mu"teber olan pek çok elkaab ü unvânlann şerh ü 
îzâhını kâfil ve Enderûn-ı hümâyûn'dan muhrec meşâhtrin terâcinı-i 
ahvâlini şâmil olan işbu Târih-ı Atâ Devlet-i aliyye târihini mutâla'a 
edenlere göre bir aynek-i basiret1 ve durbtn-i hakikat olmağla müellifine 
lisân-ı sitayiş ile teşekkür olunur, b j j?  'i* »y' j  v -  «*>' ıW-
l l l f j t  â i y  i  g S y p r  t , .

Ft sene 1291 * Ahmed Cevdet

Ber-vech-i bâlâ Şirvânî-zâde’nin azlinde mesned-i Sadâret 
Serasker Hüseyin Avni Paşa uhdesine tevcîh buyruldu. Seras
kerlik dahi Sadâret’e ilhâken amn uhdesinde kaldı. Sultan A bdü
laziz Han hazretleri kendisini asıl fesâd başı olan Avni Paşa’ya 
teslîm etmiş oldu.

O l esnâda Şftrây-ı devlet reîsi Kâm il Paşa nâ-mizâc ola
rak tebdîl-i havâ zımnında Mısır’a gitmekle yerine Safvet Pa
şa vekil nasb olunmuş idi. Avni Paşa ise fünûn-ı askeriyyede 
mâhir olduğu hâlde umûr-ı mülkiyyece ma’lûmâtı olmadığı gibi 
bu yolda muktedir bir müsteşân dahi bulunmadığına mebnî 
doksan bir senesi saferinin on yedisinde Şûrây-ı devlet riyâ
seti vekâleti mu’âvinliğe tahvil ile müceddeden ihdâs olunan 
Şûrây-i devlet riyâseti mu’âvinliği uhdemize tevcîh buyruldu 
ve riyâset vezâifi kâmilen uhde-i fakîre verildi. Bâbıâlî’de 
şâir umûr-ı dâhiliyyeye âid olan işlerin dahi merci’i  idim. 
Muahharan Kâmil Paşa Dersaâdet’e geldiyse de henüz tas-

1 A tâ  T arihi (I, 2) de ayn-i basiret,
* At& T ârihi’nde 25 zilka’de 1291.
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hîh-i m izâc edemediği cihetle riyâsetin yalrnz unvâm amn 
üzerinde olup vezâif-i riyâset kâmilen fakîre muhavvel idi.

O l esnâda M  ecelle1 sân onuncu kitâbı tamâm olmağla am 
tab’ u neşr ettirdim. Ba’dehû on birinci ve on ikinci kitâbları 
dahi itmâm olunarak tab* ettirilmek üzere iken hilâf-ı me’mûl 
olarak sene-i mezbûre ramazânının yirmi üçünde Şûrây-i 
devlet riyâseti mu’avinliği ilgaa ile uhdemize Yanya vilâyeti 
tevcîh buyruldu.

A vni Paşa dâim a fakirin mu’âvenetinden izhâr-ı memnû- 
niyyet eylemekte ve bunu gıyabımızdan dahi kendi müte’alhka- 
trna söylemekte iken bağteten İstanbul’dan defim ize kıyâm et
mesinin sebebini ol vakit anlayamadım. Mahrem-i esrârı olan 
ba’z-ı zevât ile görüştüğümde anlar dahi : “ Sadrâzam sizden pek 
hoşnûd idi. Bu tebeddüle sebeb ne oldu. Aranızda mûcib-i mübâyenet olacak 
bir sebeb hadis oldu mu”  deyu benden sordular. Ben ise İstanbul’un 
ahvâlinden usanmış olduğum cihetle me’mûriyyet-i cedîdemden 
memnûn idim  ve eğercî vâlilcrin ma’âşlan epeyce tenezzül 
edip ol vakit Yanya vilâyetinin şehriye ma’aşı dahi otuz bine 
tenezzül etmiş ise de kayd-ı hayât ile bâ-berât-ı âlî mutasarrıf 
olduğum şehriye on bin kuruş ma’âşımı dahi başkaca alacak 
idim. B u dahi bana kifâyet edebilirdi. Fakat kış ağzı olup bu 
mevsimde evlâd u  iyâlimizi Yanya’ya  götürmek müşkil idi. 
Binâen-aleyh çoluk çocuk gidilebilecek bir vilâyete tahvîl-i 
me’mûriyyetimi istid’â etmek üzere Avni Paşa’m n konağına 
varıp kendisiyle görüştüğümde ben bunu açmazdan evvel ken
disi : “ Çocukları birlikte götürecekmisin" dedi. “ Götürmek isterim. 
Lâkin mevsim müsâ'id değil" dedim. “ Sakın götürme. Senin orada 
me'mûriyetin üç ay kadardır. Nihayet üç buçuk ay sonra buraya 
celb olunursun.”  dedi. “ Pek âlâ" dedim ammâ bu sözüne bir 
mâ’na veremedim. Meğer Bâbıâlî’de vücûdumuz kendisince 
m ültezem olduğu hâlde bu kerre Sultan Abdülaziz Han hazret
lerini hal’etmeğe karâr verip bu husûsda ise fakîre emniyeti 
olmadığından ve üç ay zarfında rekîz-i zamiri olan cinâyetin 
icrâsı kendisince mukarrer olduğundan muvakkaten bizi Yan
y a ’y a  def’ etmiş ve muzmer-i zamirini icrâ ettikten sonra 
bizi yine İstanbul’a getirtecek imiş. Buraların olduğunu Sultan 
Abdülaziz Han’m hal’inden sonra kendi lisânından işittim.
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01 esnâda Avni Paşa’nın kâsc-lîs-i sufra-i ikbâli olan Zabtıye 
nâzın Hüsni Başa tarafından hânemize kimler gelip gitmekte te
cessüs için etrâfimıza casûslar ta’yîn olunmuş. Hâlbuki anlardan 
birisi vaktiyle bizden iyilik görmüş bir âdem olduğuna meb
nî ba’z-ı rüfekaasiyle berâber bizi tecessüsse me’mûr olduğunu 
gizlice haber vermiş idi. Ben ise taşra gönderilmemek için bir 
nevi’ teşebbüs ma’nâsı verilir deyu vedâ* için Vâlide Sultan dâ
iresine gitmeyip fakat bir kıt’a veda’-nâme takdim etmiş idim. 
Lâkin Yanya’ya azimetimiz günü Vâlide Sultan tarafından 
teşyi* için Harem ağalarından Abdülgani Ağa gönderilmiş 
olmağla bu dahi casûslann jum alına dâhil olmuştur. M ezkûr 
vedâ’-nâmenin sû re ti zîrde tahrîr olunur.

Vâlide Sultan hazrederine tezkire 

Atebe-i âsmân-mertebe-i sultanîlerine ma'rûz-ı kullandır ki 

Atıâsın acz ü kusûr ve bî-vâyegi vû ibtihâlden ibâret olan bu 
abd-i darâ'at-mend şevketlû mehâbetlû kudretli! merhametli Pâdişâhımız 
veli-ni'met-i bî-minntt efendimiz hazretlerinin bilâ-vâsıta ihyâ-kerdesi 
olan bir muhlis bendesi ve şimdiye kadar tfây-i teşekkürü nâ-kaabil 
olan bunca a'tâf u eltâf-i cdile-i dhân-bânilerinin bi'l-vücûh mahcûb 
ve şermendesi olduğu hâlde bu defâ dahi Tanya vilâyetine vuku'-ı 
me'mûriyyet-i müstemendânesi hususunda miisâ’ade-i seniyye-i hazret-i 
Zillu'llahî bî-dirtg u şâyân buyrulmakla gerek bu lûtf-ı âlînin tahdîs 
u tahmîdi ve gerek râsime-i vedâ'ın icrası için âstân-ı ismet-unvân-ı 
veliyyetü'n-ni'anîlerine yüz sürmek akdem-i vezâif ise de ol âstân-t 
bülend-unvân-ı sultaninin ulüov-i derecesine nisbetle dünüvv-i dereke-i 
ubeydânemin bu'd-ı mesafesi öyle şerefli ve şanlı bir vazifenin ifâsına 
mâni' olmağla ve bi-metmihî te'âlâ sâye-i selâmet-vâye-i hazret-i şehri- 
yâride eser-i teveccühât-ı sa'âdet-âyât-ı sultânîleriyle yarınki cumartesi 
günü cebhe-i ubûdiyyet gerdûne-i meymenet-nümûne-i mu'allâlan izine 
mevzû' ve mâlide olarak buradan nehzat musammen bulunmağla Rabb'i- 
miz te'âlâ ve tekaddes hazretleri esmâ-i hüsnâsı ve enbiyâ vü evliyası 
hürmetine cihâmn pâdişâh-ı a'zamı ve devlet ti milletin muhyi-i muhterem 
ve mufahhamı olan Veli-ni'met efendimizi dünyâ durdukça serir-ârây-1 
şevket ü şân ve revnak-Urâz-ı mediha-i mehd-i ulyâ olan zât-i aliyyetü's- 
sıfât-ı rahimâneleriııi necl-i ekber-i şâh-ı devrân ve nüsha-i nâdire-i 
kemâl u iıfân bulunan veli-ni'met-zâde-i zi-şân ve şâir şehzâdegân ile

TEZAKİR-1 CEVDET *33

berâber ile'l-ebed makrûn-i mesâr ü safây-i firâvân buyurmak du'ây-i 
bi-riyâsı tekrar olunduğu hâlde işbu aıize-i ubûdiyyet-farizenin takdimine 
ictisâr olunduğu ve nazar-ı acz-eser-i ubeydânemde hüsn-i enzâr-ı ftiyû- 
zât-âsâr-ı hazret-i ztllu’ llâhtden başka timniye vü emel olmadığından ol 
şeref-i âlem-bahâya mazhariyyet için dahi bi'l-hâssa uzaktan serâ-perde-i 
şafakat-perverde-i veliyyetü'n-ni'amîlerine yüzler sürülerek arz-* niyâz-ı 
mahsûsa cesâret kılındığı muhât-ı ilm-i mekârim-şümûl-i ismet-penâhi- 
leri buyruldukta emr ti fermân ve köle vü ihsân hazret-i veliyytti'l-emr 
efendimizindir.

Ber- vech-i bâlâ Yanya’ya me’mûriyctimizin sebeb-i aslîsi 
kimesnenin ma’lûmu olmadığından beyne’n-nâs k im i: “ Cevdet 
Paşa ile Sadrâzam'm aralan bozulmuş”  ve kimi : “ Kâmil Paşa 
riyâset umurunda müstakil kalmak üzere mu'âvinliği ilgaa ettirmekle 
Cevdet Paşa ana muğberü'l-hâtır olmuş”  yollu havâdis münteşir ol
muş idi. Yanya’ya vardığımda Kâm il Paşa’mn havâss-ı mensû- 
bâmndan ve Dîvân-ı ahkâm-ı adliyye âzâsından Mahmud Be
yefendinin  bu husûsa dâir bir mektûbu gelmekle ana cevâben 
yazılan mektûbun sûreti bu mahâlde ityân kılınır.

Yanya’dan cevâb-nâme

Sâdık Paşa hazretlerinin Reis Paşa efendimiz hazretleriyle mu- 
lâkaatında gûyâ bendelerinin zât-1 hazret-i riyâset-penâhiye muğberiTl- 
hâtır olarak bu tarafa azimet eylemiş olduğumu ifâde eylemiş olmasına 
dâir ve hâlbuki hasbe'l-kader vuku'bulan infisâl-i âciziden dolayı zâi-ı 
hazret-i riyâset-penâhînin müte'essif olduğuna nazaran teveccühât-ı 
kâmilelerinin hakk-ı çâkeride ber-devâm olduğunu mübeşşir olarak € 
zi'l-ka'de sene g ı târihiyle müverrah ve rengin ibârât ve lâ tif tevşihât 
ile müzeyyen ve müveşşah bir kıt'a kerem-nâme-i inâyet-alâme-i hukuk- 
perverileri gurre-i zi'l-hiccede dest-i ihlâsa vusûl buldu ve Reis Paşa 
efendimizin hakk-ı çâkeride ber-kemâl bildiğim ehâsin-i enzâr-ı mün- 
' imânelerinin devam ti istimfânnı te'min ve hüsn-i teveccüh-i kerimârıe- 
lerinin bekaasım tebyin etmekle mûcib-i memnûniyyet-i azime oldu.

Müşârün-ileyh hazretlerine ihlâs u ubûdiyyetim pek eskidir. Şim
diye kadar kendilerinden dâimâ lû tf u iltifat gördüm. Çâkerleri dahi 
kendilerini sahihen gücendirecek hâl ti kaalde bulunmadım. Bu kene vu
ku'bulan tebeddül-i me'mûriyyet-i ubeydânem ise mukadderât-t ilâhiy- 
yeden olarak bundan dolayı kimesneye gücenmek lâzım gelmez. Fa
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kat bidâyet-i emrde bu tebeddülün cânib-i riyâsetten neş'et eylediğine 
dâir ba'z-ı havadis şayi' olmuş idi. îşte Sâdık Paşa hazretleri dahi 
bundan dolayı öyle bir zann ü şübheye düşmüş olmak gerektir. Hâlbuki 
müte'âkiben o havadisi tekztb eder şâyı'alar mesmû' olmağla sonradan
o dahi tashîh-i i'tikaad etmiştir zann ederim. Bendeleri ise ne buna 
vücûd verdim ve tu de ana inandım. Hemen meslek-i ma'rûf-i âcizânem 
olduğu üzere yolculuğa hazırlandım. Bu tebeddülün esbâbı ne olduğunun 
taharrisine mükibb u mütehâlik olmadım. Kendimce buna lüzum dahi 
görmedim. Zirâ bunun esbâb-ı sahihesini bilmek bendelerince olsa olsa 
Târih'e kayd için lâzım olacak. Hâlbuki bu misillû husûsâtta ibtidâ 

yek-dtğere munâktz rivayetler işitilir. Haktkât-i hâl ise sonradan anla
şılır. Bu cihetle esbâb-ı sahihe taharrisinde isti'câl bir nevi' abese iş- 
tigaal gibi görülür. Binâen-aleyh o misillû gönül yorgunluğundan âzâde 
olarak kalkıp bu tarafa geldim. Şimdi dahi ifây-i vazife-i me'mûriyyet 
ile meşgulüm.

Burada çendan kaabil-i hitâb âdemler yok olsa bile yeni gelinmiş 
olduğu cihetle müterâkim işler çok. Sanma ki yalnız numûne-i meclis-i 
Baykara olan bezm-i ünsâ-üns-i hazret-i riyâset-penâhiden dûrum. Belki 
bütün bütün ülfet-i âleminden mehcûrum. Binâen-alâ-zâlik mürâ'ât-ı 
san'at-1 iltifât ya'ni gıy âbdan hitâba tahvil-i kaafile-i kelimât ederek 
zât-ı âliniz ile bilâ-tekellüf hasb-i hâl ve biraz da bu yüzden izâh-ı 
maksad ü meâl etmek isterim.

Efendim ma'lûm-ı âlinizdir ki bendeniz dâimâ zuhûrâta tâbi' olup 
giderim ve pes-i perde-i kaderden rû-nümâ olan sûret ne ise ana ayn-i 
nzâ vü teslim ile nazar ederim. Hele şu tebeddül-i me'mûriyyetten 
dolayı zann olunduğu kadar münkesir ve muğberü'l-hâtır olmadığımı 
Dersaâdet'de İken çok zevâta söylemiş idim. Hattâ tiıi Ij*  01 ^  

j*- j  âyet-i kerimesini tilâvet ile tesliyet verenlere me'mûriyy et-i 
cedidenin nezd-i âcizânemde mekruh olmadığı beyâniyle mukaabele ey
lemiş idim.

Vâki'â İstanbul gibi cennet-i cihân ve ârâm-gâh-1 dil ü cân olan 
bir yeri terk etmek hiç de mûcib-i inzi'âc-ı tabi'at olmamak olmaz. 
Fakat ana bedel tebdil-i hâl ü havâ fâidesi der-hâtır edilerek tesliyet-i 
hâtır-ıfâtir kılındı. Mevsim-i şitâda deniz seferi aslâ mûcib-i fıeyecân-ı 
hâtır olmadı desem yalan söylemiş olurum. Lâkin OAiûl L <_j jâali V J  
jj»dl Jl jj»JI jj» beytini tekrâr ile dil-i gurbet-zedeye tesliyet verip 
deıyâ-dil olarak bi-mennihi te'âlâ salimen Golos limanına muvâsalet 
olundu. Bi-hasebi'l-mevsim Yenişehir ve Tırhala ovalarının bataklarını
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geçmek müşkildir denildiyse de bu mevsimlerde İstanbul sokaklarının ça- 
murlariyle ülfet ve idmânımız olduğundan buraların zahmeti halkın 
mübâlagasırıa nisbetle ehvence göründü. Ba'dehû Meçva'nın karlı dağ
larım geçer iken biraz su'ûbet çekildiyse de kumru gibi kafesde ser- 

fürû-bürde-ifikr ü hayret olmaktan ise şahin gebi yükseklerde dolaşmak ve 
bilâ-fîitûr böyle karlı ve boralı dağlan aşmak uluvv-i cenâb âleminin 
usûl-i mevzjû'asına evfak değil mi deyu hâtır-ı fâtire gayret verilerek 
el-hamdü-lillah sâlimen Yanya'ya gelindi.

Şimdi Yanya'dan o kadar hoşnudum ki kâşki burada idâre-i bey- 
tiyyeye kâfi çiftlikâtım olsa da vakt-i infisâlde burada kalsam ve Kos- 
ka caddesinde tramvay arabalarının gıcırdısiyle hırâşide-hâtvr olmaktan 
ise göl kenârında imrâr-ı kavâfil-i eyyâm ü leyâli kılsam gibi temen- 
niyât ve hülyalar bile boş vakitlerde bendenize eğlence oluyor. Aman 
efendim posta kapaınyor. Bu gün bu kadarcik bir muhavere ile iktifa 
edelim. Bekaay-i hüsn-i teveccüh-i sâmileri ahass-ı âmâl-i ihlâs-meâl-i 
senâverî olmağla ol bâbda.

O l esnâda ale'l-umûm emlâk için Defterhâne’den senedât-ı 
resmiyye îtâsı niz âm ittihâz olunmuş ve Mecelle cem’iyyeti 
ma’rifetiyle senedâtm şekl ü sûreti der-dest-i tezekkür bulunmuş 
idüğine m ebnî Yanya*da iken gerek Mecelle cem’iyyeti ve ge
rek Defter-i hâkaanî nezâreti ile icrây-i muhâbere olunmakta 
idi. işte ol vakit bey’-iv efâ  ve istiğlâl hakkında Risâletü'l-vefâ 
nâmiyle arabiyyü’l-ibâre bir risâle kaleme alınarak Mecelle 
cem’iyyetine verilmek üzere Defter-i hâkaanî nâzın bulunan 
Sa’dullah Beyefendi’ye gönderilmiş idi. Bunun vusulüne dâir 
Sa’dullah Beyefendi tarafından Yanya’ya gelmiş olan tahrîrâtın 
ma’lûm ât olmak üzere sûreti zîrde tahrîr olunur.

Defter-i hâkaanî nezâreti tarafından vârid olan mektûb

M a'rûz-ı bendeleridir ki

Bey'-i vefâ ve bey'ü'l-istiğlâl için lütfen tertib ü tanzim buyrulan 
dört kıt'a cedvelin irsaline ve bu mes'ele hakkında mutâlâ'at-ı aliyye-i 
hidivânelerine dâir reside-i dest-i ta'zim olan tahrirât-ı aliyye-i fahimâ- 
nelerinin mezâyây-i dakikası rehin-i ilm-i çâkeri oldu. Mecelle cem'iyyet-i 
aliyyesine hitaben şeref-vârid olan tahrirat-ı hikmet-ifâdât-ı efhamileri
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melf&fu olan risâle-i neftse ile berâber mahalline bi'z-zât teslim kılın
dı. Meşâgil-i kesire-i hidtv-i ekremtleri arasında bu mes'elenin dahi 
hallâl-i mu'dilât-ı mesâil-i fikhiyye ve inhilâl-bahşây-i mu'akkadât-ı 
umûr-ı mülkiyye ve siyâsiyye olan efkâr-ı sâktbe-i âsafânelerini işgaal 
etmesi ve bunun eser-i âlisi olmak üzere cedveller ile berâber bir de risâ 
le-i nefise vücûde getirilmesi ulüvv-i himmet-i âlem-pesendlerine ez-ser-i 
nev deltl-i çelil ve meâsir-i sâbıka ve lâhika-i kemâlât-perverânelerine 
bir zamime-i vâcibü't-tebctldir. M e'âlî-i âsâr-ı fahimânelerinden has- 
be'l-ubûdiyye ne kadar müflehir isem zât-ı maslahatın me'mûriyyet-i 
çakerâneme te'allûku cihetle şu himmet-i celilelerinden o derece müteşek
kir olduğumu min gayr-i lıadditı arza cesâret ederim. Yanya vilâyeti 
mevdu'-1 kef-i kifâyet-i devletleri olmağla mağbût-ı bilâd olduğu gün
den beri hizmet-i me'mûre-i kemterâneme müte'allik husâsâtta b i'l— 
hâssa bi-diriğ buyrulmakta olan teshtlât ve tesri'ât kulunuz hakkında 
evvelâ teveccühât-ı lûtfiyye-i bende-perverilerinin cümle-i âsâr-ı bâ'isü'l- 
mübâhâtından olmağla hakk-ı teşekkürünü ifâda i'tirâf-ı aczden başka 
söyleyecek söz bulamam.

Mes'ele-i mebhûsnn-anhâya dâir Mecelle cem'iyyeti'nin hülâsa-i 
mebâhisine gelince risâle-i aliyyeleri pek çok bahs ü müzâkereyi mûcib 
oldu. Hâlâ bir karâr hâsıl olamadı. İhtilâfı dâ'i olan şey ise başlıca 
teslim ü tesellüm maddesidir. Rehniyyet cihetini iltizâm eden efkâr 
teslim ü tesellümün fî'len  olamaz ise de kavlen ve müevvelen icrâst 
lüzûmunda isrâr etmekte ve bey' hükmünü verenler anın aksini iltizâm  
eylemektedirler. Hilmi Efendi hazretleriyle Felvâ-em îni Efendi haz
retleri beyninde ittifak hâsıl olur ise nizâ' kalmtyacak gibidir. Hâsıl 
olacak karârı arz ederim. Bâki her hâlde muhtâcı olduğum teveccühât-ı 
füyûzât-gaayât-ı mün'imâneleri recâsında bulunduğum muhât-ı ilm -i 
âli-i dâver-i ekremtleri buyruldukta ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân 
hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Sa’dullah Beyefendi’nin bu tahrîrâtı üzerine husûs-ı mcb- 
hûsün-anhe dâir Mecelle meclis’i âzâsmdan Hilmi Efendi'ye 
yazılan mektûbün sureti burada tahrîr olunur.

Hilmi Efendi’ye gönderilen mektûbün sûreti

Cem'iyyel-i aliyye-i ilmiyye'ye takdim ettiğim Risâle-i vefâ üze
rine Cem'iyyet'ce mübâhasât-ı kesire ve ihtilâfât-ı veftre vuku'a gel
diğini haber aldım. Böyle olacağını evvelce bilirdim. Risâle-i mezkûre
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mündericâtı hakkında olan re'y-i âcizânem ise günden güne kuvvet 
bulmaktan. Yanya rıâib ve müflisi dahi bu bâbda re’y -i âcizânemi 
tasdik etmektedirler, ^irâ b Ur ada bey'-i vefâ ve istiğlâl mu'âmelâtı 
rûz-merre cereyân ediyor. Bu husûsda nâsa teshtlât gösterilmek ferâiz-i 
umûr dan görülüyor. Zât-1 fezâil-sim ât-ı semûhUeri I V j  had is-i 
şerifini ara-stra vird-i zebân ede-geldiklerinden bu bâbda dahi teshil-i 
mesâlih-i nâsı iltizâm buyuracaklarında şübhe etmem. Seyfüddin Efendi 
hazretleriyle Ahmed Hulûs i Efendi hazretlerinin metânet-i efkâr-ı sahiha- 
lanndan eminim. Hoca H alil Efendi hazretlerinin re'yini bilmem. Fakat 
musâleh-i mesâlihin tas'ibine sebeb olmamalarını recâ eylerim. Cenâb-ı 
Hakk kendisini vefâ ve istiğlâl gaailesirıe uğratmasın. Fakat bey' bi'ş- 
şart bahsinin müzâkere esnâsmda arabası kırılıp da şurût-ı faside ile 
araba iştirasına mecbur olduklarını ferâmûş buyurmasınlar. Cümlesinin 
mübârek ellerini öperim. Şâir rüfekaay-i kirâm hazarâtına arz-ı hulûs 
ve selâm-ı mahsûs ederim. Bâki emr u irâde efendilerim hazar âtinindir.

Sâlifü’z-zikr Risâle-i vefâ üzerine M ecelle cem’iyyeti’ndc ce
reyân eden mübâhasâtın neticesinde vefâ ve istiğlâlde rehniyyet 
ciheti galib görülerek ihtiyâten müstegill ve müste’cire tahliye 
ve teslîm vuku’unun takrîr ü ikrâr ettirilmesi husûsuna karâr 
verilmiş ve cedveller ona göre tanzim olduğundan nümûne- 
leri Deftcr-i hâkaanî nezâretinden tarafımıza gönderilmiş idi. 
Buna cevâben Nezâret’e bir kıt’a mektûb yazılmağla sûreti bu 
m ahâlde tahrîr olunur:

Defter-i hakaanî nezâretine cevâben tahrîrât

18 nisan sene 91 tarihli ihsân-rıâme-i rıevâziş-alâme-i devletleri 
Margaliç'de iken hâme-ptrây-i ibcâl ü ta'zim oldu. M elfûfu olan bey'-i 
vefâ ve istiğlâl nümûneleri dahi dest-i iftihâra vusul buldu. Pek âlâ 
mes'ele hâil edilmiş ve iş bitirilmiş. Şu kadar ki asrın hazz edemiyeceği 
muvaza'a yollu bir teslim ü tesellüm-i kavlt mu'âmele sinden kurtarıla
mamış. Eğer Dersaâdet’de bulunsaydım bu pürüzü dahi ekseriyyet-i ârâ 
ile ber-taraf edebilirdim zann ederdim. Ma'a-mâ-fih maksad-ı asli 
mu’ âmelât-ı nâsı taht-i emniyyette cereyân ettirmekten ibâret olduğuna 
mebnt bu veçhile dahi iş olur biter ve mâ-dâm ki halâli saat ile akçe devri 
mer’iyyü'l-icrâdır bu dahi ana ilâve olunur gider.

Ihtilâf-ı dâr şer'an mâni'-i irs olmağla tebe'a-i Devlet-i aliyye'den 
olan bir kimesenin vefâtında m irâsı tebe’a-i ecnebiyyeden olan akrabâsına
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verilmediğine mebnî Avusturya devleti tarafından dahi mukaabele bi'l-m isl 
kılınmakla idi; ve eğerçi mes'ele itlâkı üzerine olmayıp devleteyn beyninde 
musâlâha ve mu'âhede olduğu hâlde ih tilâ fı dânn mâni'-i irs olmiyacığı 
kütüb-i fıkhiyyede musarrah ise de memâlik-i Devlet-i aliyye'de ecnebilerin 
tasarruf ı emlâk me'zûniyeti olmadığı cihetle bu mîrâs mes'elesi dahi 
itlâkı üzere icrâ olunmakta idi. Arâzi kanûn-nâme-i hümâyûnu dahi 
bu esâs üzere tanzim olunmuş idi.

Muahharan tarafı Devlet-i aliyye'den meydana konulan karâr- 
nâmeyi kabûl eden devletler tebe'ası Memâlik-i osmaniyye'de tasarruf ı 
emlâk ve arâziye me'zûn olduklarına mebnî Avusturya devleti tarafından 
tarafeyn tcbe'asımn yek-diğere vâris olabilmesi için bir mukaaveie 

yapılması teklîf olunmuş ise de Bâbıâlî'ce bu bâbda tereddüd olunmuş 
idi. Yanya nâibi Zeynel’âbidîn Efendi ise fukahâdan bir zât olarak 
Yanya'da tebe'a-i Devlet-i aliyye'den vefât edenlerin mtrâsına tabe'a-i 

yûnâniyyeden olan vârislerine vermek sadedinde olup bu ise şer'a tevfik 
olunabilir ise de devletçe müttehaz olan usûl-i umûmiyyeye mugaayir 
olduğundan bu husûsa dâir Defter-i hâkaanî nezâretine bir kıt'a tahrîrât 

yazılmış idi ki sûreti ma'lûmât olmak üzere zirde tahrîr olunur.

Defter-i hâkaan î nezâretine gönderilen mektûb sûreti

Ma'lûm-ı hakaayık-lüzûm-ı atûftteri buyrulduğu üzere ih tilâ fı 
dâr şer'an mâni'-i irs olduğu gibi mukaddemâ ecânibin memâlik-i 
Devlet-i aliyye'de tasarruf ı akaara me'zûniyetleri olmayıp arâzî kanûn- 
nâme-i hümâyûnunun 110 ve 111 maddeleri dahi bu esâsa göre kaleme 
alınmış olduğundan tebe'a-i Devlet-i aliyye'den birinin vefâtında emvâl-i 
menkule ve gayr-ı menkulesirıe diğer devlet tebe'asından olan oğlu vâris 
olmadığı gibi uhdesinde bulunan arâzi-i mîriyye dahi ana intikaal 
ettirilemez ve düvel-i Avrupa'dan bd’zılan dahi bu bâbda mukaabele 
bi'l-misl kaa'idesine ri'âyet eyler idi ve bir aralık düvel-i Avrupa'dan 
ba'zılan tarafeyn tebe’asının yek-dîğere vâris olması için her mukaaveie 

yapılmasını teklif etmişler ise de ol vaktin hükmünce cânib-i B âbıâlî'- 
den muvâfakat olunamamış idi. Şimdi ise tarafı Devlet-i aliyye'den 
teklîf olunan nizâmı kabûl eden devletlerin tebe'ası memâlik-i Devlet-i 
aliyye'de tasarruf ı akaarâta me'zûn olup bunlardan birisi dahi Yunan 
devletidir; ve Yanya vilâyetinde pek çok tebe'a-i yûnâniyye olup çoğunun 
tebe'a-i Devlet-i aliyye'den akrabâsı olduğu gibi tebe'a-i Devlet-i aliyye'den 
pek çok kesânın Yunanistan'da mutaoattin akrabâsı vardır; ve tebe'a-i
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yûnâniyyeden birinin vefâtında mirâsımn tebe'a-i Devlet-i aliyye'den 
olan akrabâsına îtâsı husûsuna Yunan devleti mümâna'at etmiyor. 
Buna mukaabil tebe'a-i Devlet-i aliyye'den birinin vefâtında tebe'a-i 
yûnâniyyeden olan akrabâsının hisse-i mirası dahi kaa'ideten verilmek 
lâzım geliyor. Yanya nâibi Z eyenel'âbidin Efendi dahi tebe’a-i Dev
let-i aliyye’den olanların düvel-i mütehâbbe tebe'asından olanların 
akrabasına hisse-i mirasını veriyor ve f ı ’l-vâki’ Tahtâvi'nin Dürr-i 
muhtar üzerine olan hâşiyesinin dördüncü cildinde vâki’ 379 sahife- 
sinde Ibn Kemâl'den naklen —n Lc'l jUHi 3
u  j  I j l  <!;.< 1 j  J l â  W * &  J  J 1, Jİ-dl J * l  j j ;  «jl

ûljl-üi ü jC  ' j  j  j ı d l  ju  ûlT ISI jjl VI »jlil 

deyu îrâd eylediği izâhâta nazaran müte'âhid ve mütesâlih olan iki dev 
let muhtelifetü’d-dâr add olunamıyacağından tebe’alan yek-diğere vâris 
olamıyacak demek oluyor. Şu hâle göre tebe'a-i Devlet-i aliyye’den bi
rinin vefâtında emlâkinden tebe'a-i yûnâniyyeden olan akrabâsına hisse-i 
irsiyye verilmek lâzım geliyor. Fakat arazi kanûn-nâme-i hümâyûnu
nun sâlifü'z-Zİkr iki maddesi hükmünce arâzi-i mîriyyesi intikaal 
ettirilemiyeceğinden arazînin dahi bu bâbda muttariden emlâk-i şâire 
ile berâber yürütülmesi tasvîb buyrulduğu hâlde mezkûr iki maddenin 
ta'dili lâzım gelir. Bunun cihet-i şer'iyyesini Hilmi Efendi hazretleriyle 
ve cihet-i politikiyyesini Hâriciye nezâreti celilesiyle bi’l-müzâkere 
rıetîce-i mutâla'âtın tarafı kemteriye iş'âr buyrulması niyaz olunur. 
O l bâbda.

Hüseyin A vni Paşa rekız-i zamiri olan f i ’l-i münkeri iki-üç 
ay zarfında icrâ etmeği kendisince kararlaştırmış olduğu hâlde 
her vakit birer mâni’aya tesâdüf etmiş ve 92 senesi rebî’ü’l-evve- 
linin yirmisinde azl ile yerine Es’ad Paşa sâniyen sadrâzam 
olup sene-i merkume cumâde’l-ûlâsımn sekizinde uhdemize 
M a’ârif-i umûmiyye nezâreti tevcîh buyrulmuş olmağla Dersa
âdet’e avdet eyledim.

Bir çok yıllardan beri Parga ahâlîsiyle arâzîsi mutasarrıf
larının beyninde münâza’a zuhûr ile iş keşmekeşde kalmış 
olduğu hâlde bunun tesviyesi emr olunup merhûm R i f  at Paşa- 
zâde R a u f Beyefendi dahi kendi tarafından bi’l-asâle ve diğer 
m utasarnflar tarafından bi’l-vekâle işe bir netîce vermek üze
re Parga’ya geldikte fakîr dahi bi-hasebi’l-me’mûriyye Yanya 
ve Preveze Meclis-i idâreleri âzâsından birer zâtı istishâb ile
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Parga’ya gidip orada bir komisyon teşkil olunarak m usâlâha 
yolunda bir karâr verilmiş ve keyfiyet D ersaadet’e bildirilm iş 
idi. Verilen karâra Defterhâne’ce ilişilmiş olduğundan bu kerre 
Yanya’dan Dersaâdet’e viirûduında istîzâh-ı keyfiyyeti m utazam - 
mın Şûrây-i devlet riyâsctinden gönderilen tezkireye cevâben 
bir tezkire yazılmıştır. O l tarafla arâzî hakkında câ ri olan 
ba’z-ı mu’âmelât-ı hususûsiyyeye dâir bir nevi’ m a’lûm ât vere
ceği cihede tezkire-i mezkûrenin sûreti zîrde tahrîr olunur.

Şûrây-ı devlet riyâsetine tezkire

Parga çiftliği için mahallince tanzim olunan karâr-rıâme hakkında 
Defter-ihâkaanî nezâret-i behiyyesiyle olunan muhabere tezkiresinin 
leffenirsâl buyrulduğuna dâir ve bu bâbda mutâlâ'ât-ı bendegânemin 
arzuifâdesini âmir şeref-viirûd olan tezkire-i aliyyeleri ile melfûfu 
olan mezkûr muhabere tezkiresi mutâlâ'a - giizâr-ı âcizî oldu. M ezkûr 
muhabere tezkiresinin hülâsa-i müeddâsı Parga çiftliğ i mutasarrıfları 
ile ahâlisi beyninde karâr-gir olan mevâddan ba'&lan Defterhâne’ce 
bâis-i bahs ü tereddüd olarak kabûl ve tasdiki hususûnun irâde-i aliyye- 
ye ta lîkmdan ibâret olmağla mevâdd-ı mezkûre hakkında mutâl'ât-ı 
âcizânemin ber-vech-i âti arz u beyânına ibtidâr olunur.

Ma'lûm-ı sâmi-i âsafâneleridir ki bu Parga işi hayli yıllardan 
beri mevzû'-ı bahs ü mücâdele olarak sürüncemede kalmış ve hayliden hayli 
kıyl u kaali mûcib olmuş bir mes’eledir. Bir aralık ashâb-ı alâkaya 
mîrî çiftliklerinden Parga1 nın vâridâtma mu’âdilvâridâ t getirir çiftlikler 
verilerek Parga kasaba ve arâzisi tamâmiyle cânib-i mîrîden alınıp da 
parça parça ahâlisine satılmak süreline Şûrây-i devlet’ce karâr verilmiş 
iken her nasılsa bu karâr mevki'-i icrâya konulmayıp maslahat yine 
keşâ-keşde kalarak hem ashâb-ı alâkanın ve hem de ahâlînin ale'd-devâm 
zarar u hasarına bâdî ola-geldiği hâlde muahharan Parga çiftliğ i ke-mâ 
fi's-sâbık ashâbı yedlerinde kalmak üzere karâr verilip fakat Bosna 
ve Yenişehir çiftlikleri gibi bunun mu’âmelâtı dahi nizâmât-ı mahsûsa 
altına alınmak husûsuna dâir Yanya vilâyetine hilâben tastîr buyrulan 
emir-nâme-i sâmî çâkerleri Yanya.'da iken şeref vürûd olduğu esnâda 
Parga ahâlisinin vekilleri dahi Yanya'ya gelip işin böyle sürüncemede 
kalmasından iştikâ ve tarafeynin zararını mûcib olmakta olan münâza'âta 
nihayet verilmek husûsunu istid'â etmişler idi. İşe bir hüsn-i sûret
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verilebilmek ise tarafeynin tevâfuk-ı efkârına manût olduğundan atû- 
fetlû R auf Beyefendi hazretleriyle olunan muhâbere üzerine müşârün- 
ileyh hazretleri kendi tarafından bi'l-asâle ve şürekâsı tarafından bi'l- 
vekâle tesviye-i maslahat zımnında Parga’ya geldikte bendeleri dahi 
M eclis-i idâre-i vilâyet ve M eclis-i livâ âzasından birer zâtı intihâb 
ve istishâb ile Parga'ya gidip muvâfakat-i tarafeyn ile işe hüsn-i sûret 
vermek üzere bir komisyon teşkil olundu. Şöyleki Parga kasabası beş 
mahâlleye münkasim olmağla her mahâlle ahâlisi tarafından birer vekil 
intihâb ve vekâlet-nâmeleri ahâli tarafından hatm ü imzâ ile tasdik ve 
ve ashâb-ı alâka tarafından çiftlik nâzın ile müdiri tevkil olunarak 
ber-vech-i bâlâ M eclis-i idâre-i vilâyet ve M eclis-i idâre-i livâ âzasından 
getirilmiş olan iki zât dahi me'mûr kılınarak dokuz âzâdan terkib ü 
teşkil olunan komisyonda tarafeynin lâyihalan okuyup çend rûz mütevâ- 
liyen cereyân eden mübâhasât-ı kesire esnasında rû-nümâ olan müşkilât-ı 
adide birer birer hâil ü tesviye olunarak neticesinde tarafeynin rızâlariyle 
bir karâr-nâme kaleme alınmıştır ve karâr-nâmenin imzâ olunduğu gün 
ahâlinin ne derecelerde memnun olduklarına ol günün akşamı hod be-hod 
bir şehr-âym yapıp ed'iye-i hayriyye-i hazrel-i pâdişâhîyi alenen so
kaklarda tekrâr eylemeleri delil-i kâ fi görünmüştür. Elhâsıl tevâfuk-ı 
tarafeyn ile komisyon-ı mezkûrda tanzim olunan karâr-nâme tarafeynin 
menâfi'ine muvâfık bulunmuştur.

Defterhâne’ce bâ’ is-i bahs ü tereddüd olan şeyler ise üç mes'ele olup 
birincisi ahâlinin mütemellik oldukları hânelerin arsalan için ashâbına 
kirâ vermek usûlünün emsâli olmadığına ve icâre-i zemin kaa'idesi şim
diye kadar yalnız evkaf ve mirî mu'âmelâlında cereyân eylediğine ve 
arsalar arâzî-i mîriyyeden [olup]  çiftlik ashâbından evvel mirînin icâ
re-i zemin aramağa hakkı olduğuna binâen sûret-i meşrûhanın kabûl ve 
reddi re'y-i âlîye manût olduğu isti'zâtundan ibârettir.

İkincisi ahâlî uhdesindeki emlâkin tebe'a-i ecnebiyyeye satılamaması 
şartının mu'teber olması sened-i resmisinde musanah olmasına mevkuf 
olup Parga arâzisi ise istimlâk-i ecânib nizâm-nâmesinde istisna olu
nan mahâllerden olmamasına nazaran şart-1 mezkûrun derci dahi kaa- 
' ideten kaabil olamıyacağı mutâlâ'asıdır.

Uçüncüsü arâzi-i emiriyye üzerine bedel-i öşr takdiriyle ahu ve 
mandıra misillû şeyler inşâsında me'mûrînin izni kâfî ise de ham arâzî 
üzerine mahâlle teşkili irâde-i seniyyeye mütevakkıf idüği arâzi ka- 
nûn-nâmesinin otuz ikinci mâddesinde musanah olduğundan bu maku
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le ahvâlde evvel-i emirde isti’zâtı olunmak lâzım geleceği ihtâr ü ifâ
desinden ibâretlir.

Birinci mes'ele bu veçhile hâil olunur ki kurâ ve kasabât derûnundaki 
arsalar ile kenarlarında nısıf dönüm mıkdân yerlerin emlâk-i strfadan 
olduğu arazî kanûn-nâme-i hümâyûnunun ikinci maddesinde mıısarrahtır. 
Parga ise pek çok kârglr menâzil vc dekâkini lıâvî bir kasabadır. 
Şu hâle göre Parga'daki hâne arsalannın arazî-i miriyyeden olmak 
ihtimâli olamaz ki hattâ mîrînin icâre-i zemîn aramağa hakkı olup 
olmamak husûsu bâdî-i bahs ü mülâhaza olsun. Kaldı k i arsa ta'bîri 
kurâ ve kasabât derûnundaki yerler hakkında örf ve ıstılâh olarak arsa 
denildikte yâ bir şahsın mülkü yâhud mülkten mübeddel vakıf yer 
demek olup arâzi-i mîrîyyeden olmak ihtimâli tahattur olunmaz ve 
eğerçi bir arsa mahlûlen cânib-i mîrîye geçebilir. Ancak buna mîrî 
arsası denilip yine ber-vech-i mülkiyyet talibine satılır. Yoksa arâzî-i 
mîriyyeye mahsûs olan tapu senediyle tefviz kılınmaz ve illâ  arâzi 
kanûn-nâmesinin ikinci maddesine mugaayır olur. Vâkı'â mukaddemâ 
emlâk-i strfa senedâtı vermek usûlü olmadığından böyle derûn-ı kasabada 
mahlûl olan arsalar için tapu me'mûrlan tarafından hilâf-ı kaa'ide olarak 
nâdiren sened îtâsı vâki' ise de bunlann şimdi emlâk-i strfa senedletine 
tebdili lâzime-i hâldendir.

İcâre-i zemîn kaa'idesinin yalnız mîrî ve evkaf muamelâtında 
cereyanı bahsine gelince mîrî ve evkaf nasıl k i kendi arazisinden 
icâre-i zemîn ya'nî kira alır ise nâs dahi mülk arsalarının kir âsim alır. 
Fakat şimdiye kadar Defterhâne'ce yalnız arâzi mu'âmelâtı câri olup 
emlâk için sened verilmediği cihetle bu yolda mu'âmele icrâsiyle meşgul 
olmamıştır. Ammâ şimdi emlâke dahi sened vermek vazifesiyle mükel
le f olduğundan mukaddemâ Defterhâne'ce mesbuk bi'l-emsâl olmayan 
pek çok vuku'âta tesâdüf edeceği vâzıhâttandır. Fidan dikip ağaç 
yetiştirmek veyâhud ebniye yapıp kullanmak için arâzi istikrâ olunduğu 
kesîrü'l-vuku'dur ve eğerçi bu misillû icârâtta müddet ma'lûm olmak 
lâzımdır. Lâkin pek çok beldelerde icâre-i tavîle usûlü örf ii âdet olarak 
câri ola-geldiği gibi Dersaadet'de bunca yıllardan beri câri olan icâreteyn 
usûlü dahi bilâ-müddet bir icâre-i fâside olarak cereyan etmektedir 
ve ale'l-umûm baştinalı ta'bîr olunan çiftlikler dahi bu kabilden ba'zı 
cihetle arâzi kanûn-nâmesi ahkâmından müstesnâ bulunmuştur. Ez-cümle 
Bostıa vilâyeti çiftlikleri bir nizâm-nâme-i mahsûs ile kavânîn-i 
umûmiyyeden istisnâ olunduğu gibi N iş tarafındaki çiftlikler için dahi 
bir nizâm-nâme yapılmış ve N iş mülhakaatından olan ba'zı mahaller deki
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çiftlikler maktû’a merbût olarak te'âmül-i kadimi veçhile tasarruf olun
makta bulunmuştur. Yanya vilâyeti çiftlikleri hakkında bir nizâm-nâme-i 
mahsûs yapılmamış ise de ba'z-ı mu'âmelâtı evâmir-i mahsûsa ile ta'yîn 
olunup mu'âmelât-ı sâiresi dahi te'âmül-i mahalli üzere câri ola-gelmek- 
tedir. Şöyleki ashâb-ı alaka hod be-hod icâreyi fesh ile arâzisini başkasına 
icâr edemez ve zürrâ'dan birisi fevt olsa familyası anın yerine kaaim 
olup müteveffânın baştinası tahtında olan arâziyi ke-mâ-fi's-sâbık müste'- 
cir oldukları hâlde zirâ'at ederler ve imrosu ya'nî ücret-i ma'rûftsi ne ise 
anı verirler ve ashâb-ı alâka maktû'a merbût olan arazînin maktu'iy- 
yetini fesh ile imro ( 3jt  \ ) almak istese çiftçiler muvâfakat etmezler. 
Ve'l-hâsıl ashâb-ı alâka çiftçileri çiftlikten çıkaramaz ve hod fesh-i 
icâre edemez. Fakat çiftçi arâziyi zirâ'atten ta til ile imro hâsılâtının 
tedennisine sebeb olur ise ashâb-ı alâka dahi iddi'âya kıyâm ile amn 
baştinası tahtında olan arâziyi başka çiftçiye devr etmeğe âdet ve te'âmül 
hükmünce haklı görünür.

Hâlbuki bu çiftlikler hep senedât-ı resmiyye ile tasarruf olunuyor 
ve şimdi ekserisine tapu senedleri dahi verilmiştir. Bâ-tapu arâzi 
mutasarrıfı olan kimse ise arâzi kanûn-nâme-i hümâyûnu hükmünce 
keyfe-mâ-yeşâ arazisinde tasarruf eylemeğe hakkı olduğundan isterse 
kirâyı tezyid eylemeğe ve arâzisini dilediğine icâr etmeğe muktedir 
olmalıdır. Lâkin bu misillû husûsâtta o misillû çiftlikler âdet ve te'âmül 
hasebiyle arâzi kanûn-nâmesinin ba'z-ı ahkâmından müstesnâ tutulduktan 
başka konturato nizâmınca dokuz seneden ziyâde îcâr-ı akar câiz değil 
iken o m isillû çiftlikler bu nizâmdan dahi müstesnâdır ve bu çiftlikler 
hakkında temâmiyle kavânîn ve nizâmât-ı umûmiyye ahkâmının icrâsırıa 
kıyâm olunacak olsa Rumeli alt-üst olur; ve bu misillû çiftliklerdeki çiftçi 
evlerinin ekseri ashâb-ı alâkanın olup atılann tarafından inşâ ve ta'mir 
olunur ve ba'zan çiftçiler kendi hânelerini yaparlar ve çiftliğ i terk edecek 
olduklannda inşâ eylemiş olduklan ebniyenin esmâmnı ashâb-ı alâkadan 
alırlar. Lâkin ba'zılarında kâr gir ve tekellüflü haneler olup kaa'ide-i 
meşrûhaya nazaran ashâb-ı alâka bu hâtıelenn yeri kendilennin olmak 
hasebiyle ebniye dahi kendilerinin olmak iddi'âsında bulunup hâlbuki 
ba'zan müzâri'ler bu hânelerin inşâât ve ta'mîrâtına mebâliğ-ı külliyye 
sarf eylemiş olduklanndan : “ Ebniyenizi kaldınnız ve yerlerini ashâb-ı 
alâkaya teslim ediniz”  demek kaa'ide-i adi ü hakkaniyyete tevfik olunamı- 
yor. Binâen - aleyh baştinalı çiftliklerin ba'ztlannda bu hâne mes'elesi 
münâzi'ün-fîhâ olarak bu misillû münâze'âtın hâil ü tesviyesi için henüz 
bir kaa'ide-i muttaride ittihâz olunmamıştır.
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Parga kasabasındaki menâzil oe dekâkİnin ekseri ise Venedik'tilerden 
kalma kirgir binalar olarak ahâlfsi öteden beri bunları benimseyip 
mülkleri gibi tasarruf ede-gelmiş oldukları cihetle bu bâbda musirr ol
dukları misillû ashâb-ı alâka dahi bunların arsaları gibi ebniyeleri dahi 
mülk-i müşterâlan olduğunu iddi'a ve muahharan Hazîne-i celîlenin 
bunu tasdik eylemiş olmasına istinâd eylediklerinden şimdiye kadar 
bu mes'elenin hâil ü tesviyesi kaabil alamayıp bunca vakitlerden beri 
sürüncemede kalmıştır.

İşte Parga ahâlisiyle ashâb-ı alâka beyninde başlıca mûcib-i 
münâza'a ve mücâdele olan iki maddenin birisi işbu menâzil münâza'ası 
ve diğeri imronun mıkdân mes'elesidir. Komisyon-ı mezkûrda dûr ii 
dirâz cereyân eden mübâhasât ile miyânede mûcib-i münâza'a olan 
maddelerde hep nzây-ı tarafeyn ile karâr verildiği sırada imro hâsılatının 
mıkdân bahsinde müşârün-ileyh Rauf Beyefendi hazretleri ahâlînin 
ârzûsuna muvafakat ile işbu hânelerin ebniyesi hakkında olan hukuk-ı 
mülkiyyet iddi'âsından vaz geçip ahâlî dahi Parga derûnundaki arsalar 
hep ashâb-ı alâkanın olduğunu tasdik ederek sulh olmuşlardır. Şimdi 
derûn-ı kasabada olan ebniye arsaları ve ufak havli ve küçük bağçe 
gibi yerler hep ashâb-ı alâkanın olup yalnız ebniye ahâlînin taht-ı 
temellükünde kalmış demek oluyor. Sair baştinalı çiftliklerde dahi ber- 
vech-i bâlâ bunun emsali çoktur. Şu kadar ki ufak tefek çiftçi evlerinden 
ibâret olan şeyler eğreti hükmünde olarak lede'l-hâce müzâri'ler anın 
ankazını alıp götürür. Tâhud ashâb-ı alâkadan esmânını alıp anlan 
hâli üzere bırakırlar. Parga'da ise bu hâneler kârgir ve müstakir olmağla 
bu arsalar bi't-tabı' ebniyeye tâbi' hükmünde bulunmak lâzım gelerek 
ashâb-t alâkanın bunda hukuku mu'ayyen olan ücreti almaktan ibâret 
olacaktır. Bu ise bilâ - müddet bir icâre demek olup bu dahi ber - vech-i 
bâlâ îcâr-ı akar nizâmının hâricinde bir keyfiyet ise de şimdi müceddeden 
akd olunacak bir icâre olmayıp belki tarafeyn beyninde sürünüp gelen 
bir tnünâza'anın def'i için rızâlariyle akd olunan bir musâlâhanın netâicin- 
dendir.Kaldıki arâzî hakkında mer'iyyü'l-icrâ olan imro mukaavelesi dahi 
bir akd-i icâre olduğu hâlde gerek Parga'da ve gerek şâir baştinalı 
çifllikâtta ber-m învâl-i meşrûh hep böyle bilâ-müddet olarak mer'iy
yü'l-icrâ iken şimdi yalnız Parga'nın hâneleri hakkında tereddüd olunup 
da tarafeyn rızâları ile sûret-i sulhiyyede yapılan bir sûret-i tesviyenin 
reddiyle işi yine keşâ-keşe düşürmek münâsib olamaz.

İkinci mes'elenin hâiline gelince bu hânelerin ecânibe satılmaması 
tarafeyn beyninde bir te'ahhüdden ibâret olup bu şartın senede dercine
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mecburiyet göremem. Hükûmet-i mahâlliyyece ma'lûm olması kâfi olur 
zarın ederim; ve tarafeynin bu şartı yek-diğere te'ahhüd eylemelerinden 
garaz-ı aslî şu oluyor ki mukaddemâ Parga'ya bit çok ectıebîler gelip 
ba'z-ı emlâk istlcâr ettiklerinde emr-i idârece pek çok müşkilâta sebeb 
olduklanndan bu müşkilâtın def'i için gerek mahâllirıce ve gerek Bâbıâlt'ce 
hayli zahmetler çekilmiş olduğuna mebnî ashâb-ı alâka hâne ebniyele- 
tini mtizârî'leritıe terkile berâber ecânibe satılmamalan için bir te'ahhüd 
ile rabt etmek isterler ve ebniye ile berâber orsalan dahi anlara terk 
etmeyip de böyle taht-ı temellüklerinde ibkaa eylemeleri ancak bu mütâla
aya mebnîdir. Umûm ahâlî dahi içlerinden ba'z-ı tama'kârân çıkıp da 
hâriçlerini ecânibe satacak olurlar ise ke-mâ-JVs-sâbık bir takım müşkilâta 
uğramak mutâlâ'asını der-pîş ederek böyle bir şart ile umûmunun bağlı 
olmalannı muvâfık-ı hâl ü maslahat görüyorlar. £ann-i âcizâneme göre 
bu da muvakkat bir şey olup ileride ashâb-ı alâka bu arsalardaki hukukunu 
dahi birer birer ahâlîye satarlar ve yâhud mekteb ve şâir hayrâta vakf 
ile mukaata'alu evkaf süreline kâlb ederler. Lâkin şimdi mâdâm ki 
tarafeyn beyinlerinde böyle bir sûret-i tesviye bulmuşlar bunun redd ü 
cerhi ile uğraşmak abes görünür.

Gelelim üçüncü mes'eleye: Vaktiyle Parga'nın kaTa içinde pek 
çok hâneleri olduğu hâlde muhterik olarak yurdlan kalmış ise de şimdi 
kal'a içinde hâne inşâsı için ruhsat îtâsı' münâsib olmaz. Kasaba dahi 
dayyık olduğu cihetle tevsî'e muhtâcdır. Hâricdeki arâzî ise eşcâr-ı mül- 
teffe ile meşgul ve memlû olduğundan kasaba kerıârlannda bulunup 
mülk hükmünde olan açıklıklara biraz hâneler sıkıştınlarak tevsi! olu
nabilir. Bu dahi nizâmen irâde-i seniyye istihsâline mevkuf bir keyfiyet 
değildir ve bi'l-farz hâricde ayrtca bir karye teşkil edecek olsalar ol hâlde 
arâzi kanûn-nâmesine tevfikan istizân etmeleri umûr-ı tabi'iyyedendir 
ve şimdi maksad ancak ahâli tarafından böyle lüzûm üzerine hâneler inşâ 
olunacak olur ise ashâb-ı alâka ile beyinlerindeki mu'ameleyi kararlaş- 
tınp da ileride müşkilâta uğramamak üzen kendilerince emniyet ve 
itmi'nân hâsıl etmek mütalaasından ibârettir. Bunda dahi mûcib-i 
tereddüd olacak mahzur görülemiyor. Ahâli ise bu karâr-nâmenin cevâ
bına muntazır bulunuyorlar. Artık îfây-ı muktezâsı irâde-i aliyyelerine 
manûttur.

Biz yine sadede gelelim. Es’ad Paşa dört ay kadar makaam-ı 
Sadâret’de bulunduktan sonra infısâl ile işbu doksan iki senesi re
cebinin yirmi dördünde M ahmud Nedim Paşa saniyen sadrâzam

TtUUr-i C n in , ıo
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oldu, Sene-i merkuume zi’l-ka’desinin ikisinde uhde-i fakîre dahi 
Adliye nezâreti tevcîh ve Ticâret nezâreti’ne merbût olan mehâ- 
kim-i ticâret dahi bu kerre Adliye nezâreti’ne rabt u ilhaak buy
ruldu Mahmud Paşa evvelki sadâretinde umûmen me’mûrîni 
dil-gır eylemiş ve hakkında kimsenin emniyet ü  i’ timâdı kal
mamış idi. Bu defâki sadâretinde ise bütün bütün efkâr-ı umü- 
miyyeye karşı bir hâl ü harekette bulunmuştur ve : “ Sakalım 
Rusya elçisi îgrıatiyef'in eline verdi. BâbıâlVnin nüfûzu Rusya sefâretine 
geçti”  deyu efkâr-ı umûmiyye amn aleyhine düştü. Kendisi ise 
kâffe-i icrââtı Zât-ı şâhâne’ye a tf etmekle efkâr-ı umûmiyye’- 
nin husûmeti Sarây-i hümâyûn tarafına döndü ve müşkilât-ı 
mâliyyenin hâiline tesaddî ettiği sırada eshâm-ı umûmiyye 
faizlerinin msfim kat’a karâr verip ancak bunu gayet hafi ve 
mektûm tutmuş idi. Bir gün akşam saat on birden som a K â 
mil ve Midhat ve Safvet ve M âliye nâzın Y u su f Paşa’lan  
Sadâret odasına celb ederek hemen buna karâr verdirip arz 
ve serî’an irâde-i seniyyesini istihsâl ile ferdâsı mevki’-i icrâya 
koyuvermiştir.

Ber-vech-i bâlâ akşam üstü buna karâr verildikte Yusuf 
Paşa ferdâsı piyasada bir büyük kıyâmet koparacağım derhâ- 
tır ederek Mâliye nâzın olduğu cihetle geceleyin konsolide 
oynamış olmak gibi sû-i zandan kendisini vikaaye zumunda 
bir tarafa gitmeyip Mahmud Paşa ile birlikte doğru am n ko
nağına gidip gece saat altıya kadar yanında kalmış ve  ni- 
hâyet Mahmud Paşa hareme gittikte o dahi hânesine git
miştir. Bîçâre Yusuf Paşa’mn epeyce konsolidesi olduğu hâl
de âmmenin zararından istifâde etmiş olmamak için  kendi 
konsolidelerini bile tebdîl ettirememiştir. M idhat Paşa ise 
geceden kendi sarrâfi ile haberleşip ferdâsı henüz keyfiyet 
duyulmadan kendi hisâbına külli konsolid satmış olduğu ha
ber alınmış ve bir iki saat sonra keyfiyet îlân olundukta es- 
hâm-ı umûmiyyenin fîaü defaten  nısfına tenezzül etmekle M id
hat Paşa bundan mebâlig-i külliyye kazanmış ise de dâmen-i 
iştihân lekelenmiştir. Diğer rüfekaasının mu’âmelâtı mechûl 
olup fakat Mahmud Paşa ile Rusya elçisine mensûb olan 
sarrâflann külliyetli kâğıd satıp mebâliğ-i külliyye kazanmış 
oldukları tahakkuk etmiştir.
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Ignatiyef bu veçhile kendisince hayli servet kesb ettiği 
gibi devletinin politikasına dahi büyük hizmet etmiştir. Çünki 
Rusyalu’nun Devlet-i aliyye hakkında der-kâr olan sû-i niyyâtma 
Avrupalu ve ale’l-husûs İngiliz milleti sed çekmekte olup fâizlerin 
böyle bir vaz’-ı hod-serâne ile tenzili ise ellerinde Devlet-i aliyye 
eshâmı bulunan Avrupa ahâlîsinin husûmetine sebeb olmağla 
Rusya devleti Devlet-i aliyye hakkında mâ-fi’z-amîrini icrâya 
fırsat bulmuştur ve andan soma ingilizlerin Devlet-i aliyye’ye 
husûmetleri tezâyüd etmekte bulunmuştur. Elhâsıl dâhilen 
efkâr-ı umûmiyye devletin mu’âmelâtından nâ-hoşnûd olduğu 
gibi bu icrâât-ı mâliyyeden nâşî Avrupa halkı dahi Devlet-i 
aliyye’den müteneffir olmuştur.

F t yo ramazan sene 99 ve f î  
s  ağustos sene g 8 1

Bakiyye-i tezkire-i erba’în

Hâlbuki Devlet-i aliyye hakkında mukadder olan mesâibe 
mukaddime olacak Hersek ihtilâli günden güne alevlenmekte idi. 
Şöyleki Hersek’de vâki’ Nevesin kazâsında zuhûra gelen bir kü
çük şerâre-i ihtilâli derhâl basdırmak üzere Bosna vâlisi Derviş 
Paşa tarafından ba’z-ı tedâbîr der-miyân olunmuş ise de ol vakit 
m akaam  - Sadâret’de bulunan Hüseyin Avni Paşa’mn Derviş 
Paşa hakkında ma’lûm olan husûmetine mebnî işe ehemmiyet 
verilmemiş müte’ âkiben Avni Paşa azl ile yerine Es’ad Paşa 
gelmiş ise de o dahi işe ehemmiyet vermemiş. Yanya’dan Der
saâdet’e geldiğimde Nevesin işi büyümüş olduğundan artık 
asâkir-i zabtiyye ile basdınlacak dereceyi geçmekle bir iki 
tabur asâkir-i nizâmiyye sevk olunmak lüzumuna dâir Derviş 
Paşa tarafından bir telgraf geldiyse de ana dahi ehemmiyet 
verilmeyip meclis-i mahsûsda ciddî olarak mevki’-i müzâkereye 
bile konmadı. Muahharan üçüncü cüzdânda iemâlen arz olun
duğu üzere Pop Jarko’nun Sırbistan’dan bir çete ile Hersek e 
geldiği dahi ol esnâda haber alındı. Bundan ihtilâlin büyüye
ceğini istidlâl etmiş idim. Bosna’daki ümerây-i askeriyye : “ Bu 
ihtilâli Derviş Paşa çıkardı. Merâmı ba’z-ı harekât-ı askeriyye icrâsı

1 Bura d a on yedinci defter sona ermektedir.
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sırasında temettü'den ibarettir" diyorlardı. O  zam an Bosna feriki 
Osman Paşa (Gazi Osm an Paşa) dahi o sırada A nadolu  cânibinc 
me’mûr olarak Dersaadet’e vürûdu esnâsında A vn i Paşa azl ile 
Es’ad Paşa sadrâzam  oldukta : “ Bu ihtilâle sebeb Derviş Paşa 
ise de anı orada ibkaa ederseniz iş daha ziyâde büyür”  demiş ise- 
de ana da ehemmiyet verilmedi K M üte’âkiben âteş-i itihlâl 
her tarafı sarmağa başlayınca Bosna redifleri toplanm ağa ve 
Dersaâdet’den vapurlar ile asker gönderilm eğe başlanıldı. Ne 
çâreki iş gittikçe büyüyüp önü alınam az oldu ve Bulgaristan’ 
da dahi câ-be-câ ihtilâl emâreleri rû-nümâ olm ağa başladı. 
Ber-vech-i bâlâ eshâm-ı um ûm iyyc fâizlerinin tansîfinden do
layı Avrupa efkâr-ı umûmiyyesinin dahi aleyhim ize dönm üş 
olması Rusya fesâdlarınm serbestçe icrâsına m eydan verdi. 
O l esnâda M ahm ud Paşa Rusya sefaretinin ihtârâtı üzere bulga- 
lann teskîn-i ezhâm niyyetiyle taşra meclisleri âzâsım n usûl-i 
intihâbiyyesini tebdil ile daha serbest yolda bir kıt’a intihâb-ı 
a ’zâ nizâmı yaptırdı; ve yine ol esnâda M ahm ud Paşa A vru p a 
mukrizlerine emniyet verip de külliyyetlice bir istikrâz akd 
edebilmek üzere ale’l-umûm gümrükleri f i ’len bir şirket-i sar- 
râfiyyeye teslim etmek gibi ba’zı tedâbîre teşebbüs edip ben 
ise m uhâlif re’yde idim; ve meclisde mevki’-i m üzâkereye konul
dukta re’yim e ittibâ’ edecek diğer ba’z-ı zevât dahi bulunacağı 
der-kâridi. Binâen-alâ-zâlik intihâb-ı a ’zâ  hakkında ber-vech-i 
bâlâ vaz’ olunan nizâmât-ı cedîdenin icrââtına nezâret etm ek ve 
Bulgaristan tarafının hakaayık-ı ahvâlini anlam ak üzere doksan 
üç senesi saferinin sekizinde M ahm ud Paşa bizi Rum eli teftişine 
me’mûr ettirdi. Hemen Edim e ve Filibe üzerinden em r-i in- 
tihâba nezâret ederek Sofya’ya kadar gittim  ve andan Edirne’ye 
avdet ettim.

O l esnâda Mekâtib-i askeriyye nâzırı bulunan ve  M ebâni'l- 
inşâ müellifi olan M îrlivâ Süleym an Paşa Târîh-i âlem nâm iyle 
bir târîh-i umûmî te’lîfine kıyâm edip birinci cildi tab ’ olunmuş 
idüğinden esnây-i râhda anı m utalâ’a  ettim. Gördüğüm  yanlışları 
ihtâr için kendisine iki mektûb yazdım  ki sûretleri ber-vech-i 
âtî tahrîr olunur.

1 Bundan sonra, evvelki cümlede tafsil edilen noktayı tekrâr mâhiyetin
de olup çizilmesi unutulmuş görünen : “ keyfiyeti bu yolda Es’ad Paja'ya beyân 
elnâftir”  ibaresi gelmektedir.
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Süleym an Paşa’ya mektûb

Eser-i himmet ber-güzîdeleri olan Târîh-i âlem'i esnây-i sefer ü 
seyâhatte mutâlâ'a ettikçe mesâ'i-i mebrûrelerini takdir ile bu gibi pek 
çok asâr-ı meşkûre ibrâzına muvaffakiyyelleri du âsim tekrâr etmekte
yim . Hakka ki hep mekteblerimizde tedrise şâyân bir eser-i celtldir. 
Binâen-aleyh ba'z-ı havâtır-ı kaosu anın ber-vech-i âti iş'âr u ihtarını 
vazîfe-i ihlâs u husûsiyyet gördüm.

Şöyleki yirm i üçüncü sahifesinde “ gerçi Kur'ân-t kerim'in işâ- 
rel-i aliyyesi ve Tevrât'ın hükmünce ibtidây-i hilkat-ı Âdem şimdiki 
halde 6876 seneye bâlig ise de altı bin sene mukaddem vücûduna kaail 
olduğumuz âdem'den maksad cedd-i nev'-i beşer olan Âdem-i ahir olup o 
âdem sâlifenin ihtilâlât-ı tabı'iyye-i arziyye arasında telef ve sülâleleri 
münkaati' olması akvây-i kıyâs ü zehâb ve kibâr-ı mutasaovifeden 
bir takım zevât-1 âliyenin ifâdâtı dahi bu zehabı müeyyiddir”  deyu 
muharrerdir. Hâlbuki ibtidây-i hılkat-i âleme dâir Kur’ ân-t kerim'de 
bir işâret bilmiyorum, öyle bir işâret görülmüş ise beyân buyrulmastm 
recâ eylerim. Hele akaaid-i islâmiyyece yirmi-otuz bin sene mukaddem 
nev'-i inşânın mevcûd olmasına mâni' bir şey yoktur. Bu cihetle Târîh-i 
âlem'in otuzuncu sahîfesinde beyân olunduğu üzere karîbü'l-ahdde 
bulunan bir insan iskeletinin lâ-akall yirmi beş bin senelik olduğunu 
bilâ-tekellüf kabûl edebiliriz ve bunun için bir takım te'vilât-ı vâhiyeye 
muhtaç olmayız. %trâ âyât-ı kerîme ve ehâdîs-i şerîfede ibtidây-i hilkat-i 
Âdem'den beri kaç sene mürûr eylediğine dâir bir sarâhat yoktur ve 
Tevrât-ı şerîf'in mevcûd olan üç nüshası yek-dîgere mübâyin olduğuna 
ve nüsha-i asliyyesi bir aralık ihraak edilmiş ve sonra ezber olarak 

yazılm ış olmasiyle haber-i âhâd kabilinden bulunduğuna binâen 
ilm -i yakini ifâde etmez. Bu cihetle bizlerce bu bahisde müverrihîn-i 

yahûd u nasârâ gibi tekellüfâta ihtiyâç yoktur. Mezkûr iskelete nazaran 
yirmi beş bin sene mukaddem insan mevcûd olmak lâzım geliyormuş. 
Varsın otuz beş bin sene mukaddem inşân mevcûd olsun ne be'is var. 
Tevrât'ın nüseh-i muhtelifesine bakıp ve Kur'ân-ı kerîm'de yâhud ehâ
dîs-i şerîfede işâret var deyip de yahûd u nasârâ gibi kendimizi 
niçin müşkilâta uğratalım. Bu bahsin şimdi tashihi kaabil olmaz ise 
tab'-t sânisinde olsun tashihini temenni ederim; ve bir de Tarih-i 
mezkûrun elli yedinci sahîfesinde: “ Eski M ısır'lılar hendese ve cebir 
ve hey'et kavânînini bilirlerdi”  deyu tasrih buyrulmuş. Hâlbuki ilm-i 
cebrin muhteri'i hükemây-i islâmiyyeden (tŞücâ’üddîn" nâm zât olduğu
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ma'rûftur. Eski Mısır'lılann asırlarında cebrin ma'lûm olduğuna dâir 
bir rivayet görülmedi. Binâen-aleyh burasının dahi beyân buyrulması 
mercûdur.

S • (sonraki) yerinde «f• ve {filân mahâldeki)
yerinde «TuU gibi imlâca görülen yanlışlar mürettib sehvi olmak 
gerektir. 195. sahffesinde ihkâm yerine tahkîm lâ f i  1 kullanılmış. Ben
denizin dahi ba'zân dalgınlıkla sehven bu hatâyı ettiğim vardır. “ İnkısam 
ile"yerinde “ inkısam ederek" ve “ münkasim oldu”  denilecek yerde “ in- 
kısam etti,, denilmek gibi kaa'ide-i lisâna münâft ba'z-ı ibârât dahi 
görülmüştür. İn - şS - Allahü'l - kerim bunlann dahi tashihine muvaf- 
fakiyyet-i aliyyeleri eltâf-ı ilâhiyyedeıı müsted'âdır.

Ft sı mart sene gs

D ef’a Süleyman Paşa’ya mektûb

Rumeli'de seyr ü seyâhat esnasında Târih-i âlem'in mutâlâ'asına 
devâm olunmağla 21 mart sene 92 târihti muhtıra-i âciz iye zçyl olmak 
üzere ber-vech-i âti ba'z-ı husûsâtın ihtân vaztfe-i ihlâs ve hıtsûsiyyetten 
görülmüştür.

“ 1Sâkin" ahâlinin ve “ meskûn”  mahâllin sıfatı olup ez-kadim 
beynimizde bu veçhile zebân-zed olarak “ sekene”  ve “ rub'-ı meskûn”  
denildiği gibi Târih-i âlem'in 604. sahîfesinde dahi böyle kaa'ide-i 
lisâna muvâfık olarak isti'mâl olunmuş olduğu hâlde 400. ve 401. ve 407. 
sahi/elerinde ve daha pek çok mahallerinde “ sâkin" yerine “ meskûn”  
yazılmış. Hâlbuki böyle “ sâkin" yerinde “ meskûn" ve “ vârid"  yerinde 
“ mevrûd”  isti’mâlı karibü'l-ahdde zuhûr eylemiş yalnışlardır ve henüz 
galat-ı meşhûr lûgat-i fasihden evlâdır denilecek mertebe ehl-i lisân 
beyninde şâyi' ve ma'rûf olmamıştır. Binâen-aleyh Târih-i âlem gibi 
mekâtib-i umûmiyyede tedrisi ârzû olunan bir eser-i mergubda bu misillû 
galatlann bulunmaması ârzû olunur.

Garibdir ki bu iki galatın zuhûru evânında bir de “ Berrü'ş - Şâm" 
yerinde galat olarak “ Berriyyetü'ş-Şâm" ta'biri meydana çıkmıştır 
ve Târih-i âlem'in 604. sahîfesinde dahi böyle “ Berrü'ş - Şâm”  denilecek 

yerde “ Berriyyetü'ş-Şâm”  denilmiştir. Hâlbuki “ berriyye" çöl ve “ ben" 
kara ma'nâsına olarak Şam'ın Cezîretü'l-arab'a mülâsık olan mahâllerine 
“ Berriyyetü’ş - Şâm" ve sevâhil-i şâmiyyeye “ Berrü'ş - Şâm" denilip 
eski târih ve coğrafyalarımızda hep bu veçhile muhaner bulunmuştur. 
Artık bunun tashihi elzem görünür. Tine Târih-i âlem'in 433. sahîfe-
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sindeki “ berbâd ile”  ibâresi yerine “ berbâd edip" yâhud “ berbâd ederek" 
ve 458. sahîfesindeki “ in'ikaad eyletti,, yerine “ mün'akid oldu,, ve 
461. sahîfesindeki “ inkısâm etti”  yerinde “ münkasim oldu" deyu yazıl
malıdır. Bâkt lû tf u irâde efendimindir.

Ft s nisan sene 92

Rum eli’nin reviş-i ahvâline nazaran Bulgaristan’da bir 
azîm  ihtilâle isti’dâd olduğu ve âkilâne ve hakîmâne hareket 
olunur ise önü alınabileceği anlaşıldı. Lâkin bulgarlann efkârım 
idlâl eden Rusya’hlar olup hâlbuki Bâbıâlî’ce her ne tedbîr 
ittihâz olunacak olsa Rusya elçisiyle mahremânc müzâkere olu
nacağı m a’lûm  olduğundan hakaayık-ı ahvâle dâir Bâbıâlî’ye 
bir şey yazm ağa cesâret edemedim. Hemen Dersaâdet’e avdet 
edip de şifâhen arz-ı mâ-fi’z-zamîr ederek tedabtr-i müm* 
kine icrâsına teşebbüs etmeği münâsib gördüm; ve bizim Ru
meli canibine ihracımızdan garaz-ı aslî Mahmud Paşa’mn 
umûr-ı m âliyyece musammemi olan husûsâtın müzâkeresinde 
bulunmamaktan ibâret olup ol esnâda bu işe bir karâr verilmiş 
olduğunu dahi işittim, Binâen-aleyh Edirne’den şömendöfere 
râkiben Dersaâdet’e avdet ettim. Meğer mâliye işi henüz hi
tâm bulmamış. M ahm ud Paşa tekrar efkârımı sordukta yine 
m uhâlif re’yde olduğumu söyledim. Bunun üzerine artık bizim 
Meclis-i vükelâ’dan ibrâcımız îcâb-ı hâlden görülmekle hemen 
Adliye nezâretinden azlimiz ile uhdemize Sûriye vilâyeti tevcîh 
buyruldu ve bu tebeddül bence mûcib-i memnûniyyet oldu.

Çünki öteden beri bu Devlet-i aliyye’de hey’et-i vükelâ 
Mâbeyn-i hüm âyûn ile efrâd-ı ahâlî beyninde bir perde idi. 
îcrâât-ı vâki’adan enzâr-ı enâmda hoş görünen şeyler pâdişâhlara 
ve nâsın beğenmediği işler vükelâya ve ale’ l-husûs sadrâzamlara 
azv olunurdu; ye bir aralık efkâr-ı âmmede heyecân görülse 
hey’et-i vükelâca bir tebeddül icrâsiyle efkâra sükûnet geliverir
di. M ahm ud Paşa ise nîk ü bed her ne olursa olsun hep Sultan 
Abdülaziz H an hazretlerine a tf eder ve ağrâz-ı zâtiyyesini 
tervîc için  icrâ  ettiği işleri dahi ana tahmîl eyler idi. Bu cihetle 
efkâr-ı âmme bozuldu. Ekser-i nâs Zât-ı şâhâne aleyhinde na- 
be-câ tefevvühâta cesâret eder oldu. Midhat Paşa ise el altından 
talebe-i ulûmu M ahm ud Paşa aleyhine tahrik etmekte idi.
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Hüseyin Avni Paşa mukaddcmâ Selânik vâlisi olmuş iken 
i’ tizâr ü istirhâm etmekle me’mûriyeti Hüdâvendigâr vâli- 
liğine tahvil buyrulmağla kendisi Bursa’da vakt-i fiırsatı gö
zetmekte olduğu hâlde anın tarafdârları dahi efkâr-ı âmmeyi 
idlâl ü ifsâddan hâli değiller idi. Büyük Rüşdi Paşa dahi gâh 
konağında ve gâh yalısında ikaamet ile gelip gidenlere hâl-i 
hâzuın ağırlığından bahs ile âkibetin vahîm  olduğunu tefhim  
etmekte idi. “ İstanbul'da ihtilâl hâdis olacak im iş" yollu erâcîf 
dahi işitilmekte idi; ve eğerçi yetmiş seneden beri İstanbul’da bir 
vak’a-i ihtilâliyye hâdis olmadığı cihetle isyân u ihtilâl efkârı 
zihinlerden çıkmış idi. M a’a-mâ-fih efkâr-ı âmmenin taraf-ı 
saltanata karşı bulunması fcnâ bir netîce vereceği lıâtirlara gel
mekte idi. Asdikaay-i devlet bu hâllere nazar-ı tc’esüf ile bakıp 
dil-hûn olmakta iseler de ellerinden bir şey gelmezdi. Z îrâ  Pâ- 
dişâh’ı görüp de hakîkat-i hâlden âgâh etmek mümkin değil idi. 
Pâdişâh’a söz söyliyccek mukarrebîn dahi gâh M ahm ud Paşa 
ve gâh Avni Paşa gibilerin meclûbu idiler. A lıp vermekte ikisi 
dahi yarış eylerdiler.

İşte bu sebeblerden nâşî Suriye vâliliğinden sahihen mem- 
nûn olarak li-ecli’t-teşekkür Mâbeyn-i hümâyûn’a gittim ve 
Ser-kurenâ ile Baş-kâtibi görüp anlann vesâtetleriylc bu te
beddülden hâsıl olan memnûniyyetimi lisân-ı şükrâniyyet ile 
Hünkâr’a arz ettirdim. Fakat ihlâsım hasebiyle ikisine dahi 
hâl-i hâzırın pek fenâ olduğunu söyledim. Ba’dehû V âlid e 
dâiresine gidip burasım bi’l-vâsıta V âlide Sultan hazretlerine 
dahi tebliğ eyledim ve hemen yol tedârükâtma kıyâm ettim.

Mahmud Paşa ilk meclisde mâliye işini mevki’-i müzâkereye 
koyup eğerçi Defter-i hâkaani nâzın Sa’dullah Beyefendi ile Şeh
remini Kadri Bey muhâlif re’yde bulunmuşlar ise de M ahm ud 
Paşa ekseriyyet-i ârâ ile merâmı üzere bir karâr verdirmiş ve 
hemen arz ile irâde-i seniyyesini tahsil ederek sarrâflar ile mübâ- 
dele olunacak znukaavele-nâmeyi kaleme aldırmış. Bu esnâda 
ya’n î işbu doksan üç senesi rebî’ü'l-evvelinin evâsıtında ise Fâtih 
tarafında ulemâ gürûhu kıyâm ederek Fâtih Câm i’-i şerîfi’nde 
bir kaç bin kişi toplandı. Fcrdâsı bunlardan bir cemm-i gafîr Sü- 
leymâniye Câmi’-i şerîfı’ne gelip orada teksirdi cem’iyyet eyledi
ler. Kurenây-i pâdişâhîden bir-iki zât bu cem’iyete gelip icti- 
mâ’ın sebebini suâl ettiklerinde Sadrâzam ile Şeyhülislâm’ın  hi-

TEZAkJR-1 CEVDET «53

yânetlerinden bahsile anlan istemediklerini söylediler. Mahmud 
Paşa ise ol gün mukaavele-nâmeyi imzâ etmek üzere sarrâflan 
Bâbıâlî’ye cem’ edip ancak mukaavelede bir yalnışlık olduğundan 
tekrâr tebyizi lâzım  gelmiş ve ikinci tebyizinde dahi bir mahallin
de hatâ görülerek tekrâr tebyiz olunmakta iken Baş-mâbeyinci 
gelip mtihr-i hümâyûnu Mahmud Paşa’dan istirdâd etmekle 
berâber serî’an Bâbıâlî’den çıkmasım kendisine ihtâr etmekle 
M ahm ud Paşa kunduralanm giymeğe vakit bulamayıp hemen 
yalın ayak ve yayan Bâbıâlî’den çıkıp yukan doğru giderken 
İran sefâretinin ötesinden beri [tarafa] doğru talebeden bir 
gürûhun gelmekte olduğunu görücek sefâretin alt tarafındaki 
sokaktan aşağa doğru sapıp ve aşağıda bir araba bulup iskele 
cânibine inerek, yalısına azimet eylemiş. Meğer Süleymâniye 
Câm i’indeki cem’iyyet-i ulemâ içinden fedâi tarzında bir gü- 
rûh ayrılıp M ahm ud Paşa’yı îdâm etmek üzere Bâbıâlî’ye 
geliyorlarmış. Doğru dâire-i Sadâret’e gelip Mahmud Paşa’yı 
sormuşlar: “ Şimdi azl olunmağla hanesine gitti”  deyu cevâb veril
mekle kahveciden kahve isteyip birer kahve içtikten sonra Süley
mâniye tarafına avdet etmişlerdir.

Bunun üzerine rebî’ü’l-evvelin on sekizinde büyük Rüşdi 
Paşa sadrâzam ve İmâm-ı evvel-i şehriyârî Haşan Hayrullah 
Efendi şeyhülislâm ve Bursa vâlisi Hüseyin Avni Paşa serasker 
ve rebî’ü’l-âhirin on birinde Kayseriye’li Ahmed Paşa kapudan-ı 
deryâ oldular. Bu sırada fakir Sûriye’ye gitmek üzere yol tedârü- 
kiyle meşgul idim. Lâkin harc-i râh alamadım. Rüşdı Paşa’ya 
müracâat ettiğimde: “ Ben böyle karışık vakitlerde müceneb zevatı dı
şarıya salıvermek istemem" dedi ve hakk-ı fakirde teveccühünün 
devâmım îm â etti. Bu sırada Midhat Paşa reîs-i Şûrây-i dev
let olup uhde-i fakîre dahi nebî’ü ’l-âhınn on üçünde M a’arif-i 
umûmiyye nezâreti tevcîh olundu. Rüşdı Paşa zaten Midhat 
Paşa’y ı sevmez iken bu esnâda anınla  şîr ü  şeker oldu ve 
ana nisbetle beni daha ziyâde sever iken bana her işde 
bigâne nazariyle bakılıyordu. Bu dakikayı çok vakit anlıya- 
madım. Sonradan anladım ki Rüşdi Paşa bi-hasebi’l-hâl M id
hat Paşa ile hoş geçinmeğe mecbûr olduğu hâlde lede’l- 
îcâb ana mukaabele ettirmek ve anın efkânndan beğenmediği 
mes’eleler zuhûrunda cerh ü reddine bizi vâsıta ittihâz etmek 
için bizi dahi İstanbul’da bulundurmak istemiş. Çunkı tanzımât-ı
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memleket hakkında Midhat Paşa’mn mesleğini beğenmez idi. 
Benim dahi ba’zı cihetlerle ana muhâlif olduğumu bilirdi. 
Lâkin Midhat Paşa’yı İngiliz elçisi tesahhub ve iltizâm ettiğinde 
Rüşdi Paşa anın efkârım redd için başka vâsıtalara mürâca’at 
etmeği iltizâm etmiş idi.

O l esnâda Rüşdi Paşa ve Şeyhülislâm ve Serasker ve K apu- 
dan ve Reîs Paşa’lar miyânelerinde gayet hafi müzâkereler cere
yân etmekte idi. Neye dâir olduğunu bilmeyip ahvâl-i harbiyycye 
dâir zann ederdik. Anlar ise hal’-i Sultân hakkında gizli müşâ- 
verc ederlermiş. Hâricden kimesnenin haberi yok idi ve ba’zan 
böyle bir söz işidilse bile ehemmiyet verilmiyordu. Çünki 
Avni ve Midhat Paşa’lann öyle bir emr-i hatîrc cür’ctleri 
melhûz olsa dahi makaam-ı Sadâret’de bulunan Rüşdi Paşa 
gayet ağır ve dûr-endîş bir zât olduğuna ve Hayrullah Efendi 
Sultan Abdülaziz Han hazretlerinin çırağ-ı hâssı bulunduğuna 
mebnî böyle hatarlı ve âkıbeti mechûl bir fi’l-i nâ-be-câya mu- 
vâfakatleri ihtimâlden ba’îd görünürdü. M üşârün- ileyhim ise 
Vâlide Sultan’ın şevkiyle Mahmud Paşa’mn yine Sadâret’e 
getirileceğini mahremâne haber aldıkları gibi Sultan Abdül- 
aziz’i hal’a karâr verip suver-i icrâiyycsini sıkı sıkıya müzâkere 
etmekte imişler. Yevm-i mu’ayyene bir kaç gün kala Fetva- 
emîni K ara Halil Efcndi’yi celb ile kendisinden istiftâ etmişler.
O  dahi fetvâ vereceğini va’d  etmiş ve bir gün kala Safvet Paşa 
gibi ba’z-ı zevâtı âgâh etmişler. Bizlerden ise bu niyyetlcrini 
gayet mcktûm tutarlardı.

Cumâde’l-ûlâmn yedinci gecesi Mekteb-i harbiyye şâgirdâm 
silâhlandırılarak ve akdemce Dersaâdet’e gelmiş olan Sûriye redif 
taburları ile diğer bir mıkdâr asker dahi celb olunarak cümlesi 
Redif Paşa kumandası altında oldukları hâlde Sarây-i hümâyûn’u 
kuşatmışlar ve Dolmabağçe’dc Saray’a karşı toplar ta’biye etmiş
ler ve Donanmâ-yi hümâyûn’dan sandallar tertîb ile bahren dahi 
Sarây-i hümâyûn’u abluka etmişler ve Mekâtib-i askeriyye nâ
zın  Süleymân Paşa Murad Efendi dâiresine van p am Saray’dan 
ihrâc ile vakt-i fecrde İstanbul tarafina geçirip Bâb-ı Ser-askerî’ye 
götürmüş ve erkenden Nâmık Paşa ve Şerif Abdülmuttalib 
Efendi gibi ba’z-ı zevât dahi Bâb-ı ser-askerî’ye da’vet olunmuş 
ve İstanbul’da keyfiyet şâyi’ olarak herkes Bâb-ı ser-askerî’ye 
gidip icrây-i resm-i bî’ate başlanmış. Sarây-i hümâyûn halkı
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hâb-ı gaflete dalmağla bu vuku’âttan birisinin haberi olma
yıp ortalık ağarmağa başlayıcak Sarây-i hümâyûn’un abluka 
olunduğunu ve M urad Efendi’nin dâiresinden götürüldüğünü 
görüp öğrenmekle berâber süfün-i hümâyûn donanıp toplar 
atılmağa başlayıcak artık iş işten geçmiş olduğunu anlamışlar 
ve Sultan Abdülaziz Han ile dâirc-i mahsûsası halkı leb-beste-i 
hayret olup kalmışlar.

Biz ol vakit Beylerbeyi’nde müste’ciren bir yalıda ikaa- 
met etmekte idik. O  tarafa bir haber veren olmadı. Top sadâ- 
ları ziyadeleşmekle yalıda uyanık bulunanlar merâk edip bizi 
uyandırdılar : “  Bir çok loplar atılıyor ”  dediler; “  İhtimâl ki bir 
taraftan bir beylik gemi gelmiştir”  dedim, “ öyle değil. Hep süfün-i 
harbiyyeden hayli vakittir toplar atılıyor, öyle gemi selâmlamak gibi 
bir resm-i mu'tâda benzemiyor ”  dediler. Hava pek dumanlı ol
duğu cihetle karşı taraf görünmüyor iken bir aralık biraz 
açılarak karşı tarafda lenger-endâz olan süfıin-i hümâyûnun 
hep donanmış olduklan hâlde mütemâdiyen top atmakta olduk
ları görülünce fevka’l-âde bir hâdiseye alâmet olduğu anlaşıl
dı. Beylerbeyi sarây-ı hümâyûnuna âdem gönderdim. Gerek 
bekçilerden ve gerek sandalcılardan sordurdum. Bir doğru 
haber alamadım. Fakat Efendi’lerin kayıkları karşı tarafa 
geçirilmiş olduğu tahkik edildi ve Sultan Abdülaziz Han hazret
lerinin vefatına dâir bir söz işitildi. Hemen kayık hazırlatıp 
karşı tarafa azimet ettim. Dolmabağçe sarayına tekarrubumuzda 
M urad Efendi saltanat kayığına râkiben aşağıdan yukarıya 
doğru gelip geçerek saltanat kapısına yanaştı. Biz de vezir 
dâiresi iskelesine çıktık. İçeri girip vezir odasına girdim. Şu 
hâle nazaran Sultan Abdülaziz’in fuc’eten vefât eylemiş olma
sına zâhib oldum ise de Pâdişâh-ı cedîd ber-mu’tâd Topkapı 
sarayına gidip de icrây-i resm-i bî’at olunacağı evânda aşağı
dan yukanya kayık ile gelişine bir ma’nâ veremedim. Derhâl 
Kem âl Paşa vezîr odasına geldi. Andan sordum. Bâb-ı Ser- 
askerî’de ale’s-sabâh bî’at olunduğunu haber verdi. “  Ta 
cenaze alayı nasıl olacak”  dedim. “ Nasıl cenaze alayı. Sultan Abdül
aziz hâl'olundu" dedi ve icmâlen vak’ayı beyân ederken Avni 
Paşa geldi, geçti üst tarafımızdaki kanepeye oturdu. Gayet 
munbasit ve mübtehic idi. A na doğru bakıp : “ Çok mehâret çok 
cesaret”  dedim. Kalktı yanıma geldi ve hemen icmâlen vak’ayı
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hikâye eder iken Bâb-ı ser-askerî’den avdet eden vUkelâ ve 
memûrîn-i şâire geldi1. Bizim gibi Bâb-ı ser-askerî b î’atinde 
bulunmayanlar çoğaldı. Bir takım olarak Pâdişâh-ı nev-câh haz
retlerinin huzûruna çıkıp icrây-i resm-i bî’at eyledik. Kendisini 
hayret ve meserret arasında bir hâlet istilâ etmiş olduğu nâsiye-i 
hâlinden rû-nümâ oluyordu. V âkı’â uykusuzluktan ve yorgun
luktan vücûdca râhatsız olmalan tabî’ î ise de başı daha ziyâde 
yorgun idi.

Yevm-i hâl’de Sultan Abdülaziz Han hazretleri evlâd ü 
iyâli ile Topkapı saray’ma nakl olunmuşlar idi. O rada pek ziyâde 
sıkıldıklanndan mütevâliyen Sultan M urad Han hazretlerine 
iki kıt’a tezkire yazıp pek müessir bir lisân ile ana taht-ı saltanatı 
tebrik eylemiş ve hem de bir vüs’atli mahâlle naklini istirhâm 
etmiş idi. Bu tezkireleri Mâbeyn-i hümâyûn’da görüp okudum. 
Fevka'l-âde mütc’cssir oldum. Lâkin sûretlerini alamadım. Son
ra bu tezkireler hülâsa edilerek bir tezkire şeklinde gazetelere 
verilerek ilân olunmuş idi. Lâkin asıl kuvvetleri ba’zı mertebe 
zâyı’ olmuş idi. Bunun üzerine Sultan Abdülaziz Han hazretleri 
evlâd ü iyâli ile Çırağan sarây-i hümâyûnunun üst tarafında 
karakola muttasıl olan dâireye nakl olundu. G arîbdir ki Sultan 
Abdülaziz Han hazretleri bu dâireyi Sultan M urad için yaptırmış 
idi ki şâir dâirelere nisbede duvarları ziyâde mürtefi’ ve kale 
gibi muhkem idi. M eğer kendisine bir mahbes yaptırmış.
V  £*J ju j i— ,>*.

M a’a-mâ-fîh burası sâhil-i derya olmak hasebiyle Topkapı 
sarayı’na nisbede kendisince ziyâde ferâhh idi. Hâlbuki bunca 
yıllar bı-nihâye akçeler sarfiyle yaptırmış olduğu donanmanın 
ablukası altında yaşamak kendisince pek müşkil idi. M a’a-hâzâ 
herkes Pâdişâh-ı cedide ve etrâf u  müte’allikatma arz-ı hulûs 
ile meşgul olarak Sultan Abdülaziz’in dâiresine bakılmaz ve 
hattâ desti ve bardak gibi şeyler bile bulunmaz imiş. Bu hâl
lerden Sultan Abdülaziz pek ziyâde müte’essir olarak ölümü

1 Bu fıkra önce, “ Kalktı yanıma geldi ve hemen vak'ayı beyâna ibtidâr ile , 

sen olsan ne yapardın, dedi. ^  jlî*  öT j S  ̂  j l û l  &  dedim. Öyle ise 
size haber vermediğimizde isabet etmişiz, dedi. B iz  bu veçhile muhâverede iken 
Bâb-ı str-askerVden avdet eden vükelâ ve me’murtn-i şâire geldi”  iken sonra 
bâzı kelimeler çizilerek ifâdeye metindeki jekil verilmiştir.
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nü temenni etmeğe başlamış : “ Ben bu hakaaret altında yaşayamam. 
Aman bana biraz zehir buluver”  deyu bir câriyeden recâ eylemiş. 
Buna bir çâre bulamadığından cumâde’l-ûlânın on ikinci günü 
sabahleyin sanki mu’tâdı üzere sakalını düzeltmek üzere odasında 
tenhâ kalmış olduğu hâlde bir küçük mikrâz ile kollarındaki 
damarları [kesip] kanını akıtarak kendisini itlâf ile bu azâb-ı 
elimden kurtamış deyu ilân olundu.

Sultan Abdülaziz bu fedâkârlığı yevm-i hâl’inde edip de 
Saray’ı abluka eden askere karşı : "Sizi teçhiz eden ben'im. 
Silâhlandıran ben'im. Bir takım hâinlerin sözüne aldanmayınız” 
diyerek meydana çıkmış olsaydı askeri kendisine celb ü  imâle 
ederek husemâsına galebe etmesi melhûz-ı kavi idi. Lâkin ol 
gün hiç b ir şey demeğe [muktedir olm ayıp] bir iş yapama
dı. jtf" j  .

işte ekser-i nâsın kavi ü i’ tikaadı bu idi. Lâkin mikrâz 
ile  sol kolunun damarlanm kestikten soma ol mecruh eliyle 
sağ kolunun damarlanm dahi kesmesi inanılmaz bir keyfiyet 
olduğundan ba’zı nâs Sultan Abdülaziz’in cebren ve gadren 
kati olunmuş idüğine zâhib olmuş idi. Hâlbuki vâlidesi ve ev
lâd ü  iyâl ve cevârîsi hep anınla berâber Fer’iyye-dâiresi’nde 
bulundukları hâlde anlann yamnda îdâmı kaabil olamıyacağı 
cihetle ba’zı nâs dahi bu iki müşkil arasında mütehayyir ve 
mütereddid idiler. Lâkin vükelây-i hâzıraya karşı kimesne bu 
bâbda şübhe vü tereddüd göstermeyip herkes Sultan Abdül
aziz’ in kendisini îdâm eylemiş olduğundan bahs ederdi. Dok
san sekiz senesi evâsıtına kadar hâl böyle mübhem ü miiştebih- 
sûrette kalmıştır.

Sultan M urad Han hazrederi sofrada iken kurenâsmdan 
biri bu vak’a-i fecî’ayı kendisine hikâye ettikte yevm-i hal’ ü 
cülûsun te’sîr-i dehşetiyle dûçâr-ı za’f  ü fiitûr olan şu’ûruna 
birden bire halel gelmiştir.

Yevm -i hâl’ ü  cülûsunda sabahleyin Ziyâ Bey Mâbeyn-i 
hümâyûn Baş-kâtibi ta’yîn  olunmuş idi. Lâkin Bâb-ı ser-askerî 
b î’atinde bulunmamış olanlar pey-der-pey Sarây-i hümâyûn’a 
gelmekte oldukları cihetle henüz merâsim-i bî’atin icrası tamâm 
olmamış iken Z iyâ  Bey birinci işgüzârhğı olmak üzere Kemâl 
Bey’in  itlâkıyle Dersaâdet’e getirilmesini âdetâ sûret-i ısrârda 
ihtâr ettikte Rüşdi Paşa’mn cam sıkılmağla derhâl Dcfter-i 
hâkaanî nâzın Sa’dullah Bey’i celb ile Mâbeyn-i hümâyûn
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Baş-kâtibi nasb ettirmiş idi ve ol gün Dâmâd-ı şehriyârî Nûri 
Paşa dalıi Mâbeyn-i hümâyûn müşiri olmuş idi.

Yevm-i hal’de Sultan Abdülaziz’in dâiresi âdetâ yağm a 
cdilmişcesinc bunca eşyây-i nefise şunun bunun elinde kaldı. 
Sultan Abdülaziz’in ve vâlide ve kadınlarının câriyeleri üzer
lerindeki hüliyyâta ve ceplerindeki altınlara vannea alınmış 
olduğu ma’a’t-te’essüf işidildi. Yeniçeri zamânlarında vuku’bu- 
lan ihtilâllerde bile Harem-i hümâyûn hakkında bu türlü 
mu’âmelât-ı hakaaretkârâne vuku’bulmamış olduğu cihetle bu 
mu’âmeleler efkâr-ı âmmeye pek ziyâde dokundu ve bundan 
dolayı Nûri Paşa pek ziyâde lisâna geldi. V ak ’a-i hâl’den dolayı 
izhâr-ı mcmnûniyyet edenler dahi bu hâlâtı çirkin görüp lıey’- 
et-i hâzıradaıı mütenefFir olmuşlar idi. Müte’âkiben Sultan A b
dülaziz’in eser-i gayret ve hamiyyeti olarak kendisini îdâm a 
mecbûr olması ve ba’z-ı ârâya göre îdâm edilmesi ise avâm  u 
havâssa o kadar te’sir etti ki amn aleyhinde olan efkâr-ı umû- 
miyyc defaten  hey’et-i hâzıra aleyhine mütehavvil ve mün- 
kalib oluverdi.

Rüşdi Paşa dûr-endîş bir âdem olup ziyâretine gelip giden
lere vak’a -i hâl’e dâir söz açarak bu türlü işler mesleğine 
münâfı olduğu hâlde hasbe’l-kader içinde ve rüfekaasına mecbû- 
riyet hâlinde bulunduğunu, gâh tasrîh ve gâh telmih, tefhim  
eylerdi. Ammâ Midhat Paşa bu vak’ada iş başı olduğunu bildi
recek sözler söylerdi. Hüseyin Avni Paşa ise bu meziyyeti kimes- 
neye vermek istemezdi ve Rüşdi ve Midhat Paşa’lan  'dahi 
def* ederek atabeğ-i saltanat olmak hulyâsında bulunduğu 
siyâk-ı hâlden anlaşılıyordu ve emr-i hâl’de R edif ve Süleym an 
Paşa’lar gibi iş-erleri olan ümerây-i askeriyye hep kendisinin 
çırakları olup Kapudan Paşa dahi f î ’l-asl kendisine müntesib 
ve mütehassıs bulunduğu cihetle kuvve-i berriyye ve bahriyye 
kendi emri altında bulunduğuna nazaran her işe kendisini 
muktedir görürdü ve hâl’  işinde cümleye pîşvâ olduğunu ve 
bu işin mucidi kendisi idüğini şâire anlatmak isterdi. Hattâ ken
disiyle musâhabetimiz esnâsında : “ Bu vak'aya dâir herkes bir türlü 
saz söylüyor. Ihtimâlki Târih'lerde dahi yanlış şeyler yazarlar. Bir 
aralık tenhâca birleşip de hakîkat-i hâli size beyân etsem. Eğer buna dâir 
bir Târih yazacak olur iseniz doğrusunu yazarsınız ve başkaları yazar 
ise tashih edersiniz" demekle bir gece yalısına gittim. Bir kaç saat
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kadar tenhâca musâhabet ettim. Vak’anın hakaayık ve tefâ- 
sîlini bana söyledi ve buna dâir bir Târihçe yazmaklığımı 
recâ eyledi. Ben de : “ Yazayım ammâ Sultan Abdülaziz'in Topkapı 
sarayı'ndan Zflt-i şâhâneye göndermiş olduğu tezkirelerin sûretlerini 
isterim" dedim. “ Pek âla anlan alıveririm. Anlardan başka bu işe 
dâir hâyli evrak vardır. Anlan dahi size veririm" dedi ve bu işe 
hayli seneler mukaddem niyyet edip bâlâda beyân olunduğu 
üzere Şirvânî-zâde’nin bu mutâlâ’a üzerine makaam-ı Sadâret’e 
getirildiğini ve fakirin ol vakit Evkaf nezâretinden infisâli ve ba’- 
dehû Y an ya’y a  me’mûriyeti bundan neş’et eylediğini anlattı ve 
bi’d-defe’ât bu işe teşebbüs eylemiş ise de birer mâni’aya 
tesâdüf edip nihâyet Sadâret’den infisâl ile Selânik’e me’mûri- 
yetinde külliyyen me’yûs olmuş iken bir rü’yâ sebebiyle niyyeti 
tazelenmiş olduğunu beyân etti, R u’yâyı dahi bu veçhile takrir 
eyledi ki Selânik’e azimet üzere iken âlem-i ma’nâda Resûl-i 
ekrem ^  j  hazretlerini gördükte : “ Sen niyyetinden
dönme. Yâ muvaffak olursun yâ şehıd olursun”  deyu buyrulmuş. 
Binâen-aleyh ferdâsı Şerif Abdülmuttalib Efcndi’ye varıp bu 
rü’yâyı söylemiş. O  dahi : “ Jlijyetin ne ise anda sâbit-kadem ol. 
Fakat bu Selânik me'mûriyetini def'e çalış”  demiş olduğundan 
hemen ba’z-ı vesâit ile Selânik vâliliğinden kendisini afvettirmiş. 
Ba’dehû Hüdâvendiğâr vâlisi olup Bursa’da dide-duz-ı fursat 
iken seraskerlik ile Dersaâdet’e geldikte Rüşdi ve Midhat Pa- 
şa’ları dâire-i ittifâka alarak işini becermiş. Buralarım ber-tafsil 
hikâye eyldi ve soma ba’z-ı tafsilât dahi vereceğini söyledi.

Hâlbuki çend rûz sonra Midhat Paşa’mn konağında gece 
akd olunan meclis-i mahsûsa Çerkeş Haşan nâm bir fedâî asker 
zâbiri sağ elinde revolver ve sol elinde kama olduğu hâlde dâhil 
olarak kurşun ile Hüseyin Avni Paşa’yı darb u kati ve kama ile 
Kapudan Paşa’yı cerh ettikten sonra Hâriciye nâzın Râşid 
Paşa’y ı dahi îdâm ediverdi ve ahz ü girift oluncaya dek bir 
zâbit ile M idhat Paşa ağalanndan birini îdâm ve iki askeri 
cerh eyledi.

Tahkîkaat-ı vâkı’adan ve icrâ olunan istintakından anla
şıldı ki Çerkeş Haşan Mekteb-i harbiyye’den çıkma bir zâbit 
olup Sultan Abdülaziz kadınlanndan birinin akrabâsmdan bu
lunduğu cihetle dâimâ Saray-ı hümâyûn’ca mazhar-ı sahâbet 
olurmuş. Ba’de’l-hâl’ efendilerinin dûçâr oldukları hakaaret
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kendisine pek ziyâde te’sîr edip Sultan Abdülaziz H an hazret* 
leri defn olunur iken Avni Paşa’yı vurup îdâm etmek istemiş 
iken türbeye ihtirâmen bundan sarf-ı nazar etmiş ve ol esnâda 
Bağdad’a me’mûr edilip bir gün evvel yola çıkması emr olunmuş. 
Çerkeş Haşan ise efendilerinin hâline acıyıp bu cihetle kendi 
canından uzanmış ve alâ-rivâtin Bağdad’a gittiği hâlde alâka- 
kerdesi olan bir kızdan dahi ayrılması lâzım gelecek imiş. Bu hâl 
üzerine artık Avni Paşa’yı îdâm etmeği kurmuş v c  kurdukça 
efkârına harâret gelerek başma kan çıkıp bu işe cür’et eylemiştir

Ferdâsı Çerkeş Haşan Bayezid-meydanı’nda bir ağaca 
salb ile şâire ibret gösterildi. Lâkin bu hâdisenin îrâs eylediği 
âsâr-ı dehşet bir hayli müddet zihinlerde kaldı. V ükelâ kendi 
yanlarında vc hiç olmaz ise uşaklarının bellerinde revolver ve 
kama bulundurmağa başladılar.

Hâl’ vak’asımn icrâsına vâsıta olanlar mukbil ve  parlak 
görünmekle bu işde bulunmayanlar sanki heves edecek bir meziy- 
yetten mahrfım kalmış gibi anların hâline hased etmekte idiler. 
Hâlbuki bu misillû vuku’ata âlet olanların sonu fenâ olmak 
mücerrebâttan olup târih mutâlâ’a edenlerin ma’lûmu idi. Bi
nâen-aleyh ashâb>ı basiret hâl’ işinde bulunmadıklarına mem- 
nûn ve müteşekkir idiler. Ammâ sebük-magzân-ı zamâne bu 
mahrûmiyetten müte’essif idiler. H attâ hal’den bir gün sonra 
Hâriciye teşrifatçısı Kâm il Bey ile birlikte vapura râkiben Boğaz
içi’nden İstanbul’a inerken bu vak’aya dâir bahis açıldıkta : “ Ah 
canım, ucundan kıyısından bizim de bu işde elimiz ve ismimiz yâd oluna
cak kadar cüz?i medhalimiz olsaydı”  diyerek hâricde bulunduğuna 
izhâr-ı te’essüf etmiş idi. Çerkeş Haşan vak’asmda bir gün sonra 
yine vapurda Kâmil Bey’e tesâdüf ettiğimde : “ Nasıl Beyefendi 
ucundan kıyısından bir hisse ister misin”  dedim : “ Aman Allah'sak- 
lasuı, söyleme”  dedi. Şâirlerin efkân dahi bu veçhile değişiverdi.

Hüseyin Avni Paşa’mn vefâbndan soma meydanda Rüşdi 
Paşa ile Midhat Paşa kaldı. Sultan M urad ise meslûbü’ş- 
şu’ûr olup ancak burası mektûm tutularak Rüşdi Paşa ile Sa’dul
lah Bey arasında ma’rûzât bir sûret-i resmiyyede gidip geliyordu. 
Bu cihetle kâfîe-i umûr-ı devlet Rüşdi Paşa’mn elinde idi. 
Zâhirde sadrâzam olduğu hâlde ma’nevî hükümdarlık ediyordu. 
Fakat Midhat Paşa dahi nüfÛz ü ikbâlde ana şerik gibi idi ve 
eğerçi Rüşdi Paşa am d e fe  muktedir idi; lâkin M idhat Paşa’yı
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İngiliz sefâreti pek ziyâde tasahhub ve iltizâm ettiği cihetle 
Rüşdi Paşa am hüsn-i idâre etmeği îcâb-ı hâlden görüyordu.

Bu veçhile bir müddet Sultan Murad’m meslûbü’ş-şu’ûr 
olduğu ketm olundu ise de gittikçe cinneti mütezâyid olarak 
artık ketm olunamaz dereceye geldi ve bir de müekkilin cinneti 
hâlinde vekâletin alâ-rivâyetin bir ay ve alâ rivâyetin bir sene 
kadar hükmü bâkî olabilir ise de meydanda bunca mesâil-i 
mühimme var idi ki mevki’-i icrâya konulması sahîhen bir 
irâde-i pâdişâhiye mevkuf idi. Binâen alâ-zâlik işbu doksan üç 
senesi şa’bâmmn on birinci perşembe günü hâil u akd ashâbı 
Bâb-ı hüm âyûn’a da’vet ile Kubbe-altı’nda akd olunan meclis-i 
umûmîde Sultan M urad’m meslûbü’ş-şu’ûr vc bu cihetle şer’an 
münhali’ olduğu îlân ve Sultan Abdülhamid Han-ı sânî hazretle
ri bi’ l-irsi ve ’l-istihkaak taht-ı saltanata iclâs olundu ve ramazân-ı 
mübarek in yirmi yedisinde uhde-i fakîre Adliye nezâreti tevcîh 
kılındı. İşte ol esnâda Mecelle-i ahkâm-ı adliyye'mn evvelâ on 
üçüncü ve on dördüncü kitâblan ve sâniyen on beşinci ve on 
altıncı kitâblan tamâm olarak tab’ u neşr ettirilmiştir.

Yin^e ol esnâda Bavyera’da Augsburg’da Karmetlis sokağında 
Augsburg gazetesi muharriri Doktor Vahmarhayden nâm zât 
tarafından diyânete dâir bir kıt’a mektûb gelip cevâbının kaleme 
alınması fakîre havâle buyrulmağla bir kıt’a cevâb-nâme kaleme 
alınmış idi ki sûreti burada dere ü ityân kılınır :

Cevâb - nâme

4 eylül sene 1876 târihli mektûbunuz alındı. Kemâl-i memnûniyyet 
ile mutalâ'a olundu. îlm -i kelâm ve felsefeyi ber-tafstl tetebbu'dan 
sonra dîn-i mübtn-i islâmın haklı olduğuna yakîn hâsıl eylemiş olduğu
nuzdan dîn-i Muhammedi'ye kabûl olunmantz hususuna müsff ade olun
masını istid'â etmişsiniz.

Cenâb-ı Hakk'tn hidâyetine ma?har olduğunuzdan dolayı zâtinizi 
tebrik ederim ve bu güzer-gâh-ı fenada sizin gibi ashâb-ı malûmâttan 
bir yoldaş kazanmış olduğuma teşekkür eylerim.

Şurasını ihtara mecburum ki dtn-i islâmda frenkçe clirgi denilen 
rehbâniyet merasimi olmadığından sizin islâmınız bizim kabûlumuze 
manût u mu'allak değildir. Bizim borcumuz ancak halka nasihat etmek
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ve bilmedikleri şeyi öğretmektir. Yoksa anlar vilâdet ve nikâh ve ibâdet 
ve vefâtlannda bir reîs-i rûhânînin vücûduna muhtâc değillerdir. Memâ- 
lik-i islâmiyyede seyahat eden Avrupa'lılann çoğu hakîkat-i hâlden gaafil 
oldukları cihetle avâm-ı nâsdan mürntâz gördükleri ulemâ sınıfım  esâki- 

feye ve papaslara kıyâs ediyorlar. Bu ise galat-ı fahiştir.
Bir hıristiyan dünyâya geldikte kaa'ide-i ta'midi icrâ için papasa 

muhtâcdır. Günâhlarını afv ettirmek için bir reîs-i rûhânînin vesâtetine 
muhtâc olur. A kd-i nikâk için kezâlik papasa muhtâc olur. Papas 
olmadıkça bir hıristiyan ibâdet edemez• Vefâtında dahi defni bir reîs-i 
rûhânînin vücûduna tevakkuf eder. D în-i islâmda bu misillû ihtiyâcât 
ve tekellüfât külliyyen ber-taraflır.

Ulemânın şeref ü imtiyazı ancak ilm ü adâletin şânına itinâdan nâşi- 
dir. Nâsa bilmediklerini öğreten ulemâdır. Beyne'n-nâs adalet üzere hükm 
eden ulemâdır. İlmin şerefini isbâta hâcet yoktur. Ehl-i İslâm Çin'de 
olsa ilmi taleb ü tahsile me'mûrdur. Adâlet ise bizce en büyük ibâdettir. 
Adâletin millet-i islâmiyyede ne mertebe şâyân-ı i'tinâ olduğuna Aliyyü'l- 
Murtazâ ^  j  efendimiz hazretlerinin Kadı Şureyh huzurunda 
bir yahûdi ile mürâfa'ası delil-i kâfidir. Şöyleki Kadı Şureyh ikinci 
halife olan Ömer c* i l  efendimiz tarafından mansûb bir kadıdır. 
Pek çok mu'ammer oldu. Pek çok seneler adâlet etti. Hazreti A li ise 
dâmâd-ı nebevidir ve millet-i islâmiyyede en büyük tanıdığımız Hulefây-i 
erba'anın dördüncüsüdür ve Hazret-i Ömer'in eyyâm-ı hilâfetinde dahi 
müsteşâr-ı hâssı idi. Bir yahûdi ile beyinlerinde tehaddüs eden bir miğfer 
da'vâsi üzerine Kadı Şureyh huzuruna vardılar, murâfa'a oldular. Yahûdi 
münkir olmağla Hazret-i A li isbât-ı müdde'a için kendisinin oğlu ve 
Hazret-i Peygamber'-in hafidi olan Hazret-i Haşan i l  ^ j  hazretleri 
ile azadlı kölesi olan Kamber ^  j  hazretlerini mahkemeye götürdü. 
Kadı Şureyh Hazret-i Hasan'ın şehâdetini tutmadı. Başka şâhid istedi. 
Kimesne şübhe eylemez ki Hazreti A li bir haksız da'vâya kıyâm etmez, 
hafid-i hazret-i peygamberi velevki pederi için olsun bilmediği şeyi söy
lemek için mahkemeye gitmez. Lâkin babasının lehine oğlunun şehâdeti 
şer'an kabûl olunmaz. Huzûr-ı şer'de ise bir zâtın istisnâsı kaabil olma
dığından hafid-i nebevi'nin şehâdeti redd olundu. Bu cihetle pederi 
da'vâsını kazanamadı. Hulefây-i erba'anın eyyâm-ı hilâfetleri asr-ı 
hazret-i peygamberi gibi kemâl-i adâlet üzere mürûr eyledi. Ba'- 
dehû Devlet-i emeviyye zuhûr ile hilâfet saltanata münkalib oldu. Bir 
müddet sonra bu devlet inkırâz buldu. Devlet-i abbâsiyye zuhûr etti. 
Her vakit millet-i islâmiyyede beyne'n-nâs icrây-i adâlete itinâ olunageldi.
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Hattâ hulefây-ı abbâsiyye'den meşhûr Hârûn Reşîd dahi kendi tarafın
dan mansûb Bağdad kadısı Ebû Yûsuf «-1* i l  **• j  hazretleri huzûrunda 
bir yahûdi ile murâfa'a oldu. Şöyleki Hârûn Reşîd Ebû Yûsuf hazretle
riyle yan yana oturur iken yahûdi içeri girdi. Hasmeynden biri oturur iken 
diğerini ayak üzerinde tutmak câiz olmadığından Ebû Yûsuf hazretleri 
kaa'ide-i adi ü müsâvâta riâyeten kendisi kalkıp yerine yahûdîyi ik'âd 
ile karşılarına geçti ve adâlet üzere icrây-ı muhâkeme ve Hârûn Reşîd'in 
aleyhine hükm etti. Fakat kalbi Hârûn tarafına meyi etmiş olduğundan 
bu keyfiyet kendisine dâg-ı derûn olmuş ve sağ oldukça vicdanında bir 
ukde kalmış idi. Hâttâ vefât ederken: “ Bilirsin ki müddet-i ömrümde 
hasmeynde her veçhile müsâvât ve adâlete ri'âyet ettim. Fakat Hârûn 
Reşîd ile yahûdinin mürâfa'asında her ne kadar Hârûn'un aleyhine 
hükm ettim ise de hîn-i muhakemede kalbim amn tarafına meyi etmiş 
idi"  deyu ağladığı kütüb-i fkhiyyede mastûrdur.

Mukaddem ve muahhar Devlet-i osmâniyye'de dahi emr-i adâlete 
ne mertebe itinâ olunduğu ve efrâd-ı nâsdan her kim olur ise olsun hu- 
Z Û r - ı  şer'de murâfa'a için bir güne ihtirâz altında bulunmadığı ma'lûm
dur. İşte ulemâ sınıfının millet-i islâmiyyede muhterem ve mümtâz olma
larına sebeb budur. Yoksa anlarda esâkıfe ve papaslann sıfat-ı rûhâniy- 

yelerine benzer bir sıfat-ı resmiyye yoktur.
Diyânet ancak Allahü te'âlâ hazretleriyle kullan arasında bir key

fiyettir. Şâir din karındaşları ancak zâhir-i hâle bakıp ana göre şahadet 
ederler. Binâen-alâ-zâlik biz dahi dünyâ ve âhirette senin islâmına şehâdet 
etmek üzere ismini kalem-i iftihar ile ulemây-i islâmiyye sırasına kayd 
ettik. Fakat dince ber-vech-i â ti size ba'z-ı ma’ lûmât-ı icmâliyye ver

meğe borçluyuz•
D în-i islâmın esâsı iki sözden ibârettir. Biri Cenâb-ı Hakk'ın 

birliğini tasdik etmektir ki arabca i l  Mİ «M kelâmiyle edâ olunur. 
Diğeri Muhammed |OU' hazretlerinin Resûlu'llah olduğunu tasdik 
etmektir ki arabca Ü  j kelâmiyle edâ olunur. Evvelki söz mü- 
te'addid iilûhiyyeye kaail olan müşriklerin îtikaadını redd eder. İkinci 
söz Muhammed f^LJl hazretlerinin peygamberliğini inkâr edenleri 

redd eder.
M illet-i nasârâ müşrik olmadıklanndan anlar ile beynimizde 

ihtilâ f ancak bu ikinci sözde olmak lâzım gelir. Lâkin beyne'n-nasârâ 
ekaanîm-i selâse itikaadı şâyi' olup İznik cem'iyyet-i rûhâniyyesi'n- 
de dahi ekseriyyet-i ârâ ile teslise karâr verilmiş olduğundan evvelki 
söz üzerine dahi beynimizde bir nevi' ihtilâ f peydâ oldu. B iz İznik
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cem’iyeti’nde ekseriyete mürâca’at olunmuş olmasına le'acctib eyleriz. 
Umûr-ı siyâsiyye tecribeye müstenid olup ziyâde re’y  ise ziyâde tecribeyi 
mutazammin olduğuna nazaran ekseriyete mürâca'at ma'kul olur. 
Mesâil-i kelâmiyye ise kuvve-i zekâ ile hâil olunur dekaayık-ı umûrdan 
olup ezkiyâ dahi egbiyâya nisbetle kalil olduğundan bunlarda ekseriyete 
mürâca’at câlib-i hatâ olur.

B iz akaa’idimizin ilm-i mantık denilen mîzân ile tartılmasından 
ihtirâz eylemeyiz• Hisâb ve hendese /enlerinin mukaddimelerinde kül 
cüz'ünden büyüktür. Bir şey kendinden başka bir şey değildir. Bir 
şey hem vâki' hem gayr-ı vâki' olamaz gibi münderic olan ulûm-ı 
müte'ârifeye mugaayır îtikaadı kabûl etmeyiz. Böyle bir âyet veya bir 
hadis olsa ant te’v il eyleriz. Fakat hikmet-i tabt'iyyedeki bedîhiy- 

yât-ı hâriciyye ile mahlût olan delillere aldanıp da akaa'idimize 
halel getirmeyiz. <?ra bu misillû delilleri hatâ ihtimâlinden kurtarıp 
da ulûm-ı müte’ârife derecesine vardırmak kaabil değildir. Binâen-alâ- 
zâlik bir üçtür üç birdir itikaadının reddinde aslaa tereddüd etmeyiz. 
Ammâ îsâ ? Jl «i* _• J* hazretlerinin babasız tevellüd eylediğine 
inanırız ve bir hakim-i tabî’ i  çıkıp da babasız çocuk olmıyacağını 
isbât edecek olur ise ana lâneslem deyu mukaabele eyleriz ve medâr-ı 
men' olabilecek bir ihtimâl-i akli buluruz. Îrâd edeceği delillerin hiç 
bir vakitte ulûm-ı müte’ârife kuvvetinde olamıyacağını biliriz.

İlm -i mantıkdan cevâmi' ve medârisimizde okunan kitâblar arabca 
ve mufassalcadır. Ancak çocuklara okutulmak üzere yazılm ış olan 
M i’yâr-ı sedâd nâm risâle muhtasar ve müfîd olup anın bâb-ı râbi'ini 
mutâla'a ederseniz bu sözlerimi siz de tasdik edersiniz. Bu risâle ile 
berâber mekâtib-i riişdiyyemizde okunan ba'z-ı resâilin ve bir de Kur’ân-ı 
kerim’ in size gönderilmesi için M a'ârif nezâreti'ne iş'âr olunmuştur. 
Her ne ise bu bahisden sarf-ı nazar ile sadede gelelim.

Bâlâda mezkûr iki kelâmı kalben tasdik eden y a 'n î Cenâb-ı Hakk.'m 
birliğine ve Hazret-i Muhammed'in peygamberliğine (mân eyleyen kimse 
mü’mindir. Fakat müslim tanınmak ve lede'l-icâb islâmına şehâdet olun
mak için bu iki sözü lisânen söylemesi lâzım gelir. Gaaibin mektûbu 
dahi tekellüm yerini tutar. Ammâ lisânen bu sözleri söyleyip de kalben 
münkir olanlara münâfık denilir ki bu makuleler kâfir-i câhirden eşna'dır. 
Kalbindeki itikaadın hilâfını söylemek şi'âr-ı insâniyyete yakışmaz. 
İşte bunun için bir âdeme müslümaıı olmak üzere cebr etmek bizce mem- 
nû'dur. ^ râ  nasihat ve dîne da'vet inşânın halâs u sa'âdetine hizmet
tir. Cebr ise anı bulunduğu hâl-i dalâletten eşna' bir hâle koymaktır.
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Bizim  borcumuz ancak nasihat ve mesâil-i diniyyeyi telkindir. H i
dâyet ü tevfik ancak Allahu te'âlâ hazretlerinin işidir. Allâhu te’ - 
âlâ hazretleri kimine hidâyet eder ve kimini dalâlette bırakır. İşine 
karışılmaz ve işlediğinden mes'ûl olmaz■ Bizler ise her işimizden 
mes'ûl oluruz. Edyân u mezâhibin ihtilâfı hikmet-i bâliga-i samadâ- 
niyye iktizâsındandır. Bu dakikaları iz ’ân edersen Yavuz Sultan 
Selim'in hikâye-i meşhûresindeki nükteyi fehm edersin. Şöyle k i Yavuz 
Sultan Selim her murâdını icrâya muktedir bir pâdişâh-ı azimü’ş-şân 
olduğu hâlde nasârânın Rumeli'de kesret-i nüfûsunu der-pîj ve mutâlâ’a 
ederek bunları cebren müslüman etmek tasavvurunda bulunmuş ise de 
ol vakit şeyhülislâm bulunan ve Zenbilli A li Efendi deyu ma’rûf olan 
A li Cemâli Efendi : “ Mademki anlar ra’ iyyeti kabûl etmişler dînimizin 
iktizâsınca anların can ve ırz u mâllerini kendi can ve ırz u mâlimiz gibi 
muhafazaya borçluyuz. Bu yolda anlara cebr etmek esâs-ı dine dokunur”  
deyu ruhsat vermediği meşkûrdur. Şimdi erbâb-ı politikadan ba’züan 
A li Efendi’nin yolsuz ta’assubundan bahsile Yavuz Sultan Selim’ in 
re'yirıde isâbetini iddi’â ederler. Hâlbuki ahvâl-i politikiyye vakit be-vakit 
tehavvül eder husûsâttandır. Dîn ise pâydâr ve ber-karâr olan bir emr-i 
şerîfdir. Böyle mutâlâ'ât-ı mahsûsa ile kavâ’id-i diniyyeyi yerinden 
oynatmak reva değildir. Binâen-aleyh yine bir Yavuz Sultan Selim gelip 
de öyle bir fikre zâhib olsa makaam-ı muhibbîden verilecek cevâb A li 
Efendi’nin cevâbına muvâfık olur. Yine sadede rücû’  edelim.

Ber-vech-i meşrûh müslim olan kimseye Allahu te'âlâ hazretlerinin 
bir takım tekâlifi te’alluk eder. Artık anlan ulemây-i dinden te’ allüm 
veya kütüb-i şer’iyyeden telakki eylemesi lâzım gelir. Z,irâ bu tekâlifi 
icrâ etmemekle eğerçi dinden çıkmış olmaz. Lâkin günehkâr olur. Bu 
teklifler namaz, onıc, zekât, hacc gibi Allahu te’âlâ hazretlerinin emr 
eylediği ve katl-i nefs ve zinâ ve livâta gibi nehy ettiği şeylerdir. Allahu 
te’âlâ hazretlerinin emrine imtisâl ve nehyinden ictinâb etmeyen müslüman 
mü'min-i fâ sık  olup encâm-ı hâli meşiyyet-i ilâhiyyede kalır. Yâ odur ki 
günâhı kadar mu’azzeb olup ba’dehû nâil-i na’  im-i cennet olur. Yâhud 
Cenâb-ı Hakk mücerred lû tf u keremi ile yâhud büyüklerden birinin 
şefâ’ atiyle veya kendisinin bir hayırlı ameli sebebiyle amn cümle gü- 
nâhlannı afv ederek aslaa azâb eylemez. Cenab-ı Hakk ın lû tf u keremi 
çok ve afv ü merhametine nihayet yoktur. M a’bûd ile abd arasına girilmez• 
B ir müslüman ettiği günâhlardan tâib ve müstağfir olur ve afilim 
niyâz eyler ise Cenâb-ı Hakk am afv-eder. Fakat kul hakkından be-gaayet 
sakınmak lâzımdır. Zîrâ kul hakkım dünyâda alamaz ise rûz-t haşr’da
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ister ve öyle bir ümidsiz vakitte kimse hakkından geçmez■ Cenâb-t 
Hakk ise âdildir. Mahlûkaatın yek-digerinden hakkını alıverir.

Kimestıenin kalbini kırmaktan sakınmalıdır. A ziz ü müntekim olan 
Allahu te'âlâ kalbi kırık olanlara yardım eder ve çok defâ zâlimin cezasını 
âhirete birakmayıp dünyâda icrâ eyler. Kazâ-râ bir âdemin kalbini kırmış 
olur isen derhâl andan halallik dilemelisin ki intikâm-ı İlâhiye hedef 
olmayasın ve en büyük günâh olan katl-i nefse müeddi olabilecek dü
ello ta'bir olunur mukaatele-i gayr-i meşru'aya mecburiyet görmeyesin. 
Bent-nev'ine gadr ü hiyânet şi'âr-ı İslama hiç yakışmaz bir keyfiyettir. 
Değil yalnız insânlar hakkında, hayvanlar hakkında bile şafkatli 
olmalısın, inşânın hayvanattan azim menâfi'i vardır. Anlar hakkında 
olan mu'âmelesi dâire-i meşrû'anm hâricine çıkmamalıdır. Bilâ-mûcib 
bir hayvânı incitmemelidir. Süvari atına mücerred zabitinden havf ile 
güzelce bakmak merdlik değildir. Merdlik ancak ana canlı ve inşâna 
menfa'atli bir mahlûk olduğu için evlâd gibi bakmaktır.

Ehl-i islâma göre en ziyâde şâyân-ı i'tinâ mes'eklerden biri 
dahi tehzib-i ahlâktır. Mü'mitı-i kâmil ahlâk-ı zemîmeden müctenib 
ve ahlâk-ı hamide ile muttasıf olur. Ahlâk-ı hamide için çok kitâblar 

yazılmıştır. Tafsilât bi'l-mürâca'a ma'lûm olur. Fakat bu bâbda bir 
kaa'ide-i umûmiyye beyân edebilirim. Şöyleki güzel huy iki hilkat-i ze
mine arasında bir keyfiyyet-i mutavassıtadır. Meselâ tevazu' bir güzel 
huydur ki bir tarafı kibir ve diğer tarafı zillet olup ikisi dahi ahlâk-ı 
zemimedendir. İnsan ne kadar güzel huylu olur ise ol kadar Cenâb-ı 
Hakk'a tekarrüb eder. Maksad-ı aksâ dahi tekarrüb il'Allah'dır. Elhâsıl 
ahlâk-ı hamide ile muttasıf olanlar her türlü mekârihden selâmet bulur 
ve nâil-i sa'âdet-i ebediyye olur.

Ber-vech-i bâlâ biz ulûm-ı müte'ârifenin hilafı ve cem'iyyet-i beşe- 
riyyenin menâfi'ine münâfi nasihatlere teşebbüs eylemeyiz. Maksad-ı ak
sâ ancak nâstn dünyâ ve âhirette sa'âdet bulmasıdır. ^[âhiri bâtınına uymaz 
işlerimiz yoktur. Emr-i din âşikârdır. Binâen-aleyh bu mektûbumuzu İlâ
na dahi me'zünsunuz. aJİ J* ^ U lj 11 i l  j  j

Yine ol evânda makaam-ı Meşîhat-i ulyâya Avusturya 
nevâhîsinden «J>Lı nâm mahâlde mukim Antonio 
nâm zât tarafından 8 nisan sene 1877 târîh-i milâdîsiyle müverre- 
han bir kıt’a mektûb gelip cevâbımn tahrîri fakîre havâle buy- 
rulmakla bir kıt’a muhtasar cevâb-nâme kaleme alınmıştır ki 
sûreti bu mahâlde kayd olunur:
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Diğer cevâb - nâme sûreti

8 nisan sene 1877 târihiyle müverrehan göndermiş olduğunuz 
mektûbda Roma katiliklerinin şeref-i İslâm ile müşerref olmaları câiz 
midir ve ne şart ile kaabildir, buralarının sûret-i gayr-ı resmiyyede 
iş'ân iltimâs olunmağla ber-vech-i âti cevâba ibtidâr olunur.

Din-i islâmtn esâsı AllKu te'âlâ hazretlerinin birliğine ve Muham
med (OUI j »jl-JI «J* hazretlerinin peygamberliğine inanmaktan ibârettir. 
Bir kimse her hangi din ü mezhebde olur ise olsun bu iki kaziyyeyi 
tasdik edicek hiçbir şart ile meşrût olmaksızın müslüman olur. Vâkı'â 
müslüman olan kimseye bir takım tekâlif-i ilâhiyye te'alluk eder ki 
namaz ve oruç gibi Allahu te'âlâ'mn emr ettiği şeyler ve katl-i nefs 
ve zinâ ve livâta gibi nehy ettiği şeylerdir. Allah'ın bu misillû emirlerine 
imtisâl ve nehyinden iclinâb etmeyenler fâsık ve yann rûz-ı cezada 
azaba müslehik olur. Lâkin yine müslümandır. Nihayeti?l-emr nâil-i 
na'im-i cennet olur ve o misillû tekâlif-i ilâhiyyeden sonra bir takım 
sünen-i nebeviyye vardır ki bunları icrâ edenler müsâb ve şefffat-i ne- 
beviyyeye müstahik olur. Ammâ icrâ etmeyenler bundan dolayı mu'az- 
zeb olmazlar. Bu sünnetlerin başlıcası hitan olup bir sünnet-i nebe
viyye olduğu hâlde millet-i islâmiyyede o kadar şâyC ve mefidir ki 
hitân olmayan müslüman pek az bulunur. Elhâsıl zikr olunan iki kaziyye
y i tasdik eden kimse müslüman olur. Fi'l-asl katolik veya diğer mezhebde 
hıristiyan veyâhud dinsiz olması ana mâni' olmaz. Şu kadar var ki 
Muhammed fSJI -ul® enbiyây-i sâlifeyi tasdik etmiş olduğundan anı 
tasdik eden kimse sair enbiyâyı dahi tasdika mecbûrdur. Bir yahûdi 
îsâ  c^UI Uç hazretlerini tasdik etmedikçe müslüman olamıyacağı gibi 
bir müşrik dahi bi'l-cümle enbiyâyı tasdik etmedikçe müslüman olamaz. 
Bir hıristiyan ise yalnız Muhammed aleyhhi's-selâm'ı tasdik etmekle 
müslüman olur. Binâen-aleyh din-i islâma en yakın olan hıristiyanlar- 
dır. Hele ariyan mezhebinde bulunan muvahhid hıristiyanlar din-i İslama 
pek yakındır; £Öİ &  J» (St-J'j •

O l esnâda Kanûn-ı esâsî kaleme alınmakta olup fasıl fasıl 
yazıldıkça Şûrây-ı devlet’de vükelâdan ba’z-ı zevât dahi hâzır 
olduğu hâlde mevzû’-ı bahs edilmekte idi. Ba’z-ı mevâddmda 
M idhat Paşa ile beynimizde ihtilâf ve mücâdele zuhûra geldi. 
Bundan dolayı M idhat Paşa bana muğberü’l-hâtır oldu. Ba’dehû 
Kanûn-ı esâsî Meclis-i vükelâ’da kırâat olunur iken yine anınla
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beynimizde münâkaşa vuku’buldu. Bundan dolayı aramız 
açıldı. M a’a-mâ-fîh Meclis-i vükelâ’nın ekseriyyet-i ârâsiyle 
lâyihanın ba’z-ı mevâddı tashih olundu. Sadrâzam  Rüşdi Paşa 
Midhat Paşa’mn efkârına mu’teriz olduğu hâlde ingilizlerin 
hâtırlarına ri’âyeten M idhat Paşa’ya bir şey dem eyip dâim â 
bizi ileri sürerdi. Nihâyet ba’z-ı mevâddın lüzûm-ı tashihini 
Rüşdi Paşa’ya ihtâr ettim : “ Beis yok. Ben anlan £ât-i şâhâne'ye 
ihtâr ile oradan tashih ettiririm”  dedi. Hâlbuki Rüşdi Paşa Sultan 
Murad zamâmnda tâm istiklâl ü istibdada alışıp Pâdişâh-ı 
âlem-penâh hazretleri ise derece derece zimâm-ı hükümeti 
eline almakta olduğuna mebnî Rüşdi Paşa bi-gayr-i hakkin 
gücenip ısti’fâ  etti ve her ne kadar taraf-ı şâhâne’den isti’fâsı- 
mn geri alınması kendisine teklîf olundiyse de kabûl etmediğin
den zi’l-hiccenin üçünde azliyle yerine M idhat Paşa sadrâzam 
oldu.

Midhat Paşa makaam-ı Sadâret’e geldiği gibi Kanûn-ı 
esâsî’nin irâdesini tahsil etti ve bu irâdeyi Şûrây-i devlet’den 
kaleme alınmış olan nüsha üzerine almış olduğu cihetle Meclis-i 
vükelâ’da icrâ olunan ba’z-ı tashîhâtı geri biraktırdı vc hemen 
Kanûn-ı esâsî’yi ilân etdrdi.

O l esnâda Devlet-i aliyye ile Rusyalu beyninde rû-nümâ 
olan ihdlâfâta nihâyet vermek üzere Dersaâdet’de bir konfe
rans teşkil olunmuş idi. Midhat Paşa ise muhârebe arzusunda 
bulunarak efkâr-ı nâsı bu yola sevk etmekte olduğundan konfe
ransın müzâkerâtı bir hüsn-i neticeye vâsıl olamamıştır.

Midhat Paşa ve taraf-gîrâm olan bir gürûh budala K a- 
nûn-ı esâsî ilân olunduğu gibi âlemin muvâzenesi değişerek 
artık Rusya’mn etvâr-ı tahakküm-kârîsine mahâll kalm az zann 
ederlerdi. Bu ise bir hayâl-i şâ’irâne olup bizim hükümetimizi 
hâl-i meşrûtiyyete koymamızın Rusya hakkında bir güne te’- 
sîri olmadığı cihetle Rusyalu tedârükât-ı harbiyyesini ikmâle 
bir mertebe daha ziyâde sa’y  etmekte idi ve K anûn-ı esâsî 
sâyesinde Midhat Paşa kendisini azilden masûn samp taraf-ı 
saltanat’a karşı pek ağır davranır oldu. Zât-i şâhâne ise amn 
tavr u hareketinden bîzâr olmağla 1294 sene-i hicriyyesi muhar
reminin on birinci günü azl ile Avrupa’ya tard olundu ve 
Edhem Paşa sadrâzam olup müceddeden teşkil olunan Dâhiliye 
nezâreti dahi uhde-i fakîre tevcîh kılındı.
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Derhâl Bâbıâlî’de mülkiye me’mûrlanmn tercüme-i hâllerini 
kayd etmek üzere bir sicill-i ahlâk defteri tanzim eyledim ve 
evvel be-evvel m utasarrıf ve kaymakamların tercüme-i hâllerini 
kayd ettirmeğe başladım.

Devlet-i aliyye ile Rusyalu beyninde zuhûra gelen ihtilâfın 
birinci sebebi bâlâ’da beyân olunduğu üzere Hersek ihtilâli 
olup ba’dehû Bulgaristan ve Sırbistan vuku’âtı am teşdîd eyledi. 
Bu ihtilâfın hâil ü tesviyesi için Dersaâdet’de mün’akid olan 
konferans dahi ânifen beyân olunduğu üzere bir şey’i müntic 
olm adı. M uahharan Londra’da yapılan bir sûret-i tesviye 
dahi red olundu ve bir aralık Karadağ’dan Dersaâdet’e bir 
me’mûr-ı murahhas gelip anınla müzâkereye girişilmiş ve nevâ- 
hi-i âsiyeden Devlet-i aliyye’ye zarardan başka bir fâidesi 
olm ayan yerlerin terkiyle tesviyc-i maslahata çalışılıp ve tara
feynin efkârı cpeycc yek-diğerine yaklaşıp yalnız arada Nikşik 
kasabası kalmış ve ana dahi bir sûret verilmek mertebesine 
gelmiş iken havâss-ı vükelâ kendilerini i’ tirâzât-ı nâsa hedef 
etmemek üzere bu mes’ele-i politikiyye Meclis-i umûmî’ye ha- 
vâle kılındı. M eb’ûsân ise böyle dakîk bir mes’ele-i politikiy- 
yeyi derk ü muvâzene edemedikleri cihetle zikr olunan sûret-i 
tesviyeyi kat’iyyen redd ettiler.

Rusya İmparatoru zâten muhârebe istemeyip ancak na
sılsa pek ileri atılmış olduğundan eli boş işin içinden çıkmak 
kendisince muhill-i nâmûs olduğuna m ebnî en son bir tedbîr 
olmak üzere vükelâsının müdâhalesi olmaksızın Londra’daki 
elçisine mahremâne ve min-gayr-i resmin vermiş olduğu emir 
üzerine elçisi Londra’daki Devlet-i aliyye sefârethânesine gelip : 
“ Rifte-i politika pek gergindir. Muhârebe zuhur etmek üzeredir, im
parator bu bâbda bir hüsn-i mahreç anyor. Sûret-i husûsiyyede Bâbı- 
âlVye yaz k i derhâl Petersburg'a gitmek üzere fevka’l-âde bir elçi ta’yîn 
olunsun. Belki bu sûretle işin önü alınır ve bu husûs İstanbul’daki Rusya 
elçisine açılmasın. Zîrâ o devletin politika-i umûmîsini bilir ve ana göre 
hareket eder. Vakit ise pek dardır. Hemen taraf-ı pâdişâhîden bir elçi 
ta'yîn olunur ise vakit kazanılır ve tevsiye-i maslahata bir çâre düşünülür ”  
demekle Londra elçisi Musurus Paşa tarafından şifreli telgraf ile 
keyfiyet Bâbıâlî’ye bildirildi. Keyfiyet Meclis-i mahsûs-ı vükelâ’
da r-miyân olundukta hemen Hâriciye nâzın Safvet Paşa’mn 
yâhud diğer bir münâsib zâtin Petersburg’a gitmek me’mûriyeti
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lüzûmuna dâir mazbata yapılıp temhir olundu ise de Serasker 
Redif Paşa ile Tophâne müşiri ve Dâmâd-ı şehriyârî Mahmud 
Paşa: “ Rusyalu'nun hazırlığı tamâm değildir. Hazırlanmak için vakit 
kazanmak istiyor. Ne olacak ise hemen olsun”  yolunda sözler söy
leyerek muhâlif re’yde bulundular. Rusyalu’nun bizim için her 
gün müheyyâ olduğunu anlatmak kaabil olm adı. Sadrâzam 
evvelâ bizimle müttefik görünür iken o dahi tereddüdde kaldı 
ve ekseriyet-i ârâ ile temhir olunan m azbata takdim edildi ise 
de hâil u akd-i umûr anların elinde olduğundan anlann re’y-i 
sahîfleri üzere gidildi. İşte en soma kaçırdığımız fursat bu
du ı\ Ana da Redif ve Mahmud Paşa’lar sebeb oldu.

Ber-vech-i bâlâ Sultan Murad’ın cülûsunda Dâm âd-ı şeh
riyârî Nûri Paşa Mâbeyn-i hümâyûn müşiri olup Enderûn-ı 
hümâyûn anın elinde idi. Fakat Bîrûn işlerine karışmazdı. 
Cülûs-ı Abdülhamid Hânî’de Mahmud Paşa amn yerine geçdi. 
Lâkin Enderûn-ı hümâyûn işlerine münhasır kalmayıp Tophâne-i 
âmire nezâreti dahi amn uhdesinde bulunmağla ve pek ziyâde 
nâfizü’l-kelim olmağla Enderûn ve Bîrûn’da bi’l-cümlc işlere 
müdâhale ederdi. Bu gibi nev-hevesler asâkir-i redife defterlerini 
yoklayıp : 11 Altı yiiz bin askerimiz var”  dediler. Hâlbuki bunların 
ekseri mu’allem değil idi ve o kadar askere kumanda edecek 
zâbitimiz yok idi ve mu’allem olan askerimiz tabur ta'lîmi 
bilip büyük firka manevralarım henüz te’allüm etmemişler idi. 
Mektebden çıkma hayli zâbitânımız var ise de mücerreb değiller 
idi ve ekseri bir tarafa intisâb ile yâhud Hüseyin A vni Paşa’ya 
ihtisâs ile az müddet zarfmda yukarı rütbelere çıkıvermiş ve 
kendim beğenmiş nev-resîdegân idi. Bahriye mektebimiz ise he
nüz matlûb veçhile terakki edememiş idi.

Rusya kumandanlarına karşı büyük ordu kumanda edecek 
kumandanlarımız yok gibi idi. Her şeyin mevkuftin-aleyhi 
para olup hâlbuki muzâyaka-i mâliyyemiz pek ziyâde olduğu 
cihetle lâ-yenkati’ kavâim-i nakdiyye kat’ına mecbûr idik. H âl
buki böyle kavâim-i nakdiyye ile hâricden esliha ve mühimmât 
celbi pek müşkil idi. Elhâsıl ol vakit muhârebe yoluna gitmek 
bizce hiç câiz değil idi. Lâkin akdemce Midhat Paşa efkâr-ı 
ammeyi tehyic ile muhârebe yoluna sevk etti. Sanki topu o dol
durdu. Redif Paşa ile Mahmud Paşa dahi ateş ettiler. Devleti 
bir büyük mehlekeye attılar.
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O l esnâda akd olunan bir meclis-i mahsûsda Redif Paşa 
erkân-ı harb ile bi’l-müzâkere kaleme aldırmış olduğu lâyihayi 
ibrâz eyledi. Meclisde kırâat olundu. Hülâsa-i meâli bu idi ki : 
Eğer Eflâk ve Boğdan’a Rusya asâkiri girecek ise bizim hatt-ı 
harbimiz Karadeniz’den Sırbitan’a kadar bir kaç yüz saatlik 
mesâfe olur. Böyle uzun mesâfeyi muhâfaza dahi müşkildir ve 
eğer asrın politikası îcâbmca Rusyalu Memleketeyn’e giremez 
ise Rusya bizimle ancak Besarabya’da hem-hüdûd olup bu 
hâlde hatt-ı harbimiz on saat kadar olarak muhâfazası kolay olur.

Bu lâyiha okundukta fevka’l-âde teessüf ettim ve dedim k i : 
Bu beyân buyrulan hüdûd Kınm muharebesinden evvelki hudâdumuzdur. 
Lede' l-musâlâha Besarabya kıt’ası Boğdan'a ilhaak olundu. Rusyalu 
Tuna'dan teb'td kılındı. Rusya yedinde Tunctya munsab olur bir 
nehir bile bırakılmadı. Musâlâhanm asıl rûhu Rusyalu’nun Tuna'dan 
alâkasını bi'l-külliyye ka'etmek maksadı idi. Şimdi Rusyalu'nun Eflâk 
ve Boğdan'a girmesine politika mâni' olsa Rumeli cihetinde Rusyalu ile 
buluşamayız. Muharebemiz ancak Karadeniz'de yâhud Anadolu kıta
sında olmak lâzım gelir".

R edif Paşa çantasından haritasını çıkardı. Gördük ki Kırım 
muhârebesinden evvel yapılmış bir haritadır. Lâkin kendisi 
ana aldamp bizim sözümüze çendân ehemmiyet vermedi. 
Derhâl Dîvân-kalemi’nden hudûd-nâme getirildi. Görüldü ki 
ayağı T una’ya  munsab olan Bolgrad gölü bile Boğdan arâzîsine 
ilhaak olunmuş. R edif Paşa pek fenâ bozuldu. Hey'et-i meclis 
dahi müte’essif oldu. Çünki her devletin hüdûdunu lâyıkıyle 
bilenler erkân-ı harbiyyesidir. Bizim erkân-ı harbiyyemiz henüz 
hüdûd-ı Devlet-i aliyye’yi bilmiyorlar. Böyle bir hey’et ile Rus
y a ’ya  karşı hareketimizin pek muhâtaralı olacağı ashâb-ı basi
rete rû-nümâ oldu.

Biz henüz ümerây-i askeriyyemize hüdûdu öğretmek üzere 
iken Rusyalu T urla  nehrini geçti. Zâten Rusyalu’nun kuvveti 
ziyâde olduğundan başka bizim hatâlarımızdan dahi küllî istifâ
de etti. Asâkir-i nizâmiyyemizin kifâyet etmiyeceği anlaşılmağla 
vilâyâtta bulunan suvâri asâkir-i zabtiyyenin dahi mevâki’-i 
harbiyyeye sevk olunması emr olundu ve icrây-i îcâbı Nezâret-i 
âcizîye havâle kılındı. Binâen-aleyh bir tarafdan bunları mevâ
ki’-i harbiyyeye sevk etmekle berâber bir tarafdan dahi anla
rın  yerlerine mahâllerince muvakkat suvâri tertibiyle meşgul
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olduğıun esnâda bir çok asâkir-i mu’âvine tertibi dahi bize 
muhavvel idi. Bu tarîkle hiidûd-ı hâkaanîye gerek zabtiye 
ve gerek mu’âvine vc aşâir atlısı olarak sevk etmiş olduğum 
askerin mıkdân yüz bini tecâvüz etmiştir. Bunların takım takım 
sevkı ve masraflarının tedâriki azîm  bir meşguliyet idi.

Dersaâdet’de müetemi’ olan taburlar pey-der-pey mevâki’-i 
harbiyyeye sevk olunmakta olduğu cihetle Pây-i taht’ın muha
fazası için Dersaâdet ahâlî-i islâmiyyesinden Mevkib-i hümâyûn 
askeri nâmiyle bir nevi’ asâkir-i mu’alleme tertibi dahi uhde-i 
fakîre ihâle buyrulmağla bin iki yüz elli üç senesinden yetmiş 
dört senesi âhirine kadar tevellüd etmiş bulunan ya ’nî yirmi 
yaşından kırk yaşma kadar olan nüfûs-ı zükûr-ı müslime her 
kangı rütbe ve me’mûriyyette bulunur ise bulunsun vücûdca 
özürleri olmadığı hâlde mevkib-i hümâyun taburlanna kayd o- 
lunarak ta’lîm-i askerî ile mükellef olacağı ve fakat bi’l-fi’l edây-i 
hidmet eden eimme-i mahâllât ve mekâtib-i sıbyâniyye ve rüş
diyyc hocalan ve mekâtib-i askeriyye ve Tıbbiyye-i mülkiyye ve 
Mekteb-i sultânî talebesi hidmet-i askeriyyeden müstesnâ olcağı 
ve İstanbul ile Bilâd-ı selâse on sekiz dâire-i intihâbiyyeye taksim 
ile her dâirede ümerâ ve zâbitân-ı askeriyyeden bir zâtın taht-ı 
riyasetinde olarak mahâlleri mu’teberânmdan olmak üzere 
beşer zâtm âzâlığa intihâb olunacağı îlân olundu vc taht-ı 
riyâset-i âcizîde ümerây-i askeriyye ve ba’z-ı mütehayyizândan 
mürekkeb bir komisyon teşkil ile Bâb-ı ser-askerî kapısı cenbin- 
de vâki’ odalar komisyona tahsis kılındı.

On sekiz dâirede yirmi dört tabur piyâde vc asıl-zâdegândan 
vc ba’z-ı ashâb-ı servet evlâdından olarak bir bölük dahi suvâri 
teşkil ve kol kol mu’allimler ta’yîn ile gece-gündüz emr-i ehemm-i 
ta’lîme itinâ olundu. Bir - iki ay zarfında tüfeüg tutmağa ve 
hey’et-i muntazama ile hareket etmeğe alışdılar ve işbu M ev- 
kib-i hümâyûn askeri’ne mahsûs olmak üzere suvâri ve piyâde- 
lerinc başka başka birer nevi’ elbise nümûnesi yaptırılıp taraf-ı 
hazret-i pâdişâhîden dahi kabûl ve tahsîn buyrulmağla her 
biri kendilerine bu nümûneye tatbîkan birer kat elbise yap- 
tırdı. Kudreti olmıyanlara dahi mahâlleleri ağniyâsı tarafın
dan iâne ile yaptırılmağa başlandı. Bir-iki ay zarfinda yedi- 
sekiz taburun elbiseleri ikmâl olundu. Suvârilerinin elbisesi 
ise pek güzel ve atlan âlâ idi. Mevlid-i şerîf alayı Sultan
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Ahm ed Câm ’ine tertîb olunup ol vakit elbisesi tamâm olan 
taburlanmız Bâb-ı hümâyûn dâhilinde vâki’ Darbhânc-meydam’- 
na gayet nümâyişli bir sûrette dizildi. Suvâri bölüğü dahi bir 
tarafa yerleştirildi. Zât-i şâhâne csb-suvâr-ı şevket ü iclâl olarak 
O rta-kapı’dan çıkıp ve böyle bi/ güzel nümâyişli hey’et-i askeriy- 
yeyi görüp ve fermân-ı hümâyûnlarının böyle müddet-i kalîle 
zarfinda tenfîzinden dolayı fevka’l-âde mahzûz u mcsrûr olarak 
gözlerinden yaş geldi.

Bak belâya ki ba’z-ı zevât bundan dolayı bize hased ü 
husûmetlerinden nâşî : “  Mevkib-i hümâyûn askerine emniyet olunur 
mu ve Dâhiliye nazırının nezâreti tahtında asker bulunmak münâsib 
olur mu. Cevdet Paşa'nın iktidarına diyeceğimiz yok ammâ bu kadar 
muktedir âdem dahi işimize elverir mi”  yollu sözler söylemişler. 
M ahm ud Paşa dahi Mevkib-i hümâyûn askerinin nezâretini 
Tophâne nezâreti’ne ilhaak ettirmek emeline düşmüş idi. 
Binâen-aleyh bu misillû ilkaât hasebiyle Mevkib-i hümâyûn 
askerinden emniyyet-i şâhâne meslûb oldu ve bu emniyyetsizlik 
askere dahi hiss ettirildi. Pây-i taht ahâlîsi uğur-ı pâdişâhîde 
can fedâ etmeğe müheyyâ iken böyle emniyetsizlik âsân gösteril
mesinden nâşî gücendiler. Zât-i şâhâne aleyhine Pây-i taht’da 
ibtidâ bu husûsdan dolayı ba’z-ı efkâr peydâ olmuştur. Kâşki 
bu asker yapılmıyaydı da efkâr-ı âmmede dahi böyle bir ukde 
peydâ olmıyaydı.

Dâhiliye nezâretine âid olan mesâlih-i dâhiliyyenin temşi- 
yetine îtina ile berâber umûr-ı askeriyye ile dahi müştagil ve 
meclis-i askerîde dâhil bulunduğumdan ve gâh sabahleyin ve gâh 
akşam üstü Mâbeyn-i hümâyûn’a dahi gidip geldiğimden yirmi 
dört saat zarfında uyku için ancak üç - dört saat kadar vakit bula
bilirdim. Sadrâzam Edhem Paşa ise bizi istirkaab etmekte imiş. 
Elhâsıl fevka’l-âde ikdâm u gayretimiz tcksîr-i husemâya bâdî 
olmuş. Bizim  vâlilikle bir tarafa îzâmımıza çahşılıyormuş. Huse- 
mânuzın bu garazlan defaten  husûle gelemeyip fakat sene-i mer- 
kuüme zi’ l-hiccesinin üçünde me’mûriyetimiz Evkaaf-ı hümâyûn 
nezâretine tahvil ettirildi. Ben de memnûn ve müteşekkir oldum. 
Z îrâ  pek bîtâb olmuş idim. Ba'dehû 95 senesi saferinin gurre- 
sinde uhdemize Sûriye vilâyeti tevcîh buyruldu. Bundan bir 
mertebe daha memnûn oldum. Zîrâ ordularımız bozulmuş. 
Rusyalu Edirne’ye gelmiş. Dersaâdet’e doğru geliyor. İngiliz
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donanması dahi Boğaz’dan içeri girmek istiyor. İstanbul Rum eli 
muhâcirleri ile doldu; zikri elem verir bir hâle dûçâr oldu. 
Böyle bir karışık vakitte Sûriye vâliliği bana bir büyük ni’met ü 
inâyet idi.

Mısra’ : Nifaak etmişler ammâ ma.'nevî himmet buyurmuşlar.
O l esnâda Mecelle-i ahkâm-ı adliyye cem’iyyeti âzâsından 

Abdüssettâr Efendi Mecelle'nin mukaddimesinde münderic olan 
usûl ve kavâ’idi şerh eylemiş olduğundan ana bir takrîz yazıl
mış idi. Sûretini buraya kayd edeyim :

Takriz
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ŝ _ll Sljil üli Aoj jJI 1̂ y-JU* J «JİjAİl Ijjljl ili-

J  J  j  j » v /  l f » y  4m CİI £ j j Â İ  j  J i L i l  4jİAıJt

j£  «L&l oi£» j«ll j  Jüll • y*-j i-l »lr*VI j-uj J ^ l  j  J ul Lf l . o i »
JîLil j  JU-I Î.J2İI Jj JjIîjJI j S"«i» j  jA U -1 o l ^  j\ j î li  j x  j  Jîlj

J l* ^  J>^Vİ »J» £jJ-i d--»- l̂ lJLc JîL l̂l j  o l jm  l̂ lS~ 
J>*NI »J* ûİJjj ÇjjÂII g*- Jp j jL ı  ,15; J ^ « V I  jS îl j i  Jj~«âIİj  

«£ l»  *J VI *üj jI£ j V j  tfÂ JI j*  j  ^ u J U

i l i  J »  «jUSOl J>-*VI *i» ^ y i  *ÂiJI J_j~»l j  *1» flp j .  
j*  ıfjıil j l ı J I  j_p ^ V l  >-a.ll jjpj_ylll o u ll j j  «JU HtJLI Jp  c~.l»

j-UâjU »1* *Ij V Ajıtl J j j  jp  £ —-  ■w=U •i* »Uipl 
j^ iJ I  li» U j l j* l  j  U j l i - I  *»,/ J*>—y  r ^ i »  » U j

. o  il»? j  c -yfjl L  Jp  ^ j j d l  j  ^»-Vl J j i l  j*  i
jtiiiı « jf
Ctijı*- 4ı-1

Sûriye’ye vanp mümkin mertebe islâh-ı umûr-ı vilâyete 
mübâderet ettiğimiz sırada Kozan’da zuhûr eden isyânı bastır
mak [üzere] me’mûriyyet-i mahsûsa ile K ozan’a azim etim  
için hilâl-i ramâzanda telgraf-nâme-i sâmî geldi. Beyrut ve  
Mersin ve Adana tarikiyle Kozan’a  vardım. O rada Serasker-i 
sâbık İzzet Paşa’yı buldum. Asâkir-i şâhâne Ahmed Paşa’m n 
cemiyetini dağıtmış ise de müteferrik fırkalar ile sarp dağlarda 
nâhiye bc-nâhiye gezmekte olduğu cihetle ele geçmesi müşkil 
idi. Hâlbuki kış gelirse iş sene-i âtiyeye kalıp uzayacağı m utâ-

TEZÂKİR-1 CEVDET «75

lâ ’ası zihinleri tahdîş etmekte idi. İcrâ olunan tedâbir-i hakîmâne 
ve kendisiyle vuku’bulan muhâberât-ı muslihâne semeresi olarak 
Ahmed Paşa gelip teslim oldu. Esâs-ı maslahat hitâm buldu. 
İzzet Paşa ile birlikte Adana’ya geldik müteferri’ât-ı me’mû- 
riyyetimizi itmam ettik.

B er-vech -i bâlâ Kozan’da isyân tehaddüs ettiği esnâda 
Gâvur-dağı’nda dahi emâre-i ihtilâl görülmekle Kozan’a azimet 
ve oradan A dana’ya avdet olunduğu esnâda ba’z-ı vesâit ile 
Gâvur-dağı’mn idâme-i âsâyişi esbâbına teşebbüs etmiş idim. 
Bu kerre K ozan işleri hitâm buldukta İzzet Paşa’yı Adana’da 
bırakıp Payas’a gittim ve Gâvur-dağlılar’dan lâzım gelenlerin 
celbiyle nesâyih-i lâzime ve me’mûrin-i mahâlliyyeye tenbîhât-ı 
kâfiye îtâ  ederek berren Belen ve Antakya ve Cisr-Şugur ve 
Hama ve Humus tarîkiyle Şâm-ı şerife vardım.

Sûriye vilâyeti Midhat Paşa uhdesine tevcîh buyrulmağla 
vuku’-ıinfisâlim e dâir bir telgraf-nâme-i sâmî buldum. Ba’dehû 
M idhat Paşa’mn Şâm’a vusûlü akabinde Beyrut’a gelip posta 
vapuruna intizâr üzere iken işbu doksan beş senesi zi’l-hicce- 
sinin dokuzunda karîha-i sabîha-i hümâyûndan uhdemize Ticâ
ret nezâreti tevcîh ile Dersaâdet’e avdetimizi âmir bir kıt’a 
telgraf-nâme-i sâmî aldım ve çendrûz soma posta vapuruna 
râkiben Dersaâdet’e geldim ve Ticâret nezâreti dâiresini mü- 
ceddedcn şu‘belere taksîm ve tanzim ile meşgul oldum. Ber-vec
h-i bâlâ Ticâret nezâreti’nde bulunduğum müddetçe haftada 
bir gün dahi M ecelle cem’iyeti’ne devâm ederek cem’ iyetehavâle 
olunan ba’zı husûsât ile meşgul olurdum.

Tetimme

Bâlâda iş’âr olunan Rusya seferi bilâ-mûcib-i sahih meyda
na çıkarıldı. Rusya İmparatoru muhârebe kapısının açılmasını 
istemezdi. M idhat Paşa anı i’ lân-ı harbe mecbûr etti. Ahâlî-i 
islâmiyyenin efkârım tehyîc ile cenge hırslandıran odur. Sanki 
tüfengi o doldurdu. Dâmâd M ahmud Paşa üst tetiğe çıkardı. 
R edif Paşa ateş etti. Bu üç kişi devletin başım bu felâkete uğrattı. 
M u’âmelât-ı harbiyyede dahi büyük büyük kusûrlar vuku’ buldu. 
Nihâyet Rusya’hlar İstanbul kapılarına kadar geldiler. Şâm-ı 
şerîf vâliliği m übârekbir me’mûriyet imiş ki bu sebeble gözüm 
İstanbul’da Rusya’lıları görmedi.
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Muhârcbelerde vuku’a  gelen hatî’ât dahi İstanbul’un emr-i 
kumandaya müdâhalesinden ibârettir. M uahharan Abdülkerim  
Paşa hakkında yazılmış olan iddi’â-nâmeye cevâben müşârün- 
ileyhin takdim eylemiş olduğu lâyihadan keyfiyet güzel anlaşılır. 
Bu cihetle sûreti buraya ilâve olunur.

Müdde’î-i umûmî Ali Nizâmî Paşa tarafından 
verilen lâyihadır1

Rusya devleti Saltanat-ı seniyye'ye i'lân-ı harb etmesi üzerine 
eânib-i Devlet-i aliyye’den dahi tedâfîi'i tedâbîr-i kaviyyeye teşebbüsle 
gerek Anadolu ve gerek Rumeli cihetleri hudûdu boylarına asâkir-i 
nizâmiyye ve redife ve mu'âvine ve levâzımât ve mühimmât-ı mükemme
le 2 sevk u tesrib buyrularak ve umûm-ı ahâli dahi muhâfaza-i vatan 
için mâlen ve bedenen gayret ederek her tarafın takoiye-i erkân-ı mu
hafazasına himmetle hüdûd-ı hâkaaniyyenin cümlesi müdâfa'a-i düşme- 
niye kâfi bir hâle konululmuş ve bâ-husûs Tuna boyunda şimdiye ka
dar emsali görülmemiş sûrette pey-der-pey muntazam3 esliha-i cedide-i 
mütenevvi’a ve mükemmele ile mücehhez bir kuvve-i külliyye-i vâfiye 
tahaşşüd ettirilerek ve Tuna nehrinde dahi misli nâ-mesbuk azim ve 
mükemmel zırhlı donamâ-yi hümâyûn bulundurularak devlet ü milletin 
muhafazası ve mülkün tasallut-i a’dâdan oikaayesi bu kuvvetin müdâ- 

fa 'a-i şedide ve seri'asına ve anın da funûn-ı harbiyyeye tevfikan 
hüsn-i ta'yin* ve idaresi Makam-ı ser-askeri'nin intihâb ü ta'yîniyle 
bir takım zevata tevdi’ olunmuş idi. Rusya ile sâbıklarda edilen muhâ- 
rebâtta ise Devlet-i aliyye bu kuvvetin nısfına bile mâlik olmadığı ve 
Rusya'nın Karadeniz'de ve Tuna nehrinde seyr-i6 sefâine mâlik olarak 
kuvveti dahi şimdikinden dûn bulunmadığı hâlde Rusya askeri Tuna'yı 
güç ile yalnız bir mahalden geçebilmiş ve Balkan'i * aşamamış idi. Bu 
defi beni ve bahri bu kadar kuvvet mevcûd bulunmuş ve Rusya7 yalnız

1 Ali Nızmi Paşa’nın lâyihası ve Abdülkerim Paşa nın cevabı başka
bir yatı ile Tezakir’e ilâve edilmiştir. Bu vesikaların Tezakir’deki sürat
leriyle olanların birinci (İstanbul, 1394) ve ikinci (İstanbul, 1399) neşir
lerini kıyaslamak ve her üç metnin başlıca farklarını belirtmek faydalı 
görülmüş, ilk neşrin farkları A, ikincikiler B, metindeki sûrete ait olanlar
S harfleriyle gösterilmiştir.

* düşmeniye : düşmene AB [[ * muntazam : +  ve A  II 4 ta’yin : 
teşvik A, ta’biye B || * seyr-i: —  AB || 1 Balkan’ı AB : JüÜ M (yanlış) ||

7 Rusya M B: Rusya'lu A.
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Tuna'yı geçmek için1 kırk-elli bin âdemi gözden çıkarmış iken müdâfa'a 
ve mukaabele-i kâfiye görmeksizin Tuna'yı iki yerden2 tecâvüzle bunca 
fenalığı icrâ eylediği3 gibi bir mevki'-i mühim tutulmuş iken muahharan 
orası dahi tahliye ile Tımovayolu açılmış ve Tımova ta b iî bir istihkâm 
gibi olduğu hâlde kuvve-i kâfiye bulundurulmamış olmasından nâşi Rus
ya bilâ-pervâ Byela'dan * gelerek Tımova'yı istilâdan sonra dahi bilâ- 
müşkilât Balkan'ı aşıp mevâki'-i ma'lûmeye gelmiş ve Pây-ı taht'ı teh
likeye düşürmüş ve bu da ol kadar kuvvetin kalelerde kapanıp kalarak 
Tuna'yı geçmiş olan düşmanın böyle sür'atle ilerlemesine mâni' olacak 
tedâbîre teşebbüs olunmamasından neş'et etmiştir. Bu kadar kuvvet mev
cûd bulunmuş ve kuvve-i nehriyye6 kumandası dahi kuvve-i beniyye 
kumandanına6 tefviz olunmuş iken Rusya'nın7 bilâ-mâni' Tuna'yı iki 
yerden tecâvüzle bunca hasârâtı icrâ ile nâmûs-ı askeriyi leke-dâr etme
ğe sebebiyyet verenlerden biri de Serdâr-ı sabık Abdi Paşa'dır. £irâ 
müşârün-ileyhin me'mûriyeti8 mühim olduğu gibi mes'ûliyetinin derece
si dahi o nisbette bulunduğu bediili iken vakt ü zamâniyle Tuna'mn 
nukaat-ı mühimmesini takviye ve muhafazaya kâfi lâzım gelen kuvvetin 
ta'yinirıde ve şâyed Rusyalu'nun Tuna'yı tecâvüz edebilip de istilâ ede
ceği me’mûl olan mahâlltr ahâlisinin mâl ü canlarının bir dereceye ka
dar semt-i selâmete isâlleri9 için mahâlleri hükümetlerince ittihâzı ik
tizâ eden tedâbirde kusûru meydanda ve bâ-husûs Rusya'nın bir-iki ma
halden ya'n i piştova ve Niğbolu taraflarından Tuna'yı geçeceği zikr 
olunan mahaller karşısında icrâ ettiği manevralar ve görünen tedârü- 
kât ve edevât-ı harbiyyeleriyle bayağı ma'lûm olduktan sonra oralara 
mıkdâr-ı kâfi asker yetiştirilmesi emrinde sa'y u gayret etmek şöyle 
dursun Ziştova'dan geçen düşmanın Balkan cihetine ilerlemesini men' 
için dahi hiç bir tedbire teşebbüs etmediği beyândan âzâde bulunmuş 
ve'l-hâsıl müşârün-ileyhin10 hâiz olduğu me'mûriyetin derece-i aliyyesi- 
ni asla miihimsemeyip yalnız Şumnu'da ikaametle: “ Düşman Tuna'yı 
geçti ve Balkan'ı aşıp Edim e11 ve oradan IstanbuVa gelecektir”  haber-i 
muvahhişlerini Dersaâdet'e isâle hasr-ı evkaat etmiştir. Bundan ma'
lûm olacağı veçhile Rusya'nın öyle bilâ-mâni' Tuna12 ve Balkan'ı te-

1 için : +  resmen AB I * yerden: yerinden AB | * eylediği: etmiş 
ve «L (Byela) A, +  ve <Lj B H « Byela’dan SA : Byela’ya B || 5 ncrhiyyc : 
bahriyye AR * kumandanına : kumandanlığına AB || * Rusya’n ın : Rus- 
yalu’mn AB || * me’mûriyeti: +  pek AB || • isâlleri: îsâl AB || l* mü
şârün-ileyhin : müşarün-ileyh AB || 11 Edirne: Edirne'ye AB I 11 Tuna: 
Tuna’yı AB.
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câaüzle mülken ve mâlen ve ne/sen etliği bunca tahribât ve hasârât ve te
le f âtın başlıca şebeklerinden1 biri müşârün-ileyh Abdi Paşa olup bu da 8 
amden veyâhud cehlen olmak lâzım geleceğine ve bu ihtimâlin her kangtst 
olur ise olsun kendisi mes'ûliyyet-i şedide altında bulunduğuna mebnt 
miişârün - ileyhin taht-ı muhâkemeye alınarak tebeyyün edecek derece-i 
Hikmetine göre hakkında kanûnen lâzım gelecek mu'âmelenin icrasını 
Dîvân-ı harb heyetinden Saltanat-ı seniyye ve M illet-i mu'azzama-i 
osmâniyye nâm-t celîline olarak taleb eylerim3.

F i 14 şa'ban 94 M üdde't-i umûmi Ferik

A li Nizâmı

Ccvâb lâyihası

Ferik saâdetlû A li Nizâmı Paşa hazretleri tarafından tanzim o~ 
lunup Dîvân-ı harb'de tarafı âcizâneme itâ ve irâe olunan müzekkere 
mutâlâ'a-güzâr-ı âcizt olmağla cevâben tafsilât-ı âtiyenin arzına * ibti- 
dâr olunmuştur.

Şöyleki : Rusya'nın8 Devlet-i aliyye aleyhine i'lân-ı harbinden 
mukaddem hey'et-i devletçe iş mevki'-i müzâkereye konularak etrâfiyle 
mütâlâa edildikte Rusyalu'nun kabûl-i teklifâtı nâmûs-ı devleti ihlâl 
edeceğinden ve Devlet-i mu'azzama-i osmâniyye'nin bu teklifi kabûl 
etmesinden ise nihâyet dereceye ve mahv oluncaya kadar muhârebe edip 
nâm-ı* âlisini ol sûretle muhafaza etmesi Meclis-i umûmî'de karâr- 
laşdınldığmdan JUî ül ilu ı fıüdûd-ı hakaaniyyede esbâb-ı mü
dâfâama tehyiesi sırafsınJda Saltanat-ı seniyye'nin ol vakitki kuvve-i 
mevcûdesi nisbetinde Varna mevki'i7 dahi dâhil olduğu hâlde Vidin'den 
Dobruca kıt'asının müntehâsırıa kadar mevâki'-i müstahkeme ve sâi- 
resine dahi ancak yüz yetmiş tabur asâkir-i şahane ikaame ve ik'âdı 
mümkin gorülebilip işbu kuvvetle ve nekren dahi kuvve-i bahriyye ile 
mehmâ-emken mudâfa'aya bezl-i mâ-hasal-i ikdam olunması ve lüzûm-ı 
hakikt-i* fevka'l-âdeye mebnt Edime'de dahi kırk bin kişilik bir kuvve-i 
iktiyâtiyye bulundurulması ve Sofya mevki'inin dahi tezyid-i kuvveti 
karârlaşdtrılmış ve bu yolda tertib edilen plân dahi vükelây-i izâm9

1 sebeblcrînden S A : müsebbiblerinden B || 1 bu da : +  yâ AB ||
* eylerim: ederim AB || 4 arzına: îtâşına AB || 6 Rusya'nın: Rusyalu’nun
AB || 4 nâm: nâmûs AB || 7 Varna mevki’i: Varna ve B || Şumnu mev-
âla’i AB || * hakîkî: +  ve AB || • izâm SA : fihâm.

hazarâtı hâzır bulundukları hâlde huzûr-ı me'âlî-mevfûr-ı hazret-i1 
pâdişâhide kıraat olunmuş idi. Muahharan şeref-efzây-i sünûh olan* 
irâde-i me'âlî-âde-i hazret-i pâdişâhiye imtisâlen ve me’mûren Rumeli 
cihetine azimet-i âcizânemde evvel be-evvel mevâki'-i askeriyyeyi görmek 
ve tertibât-ı lâzimeyi ana göre icrâ etmek için devletlû Ahmed Eyyub Paşa 
hazretleriyle birlikte Rusçuk.'a muvâsalaUi ubeydânemde Tuna bahriye 
kumandanı olan ve nehr-i mezkûrca ma'lûmât-ı mükemmelen müsellem 
bulunan Ferik saâdetlû Hüseyin Paşa hazretlerini orada bularak Tu
na'nın aşağı cihetindeki mevâki'-i askeriyyeden avdette kendisiyle terti- 
bât-ı rıehriyyeye dâir müzâkere olunmasına karâr verilmiş olduğu hâl
de Rusçuk'a hîn-i avdet-i âcizânemde müşârün-ileyh Hüseyin Paşa haz
retlerinin Dersaâdet'e aldmldığı haberi alınarak o sırada müşârün-i
leyh hazretlerinin oradan infikâki nâ-münâsib idüği Dersaâdet'e yazflr 
mış ve 3 müşârün-ileyhin Donanmâ-yı hümâyûn kumandanlığı için daha 
ziyâde lüzûmu olduğu cevâbı alınarak müte'essif* olunmuş idi. Şum- 
nu'ca dahi tertibât-ı lâzime icrâ olunmak üzere Rusçuk'dan oraya ge
lindi. B ir müddetcik sonra Rusyalu'nun Devlet-i aliyye aleyhine i'lân-ı 
harbi vuku'bulmasına mebnî be-tekrâr Rusçuk'a gidilmiştir5. Her şey
den evvel icrâ olunacak tedbîr teb'idi* olduğu hâlde müşârün-ileyh Hü
seyin Paşa hazretlerinin yerine Tuna kumandanı ta'yin buyrulan1 A rif 
Paşa'nın geç kalman ve muahharan Tulça'ya8 gelmiş ise de ol vakte 
değin Rusyalu'nun Tuna aşağı sâhilinde 9yayılman hasebiyle müşarün
ileyh Tulça'dan nehrenyukarıya çıkamayıp orada kalmasiyle nehrinyukan 
cihetindeki gemiler kumandasız kalmış olduğundan hem tedâbir-i nehriyye 
müzâkere edilmek ve hem de yine müşârün-ileyh A rif Paşa'nuı10 kuman
dasında olarak nehrin Pot-başı'ndan yukarısındaki donanmaya kumanda 
etmek üzere idâre-i nehriyye reisi bulunan M irliva11 Dilâver Paşa'nm 
me'mûriyeti tezekkür ve inhâ olunup buna Dersaâdet'ce dahi müsâade 
olunman 12 üzerine Pâşâ-yi mûmâ-ileyh Pot-başı'nda bulunan gemileri 
düşmanın teşebbüsât-ı tecâvüziyyesi aleyhinde isti'mâl etmek için ol 
taraflara gönderildi. O l aralık müşârün-ileyh A rif Paşa'nuı dahi berren 
Maçin'e gelerek orada mûmâ-ileyh Dilâver Paşa'yı bulup me'mûriyetine12

1 hazret-i: cenâb-ı AB. 1 olan: buyrulan AB || a ve: ise de AB || 
4 müte’essif : te’essüf AB || 5 gidilmiştir : gidilmiş ve A, geçilmiş ve B || 
4 teb’ idi: kuvve-i bahriyenin tertib ü ta’biyesi AB || 7 buyrulan: buyrul- 
muş olan AB || * Tulca’ya: +  kadar AB || * Tuna aşağı sâhilinde: Tu- 
na’nın aşağı sâhiline AB || 10 Paşa’mn : +  taht-ı AB || 11 Mirliva MA : +  
sa’âdetlu B || u  olunması: buyrulması AB || 11 me’mûriyetine: 4* dâir A.
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Dersaâdet'den emir almadığı cihetle mûmâ-ileyhi işe karışmaktan med
etmiş ve Donanma süvarilerine dahi Pâşâ-yi mûmâ-ileyhin emrine mu
taca'at etmemelerini tenbth ederek Rusçuk'a gelmiş olmasiyle ve bu hâl
den dolayı müte’âkiben mûmâ-ileyh Dilâver Paşa dahi Rusçuk'a gelme- 
siyle Pâşâ-yi mûmâ-ileyhin me'mûriyeti ve bundan maksad ne idiiği Pâ
şâ-yi müşârün-ileyhe tefhim olunmuş idi. işte o sırada Pâşâ-yi müşâr 
ve mûmâ-ileyhimâ ve şâir ba'z-ı erbâb-ı vukuf ile olunan miizâkerâtta 
mevcûd gemilerin düşman mermiyâtına tehammül edebilecek ve anlara 
mukaabele edecek1 kuvvet ve cesâmette ve mertebe-i kifâyede olmadığı 
cihetle nehrin elde tutulabilmesi ve Seret köprüsüyle karşı 2 cihet demir 

yollarının tahrîb ü ta tili hakkında olan tasaâvvurâtın mevki'-i icrâya 
vaz' u tsâl edilebilmesi ma'lûm olan iki zırhlının Tıına'ya geçirilmesi
ne mâtevvakkıf idüği ve suların feyezanı cihetiyle mezkûr gemilerin 
nehire gönderilmeleris mümkinâttan olduğu tahakkuk etmesine mebn( bu 
bâbda Dersaâdet'e bi'd-defe'ât mürâca'at olunmuş ise de icâbı icrâ buy
rulmamış olduğu gibi muahharan Vâlî-i vilâyet devletlû Ahmed Paşa 
hazretlerinin Şumm'yu teşrif buyurmaları ve müşârün-ileyh hazretlerinin 
husûsât-ı bahriyyeye vukuf ve ma'lûmât-ı tâmmeleri cihetiyle tasavvur- 
ât-ı ma’ rûzenin çâre-i icrası istifsar ve cereyân eden müzâkerât ve mu- 
hâberât-ı sabıka keyfiyyâtı dahi beyân u tezkâr kılınması üzerine mü
şârün-ileyh Â rif Paşa'yı da Şumnu'ya, celb ederek beyinlerinde vâki' olan 
müzâkerâtta dahi Tuna nehrinin elde tutulabilmesi ve tasavvurât-ı ma'- 
rûzenin mevki’-i husûle getirilmesi için isimleri ta’yin olunarak iki zırhlı * 
birkaç ahşâb geminin be-her-hâl nehre alınması ehemm ü elzem görün
düğünden işbu gemilerin derece-i elzemiyyeti5 ehli vâsıtasiyle iş’âr ü 
ityân6 edilerek bu sûretle te'kîdât-ı7 sâbıka-i âcizânemi te'yid8 ettire
bilmek ve artık Dâire-i Bahriyye*ce bir şey denilmesine ve ziyâde te'ah- 
hurâta mahâl kalmamak maksadiyle taraf-ı âciziden vuku'bulan 9 ihtâr 
üzerine keyfiyeti müşârün-ileyh Ahmed Paşa hazretleri doğruca Bâbı- 
âli'yeyazmış olduğu hâlde husûsât-ı bahriyyeye müdâhale etmemesi lâzım- 
geleceği me’âlinde ve sûret-i tevbihde10 hem müşârün-ileyhe ve hem de 
taraf-ı âcizâneme telgraf-nâme-i sâmiler gelmiş ve bunun üzerine husûs-ı 
mezkûrun müşârün-ileyh11 hazretleri tarafından yazılması ber-vech-i

1 mukaabele edecek: mukaavemet eyleyccek A, eyleyebilecek B || * karşı:
yukarı A || * gönderilmeleri: götürülmesi B. * zırhlı: +  ile AB || * elzemiyyeti: 
ehenuniyyeti AB|j • ityân: isbât AB |) 1 te’kîdât: iş’ârât B || 8 te’yid: te 
sir A  | * âciziden vuku’bulan : âcizânemden vâki’ olan AB || 10 tevbihde 
SA: tevblhi hâvi B || »  müşârün-ileyh: SA: +  Ahmed Paşa B.

TEZÂKİR-1 CEVDET 181

ma'rûz kendisinin husûsât-ı bahriyyeye ma'lûmât-ı tâmmesi olmasından 
dolayı tervici mûcib olur mülâhazasiyle taraf-ı âcizânemden olunan ihtâra 
mebni olduğu ve sûret-i iş'ânn tervici pek1 ehemm ü elzem bulunduğu 
taraf-ı çâkeriden be-tekrâr cevâben Bâbtâli'ye yazılmış ise de tervic-i 
iş'âr şöyle dursun cevâb bile alınamamıştır2. Eğer evvel ve âhir vuku’ 
bulan ma'rûzât3 terviç buyrulmuş olsa idi düşmanın harekât ve tecâvüzâtı 
gereği gibi ta 'til olunur ve işin başka renk kesb etmesini mûcib olur 
idi. Çi fâide ki bu kadar ihtârât ve te’kîdât semeresiz kalmıştır. Hattâ 
Tuna sevâhilinin nerelerine torpil va£ı ve kangı mevki'lere ne türlü 
gemiler tertibi lâzım geleceği beyâniyle icrây-ı icâbı Tuna'ya azlmet-i 
âcizânemden evvel Tuna umûm kumandanlığı canibinden Makaam-ı ser
askerî'ye ve oradan da Bahriye nezâret-i celilesine ne yolda tebligat icrâ 
kılınmış ve Nezâret-i müşârün-ileyhâ canibinden ne cevâblar verilmiş 
olduğu kuyûda inde'l-mürâca'a ma'lûm olacağı4 dcr-kârdır. Evet kuove-i 
bahriyyenin kumandası dahi taraf-ı âcizâneme muhavvel olduğunun ve 
bundan dolayı Bahriye nezâretine (suâl) 5 terettüb etmediğinin Nezâret-i 
müşârün-ileyhâ cânibinden der-miyân olunduğu mukaddemâ Makaam-ı 
ser-askeri'den bildirilmiş ise de cevâben yazılan telgraf-nâme-i âcizide 
gösterildiği veçhile gerçi kuvve-i mezkûrenin sûret-i umûmiyyede kuman
dası ya'nî sefâin-i harbiyyeden taleb olunacak işin ta'yîn ü tevcihi kuv
ve-i berriyye kumandanlığına muhavvel olması tabi't ise de kangı sefi
nelerin nasıl işde ve ne sûretle istihdâm edilmesi6 suver-i icrâiyye ve 
teferru'ât-ı şâir esi cânib-i Bahriyye'den me'mûr kumandana âid olmamak 
mümkin olmayacağı gibi müşârün - ileyh Hüseyin Paşa'nın hod be-hod 
Nezâret-i müşârün-ileyhâ tarafından kaldınlmasiyle nehirce ma'lûmât-ı 
mükemmelesi olan böyle bir zâtın tamâm işe mübâşeret zamâranda gay- 
bûbeti ve halefinin vaktiyle adem-i vusûlü ve Tuna'ca ma'lûmâtsızhğı 
ve kuvve-i bahriyye kumandan ve ümerâsı beyninde bVl-müzâkere şiddet-i 
lüzûmu te'ayyün eden ve evvelü âhir tasrîh-i'1 esâmisiyle taleb edilmiş 
olan gemilerin gönderilmemesi ve müşârün-ileyh A rif Paşa tarafından 
muahharan beyân ü iş'âr olunduğu veçhile asâkir8 ve istihkâmâtımız 
olmayan mahâllere gemi göndermemek üzere Dâire-i bahriyye'den ken
disine evâmir-i şedide ve mükerrere verilmiş olması gibi sırf Dâire-i

1 p ek:-A B  ]| * alınamamıştır: +  ki AB || 3 ma’rûzât : ma'ruzât-ı 
âcizâncm AB |j * ma'lûm olacağı : anlajılacağıA j| * nezâretine (suâl) : 
nezâret-i celilesine suâl AB || '  edilmesi: +  gibi AB |j 7 tasrih: ta’yin AB || 
•asâkir: asker AB.
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bahriyye’ den münba'is ve Tuna sevâhilinin elden gitmesini mûcib esbâb-ı 
takstriyyeden dolayı dahi taraf-ı âcizâneme zerre kadar mes’ûliyet teret- 
tüb etmiyeceği bedihîdir.

Esbâb-ı ma'rûzeden dolayı vaktâ ki Rusyalu karşı sevâhili istihka
mdı ile takviye ve büyük çaplı toplar ile techîz etti artık zâten ufak tefek 
şeylerden ibâret olan kuvve-i nehriyye bütün bütün icrây-i harekete muk
tedir olamıvarak bulundukları mevki'de kaldığından ve zâten Dobru- 
ea'da bulunan kuvve-i askeriyyenin mıkdân az olmağla berâber mevki’i 
dahi ma'lûm idüğinden düşmanın oraya1 geçebilmesi me'mûl olmağla 
kıt'a-i mezkûre ahâlisinin içerilere alınması lüzûmu hasbe't-te'alluk ol 
vakit Tuna vâlisi bulunan devletli Sâdık Paşa hazretlerine ihtar olun
masına mebnî keyfiyet müşârün-ileyh hazretleri tarafından Bâbıâlt ile 
bVl-muhâbere karârlaşdınlarak icrây-ı icâbı zımnında kıt’a-i mezkûre 
mülkiye me’mûrlanna ta’lîmât-ı lâzime ttâ buyrulmuş8 idi. Kuvve-i neh- 
riyye8 hüsn-i tertib ve isti'mâline sekte getirilmesinden dolayı eğerçi istifâ  
etmekliği bile göze aldırmış isem de vaktin ve sıfat-ı hamiyyetimin mü- 
sâ'id olmadığını ta'rîfe hacet görmem.

Mezkûr lâyihada4 bi’l-cümle hüdâd-ı hâkaaniyyenin her tarafı takviye 
edilerek müdâfa’a-i düşmana kâfi bir hâle konulmuş ve Tuna boyunda 
muntazam bir kuvve-i külliyye-i vâfiye bulundurulmuş olduğu ityân 6 buy
ruluyor. Vâkı’â Tuna boyu gibi bir serhadd-i mühimm ü mu'tenânın is- 
tihkâmâttan ârî olması ve nehirde bulundurulacak sefâinin hîn-i iktizâda 
barınabilmesi için elde muntazam limanlar bulunmaması hey’et-i devlet 
tarafından beş-altı sene mukaddem nazar-ı te'essüfle görülerek icrây-ı 
icâbı zımnında devletlû Ahmed Eyyub Paşa hazretleri ve saâdetlû Blum 
Paşa ile Bahriye ve Erkân-ı harbiyye ümerâsından6 mürekkeb bir komis- 
yon-ı mahsûs teşkil kılınarak ve riyâseti uhde-i ubeydâneme tevcîh buyru
larak ol tarafa azimet olunmuş ve Tuna boyunun tcâb eden mevâki’iyle 
Varna ve Şumnu mevki’lerine istihkâmlar ve Rusçuk ve şâir mahallerde 
donanma için limanlar inşâ olunmak ve hattâ Köstence ile Boğazköyü 
arası dahi istihkâm ile tutulmak üzere işe mübâşeret olunmasını müte- 
’âkıb Erzurum’a tahvtl-i me’mûriyyet-i âcizânem vuku’ bularak ve mezkûr 
komisyon dağılarak teşebbüsât-ı vâkı’a kuvveden f t ’le çıkarılamamış idi. 
Her tarafı takviye edilmiş denilen ve tülü iki yüz saate karib bulunan

1 oraya: oradan AB || 1 buyrulmuş: buyurmuşlar AB || 3 nehriyye 
nehriyyenin AB || * layihada: müzekkerede AB || Ş- ityân SB: isbât A ||
• Bahriyye ve Erkân-ı harbiyye ümerâsından: Erkân-ı harbiyye ve iimerây-ı 
Bahriyye'dcn A.
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Tuna hiidûdunun yalnız Şumnu1, Vidin, Rusçuk, Silistre mevki'ini 
müstahkem olup ve Tutrakan ile Niğbolu mevki'terinde dahi ufak tefek 
istihkâm bulunup hüdûdun mahal ve mevâki’-i sâiresi istihkâmâttan 
hâli ve tecâvüz-i a’ dâya müsâ'id bulunduğu ma’ lûm olduğu gibi işbu 
müstahkem add olunan mevâki’e ve Şumnu ve Varna mevki’lerine ya
pılması ol zaman karârgir olan istihkâmâtı * dahi bu defâ Tuntfya 
muvâsalet-i âcizânemde henüz nâ-tamâm bir sûrette bulduğumu* ve 
bunların ikmâline ve ba’z ı lâzım gelen mahâllere yeniden istihkâm 
inşâsına fevka’ l-âde sa’y  ü ihtimam olunmuş ise de mezkûr komisyonun 
bed’ ettiği4 istihkâmâttan elyevm ba’zılan ikmâl edilemediğini hey'et-i 
aliyye-i5 Dîvân’ın ma’lûmât-ı aliyyelerine havale eder ve bu ahvâli 
Erkân-ı harbiyye reisi saâdetlû Paşa hazretlerinin meşhûdâtiyle isbât 
eylerim. Bu hüdûd üzerinde kuvve-i külliyye-i vâfiye tahaşşüd ettirildiği 
bahsine gelince f i  19 şa’ bân sene 94 tarihli memhûr cevâb-ı âcizânemde 
dahi yazıldığı veçhile bu muhârebe kuvve-i mevcûdemizin kifayetine güve
nerek düşmana galebe ümid ederek ihtiyâr edilmiş olmayıp mücerred nâ- 
mûs-ı Devlet-i aliyye’y i son dereceye kadar harben muhafaza için ihtiyâr 
edilmiş ve bu bâbda her türlü fedâ-kârlık göze aldınlmış idi ve mehmâ- 
emken müdâfa'a için ol vakitki kuvve-i mevcûdeden Tuna cihetine yalnız 
yüz yetmiş tabur efrâd6 tefrik edilebilmiş idi ki bunun elli taburu Sırbiye 
hüdûdundan Niğbolu’ya kadar olan mevâki’i muhafaza etmek üzere Vi
din için ve otuz taburu Niğbolu dahi dâhil olduğu7 oradan Tutrakan’ a 
kadar sevâhili muhafaza etmek üzere Rusçuk için ve yirmi taburu Tutra
kan mevki’ i dâhil olduğu hâlde oradan Boğazköyü’ne kadar mevâki’i 
vikaaye etmek üzere Silistre için ve sekizi8 Dobruca ve istihkâmâtı mu
hafaza etmek ve her tarafa ihtiyât9 olmak üzere ellisi dahi Şumnu 
ve on ikisi de Varna için idi. Erbâb-ı vukuufun ma’lûmu10 olacağı veçhile 
şimdiki esliha ve ana göre yapılmış olan mevâki’-i ma’lûme istihkâ- 
mâtına nisbetle işbu mıkdân arz olunan askerin külliyeli şöyle dursun 
mevâki’ -i ma’rûzeiçin kâfi11 vâft olacağı zartnolunmaz.

Muhârebât-ı sabıkada Devlet-i aliyye şimdiki kuvve-i askeriyye- 
sinin nısfına bile mâlik olmadığı ve Rusya’nın kuvveti ise şimdikinden 
dûn bulunmadığı hâlde güç ile yalnız bir yerden geçebildiği ve Balkan'ı

1 Şumnu: - AB || 2 istihkâmâtı: istihkâmâtın A, istihkâmât B ||* bul
duğumu: bulunduğunu A, bulunduğu B || 4 ettiği : ettirdiği AB || • aliy
ye: âliye A  || • efrâd: ifrâz u AB || 7 olduğu: +  hâlde AB || 1 sekizi SB: 
yirmi A || • ihtiyât: ihtiyât-ı umûmt AB || 10 vukufun ma’lûmu: vukufa 
ma’lûm AB || 11 kâfi: - AB.



adamadığı ve bu defâ ise bu kadar kuvvet var iken1 Rusyalu yalnız 
Tuna'yı geçmek için 9 ktrk-elli bin âdemi gözden çıkarmış iken müdâfa'a 
ve mukaabele görmeksizin Tuna'yı iki yerden geçtiği beyân buyruluyor. 
Devlet-i aliyye'nin mes'ele-i mâziyede Tuna seoâhilinde bulundurduğu 
kuvvet şimdikinden pek de az olmadığı gibi Rusyalu’nun bu defâ Tuna 
cihetine getirdiği kuvve-i askeriyyenin mıkdân mes'ele-i mâziyede3 getirdiği 
askerin iki mislinden pek çok ziyâdedir. Bundan başka Memleketeyn askeri 
de bu kuvvete munzam ve mu'âvindir. Rusyalu’nun bu defâ Rumeli cihetine 
tecâvüz için olan teşebbüsât ve tedârükâtmın derecâtı bi'z-zât lmparotor'un 
ve Veliahdının orada bulunmasiyle anlaşılır. Düşmanın kuvve-i aske- 
riyyesinin külliyyet-i* mıkdânnı müşârün-ileyh A li Nizami Paşa haz
retlerinin “ Rusyalu5 Tuna'yı tecâvüz için ktrk-elli bin k işi6 gözden 
çıkarmıştır "  buyurmalan da isbât ediyor. Buna karşı bizim elimizde 
bulunan kuvvet ise yüz yetmiş taburdan ibâret gibi idi. Rusya mes'e
le-i mâziyede vakı'â yalnız Dobruca tarafından tecâvüz edebildi. Çünki 
Memleketeyn'de ol zamân şömendöfer gibi bir vâsıta-i nakliyye olmadığı 
için yukarılara asker ve mühimmât sevk edemezdi. Vesâit-i tecâvüziyye 
- ki bir takım eşyây-i sakiledir - ol vakit bunları berren yukarılara 
nakl edemiyeceği gibi nekren dahi istihkâmımız7 önünden geçiremez idi. 
Şimdi ise hâl külliyyen bunun hilâfınadır. Bundan başka düşmanın ol 
vakit Memleketeyn'de hatt-ı ric'atini Avusturyalu'nun tehdid etmesiyle 
orada bir kuvve-i ihtiyâtiyye tutmağa mecbûriyyeti ve ecnebi müttefikleri
mizin te'sir-i niifûzu ve anlardan asker intizârı dahi mevcûd idi. Bunlardan 
ve mes'ele-i mâziye esnasında Ulah - Boğdan askerinin düşmana mu'âvin 
olmamasından ve Sırbistân'm8 alâim-i tecâvüziyyesi ve Bulgaristan'da9 
isyân mülâhazası ve Karadağ mes'elesi bulunmamasından nâşî mes'ele-i 
hâztranm bi'l-vücûh muhârebe-i10 mâziyeye kıyâs kabûl etmiyeceğini 
hey’et-i mu/ıtereme-i Divân dahi tasdik eder. Saltanat-ı seniyye'nin 
umûm kuvveti vâkı'â mes'ele-i mâziyedeki kuvve-i umûmiyyeden pek çok 

fazladır. Fakat bizim mevzû'-ı bahsimiz Tuna cihetindeki kuvvettir.
Mezkûr lâyihanın11 bir fıkrasında dahi Byela gibi bir mevki'-i 

mühimm elde iken muahharan tahliye olunarak Tvmova yolunun açıldığı

1 iken: +  ve AB || * için: +  resmen AB || 3 mâziyede: sâbıkada AB ||
4 askeriyy esinin küliiyet-i mikdân: kiilliyesinin mikdân A, askeriyyesinin 
mikdân B || ‘  Rusyalu: “ Eğer Rusyalu’nun A, Rusyalu’nun B || • kişi: 
kişiyi AB || 7 istihkâmımız: istihkâmâtımız AB || '  Sırbistân'm AB.: düş
manın S (yanlış) || * Bulgaristan’da: Bulgaristan'ca AB || 10 muhârebe: 
mea’ele AB. || 11 lâyihanın: müzekkerenin AB.
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ve Ttmova tabi'i müstahkem olduğu hâlde orada mıkdâr-t kâfi asker 
bulundurulmamasından nâşi düşman Byela'dan gelip Tımova'yı zabt 
ettiği1 ve sonra bilâ-mâni' Balkan'ı geçtiği gösteriliyor. Ehl-i vukuufun 
ma'lûmu olduğu ve bir mufassal ve sahih haritaya mürâca'at edildikte 
cümlece 2 ma'lûm olacağı veçhile Byela denilen mevki' Rusçuk'dan Tımo- 
va'ya giden şosenin yanında3 Yantra suyunu kat'ettiği noktanın piş-gâhında 
vâki' bir karye olup orada mezkûr suyun üzerindeki köprüye dahi Byela 
köprüsü tesmiye olunmuş ve bu köprüden geçen şose fi'l-vâki' Ttmova'ya 
gider ise de bu yol Rusçuk dan gelenler için bulunmuştur, piştova'dan 
ise işbu Byela'nın dört-beş saât açığından geçer ve doğruca Ttmova'ya 
gider mükemmel bir şosesi4 bulunduğu gibi piştova'dan Selvi'ye gider 
şoseden aynlarak Ttmova'ya başka bir şose tarîk5 daha vardır ki Rusyalu 
Ttmova'ya işbu yollardan gelip Byela'dan geçmemiştir. Bu hâle nazaran 
Byela mevki'inin elde tutulması düşmana Tımova'yayol vermemek demek 
olmıyacağı cihetle ehemmiyeti olmadığı gibi belki öyle cüz't kuvvetle 
orada durması6 ne derece tehlikeli olacağı erbâb-ı fennin7 ma'Umudur. 
Zîrâ Byela mevki'i Rusçuk.'a dokuz-on saat olup Zişlovctdaki düşman 
ise Yantra'nın münâsib mahâllerinden geçerek orada bulurum kuvvetin 
arkasını alması pek kaabildir. İşte bu mahzur mülâhazasına ve zâten 
orada kuvvet tutulmasından 8 bir şey istifâde edilemiyeceğine ve düşman 
bu sûretle arkasını alır ise tahlis için elde kâfi kuvvet bulunmamasına 
mebnî Rusçuk fırkasından orada bulunan müfreze 9 fermen lüzûm görün
mesinden 10 dolayı Rusçuk'la muvâsalet kesb etsin için Terstenik cihetine 
doğru çektirilmiş idi. Ttmova'mn tabi'i müstahkem olduğu hâlde az 
kuvvet bulundurulmasından nâşi düşman tarafından zabt olunmuş olduğu 
bahsine gelince Şumnu'dan bilhassa Tuna umûm kumandanı bulunan 
devletlu Ahmed Eyyub Paşa hazretleri tekrâr li-ecli'l-mu'âyene Ttmova 
ve Niğbolu cihetlerine gittiği sırada zâten dahi ma'lûm-1 âcizânem olduğu 
veçhile Ttmova'mn istihkâma11 verilerek az kuvvetle tutulması hasbe’l- 
mevki' mümkin olamıyacağtnı beyân etmiş ve buranın hâl-i tedâfu'iye 
konulması yirmi beş otuz tabur12 ikaamesıne mütevakkıf olup elde bulunan 
ve mıkdân ma'lûm olan kuvve-i askeriyyeden ise orası için ol mıkdar asker 
tefriki gayr-ı kaabil bulunmuş olduğundan orada yalnız asâyiş-i dâhıli-

1 ettiği AB: etti S (ekseik) || * cümlece: cümleye A, cümlenin B ||
3 yanında : - AB|| 1 şosesi: şose AB || ‘  tarîk: - A, tarîki B || • durması: 
durulması AB || 7 fennin SB: dikkatin A  || 8 tunılmasmdan: tutulmakdan 
ABU • müfreze: müfrezeye AB || 10 gö- rünmesinden: görülmemesin
den B|| »  istihkâma: istihkâm AB || 11 tabur: + asker AB.
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nin muhâfazasiyçün Miralay A li Hamdi Bey kumandasiyle zâten orada 
bulunan dört tabur terk edilmiş ve bu hâl miikerreren l)  er saadet'e yazıl
dığı gibi Ttmova'da dört tabur bulunduğu takdim olunan jurnalde dahi 
muharrer bulunmuş idi.

Balkan'ların tutulması ise zâten Dersaâdet’e âid ve bunun için 
Edirne'de1 bulundurulmak üzere kırk bin kişilik bir kuvve-i ihtiyâtiyye 
tertibi mukarrer id i. Tuna cihetinde bulunan kuvvet oralar için kâfi 
olmadığı hâlde bununla Balkan'ın da muhâ/azası kaabil olamıyacağı 
herkesçe ma'lûm olup Balkan cihetinin zâten taraf-ı âcizâneme ta'allûku 

yok iken yine orasiyçin * miiretteb kuvvetin lüzûmu ve sür'atle icrây-i 
İcâbı miitemâdiyen ve mükerreren Dersaâdet’e yazılm ıştır.

Tuna cihetine muvâsalet-i âcizânem dakikasından bed'ile zâten 
oralarca olan ma'lûmât-ı mevkı'iyye-i âcizâneme kana,'at etmeyip ekser-i 
mevâki'i mükerreren ve b i'z-zâ t dolaşarak ve ba'zı mahallerde3 dahi * 
Ahmed Eyyub Paşa ve Ferik saâdetlû Necib Paşa hazarâtını ve ordu
nun erkân-ı harbiyye reisi bulunan M irlivâ saâdetlû R if ’at Paşa'yt 
göndererek ma'lûmât-ı mükerrere istihsâl edip elde bulunan kuvve-i 
askeriyyenin vaz'iyetine5 ve istihkâmât-ı nâkısamn ikmâline ve yeni
den icâb eden mahâllere6 istihkâm inşâsına ve mühimmât ve levâzı- 
mât-ı gayr-i mükemmelenin ma'lûm olan hâlin tehammülüne göre 
tezyid ü ikmâline7 fevka'l-âde ve elden geldiğinden ziyâde hasbe'l- 
vazife sa'y u gayret olunmuş ve düşman her nereden tecâvüze tesaddi 
etti8 ise askerden hâli h iç8 bir yer bulamamıştır. Fakat ma'lûm 
olduğu ve mükerreren arz olunduğu veçhile bu tertibât elde bulunan 
sermâyeye göre ta'yin edilememiştir10. Nerede ne mıkdâr asker bulunduğu 
her vakit yazıldığı gibi bu bâbda jurnal dahi takdim olunmuş ve bu 
jurnal icâb eden zevât-1 aliyye11 tarafından elbette mutâla'a ve tedkik 
buyrulmuştur ve câ-be-câ tedkik için mevâki'i dolaşan yâverân-ı cenâb-ı 
şehriyârinin dahi manzûrlan olmuştur. K âffe-i sevâhilin muhâ/azası 
cihet cihet mevâki'-i ma'rûza12 için müretteb askere havâle ve icâbı 
veçhile kumandası mevâki'-i mezkûre kumandanlarına ihâle olunmuş
tur ki büyük kumandanın icrââtı bundan ibâret olabilir. İşte bu tertibâtın 
semeresidir ki düşman şömendöfer hattını elde edebilmek için Tutrakan

1 Edirne’de S B : ortada AB || * orasiyçtin: idâresiyçün AB ||
* mahallerde : mahallere AB || * dahi : müşârün-ileyh AB || * vaz'i

yetine: ta’biyesine AB | • mahallere: mahallerde B || 7 ikmâline: itmâ-
mına AB.|| 7 etti AB: - M  || • h iç :-A B  || 10 ta’yin edilememiştir: ta'-
biye edilebilmiştir AB || 11 aliyye: âliye AB. 11 ma’rûza: ma’rûfe A.

ile Rusçuk beyninde vâki' mahâllerden tecâvüzü fevka'l-âde ârzû etmiş 
ve buna çok kerre ve pek ziyâde çalışmış ise de her yerde karşısında kuvve-i 
müdâfi'a bularak1 muvaffak olamamıştır. Evet düşmanın asıl maksadı 
bura ile berâber * Niğbolu' dan geçmek olduğu hiss olundu ve pek çok 
yerlerden dahi ol sûretle haber verildi idi. Hakikaten oralardan tecâvüze 
dahi fevka'l-âde çalıştı ammâ yol bulamadı. Eğer istediği mahâlden 
tecâvüze isrâr edeydi gözden çıkardığı beyân buyrulan kırk-elli bin kişi
den fa zla  3 daha pek çok telef ât verip4 deyine muvaffak olamazdı. Dobruca 
kıt'asının zâten mevki'i ma'lûm olup hasbe'l-mevki' orada bulunan 
kuvvetin cüz'iyyet-i mıkdân dahi muhtâc-1 arz olmadığı cihetle oraca 
istinâdımız mücerred donanmaya 5 olduğu hâlde donanmadan ber - vech-i 
ma'rûz matlûb olan hidmet u menfa'at hâsıl olmamasıyle düşman oradan 
ta b i'i tecâvüze fursat-yâb olmuş ve fakat piştova mevki'i böyle olmayıp 
mevki'inin icâbına göre askerle tutulmuş y a 'n i hakkı olduğu6 veçhile 
Ahmed Paşa livâsiyle muhafaza edilmiş olduğu gibi karşısı gollük 
ve bataklık olduğu ve hiç bir veçhile düşmanın müruruna fennen elverişli 
olmadığı muhakkak olan bir mahâl bulunduğu ve oradan tecâvüz-i 
a'dâ maznûn bulunmadığı hâlde sâlifii’ l-arz maksadı olan mahâllerden 
tecâvüze muvaffak olamadığından ve olamıyacağmı dahi kaviyyen anla
dığından ve evvelce dahi arz olunduğu veçhile düşmanın bu defâki1 te- 
dârükâtı hâriç ez-kusûr8 bulunduğundan hiç hiss olunmayan bir çok va
pur ve istinbot ve duba ve sal gibi esbâb-ı tecâvüziyye ile leylen £işto- 
va'ya tecâvüze mecburen tasaddi etmiş ve her ne kadar orada da meh- 
mâ-emken müdâfa'aya kâ fi asker mevcûd idiyse de her nasılsa tecâvüze 

fürce -yâb olmuştur. Düşmanın arz olunduğu veçhile esbâb-ı mürûriy- 
yesinin mükemmeliyeti cihetiyle birden bire oraya hayli kuvvet geçirmiş 
ise de buna karşı tez elden gönderilecek askerin Rusçuk'dan şevki lâzım 
gelip hâlbuki Rusçuk'da bulunan kuvve-i askeriyye zâten lüzûm-1 hakiki 
râddesinde bile olmadığı gibi o sırada düşman Ruscuk'un alt taraflarından 
dahi tecâvüze çalışmakta olduğundan ve o cihetlerden tecâvüzü daha muzir 
olduğu gibi sâlifu'l-arz düşmanın Ziştova'dan tecâvüzü zâten ve fennen 
me'mûl olmayıp bir sahte tecâvüz olması dahi ihtimâlden ba'id olma
dığından derhâl ya 'n i düşmanın tecâvüz etmekte olduğu haberi alındığı

1 bularak AB : olarak S(yanlış) || * bura ile berâber : Rusçuk’la 
Tutrakan arası ile AB || * fazla: +  ve A, başkaB || 4 verip: verir idi 
de AB || 5 mücerred donanmaya : donanma-yı hümâyûna AB || 4 hakkı 
olduğu: hafi olmadığı AB || 7 defâki: + ju  AB || * ez-kusûr: cz-tasavvur 
AB.
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ânda Eşref Paşa hazretleri Rusçuk’dan Byela'ya doğru ancak bir livâ1 
asker gönderebilmiş ve bu kuvvet piştova’dan oraya çekilen Ahmed2 Paşa 
livâsiyle Byela'da karşılaşıp fakat ol vakit3 oraya geçmiş4 düşman 
askerinin külliyetli olduğunu haber almaları cihetiyle Rusçuk’dan giden 
livâ Byela’dan öteye geçmemiştir5. Bu haber alındığı gece der-akab 
Rusçuk'dan Ziştova'ya zırhlı şevkiyle bahren de bir iş görülmesi tarafı 
âcizânemden Eşref Paşa hazretlerine yazıldığı gibi Tuna bahriye kuman- 
danhğma ta'yin edilmiş olan devletlû0 Vestm Paşa hazretleri henilz 
Şumnu'ya gelip orada olması cihetiyle iş'âr-ı âcizâneme kuvvet olmak üze
re müşârün - ileyhi uykudan kaldırarak îcâb edenlere tarafından1 telgraflar 

yazdırılmış ise de ol vakit dahi bahren bir iş görülememiştir. Bu vuku'âl 
akIbinde Şumnu'dan hemen bir livâ askerin ya'n î altı taburdan ibâret 
olan Safoet Paşa livâsının hem oraya sevk olunacak kuvvetin avangardı 
(avant gar de) olmak ve hem de hıristiyanlann mahsûs olan efkâr-ı fâ- 
sideleriniıı husûlüne8 meydan verilmemek üzere Osman - pazarı'na doğru 
sevk edildiği gibi düşmanın sağ cenahını tehdîd etmek üzere Vidin'de 
bulunan Osman Paşa'ya0 dahi kuvve-i ma'lûme ile hemen harekete 
hazırlanması emri verilmiş ve Şumnu'daki iki piyâde fırkasından biri10 
düşmanı sol cenâhırıdan tehdîd etmek ve hem de Balkan cihetini gözet
mek için yine Osman - pazarı'na doğru sevk olunmak üzere hazırlan
mış ise de o aralık be-heme-hâl piştova'daki düşman üzerine asker sevk 
olunması Meclis-i askeri karâriyle kat'iyyen Dersaâdet'den emir buyr- 
ulması cihetiyle mezkûr piyâde fırkası on yedi tabura iblâğ olunabi- 
lerek kezâlik Şumnu'da bulunan suvâri frkasiyle berâber Ahmed Eyyub 
Paşa hazretlerine bi't-terfîk Rusçuk'a doğru yola çıkarılmış ve Şumnu'dan 
JÇiştova'ya asker şevki yedi-sekiz güne mütevakkıf olduğundan11 cihât-ı 
sâireden iseM bu hareket efkâr-ı âcizânemce ve nefsü'l-emrde evvelce tasav
vur olunan hareket gibi sağlam ve fâideli görülememiş ise de mezkûr 
emr-i kat'îye imtisalın bu fırka Gürçeşme mevki'ine kadar ilerleyip ve 
Rusçuk'dan dahi on iki tabur ile Eşref Paşa hazretleri gelip orada su
vâri fırkası düşman suvâri fırkasiyle13 çerhalaşmağa başlamıştır. Fakat
o sırada Serasker-i sâbık devletlû Redif ve Nâmık Paşa'lar1* hazar âh

1 livâ: +  kadar AB || 2 Ahmed: +  Hamdi AB |( * vakit: giln 
AB || 4 geçmiş: geçen A, +  olan B || 'geçmemiştir: gidememiştir AB. ||
4 devletlû : - AB || 7 tarafından : +  dahi AB || * husûlüne : icrâsı husû- 
suna || '  Osman Paşa’ya: Osman Paşa hazretlerine A  || 10 biri: +  hem 
B, +  dahi A  || 11 olduğundan: +  ve AB || 14 ise:-AB. 13 suvâri fır- 
kasiyle: suvârisiyle AB || 14 devletlû Redif ve Nâmık Paşa'lar: Redif 
Paşa ve devletlû Nâmık Paşa A, Redif ve devletlû Nâmık Paşa’lar B.

me'mûren Şumnu'yu teşrif buyurmuş olduklarından artık işçe yed-i âcizâ
nemde o kadar kuvvet kalmadığı gibi müşârün-ileyh Ahmed Eyyub Paşa 
fırkasının düşman üzerine varması musib olmayıp düşmanı üzerine celb ü 
da'vetlt kendisiyle1 elverişli bir mahâlde muhârebe etmesi münâsib ola
cağından bahsile ol veçhile hareket ettirilmesi müşârün-ileyh Nâmık Paşa * 
tarafından hasbe'l-me'mûriyye re'y ü tensib buyurulmasiyle ol veçhile icâbı 
icrâ kılınmıştır ve müte'âkiben dahi Dersaâdet’ce bir plân tertib buy- 
rulduğundan artık düşman üzerine vanlmayıp şimdilik düşmanı oralarda 
oyalandırmak lâzım geleceği irâde buyrulmuştur. Evvelce Osman Paşa 
hazretlerine Vidin'den hareket için emir verilmiş olduğu arz olunmuş 
idi. İşbu emir verildiği sırada Rusyalu'nun Timok nehrinin alt tarafından 
tecâvüz edeceği Dersaâdet'den ihtâr olunması ve Rusyalu'nun bir-iki güne 
kadar Florina'dan tecâvüz edeceği yine Dersaâdet'den Osman Paşa'ya 
dahi yazılması cihetiyle müşârün - ileyh Osman Paşa hazretlerinin hareketi 
bir kaç gün kadar tabî'î teahhur etmiş3 ise de Plevne'nin ehemmiyyet-i 
mevki'iyyesini ve müşârün-ileyhin be-heme-hâl gelip Plevne’y i tutması 
ehemm ü elzem olduğunu yakİnen bildiğimden bu bâbda müşârün- 
ileyhimâ Redif ve Nâmık4 Paşa'lar hazarâtını ikna' ile Osman Paşa 
hazretlerini Plevtıe'ye çektim ve lâzım gelen ta'lîmâtı îtâ ile o ta'limâtı 
Dersaâdet'e dahi arz eyledim 6. Düşman Plevne'nin ehemmiyetini takdir 
ederek orasını yed-i zabtına geçirmek fikriyle defe'at ile fıücûm etmiş ise 
de hamd olsun münhezim olmuş ve işbu manevra düşmanın sağ kana
dını kırmış idi. Eğer emr-i kumandaya müdâhale olunmamış olsa idi ve4 
hâlin îcâb ettireceği sûretle muhtar kalsa idim düşman Balkan'a doğru 
ilerleyemezdi ve bu hâl erbabının ma'lûmudur. Ne çâre ki uzaktan emr-i 
kumanda'ya müdâhale işe başka renk kesb ettirdi. Evet böyledir. Çünkı 
âcizleri sâlifü'l-arz Safoet Paşa livâsım Osman-pazarı'na hareket ettirdi
ğim sırada o cihetlerin her bir mevâki'ini lâyikıyle bilen Gülova 7 halkının 
ihtiyârlannı da'vetle askerle birlikte hareket etmelerini nasihat etmiş8 
ve bu halkdan silâh isti'mâl edebilecekleri esliha-i cedide ile teslih eylemiş 
ve A ziz Paşa fırkasını dahi sevk etmek üzere bulunmuş idim. Fakat 
buna muvaffak olunamıyarak işbu fırka diğer kumanda ile evvela 8 piştova 
tarafına hareket ettirildi ve Eşref Paşa hazretleri dahi on iki taburla

1 kendisiyle: kendisine A || * Paşa: +  hazretleri AB |j 3 teahhur 
etmiş: te’hîr olunmuş AB || 4 Redif ve Nâmık : Nâmık ve Redif AB U
4 eyledim : ettim AB» 4 ve: de A |  7 Gülova, tJi j T  AB. I 4 nasi
hat etmiş S A : ta’ahhüd ettirmiş B I 9 evvelâ AB.
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Rusçuk'dan çıkıp birleşti. Bu sırada Rusçuk'da bulunan Ser-yâver-i 
cenâb-ı şehriyârt Saâdetlû Paşa'nuı1 vuku'bulan iş’âr u ihtarına binâen 
Rusçuk'da kuvvet kalmadığından düşman alt tarafdan geçmeğe çalışmakta 
olup asker yetiştirilmez ise Rusçuk elden gideceğinden bahsile oraya asker 

yetiştirilmesi Mâbeyn-i hümâyûn cânib-i âlisinden emr ü ferman buyrul- 
mağla der-akab oraya asker şevkine mecbûriyet hâsıl oldu. İşte bu fırkanın 
diğer kumandalar ile oralarda bilâ-istifâde vakit geçirmesi düşmana mey
dan vermekle ve Tımova'nın hâli ve1 kuvveti zâten arz olunduğu 3 gibi Os- 
man-pazan'nda olan asker de mertebe-i kifâyede olmamağla düşman Sel- 
vi * cihetinden Tımova'yı dahi tuttu ve mülhakaata5 ileriledi. Bunun üze
rine Safvet Paşa livâsınm iki taburu Kızan'a6 gönderilerek orası tutul
duğu gibi Osman - pazan'nda kalan asker dahi yine Dersaâdet tarafın
dan îslimye cihetine hareket ettirilmiş olduğu sonradan haber alındı ve Haci 
Karandok7 Bey refakatiyle Edime cihetinden Şunuıu'ya gelmekte olan 
çerkes süvarilerinin orada tevkifi tarafı âcizânemden îslimye mutasarrıf
lığına yazılmış olduğu hâlde muahharan Rauf Paşa hazretlerinin orayı 
teşriflerinde asâkir-i merkuume müşârün - ileyh hazretleri tarafından 
kâmilen Şumnu'ya izâm olunmuş iken muahharan bunlar ve Şumnu'da 
bulunan diğer suvâriler Dersaâdet'in emriyle mecbûren Balkan'ın öbür yüzü
ne sevk olundu. Düşmanın bu sûretle jlerilemesi üzerine yine evvelce tasav
vur olunan mezkûr plândan netâic-i hasene istihsâl olunacağındaki ümtd-i 
kav t düşmanın şu perişâni-i hâlinden bir büyük istifâdenin elden çıkarıl
maması mülâhazası ile yine bu manevranın icrası zımnında teşebbüsât-ı 
lâzimeye âcizlerini vicdânen icbâr etmesiyle miişârün-ileyhimâ R edif ve 
Nâmık8 Paşa'lar hazarâtını bi'l-iknâ' fırkanın Kadı - karyesi'nden yine 
Osman - pazan'na hareketi hakkında Ahmed Eyyub Paşa hazretlerine 
emir verildi ve artık Tutrakan cihetinden9 o kadar korku kalmadığından 
orada bulunan Asaf Paşa mezkûr Ahmed Eyyub Paşa fırkasiyle Hezar- 
grad'da birleşmek üzere on taburla Tutrakan'dan hareket ettirildi ve 
hattâ Şumnu'da bulunan Tımova mutasarrıfı celb ile müşârün - ileyhimâ 
hazarâtı10 hâzır oldukları hâlde askerin sûret-i idâresi müzâkere edilerek 
tedârükât için Osman-pazan'na gönderildi ve bu hareket dahi Dersaâdet'e 

yazıldı. Fakat lâyıkıyle bilmediğim esbâbdan nâşt yine Dersaâdet'den

1 Paşa’nuı S A : +  mükerreren B II 2 hâli ve SA : - 0 * arz olun* 
duğu SA : az bulunduğu B II * Selvi: Servi AB || 5 mülhakaata : Balkan’
dan B, Balkan’ı A l  * Kızan SA: Kızanlığ’a B | 7 j j j J l 3 j jû\
AB. g 8 Redif ve Nâmık: Nâmık ve Redif AB || * cihetinden: -f-dahiAB.
10 hazarâtı: +  dahi AB.

müşârün-ileyh Redif Paşa'ya vuku' bulan iş'âr üzerine bu hareket 
dahi te'htr olundu. Eğer bu manevra icrâ olunmuş olsa idi bi-havli'Uâhi 
te'âlâ düşmanın sol kanadı dahi kırılarak pek büyük netâic-i hasene 
istihsâl olunacağı ehlinin indinde ma'lûm ve musaddaktır. Bunu mute’âkıb 
Şumnu'dan Sâlim Paşa livâsı hemen Cum'a ve Osman-pazan cihetinde1 
olan kuvvete zammedildiği gibi Osman Paşa'mn muzafferiyyât-ı vâki'asın
dan lâyıkıyle istifâde etmek üzere yine bu manevranın icrası çâresini 
aramakta iken sâika-i kader Dersaâdet e avdetimizi* tcâb ettirdi. Düşmanın
o sıradaki inhizâmından istifâde olunnuyarak şimdiye kadar kesb-i kuvvet 
etmesine meydan bırakılmasından dolayı elyevm te'essüfden kendimi 
alamam.

Ve' l-hâsıl lâyiha-i3 mezkûr ede ityân* buyrulduğu gibi âcizleri boş ola
rak Şumnu'da oturmadım. Yalnız;5 tertibat ve icrâât için vücûd-ı âcizane- 
min tehammülünden ziyâde mevâki'i dolaştım. Askerin fazla olarak bir 
neferi bile kalelerde kapanıp kalmadı. Kaleler için zâten müretteb asker 
mertebe-i kifâyede olmayıp bunlardan? mudâfa'a-i a'dâ için çıkarılan ve 
tcâb eden yerlere ta'biye edilen mıkdânndan mâ’adâ kalelerde kalan 
asker o kalelerin mehmâ-emken muhâfazasiyçün lüzumu olan askerin 
sülüsü nisbetinde bile değil idi. Vidin'den Osman Paşa hazretleri hareket 
ettirildi. Rusçuk'dan Eşref Paşa hazretleri çıkarıldı. Hattâ bunun için 
sâlifü'l-arz feryâd olunmuş idi. Şumnu'da lâ-akall seyyar olarak elli 
altmış7 tabur bulunmak lâzım iken kaleyi dahi muhâfaza etmek için 
kırk beş tabur 8 ancak var idi ki bu da yalnız istihkâmâtm muhafazasına 
kâft değil idi. Bundan dahi fırka-i seyyâre ve müfrezeler tertib ü ihrâc 
olundu ve bu icrâât hep her9 neferinden bin türlü muhassenât istihsâl 
olunacak sûrette icrâ edildi. Sâhilin her ciheti askerle tutuldu ve cümlesinin 
kumandası sahihlerine tevdi' olundu. Lâkın ma'lûmdur ki büyük kumandan 
her livayı her taburu her bölüğü bi'z-zât kumanda edemez• Kangı 
kalede bi-lüzûm olarak ne kadar asker kalmış ve düşman nereden tecâvüzü 
çalışmış da karşısında bir kuvve-i dâfi'a bulamamıştır. %âten Tuna 
umûm kumandanı meydanda olup acizlen yalnız külliyyat-ı umûra neza
rete me’mûr olmaklığım lâzım gelirken el birliğiyle ve bu veçhile m üf 
redât-ı umûra da fevka’ l-âde çalışıldı. Düşmanın harekatına karşı ve 
eldeki kuvvete göre mümkin olan ve lazım gelen tertibatı icrâ ettim.

1 cihetinde: cihetlerinde AB|| * avdetimizi SB: avdetimi A  || 3 lâ
yiha MB: müzekkereA || 4 ityân: beyân B, isbât A  II » yalnız: belki 
AB|| • bunlardan: +  dahi B, bunlar dahi A  || 7 elli altmış S: kırk elliB j|
• tabur: +  asker AB || • hep her: her bir AB.
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Fakat ne hârici ve dâhili düşmanımızın ve ne de mevâki'in ahvâline 
ma'lûmâtlan olmayan zevât taraflarından emr-i kumandaya müdâhale 
olunması cihetiyle ma'lûmât üzerine karârlaştınlmış1 ve edilecek teşeb- 
büsât semeresiz birakıldı. Kumandaya hâricden müdâhale olunmasından 
devletlerce nasıl seyyiâta tesadüf olunduğu tevârihde mastûrdur. Dersa- 
âdet Rumeli'nin ehemmiyetini takdir etmedi; Rumeli için tertibi mu
karrer olan kuvvet * Rumeli'ye nisbetle o kadar ehemmiyeti olmayan 
Anadolu'ya ve hiç bir fâideyi müfid olmayan 3 Sohum'a sarf u istihlâk 
edildi*. Bu kuvvetin sür'at-i tertib ü tedârilkünü defe'âtla ihtâr ettim. 
Rumeli için askere olan ihtiyâcı Erkân-t harb6 reisi saâdetlû Mahmud 
Paşa hazretlerine de6 arz ettim. H âl böyle iken Dersaâdet'in hatâsından 
dolayı niçin mes'ûl olayım. Dersaâdet'i ihâfe etti denilen telgraf-ı7 
âcizi geçen seneki Bulgaristan mes'elesinde anların def'-i şekaavetleriyle 
uğraştığım esnâda bulgurların efkâr u etvârlanna ve kendilerinin fesâd  
u şekaavet için Rusyalu tarafından fırka ve alay ve tabur hey'etinde 
sebt-i defter edilerek organisi olduklarına yaktrıen kesb-i vukuf ve ma'- 
lûmât etmiş bulunduğuma ve Rusyalu'nun devlet muharebesinin kavâ'idi 
hâricinde ve âdetâ haydud sınıfında8 bulgarlar vâsıtasiyle Balkan'ı 
tecâvüz etmeleri his olunmasına mebnî pek doğru ve 9 sâdıkaane bir ihtâr 
idi. Hattâ Süleyman Paşa hazretlerini Edime cihetine getirip İstan
bul'un hatây-ı sabıkını islâh eden o telgraf dır. işbu ihtâr-ı âcizânemin 
şâyân-ı takdir olacağı yerde şimdi bununla ittihâm olunmaklığıma ça
lışıldığına te'essüf etmemek kaabil değildir. Mükerreren arz ettim ki 
sevâhilin kâffesi tutulmuş idi. Anın için ahâlinin geri çekilmesine hâcet 
görülememiş ve ma'a-mâ-fih kendilerini muhafazaya medar olmak için 
zâten orada bulunan ve sonra celb edilen esliha Rusçuk sancağı 
a/ıâli-i müslimesine bi'l-i'tâ teslîh10 olunmuş olduğu gibi daha icâb 
edenleri teslîh olunmak üzere bir mıkdâr esliha dahi Dersaâdet'den 
celb olunup vilâyete gönderilmiştir ve her sûretle ahâlînin emr-i muhâfa- 
zalarına sa'y ü gayretten11 geri durulmamıştır. Bununla berâber ahâli 
işi Bâbıâli'ye âid mevâddandır. Hattâ bu işin12 mülkiyeye âid olduğu 
lâyihada13 dahi ityân1* ediliyor. Şurasını dahi arz etmekten kendimi

1 kararlaştırılmış: edilmiş AB || 1 kuvvet: kuvveti AB || 8 olmayan 
olmayacak olan AB || * edildi: etti AB || 6 harb: harbiye AB || * de 
S: - AB|| 7 telgraf: telgrafnâme AB || 1 sınıfında: sıfatında AB || * v e :
+  pek AB. 10 bi'l-i'tâ: +  bunlar AB || 11 gayretden: +  dahi AB || 12 işin:
+  cihet-i AB || u  lâyihada SB: müzekkere-i mezkûrede A  || 14 ityân: 
isbât AB.
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alamam ki ma'lûm olduğu veçhile Devlet-i ebed-müddet'in1 hidmetinde bu 
sinn ü sâle gelmiş ve rükûb u nüzûle2 iktidardan iskaat eden bir illetle de 
ma'lûl bulunmuş olduğum cihetle sâye-i merâhim-vâye-i cenâb-ı şehriyart- 
de* zümre-i du'â-gûyâna iltihâkım zamanı gelmiş iken âbâ vü ecdâdımın 
hemen kâffesi kimi lağam ile atılarak ve kimi ttg ü tüfeng* ile can vererek
o taraflarda 6 din ü vatan kurbânı6 oldukları için7 bunlara iltihâk ârzûy-ı 
kavisiyle ve Hânedân-1 Saltanat-ı seniyye'lerinin kemler bendesi ve ni'am-ı * 
celile-i şehriyârilerinin perverdesi bulunduğum vell-ni'metimiz Pâdişâh'ı- 
mız efendimiz hazretlerinin irâde-i kerâmet-âde-i cenâb-ı şâhâneleri8 şev
kiyle ma'a'l-iftihâr bunca meşâkkı ihtiyar ve mâlik olduğum yalnız bir 
canımı atalarım ve10 vatanım yolunda ve Pâdişâh'm uğrunda îsâra 
i/ızâr etmiş olduğum hâlde teşebbüsât-ı ma'rûzenin bir kısmı sâlifffl-arz 
sekteye uğratılmış ve bunun bir çâresini görmek u  ve semeresini devşirmek 
ile 12 uğraşmakta iken tamâm13 istihsâl-i semere zamâmnda14 hirmânım 
reva görülmüştür.

Hiç bir nazar-ı insâfda takdir ü taksinden başka bir sûrette gö- 
rülemiyecek15 hidemât-1 müstahsenem bilmem neden dolayı takdir olun
madıktan başka kabâhat gibi görülerek nâmûs-ı askeriyi ihlâl eder 
sûrette enva'-ı hakaarât-ı azime ile habs ü tevkif olunduktan başka 
bir de mücerred Dersâadet'in hatâsından ileri gelmiş ba'zı uygunsuz
luk taraf-ı âcizâneme azv ü isnâd olunarak bunları yâ amden veya 
cehlen icrâ ettiğim bir sûret-i gayr-ı lâyikada der-miyân edilmiştir. 
Amden lâfzının ma'nây-ı mevzff undan istidlâl olunan maksadı şim
diye kadar her yerde sâdıkaane ettiğim16 hidemât ile ve yalnız evlâd-u 
iyâlimi barındıracak bir çürük17 hâneden başka hiç bir şey18 ve İra
da mâlik olmamaklığım10 ve cehil ta'bir-i galizini dahi20 âlemin in
safına mürâca'atla reddederim; ve zâten kendimi bu din ü devlet

1 rbed-muddet’in : aliyye-i ebediyyü’d-devâm’ın A, aliyye-i cbdiy- 
yetü’d-dcvâm’ın B || 9 nuzûlle : +  âcizlerini AB || * şehriyârlde : -j- ar« 
tık AB || 4 tvifeng : +  i düşmen B || * taraflarda: topraklarda AB ||
• kurbânı: +  olmuş AB || 7 için : +  mücerred A +  fahr ve B ||
• ni’am-ı : +  eltâf-ı B, ni’am u eltâf-ı A  || • kerâmet-âde-i cenâb-ı 
şâhâneleri: kerâmet-âde-i şehriyârîleri A, kerem-âde-i cihân-bânİleri B || 
10 ve : gibi AB || 11 görmek SA : bulmağa B || “  semeresini devşirmek 
ile: semeresiz düşürmemek ile A, semeresiz düşürmemeğe B l ] 11 tamâm: 
tâm AB || 14 zamâmnda: +  bütün bütün AB |] “  göriilemiyecek: +  
bunca AB || 18 ettiğim: icrâ ettiğim A, eylediğim B || 17 çürük : —  AB || 
18 şey : nakd AB || 11 olmamaklığım: +  ile AB || ,# dahi: +  bütün AB.
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uğrunda1 feda etmif olduğumdan ifbu ma'râzâlımı hey'et-i mulıtere- 
menin insafına havale ve ifi Cenâb-ı Â dil-i M utlak' ın adi ü merha
metine ihâle ederek yine tefebbüsât-ı sâbıkanın semeresiz bırakıldığına 
te'essüfle berâber Pâdifah'ımız efendimiz hazretlerinin her hâl ü kâr
da mazhar-ı muzaffenyyât-i aztme olmaları da'avâtına müdâvemet ey
lerim.

Ft 24 * ağustos sene 93.

Senedât-ı şer’iyyenin bilâ-beyyine mazmCıniylc amel olu
nabilecek sûrette tanzimine dâir Mecelle cem’iyeti’nde bir kıt’a 
nizâm -nâm e tanzim ile 1296 senesi cumâde’l - ûlâsımn dördü 
târihiyle tab' u neşr ettirildi.

Hayreddin Paşa makaam-ı Sadâret’de istiklâl isteyip ta- 
raf-ı şâhâne’den dahi buna muvâfakat olunmadığı cihetle isti’fâ 
ettikte Sadârct-ı uzmâ vekâleti uhde-i fakire ihâle buyruldu. 
Dokuz - on gün kadar m akaam-ı Sadâret’e âid olan umûm 
vekâlet sûretiyle idâre ettikten sonra Sadâret’in ilgaasiyle Â rifı 
Paşa başvekil oldu. Lâkin çok duramayıp azl olunarak işbu 
doksan altı sene-i hicriyyesi zil’-ka’desinin üçüne m üsâdif olan 
teşrîn-i evvel-i rûmînin altısında Başvekâlet mansıbı Adliye 
nâzın Said Paşa’ya ve Adliye nezâreti dahi uhde-i fakîre tevcih 
buyruldu.

Mukaddemâ Mecelle cem’iyeti’nde bir kıt’a usûl-i muhâ- 
keme-i hukuukıyye kanûn-nâmesi lâyihası kaleme alınıp Şûrây-i 
devlet’de dahi tasdik olunduktan som a Meclis-i meb’ ûsân’a 
verilmiş idi. Muhârebe zuhûr etmek hasebiyle bunun Meclis-i 
meb’ûsân’da tasdîkına vakit müsâ’id olmadı ve hayli seneler 
mukaddem Fransa’nın usûl-i muhâkeme-i cezâiyyesi tercüme 
olunarak Şûrây-i devlet’de kerrât ile mevki’-i müzâkereye ko
nulmuş ise de Fransa usûlünün bizim hâlimize tevfıkı müşkil 
olduğu ve ale’l-husûs Fransa’da bu usûlün esâsı menzelesinde 
bulunan müdde’î-i umûmiler sınıfı henüz bizde îcâd olunma
mış bulunduğu cihetle ta’dîlât-ı külliyyeye m evkuf olduğuna 
mebnî iş sürüncemede kalmış idi. Sa’id Paşa kemâl-i sür’at ve 
isti’câl ile müdde’î-i umûmî sınıfim açıp ve her vilâyete adli
ye müfettişleri ta’yîn ettirip mezkûr kanûn-nâmeler ile berâber

1 uğnnda: +  çokdan AB || * 24: 22 B, - A.
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birer kıt’ a teşküât-ı adliyye ve icrâ kanûn-nâmelerini Fransız- 
cadan tercüme ettirip ve Fransa’da mer’iyyü’l-icrâ olan hare 
ta’rifesine tevfikan bir de ta’rife kaleme aldınp cümlesini deP- 
aten mevki’-i icrâya vaz’ edivermiş idi. Hâlbuki bu kanûnla- 
nn  memleketimize tevfıkı için arîz ü amîk mutâla’a ile ta’dîli 
lâzım gelirdi. M a’a-hâzâ bunlar icâleten tercüme ettirilmiş ol
duğundan ba’zı mahâllerinde tercüme yanlışlıkları dahi var idi 
ve bir de hiç bir vakitte umûr-ı adliyyede istihdâm olunma
mış ve o yolda ma’lûmât kazanmamış olan binlerce âdemler 
def’aten me’m ûrîn-i adliyye silkine idhâl olunmuş ve ekseri 
ehliyyet ve  kaabüiyyctten mahrum bulunmuş idi. Binâen-alâ- 
zâlik her tarafda mülkiye me’mûrları tarafından şikâyet olun
mağa başladı. Sefâretler ise bu kanûnlan tanımayıp ale’l-husûs 
usûl-i muhâkeme-i cezâiyyeyi kat’iyyen reddeylediler. işte bu 
kerre Adliye nezâreti’ne geldiğimde böyle bir azîm kargaşalık 
içine düştüm. A le’d-devâm bir çok mu’veccât-ı umûrun tesvi
yesiyle meşgul oldum.

Mukaddemâ Zengibar hükümdarı Seyyid Bargaş hazret
lerine bir kıt’a  Nişân-ı M ecîdî gönderilmiş olması üzerine amn 
tarafından makaam-ı mu’allây-i Hilâfet’e gelmiş olan arabiy- 
yü’l-ibâre teşekkür-nâmeye cevâb yazılması fakîre havâle buy- 
rulmağla ana cevâben arabiyyü’l-ibâre bir kıt’a nâme-i hümâ
yûn müsevvedesi kaleme alınmış olduğundan sûreti bu mahâl
le kayd olunur:

Cevâb-nâme-i hümâyûn
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97 senc-i hicriyyesi recebinin gurresinde Sa’id Paşa azl ile 
yerine Kadri Paşa başvekil oldu. Adliye nez&reti dâiresinde 
der-dest-i inşâ olan Hukuk mektebi tamâm olmağla recebin on 
sekizine müsâdif olan 96 sene-i rûmiyyesi haziranının on dör
düncü günü Başvekil Kadri Paşa ve taraf-ı şâhâne’den irsâl 
buyrulmuş olan Mâbeyn-i hümâyûn ikinci kâtibi Süreyyâ Bey 
ve Ma’ârif-i umûmiyye nâzın Münif Paşa ve N âfi’a  nâzın 
Haşan Fehmi Efendi ve Adliye müsteşân Vahan Efendi ve 
Mekteb müdir ve hocaları ve talebesi hâzır oldukları hâlde 
işbu Hukuk mektebi küşâd olundu. Şöyleki cümle huzzâr 
saf-beste-i kıyâm olduldan hâlde taraf-ı âcizîden şifâhen bir 
hitâbe îrâd olundu. Müte'âkıben Süreyyâ Bey tarafından dahi 
ba’zı irâdât vc taltîfât-ı seniyye teblîg u beyân kılındı.

Taraf-ı âcizîdcn îrâd olunan hitâbe budur:

Efendilerim

îlm-i hukukun lüzûm oe fâidesi ma'lûm ve bizim buna ne mertebe 
muhtâc olduğumuz cümle indinde müsellem ve meczûmdur. Nice müddet
ten beri Dersaâdet'de bir Hukuk mektebi küşâdı ârzû olunuyordu. Dt- 
vân-ı ahkâm-ı adliyye’nin teşkilinde bunun bir mertebe daha ehemmiyeti 
arttı. Buna mukaddime olmak üzere ol vakit Adliye dâiresinde ilm-i 
hukuka dâir ba'zt dersler tertib olundu. Muahharan Mekteb-i sultâni 
talebesinden bir sınıf ayrıldı. Orada ilm-i hukuk tedrisine başlandı.

TEZÂKÎR-t CEVDET *97

Lâkin şimdiye kadar böyle müstakil bir Mekteb-i hukuk küşâdına muvaf
fak olamadık. Çalışmadık değil, çalıştık. Ammâ her nasılsa vakt-i mü- 
sâ'id bulamadık. Meğer vakt-i merhûnuna mu'allak imiş. Ya'nî bu emr-i 
ehemm dahi bir takım te'sîsât-ı mühimme İle berâber asr-ı hümâyûna 
merhûn imiş. Asr-ı mahâsin-hasr-ı hümâyûnun mağbût-ı sevâlif-i a’sâr 
olduğuna bu mektebin bu gün küşâd olunması dahi bir delil-i cedîddir. 
Bu tasavvur-ı mühimmin fi 'le  gelmesi ma’ârif-perver bir zât-i âlî-kadrin 
başvekâleti zamanına tesadüf etmekle müftehiriz ve bunu fâ l-i hayr itti
hâz eyleriz.

Efendiler, tahsil edeceğiniz ilmin kadri pek büyüktür. Bilirsiniz ki 
hisâb ve hendese ve kimya gibi ulûm-ı akliyyeyi ta'Um için bir peygamber 
gelmedi. Ammâ kavânin-i şer'iyyeyi telkin ü tebliğ için ulü'l - azm pey
gamberler geldi. Bu bâbda başka delil irâdvna hâcet göremem. Veli-ni’- 
met-i bi- minnetimiz pâdişâhımız erike-pirây-i Hilâfet u cihân - bâni 
Sultan Abdülhamid Hân-1 sâni efendimiz hazretleri dahi mektebinizi zîr-i 
himâye-i hümâyûnlarına aldılar. Mektebiniz/e azim şeref ü i’ tibâr verdi
ler. Resm-i küşâdında bulunmak üzere Başvekil*terine emr üfermân bu

yurmuşlar ve himâye-i mahsûsa-i hümâyûnlarına delil olmak üzere havas- 
s-ı bendegânından birini dahi göndermişler. Bu aoâtıf-ı mütevâliye-i haz
ret-i pâdişâhînin şükründen biz de âciziz siz de âcizsiniz* Fakat inşâ-Al- 
lahu te'âlâ ikmâl-i tahsil ile Devlet-i aliyye'ye güzel hizmetler edersiniz 
de bu veçhile îfây-ı teşekkür yolunda bulunursunuz. Matlûb-ı hümâyûn 
dahi budur. Hemen Cenâb-ı Hakk ve Feyyâz-ı Mutlak ömr ü şevket S 
iclâl-i hazret-i pâdişâhtyi rûz-efzûn ve sâye-i hümâ-vâye-i hümâyûn
larında böyle rıev be-nev te'sîsât-ı hayriyye müşahedesiyle cümlemizi rnüf- 
tehir ve memnûn buyursun.

Süreyyâ Bey tarafından îrâd olunan nutkun hülâsası: Evve
lâ taraf-ı zî-şeref-i hazret-i tâc-dârîden bi’l-cümle talebeye lüt
fen irsâl ü ihsân buyrulan selâm-ı selâmet-eııcâm-ı hazret-i p â
dişâhînin teblîgından ve sâniyen Mekteb-i hukukun taht-ı hi
mâye-i ma’ârif-vâye-i şehriyârîye kabûl buyrulmuş olduğunun 
tebşîr ü iş’ariyle berâber Mekteb-i mülkiyye-i şâhâne’den bâ- 
şehâdet- nâme çıkan şâgirdâmn nişân ihsân ve şâir mükâfâtın 
bî-dirîg u şâyân buyrulmasiylc her birerlerinin iltifât-ı felek-dere- 
cât-ı cenâb-ı zıllu’llahî’ye nâiliyyetle mesrûr u şâdân oldukları 
gibi işbu Mekteb-i hukukdan çıkacak olan şâgirdâmn da mazhar-ı 
iltifât ve tc’attufât-ı merâhim-âyât-ı V elî - ni’met-i bî-minnet
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olacakları tebşîrâtmdan ve bir de talebenin kemâl-i sa’y  ü gay
retle derslere devâm ve ilm-i hukuku ke-m â-yenbagî tahsile 
ihtimâm eylemeleri fermân-ı şâhânesinin iş’ân  ile ba’de’t- tah
sil Zât-i mclck-simât-ı hazret-i şehriyârî’nin ve vatan ü mille
tin kendilerinden beklediği hidemâtı bi-hakkin ifâya sa’y  (i 
verziş eyleyecekleri kaviyyen me’mûl-i şâhâne idüğinin emr ü 
tebliğinden ibârettir.

O l gün teberrüken Mecelle'den derse başlanmak mukarrer 
olduğu hâlde Mecelle hocası gelmemiş olduğundan çâresiz kürsî- 
nişin-i tedris olarak âcizâne Mecelle'nin birinci maddesi tedris 
olunmuştur.

işbu Tezkire-i erba’înin tetimmesi bundan som a kısım 
be-kısım takdim olunmak musammemdir. Fakat burada bir muh- 
tıracıkla hatm-i kelâm edeceğim. M a’iûm-ı hakaayık- lüzûm-ı 
semûhîleridir ki birzam âm n vuku’âtı üzerine lâ-akal bir kam  
geçmedikçe ilân olunamaz. Binâen-aleyh işbu Tezkirc-i erba’înde 
beyân olunan ahvâlin ekseri mektûm tutulmak lâzıın gelir. O l 
bâbda em rü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.

Ft a zî’l-ka'de sene gg ve J t s eylül sene g81

1 Burada on sekizinci defler sona ermektedir.

T e z k ir e  N o. 40’ın  T etim m e sı

Iran şâhı’nın ammi-zâdesi Hüsâmü’d-Devle I2g7 senesi 
hacc etmek üzere Dersaâdet tarikiyle Mekke-i-Mükerreme’ye 
gidip işbu 1298 senesi evâilinde avdet ile Dersaâdet’e gelip 
İran’a gider iken yanına ümerây-i askeriyyeden M îrlivâ Sü
leyman Paşa terfik olunarak Iran şâhına bir kıt’a nâme-i hü
mâyûn gönderilmiştir. Bundan maksad-ı aslî V an ve Hakkâri 
tarafında merci’-i ekrâd olan Hâlidî meşâyihinden meşhûr 
Ubeydullâh Efendi geçen sene bir hayli ekrâd ile Iran hüdü- 
dunu geçip memâlik-i İran’a küllî îrâs-ı hasâr etmiş ve Iran 
devletini ürkütmüş olduğu ve bu sene dahi harekete müste’id 
bulunduğu cihetle Iran devleti tarafından pek çok iştikâ olu
narak Şeyh’in te’dîbi istenilmiş ve Şeyh’e karşı Rusyalu tara
fından dahi Iran devletine va’d-i imdâd edilmiş olduğuna mebnî 
niyyât-ı hasene ibrâziyle Iran şâhına te’mînât vermekten ibâ
rettir. Bu nâme-i hümâyûnun müsevvedesi eser-i hâme-i fakîr 
olduğundan buraya kayd olunması münâsib görülmüştür.

Iran şâhı’na nâme-i hümâyûn

Âlî-kazret gerdûn-rif'at keyvân-menzilet hurşid-taPat Cemjid- 
menkabet Ferîdûn-fer Hümâyûn-eser masdar-ı âsâr-ı celâdet mazhar-ı 
envâr-ı celâlet mu addil-i nehâr-ı nasafet mükemmil-i bahâr-ı şefekat 
mâh-ı miinîr-i sipihr-i bahtiyarı jâh-ı serir-i serveti vü kâmkâri müte- 
vessid-i cây-gâh-ı Keyâni miistenid-i çâr-bâliş-i cihân-bâtıi zü'd-devleti'r- 
râsiha ve'l-izzeti'f-fâmiha mâlik-i memâlik-i Iran-zemtn kehjü'l-islâm 
ve'l-müslimin cemtlü'f-fiyem eclilffl-himem devlet-penâh sa'âdet-deslgâh 
hâkaan-t Cem-câh ka'ân-1 bâ-intibâh Nâsıruddîn Şâh M
4JUI j  o jjf' j  j* «îUl-a. o liıl y-> j  j —Â*
4jl-u~rJI oIajIJİj Jl lîjliJjiJlj oAJL. «J'iU-l j  >/ jş,W j  
huzur kaânilerirıe j  matla'ından ru-nümâ ve ehille-i edille-i
müvâlât ü müvâhâta berâ'atü'l-istihlâl-i hakikat -niimâ olan ferâif-i 
tekrimât-ı ihlâskâri ve letâif-i ta'zîmât-ı ihtisâs-fi'âri ithâf u ihdâ olun
duktan sonra müdde'ây-i hullet ü musâfât bu veçhile beyân u isbât olunur 
ki cihet-i câmi'a-i islâmiyye ve fehvây-i I ü j- jU  iktizâsınca beyne'd- 
devleteyni'l-aliyyeteyn yek-ciheti vü ittihadın istikrân ve beyne'l-hazre-
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teyni'l-fah tmeteyn der-kâr olan alâka-i mahabbet ü musâ/ât ve râbıta-i 
meveddet ü müvâlâtın istimrarı ahass-ı âmâl-i sıdk-iştim âl-i muhâla- 
sat-şi’âri olmaktan nâşî dâimâ leedtd-i libâs-ı vedâd ve temhid-i esâs-1 
ittihâd için vesile taharrisinden halt olmadığım hâlde ammi-zâde-i kaâni- 
leri sa’âdet-nısâb fehâmet-intisâb Hüsâmü’d-Devle’nin ifây-t fariza-i 
hacc için bu taraflara gelip gitmesi bu ümniyye-i hayriyyeye vesile-i mü
nâsibe ittihâz edilmiştir. Müşârün-ileyhin zehâb u iyâbında â l  j  Î 1 *  

vet (resince hakkında ihtirâmât-ı kâmile icrâsiyle mevzii’-1 bahs olan 
müdde’ ây-i i/ılâs ü ihtisâsa bir delil-i cedid gösterilmiştir ve bu kerre
ol cânib-i hakaayık-câlibe avdetinde 1 Bey dahi ana terfik olunmağla 
bi-lûtfihi te’ âlâ ol taraf-ı bâhirü’ ş-şerefe müvâsaletinde bu bahsi şifâhen 
dahi takrir ve gerek hüdûd işlerine ve gerek husûsât-ı sâireye dâir mev- 
dû'-ı hafızası olan niyyât-ı hasene ve efkâr-ı hâli sanemizi güzelce izah u 
tefsir edeceğinden tebligâtma vüsûk u i ’timâd ve gıbbe itmâmi’l-me’- 
mûriyye ahbâr-ı sıhhat ve selâmet-i keyâniltri ile bu tarafı dahi hisse- 
mend-i mesâr etmek üzere hemen avdetine ruhsat verilmesi mercû ve mü- 
temeımâdır.

Hüdûd mes’elesirıe gelince re’y -i mün(r-i müşkil-güşâ ve zamir-i 
müır-nazfr-i âlem-ârâlanna râşenâdtr ki tebe’a-i irâniyyeden olan ekrâd 
ile diğer sunûf ahâli beyninde rû-nümâ olan ihtilâfât üzerine beri taraf 
ekrâdından ba’zılan bi-hasebi’l-cinsiyye mu’âvenete seğirtmekte oldukları 
lede’ l-istihbâr ğ)l .. Jn* Ijlâl y  öUiJU» j l 3 emr-i mü-
nifine imtisal ve o l i  lj»J-»l j  â l l îîU mazjnûn-ı şerifi lâzım gelen
lere tebliğ olunmağla berâber hüdûd üzerine mıkdâr-ı kâfi asâkir-i nizâ
miyye sevk ü ta’ biyesine isti’câl olunmuş ve bu sûretle gidenlerin arkası 
kesilip gideceklerin dahi önü alınmış idüği cihetle asâkir-i irâniyye bi’s- 
sühûle muhalifinin te’ dibine muvaffak olmuş idi. işte bu teşebbüsât-ı 
halisane bu tarafın ihlâs-ı niyyet ve hulûs-1 taviyyetine burhân-ı celidir 
ve bundan böyle dahi her hâl ü kârda ve siyyemâ bu asr-ı işkâl-âsârda ta
raf enden <£>cll j  j i I Jp IjJjU mü’eddâsına tevfik-i hareket ve yek-digeri 
ihtara musâra’at lâzime-i hâl ü maslahat olduğu bâhir ü bedihidir. Binâ
en-alâ-zâlik lâyih-i hâtır olan ba’z-ı husûsâtı müterettib-i zimmet-i ihlâs u 
muhâdenet olduğu üzere tebliğ u ihtâr ile taharri-i tarik-i salâh u felah 
muvâfık-ı maz/nûn-ı hikmet-meşhûn-ı £̂ L»Vİ VI JjjI öl görülmüştür.

1 Metinde isim yeri boş bırakılmıştır.
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Şöyleki hüdûd üzerinde rû-nümâ olan ahvâl-i ihtilâliyyenin başlıca 
sebebi İran me’mûrlanndan ba’zılarının rızây-i adâlet-intimây-i keyi
flilerine münâft ve kaa’ide-i hikmet ü hükümetin hilafı olarak ekrâd 
hakkında vuku’a getirdikleri mu’âmelât-ı gayr-ı mülayime olduğu tah- 
kikât-ı vâkl’adan anlaşılmış ve hâlbuki vâdt-i muhalefette dolaşanlar 
te’dib ü terbiye buyrulmuş ve şân-ı hükûnut-i irâniyye yerine getirilerek 
jâUI »ISj jjLJI mazmununa mürâ'ât zamânı gelmiş olduğuna nazaran 
şimdi kaa’ ide-i jâUI j  İöjS\ bu bâbda birinci esâs itti
hâz olunup da tedâbtr-i lâzime ana bina edilerek «-il- l> âl J* müeddâ- 
sına ri’âyet ve muktezâsınca icrây-ı lâzinu-i mürûet ve
jJt-Âİl â l öl I jL-Jl j  JaJL IfLı lj«.L«U emr-i münîfitıe tevfik-i 
hareket edilse ve me’mûrin-i mülkiyye ve askeriyyenin

Beyit

i js* ® J ' j î  ' j r j *  j  J  ı i  W j  i M r * .

tartka-i enikasınca devâm-ı sülük ve hareketleri için ta’limât-ı lâzime 
ve terıbihât-ı kâmile ihsân buyrulsa ihtilâfât-ı vâkı’a külliyyen ber-taraf 
olarak iki taraf dahi

Beyit
c—jl jû i Jİ»U- (II» cJaL- jl

vefkınca hisse-dâr-ı fevâid-i bi-şümâr olur ve ol hâlde hüdûd işleri 
cânibeynin lıâlisâne teşebbüsâtiyle bi’s-sühûle hüsn-i sûret bulur i’ti- 
kâd-ı kavisindeyim.

Ba’ d-ez-in dahi âfitâb-ı vedâd ü müvâlat sipihr-i ittihâd ü itti- 
fâkda nûr-efşân-ı musâfât olarak şolki lâzime-i din ü millet ve mukte- 
zây-i levâzım-ı şeri’attir ke-mâ-hiye-hakkuhâ taraf-ı kaânilerinden mer’ î 
olmak ve eboâb-ı mufâvazât ve mürâselât meftûh tutulmak me'mûl-i 
hayriyyet-şümûl-i şahanemizdir.

|ll» Jai.I j  öljlî j  £;l£» j  jU jl J*l j l  j j j *  j *>.

il^Vl J î 3 jIj öli>i-jj j  *-»^îîl j j j b
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Bir vakittenberi Ermeni patrikinin Dcvlet-i aliyye hakkın
da rû-nümâ olan âsâr-ı hiyânet-kârîsi Bâbıâlî’ce mcvzû’-ı bahs 
olduğu hâlde bu esnâda Dersaâdet’e gelen Sis katoğikosu dahi 
Patrikhâne’nin tahakkümünden arz-ı şikâyet etmekle Sis ka- 
toğikosluğu hakkında ma’lûmât ve mutâla’ât-ı âcizânem suâl
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buyrulmağla katoğikosluklar hakkında m a’lûmât-ı târîhiyye ve 
Tesm iyeyi hâvî bir lâyiha kaleme alınarak B âbıâlî’ye takdim 
olunmuştur. Sûreti buraya kayd olunur:

Sis katoğikosluğu hakkında lâyiha

Ermenilerin papaları hakkında1 bulunan ve katoğikos denilen rets-i 
umûmilerinin fV l-asl makam ve mezheblerince en kadîm merkez-i rû- 
hânîleri Eçmiyazin kilisesi olduğu hâlde tatar kaiminin ol havaliyi is
tilâları üzerine ermeniler etrâfa perişan u perâkende oldukları sırada 
katoğikos dahi emenilerce teberrük olunan ba'z-ı emânât-i nıezhebiy- 

yeyi alıp beri tarafa firâ r ve Kozan havâlisinde istikrâr ile Sis'deki 
manastır ve kiliseyi inşâ ve orasını merkez-i ruhanî ittihâz eylemiştir. 
Fakat katoğikosun bu veçhile Eçmiyazin'den firarında akrabasından biri 
dahi Van tarafında vâki' Ahtamar'da kalıp bir kilise inşâ etmekle o 
dahi ol tarafça ermenilere bir rets-i umûmt olmuştur ve iki kilisede dahi 
katoğikosluk münhâll oldukça anların ahfâdından biri intihâb olunmağla 
ikisinde de katoğikosluk tevârüs ede-gelmiştir.

Tatarların âsâr-ı kahr u galebeleri zâil olduktan sonra ermeniler 
Eçmiyazin'de içtimâ' ile yine ma'bed-i kadimlerin ma'mûr ettiklerinde 
eski katoğikos neslinden Sis'de katoğikos bulunan zâtı emânetler ile be
râber Eçmiyazin'e gelmek üzere da'vet etmişler ise de bu familya hayli 
müddetten beri Sis'de yerleşmiş olduklarından Eçmiyazin'e gitmediğine 
mebnt ol tarafın piskoposlart içlerinden birini Eçmiyazin katoğikoslu- 
ğuna intihâb eylemişler. Bu cihetle ermeniler için üç rets-i umûmi peydâ 
olup bunlardan Eçmiyazin katoğikosu intihâb tarıkiyla ve Sis ve Ahtamar 
katoğikoslan dahi tevârüs ile ta'yin oluna-gelmişlerdir. Revan havâltsinin 
ermenileri Eçmiyazin’i ve Kürdistan tarafının ermenileri Ahtamar'ı ve 
Kozan ve Maraş ve Haleb cihetlerinin ermenileri S is'i kendilerine merci* 
bilmişler ve bu üç katoğikos dahi zeyt-i mukaddes denilen belesân yağını 
çıkarıp piskopos rütbesi itâ etmeleriyle üçü dahi ermenilerin papaları 
makaamında birer rets-i umûmi bulunmuşlardır.

Eçmiyazin kilisesinin kıdemine ve katoğikoslan intihâb-ı umûmt 
ile ta'yin oluna-geldiğine ve ermenilerin ekseriyeti ol tarafda olduğuna 
mebnt diğerlerinden daha ziyâde şöhret bulmuş ve Dersaâdet'deki ermeni
lere dahi merci' olmuştur. Binâen-aleyh her sene Eçmiyazin'denDersaadet'e 
rüesây-i rûhâniyye gelerek İstanbul ermenilerinden para toplarlar ve ba'z-ı

1 İfâdenin gidişine göre varında olmalıdır.

İstanbul'un zengin sarrâflan Eçmiyazin'e surreler gönderirler idi. Kari- 
bü'l-ahdde Rusya devletiyle İran devleti arasında zuhûra gelen muhare
bede Rusyalu Revan eyâletim zabt u temellük etmekle meşhûr Kazzaz 
Artin şâir mu'teberân-t ermeniyâm cem' ile beyinlerinde lede'l-müza- 
ere: “  Revan eyâleti şimdiye kadar Iran devleti yedinde bulunup biz 
Eçmiyazin'i bu tarafa çekiyor idik. Şimdi orası bir kuvvetli devletin pen- 
çe-i temellüküne geçti. Bundan sonra orası bizi çeker. Bu ise Devletli 
aliyye'nin ermeniler hakkında der-kâr olan emniyet ve itimâdına halel 
getirebilir. Hâlbuki Devlet-i aliyye'nin umûr-ı mâliyyesi ve bi'lcümle 
devlet me'mûrlarının mu'âmelâtı ermeni sarraf lanntn elindedir. Bu em
niyete halel gelir ise bunca menâbi'-i servet elimizden gider. Biz bundan 
sonra mümkin mertebe Eçmiyazin'den kat'-ı rişte-i te'âlluk etmeliyiz"  
diyerek Eçmiyazin'e irsâl oluna-gelen sünelerin kat'ına dâir bir karâr 
verdirmiş ve keyfiyeti mahremâne olarak ol vakit Riyâset-i küttâb man
sıbında bulunan A k if Paşa'ya beyân ile ermenilerin Rusya tarafına te
mayülünden kendileri maddeten azim hasara uğrayacaktan gibi Dev- 
let-i aliyye'ye dahi ma'nen mazarrat geleceğinden bahsile sünelerin inkı- 
tâ'ından dolayı Rusya sefâretinden vuku'u melhuz olan tebligaatm isgaa 
olunmamasını ihtâr eylemiştir. Fi'l-vâki' ol vakit Rusya sefareti tarafın
dan İstanbul ermenilerinin Eçmiyazin'e olan revâbıt-ı kadtmelerine halel 
getirilmemesi devleteyn menâfi’ ine muvafık olacağından bahsile bu sur- 
relerin kesilmemesi için mükerreren tebligaat vuku' bulmuş ise de A kif 
Paşa başdan savma cevâblar ile geçiştirmiştir. Bu husûsa dâir A kif 
Paşa ile Rusya sefâreti Baş tercümanı beyinlerinde cereyân eden mükâ- 
leme ve müzâkerelerin keyfiyeti Bâbıâlî'ce halef en an selefin mesmû' ve 
ma'lûm olan rivâyât-1 müteselsiledendir.

İşte ol vakit İstanbul'ca Sis katoğikosluğuna ehemmiyet verilerek 
İstanbul ermeni patrikliği dâiresindeki kiliselerde Sis katoğikosunun ismi 
okunmağa ve Sis'de piskoposluk rütbesi alan rüesây-i rûhâniyye her taraf
da tanınmağa başlamıştır. Fakat İstanbul ermeni patrikliği dâiresinde 
bulunan ermenilerin mu'teberânı iki kısım olup bir takımı Kazzaz Ar- 
tin'iıı ittihâz eylediği işbu meslek-i cedîd üzere Sis katoğikosluğuna mer- 
bûtiyeti isteyen takım idi. Diğeri ke-mâ fi's-sâbık Eçmiyazin'e merbût 
kalmak da*iyesinde bulunanlar olup Rusya'lılar dahi politikalan iktizâ- 
stnea bi't-tabı' bu kısm-ı sâniyi istishâb ede-gelmişlerdir. Eçmiyazin 
kilisesi ermenilerin merkez-i kadimi olmak hasebiyle katoğikosu birinci 
add olunur ise de Sis katoğikosu dahi ermeni mezhebince teberrük olunan 
emânetler kendi yedlerinde bulunmak ve eski katoğikoslann neslinden
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olmak mülâbesesiyle tefevvuk iddi'asından hâlt olmamışlardır. İstanbul 
ermeni patrikı her kim olur ise olsun bir piskopos olup mezhebce rets-i 
rûhânî olmadığı cihetle belesân yağı çıkaramaz ve piskoposluk rütbesi 
veremez ise de devletçe bir büyük rütbede bulunarak gerek Sis ve gerek 
Ahtamar katoğikoslannm devlete âid olan umûr u husûsâtında anlar ile 
Bâbıâlt arasında vâsıta olduklarından her vakit İstanbul ermeni patrik
leri her tarafça icrây-i nüfûz ede-gelmişlerdir. Çünki devletçe katoğikos- 
lann iktidâr-ı ruhanileri aranmayıp Bâbıâli'ce resmen ermeni patrikı 
tanınmakta olmasiyle ortodoks mezhebinde bulunan hıristiyanların birinci 
rets-i rûhânîleri olan İstanbul rum patrikımn hâiz olduğu müsâ’adât 
tamâmiyle ermeni patrikıne dahi verilmiştir. Bu cihetle ermeni patrikleri 
Sis ve Ahtamar umûruna ba'zan istihkaklarından ziyâde müdâhale et
mişlerdir.

1261 senesi cumâde’l-âhiresi evâilinde isdâr buyrulmuş olan bir 
kıt'a berât-ı âli mündericâtma nazaran Ahtamar manastırında katoğikos 
nâmiyle kadimden beri Ohan Râhib bilâ-berât ikaamet etmekte olduğu 
hâlde vefât etmiş olduğundan şâir marhasalıklar misillû İstanbul ermeni 
patrikliği tarafından istid'â ile mahsûs marhasa ta'yin olunmadıkça 
kimesneye marhasalık ve katoğikosluk ettirilmemek üzere ol vakit İstanbul 
patrikı tarafından verilen takrir üzerine sâdır olan fermân-ı pâdişâhı 
mucibince fî-mâ-ba'd katoğikosluk unvânt olmamak üzere Erzurum'la 
Karabet Râhib marhasa ta'yin olunmuştur; ve muahharan münhâl vuku' 
buldukça ol sûretle tevârih-i muhtelif ede berevât-ı âliye verilmiş ise de 14 
cumâde'l-âhire senetârihindeyine Ermeni Patrikı tarafından vuku'bulan 
inhâ üzerine katoğikos unvâniyle Haçadur Râhib bi'l-intihâb Ahtamar 
katoğikosluğuna nasb olunmuştur. Fakat berâtında katoğikosluğun levâ- 
Zimından olan yağ çıkarmak ve piskoposların azl ü nasbına muktedir ol
mak maddeleri şurûtuna dere olunmamıştır.

İ2J9 târihinde ermeniler e mahsûs olarak yapılan nizâm-nâme lâyi
hasının ta'dil ü tashihi için Bâbıâlt'de teşkil olunan komisyonda Sis 
katoğikosluğu hakkında cârt olan verâset usûlünün ilgaasiyle katoğikos
luk münhâll oldukta yalnız Sis dâiresi piskoposlarına hasr edilmiyerek 
intihâb-ı umûmî ile katoğikos nasb olunması gibi Sis'e dâir ba'z-ı 
mevâddın nizâma derci ermeniler tarafından istenilmiş ise de ol vakit 
Kozan-dağları Kozan-oğullan yedinde bulunduğundan oraya dâir nizâma 
bir şey derci münâsib görülmeyip her ne vakit Kozan kıt'ası taht-ı itâ'at 
ve inzibâta alınır ise ol vakit bu misillû mevâddın nizâm-rıâmeye zeyl 
edilmesi husûsuna karâr verilmiş idi.
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Mü te' âkı ben Ftrka-i islâhiyye ile Sis'e varılarak Kozan ve havâ- 
lisinin zabt u islâhı emrinde Sis katoğikosu Kirağos Efendi ile Kozan 
ermeni mu'teberânının epeyce mu'âvenetleri görülmüş idi. Lâkin bu İslâ
hat esnasında Kirağos fevt olmağla yerine akrabâstndan Nigoğos nâm 
piskopos ol havâli piskoposlariyle mu'teberân-ı ahâlî tarafından kato- 
ğikosluğa intihâb olunarak tanzîm ettikleri mahzar Bâbıâli'ye takdîm 
olunmuş idi. 01 vakit ise Dersaâdet'deki ermeni mu'teberânı iki Jtrka 
olup biri Sis katoğikosluğuna ehemmiyet vererek dâimâ Eçmiyazin'e 
mürâca'at ihtiyâcından kurtulmak üzere Sis manastır ve kilisesini güzelce 
ta'mir ve Sis ile Adana arasındaki yol tesviye ve manastır merbûtâtından 
olmak üzere hanlar inşâ edilmek fikrinde bulunup manastırın masârif-i 
ta'mîriyyesine iâneten cânib-i mirîden dahi beş yük kuruş kadar akçe ihsân 
buyrulmak gibi ba'zı müsâ'adât gösterilmek tasavvur olunmuş idi. Diğer 
fırka dahi Eçmiyazin'e hasr-ı irtibât ederek Sis katoğikosluğunu ehem
miyetten düşürmek fikrinde olup düvel-i ecnebiyyeden ba'zısı dahi politi
kası îcâbınca bu fırkayı istishâb etmekte idi ve Eçmiyazin tarafdân olan 
işbu fırka-i saniye ol vakit Patrikhâne'ce ftrka-i ûlâya gaalib gelerek 
Nigoğos'un katoğikosluğu redd olunduğundan Patrikhane ile Sis kilisesi 
arasında ihtilâf ve mübâyenet zuhura geldi. Sis piskoposları ve Kozan 
ermenileri mu'teberânı usûl-i kadîme üzere katoğikoslanm kendileri in- 
tihâba haklan olup Patrikhâne'nin vazifesi anların istid'âlanm Bâbı- 
âlî'ye arz ile kapı-kethüdâlık derecesinde bir vesâtetten ibâret olduğunu 
iddi'â ederlerdi. Patrikhâne heyeti ise bu bâbda tevârüs usûlünün ilga- 
siyle intihâb-ı umûmiye mürâca'at olunmak lüzûmunu iddi'â eylerdi ve bu 
verâset usûlünün ilgaasına dâir henüz ermeni nizâm-nâmesine bir mâdde 
zeyl edilmemiş olduğu hâlde ol vakit hemen Patrikhâne'ce Nigoğos'un 
intihâbı hakkında olan sâlifü'z-Zİkr mahzarın reddiyle intihâb-ı umû
miye mürâca'at olunması ekseriyyet-i ârâ ile karâr altına alınmış idi.

Kozan ermenileri ise işin dûçâr-ı teahhur olduğunu görerek hemen 
ba'z-ı mu'teber ân ile piskoposlar manastıra duhûl eyleyip ve zeyt-i mu
kaddes dedikleri belesân yağı ile Nigoğos'un saçlarını yağlayıp katoği
kosluk makaamına geçirdiler ve kilise emânetlerini kendisine teslim edi
verdiler. Bu mu'âmele ermeni Patrikhânesi'ne pek girân geldiyse de Pat- 
rikhâne'de Katoğikos aleyhine îmâl edecek bir kuvve-i rûhâniyye olma
dığından Patrik'ın devlet sayesinde hâiz olduğu iktidân isti'mâl ile N i
goğos'u tazyik ederek istifaya mecbûr eylemek üzere Dersaâdet'e celb ü 
ihzân Bâbıâlî'den istid'â olundu.
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Sis'lilerin harekeli âdet ve te'âmüle müstenid olup Patrikhâne'ce 
Sis hakkında mutasavver olan husûslar dahi henüz nizâm-nâmelerine 
zeyl edilmemiş olduğu cihetle bunda devletin nizâmına mııhâlif bir ha
reket dahi olmadığından Nigoğos hakkında bir mu'âmele-i tazyikiy- 

ye icrasına bir vech-i vecih yok iken Patrikhane'ce ekseriyet ile verilen 
karârın icrâsına her nasılsa ol vaktin hükmünce müsâ'ade buyurularak 
Nigoğos sûret-i cebriyyede Dersaâdet'e celb ile Patrikhâne'ye teslim ve 
hakkında âdetâ cani mu'amelesi icrâ edildi ve hayli müddet İstanbul'
da mevkuf tutuldu; ve anın bu tarafa ihzân üzerine Patrikhane tara

fından Mıgırdiç nâmında bir marhasa Sis katoğikosluğu kaymakamı 
ta'yin ile Sis*e izam olunduysa da Sis’itler kabûl etmedikleri cihetle 
manastıra giremeyip Ayintab'a vardı; proteston mezhebine girdi yakayı 
kurtardı.

Ba'dehû Patrikhâne'ce vuku' bulan ihtilâf üzerine mübâhasât-ı 
kesire cereyanından sonra ekseriyyet-i ârâ ile verilen karâr mucibince 
Sis katoğikosluğu hakkında câri olan verâset usûlüne muhâlif olarak 
irıtihâb-ı umûmiye mürâca'at ile seksen dokuz senesinde Sis katoğikosları 
neslinden olmayan diğer Mıgırdiç nâmında bir piskopos Sis katoğikoslu- 
ğuna intihâb olunmuş ve Patrik'm takriri üzerine isdâr buyrulan berât-ı 
âlide furût-ı kadimesi veçhile belesânyağı çıkarmak ve dâiresi dâhilinde 
olan piskoposları azl ü nasb edebilmek maddeleri dahi münderic bu
lunmuştur. Mıgırdiç bu berât-ı âli ile Sis'e vardıkta Kozan ermenileri 
fermân-ı pâdişâhtye itâ'at ile hah u nâ-hâh manastır ve kiliseyi ana 
teslim ettiler ise de kendisine rûy-i kabûl göstermedikleri cihetle Sis'de 
duramayıp ol vakitten beri Haleb cihetinde dolaşmakta ve ekseriyâ Ma- 
raş'da ikaamet eylemekte bulunmuştur.

Eçmiyazin tarafdârânının ber-vech-i meşrûh galebesinden istifâde 
etmek üzere Eçmiyazin katoğikosu tarafından umûr-ı rûhâniyyeye nezâ
ret eylemek için Dersaâdet'e bir vekil gönderip resmen Bâbıâli'ye iş'âr-ı 
keyfiyyet eylediyse de Bâbıâli tarafından kat'iyyen redd olunduğu Mezâ- 
hib-odası'nda mahfuz bulunan seksen beş ve seksen altı târihli muhâbere 
evrakında münderictir; ve bir de Dersaâdet'de mevkuf olan mûmâ-ileyh 
Nigoğos her ne kadar katoğikosluktan isti'fâ etmek üzere icbâr olunmuş 
ise de isti'fâ etmeyip hâlbuki amn üzerinde bulunan rütbe-i rûhâniyye 
bâki oldukça Mıgırdiç'in katoğikosluğu sahih olup olmayacağı ermeniler 
arasında mebhûsün-anh olarak bir çoğu bundan dolayı zihinlerini şübhe- 
den tahlis edemediklerinden Patrikhâne tarafından Nigoğos bir manastıra 
nefy ü habs olunarak nihâyet istifaya mecbûr edilmiştir. Lâkin bu keşâ-keş-
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ler arasında Sis katoğikosluğu umûm muhtell olmağla Kozan ve Maraş 
cihetlerinde pek çok ermeniler tebdtl-i mezheb ederek bir çoğu katolik ve 
bir mıkdân proteston oldular. Mıgırdiç ise âciz ve mütehayyir kalarak 
doksan sene-i hicriyyesinde Bâbıâli'ye mahsûs âdem ile takdim eylediği 
artzesinde ermenilerin katolik mezhebini sülûkünden ve bu hâl ile yakında 
Sis katoğikosluğu mahv olarak merci' iyyet-i rûhâniyyeleri Eçmiyazin'e 
münhasır kalacağından bahsile imtiyâzâtının tevst'ini ve iâne-i nakdiyye 
ihsân buyrulmasını istid'â etmekle keyfiyet Meclis-i mahsûs-ı vükelây-i 
f  ihamda bi'l-m utâlâ'a icâbına bakılmak üzere Hâriciye nezâret-i celile
sine havâle buyrulmuş ise de anın üzerine bir mu'âmele cereyan etmeyip iş 
hâli üzere kalmıştır.

Sis katoğikosluğunun ihtılâl-i ahvâlinden dolayı ol havâlîdeki er
menilerin tebdîl-i mezhebe mütemâyil olmalan Ermeni Patrikhânesi'ni 
dahi ziyâdesiyle müteessir etti. Hâlbuki işi Patrikhâne dağıttı. Sonra da 
toplayamadı ve şimdi mülkiye me'mûrlan tarafından ermeniler hakkında 
eser-i sahâbet gösterilerek bu yolda işin önünü alabilmek üzere nezâret-i 
âcizfye mürâca'at eyliyor ve mukaddemâ Sis umûruna istihkaakımn 
fevhnda olarak pek ziyâde müdâhale etmiş iken şimdi Katoğikos'un 
müstakil olduğunu söylüyor. Hâlbuki Mıgırdiç'in Sis* e gidip de manas
tırda ikaamet ile umûr-ı mezhebiyyenin inzibâtına itinâ eylemesi için 
Patrikhâne tarafından kendisine iş'âr olundukça anın tarafından dahi 
ba'z-ı tekâlif der-miyân olunduğu ve nihâyet ya Sis'e gidip de işinin başı 
ucunda bulunması yâhud isti'fâ eylemesi Patrikhâne tarafından kendi
sine iş'âr olunmuş idüği istiş'ârât-ı vâki’adan anlaşılmıştır.

Hâlbuki Sis manastır ve kilisesi şimdi külli ta'mîre muhtâc olup 
Mıgırdiç'in ise ol havâlide çendân nüfûzu olmadığı cihetle katoğikosluğu 
dâiresinden mıkdâr-ı kifâye para cem' ile anı ta'mtr edebilmesi pek müş- 
kildir. Ma'a-mâf-th bu kerre Maraş'dan merkez-i me'mûriyyeti olan 
Sis'e gelip de orada ol havâlî piskopostan ve ba'z-ı mu'teberânı ile birle- 
şerek hem manastır ve kiliseyi ta'mîretmek ve hem de geçinecek kadar 
trâd bulmak üzere bu esnâda da'vet-nâmeler göndermiş idi. Bu ise Haleb 
vâlisi'ne mûcib-i fik r  ü endişe olarak Mıgırdiç'in oradan kaldınlması 
için telgraf çekmekle cânib-i Bâbıâli'den alınan emir üzenne kendisinin 
Dersaâdet'e izamı bâ-telgraf bildirilmiştir.

Adana vâli vekili Â k if Efendi ise bu bâbda kendüye mahsûs bir 
fikr ü mutâlâ'adadır: Şöyleki: 3  cumâde'l-âhire sene gy ve 1 mayıs sene 
96 târihiyle müverrahan Başvekâlet-i celtleye takdim eylemiş olduğu 
bir kıt'a arîzesinin hulâsa-i müeddâsında ba'z-ı ma'lûmât-ı tarihiyyeden
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ve Ahtamar ve Eçmiyazin katoğikosluklan üzerine cereyân eden rivayetler 
bir dereceye kadar o tarafa kuvvet verebilir ise de Sis katoğikosluğu bir 
nokta-i cismânt hâlinde bulunduğundan bahsile Sis katoğikosu Mıgır- 
diç Efendi'nin yağ çıkarmak için bu defâ Adana'ya gelerek muvakkaten 
Sis'e geçmek ârzûsunda bulunuşu üzerine mevzu'-t bahs olan miizâkerât-ı 
hâlis&ne ve mahremâne arasında Sis denilen memleket kaabil-i medeniyyet 
bir yer olmadığı gibi murûr-t zaman ile manastırın da ebniye ve îr âdı 
mahv u har âb olduğundan Sis manastırının diğer münâsib bir mahâlle nakl 
ü tahviline dâir yukarıki mutâlâ'a ve ma'lûmâtırı icâbına külliyyen mu
gayir olarak Mıgırdiç Efendi'de gördüğü meyi ü arzunun bir derece da
ha câlib-i ııazar-ı dikkat olması üzerine derhâl tasdik tasavvur ve ha- 
yâlleriyle berâber vâkı'â katoğikosluğun Haleb ve Adana gibi bir ma
hâlde bulunmasındaki muhassenâtı irâd eylemiş ise de kendileri Ku- 
düs-i şerif ârzûsunda bulunup hattâ Haleb vâlisi Sa'id Paşa'nuı da bu 
bâbda vesâtet-i tervlcîyyede bulunacağını söylemiştir, deyu hikâye ettik
ten sonra iktizâsına göre kendilerinin resmen istid'âya kadar sevk edilip 
edilmemesi husûsunu isti’zân etmiştir.

A kif Efendi'nin irâd eylediği ma'lûmât ve mutâla'a nefsü'l-emre 
çendân muvafık görülmez. Mıgırdiç Efendi ne yolda lisân kullandı; 
garazı ne idi bilmem. Fakat Sis manastırını diğer mahâlle nakl ettiremi- 
yeceğini kendisi ra'nâ bilir. Eğer kaabil olsa Kazzaz Artin gibi vaktiyle 
Dersaâdet'de teneffüz etmiş kesân anı İstanbul'a nakl edip ermeni patrik
liği ile birleştirerek Eçmiyazin'den külliyyen kat'-1 rişte-i te'alluk eder
lerdi; ve bir müddetten beri Sis katoğikosu ber-vech-i bâlâ Maraş'da 
ikaamet ettiği gibi başka bir beldede dahi ikaamet edebilir. Lâkin her 
nerede bulunur ise bulunsun yağ çıkarmak için be-heme-hâl Sis'e gitmeğe 
mecbûr olacağına mebnt başka yerde ikaameti muvakkat ve iğreti bir 
keyfiyet olur. Tok eğer yağ çıkarmak için dahi Sis'e gitmiyecek olur ise
ol hâlde katoğikosluk lâfzı murâd bir unvandan ibâret kalır ve merâsim-i 
mezhebiyyenin icrâsı için Sis katoğikosluğu mülhakaatı dahi Eçmiyazin'- 
den yağ celbine ve piskoposluk rütbesi almak için be-heme-hâl Eçmiya
zin'e gitmeğe mecbûr olacakları cihetle Eçmiyazin tarafdârlarının âr- 
ZÛlan tamâmiyle husûlt gelmiş olur. Şu hâle nazaran menşe' ü gaayeti 
mübhem ve nâ-ma'lûm olan bir husûsda Mıgırdiç Efendi'ye resmen istid'â 
ettirmek üzere cânib-i hükümetten teşvîka mübâşeret çendân münâsebet 
almaz.

Sis'in bir nokta-i cismâniyye hâlinde olması mutâlâ'âsı dahi vâkı'a 
muhaliftir. %irâ ermenilerin oldukça kesret üzere bulundukları Revan
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ve Van taraflarına burası pek uzaktır ve bu havali ermenileri hep Türkçe 
tekellüm edip Ermenice bilmezler. Böyle husûslarda ise lisânın büyük 
te'siri vardır; ve bir de Sis katoğikosluğu dâiresindeki ermenilerin rruk- 
dârt etraf u civarlarındaki nüfus-ı islâmiyyeye nisbetle ekall-i kailidir. 
Nefs-i Sis kazâsında bulunan ermenilerin mıkdân üç yüz elli hâne râd- 
desindedir ve bi'l-cümle Kozan sancağındaki ermenilerin mıkdân iki bin 
dört yüz hâne râddesirıdedir. Adana sancağındaki Hıristiyanların mec
mu'u bin yüz bu kadar hâne olup bunlann dahi bir mıkdân katolik veya 
diğer mezhebdedir. Maraş sancağının hâvi olduğu yirmi iki bin yedi yüz 
bu kadar hâneden ancak dört bin altı yüz bu kadarı gayr-t müslim olup 
içlerinde biraz yahudi ve bir haylicesi dahi ermeni mezhebinde olmayan 
hıristiyanlardır. Bu sarıcakda ermenilerin kesret üzere topluca bulun
dukları yer ma'hûd Zeytun kazasıdır. Hâlbuki buradaki ermenilerin 
mecmû'u bin yedi yüz bu kadar hâneden ibârettir ve Haleb vilâyetinin 
hâvt olduğu doksan yedi bin yedi yüz bu kadar hanenin seksen altı bin 
beş yüz bu kadan ehl-i İslâm ve sekiz yüze karîb mıkdân yahudi olup 
bâkt on bir bin bu kadar hânesi hıristiyan olduktan hâlde mezâhib-i 
adtdeye münkasim olarak bir ktsm-ı cüz' isi ermenidir. Binâen-alâ-zâlik 
Sis'in ermeniler için cismânt bir merkez-i içtimâ' olamıyacağı der-kârdır. 
Bu cihetle emmilerden dimâğı fâsid olanlar ancak Kürdistan cihetine 
hasr-ı nazar etmektedirler. Bununla berâber ol havâlide on beş seneden 
beri katolik ve proteston mezhebleri moda hükmüne girmiş olduğu cihetle 
günden güne ermeniler azalmaktadır ve az vakit zarfında Zeytun ermeni- 
lerinden bir çoğu katolik olmuşlardır. Mukaddemât-ı meşrûhaya nazaran 
Sis katoğikosluğu mes'elesi M eclis-i mahsûs-ı vükelâ1da ehemmiyetle 
mutâlâ'a olunarak bu bâbda bir hatt-ı hareket ittihâz olunması elzemdir.

F t  sent 1298

Tekm ile - Sis katoğikoslannın mevdû'-t yed-i emâneti olan bir el 
kadidi ki gümüş ile kaplanmış ve vaktiyle Eçmiyazin'den nakl olunmuş
tur, ermenilerin ttikaadınca Cercis'in1 kadîd olmuş elidir. Mıgırdiç Ma
raş'da bulunduğu müddetçe bu el dahi yanında idi. Bu kene Dersaâdet'e 
gelecek olduğunda katoğikosluk dâiresinden çıkmış olacağı cihetle Sis 
ermenileri anı alıp Sis manastırındaki emânet odasında hıfz etmişlerdir.

Bu esnâda cennet-mekân Sultan Abdülaziz Han hazretle
rinin keyfiyyet-i i’dâmı mes’elesi meydana çıktı ve i§bu doksan

1 Kirkor Lusavoriç olacaktır.
T ceatir-i Ctcdtl, 14
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sekiz cumâde’l-ûlâsında Zât-i şâhâne anınla pek ziyâde meşgul 
oldu. Kati ti i’dâmına mübâşeret eden üç bekçi makulesi eşhâs 
ile kurenâdan Fahri Bey ve bu işde bulunan Binbaşı Necib ve 
Nâmık Paşa-zâde A li Bey ile bu emri veren Dâmâd-i şehriyârî 
Fethi Paşa-zâde Mahmud Paşa ile berâber ol vakit Mâbeyn-i 
hümâyûn müşîri bulunan diğer Dâmâd Nûri Paşa Y ıldız sarây-i 
hümâyûnunda bi’t-tevkîf istintaak altına alındılar. İzm ir vâlisi 
M idhat Paşa ile Manisa’da ikaamet üzere bulunan Sadr-ı esbak 
büyük Rüşdi Paşa dahi maznûnün-aleyh olmağla anların istin- 
taakını icrâ için bir hey’et-i istintaakiyye ile İzmir’e gitmek üzere
98 senesi cumâde’l-âhiresinin on yedisine musâdif olan mayısın 
dördüncü pazartesi günü me’mûr olarak M âbeyn-i hümâyûn’a 
gitmiş idim. Sâbıkaa Şûrây-i devlet reîsi olan ö r f î  Paşa-zâde A li 
Paşa İzmir valiliğine ta’yîn buyrularak bizimle birlikte azîmete 
müheyyâ idi. Lâkin me’mûriyeti ilân olunmamış idi. M idhat Paşa 
ise keyfiyeti evvelce tahkik ü istihbâr eylemiş olduğundan taht-ı 
tevkîfe alınacağı gece askerin hükümet konağım abluka etmek 
üzere hareketinden yarım saat evvel İzmir’deki fransız konsolos- 
hânesine firâr etmiştir.

Mâbeyn-i hümâyûn’da iken İzmir müdde’î-i umûmîsine 
Midhat Paşa’mn teslîm olunmasını taleb eylemesi için telgraf-nâ- 
me yazdım. Midhat Paşa ise İtalya konsolosuna: “  Ben İstanbul'a 
giderim ammâ ecnebi bayrağı altında giderim ”  yollu sözler söylemiş 
olduğu İzmir kumandam olup bu kerre vâli vekâlertine ta’yîn 
olunmuş olan Hilmi Paşa’ya söylemiş olduğuna dâir Hilmi 
Paşa tarafından telgraf geldi. Bunun üzerine M idhat Paşa’ya 
teblîğ olunmak üzere Hilmi Paşa’ya bu telgrafi keşide ettim:

Midhat Paşa'ya tebliğ olunmak üzere İzmir vâliliği vekilliğine

İzmir*de Fransız devleti konsolos-hânesine firar eyledikleri hakkında 
iş'âr-1 resmi vuku' bulmamış olsaydı kat'iyyen ttimâd olunmaz idi. Hu
sûsiyle “İstanbul'a gitmekten çekinmem. Lâkin bir ecnebi sancağı altında 
olarak giderim" yollu ifâde-i devletleri mevsûkan istihbâr edilmese idi ina
nılmaz idi. Adâletle idâre olunur milel-i mütemeddine me'mûrlan ahvâl-i 
zâtiyyeden dolayı maznûnün-aleyh bulunan zâtı sahâbet etmiyecekleri bedî- 
hidir. Mahkemelerimizin enzâr-ı yâr u ağyarda ne mertebe emniyyet-bahş 
olduğu beyâna muhtâc değildir. Muhakemeye karâr verildiği hâlde ka- 
vântn-i adliyyeye tevfikan aleni muhakeme icrâsı tabi'i olmasiyle be-
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râber muhakemenin iktisâb edeceği netice müdâfa'a-i devletlerine göre 
olur. Kaldı ki lû tf u merhamet-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhi âsânndan 
olmak üzere bir sûret-i mahsûsa-i ihtirâmiyyede emr-i isticvâblanmn orada 
icrâsı zımnında bir hey'et-i istintâkiyye ile bi'z-zât İzmir'e azimet eyle
mek üzere bulunduğum hâlde şu sûretle vuku'a gelen hareket-i devletlerinin 
işitilmesi hâl ü şân-ı sâmilerine ve inkıyâda mecbûr olduğumuz kaanûn-ı 
adâlete bi'l-vücûh mugaayir görülmüştür. Binâen-aleyh tekellüfâta hacet 
kalmaksızın hemen dâire-i kaanûna avdetle zâbıta-ı adliyyeye teslim ol- 

malannı ihtâr ve cevâb-nâme-i telgraf ilerine intizâr eylerim
F t  5  mayıs sene ff j

Buna cevâben M idhat Paşa’dan aldığım telgraf-nâmede 
kable’l-hükm hayâtı te’m în olunur ise teslîm olacağı münderic 
bulunmağla ana cevâb yazılm ak üzere iken M idhat Paşa’mn 
konsolos-hâneden kışla-i hümâyûna nakl olunduğu İzmir tel
graf me’mûru tarafından haber verilmekle cevâb yazmağa 
hâcet görülmemiştir. Çünki M idhat Paşa’nın teslîmi için taraf-ı 
pâdişâhîden bir sûret-i mahsûsada Fransız elçisine teblîgaat-ı 
müessire icrâ olunup o dahi Paris ile bâ-telgraf muhabere 
ettikten sonra M idhat Paşa’mn himâye olunmaması için İzmir 
konsolosuna emr-i kat’ î vermekle M idhat Paşa çâresiz K u 
mandan Paşa’ya  teslîm olmuştur ve Kum andan Paşa am 
konsolos-hâneden alıp kışla-i hümâyûna nakl ü tevkîf eyle
miştir. Biz dahi hey’et-i istintâkiyye ile İzm ir vâlisi A li Paşa’yı 
alıp İstanbul vapur-ı hümâyûnuna râkiben cumâde’l-â!.irenin 
on dokuzuncu çarşamba günü akşam üstü Dolmabağçe pîş-gâ- 
hından hareket ile ferdâsı akşam üstü İzm ir’e vâsıl olduk. 
Derhâl V â li Paşa çıktı. Kum andan Paşa ile berâber Midhat 
Paşa’yı kışladan alıp vapur-ı hümâyûna getirdiler. Hemen 
o gece istintâka başlandı. Rüşdi Paşa’nın M anisa'dan İzmir’e 
celbiyle istintâkı irâde-i seniyye iktizâsından ise de İzmir’e 
nakli kaabil olm ıyacak mertebe hasta olduğu evvelce etibbâ 
tarafından ihbâr olunmuş idüğinden bu kerre vapurun tabîbi 
İshak Bey ve Dâire-i belediyye tabîbi Kum andan Paşa ve 
yâverân-ı hazret-i pâdişâhîden olup İzm ir’de bulunan Hüsni 
Bey ile birlikte M anisa’ya  gönderildi. Manisa’ya vardıklarında 
Kum andan Paşa tarafından vârid olan telgraf-nâmede Rüşdi 
Paşa’mn İzm ir’e celbi kaabil olacağı beyân olunmuş idi.
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Bu sırada Rüşdi Paşa’nuı diğer vapur ile  Dersaâdet’e nakli 
Hüsni Bey1e mevdu’ olmağla hemen istintâkâtı kesip Midhat 
Paşa’yı tahte’l-hıfz Dersaâdet’e getirmemiz için Ser-kurcnây-i 
şehriyârî tarafından emr-i telgrâfî geldi. Biz dahi hemen cü- 
mâde’l-âhirenin yirmi ikinci cumartesi günü sabahleyin İzmir 
limanından fekk-i lenger-i ikaamet ederek gece Seddülbahir 
piş-gâhında kaldık ve ferdâsı akşam ya’nî pazartesi gecesi saat 
dört karârlarında Dolmabağçe piş-gâhında demir attık ve M id
hat Paşa’yı Yıldız kasr-ı hümâyûnu bağçesine çıkardık. Biz dahi 
oraya çıkıp gece Mâbeyn-i hümâyûn’da kaldık. Andan soma 
Midhat Paşa’mn emr-i istintâkı orada itmâm olunmuştur. Rüşdi 
Paşa’mn istintakı için dahi Mahkeme-i temyîz cezâ reîsi Lebib 
Efendi İzmir’e irsâl kılınmıştır.

İşte bu sırada gazeteler ile neşr olunmak üzere bir lâyiha 
kaleme alınıp bâ-irâde-i seniyye V akit gazetesine dere ile îlân 
olunmuştur. Sûreti ber-vech-i âtî tahrîr olunur:

LÂ Y İH A

Ba'zı erbâb-ı vukufdarı tahktk olunduğuna göre Sultan Abdülaziz 
Han hazretlerinin tezkiyesinde üç türlü söz işitilmiş “ Allah afv eyleye”  
“ Allah rahmet eyleye"  “ Allah şefaatine nail eyleye” . Bu üç sözün 
mezâyâsını tefhim için millet-i islâmiyyede cârt olan usûl-i tezkiyenin 
tafsili lâzım gelir. Şöyle k i: Her kim olur ise olsun cenâze namazı kılı
nacağı vakit müezzin efendi tarafından meyyit erkek ise “ er kişi niyye- 
tine”  ve kadın ise “ hâtûn kişi niyyetine”  deyu nidâ olunur. Anın üzerine 
cenâze namâzı kılınır. Ba’dehû imâm efendi meyyitin tezkiyesine ibtidâr 
ile “ Cemâ'at bu zâtı nasıl bilirsiniz”  deyu sorar JIj I j  J "il hadts-i 
şerifinin mazjnûn-ı münifine imtisâlen kimesne fenâ söz söylemez■ En 
fenası sükûttur; ve cümle huzzânn sükûtu millet-i islâmiyyede pek nâdir 
vuku’ bulmuştur. Ekseri hayr ile yâd eyler. Fakat dikkat olunur ise çıkan 
seslerden meyyitin hakkında efkâr-ı âmmenin derecesi anlaşılır. Güneh- 
kâr bir âdem ise “ Allah afv eyleye”  derler ve mestûrü'l-hâl ise “ Alla/ı 
rahmet eyleye”  deyip ancak bunda dahi derecesine göre sesler ba’zan 
hafifçe lisânların ucundan ve ba'zan cân u gönülden çıkar ve hüsn-i zann-i 
enama mazhar bir büyük zât ise “ Allah şefâ" atine nâil eyleye”  deyenler 
bulunur. Sultan Abdülaziz Han hazretleri bir hafta evvel bir pâdişâh-ı 
zt-şân olup ntm ııigâh-ı iltifatına mazhar olmak için herkes vesile arar

iken “ er kişi niyyetine”  sözünün a'sâb-ı huzzâra ru mertebe rd’şe verdiği 
kaabil-i ta 'rtf değildir. Fakat hakkında efkâr-ı âmme muhtelif idi. 
Çünki kerıdü kendüyi kati etmiş olduğu işâ'a olunmuş idüğinden buna 
inananlar " Allah afv eyleye”  diyerek bu günâhının afv ü mağfiret buyrul- 
masını Cenâb-ı Hakk'dan niyaz etmişlerdir. Tereddüd ve iştibâh üzere 
bulunanlar dahi cân u gönülden “ Allah rahmet eyleye"  demişlerdir. 
Ba'z-ı erbâb-ı dikkat ise işâ’a olunduğu veçhile kerıdü kendüsünün kol 
damarlarını delmesine aklen imkân görmediklerinden şehâdetine mu’ tekid 
olmağla “ Allah şefâ’atine nâil eyleye" ta'biriyle şehtd olduğunu imâ 
etmişlerdir. Bir takım hâinler -k i kemiklerindeki ilikleri bile şeMd-ı 
müşârün-ileyh hazretlerinin nân ü ni'metiyle vücûda gelmiştir - amn 
hayâtını izâle ettiklerinden başka âhirete günehkâr gittiğini işâ’a ile am 
sevenlerin kalblerini bu yüzden dahi dâğ-dâr etmişler ise de - Cetıâb-ı 
Hakk ömr ü şevket-i şahanelerin rûz-efzûn buyursun- %ât-ı kerâmet-âyât-ı 
hazret-i hilâfet-penâhî bu kene hakikat-i hâli zahire ihrâc buyurmuşlardır.

Kartben icrâ olunacak muhâkemât-ı aleniyyenin birinci faslında 
Sultan Abdülaziz Han hazretlerinin sabren ve gadren kati olunduğu 
kimesnenin tereddüd ve iştibâhı kalmıyaeak sûrette âşikâr olacağı 
cihetle hâinlerin icrây-i cezalarından evvel elsine-i enamda müşârün-ileyh 
hazretlerinin elkaabırıa şehtd unvanı ilâve olunacağı der-kârdır.

Lebîb Efendi İzm ir’den avdet eyledi. Hey’et-i ittihâmiyye 
istenildi. Derhâl hey’eti Sarây-i hümâyûn’ a gönderdik. Evrâkı 
mutâlâ’a ettiler. Bekçi ve korucu makulesinden Pehlevan 
Mustafa ve Gezâyir’ li Mustafa ve Mehmed nâm şahıslar ile 
Sultan Abdülaziz’in  kurenâsından Fahri Bey ve Binbaşı Necib 
ve Nâmık Paşa-zâde A li Bey’ler ve Dâm âd Nûri ve Mahmud 
Paşa ile M idhat ve  Rüşdi Paşa’lan  ve Kaym akam  İzzet Bey 
ile Sultan M urad’m  kurenâsından Seyyid Bey’i ittihâm 
eylediler. Bu sırada Sultan M urad’m  vâlidesi dahi müttehim 
olmuştur.

Yıldız kasr-ı hüm âyûn bağçesinin O rtaköy cihetindeki M al
ta karakol-hânesi piş-gâhında çadırlar kuruldu ve bir büyük çadır 
mahkeme ittihâz edildi. H aziranın on beşinci pazartesi günü 
muhâkemeye başlandı. Akşama kadar mümtedd oldu, hitâm 
bulmadı. Ferdâsı sabahleyin yine muhâkemeye girişildi. Akşama 
kadar sürdü. N ihâyet merkum iki Mustafa ve Mehmed ve Fahri’- 
nin kaatil-i m üte’ammid ve Necib ve  A li Bey’ler ve Nûri ve
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Mahmud ve Midhat Paşa’Iann katilde miişârik ve İzzet ve 
Seyyid Bey’lerin mu’ în-i kaatil olarak mücrim olduklarına karâr 
verildi. Ferdâsı saat üçte yine mahkeme küşâd olundu. İzzet ve 
Seyyid Bey’lerin onar sene müddetle küreğe konulmalarına 
ve diğerlerinin îdâmlanna hükm olunarak hüküm alenen 
kendilerine beyân kılındı. Ba’dehû Mahkeme-i temyiz hey’eti 
dahi Yıldız kasr-ı hümâyûnu’na celb ile bağçedeki çadırda 
akd olundu. Mahkeme-i istînâf-ı cinayetin ilâmı ve evrâk-ı 
müteferri’ası ve Midhat Paşa tarafından verilen îtirâz lâyihası 
mutâlâ’a olunarak Mahkeme-i istînâf-ı cezâ’mn ilâm ı tasdik 
edildi. Lâkin mahkûmlann Sarây-ı hümâyûn’da tevkîf u istin* 
tâkları ve Sarây-ı hümâyûn bağçesinin ittisalinde vâki’ M alta 
karakol-hânesi yamnda çadır kurulup da mahkeme ittihâz kılın
ması ve Mahkeme-i temyîz’in dahi Sarây-i hümâyûn bağçe- 
sindeki çadırda akd olunması ve’l-hâsıl istintaak ve muhâkeme- 
nin bir sûret-i husûsiyyede icrâsı ve hükmün ıtâsında isti’câl 
olunduğundan Midhat Paşa’nm lâyıkıyle müdâfa’ya vakit bula
madığı bahânesiyle iştikâ eylemesi bâdî-i i’drâz olarak beyne’n- 
nâs kıyl u kaali mûcib oldu. Ingilizler ise Midhat Paşa’yı tesah- 
hub ede-geldiklerinden bu hâlâtı ser-rişte ederek söylenmeğe 
başladılar. İngiliz elçisi dahi min gayr-i resmin Midhat Paşa’mn 
afvini Zât-i şâhâne’ye tavsiye etti. Bunun üzerine Zât-i şâhâne 
mütereddid kaldı. Nihâyet mahkûmları İzzeddin vapur-ı hü- 
mâyûn’una irkâb ile TâiFe gönderilmek üzere ramazanın ikinci 
günü Cidde’ye gönderdi.

Ba’de’l-îd Mekteb-i hukuk’un ikinci sınıfı küşâd olundu ve 
birinci sınıf talebesine haftada bir defâ belâgat-i osmâniyyc 
tedrisine ve takrir olunan derslerin hulâsası zabt olunarak Belâ
gat-i osmâniyye nâmiyle bir risâle te’ lîfine başladım.

Şûrây-i devlet âzâsından Ekrem Bey’in Ta'lim -i edebiyyât 
nâmiyle te’lî f  eylediği risâlenin bu esnâda tab’ı der-dest olmağla 
ana yazılan takrizin sûretidir :

T a k r î z

Zeok-ı belâgat ile halâvet-yâb-ı hakikat olan udebâya vazıh ve 
iyândır ki asi-1 lisâaı-ı osmânî Türkçe olduğu hâlde Arabi ve Fârsî ile
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mahlût ve memzûc bir lisân-ı letâfet-resândır. Gûyâ derz-hâne-i1 ma'anide 
tarz-ı arab üzere biçilmiş ve usûl-i fârsî üzere dikilmiş olan dibâ-yi 
Zİbâ-yi türkiye bürünmüş bir şâhid-i şirin-edây-i bedt'ifl-bey ândır. 
Zâten siyeg-i tasrif iyyece en mükemmel bir lisân olduğu hâlde elsine-i 
sâireden ahz ü iktibâs eylediği elfâz ile hayliden hayli zengindir ve Arabî 
ve Fârsînin nice mezâyâstnı muhtevi olmak hasebiyle edebiyâtea dahi 
gayet nâzik ve rengîndir. Lâkin edebiyatını bi'i-sühûle tahsile vesile 
olacak usûl-i muttaride vaz' olunmamış olduğu cihetle hemen halef 
selefin isrine iktifa ede-gelmiştir. Hâlbuki yüz sene inşân için bir astr 
ve lisân için bir devirdir ve mürûr-ı a'sâr ve kürûr-ı edvar ile gerek he/et-i 
içtimâ’iyye-i inşân ve gerek lehçe vü şive-i lisân nice tebeddülât ve te- 
gayyürâta duçar olur. Ebkâr-ı efkâr sanki her mevsimde bir güne kabâ-yi 
letâfet-nümâya bürünür ve her cem'iyyelte bir rıev'-i huli rıüket u mezâyâ 
ile görünür. Binâen-aleyh her lisânın usûl-i ta'lim-i edebiyyâlı mizâc-ı 
devre tevfik olunmak lâzım gelir, işbu asr-ı ma'ârif-hasr-ı hamîdi âsâr-ı 
hamidesinden olmak üzere bu kerre üdebây-i asrın mümtaz ü serbülendi 
Mahmud Ekrem Beyefendi âsâr-ı eslâf ü ahlâfı tetebbu ile istinbât eyle
diği kavâ'id ü zevâbiti cem' ederek edebiyyât-ı osmâniyyenin ta'limi hak
kında bu kitâb-ı müstetâbı te 'lif etmiş ve sâlik-i tarîk-ı edeb olanlara 
şâh-râh-ı delâlet olacak bir güzel çığır açmıştır. w  «il J*»-
• d j l l  ö *  J  Jsr^îJ £ V '-İ* J

İşbu bin iki yüz doksan dokuz senesi şâbam evâilinde Mek
teb-i hukuk dersleri ta ’tîl edilmiş ve Belâgat-i osmâniyye risâlesi 
dahi hitâm  bulmuştur.

O  sırada Said Paşa azl ile Abdurrahman Paşa başvekil 
oldu. Lâkin Abdurrahm an Paşa mutasarrıflık ve vâlilik me’mû- 
riyetlcrinde bulunup İstanbul’ca bir işde kullanılmamış ve me- 
câlis-i mahsûsada bulunmamış olduğu cihetle Başvekâlet’e âid 
olan mesâlih-i cesîmenin tesviyesinden âciz kaldı. Bu esnâda ise 
Mısır mes’elesi pek ziyâde nezâket ve ehemmiyet kesb eylemiş 
olduğundan Abdurrahman Paşa hemen azl ile yine Said Paşa 
başvekil olmuştur. Mukaddemce ba’z-ı esbâbdan dolayı Said 
Paşa ile aramız açılmış idi. Bu kerre başvekil oldukta işe bırak
tığı yerden başladı ve azlimize kıyâm eyledi ise de taraf-ı hazret-i

1 M üsveddede şeklinde bu lu nan  bu  kelim e, Ta'lün-i Ede-
bijryât ( İstanbul 1 299 s. 9 ) d a , nakl ettiğ im iz şekilde çıkm ış v e  bunun 
dah a d oğru  olm ası m uhtem el görülm üştür.
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pâdişâhîden müsâ’ade buyrulmadı. Bunun üzerine birbirimize 
ba’z-ı îzâhât vererek bir râddeye kadar barıştık. Lâkın ba’z-ı 
mesâil-i mühimme üzerine cereyân eden müzâkerâtta efkârca 
beynimizde az-çok tebâyün bulunurdu. Bu cihetle kalben yine 
benden nâ-hoşnûd olması tabî’î ise de zâhir-i hâlde şöylece bir 
müvâlât üzere geçinirdik.

Bin üç yüz sene-i hicriyyesi muharreminin on dokuzuna 
müsâdif olan 1298 sene-i rûmiyyesi teşrîn-i sânîsinin kezâlik on 
dokuzuncu cuma günü Said Paşa azl ile yerine V efik  Paşa baş
vekil oldu. Vefik  Paşa ile aramız bozuk olduğundan ol gün bizim 
dahi Adliye nezâretinden infısâlimiz vuku’ buldu. V efik  Paşa 
tehammül gelmez etvâr u mişvânna mebnî kırk sekiz saat soma 
azl ile Said Paşa yine makaamma geldi ve bu kerre Sadâret 
unvânım hâiz oldu. Lâkin [biz] m a’zûl olarak bırakıldık.

Bu eyyâm-ı hâliyede Târih-i âcizînin onuncu cildi itmâm 
ile tab’ ettirildi ve on birinci cildi tebyiz olundu ve 1301 senesi 
evâilinde on ikinci cild dahi itmâm kılındı. Kavâ’id-i osmâniyye’ nin 
dahi noksanlan ikmâl ile yemden cem’ u tertîb olundu.

Sene 1302 - O n ikinci cildin tab’ı hitâm bulup bir nüshası 
Viyana sefiri Sa’dullah Paşa’ya gönderilmekle vârid olan mek- 
tûbunun sûreti zîrde tahrîr olunur:

Ma’ rûz-ı bendeleridir ki

TârVı-i osmant’nin on ikinci cildi zîver-i dest-i tekrîm oldu. Şöh- 
ret-i nâm-ı âlîlerini âlemde ibkaa edecek böyle bir eser-i neftsin işâret-i 
taltîfiyye ile müveşşah olarak ihdâ buyrulmasından dolayı nâil olduğum 
iltif&t kulunuz ifin pek büyük vesile-i mübâhât olduğundan doğrusu 
nasıl teşekkür edeceğimi bilemem. Kitâbı bir kaç defâ gözden geçirdim. 
Kemâlâtına hayran oldum. Eğer sekiz seneden beri içinde yaşadığım 
edebiyyât-ı garbiyye âlemi kulunuzu Şark’ın mübâlegaat-ı hayâliyyesine 
bigane etmemiş olaydı. . .  »tfj «li* JJIül ı_>lsT tenbthini makaam-ı 
teşbthde îrâd ederdim. Fakat şimdiki ülfet sâikasiyle memdûhu mü- 
mâsil-i hakikisine kıyâsen tavsife mecbûrum. Eser-i âlileri kemâlât-ı 
edebiyye ve müntehabât-ı siyâsiyyesince Thucydide ve Tacite-’ in Târih-i 
me hûrlanna nazir ve ledûnniyyâta müte'allik telmihât-ı melihası ise bî- 
adildir. öyle bir büyük muvaffakiyet doğrusu alkışlar ile tebrike ve mü
e llifi sâhib-kemâlini fahrü’ l-üdebâ unvâniyle tavsife bi-hakkin şayandır.

k

TEZÂKİR-t CEVDET 217

Yazık ki cild-i sânt aşer hâtime-i eserdir. Vâkı’â yeniçerilerin 
ilgaası Târih-i osmânt’ye bir asr-ı cedid açtığından söz orada kesilebi
lirse de bu vak’ a Devlet-i aliyye’ nin devr-i islâhâtına ve milel-i müte- 
meddine-i garbiyye ile ihtilâtma mebde1 olduğu cihetle vekaayi’-i mute’â- 
kibeyi başkası yazacak olsa mukaddemâtı tedkik u tahrirde rüsûh kesb 
eden nihrir gibi yazmak ya’ ni Târih’ i mukaddemâta eki belli olmıyacak 
sûrette rabt edebilmek müte’ assir olur.

M a’a-hâzâ Târih’ den maksad-ı asli müfredât-ı vekaayi’  olmayıp 
mesâil-i mühimme-i medeniyye ve siyâsiyyece cây-i nazar olan vuku’âtın 
muhâkeme ve mukaayesesi olduğundan kırk bir senesinden sonrakif vekaayi’i]  
yazacak müverrih bir mes’ele-i mü'evveşeye tesâdüf edecektir. Hâili Tâ
rih’ce ehemm ü elzemdir. Bu mes’ele ise yeniçeri ilgaasımn Devlet-ialiy- 
ye’ ce verdiği netâyic ile komşumuz olan Rusya devletinde strelitz askeri
nin ilgaasından hâsıl olan netâyicin mukaayesesidir. Şöyleki strelitz 
askeri nasıl Rusya İslâhatına mâni’  ise yeniçeriler dahi terakkiyyât-ı os- 
mâniyyeye mâni’  idi ve iki devletin kuvve-i müfekkire ve f S  ilesi olan teş- 
kilât-ı siyâsiyyesi ke-mâ-kân yek-digerine esâsen müşabih ve mutabık idi. 
imdi mâni’ ve mûcib iki devlette dahi mütecânis iken netâyic niçin müte- 
bâyin oldu. £fra strelitz askerinin ılgaasiyle Rusya’ma kuvvet ü mikneti 

fevka’ l-âde tezâyüd eyledi. B iz de ise yeniçerilerin imhâsı devletin ikbâl-ı 
sâbıkını iâde edemedi.

İşte böyle bir mukaayese üzerine terettüb edecek mutâlâ’ât ve ahkâm 
pek müfid olursa da zeyl-i vekaayi’de bu bahse uğrayacak kalem ziyâde 
muktedir olmak lâzımdır. Mu’ dilât-ı mebâhis-i târihiyyede hâllâl-i 
münferid olan hâme-i sâhibü’l-bidâ’a-i âsafânelendir. Anınçün on ikinci 
cildin mâ-ba’dine devâm buyrulmazsa hakîkaten cây-i teessüftür.

Ba’zı Avrupa müverrihleri derler k i: “ Sultan Mahmud celilü’l- 
himme ve kaviyyü’ l-azîme bir pâdişâh olup islâhâta pek çok mesâ’ i  sarf 
etti ise de efkâr-ı âliyesini f i ’le getirecek ricale mâlik olamadığından 
yalnız mevâni’i imha ile binây-i İslâhatın arsasını tesviye ve tehyi’e ede
bildi” . Bu cihetle o asnn ricalini lâyıkıyle anlayabilmek üzere eser-i 
âlîlerinde münderic tercüme-i hâllere ve evrâk-ı resmiyye ve husûsiyye 
meâlleritıe ziyâde dikkat ettim, içlerinde göz dolduracak bir adem bulama
dım. Hâlet Efendi’nin A li Ağa ile olan mükâtebesine bakılırsa hâl daha 
iyi anlaşılıyor. Bu mükâtebe o vaktin mevâdd-ı mühimmesine müte’al- 
lik iken sebk ü tahttan ve me’âl ü ma’nâdan ârî olmasına te’accüb 
olunur. Böyle âsârdan efendimizin nasıl istinbât-ı ma’ na ettiklerine hâla 
hayretteyim.
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Vâcibe-i teşekkürle başladığım arîze şevk-i iltifât-ı mübâhât- 
âyât-ı hidhaneleriyle pek uzun olduysa da maksad bezm-i kemâlât-ı 
âsafâneleri şerefinden mahrûmiyyeti nev'anmâ tazmin olmağla ma'zûr 
buyrul ocağımı ümid ederim. Bâki teveccühât-ı fâiza-i hidiv-i âzamile
rinin hakk-1 çâkeride bekaası milsted'âdır. Her hâlde emr ü fermân 
hazret-i men-lehü'l-emrindir.

Viyana, f î  s8 tepin-i sânS sene 1884 
Sa'dullah

Cevâb

On ikinci cildin vusûlüne dâir ve teveccühât-ı celilelerinin hakk-1 
bendegânemde bekaasını mübeşşir bir kıt'a emir-nâme-i iltifât-semâme-i 
âsafâneleri vusûl buldu. Mûcib-i mesâr ü iftihar oldu.

işbu eser-i âcizâne ve nâ-çizâne hakkında irâd buyrulan tafsilât-ı 
sitayiş - âyât-ı âsafîleri anın değerinden çok ziyâdedir. Ahass-ı âmâl-t 
çâkeri olan ehâsin-i enzâr-ı devletlerinin istimrârını mutazammın olmak 
hasebiyle bendelerince kadr ü kıymeti ise fevka'l-âdedir. Tarih-i âcizinin 
hâtimesi olan Vak’a-i hayriyye Devlet-i aliyye için bir asr-1 cedide 
mebde' olduğundan orada söz kesilebilirse de bu vak'a Rusya'da strelitz 
ocağının ilgaasına müşabih ve muvâjtk olduğu hâlde neticelerinin 
mütenâfi olması ya'ni strelitz’ in ilgaası Rusya'nın izdiyâd-ı kuvvetine 
bâdi olmuş iken yeniçerilerin ilgaası o neticeyi vermemesi Târih'ce bir 
mühim mes'ele olduğundan burası dahi mebâdîsini yazan müverrihin 
kaleminden çıkmak mütâlâasına binâen Târih'in ilerisine devam olun
ması cümle-i irâdât-ı hikem - âyât-ı celilelerinden olup hâlbuki niçe sene
ler ism-i bi-müsemmâ gibi sâlnâmelerde yazıldıktan sonra adı unutulmuş 
olan Encümen-i dâniş tarafından hisse-i âcizâneme ifrâz olunan kıt'a-ı 
târîhiyye vak’ a-i mezkûreye dek yazılmak üzere ta'yin edilmiş ve irâde-i 
seniyyesi dahi ol veçhile isdâr buyrulmuş idüğinden vak'a-i mezJfûreye 
gelindiği gibi me'mûriyyet-i bendegânem hitâm bulmuş ve âtisi halef-i 
âcizânem olan Vak'a-nüvts Efendi'ye kalmıştır. Kaldıki asr-ı hâzıra 
tekarrüb olundukça iş ağırlaşıyor. Hakaayık-ı ahvâli tasrih değil telmih 
bile güçleşiyor. İlerisini artık ahlâfa bırakmak lâzime-i hâldendir.

Yeniçerilerin ilgaası strelitz askerinin ilgaasına ba'z-ı cihât ile 
mümasil ise de bu iki kaziyyenin pek çok cihetleri mütebâyindir. Şimdi bu 
cihetleri ta'dâd ile bir derin bahse giremeyiz• Fakat sathice nazar-ı 
mütâlâaya alındığı hâlde bunu ana kıyâs etmek kıyâs ma'a'l-fârikdir.
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Ma'lûm-a devlet denilen hey'et-i mecmû'a evvelâ üç tabakaya 
münkasim olur ki dâire-i saltanat ve vucüh ü eşraf-1 millet ve efrâd-1 
ahâlidir. İşbu sunûf-ı selâse mütevâzin ve mütevâfık olursa cem'iyetin 
âhengi düzgün olur ve illâ bozulur. Bozuk sözler buruk sesler işitilir. 
Sonra bu üçten kangısı evvel davranıp da âhengi düzeltirse cem'iyet pek 
çok vakit anın havâsını çalıyor ve hükümet o perdeden dem utuyor.

İngiltere'de ibtidâ asil-zâdegân sınıfı davranıp islâhâta kıyâm 
eylediklerinden anların ârzûsuna muvafık bir hükûmet-i meşruta teşekkül 
etmiştir. Fransa'da tabaka-i ulyâ re mutavassıta davranamayıp iş 
tabaka-i süflâ yedine geçerek cumhûriyet yoluna gitmiştir. Rusya'da ise 
islâhâta tabaka-i ulyâdan başlandı. En kavi bir hükûmet-i mutlaka 
te'sis olundu. Bizde dahi islâhâta taraf-ı Saltanat-ı seniyye'den başlanmış 
olduğu cihetle yeniçerinin ilgaası strelitz askerinin ilgaasına benzer. Lâkin 
yeniçeri Devlet-i aliyye'nin kalbinde bir seretân illetine benzerdi. Strelitz 
askeri ise Rusya'nın omuzunda bir ur idi. Yeniçerilik osmanlûann iliğine 
işlemiş ve ocaklar asabiyyet-i milliyye makaarmna kaaim olarak devâir-i 
devletin usûl ü Jurû'unu istilâ eylemiş olduğuna nazaran devletin zâtiyyâtın- 
dan ma'dûd olmuş idi. Artın ilgaasiyle ehl-i islâmın kuvve-i asabiyyesine 
za’f  geldi. Şu'ubât-ı idâre taraf taraf açılan yerleri asâkir-i nizâmiyye 
ile dolduramayıp o türlü boşlukları doldurmak için pek çok islâhât-ı 
dâhiliyye icrâst lâzım idi. Devlet-i aliyye ise idâre-i gayr-i merkeziyye 
tahtında idâre oluna-geldiği ve iyalâtın biri diğerine benzemeyip her biri 
idârece başka yol almış olduğu cihetle her tarafın ahvâl-i husûsiyyesini 
düşünerek islâhât-ı matlûbeyi ana göre yapmak lâzım gelirdi. Bunu 
yapabilmek ne kadar çok vukuf ve mehârete mevkuf olduğu muhtâc-1 
tafsil değildir. Strelitz askeri yeniçeri gibi Rusya'nın ahvâl-i zâtiyyesmden 
ma'dûd ve kaomiyyet ü milliyyete merbût olmayıp anın ilgaasiyle yalnız 
dâire-i askeriyyede açılan yer asâkir-i nizâmiyye ile dolup taştı. Rusya'nın 
dâhiliyyece olan miişkilâtı bizim müşkilâtınuz kadar değil idi. İslâhât-ı 
dâhiliyyece ihtiyâcâtı bizim ihtiyâcâtımız kadar değil idi ve Petro tanzîm-i 
askerle berâber devletine lâzım olan islâhâtı icrâ ediverdi. Bizim bu 
yolda olan ihtiyâcâtımız daha ziyâde olduğu hâlde gereği gibi teşebbüs 
olunmadı. Ara sıra vuku'bulan teşebbüsât dahi hikmete ve icâb-ı hâl-i 
memlekete muvâfık değil idi. Ma'lûm-a bir tasavvuru kuvveden fi 'le  
çıkarmak mebâdi-i selâsenin içtimâ'ma mütevakkıfdır. L unlar ilim ve 
irâde ve kudrettir. Ya'ni yapmağı bilmek ve azm ü cezm-i kavı ile 
yapmağı istemek ve yapabilmektir. Bu mebâdi-i selâse bir âdemde yâhud 
bir şahs-ı ma'nevide mevcûd olduğu hâlde her şeyi yapar ve birisi nâkıs
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olsa iş aksar. Petro'da bu mebâdî-i selâse mevcûd idi. kendisi
azîmet-i kat'iyye ashabından olduğu hâlde ol vakte göre lâzım olan 
ma'lûmâtı hâsıl etmek üzere Avrupa'nın en mütemeddin yerlerini gezip 
dolaşmış ve servet ü miknet ne gibi şeylerden husûle geldiğini mu'âyene 
vü tahkîk etmiş idi. Binâen-aleyh strelitz ocağını ilgaa ile kesb-i iktidâr 
eylediği gibi islâhât-ı lâzimeyi derhâl icrâ ile senayı' ve ticâretin terakkisi 
esbâbınm istihsâline müsâra'at eylemiş ve memleketince esbâb-ı terakki 
olan şeylere hasr-ı nazar edip taklid-i sırf yoluna gitmemiş idi ve kaabilü'l- 
icrâ bir yol alıp bthûde nazariyyât ile uğraşmamış idi. Hattâ kölelerle 
idâre olunan çifilikât ashabının imtiyâzâtına dokunmamış idi. Çünki 
devletine kuvvet vermek için o gibi şeylere mecbûr değil idi. M ısır'lı 
Mehmed A li Paşa'nın hâli ana biraz benzer. Çünki M ısır'da islâhâta 
mâni' olan kölemenler bigâne bir kavim olup ahâliye merbût değiller idi. 
Anlar aradan kalkdığı gibi memleket her türlü islâhâta müste'id oldu.
0 dahi sefahat yolunda Avrupa'ya taklîd etmeksizin mücerred esbâb-ı 
terakki ne ise anların istihsâline ikdâm etti. Gerek askerce gerek mülkçe 
ashâb-ı ma'lûmâttan âdemler yetiştirdi ve M ısır'da az vakit zarfında 
bir hükûmet-i kaviyye vücûde getirdi.

Sultan Mahmud Han-ı sânî hazretleri azfmet-i kaviyye ve irâde-i 
kat'iyye sâhibi bir zât olup Sultanat-ı seniyye'yi yeniçerilerin dest-i 
tegallübünden kurtarmak için ocakları ilgaa ile emeline nâil ve kudret-i 
lâzimeyi hâiz oldu. Lâkin bizim ahvâlimiz iktizâsınca bir Avrupa 
seyâhati edemezdi. Dâhilen ve hâricen lâzım olan ma'lûmâtı hâsıl 
etmek devletin kuvve-i âkilesi makaamında olan vükelâya âid idi ve 
ser-i kârda ihtiyâcât-ı zamâniyyeye göre islâhât-ı lâzime icrasına 
muktedir zâtler bulunmak lâzım idi. Hâlbuki o zaman ser-i kâra 
geçenlerde bu ilm ü iktidâr yok idi ve Husrev Paşa olmasa ihtimâl ki 
asâkır-i nizâmiyye dahi oldukça yolunda tertîb ü tanzim olunamazdı. 
Vak'a-i hayriyye'den sonra sefine-i devletin dümenini eline alan Reis 
Pertev Paşa tekye şeyhlerinin söziyle hareket ederek Edime musâlâha- 
sı'm müntic olan sefer-i meş'ûmun açılmasına ve ba'dehû Cezâyir'in 
elden gitmesine sebeb oldu ve hayli müddet islâhât-ı dâhiliyyeye bedel 
muhârebât-ı dâhiliyye ile uğraşıldı. Memleket harâb oldu. Devlet bi-tâb 
oldu. Sonra da sırf taklîd yoluna gidildi. Bunda da ifrât edildi. Bitıâ- 
nm ihkâm-ı erkanına bakılmadı. Nakşına özenildi. Emr-i terakkinin 
ilel ü mebâdisini istihsâle çalışılacağına ma'lûmât ve âsâr-ı müteferri- 
asına heves edildi. Bu yolda dahi memleketin uğradığı hasârât kaabil-i 
İhsa değildir. Eski merkublann i'mâlini islâh yolunda işe başlamış
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olsaydık az vakit zarfında ayakkabı dikicilerimiz âlâ kundura dikmeği 
ve kırmızı meşin yapan debbâğlanmız âlâ kundura kerestesi yapmağı 
öğrenirlerdi. Acele kundura giymeğe heves ettik. Kerestesiyle berâber 
dikicileri hâricden gelerek burada kazandıklarını çıkın çıkın altın edip 
memleketlerine gönderdiler. Bizim  esnâfımız ise mahv olup bitti. Nice 
sanayi'imiz battı. Güzel gemiler yapıldiyse de asâkir-i bahriyyenin 
fidanlığı ticâret-i bahriyye olduğu bilinmedi ve emr-i ticâretin tervicine 
hiç ikdâm olunmadı.

Bir aralık ba'z-ı zevât-ı fetânet-simât zuhûr ile devletin umûr-ı 
hâriciyyesini iyice yoluna kodular. Lâkin anlar da ahvâl-i memleketi 
bilmezlerdi. Bilmiyerek yaptıkları nizâmlar ekseriyâ memleketin bir 
tarafına uyarsa diğer tarafına uymazdı. Bu cihetle kaabil-i icrâ olmazdı. 
Baksan-a devletin mahkeme-i kübrâsı olan Meclis-i vâlâ?da teşkîl-i tara
feyn kaa.'idesine ri'âyet olunmaz ve evvel ü âhir kazasker efendiler teş
kîl-i tarafeyn etmedikçe muhakemeye başlamaz iken koca bir Meclis-i 
vâlâ?da bunun lüzûmu bilinmezdi. B iz o zamanlarda ileri gidiyomz der 
iken ne kadar geri gittiğimizi ve kuvvetimizden ne mertebe düştüğümüzü 
çok sonra anladık.

Bu cümle ile berâber bizim ba'z-ı ahvâl-i husûsiyyemiz var ki diğer 
devletlere nâfi' olan bize muzirr olur. Anlara devâ-i âcil bize semm-i 
helâhil olur. Burasını derk ü temyiz eylemek ise en dakik mesâildendir. 
Her yerde tevsi'-i ticâretin menâfi’-i azîmesi olduğu cây-i bahs değildir. 
Ammâ bizde Avmpa ticâretinin tevessü'ü bak neler yaptı. Müteveffa 
ihtiyar Harıson'un kendisinden işittim. Der idi ki : “ İstanbul'a geldi
ğimde Galata'da on bir ecnebi mağazası var idi. Bizimle on iki oldu"  
der idi. 0  zamân bu ecnebilerin da'vâlan gümrükte bir komisyon ma'rife- 
tiyle rü'yet olunurdu. Serbestî-i ticâret mu'âhedesinden sonra memleke
timize o kadar ecnebiler tehâcüm etti k i idârelerı pek müşkil oldu. 
Anlar için ayrıca mahkeme küşâd olunmak lâzım geldi. Himâye-i ecne- 
biyye belâsı bize yeter iken belâ üstüne belâ olarak bir de mahkeme-i 
muhtelite yapıldı. Ta o zamân hikmete muvâfık yolda bir ticâret mah
kemesi yapmak kaabil değil miydi. Evet kaabil idi. Lâkin o zaman ser-i 
kârda bulunanlar dekâyık-ı umûr-ı adliyyeyi bilmezler ve erbâbından öğ
renmeğe tenezzül etmezler idi. Belki ticâret ne demek olduğunu bilmedik
lerine bu dahi delîl-i kâfidir ki sâlifu’z-zikr ticâret mu’âhede-nâmesinde 
ecnebiler büyük ve küçük ticâret edebilir fıkrası münderıc olup esnafın 
dükkânlarındaki ahz u i’tâlan küçük ticâret ta'bîrinde dâhil olduğunu 
bilmiyerek imzâ eylemiş oldukları bir müddet sonra Bâbıâli ile sefâretler
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beyninde zuhura gelen keşâ-keşlerden anlaşılmıştır ü̂ AII J» ) 
( V j  . ( lfl*l Jl oUUVI I jiJI <jl f A  - ') •  Sathice bir nazar 
edelim derken şevk-i iltifât-ı mahâsin - gaayât-ı devletleri ile sadedden 
Çtkıldı. Söz uzadı. Maksad ise ehâsin-i teoeccühât-1 celile-i hidiv-i 
ekremflerinin bekaast niyazından ibâret olmağla ol babda.. .

bende 
Ahmed Cevdet

Kem âl Beyefendi’nin taraf-ı âcizîye vârid olan tah rîrâtı:

Târîh-i hikmet - beyân-1 âsafânelerinden birer hitâb-ı ta ltifi hâvî 
olarak ihsân buyrulan iki cildi vâsıl-ı dest-i ta'zîm oldu. Vâcib olan 
teşekkürâtı edâda şimdiye kadar zuhûr eden kusûrum bir tarafdan inhi- 
r&f-ı mizâc ve bir tarafdan Târth'in mevzu’-1 aslîsi hükmünde bulunan 
Yunan fitnesi serpintilerinden bir dağdağa ile uğraşılmak mâni' olduğu
na nazaran afv-i âlt-i rahîmânelerine mazhar olmak me'mûlündeyim 
JjMİa jûJI.

Güneşte şâmât arar gibi eser-i bedi'-i hikmet-perverîlerinde nekaayis 
teharri ettim. Bir noksan bulabildim. 0  da vaktiyle Erıcümen-i dâniş'in 
verdiği bir re’y  üzerine bu te'lîf-i bedVa bin iki yüz kırk bir vekaayi’ inde 
hitâm verilmesidir. Hâlbuki ashâb-ı mutalâ'aya göre hiç olmazsa M ısır 
vekaayi'inin hitâmına kadar tedkîkât-ı ârifâne ve mülâhazât-ı hakîmâııe-i 
devletlerinden istifâdeye şiddet-i ihtiyâç der - kâr idi. înâyât-ı ma'ârif - 
perverâne-i âsafânelerinden kat'-1 ümmîd etmeyiz.

Bir de yüz otuz ikinci sdhîfedeki “ devlet âdemlerinin fezâilinden 
ise fevâzılından bahs etmek evlâdır"  ibâresi hakikate ve siyaak-ı kelâma 
göre “ devlet âdemlerinin fevâzılından ise fezâilinden bahs olunmak 
evlâdır"  tarzında olacak gibi görünür. Bu sehv-i tertib ise bayağı 
teşvtş-i efkâr ediyor.Bâki yine her hâlde emr ü fermân hazret-i veliy- 

yü'l-emrindir1,
bende
Kemâl

Kemâl Beyefendi’ye cevâb

Târîh-i âcizînin on ikinci cildinin vusûlüne dâir bir kıt'a ta ltif - 
nâme-i kerîmâneleri dest-i ihlâs ve husûsiyyete vusûl buldu. Mûcib-i

1 Bu mektûbün, M ustafa R cşid  Bey (Bedâyi’ü’l-injâ, İstanb ul, 230a, 
s. 149 v.d.) taralından neşr edilmiş olan metninde, 22 safer sene 1302 tarih i 
vardır.
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mesâr ü iftihâr-ı azim oldu. Bu eser-i âcızânemi tenezzülen evvelinden 
âhirine dek kemâl-i dikkat ü i'tinâ ile mutâlâ'a buyurmaları bendelerince 
sahihan iftihâr olunacak şeydir. Lede't-teharri bulunan iki kusûrdan 
biri ki - Târih'e kırk bir senesinde hitâm verilip de hiç olmazsa M ısır 
vekaayi'inin hitâmına kadar yazılmamasıdır - vâk'ıâ bir noksandır. 
Fakat Encümen-i dâniş’ in karân ve amn üzerine sâdır olan irâde-i 
seniyye-i şehriyarî mucibince me'mûriyyet-i âcizânem Vak’a-i hayriyye'ye 
kadar olup andan sonrası Vak'a-nüvîs Efendi hazretlerine âid olduğundan 
daha ileri gidilse vazife hâricine çıkılmış olurdu.

İkincisi k i - “ yüz otuz ikinci sahîfedeki devlet âdemlerinin fezâi
linden ise fevâzılından bahs etmek evlâdır ibâresi hakikate ve siyaak-ı 
kelâma göre devlet âdemlerinin fevâzılından ise fezâilinden bahs olunmak 
evlâdır tarzında olacak gibi görünür. Bu sehv-i tertib ise bayağı teşvîş-i 
efkâr ediyor" deyu şerh ü îzâh buyrulmuş ve bu ihtâr-ı âlîleriyle riyâset-i 
üdebâ vazifesi ifâ edilmiştir. Bu husûsda dahi i'tirâf-ı kusûr olunmak 
zarûrîdir. Fakat kabâhat mürettibde değil kalem-i muverrihdedir. Daha doğ
rusu hatâ bendedir. Lâkin fezâ il yerine fevâzıl yazmakta değil hatâ ancak 
bundadır k i fezâ il faziletin  ve fevâzıl fazıldmn cem'i olup evvelkisi 
muhassenâl-ı zâtiyye ve İkincisi şâire müfîd olan muhassenât-ı müte'ad- 
diyye demek olarak ikisi de yerinde kullanılmış ise de kırk bu kadar 
sene evvel Murad M olla Dergâhı'na devam ile Sâmî ve N efî'ye taklîden 
şi're ve Veysi ve Okcu-zâde'ye taklîden inşâya heves olunduğu sırada 
seci'düşürmek için bellenmiş olan fevâzıl kelimesini şimdi hiç kimse 
isti'mâl etmediği hâlde Târîh'e yazmak pek garîbdir. Bu türlü elfâz-ı 
garibeyi isti'm âl etmek muhill-i belâgat olduğu müsellemdir. Fakat 
dalgınlıkla nasılsa kendimi Câmi'-i Fâtih ile Murad Molla Dergâhı 
arasında mütereddid bir hâlde tasavvur ve tefıayyül ederek bu lâfz-ı 
garibi yazıvermişim. Buna seho demekten ise gaflet demek daha münâ- 
sibdir. Fakat o zamandan beri lisânımız bir kaç renge girdi. Pek çok 
tebeddülât gördü. B ir kaç kene lisânım değiştirmiş ve usûl-i hatt u 
imlâsını bile şaşırmış bir eski müverrihin bir cilt kitabında görülen 
kusûr böyle bir hatâya maksûr olursa kendisince bâ'is-i iftihâr olur ve 
beş-on kadar olursa ma'zûr olur. Tazrnîn :

J j Ş a ^UJİ »iJ T  x j> jJuJİ j  ı/nUl 4-Ip j j »  > f J I

Bereket versin üdebâdan bu lâfz-ı garibe dikkat eden olmadı. Görüp de 
bagteten îtirâz etseydiler ne diyeceğimi bilemezdim. Lâkin şimdi gaafil 
bulunmam. Soran olursa : “ Ne beis var İmru'u'l-Kays'ın müsteşzirât
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kelimesi bin bu kadar yıldan beri tenâfur-i hurûfa misâl olarak irâd 
oluna - gelmiş ve Mu'allaka'sından ziyâde şöhret bulmuştur. Fevâzılda 
varsın elfâz-ı garibeye misâl olsun”  derim. Belki mahsûs bunun için 

yazdım diyebilirim. Fezâil-i zâtiyyeleri cümleninin dinde müsellemdir. Bu 
ihtâr-ı âlilerini dahi fevâzıl-ı inâyet - meâsir-i kerimânelerinden add ile 
hassaten teşekkür ederim. Herhâde1.

Vekaayi’-i sene 1302
Arpalık bedeli olarak kayd-i hayât şartiyle muhasses olup 

g5 sene-i mâliyyesi gaayetine kadar me'mûriyetten başka olarak 
aynca alınmakta olan on bin kuruş ma’âş-ı zâtı târih-i mez
kûrda yapılan ma’âşât nizâm-nâmesi iktizâsınca kat’edilmiş 
idi ve bu ma’zûliyette tahsis buyrulan on bin kuruş m a’zûliyet 
ma’âşı ile geçinilmekte idi. İşbu bin üç yüz iki sene-i kameriyyesi 
saferinin altısına muvâfık olan bin üç yüz sene-i mâliyyesi 
kânûn-ı evvelinden îtibâren mezkûr m a’âş-ı zâtinin dahi îtâsı 
hakkında irâde-i seniyye şeref - sudûr olmağla ma’âşımız yirmi 
bine iblâğ olunarak dâire-i inti’âşa biraz vüs’at gelmiştir.

Mir'âtü'l-Haremeyn müellifi Eyyub Sabri Paşa’ya takrîz 
ınakaamında tezkire :

Hamâme-i hâme-i dilkeş - terâne ve fesâhat - nişânelerinin cümle-i 
escff-ı lâtife-i beltgaanelerinden olmak üzere tasnifine muvaffak oldukları 
Mir'âtü'l - Haremeyn'in ihdâ buyrulan cild-i evveli hamâme-i Harem 
gibi muhterem olarak dest-i mütalaaya alındı. Tok öyle değil belki 
hâme 2-t mübâhâta bir hümâ-yi sa'âdet kondu. Basar-ı basiret ile mutâlâ'a 
olundu. Müte'âkiben cild-i sântsi dahi dest-i ihlâsa vusûl buldu. Bir 
kat daha bâdt-i mesâr u iftihâr oldu. Bu te'ltf-i şerif-i sa'âdet -  eltf-i 
âlileri asr-ı mahâsin - hasr-ı hümâyûnu tezyin eden âsâr-ı cedideye 
pek güzel bir lâhikadır ve doğrusu bir muvaffakıyyet-i azime ve fâikadır. 
Çünki dtvâr-ı i'lân u intişâra ta'ltk olunan meâsir her kangı fenne 
dâir ise mutalâ’ası ol fenne mensûb olan sınıfa münhasır kalır ve Sûk 
Ukâz-ı iştihara çıkarılan bedâyi'-i âsânn değerini ancak ehl ü erbabı 
bilir. Her sınıf kendi mahsûl-i vicdaniyle müftehir olur. Herkes merakı

1 Bu mektubun Muştala Reşid Bey {aynı eser, s. 151 v.d.d. tarafından 
netrdilmif olan metninde gurre-i rebî’iil-evvel 1302 tarihi vardır.
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ne ise anın mutâlâ'asiyle zevk u halâvet bulur. Ebyâtın takti'im şu'arâ 
anlar. Büyütün resm-i mukatta'lanna mühendisler merak eyler, lbn 
Hayyâm'ın rubâ'iyyâlını okuyup da zevk-yâb olmayan edtb yoktur. 
Ammâ Hulâsatü'l-hisâb'mı okumakla meşgul olanlar içinde anın şâüir 
olduğunu bilmeyenler çoktur. Mukatta'ât-ı lbn Temin'i ezberlemek bir 
şâ'ire göre kutû'-ı mahrûtiyyâttan bir mes'eleyi bellemek kadar güç gel
mez ve hisâb-ı cezr-i asam bir riyaziye göre hâll-i rumûz-ı Şevket ve 
Muhteşem'den kolay gelir, v  Lî »Lr* jl U j i  çil* »Ul JT.

M ir'âtü'l - Haremeyn ise naziri rıâ-yâb ve herkesin tâlib ü râgıb 
olacağı bir kitâb-ı müstetâbdır. Çünki fenn-i muhâdarâttan olmak 
hasebiyle beyne'l-üdebâ mazhar-ı hüsn-i kabûl olacağı bi-irtiyâbdır. 
Arab târihini ve Arabistan coğrafyasını yazacak müellifine me'haz 
olacak bir gilzel kitâbdır. Havâss u avam ara yanm hacı olmak niy- 
yetiyyle okur. Huccâc-i kirâm dahi menâsik-i hacc gibi yanında taşır. 
Ashâb-ı fenn-i menâzır anın hâvi olduğu resimlere dûrbin-i dikkat ile 
nazar ederek nice mahâll-i mukaddeseyi kalb gözüyle görmüş olur. 
Ehl-i hisâb ü hendese dahi anda istifâde edecek pek çok şeyler bulur. 
Böyle kabûl-i âmmeye mazhar olan bir eser-ı bi-adile muvaffakıyyet-i 
behiyyelerinden dolayı zât-ı vâlâlannı lisân-ı teşekkürle tebrik ederim.

J J - V I  â l j .  J  J  > ^ ı ı u - ,

Cevdet

Şirvânî Ahm ed Hamdi Efendi’nin Türkçe Muhtasar usû
lü 'l - ftkh  nâm  risâlesine dâir kendisine yazılan tezkire:

Mahsûl-i kalem-i bedâyi' - rakam-ı fâzUâneleri olan Muhtasar 
usûl-i fıkh 'ın  itâ buyrulan evrâk-ı matbu'asından yüz sahffesini mutâlâ'a 
ettim. Bir çok âsâr-ı cemilelerine ilâve-i fâika ve mebhas-i mehâmid-i 
behiyyelerine güzel bir lahika olan işbu te'lif-i hakaayık - eltf-i 
dekaayık - şinâsilerini lisân-ı teşekkürle tebrik eylerim. } ,>jy«dl Lu 
Jdji-' jr ^ J  â l j  J-J-l.

İlm -i usûlü'l - fk h  ulûm-ı şer'iyyenin müntehisi olmağla fürû'-ı 
fıkh ve usûl-i hadis ve ilm-i kelâm gibi ulûm-ı âliyeden sonra te'allüm 
olunur. Me'ânt ve beyân gibi fünûn-ı arabiyye ise amn mukaddemât ve 
mebâdisi hükmündedir. Binâen-aleyh &  JT -ui-j *üJI Jj_»l ^  denil
miştir. Elhâsıl bu ilm-i celtlü'l - kadr bir bahr-i muh it-i rivayet ve 
dirâyettir ki ka'nna vusûl pek muşkildir. Gavvâslan bu asırlarda pek 
azalmıştır. Zât-ı âlileri ise bu bahr-i bt - pâyâna dalıp nice leâlt-i 
âb-dâr çıkarmış ve lisân-ı osnıânt üzere böyle vişâhü's-sadr-ı iftihâr

T u tk u - i C n i i l ,  15
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olacak bir güzel eser vücûde getirmiş olduğundan mesS î-i mebrûreleri 
şâyân-ı istihsâlidir. Fakat fennin su'ûbet-i mündericâtından dolayı ba'z-ı 
mebShisinde zihnim ilişip kaldığından kenarlarına hakikat siyakında 
istifsâr-ı ba'z-ı havâtır-ı kaasıranın tahşiyesini vâcib gördüm. Bir çok 
da nâsih ve mürettib sehivleri var ki böyle meclây-ı hakaayık ve revâik 
olan eser-i b( - naziri kirli paslı mir'âta döndürmüş ve ba'z-ı mebâ- 
kişini müteş&bihâta şebih bir hâle getirmiştir. Bunları mücerred ihtâr 
ili iktifa ederim. Evrâk-ı mezkûreyi ber - vech-i bâlâ muhaşşâ olarak 
iade ve takdim eyledim. O l bâbda.

Kısas-ı enbiyâ1 ve Tevârih-i hulefâ nâm eserimizin dördüncü 
cüz'ü dahi işbu üç yüz iki senesinde hitâm  bulmuştur.

V ekaayi'-i sene 1303

Kısas-1 enbiyâ1 nın beşinci cüz'ü dahi işbu üç yüz üç senesi 
muharreminde hitâma reşide olmuştur.

16 safer sene 1303, 11 teşrin-i sânî yevm-i pazartesi Ru- 
meli-i şarkî komiserliğine m e'm ûr buyrulduk. Sebebi ber-vech-i 
âtî beyân olunur :

Rumcli-i şarkî eyâleti bulgarlan Bulgaristan eyâleti bul- 
garlariyle hafiyyen ittihâd ederek Filibe civânndaki karye
lerden erbâb-ı ihtilâl bi’t - tecemmü’ bağteten Filibe’ye gelip 
vâli bulunan Gavril Paşa’y ı ahz ve bir karyeye irsâl ü tevkif 
ile i'lân-ı ittihâd eyleyip keyfiyeti Bulgaristan prensi Aleksandr’a 
bildirdiklerinde o dahi kabûl ile Sofya'dan Tırnova’ya gidip 
esâsen işe bir karâr verdikten sonra Filibe’ye gelip iki eyâletin 
ittihâdını îlân eylemiş idi. Bu sûrette ise Bulgaristan’da hâsıl 
olan kuvvet Berlin mu’âhedesince müesses olan muvâzeneyi 
ihlâl edeceği iddi’âsıyle bir tarafdan sırplar ve bir tarafdan 
yunanlılar tedârükât-ı askeriyyeye başladılar.

İki eyâletin birleşmesi f i ’ l-asl Rusya devletinin ârzûsuna 
muvâfık id i1. Binâen-aleyh çok kimseler bunun Rusyalu’nun 
tahrikinden nâşı bir keyfiyet olmasına zâhib olmuş idi. H âl
buki Rusyalu bu sûreti bir aralık kendisi icrâ ettirmek isterdi ve

1 Müellif burada idi yerine muvafık ise de diyor; fakat müteakib ibA- 
reyi çizip, yazıya binâen-aleyh [ok kimsiler kelimeleriyle devâm ettiğinden, 
cümle bozuluyor. İfâdenin düzelmesi için küçük bir değişiklik yapmak 
zarûrl görülmüştür.
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bir müddetten beri Avusturya Sırbistan prensini kendi tarafına 
celb eylediği gibi Rusyalu dahi bulgarlan kendi malı bilirdi. 
Prens Aleksandre ise birâderi İngiltere Kraliçe’sinin dâmâdı 
olmak mülâbesesiyle İngiltere politikasına hâdim olup bu ihtilâl 
dahi ingilizlerin eser-i ifsâdı olduğu anlaşıldı.

Bulgarlar tarafından ittih&dın kabûlü için her devlete mü- 
râca’at olunduğu gibi Rusya İmparatoru’na dahi mürâca’at 
olundukta İm parator tarafından : “ Rusya devleti bulgarlar için bu 
kadar kan döktü, mal sarf etti. Böyle bir işe teşebbüs edecek olduklarında 
kendisine mürâca'at ederler zarın ederken bulgarların böyle hod be-hod 
bir işe teşebbüs eylemeleri bâ'is-i te'accüb oldu. Bu bâbda kendisi tara
fından aslâ mu'âvenet olunmaz. Mes'ûliyet kendi üzerlerindedir*' deyu 
cevâb verildi ve bulgar asâkiri içinde müstahdem yüz bu kadar 
zâbitânı geri aldı ve Prens Aleksandr’m  azlini iddi’â eyledi. 
Ingilterelü ise bu ittihâdın tasdik olunuvermesi iddi’âsında 
bulundu.

Bu husûs için Dersaâdet’de bir konferans akd olundu Rus
yalu Prens’in azlinden vaz geçtiyse de hâl-i sâbıkın iadesini iddi’â 
etti. Diğer devletler dahi anı tasdik eyledi. Ingilterelü anlardan 
aynldı. Berlin ahid-nâmesinin bâ’z-ı mevâddmda ta’dilât icra
sı e fkân n  da bulundu.

Bu sırada sırplar seksen bin asker techîz ile üç kol olarak 
Bulgaristan üzerine hücûm ettiler. Bir kolu Vidin üzerine gelip 
Vidin kalesini muhâsara ve nevâhîsini zabt eyledi. Diğer fır
kalar Sofya üzerine hücûm  eyledi. Aleksandre ise gerek Bulga
ristan’dan ve gerek Rum elî-i şarkî'den altmış bin asker cem’ 
etti ve  on binini Rum elî-i şarkî muhâfazasına bırakıp elli bin 
askerle mudâfa’aya seğirtti ve Dragman - boğazı’m zabt ey
lemiş olan sırp fırkasını vurdu dağıttı. Ba’dehû kemâl-i sür’atle 
diğer fırka üzerine hücûm etti. Anı dahi bozdu ve Sırbistan’a 
tâbi’ olan Şehirköyü kazasına kadar gitti. Sırplar aman deme
ğe mecbûr oldu. Devletlere mürâca’at eyledi. Bâbıâlî’den ve 
düvel-i şâire tarafından Aleksandr’a mütâreke teklif ve isrâr 
ederse karşısında Avusturya askeri göreceğini Avusturya devleti 
kendisine bildirdi. O  dahi mütârekeye mecbûr oldu. O  sırada 
bizim hemen asâkir-i şâhâne ile Rumelî-i şarkî’ye girip ve 
Filibe’ye varıp memleketi taht-ı inzibâta almaklığımız lâzime-i 
hâlden görülürken azimetimiz te’hîr olundu. Hâlbuki bir ay
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sonra musâlâha me’mûl olduğundan ol vakit Prens yine itdhâdı 
muhâfaza için müşkilât çıkarması melhûz-ı kavî olm ağla şu 
müddet zarfinda Rumelî-i şarkî’ye girip yerleşmek muvâfik-ı 
hâl u  maslahat görülüyordu. Lâkin Edirne’de ordu müşîri 
bulunan Serhoş T âhir Paşa ba’z-ı levâzımâtın noksanından 
bahs edip bundan dolayı serasker bulunan Sâib Paşa ile miyâne- 
lcrinde mübâyenet vuku’ buldu. Ingilizler dahi bir tarafdan 
tahdîş-i ezhân ederek asker sevkım dûçâr-ı teahhurât eylemeğe 
çalışıyorlardı. Daha başka ledünniyyât dahi var. H er ne ise 
eyyâm-ı fursat fevt olunmakta olup biz de hareket için  emre 
intizâr ile vakit geçirmekte bulunduk. Hâlbuki kânûn-i evvel 
geldi. Havalar soğumağa başladı. Bundan sonra harekât-ı 
askeriyye güçleşti <!'_>*' j  «T .

Kısas-ı enbiyâ'mn dördüncü cüz’ü tab’ olundu. Beşinci 
cüz’ü dahi hitâm buldu. Altıncı cüz’ü kaleme alınırken M ah
keme-i temyîz reîs-i evveli R ıza Beycfendi’nin iltimâsı üzerine 
te’lîf-i K u r’ân hakkında arabiyyü’l - ibâre bir risâle kaleme 
alındı ve Hulâsatü'l - beyân f t  te l i f i 'l  - Kur*ân tesmiye olundu. 
Târih-i Cevdet yeniden tertîb olunmuş idi ve  tertlb-i cedîd üzere 
dört cildinin tab’ı  bu esnâda hitâm  buldu.

Sivas vâlisi Âbidin Paşa’dan mektûb

Mesnevî-i şerîf den tercüme ve şerhine muvaffak olduğum bu cildin 
huzûr-ı âlî-i hidîoîlerine takdimine mücâseret eyledim. Şerh-i çâkerânemin 
mâhiyeti hasebiyle değil lâkin Celâlüddin Rûmi hazretlerinin Mesnevi-i 
şerîf'ine - ki Avrupa'nın bile hayretim celb etmiştir - müstenid oldu
ğundan zât-i hidîv-i efhamilerinin tahsin ü takdirine mazjıar olur ise 
ömr-i çâkerânemin nihayetine kadar iflihâr-t kemterânem bt-nihâye 
olacağının arziyle ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân.

Cevâb - nâmesi

Bunca meşâgil-i mühimme-i hidtvâneleri arasında ihtilâs-ı vakt ile 
Mesneoî-i şerîf'in şerhine ve hemen birinci kıt'asımn tab'ına himmet 
buyrulmuş ve bir nüshası taraf-ı çâkerîye gönderilmiş. Selh-i cumâde'l-ûlâ 
sene 1303 târihiyle müverrah ve [cevâhir-i kelimât-ı nevâziş - âyât-ı kerî- 
mâneleriyle müveşşah bir kıt'a emir - nâme-i mekârim - alâmeleriyle berâ-
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ber dest-i ihlâs-ı ubûdiyyete vusûl buldu. T a'rtf edemiyeceğim mertebe 
mûcib-i fahr ü ibtihâc oldu. Bu veçhile cilve-ger-i meclây-i zuhûr olan 
sa'y ü himmet-i aliyyeleri meşkûr ve mehâfil-i ehl-i dilde Mesnevi 
okundukça nâm-ı nâmileri hayr ile mezkûr olmak du'ây-i bt-rtyâsı lisân-ı 
teşekkür ve tebrik ile te'diye edildi.

Mesnevi'nin ebyât-ı lâtîfe-i hakaayık - beyânı sanki hadîka-i 
belâgatin rûhânî tarhları arasında el ele verip mütemâyilen hıram eden 
ebkâr-ı me'anîdir. Her beyti bir dûştze-i nadide - edâdır ve şive-i 
dil-pezîr - i edâsı elhak nâzım-ı celtlü'l-menâktbına mevhibe-i Huda’dır. 
Rumuz u işârâtına herkes aklı erdiği kadar birer ma'nâ verir ve hacle - 
gâh-1 hayâlinde dilediği gibi giydirip kuşatır. Bu kıyâs üzere nice şerhler 
yazılmış ve tercümeler yapılmış ise de zât-i âlileri lisân-ı asra tatbik 
ile şerhine itinâ buyurmuş olduğundan meslek-i âlîleri takdir ü istihsâna 
sezadır. Mesnevi eskimez. Mündericâtı değişmez. Lâkin ma'lûmât-ı 
asra göre tatbikaatı değişir. £fra her devrin bir neş'esi ve her asrın 
efkâr ve ıstılâhât-ı mahsâsası vardır fUVI jyö Vj.

Vaktiyle bendeniz de Mesnevî-i şerîf'e biraz emek vermiş idim. O 
menba'-ı feyz-i ma'neviden bir yudum içmiş idim. Lâkin hayli vakitten 
beri o seodâ vü hevesler metrûk ve başka vadiler meslûk olarak Mesnevi 
mutâlâ?asına vakit bulamadım. Neş'e - bahş-ı rûh-ı revân olan sahbây-i 
mezâyâsiyle safâ -yâb olamadım. Bu eser-i âlîleri eski hayâlleri taze
ledi. Bendenizi yine Mesnevi mutâlâ1 asma mecbûr eyledi. Metn ü şerhi 
okudukça mütelezziz oldum. Rengin hayâllere daldım. Lâkin bir yerinde 
ilişip kaldım. Taleb-i hâll-i müşkil yolunda ba'z-ı mahfûzât ve mülâ- 
hazâtımı ber - vech-i âti arz u ifâde etmek üzere biraz sadedden çıkar 
cağım. Afo-i âlinizi recâ ederim.

Bu eser-i ber - güzidelerinin ıg . sah tfesinde : “ Mesneoî-i şerif 
altı cildden ibâret olup altına cildin n ısfı sânisiyle yedi cild üzere bu
lunur”  deyu buyrulmuş. Bundan murâd ne olduğunu anlayamadım. Hep 
Mesnevi'ler altı defter bir mücelled olarak eyâdi-i enamda tedavül ede - 
gelmiştir. Şârih-i Mesnevi İsmail Ankaravî her cild için birer dîbâce 
olmak üzere altı dtbâce yapmıştır. N ahifi dahi Mesnevt'yi altı cild ola
rak tıazmen tercüme edip alhncısını ikiye taksim etmemiştir. Vâkı'â 
Hazret-i Pîr'in vefâtından dört yüz altmış üç sene sonra ya'nt bin yüz 
otuz beş târihinde Mesneot-i şerif'in cild-i sâbVi olmak üzere meydana 
bir manzûme çıkmış idi ki anda ptşvây-i ricâl-i sûfiyye olan Şeyh-i 
Ekber y* jV Jj*»î hazretlerinin kadh ü zemmine dâir nice ebyât bu- 
lunmağla ve Şeyh-i Ekber'e adüvv-i ekber olan Kadı - zâde'lilenn atıp
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tuttukları zaman olmağla bu cild-i sâbi'a ehemmiyet verilmiş idi. Ta- 
rtkat-ı mevleoiyye ricali ise : " 0 / manzûme sâhib-i Mesnevi Mev- 
lânâ Celâlüddîn Rûmi i/U I^ ^jS hazretlerinin nutku değildir. Anı şu- 
'arây-i acemden biri yapıp Mesnevi-1 şerif'e ilhaak eylemiştir" diyerek 
anı eşedd-i inkâr ile inkâr ede - gelemişlerdir.

Mukaddemâ Dersaâdet'de müsellem-i enâm iki Mesnevi - hân-t 
benâm var idi ki biri Hüsâm Efendi ve diğeri Murâd M olla dergâhı şeyhi 
Murâd Efendi'dir. Hüsâm Efendi'nin dersini dinlemiş idim ve Murâd 
Efendi'den hayli tederrüs eylemiş idim. Hattâ Murâd Efendi Dârü'l- 
Mesnevt'yi inşâ ve bin iki yüz altmış senesi muharreminin dokuzuncu günü 
küşâd ile eski şâgirdânına Mesnevi'den icâzet verdikte bendeniz de icâzet 
alanlar sırasında bulunmuş idim. 01 gün Mesnevi - hânların bir yevm-i 
mes'ûdu idi ki Cennet - mekân Sultan Abdülmecid Han hazretleri Dârü'l- 
Mesnevt'ye teşrif ile anlan ta ltif buyurmuş idi. İşte ol gün bizim 
aldığımız icâzet şeş - cihet-i ma'nevi olan defâtir-i sitte-i Mesnevi'ye 
münhasır idi. %irâ Şeyh Murâd Efendi cild-i sâbi'i münkir idi. Hüsâm 
Efendi ise : “ Mesnevi yedi cilddir diyenleri altı cilddir diyinceye kadar 
düğmelidir"  der idi.

Elhâsıl bu bir eski mâcerâdır. Ba'ztlar cild-i sâbi'in eczây-i mü- 
temmime-i Mesnevi'den olduğunu iddi'â etmişler. Meşâhir-i Mesnevi - 
hânân ve ekser-i meşâyih-i mevleviyân ise anın enfâs-ı mevlevîden ol
duğunu kat'iyyen inkâr ile andan teberri ede - gelmişlerdir. Zirtî asr-1 
Mevlânâ ricalinden Sipehsâlâr hazretleri te 'lîf ettiği menâkibde Mes
nevi'nin yalnız altı cildini zikr etmiştir ve Sadrüddîn Konevi • j-* 
hazretlerinin takriz ettiği Mesnevi altı cildden ibâret idi ve hazret-i 
Mevlânâ cild-i sâdisin evvelinde :

f i t  j 3  jr-İ

buyurmuştur. Şârih-i Mesnevi Şem'i dahi “ Cild-i sâdisin temâmiyle 
Mesnevî'nin hitâm bulacağını hazret-i Mevlânâ keşf ü keramet ile 
bilmiştir" deyu tasrih eylemiştir; ve cild-i sâdis “ Üç kardeş" hikâyesiyle 
hitâm bulmuş ve hâlbuki ikisinin ahvâli beyân buyrulup üçüncüsünün 
hâli meskûtün - anh kalmış ve çok geçmeyip hazret-i Mevlânâ âzim-i 
dar-ı bekaa olmuştur. Eğer Mesnevi söylemeğe ömrü biraz daha müsâ'id 
olaydı ol hikâyenin noksanını ikmâl ederdi. Hattâ Sultan Veled 
Xwıil a?-M I a*»? hazretleri ana dâir pederiyle vâki' olan muhaveresini 
rıazm ederek Mesnevt-i şerif'e bir hâtime yazmıştır. Evvelinden bir kaç 
beytini burada tahrir edelim :
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Hâtime-i Sultan Veled
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İşte bundan dahi altıncı cildin hitâmiyle Mesnevi'nin hitâm bulduğu 
yakinen ma'lûm olmuştur; ve ol asırdan beri gerek Konya'da ve gerek 
bilâd-ı sâirede Mesnevi'nin mevcûd ve mütedâvil olan bi -  add ü hadd 
nüshaları hep altı cildden ibâret iken dört yüz bu kadar sene sonra yedinci 
cildinin zuhur edivermesi gaayet müsteb'ad görülmüştür.

Lâkin agreb-i garâibdendir ki Ankaravî dahi cild-i sâlisin şerhinde 
Mesnevî'nin altı cildden ibâret olduğunu tasrih ettikten sonra cild-i 
hâmisi şerh ederken ya'n i ber - vech-i bâlâ otuz beş târihinde mezkûr 
cild-i sâbi' meydana çıktıkda anı kabûl etmiş ve cild-i sâdisin şerhini 
itmam ettikten sonra anı dahi başkaca şerh ederek nice tekellüfât-ı bâride 
ihtiyariyle zu'murıca cild-i sâbi'i inkâr edenlere cevâblar vermiş ve 
hükm-i zamane îcâbınca Kadı - zâde'lilere cemile göstermiş ise de 
enzâr-ı mevleviyânda dâmen-i i'tibân leke-dâr olmuştur; ve altı cild 
üzerine yazdığı şerh Matba'a-i âmire'de tab' olunmuş iken cild-i sâbi' 
üzerine yazdığı şerhi basdınlmayıp zÂviye-i nişyâna atılmıştır. İsmail 
Ferruh Efendi de N ahîfî'ye zeyl olmak üzere mezkûr cild-i sâbi'i 
nazjmen tercüme edip o dahi hedefi i'tirâz olmuş ise de Mısır'da Nahifi 
tercümesi tab' olundukta ana zeyl olarak Ferruh Efendi'nin tercümesi 
dahi tab' edilmiştir.

Ankaravî kendi muhâliflerine cevâb verebilmek için işbu cild-i sâbi'in 
şerhinde o kadar ihtimâlât-ı ba' ide ve te'vilât-ı vâhiye serd eylemiş 
ve o kadar perişân sözler söylemiştir ki kabûl ü tasdiki şöyle dursun 
tasavvuru bile esrâr içmeğe tevakkuf eder. Ebhâs-ı mezkûre o kadar 
vâhidir ki tafsil ile tasdi'e değmez. Fakat nümûne olmak üzere bir iki 
bahsini hulâsa veçhile hikâye edeyim.

Ez-cümle Hâtime-i Mesnevi'ye cevâb verip der k i : “ Sultan Veled 
hazretlerinin •̂ ^ J î buyurdukları ebyât-1 şerife Mesnevt-i şerifin  he
men şeş - müceUed olmasına ve kısm-ı sâdisin âhirinde ni/ıâyet bulma
sına şehâdet kılmaz. Farz edelim ki o zaman hazret-i Mevlânâmn ömr-i
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şerifi bir dem kalmış ola. O l bir demi Hakk te’ âlâ hazretleri ana nice 
eyyâm ü şiihûr medd eyleyip tayy-i zamân eylese aceb değildir. Nitekim 
Bâyezid hazretleri sırr-ı mi'râcı bast eyleyip bir müridi kalbinde ant 
inkâr ettikte diğer bir gün Şeyh'in seccâdesini getirip câmi'e giderken 
ana gusül tcâb eyledi. Pes o mürid o yere karîb olan bir nehr-i câriye 
seccadeyi anın kenânna koyup daldı. Derhâl kendisini başını çıkardıkta 
N ü kenarında buldu ve M ısır'a gelip evlendi. Hattâ oğlu kızı oldu. 
On beş sene sonra kendisine bir gün gusül tcâb edip N il kenânna geldi. 
N il suyuna daldı. Başını çıkardıkta kendisini ol seccâde koduğu mevzi'de 
buldu. Libâsını giyip seccâdesini koltuğuna alıp câmi'e geldikte Bâyezid 
hazretleri dahi anın akabtnca câmi'e [geldi]. Ana tenbth edip dedi: 
“ ftnhâr kalbinden bu güne inkân gidere - gör k i Hakk te'âlâ bir dem 
içre bu kadar eyyâm u şühûru tayy eylemeğe kaadirdir. Pes bizim dahi 
ttikaadımız oldur ki hazret-i Mevlânâ ol bir dem içre kuovet-i velayetle 
bu kadar kitâbı söylese ve ol demden sonra vefât eylese Hiisâmüddin 
Çelebi dahi kuovet-i velâyetle fi'l-h â l tahrir eylese veli-i kâmilden bu 
kadar kerâmet ve hark-ı âdet hod çok da değildir. Bu dahi hazret-i Mev- 
lânâ'mn envâ’-ı kerâmâtından bir kerâmet olsun”  -intihâ.

Haydi biz de Ankaraoî'nin bu hulyâsını sahih fa rz edelim. Lâkin o son 
dem içinde Hauet-i Pir yedinci cildi söylemeden altına cildde nakıs kalan 
Üç Kardeş hikâyesini itmâm buyurmalı değil miydi. Hüsâmüddîn Çelebi 
zabt edememiştir, denilebilir mi. Bir dem içinde koca cild-i sâbi'i zabt u 
tahrîr eden zât bir hikâyenin bakıyyesini zabt edememiş gaflet etmiş 
desek nasıl olur. Hulyâyı da yolunda kurmalıdır. Yine Ankaravi derki’. 
“ Eğer denirseki cJ& ^  | |Vilu c J f  ve V j  _*SöiT 
deyu buyrulmuş. Pes tekrâr yine nutka gelse ve güft ü gûya şürû' 
kılsalar tenâkuz vâki' olur ve bir sözü söyledikten sonra andan rücû' 
eylemek lâzım gelir. Velt-i Hudâ'nın şânına lâyık olmaz. B iz deriz ki 
asla beis yoktur. Bu keyfiyet kelâm-1 İlâhide hem vâki' olmuştur. N i
tekim bir kelâmı söyledikten sonra ana mütenâkız bir kelâm söyle
mek ve bir hükmü bildirdikten sonra ona müııâfi bir hüküm eylemek 
şan-i ilahide zuhûra gelmiştir ki kelâm-ı İlâhide nâsih ve mensûh vâki' 
olmuştur”  -intihâ.

Ankaraoî'nin evhâm u hayâlâtı cevâbdan müstağni ise de buradaki 
habt u hatâsını beyân etmeğe mecbûrum. îlm -i usûl-i fikhda beyân 
olunduğu üzere nesh ancak ahkâm-ı şer'iyye-i fer ’iyyede câri olur. Ammâ 
akaa ide müteallik olan usûlde ve umûr-ı maziye yâ hâliyyeyâhud istik- 
bâliyyeden ihbârda câri olmaz; ve illâ şân-ı Bârî'de cehil lâzim gelir.
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öL-Jül j  J4JUI w  j  ıJUî o U -. . Bu sûretle Ankaraoî'nin neshe 
kıyâsen hazret-i Mevlânâ hakkında tenâkuzu tecviz etmesi esâs ü 
misâsı olmayan bir kıyâs-ı faside mebnî olmağla fâsiddir. Bendenize 
kalırsa cild-i sâbi'in rekik ve düşük ibâreleri anın rıutk-ı mevleoî olma
dığına delîl-i kâfidir. Başka veçhile isbâta hâcetyoktur. Lede'l - mutâlâ'a 
anlaşılır ki müellifinin fa r sisi ham ve arabcası nakıs imiş. İbtidâ dibâ- 
cesine bak. Tetâbü'-i izâfât ve tumturâk-ı elfâz u ibârât ile gürleyip 
gider. Lâkırdı çok ammâ enfâs-ı meolevi kokusu yok. Sonra kelâm-ı 
mensur arasında şu beyti yazar:

Beyit
a jJ  *j>- f jT  S  ç i  ûlT j —û  fiT  j  &  

fâV j j f  |*4iT fJT üT pu 

Bu beytin tenâfur-i kelimâtı Mevlânâ sözü olmadığına delil-i kâfidir. 
Esrâr - keşlerin bu misillû çok sözleri vardır. Hele BidiTin bu türlü 
tuhaf beyitleri olup ez-cümle birisi budur :

Bîdil

£-s— c f  <-»*■" û* f d**
pir «fil» c— ■ j  fjj»  j-jî 

İşte B idil'in bu beyti bizim Mesnevi mukallidimizin o beytinden daha 
hoştur hem de selisdir. Lâkin hiç birinde râyıha-i enfâs-ı mevlevî 
yoktur. O l beyitten sonra bu Mesnevi mukallidi inşânı yedi kısma taksim 
ile der k i X

j  c*«*3İj jaL o jIÜ  l’j  Si/U» j  £>*U- l j  &îU>

M  Jp  3  j \ J j .  J j ?  j  Aîl O jT

Bu fıkranın manasından sarf-ı nazarla cihet-i lâfziyyesine bakalım. 
Bundaki j  j~ne demektir deyu fâ rsî - hânlar arasında vaktiyle çok söz 
oldu. Kütüb-i lûgaata bakıldı. Ne olduğu bilinemedi. Meğer 
{çok) Türkçe ve yâ edât-ı vahdet olarak {çoğu) demek imiş. Ankaravi 
böyle ma'nâ veriyor. Binâen-aleyh mukaddemâ cild-i sâbVa acem düzmesi 
derler iken Özbek işi imiş dediler. Ba'dehû mukallid-i merkuum bir kaba
ca masal düzüp der ki :

3Î® J rV ' j 3 Vîlj»' <=>15 «j j-. ja j  mî j»  j j *
ilh ... -uju lj

(j't-V l) eski Türkçede çerge demek imiş Ankaravi böyle diyor. Lâkin 
gusül ya iğtisâl yerinde tağsîl demesi arabcasının noksanından nâşî
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olduğu hâlde Ânkaravt buna ilişmiyor. B iz de artık anın nesrinden 
geçip de nazmına gelelim. Mesnevisinin evvelki beyti budur :

Jjy»j CjjÂt <Xjü C.J j i  ı}i-l

Görüyorsunuz ki bunda Mesnevi çeşnisi yok. Gelelim sebk ü rabtına. 
Sa'td ( V - ) lâfzı Hüsâmüddtn'e ( )  nf at olmağla nûnun mek- 
sûr okunması lâzım gelir. Bu sûrette ise vezin bozulur. Devlet lâfzı 
buraya yakışmıyor. Haydi yakışıksız olsun da ma'nâ tamâm olsun 
diyelim. Hâlbuki du'â makaamında ( ki*) mı demek isteryoksa ( b U ) mı 
Ankaravt bunun tercümesinde olsun ilâve ediyor ve ( b k ) mahzûftur 
demek istiyor. Lâkin hazf yeri değildir. Aşağısı gittikçe kabalaşıyor ve 

fenâlaşıyor. Mutâlâ'aya lüzum yoktur. Fakat Şeyh-i Ekber hazret
lerinin ta'n u zemmi hakkında olan beyitlerinden bir kaçını der - miyân 
edelim. Bak ne diyor :

Mesnevi

CÎı> jjijı»jl }lj T üj»ji £ jj

■4* it Ûjjp ÖjSj fcj J% *jy>. -V ı/ Ü jf ^  İJ fi—
J İ i t i j l  S j \ P  Xj J 3  jM  İJ  î i j t j  J

t S jl*  A *  j  {***■ j f  I j j  A îljr f . U / j | l  f -  A & l  

jJ* > İ J; * - J J  <«* C«.-jİ

Bu mukallidin i t jf  ve ^  gibi hâriç ez - edeb sözler söylediğine 
nazaran Mesnevt-i şerif* e tezyif yollu bir nazire yapmış olması hâtıra 
gelir ise de Şeyh-i Ekber'i lisân-1 mevlevtden ta'n u tekfir için ba'z-ı 
ashâb-ı ta'assub tarafından Hüsâmüddin nâmında bir kallâşa yap
tırılmış deyu tarikat-i mevleviyye ricâli beyninde deveran eden rivayet 
akla daha mülâyimdir. Her hâlde mevzû'-i bahs olan cild-i sâbi'in 
enfâs-ı mevlevtden olmadığı cây-ı bahs ü iş ti b âh değildir.

Biz de Mesnevi'ye cild-i sâmin olmak üzere bir manzûme yapsak 
bundan daha kaba ve daha aşağı düşmez. Lâkin bunun gibi o da Mes
nevi'ye benzemez, ^fra Mesnevi sehl-i mümteni' bir kitâb-ı celîlii'l - 
menâfi' ve ceztlü'l - bedâyi'dir.

Mesnevi li - muharririhi

JüJ c - j S i  e*-. ö j-  i.
« F  J* 1J  S *  -ü la  t/ J j i  d U  j  ç j  j  j  Ijjy . » j U

« İ J U . J -  J  c - j T j î  j a .  g ğ g *  J ^ j  J j i ı

İşte efendim eser-i âlilerini mutâlâ'a ederken böyle derin bahislere 
daldım ve bir zât-i âli-kadrde Ankaravt'nin cild-i sâbi* şerhini buldum
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okudum. Cild-i sâbi’ hakkında olan eski ttikaadıma sâbit kaldım. 
Bâki emr u fermân.

Âbidin Paşa’mn cevâbı

Şimdicik Dersaâdet postası geldi. Mufassal emir - nâme-i hidtv-i 
a'zamtlerini alıp mutâlâ'a eyledim. Bağdad postası dahi Samsun'a 
müteveccihen müteheyyi'-i azimet olduğundan arz-1 teşekkürât-ı kem- 
terânem için bir hafta olsun sabr etmeğe kendimde iktidar göremedim. 
Binâen - aleyh acelen bu arize-i kemterânemi yazmağa cesaret eyledim.

Te'lîfât-ı kestre-i celileri dâver-i a'zamtlerini okudukça hayrette 
kaldığım misillû Mesnevt-i şerif'in yedinci cildi deyu mevcûd olan cild 
hakkındaki beyânât ve mutâlâ'ât-ı hikem - gaayât-ı veliyyu'n - ni'amileri 
hakikaten bâ'is-i şân u iftihâr dır. îmânlar içinde pek az inşân bulunur 
ki her bir bahisde mâhir her mes'elenin halline muktedir bulunsun. Zât-1 
hidiv-i a'zamtlerinin vücûdiyle her kim ki iftihâr etmez ise (jI* c—jî) ibâ- 
resine lâyık olur. Hulâsa kemâlât-ı hidtvâneleri gibi azim rıâ - kaabil-i 
iş'âr bir şey var ise o da emir - nâme-i hidtvânelerinden hâsıl olan me- 
senet-i kemterânemdir,

Mesnevi-i şerife gelince sekiz seneden beri her sabah Kur'an-ı 
azimü'ş - şân'dan sonra okumağı âdet edindim. Zfrâ Celâlüddîn Rûmt 
hazretlerinin rûhâniyyetinden başka ma’kulâtta dahi misline ne eski 
Yunan ve ne Roma ve ne de Avrupa'Ulardan hiç bir hakim hiç bir 
müellife tesâdüf etmedim. Mesnevi-i şerifi sırasiyle okudukça zevk u 
lezzet ve hayrete müstağrak olur idim. Bu zevk u hayret dahi Mesnevi-i 
şerif'in altına cildini ikmâl edinceye kadar imtidâd eyledi. Yedinciye 
gelince her şey yedidir deyu ma'lûm-ı hidtvâneleri olan nice nice mübâ- 
legaatı görünce ve ale'l-husûs Mesnevenî-i şerif*deki azamet ü hikmet 
ve belâgat ü şi’ r ü letafeti külliyyen gayb edince yedinci cild Celâlüddîn 
Rûmi ^ U l »j* hazretlerinin eseri olmadığına kalben hükm ettim. 
Lâkin tahkîkaat-ı vâki'ada görülen ba'z-ı ezdâd hasebiyle şerh-i âcizâ
nemde bu hissiyyât-ı çâkerânemin ilânını münâsib add eylemedim. Hattâ 
Paris* de tab* olunan ve kırk altı cildden ibâret bulunan Biographie Didot 
nâm kitâbda bu yedinci cild hakkında bir çok tqfsÜât mevcûd olup netice
sinde Avrupa'da bile yedinci cild hazret-i Celâlüddtn Rûmi'nin eseri 
olmadığına hükm ettiler. Ammâ bir çok defâlar basılmış ve Mesnevi 
nâm-ı celîlini hâiz bulunduğundan o mebhasda sükûtu daha münâsib add 
eyledim. Şu kadar ki zât-i hidivânelerinin emir - nâmesinde yazılan



Sultan Veled hazretlerinin buna dâir olan ebyât-ı celîlesitıi aynen tercüme 
edip şerh-i âcizânemin yirminci sahîfesinde dere eyledim ki bu ebyât 
ile ma'lûm-1 hidtv-i a'zamtleri olduğu üzere Mesneot-i şerifin altı 
cildden ibâret olduğu gün gibi âşikâr olur ve şerh-1 âcizânemin kezâlik 
ondokuzuncu sahîfesinde Mesneoî-i şerif'in altı cildden ibâret olup altıncı 
cildin n ısfı sântsiyle yedi olur deyu yazmaklığım Ankaravi'nin şerhinin 
altıncı cildinin nısfından sonra (tekmile-i cild-i sâdis) deyu olan ibâresi ve 
basılan cildlerde cild-i sâdisin İkincisi deyu yazıldığından ve ba'zı bu 
tekmile yedinci ta'bîr olunduğundan ana istinâden ve yedinci cildi kabûl 
edenlerin ta'rîzâtmı teedîd etmemek üzere o ciheti mestûr geçivermek 
istedim. Eğer doğrudan doğru Mesnevî-i şertf'in yedinci denilen cildi 
Mesnevî-i şerif'den olduğunu kabûl etmiş olaydım mezkûr on dokuzuncu 
sahifede : “ Mesnevî-i şerîf altı cilddir ve ale'l - husûs altıncı cildin 
nısfiyle yedi cild olur”  demez ve tasrih etmez idim. Altıncı cildin nısfiyle 
yedi cild olur demekliğimden Mesnevî-i şerif'in altı cildden ibâret olduğu 
beyân edilmiş gibidir. Toksa altı lâfzını kaale almıyarak “ Mesnevî-i şerîf 
yedi cildden ibarettir”  deyu doğrudan doğru der idim ve yedinci cildi kül- 
liyyen çürüten Sultan Veled hazretlerinin ebyât-ı şerif esini tercüme etmez
dim. Bu artze-i rikkıyyet - farîze-i müsta'cele-i kemterânemi ikmâlden 
evvel tekrâr arz-ı şiikrân ve ubûdiyyete müsâra'at ve hakk-ı çâkeranemde 
teveccühât-1 cihân - derecât-1 veliyyü'n - ni'amîlerinin bakaasını istirham 
eylerim1.

Âbidîn

836 TEZAKİR-l CEVDET

Ahmed Midhat Efendi’nin tezkiresi 

Devletli\ efendim hazretleri
Târih, müverrih denildiği anda ltusûl-i fenn-i târihde yol açtı 

kendi kendiye" kelâm-ı hakikat - beyânının mazhar-ı tâmmı olan efen
dimizin hâtırlara vürûd etmemesi kaabil olamaz. Fenn-i târihin bizce 
hemen hemen “ esâtîr”  denilebilecek bir hâlden “ târih”  nâm-1 celîline 
isbât-ı istihkaakı sâye-i devletlerinde vuku'a gelmiş bir ni'met olduğunu 
itiraf etmez ise târih dahi küfrân-ı ni'met etmiş bulunur. Intikadlı muhâ- 
kemeli târih yazmak yolunda efendimize pey - rev oldum. Bu yolda 
efendimizi geçmeğe çalışır isem giistahlık mı etmiş olurum, hâşâ. Kılıcının

1 O ndokuzuncu defter burada sona ermektedir.

ucuyla meydân-ı zaferi irâe eyleyen serdârın şüc'ân-ı efradı o şân-ı 
muzafferiyyeti hemen kapmak için gösterdikleri mütehâlikâne isti'câle 
kıyâsen sinân-ı şüc'ânm uçlan seyf-i serdân geride bırakırlar. Talmz 
târih fenninde değil ale' l-itlaak te 'lif âleminde efendimiz dahi müteced- 
didîn-i osmâniyânın ulüov-i şânına şâyân olacak meydâm kılıcı ucuyla 
irâe buyurdukta bizim gibi efrâdın o meydâna can atmalanndan tahassul 
eyleyecek şân dahi hakikatte kumandana âid olacağını düşündükçe târih - 
nuvislikte efendimize şeref-i pey - revîyi kazanmak için daha ileriye 
geçmeği bile güstahlık add edemiyeceğim. “ Mufassal”  ser - levhasiyle 
yazmağa başladığım târih-i umûmîden mukaddemâtı havi çend formayı 
huzûr-ı üstâdîlerine takdim eyledim. Maksadım taraf-ı devletlerinden 
bir takrize nâiliyyet değildir. îtikaadımca müdâhene küçükler tarafından 
büyüklerin celb-i teveccühât-ı sathiyyesi için açıktan açığa iltizâm edilir bir 
ta'zfm-i kâzibâne olduğu gibi tekaartz dahi kezâlik sûret-i müşevoi- 
kaanede olmak üzere büyükler tarafından küçüklere edilir bir tabasbus-ı 
âciz - firîbânedir ki anlardan ne mukarriz ne mukarrizün -leh hiç bir 
istifâde edemiyeceği misillû okuyanlar da dahi hiç bir menfa'at husûle 
gelemez. Efendimiz gibi bir üstâd-ı kâmilden kendim için istediğim 
şey nasihat ve halk için istediğim şey dahi halkın fenn-ı târih hak
kında irşâdıdır. Bir takriz velev ki “eser-i hâme-i Ahmed Cevdet”  
olsun andan hiç bir fâide-i ciddiyye husûle gelemiyeceğine mukaabil 
istediğim nasihat ve irşâddan kulunuzca da halkça da fâide-i uzmâ 
muhakkaktır. Kulunuzca istifâde muhakkaktır zirâ Evliyâ Çelebi ve 
emsâlinin yeniden yeniye tab' olunarak fenn-i târih budur"  diye kendi
lerine arz edilmekte bulunması bu asr-ı terakkinin ve bu mu'âsırînin 
şânlanna şâyeste olamıyacağı hakîkat-ı bâhiresinde bile halkça büyük 
bir gaflet görüyorum. Efendimizden mâadâ mürâca'atım ubbehetlû 
devletlû Vefik Paşa hazretleri, sa'âdetlû Said Beyefendi ve Mekteb-i 
mülkiyye müdiri sa'âdetlû Abdurrahman Efendi hazarâttna münhasır 
olduğu beyâniyle dest-i üstâdânelerini kemâl-i ta'zim ile öperek arizeme 
hitâm veriyorum.

O l bâbda ve her hâlde emr ü fermân.

Cevâb no. i

|îlm -i târihden ismi müsemmâsına mutâbık olmak üzere te 'lîf ü 
temsiline mübâşeret buyurmuş olduktan Mufassal'ın mukaddemâtı 
hâvi olan 288 sahîfesi lütfen irsâl buyrulmuş. Bir kıt'a iltifât-nâme-i
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kerimâneleriyle berâber geldi. Pîş-tahte-i ihtiram üstüne kondu; okundu, 
nazar-ı tedktka alındı.

lltifât - nâmelerinin mukaddimesi bendelerini ta ltif den ibâret olup 
ancak vâdî-i sitâyişde ziyâde mübâlaga buyrulmuş, âcizleri evc-i 
a'lâya çıkarılmış. Meydân-ı te'lîfâttn bir sipeh - sâlârt gibi tahayyül 
edilmiş. Nihâyetü'l - emr takrize bedel nasihat istenilmiş. Kemterleri 
ist ancak çarhacıtik ile erbâb-ı fa z l u edebi kızıştırmak ve bu meydâna at 
süren ashâb-ı kemâli alkışlamak hizmetlerinde bulunarak anların fütûhât 
ve muvaffakiyyetlerinden hisse-dâr-ı falır ü mesâr olmaktayım. Edeceğim 
ihtârât ancak keşşâf neferâtmn verebilecekleri sathî ve kabaca ma'lûmât 
kabilinden olup kendimde zât-i hakaayık - âşinây-i âlîleri gibi târih ü 
edeb meydânında taş dikenlere nasihat vermek istihkaakım göremem.

Âcizleri Devlet-i aliyye târihinin bir küçük kısmını tahrir ile vâdt-i 
târüıde açmış olduğum bir küçük çığırın ileride reh-revân-1 fa z l u kemâlin 
himmetleriyle bir işlek yol olması emel ü ümmidinde bulunduğum hâlde 
bu ârzûnun tâmâmi-i husûlü vakte muhtâc olduğuna mebnî c— J-u 

û>.lî meâli bendelerinin hasb-i hâli idi; ve eğerçi ilm-i târihden 
ara - sıra âsâr-ı cedide münteşir oldukça müteşekkir ve müftehir olmakta 
idim. Lâkin böyle bir mufassal târih çıkıp da o çığırın şâh-râh olduğunu 
görmeğe ömrümün müsâ'ade edeceğini ummazdım. Elhamdü-l'illâh ömür 
müsâ'id ve baht yâver oldu, j j  J-ü Ii*.

Eğer kabûl-i takrize tenezzülen rağbet buyrulsaydı “ kalem-i 
utârid - rakam-ı hakimânelerinden sâdır u münteşir olan âsâr-ı lâ - 
tuhsâ içinden bu te'lif-i hikmet - e lifi âlîleri kitâbe-i eyuân-ı keyvân 
ve ser-nâme-i kitâb-ı imkân denilmeğe şâyândir. Câm i'ü'l - bedâyi' 
celilü'l - menâfi'dir. Tarz-ı inşâsı da sehl-i mümteni'dır"  demek gibi 
çok fıkralar yazacak ve hayli ıstılâh paralıyacak idim. Lâkin zât-ı 
âlîleri takriz istemeyip nasihat istiyor. Âcizleri de kendimde o liyâkat ve 
iktidârı görmüyorum. Ma'a - m â-fih  bâdî-i enirde hâtıra geleni söy
lemeğe de bir mâni' olmadığından ba'z-ı havâtır-ı kaasıra arzına cesâret 
ederim. Ol şartla ki hatâ çıkarsa tir- J/ıM • _£JI mazmûn-ı müııîfiyle 
itizar etmek hakkı bâki ola ve havâtır-ı ma'rûza ma'mûlün - bih olmak 
için arz olunmuş ma'nâsına hami buyrulmıya. Zîrâ bendeniz ba'zan 
cumhura muhâlefet eylerim. Siz de bana uyup da cumhura muhalefet 
eyleyiniz deyu nasihat eylemem, işte bu şartlar ile ba'z-ı melhûzâtın 
arz « beyânına ibtidâr ediyorum.

Sahife 3. - “ Fakat biz bir çok funûnda olduğu gibi târihde dahi 
en geride kalmış bir millet olduğumuzu... ilh.”
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M illet-i islâmiyye ulûm-ı sâirede olduğu gibi ilm-i târihde dahi 
bir derece-i âliyyeye vâsıl olmuş idi. Hattâ meşhûr lbn Haldûn vekaayi'-i 
târihiyyeyi muhakeme etmek yolunu açıp bir fenn-i müstakili olmak 
üzere meşhûr Mukaddime-i târih'ini yazmış idi. O zamân Avrupa'da 
ulûm ü fünûn gereği gibi münteşir olmayıp henüz lbn Sina'nın ba'z-ı 
âsân bi't-terceme tederrüs olunmakta idi. M illet-i islâmiyyede hemen 
bin târihine kadar terakkıyyât-ı ilmiyyenin hızı kesilmemiş idi. Edirne'de 
ve İstanbul'da mükemmel dârifş - şifâlar birıâ olunurken Avrupa'da 
bir kimse tecennün etse içine şeytan girmiş deyu ateşe yakarlardı. Andan 
sonra biz gtri geri gittikçe Avrupa'da ulûm u ma'ârif bir sûret-i fevka' l- 
âdede terakki ede ede el - hâletü hâzihî akıllara hayret verecek dereceye 
gelmiştir. Elhâsıl evâil-i Devlet-i aliyye'de dahi terakkıyyât-ı ilmiyyenin 
hızı kesilmemiş ise de müellifin beyninde lisân-ı arabî isti'mâl olunurdu. 
Hattâ Kâtib Çelebi en mühim âsânm lisân-ı arabî üzere yazmıştır. 
Müneccim-başt dahi Tarih'ini arabca yazıp sonra Nedim anı Türkçeye 
tercüme etmiştir. Nedim'in eş'ân pek selis ve fasih iken bu tercüme eş'ânrıa 
nisbetle pek aşağı kalmış olduğuna bakılırsa lisân-ı osmâninin henüz 
ilm ü fen lisânı olmadığı ma'lûm olur. Lisânımız haylice mukaddem bir 
lisân-ı edeb olmuş ise de lisân-ı ilm ü fen olması yakın vakitlerdedir ve 
bir de millet-i islâmiyyede ulûm-ı şâire ile berâber terakki eden kurûn-ı 
ûlâ ve mutavassıta târihleridir. Kurûn-ı müteahhire târihini ikmâl için 
Avrupa târihlerine mürâca'at emr-i zarûridir.

Sahife 4. - “ Asl-ı maksad kurûn-ı cedidedir".
Kurûn-ı cedîdeye kasr-ı nazar kusûr-ı himmet değil mi. Târihin 

aksâm-ı selâsesini câmi' olmak üzere bir târih-i umûmî te'lifine himmet 
buyrulup da diğer bir mufassal ihtiyâcından nâs vâreste olsa icâb-1 
hâle daha muvâfık olmaz mıydı.

“ Fakat kurûn-ı kadîme ve mutavassıta dahi meskûtün - anhâ 
geçilmiyecektir... ilh ".

Evet, zîrdeki muhâkemât-ı mufassaladan anlaşılıyor ki kurûn-ı 
kadîme ve mutavassıta târihleri etraflı mutâla'a olunarak uzun uzadıya 
muhâkemâtına girişilmiş ve bunlann müstakil birer târih olarak vücûda 
gelmeleri için yazıhvermesi kalmış. Vâkı'â bu da hayli külfetli bir iş 
ise de yazı makinesi deyu beyne'l - üdebâ meşhûr olan bir zâte göre 
güç bir şey değildir. Tevârîh-i kadîme ve mutavassıtayı mutâla'a ve 
muhâkeme zahmetleri ihtiyâr buyrulduktan sonra bir zahmetcik dahi 
ihtiyâr ile yazılsaydı Mufassal o zaman mükemmel olurdu. Tâîrh-i 
Cevdet'e bidâyet-i Devlet-i aliyye'den başlanmadığı için bu suâl ana
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dahi vârid olursa da amn müellifi kâtib mâ -yürâd idi. Ztrâ Encümen-i 
dâniş'in karârına tâbi* idi. Z^t-i âlîniz ise kâtib mâ -yürîd olduğu
nuzdan âna kıyâs olunamazsınız. İster iseniz bu ta'rîzi istemediğiniz 
takrize bedel ittihâz buyurabilirsiniz.

Sahîfe 5 . Târihlerimize harita ilâvesi bir eski emel ve ârzûdur. 
Buna muvaffakıyyet-i aliyyeleritıden dolayı azim teşekkür olunur. Harita
sız târih yazmak ve okumak karanlıkta nişan almak ve karaltıya kubur 
sıkmak meseline mümasildir.

F t jâbatı sent 1303

Diğer tezkire no. 2 

“ Bir zamâıı gelir ki M ilâd ile Hicret arasında yılların adedirıce 
hiç fark kalmadıktan başka... ilh.**

Evet, öyle bir zamân gelir ve şimdiden bi'l - hisâb sene ve yevm ve 
saat ve dakikasıyle ta'yin olunabilir; ve yüz metro irtifâ'mda olan bir 
minârenin oleininden şerefesine kadar yirmi beş metro olsa o minarenin 

yerden şerefesine kadar yüz arşın ve alemine kadar yüz metro irtifâ'ı 
var denilmek gibi tevâfukaat-ı nâdireden olur ve bunda hiç bir karışıklık 
olmaz. Zfrâ kamerin on iki devrinden ibâret olan sene-i kameriyye bir 
sene-i hakîkıyye olup ay başlan rüûs ber - vech-i muvafık olan sene-i 
şemsiyye-i hakîkyyeye nisbeti fennen ma'lûmdur. Yanlışlık ve kanşıkltk 
ancak aded-i eyyâm üzerine mebnt olan sinîn-i ıstılâhiyyede vâki' ola - 
gelmiştir ve bu yolda en ziyâde karışıklığa dûçâr olan târih-i rûmidir ki 
sene başı olan martın birinci günü birinci ekinoks (iquinoxe) yevm-i 
i'tidâl-i rebt't iken hisâbı pek yalnış bir sene-i şemsiyye-i ıstılâhiyye olup 
sene be - sene aded-i eyyâmca fark u tefâvüt ederek yevm-i i'tidâl-i rebi' 
martın yirmi üçüne ve sene başı kânûn-i sânt ihtidasına gelmiş id i; ve 
eğerçi Caesar nâm meşhûr Roma imparatoru bu karışıklığın önünü almak 
üzere bir kaa'ide vaz' ettirmiş ise de rüesây-i rûhâniyyenin yanlış hisâb- 
lariyle filân ayın filân günü deyu yerleşmiş olan put - perest yortularını 
tebdil edemediği cihetle işbu târih-i rûmtyi fenn-i ztce muvafık ve ay 
başlan rüûs bir vech-i mutâbık olacak veçhile islâh edemedi.

Roma'lılar dtn-i nasârâya dâhil olduktan sonra dahi bu karışık 
tarih cari ve mu'teber kaldı ve mtlâd-ı tsâ aleyhi*s - selâmdan 325 sene 
sonra mün’akid olan İznik meclis-i rûhântsinde milâd-ı îsâ bu târihe 
mebde* ittihâz olunmağla andan sonra târih-i mtlâd deyu ma'rûf oldu ve 
Îsâ aleyhi's - selâmın yevm-i vilâdeti kânûn-ı sânt ibtidâsına kartb 
olduğundan re's-i sene değiştirilmeyip nasârâ indinde dahi kânûn-ı sânt
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ibtidâsı sene başı itibâr olundu ve ona göre yortu ve paskalya günleri 
tertib kılındı. Hâlbuki Caesar*in hisâbında bir küçük yanlışlık oldu
ğundan her yüz otuz üç senede bir sene fark ederek mtlâd-ı lsâ'dan 
tzyıik meclisine kadar iki gün tefâvüt vuku' bulmuş ve yevm-i i'tidâl-i 
rebt't martın yirmi birine gelmeğe başlamış idi; ve daha sonraları martın 
on birine gelmeğe başladı. Bu sûretle paskalya ve yortu günlerinin şaş
makta olduğu görülünce 1522 târih-i milâdisinde Garb kilisesince bil 
dereceye kadar tashih olurıduysa da b i'l - cümle nasârâ indinde müsellem ve 
mu'teber olan İznik meclisinde mukarrer paskalya ve yortu günleri tebdil 
olunamadığından mtlâd-ı Îsâ ile İznik meclisi arasındaki iki gün yanlışlık 
bâki kaldı. Şark hıristiyanlan ise bu tadilâtı asla kabûl etmedi. Böyle 
türlü yanlışlığa ve karışıklığa dûçâr olan bir târih fennen ve hikmeten bir 
mıkyâs-ı sahih itibâr olunmağa şâyân değil ise de müverrihtn-i Avrupa'ca 
bunun mikyâs ittihâzı umûr-ı zarûriyyedendir. Çürıki her şahıs tasavvurâ- 
tını kendi lisânı üzere kurup da sonra başka lisâna tercüme ettiği gibi 
her millet vekaayı'ı kendi târihi üzere tertib edip tevârth-i sâireyi ana 
kıyâs ile bulur ve aksi inşâna ters gelir. Bu cihetle her millet kendi târihini 
muhafazaya mecbûr olur. Baksan-a 468 sene-i hicriyyesirıde vaz1 olunan 
târth-i celâli tevârih-i şemsiyyenin esahhı olmağla ehl-i zic beyninde 
bir mıkyâs-ı sahih olmak üzere mu'teber ve müsta'meldir. Lâkin mebde’ i 
târih vaz?i olmağla memâlik-i islâmiyyede te'ammüm edemedi. Eğer 
mebde'i hicretten mu'teber olsaydı hep memâlik-i islâmiyyede mu'teber 
olurdu zann ederim.

Mufassal*m 11 inci sahifesinde beyân olunduğu üzere Avrupa 
müverrihlerinin târih-i milâdı mebde'-i ta'dâd ittihâz eylemeleri dahi bu 
dakikaya mebnt olmak gerektir. Yoksa târihi üç kısma taksim ettikten 
sonra kısm-ı mutavassıtın derece-i vuzûhca ortası bulunup da mebde'-i 
ta'dâd ittihâz olunması veyâhud kısm-1 sâninin târth-i mtlâddan itibâr 
kılınması lâzım gelirdi. Lâkin Avrupa'ca târih-i mtlâd mu'teber ve 
cârt olduğu cihetle anı mebde'-i ta’dâd itibâr eylemeğe mecbûr olmuş
lardır. Şu hâle nazaran bizce dahi târih-i hicret mebde*-1 ta'dâd olmak 
emr-i tabt'idir. Kaldı ki milâd-ı lsâ'dan dört - beş yüz sene mürûruna 
kadar olan zamânlar pek karanlık olduğu cihetle târih-i milâd ezmine-i 
mutavassıtanın mebde'i itibâr olunamamıştır. Şu hâle nazaran târih-i 
milâdın mebde'-i ta'dâd itibâr olunması ale'l - umûm Avrupa'da câri ve 
mu'teber bir târih olmasından münbe'is olduğu müstebân olur.

Târihin üç kısma taksimi bahsine gelince târihin evâili karanlık ve 
a'sâr-t cedide târihi aydınlık olmak hasebiyle ikiye münkasim olduğu

Teeatir.i Cadıt, 16
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gibi arada bir de kısm-1 mutavassıt itibâr olunabilir ve bu kısmın miintehâsı 
ulûm ve saniyi'in vâsıta-1 intişârı olan san'at-ı tab'u temsilin ve daha 
bir çok vekaayi'-i mühimmenin zamân-ı zuhûru olmak emr-i tabî't gibi
dir. Ammâ mebde'i cây-ı bahsdir. £trâ Devlet-i rûmiyye-i garbiyye'nin 
inkırazı Avrupa'ya mahsûs bir inktlâbdtr. A le'l - umûm târth-i âlem 
için bir mebde'-i tabi'i değildir. Dtn-i nasârânın gereği gibi şüyû' ve 
intişârı ve her tara/da zuhûr-ı te'sîrâtı milâdın altı yiiz târihlerinde 
olmağla mi'e-i sâbi'a evâili ezmine-i mutavassıta târihine mebde' itibâr 
olunsa daha ziyâde muvâfık-1 hikmet olurdu diyebiliriz. Hele bizlere 
göre asr-ı Âdem'den asr-ı islâma kadar olan ezjnine hep târih-i atik 
olup andan sonra asr-ı cedid başlar. O zamâna kadar olan târihler bir 
kuru hikâyeden ibâret olup rivâyâtın sıhhat ve adem-i sıhhatini tahkik ve 
istıâdtn kuvvet ü zafin ı teharri dâ'iyelerine andan sonra başlanmıştır.

Mukaddemât-ı meşrûhaya nazaran târih bizce atik ve cedid deyu 
iki kısma münkasim olur. Fakat san'at-ı tab'ın zamân-ı zuhurunu 
hadd-i fa sıl itibâr ederek târih-i cedidi dahi iki kısma taksim edebiliriz 
ve hakikat-i hâlde bu misillû taksimler umûr-ı i'tibâriyyedendir.

.  £İl*-0j ul J5-J j  jCaj j l  j o u

F i evâhir-i şa'bân sene 1303

No. 3

Hâşiye-i Mufassal, sahife 25. - “ Kendileri düşünmek için fik ir
lerinin önünü eşeleyiverdik.,, ilh ."

Eşmeğe eşelemeğe ne hâcet. Açıktan açığa beyân-ı mâ - f i 'z  - zamir 
edebilirsiniz', ve müverrihinin beyânına göre devr-i Adem'den bu deme 
dek nihâyet altı bin bu kadar sene geçmiş olmak lâzım geliyor. İnsanların 
geçirdiği etvâr-ı medeniyyet ise bu müddete sığmaz. Bir kaç kat ziyâde 
olmak lâzım gelir diyebilirsiniz ve bu müddeti edille-i târihiyyeye göre 
tahmin ettiğiniz kadar takdir edebilirsiniz■ Her ne kadar ziyâde tahmin 
etseniz akaa'id-i islâmiyyeye mugaayir olmaz. Z^â ömr-i dünyânın 
nukdârına dâir âyât-ı kur'âniyyede ve ehâdis-i şerife-i sahibede bir işâret 
ve sarâhat yoktur. Ammâ cumhûr-ı müverrihinin ifâdelerine mugaayir 
düşecek imiş ne be'is var. Müverrihler bulduklarını yazmışlar. Yazdık
larım isbât edecek edille-i kâfiye yoktur. Çünki müverrihinin bu bâbda 
sened u me'hazı ancak Tevrât-ı şerif'dir ve Tevrât-ı şerif'in meydanda 
olan üç nüshası yek-diğere mübâyin ve münâkızdır. Şöyleki hilkat-i Âdem 
aleyhi's - selâmdan tûfân-ı Mûh aleyhi's - selâma kadar geçen müddet
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nüsha-i ibrâniyyeye göre 1656 ve nüsha-i yûnâniyyeye göre 2262 ve nüsha-i 
sâmeriyyeye göre 1307 senedir. Bu ise pek fâhiş bir ihtilâf olduğundan bu 
nüshaların yek diğere tevfiki mümkün değildir ve üç nüshaya göre de 
Nûh aleyhi's - selâm vakt-i tûfânda altı yüz yaşında olduğundan nüsha-i 
sâmeriyyeye göre Adem aleyhi's - selâmın vefâtında Nûh aleyhi's - selâmın 
iki yüz yirmi üç yaşında olması lâzım gelir. Bu ise müverrihinin ittifâ- 
kıyle bâtıldır ve nüsha-i ibrâniyye ve yûnâniyye dahi am tekzib eder. 
Zirâ hazret-i Nûh'un vilâdeti nüsha-i ibrâniyyeye göre vefât-i Âdem'den 
yüz yirmi altı sene ve nüsha-i yûnâniyyeye göre yedi yüz otuz iki sene 
sonradır', ve bir de tûfândan İbrahim aleyhi's - selâmın vilâdetine kadar 
olan müddet nüsha-i ibrâniyyeye göre 292 ve nüsha-i yûnâniyyeye göre 
1072 ve nüsha-i sâmeriyyeye göre 942 sene olup bu dahi ihtilâfı fahiştir; 
ve ber - vech-i bâlâ nüsha-i ibrâniyyeye göre vilâdet-i İbrahim aleyh?s - 
selâm tûfândan 292 sene sonra olup hâlbuki Nûh aleyhi's - selâmın 
tûfândan sonra üç yüz elli sene mu'ammer olduğu sifr-i Tekvin'in 
bâb-ı tâsi'inin yirmi sekizinci âyetinde musarrahtır. Şu hâle göre hazret-i 
Nûh'un vefâtında hazret-i lbrâhim'in elli sekiz yaşında olması lâzım 
gelir. Bu ise ittifâk-ı müverrihin ile bâtıldır ve nüsha-i yûnâniyye ve 
sâmeriyye dahi am mükezzibdir. Zîrâ hazret-i İbrahim'in vilâdeti evvel
kiye göre hazret-i Nûh'un vefatından yedi yüz yirmi iki ve İkinciye göre 
beş yüz doksan iki senedir.

Kelâm-ı ilâhi'de ise tenâkuz muhâl-i akli olduğundan Tevrât-ı 
Şerif'in bu bahsine dâir olan âyetlerinin muharref olduğu müstebân olur. 
Müverrihin-i nasârâdan ba'zıları yahudilerin Tevrat'ı tahrif eylemiş 
olduklarını iddi'â ile nüsha-i ibrâniyyeyi cerh etmiştir. Hâlbuki üçünün 
dahi sıhhati müsellem değildir ve hiç birisi ihticâca sâlih sened olamaz.

Bir vakitten beri fenn-i tabakât-1 arz Ut meşgul olanlar tahavvülât-ı 
arziyyeye ve buldukları âsâr-ı atikaya nazaran âlemin ömrünü ber - 
vech-i bâlâ Tevrât'da münderic olan müddetlerden ziyâde takdir edi
yorlar. O nüshalardan birinin sıhhatini iddi'â ve i'tikaad edenler bunu 
kabûl edemezler. Anlar bu türlü miişkilâtın hâili çâresini düşüne dur
sunlar bize göre düşünecek bir şey yoktur. Bizce âlemin ömrü muhat-ı 
ilm-i muhit-ı İlâhi olan ahvâldendir.

Mukaddemâ Târth-i âlem nâmiyle te 'ltf olunan târth-i umûmtnin 
birinci cildi 1292 sene-i hicriyyesinde tab' olunup o esnâda Rumeli'ye 
aztmet-i âcizi vuku' bulmağla bir nüshası gönderilmiş idi. Esnay-i 
râhda mutâlâ'a ettim. Gördüm ki karibü'l - ahdde bulunan [insan] 
kadidinin lâ - ahâli yirmi sekiz bin senelik olduğu beyân ve akaa'id-i
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islâmiyyeye mugaayir zanniyle istişkâl olunarak ba'zı te'vîlâta mecbûriy- 
yet görülmüş. Derhâl tashîh-i efkâr için müellifine bir mektûb yazdım. 
İzâh-ı mes'ele zımnında ol mektûbün bir sûretini piş - gâh-ı hakaayık - 
şinâsilerine takdim eyledim-intihâ. (Sûret-i mektûb bâlâda muharrerdir).

Ft evâil-i ramazan sene 1303

Server Paşa’nuı vefâ tiyle münhâll olan Adliye nezâreti 
fî 9 ramazan sene 1303 ve fi 31 mayıs sene 1302 târihinde uhde
mize tevcîh olundu. Bu cihetle M idhat Efendi’ye ber - vech-i 
bâlâ yazılmakta olan tezkirelerin arkası kesilmek lâzım  geldi. 
Bu me'mûriyette ahâsin-i enzâr-ı hazret-i pâdişâhîye mazhar 
olarak dâimâ havâss-ı vükelâdan mürekkeb encümenlerde bu
lunur olduk. Cem’ ü te’lîf-i K u r’ân hakkında bu sene arabiy- 
yü’l - ibâre olara kte’ l î f  eylediğim Hulâsatü'l - beyân f t  te 'lifi'l - 
Kur'an nâm risâle dahi tab’u neşr olundu.

Sene 1304

Lisân-ı osmânî üzere yazmış olduğum Hilye-i sa'âdet bu 
sene hilâl-i ramazân-ı şerîfde tab’ u  neşr olundu ve kabûl-i 
âmmeye mazhar oldu.

Dâhiliye nâzın M ünir Paşa’mn riyâsetinde umûr-ı mâ- 
liyyenin müzâkeresi için bir komisyon olup Dâhiliye nâzınm n 
odasında mün’akid olurdu. Mâliye nâzın Zihni Paşa ve N âfi’a 
nâzın Zühdi Paşa ve Hazîne-i hâssa nâzın A gop Paşa dahi bu 
komisyona me’mûr idiler. Muahharan M âliye nezâreti Agop 
Paşa uhdesine tevcîh ve Hazîne-i hâssa nezâreti dahi uhdesinde 
ibkaa olunup Zihni Paşa N âfi’a nâzın ve Zühdi Paşa Bursa vâlisi 
oldu; ve Sadrâzam’m riyâseti tahtında umûr-ı m âliyye için  bir 
komisyon olup Dâhiliye nâzın, bu abd-i âciz ile Agop Paşa ve 
Zihni Paşa dahi âzâhğına me’mûr olduk. Evvelki umûr-ı mâliyye 
komisyonu dahi ilgaa olundu. Ba’dehû Mısır ve Bulgaristan 
mes’eleleri ve şâir mesâil-i politikıyye için Sadrâzam’ın taht-ı ri
yâsetinde havâss-ı vükelâdan mürekkeb bir encümen-i mahsûs 
teşkil buyruldu. Âzâsı Şûrây-i devlet reîsi Â rifî Paşa ve Hâriciye 
nâzırı Saîd Paşa ile abd-i fakîr’den ibârettir. Ba’dehû M a’ârif 
nâzın M ünif Paşa dahi bu encümen âzâhğına ta’yîn  buyrul- 
muştur. Muahharan Devlet-i aliyye’ce lâzım olan âsâr-ı n âfi’-
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amn icrâsı için ba’z-ı mevâddın müzâkeresi dahi bu encümene 
havâle buyruldu ve buna mahsûs olan mesâilin müzâkeresi için 
Nâfi’a nâzın  Zihni Paşa dahi encümende bulunduruldu. Hilye-i 
sa'âdet'i tab’ eden M iralay Ali Bey uhdesine mirlivâhk rütbesi 
ihsân buyruldu.

Sene 1305

A li Paşa Hilye-i sa'âdet'i tekrâr daha küçük kıt’ada fevka’l - 
âde güzel sûrette tab’ etti.

4 safer sene 1305 ve  9 teşrîn-i evvel sene 1303 yevm-i cum’a 
saltanat arabasiyle ve muhtasar alay ile Yıldız sarây-i hümâyû- 
nu’na celb olunduk. Cum ’a namazından sonra Mâbeyn-i hümâ
yûn dâiresinde tertîb olunan Dîvân-ı âlî’de huzûr-ı hümâyûna 
dühûlümüzde Zât-ı şâhâne fakîre Nişân-ı İmtiyaz ihsân bu
yurdu. Şöyleki, kıyâm  üzere bulunduklan hâlde nişân-ı hümâ
yûnu yed-i müeyyedlerine alıp : “ Pederime ve ammime güzel hizmet 
ettin. Benim zamânımda da hüsn-i hizmetin görüldü. Umûr-ı adliyyece de 
Çok âsârtn var. Bunları takdtren bu nişanı kendi elimle sana ta'lik ediyo
rum" diyerek nişân-ı hümâyûnu bi’z - zât ta’lîk buyurdu. Fakir 
dahi cevâben dedim k i : “ Pederiniz cennet - mekân Sultan Abdülmecid 
Han hazretlerine kemâl-i sıdk u ihlâs ile hizmet eyledim. Hüsn-i tevec
cühünü kazandım. Lâkin mükâfatını efendimizden aldım. Amm-i ekremi- 
niz zamanında pek mühim ve büyük işlerde bulundum. Anların mükâ- 
fâtını da efendimizden gördüm. Efendimize değerli bir hizmet edemedim. 
Hâlbuki mütevâliyen envâ'-t aoâtıf ve eltâf-ı hümâyûnunuza mazhar 
olup gidiyorum. Nişâne-i teveccüh-i âli olan bu nişân-ı hümâyûnun 
teşekkürü bâbında ise ne diyeceğimi bilemem. Lisânen olsun vazîfe-i 
teşekkürü ifâ edecek elfâz-ı teşekkür bulamam." - Nutk-ı hümâyûn : 
“ Estagfirullâh. Senin hizmetini takdir ettiğim için bu nişanı ta'lik 
ettim." — “ Efendimizden nâil olduğum eltâf u inâyâtm binde birinin 
şükrünü ifâya muktedir değilim. Fakat kişi acz u kusurunu bilmek de 
bir nevi' şükr - güzârlıktır. Kullarının da sermâye-i teşekkürüm bundan 
ibârettir. Cenâb-ı Hakk'dan dilerim ki âhir-i vaktimde Velî - ni'met 
efendimize az çok hizmete bu kullarını muvaffak buyursun ve eğerçi 
lû tf u âtıfet-i hümâyûnunuza göre hizmet edemez isem de hiç olmaz ise 
Târih nazarında gereği gibi hizmet edemediyse de tfây-ı vazifeye çalıştı 
çabaladı hizmet yolunda bulundu dedirsin. Hemen Cenâb-ı Hakk örn ü
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şevket-i hümâyûnlarını rûz - efzûn ve b i'l - cümle düşmanlarını miidem- 
mer u ser- nigûn buyursun âmîn." Ba’dehû yine saltanat arabasiyle 
ve alay ile Bebek’deki sâlıil - hanemize getirildik. Bu esnâda 
Sadrâzam ile diğer ba’z-ı vükelâ aleyhimizde sa’y  ediyorlardı. 
Anların sa’ylerine bu teşrîfât-ı seniyye cevâb-ı şâfî oldu.

Makaam-ı mu’allây-i M eşihat -penâhî’ye Hanovre’de 
Baringirser sokağında üç numaralı hânede mukim Schumann 
imzâsiyle irsâl olunan mektûbun tercümesidir :

Şark’da neşr-i envâr eyleyen neyyir-i islâmiyyetten uzak olarak 
bir zulmet-i kesif içinde yaşadığım cihetle mes’ûl-i kemterânemin is’â f 
buyrulmasın! recâ ederim. Dinsizler içinde kaldım. Her ne kadar bunlar 
ismen hıristiyan iseler de dinleri hakkında bir lâhza teemmül ve mülâ
haza edecek olsalar bunun butlâmna kaanV olurlar. Luther’ in İslâhatı 
gibi İslâhat neye yarar. Akır bir toprak üzeinde bir çürük tohum hiç bir 
şey hâsıl edemez. îşte bu sebebe mebnî bir çok mezhebler zuhûr etti. 
Yalnız dîn-i mübîn-i islâm muhâcemât-ı hâriciyyeden mütezelzil olmadı 
ve Cenâb-ı Hakk’ın vaz’ eylediği işbu dîni hiç bir şey duçar-1 inhitât ede
memiştir. Mahz-ı hakikat olan dîn-i mübîn-i islâma kabulümle kelime-i 
şehâdeti zikr edebileceğimi kaviyyen ümîd eder ve ba’ demâ küffâr ara
sında kalmamaklığım için şeref-i islâm ile müşerref olmak husûsundaki 
taleb-i âcizânemin hüsn-i telâkki buyrulmasını istifhâm eylerim. Burada 
lisân-ı türkîyi tahsilde müşkilât-ı azîmeye tesâdüf olunduğunu ma’a’t - 
teessüf arz ile cevâb-ı âlî-i Meşihat - penâhilerine çâr - çeşm ile mun- 
tazınm.

Mezkûr mektûba cevâben taraf-ı Şeyhülislâmî’den tahrîr 
olunmak üzere kaleme alman mektûb müsevvedesi :

Efendi

Dîn-i islâm ile müşerref olmak talebini hâvi gönderdiğiniz mektûb-ı 
muhibbâneniz dest-i ihlâsa vusûl buldu. Mûcib-i memnûniyyet oldu ve ol 
bâbdaki mutâlâ âtınız hakikaten takdir ü istihsâna şâyân görüldü.

Şu kadar var ki sizin islâmınız bizim kabûlümüze mu’ âllak 
değildir. %irâ dîn-i islâmca Allah ile kul arasında silsile-i rehbâniyyet 
gibi bir vâsıta yoktur. Bizim vazifemiz ancak nâsa telkîn-i din etmek 
bilmediklerini öğretmektir. Binâen - alâ - zâlik müslüman olmak ve 
bir güne rüsûm-ı diniyye icrasına yâhud kimesnenin kabulüne mu'allak 
olmayıp mücerred îtikaad ve ikrâr ile hâsıl olur.
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Şöyleki dîn-i islâmm esâsı Allahu te’âlâ hazretlerinin vahdâmyyeti- 
ne ve anın en sevgili kulu olan Muhammed û lj- . hazretlerinin
nübüvvetine îmân etmektir. Ya’ nî kalben tasdik ve lisânen ikrâr eylemek
tir ki Arabca ûlVUJly ibâresıyle edâ olunur. Bu veçhile 
İmân eden kim olursa olsun kimesnenin kabûlüne muhtâc olmaksızın 
silk-i islâma dâhil olur.

Siz de mektûbunuzda va’ d eylediğiniz veçhile böylece imân etti
ğiniz ya’ nî s»*- 0' s  «hM 4JIV j l  dediğiniz hâlde 
bizim kabûlümüze muhtâc olmaksızın şeref-i islâm ile müşerref olmuş 
olursunuz• B iz de hidâyet-i rabbâniyyeye mazhar olduğunuzdan dolayı 
sizi lisân-ı fahr u mesâr ile tebrik ü tehniyet eyleriz ve dünyâ vü âlarette 
din karındaşımız olduğunuza şehâdet eyleriz, “ mü’minler hep karın
daştır.”  işte îmânın ta’ rif-i icmâlisi bundan ibarettir. Anı ber - vech-i 
âti bir mertebe tafsîl ü îzâh edelim :

İnsân-ki akl u fik r  ile şâir hayvanlardan mümtâzdır - kendisini 
yoktan var eden Hâlik'ına ibâdet için yaratılmış bir mahlûktur. Bu 
ibâdet iki sözle hülâsa olunur ki Allah’ ın emrine ta’zîm ve mahlû- 
kaatına şafkattir. Bu iki nev’-i ibâdet her şerî’atte mevcûddur. ibâ
detin suver-i icrâiyyesine gelince bu husûsda şerî’atler vaz? u hey'et ve 
kıllet ü kesret ve zaman u mekân ve şerâit ü erkân hasebiyle muhteliftir. 
Halbuki şân-ı ülûhiyyete şâyân olacak veçhile nasıl ibâdet ü ta’zîm 
olunmak lâzım geleceği aklen bilinmez. Binâen - alâ - zâlik Cenâb-ı Hak- 
k’tn nev’ -i beşerden ba’ zılarına mansıb-ı nübüvvet verip ve anlara melek 
vâsıtasiyle vahy ve suhuf ü kütüb gönderip de ahkâm-ı şer’iyyeyi bil
dirmesi kullan hakkında pek büyük lû tf u ihsândır.

En sonra nâzil olan kitâbu’l-lah Kur’ ân-ı kerîm’ dir. Ahkâmı 
kıyâmete dek bâkîdir ve asr-ı evvelden beri suhuf-1 şerife ve mesâhif-i 
münîfede mastûr ve her asırda nice bin hafızın zihinlerinde mahfûz u 
mazbut olarak tahrif u tağyirden masûndur. Enbiyânın evveli Âdem ve 
âhiri Muhammed aleyhimi’s-selâm’dır. Aralannda pek çok peygam
berler gelip geçmiştir. Sayısını ancak Allahu te’ âlâ hazretleri bilir. 
Cümlesinin efdali Muhammed ve ba’dehû tsâ ve Musâ ve Ibrâhim ve 
ba’dehû Nûh ve Âdem aleyhimi’s-selâm’dır. Enbiyây-i izâm hazretleri, 
ümmetlerini hep yevm-i kıyamet ile inzâr buyurmuşlardır. Binâen - aleyh 
hep ölüler dirilip ve divân-ı mahşerde cem’ olunacaklarına ve muhâ- 
sebeleri görülüp ehl-i cennetin cennete ve ehl-i cehennemin cehenneme 
gönderileceklerine imân etmek lâzımdır. Herkes dünyâda ne işlemiş 
ise ol gün birer birer muhâsebesi görülecektir. Emr-i cihâd ile meşgul
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olan askerin her hâl il hareketlen hattâ uykulan bile ibâdet kabilinden 
olduğu hâlde anlar dahi ol gün hisâb vermeğe mecbûrdur. Yalnız fehîdler 
bu muhâsebe kaydından âzâdedirler. Anlar bilâ - suâl ve cevâb dâhil-i 
cennet olurlar.

Kezâlik hayrii fen  Allah'ın takdiriyle olduğuna inanmak ve 
haynn hâlikı Yezdan'dır oe şerrin halikı Ehremen'dir demek gibi bâtıl 
itikaadlardan sakınmak lâzımdır. Binâen - alâ - zâlik mü'min olan 
kimseye göre Allah'a ve meleklerine ve kitâblar.na ve peygamberlerine ve 
kıyamet gününe ve hayr u fer Allah'ın takdir ü irâdesi ile olduğuna 
inandım demek lâzım gelir ve böyle diyen kimse hakkan mü'min olur. 
Fakat mü'min-i kâmil olmak için ferâizı edâ ile Cenâb-ı Hakk'a 
ibâdet ve katl-i ne/s ve sirkat ve zina ve livâta gibi menâhtden iclinâb 
eylemek lâzım gelir.

Kelime-i şehâdetten sonra bir şebanrûzda beş vakit namaz kılmak 
ve sene başında bir kene malının zekâtını ihrâc ile fukaraya vermek ve 
ramazan ayında oruç tutmak ve ömründe bir kene hacc etmek farz-ı 
ayn olur.

Bir mü'min ber - vech-i bâlâ Alla/ıu te'âlâ hazretlerinin emirlerine 
imtisal ve nehy ettiği şeylerden ictinâb etmez ise dînden çıkmaz. Lâkin 
günahkâr ya'ni mü'min-i fâsik ve âhirette muvakkaten azâba müste- 
hak olur ve meşiyyetu'l-lahda kalır. Ya'ni Cenâb-ı Hakk dilerse am 
afv eder ve dilerse anı günâhı kadar cehennemde tutar. İmân her günâhı 
mahv eder. Yeni müslüman olan kimse henüz anasından doğmuş gibi 
bt - günâh olur ve andan sonra işlediği günâhlardan mes'ûl olur.

Bir günâhkâr işlediğine nâdim olup da günâhlanndan tevbe vü 
istiğfar ve bi'z-zât Cenâb-ı Hakk'a niyâz eyler ise afa-i İlâhîye nâil olur 
ve günâhlarını afv ettirmek için bir rets-i rûhânînin vesâtetine muhtâc 
olmaz. Fakat kul hakkı müstesnâdır. £îrâ bir kul hakkını dünyâda 
alamaz ise rûz-ı kıyamette ister. Cenâb-ı Hakk ise âdildir, mazlumun 
hakkını zâlimden alıverir. Ber - vech-i bâlâ divân-t mahşerde muhâsebe 
kaydından âzâde olan şehtdler bile kul hakkından mes'ûldür. Her 
hâlde hak sâhibiyle halâllaşmak lâzımdır. Başka çâresi yoktur.

Buralan rehbâniyyet usûlüne alışmış olan milletlere pek garib 
görünür. Binâen-aleyh bu bâbda sana biraz ma'lûmât vereyim. Bir 
Hıristiyan çocuğu dünyâya gelir. İnsan defterine geçmek için sıfat-ı 
resmiyye-i rûhâniyyeyi hâiz olan papasın ta'mtdine muhtâc olur. Büyüyüp 
teehhül edecek oldukta nikâhını kendisi akd edemeyip papasın akd eyle
mesine muhtâc olur. Allah’a ibâdet için kiliseye vanp da papası bulmağa
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te günâhlarını afv ettirmek için papasa söylemeğe muhtâcdır. Fevt olsa 
yere gömülmek için papas lâzım  olur.

D în-i islâmda ise rehbâniyyet usûlü olmadığından o m isillû tekel- 
lüfâl-ı resmiyyeye dînce ihtiyâç yoktur. Çocuk müslüman olduğu hâlde 
doğar. Babası yâhud diğer velîsi adını kor. Teehhül edecek oldukta 
erkek ve kan kendileri yâhud vekilleri iki şâhid huzurunda akd-i nikâh 
ederler. Â kid ancak tarafeyndir. Başkası akde müdâhale ve müşareket 
edemez. B ir müslüman dilediği yerde kendi kendiye ibâdet eyler. Gürıâh- 
lannı afv ettirmek ifin  b i'z  - zât Allahu te*âla hazretlerine yalvarır. 
Başkasına keşf-i râz etmez ve etmemelidir. Fevt oldukta dahi mahallesi 
ve beldesi ahâlîsinden olan müslümanlar anı techîz ii defn etmeğe mec- 
bûrdurlar ve her müslüman bu vazifeyi ifâ  edebilir. B ir reîs-i rûhânînin 
vücûdu lâzım  gelmez. E lhâsıl bu m isillû umûr-ı dîniyyede Allah ile  
kul arasında vâsıta yoktur. Hemen hazret-i Peygamberin taraf-ı Bârî- 
den tebliğ buyurmuş olduğu ahkâm-ı şer'iyyeyi öğrenip de mûcibiyle 
amel etmek lâzım  gelir. Fakat cumâ ve bayram namazlarını kılmak 
gibi ba'z-ı ahkâm-ı şer'iyyerıin icrası halîfe-i Resûlullah olan sultânffl - 
müslimînin iznine mevkuf dur. %îm şe'âir-i islâmiyyenin ikaamesi anut 
vazîfe-i mukaddesesidir ve anın emrine itâ'at eylemek en mühim bir 
vazîfe-i dîniyyedir. V azîfe-i dâ'iyânem ise anın tarafından tevdi* olu
nan mesâlih-i dîniyyeyi b i'l - vekâle rifyet eylemekten ibârettir.

E lıl-i islâma göre en ziyâde itinâ edecek şeylerden biri de tehzîb-i 
ahlâkdır. K ibir ve hod - binlik ve hod - pesendlik ve d il - şikenlik gibi 
ahlâk-ı zemîme ehl-i islâma kat'â yakışm az. Büyüklere hürmet küçüklere 
şefekat şi'âr-ı islâmdır.

• ıS-4  ̂ ö* J* j  «»1

B âlâd a  b eyâ n  o lun duğu üzere n âil o lduğum  N işân -ı îm -  
tiyâz’ ın  tebrikin e d â ir  İran  şehzâdegâm ndan o lan  Ş eyh  R e îs  
tarafından v ü rû d  ed en  tebrik  - n âm eye yazılm ış o lan  c e v â b  - 
nâm edir (arz şeved) 1
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Jl; 4jj|r̂ ) dl^Ai j l j  ûU^»^ Ijlıji LfL. jSİ* j  £j ~jA J_J

.  JL>I j  pljl

^ y r  \ r  • o *̂ . .^.VI^jU*. >-1 jl

Bu sene Mahkeme-i Tem yîz’e Istid’â dâiresi nâmiyle bir 
üçüncü dâire ilâve edildi. Pek çok fâidesi görüldü ve Mahkeme-i 
temyîz şimdi tam Mahkeme-i temyiz oldu.

Muhtar Paşa’nm ilm-i heyetten  Riyâzjil' - Muhtar nâm 
kitâbına ta k rîz :

Nuhbe-i neoâdir-i âsâr ve hadtka-i bedâyi'ü'l - esmâr olan Riyâzu'l - 
Muhtâr'ın her bâbı bir derîçe-i hakaayık - nümâ ve her fasit bir tarh-t 
dil - nişîn-i dekaayık - intimâ olduğundan meşâgil-i kes (re arasında ihti- 
lâs olunan sâ'ât amn mutâlâ'asına hasr ile fevâid-i aztme iktitâf olun
dukça müellifinin nihâl-i hâme-i hakaayık - alâme-i düstûrflerine lisân-ı 
teşekkür ve istihsân ile bârek - Allah denilmektedir.

Mesâil-i dakika ve mebâhis-i arnikasının gavrine vâsıl olabilmek 
için zihn-i hâli ve fikr-i âli ister. Fakirde ikisi yok. Sathice mutâla'a 
ile bahse karışmak ise abesdir. Fakat bu fende noksan-t bidâ'am hasebiyle 
esnây-i mutâlâ'ada ukde-i hatır olan ba'z-ı ebhâs-ı müşkilenin halli recâ- 
sıyle ber - vech-i âti haüâl-i müşkilât olan müellifine mürâca'at olunur.

Kitâb-ı müstetâb-ı mezkûrun ışg  ve 181. maddelerinde fecr ve şafak 
hakkında gerek müctehidinin re'yleri gerek ehl-i hey'etin kavilleri ber- 
tafsil bast u beyân buyurlmuş. Tahkikaat-ı aliyyelerine teşekkürden başka 
bir diyecek yok. Fakat bu bâbda öteden beri cây-i işkâl olan bir mes'e- 
lenin hâiline dâir Riyâz-ı Muhtâr'da bir bahs bulurum zann ederdim. 
Aradım bulamadım.

Şöyleki gurûb-t şemsde akşam namazının ve şafakın gaybûbetinde 
yatsı namazının vakitleri duhûl eder. Şafak ise ba'z-ı eimme indinde 
gurûb-ı şemsden sonra ufk-ı garbide zuhûr eden kızıllık ve İmâm-1 
A'zam hazretlerinin indinde ol kızıllığı ta'kib eden beyazlıktır. Sabah
leyin bunun aksine olarak ufk-ı şarkide ibtidâ sağ ve sola münteşir 
olan beyazlık ve ba'dehû kızıllık zuhûr eder. İşte ol beyazlık fecr-i 
sâdıktır ki anın tulû'unda bi'l - ittifaak sabah ve sabâh namazının
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vakti duhûl eder ve sâim için vakt-i imsâk olur. Fakat müteahhirin 
liecli'l - ihtiyât iki dereceden ziyâdece temkin verip vakt-i imsâki fecr-i 
sâdıktan evvelce itibâr etmişlerdir. Ammâ fecr-i sâdıktan evvelce ufk-ı 
şarkide zuhûr eden mustatil ve kurt kuyruğuna müşâbih beyazlık-ki 
ana fecr-i kâzib denilir - anın hükmü yoktur. İşte bu bahsin cihet-i 
şer'iyyesi budur. Gelelim cihet-i hikemiyyesine

Ma'lûm-a havâ her tarafda küre-i arzı muhit olan bir cism-i 
seyyâldir ki harâret ile mütehalhil ve burûdet ile mütekâsif olur ve yere 
temâs eden tabaka-i süflâsı ebhire ile muhtelit olduğundan kesifdir ve 
yukarı çıktıkça bi't - tedriç ebhireden kurtulur. Binâen - aleyh alt tara
fına nisbetle üst tarafı lâtifdir. Ziyâ ise humret ü sufret ve kudret ü 
zurkat gibi elvân-ı asliyyeden mürekkebdir ve şemsin ziyâsı havâda 
intişâr ile cevv-i nesimde mün'atıf ve münkesir olarak bize vusûl bulur; 
ve kaa'ide-i mahrût-ı şu'â'inin hâvi olduğu kısm-1 havâ müstenir ve 
yere mün'akis olur; ve mahrût-ı şu'â'i kaa'idesinin hâricinde kalan 
kum-1 havâ muzlim kalır.

Binâen - alâ - zâlik şemsin gurûbunda eş?-'ası yer yüzünden 
gaaib olur ise de havâda kalıp yere mün'akis olur; ve şemsin ufk-ı gar
biden inhitâtmda mahrût-ı şu 'â 'i kaa'idesinden hâriç kalan cânib-i 
meşrikı karanlık basar; ve ziyâ za'ifişemeğe başlayıp hâlbuki eşi'-'a-i 
in'ikâsiyyenin ihtilâfiyle elvân-ı şu'â'iyye muhtelif olduğundan cânib-i 
ufk-ı garbi kızarır. Ba'dehû sararır ve ba'dehû fecr-i sâdık gibi ağarıp 
şafak-i ebyaz denilir; ve şemsin ufk-ı garbiden on sekiz derece inhitâ- 
tında şafak-ı ebyaz gaaib olup ufk-ı garbiyi dahi karanlık basar. 
N ısf-ı ley iden sonra şems irtifa'a başlar ve ufk-ı şarkiye yirmi bir derece 
tekarrübünde ziyâsı ufk-ı şarkî üstündeki havây-i muzlimin bir cüz'üne 
vâsıl ve b i't - tedriç müstenir olarak bir şekl-i müselles gibi olur ki mah- 
rûtun bir cüz'üdür. Fakat yalnız re'si havânm ebhireden hâlis olan taba
ka-i ulyâsında bulunarak müstenir olur. Ammâ alt tarafındaki ebhire-i 
kesife öyle z a 'îf ziyanın rü'yetine mâni' olarak burası kara bulut gibi 
görünür. İşte fecr-i kâzib budur ve ol karanlığa hatt-ı esved denir. 
Ba'dehû şemsin on sekiz derece ufk-ı şarkiye tekarrubunda şu'â'i kuvvet 
bulur.' Ebhireye gaalib gelir ve ufk-ı şarkîde mustatîr ü münteşir olur. 
İşte hatt-ı ebyaz budur ki re's-i müselles canibindeki ziyâ-i sabıkı 
basdınr ve sanki ziyâ-i sabık anın yanında muhtefî olur. Binâen - aleyh 
ziyâ-i sâbıka fecr-i kâzib denildiği gibi buna dahi fecr-i sâdık denir. 
Elhâsıl ba'de'l - gurûb zuhûr eden alâim-i semâviyye kable't - tulü' dahi 
zuhûr eder. Fakat ber - vech-i bâlâ havâ ve ziyâ hakkında serd olunan
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mukaddemdim netâyic-i tabViyy esinden olmak ilzere şafakda ibtidâ 
kızıllık ve sonunda beyazlık görünüp fecirde ise bi'l-akis ibtidâ beyazlık 
ve sonunda kızıllık nümâyân olur.

İşte eslâf-ı kükemâdan bize vâsıl olan ma’lûmâtın fezlekesi budar. 
Lâkin fecr-i kâzib var da niçin arunla mütenazır olmak üzere şafak-ı 
kâzib yok. Ya'ni şemsin ufk-ı şarkiye yirmi bir derece tekarrubunda ufk-t 
şarkide sanki bir kara bulut üzerinde re's-i müselles gibi bir aydınlık 
görünüp de niçin şemsin ufk-ı garbiden yirmi bir derece irüıitâtında öyle 
bir aydınlık görünmüyor. Acebâ bu bâbda ber - vech-i bâlâ serd olunan 
edillede bir fesâd mı var. Yâhud kurs-ı şemsin ufk-ı garbiye nâzu olan 
tarafıyle ufk-ı şarkiye nazır olan tarafı beyninde bir fark mı var. Yoksa 
gündüzün küre-i buhârın iktisâb-t harâret-i duhâniyye etmesiyle taraf-ı 
şarkinin ebhireden hâlis ve safi olması ve gecenin burûdetinden rutûbet 
olmasiyle taraf-ı garbinin bulanık ve karanlık kalması gibi ba'z-ı esbâb-ı 
tabViyy eden nâşi fecr-i sâdtkdan iki üç derece mukaddem ber - vech-i bâlâ 
bir aydınlık görünür olduğu hâlde şafak-1 ebyazdan iki üç derece sonra 
öyle bir aydınlık görünmüyor. M üellifi zû - funâitun bunca tahkikaat-ı 

fâikalarına bir lâhika olmak üzere bu müşkilin halli müstercâdır.
Kitâb-ı mezkûrun 153. maddesinde hükemây-i islâmiyyenin ih

tira'âlından olan rub'-ı müceyyeb her. nevi' düstûrları hâil ü hisâba âlet 
olup elyevm müsta'mel olan logaritma cedvellerinin sonradan ana mu'âdil 
olarak bulunup anın makaamına kaaim olduğu ve fakat bu misillû 
ulûm u fünûnun ol vakit usûl-i tedris ü tederriisü hendese-i resmiyye ve 
mu'âmelât-ı mu'âdelât gibi şimdiki vesâit-i burhâniyyenin iânesirıe 
tamâmiyle mazhar olamadığı o zamandan kalma kütüb ü resâilin şimdi 
mutâlff asiyle nümâyân olduğu ve rub'-ı müceyyebe dâir müellifin muta- 
Iffa - güzâr-ı sâmileri olan sekiz - on kıt'a kütüb ü resâilin hepsinde 
mesâilin cümlesi lâfzan hâil ü istihraç edilmiş olduğundan mesâil-i 
mezkûrenin şimdiki hey'et ve müsellesât düstûrlarından birer düstûr 
olduğu yek nazarda te'akkul ve teferrüs olunamadığı ve ma'a - m â-fİh 
öklidis (Euklides)'in usûl-i hendesesinin delâletiyle ihtira1 olunmuş bir 
âlet-i z i - kıymet olduğu beyân buyrulmuş.

Bu mukaddemâttan şu netice çıkıyor ki anların hendese düstûrlarını 
bilmedikleri hâlde fıtr i olarak muntazam şekiller yaptıkları gibi hüke
mây-i islâmiyye dahi mu'âdele ve müsellesât düstûrlarını bilmedikleri 
hâlde mücerred usûl-i hendese delâletiyle rub'-ı müceyyebi tersim edi- 
vemişler. Ammâ anın mu'âdele ve müsellesât düstûrlarını hâil ü hisâba 
âlet olduğuna vâkıf değiller imiş. Bu ise aklen pek müsteb'ad görünür.
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Arablar ilm-i hisâbı ibtidâ Hind'den aldılar. Sonra lisân-ı yûrıâ- 
niden b i'l - cümle ulûm-1 riyâziye kitâblannı lisân-ı arabiye tercüme 
ederek bu ilimlere daldılar ve ba'dehû ilm-i cebr u mukaabeleyi ihtirff 
ile hükemây-i yûnâniyyenin bilmediği düstûrları buldular ve ceyb ve 
tamâm-1 ceyb dakikalartna intikaal ile evtâr yerinde cüyûbu isti'mâl eder 
oldular. İşte o zaman rub'-ı müceyyebi İcâd etmişlerdir. Eğer dekaayık-ı 
ilm-i merıâzın bilmeseler ve düstûrât-ı hey'et ve müsellesâta vâkıf olma
salar öyle zi-kıymet bir âlet câd edemezlerdi. Rub'-ı müceyyeb Hârizjn'de 
icâd olunduğu gibi ilm -i cebrde ibtidâ tahrik-i hâme-i te 'lif eden Ebû 
Abdillâhi'l - Hârizmi'dir.

Hükemây-i islâmiyye ulûm-ı riyâziyyeye dâir nice âletler icâd ve pek 
çok kitâblar te 'lîf etmişlerdir. Lâkin çoğu bize vâsıl olmamıştır. Çünki 
bu misillû nâzik ve dakik fenn ü san'atla medeniyetin derece-i kemale 
erdiği zamân zuhûr eder ve medeniyyet zevale yüz tuttuğu gibi anlar da 
mahv olup gider. Rub' tahtasının tersimâtına dâir Fergaani'rnn kitâbı 
ehl-i fen beyninde meşhûr olduğu hâlde şimdi nüshaları nâyâbdvr. Ammâ 
rub'-ı müceyyeb hakkında mutâlâ'a - güzâr-ı m üellif olan sekiz on kıt*a 
kitâb ve risâle ancak evkaat-ı salâtı istihraç için mücerred rub' tahtası
nın keyfiyyet-i isti'mâline dâir yapılmış muhtasarâttır ki onlara ebhâs-ı 
dakika-i riyâziyye sığmaz ve anlarda bu türlü bahislerin mevcûd olma
masından mûcid ve muhteri'lerin dahi bu dekaayıkdan gaafil olmaları 
lâzım gelmez. Vâkı'â kudemânm o misillû dekaayıka dâir telifleri bu
lunmamak garib görünür. Lâkin târihde emsali çoktur.

2gı sene-i hicriyyesinde İbn Vahşiyye'nin kadim süıyâni lisânından 
lisân-ı arabiye tercüme etmiş olduğu Felâhat-ı nabatiyye mutâlâ'a olunur 
ise görülür ki o zaman Harran'da kadim Süryâni lisânı üzere yazıl
mış kitâblar ile memlû eski zamândan kalma bir kütübhâne ve anları 
ta'lim ü tedrise muktedir bir de hâfiz-ı kütüb var imiş. Kitâblar nerede 
şimdi kütübhânenin yeri belli değil ve ol kitâblardan biri ele geçse ne 
okuyan var ne anlayan; ve eslâfin en kadim yâdigân olan Felâhat-i 
nabatiyye tercümesinin şimdi âlemde ancak bir kaç nüshası var. Bir 
müddet sonra anlar da mahv olup gidecek.

Âsâr-ı nabatiyye şöyle dursun feth-i islâmdan sonra Harrân'da te'sis 
olunmuş olan âsâr-ı arabiyye dahi münderis olmuştur. Şöyleki arablann 
Harrân'da binâ etmiş oldukları Câmi'-i Firdevsiyye'nin kubbesi mevcûd 
ise de âşiyârıe-i bûm u gurâb olmuştur. Nice müellifler yetiştirmiş olan 
medresesi ise bütün bütün harâb olmuştur; ve envâr-ı ulûm ü fünûnun Irak-ı
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arab'dan Şark u Garb'a münteşir olduğu sırada ilm-i cebr ü mukaabele 
ihtira1 olunmuş oe ibtidâ altı mes'eleye münhasır olmak üzere birinci ve 
ikinci derece mücâdeleleri bulunmuş idi. imâm Şerejuddîn M es'ûdi üçüncü 
derece mücâdelelerini istinbât ile mesâil-i cebriyyeyi yirmi beşe iblâğ 
etmiştir. Ba'dehû asrının feylesûf-ı a'zamı olan Cemşid Gıyâsüddtn bu 
ilmin hurdelerini keşf ü istihraç ile mesâil-i lâ - luhsâyi hâvi düstûrlar 
buldu; ve bunlann sehlü't - tefehhüm olanlannı Uluğ Bey nâmına te 'lif ü 
takdim eylediği Miftâh nâm kitâbında zikr ile sa'bü't - tefehhüm olan
larını müstakil bir kitâbında zikr edeceğini beyân etmiş ise de ol kitâba 
dest-res olamadık. İbtidâ Bahriye mektebi'ne riyâziyyât hocası nasb olu
nan meşhûr Gelenbevi İsmail Efendi dahi bin iki yiiz üç sene-i hicriyye- 
sinde ilm-i hisâb ü cebrden lisân-ı türki üzere te 'lif ettiği kitâbında 
Cemşid'in ol kitâbına zafer -yâb olmadığını beyân etmiştir.

Garibdir ki Gelenbevi'nin bu kitâbını yirmi bu kadar sene mukaddem 
bir zâtien isti'âre ile mutâla'a etmiş idim. Şimdi tekrar mutâla'a etmek 
üzere aradım bulamadım. Eğer hariklerde telef olmamış ise İstanbul'un 
bir köşesinden çıkıp ele geçmesi me'mûldür. Gelenbevi'nin ilm-i mantık ve 
ilm-i kelâm ve tefsire dâir pek çok te 'lif âtı beyne't - talebe mütedâvildir. 
Eğer talebe-i ulûma elzem olmasa anlann üzerlerinde dahi örümcekler 
yuva yapardı. Ammâ ilm-i cebr ü hey'ete dâir olan te 'â tı aransa bu
lunamaz■ Daha garibini söyliyeyim, elbette m üellifi hakaayık - elifin 
hatır - nişân-ı düstürileri almak gerekdir ki Dersaâdet'de bulunduktan 
zamân meşhûr hattat ve hezâr - fen Şeker - zâde'nin âsânndan olan 
bir rub' tahtası ki bir ucu ezilmiş olduğu hâlde reside-i dest-i mehâret - 
peyvest-i devletleri olmağla ezik mahallinin ta'mirini irâde buyurmuş 
olmalariyle bendelerine irâe olundukta rahne - dâr olan mahallini yaptır
mak ve üzerindeki yazılanm yazdırmak mümkin ise de üzerine sürülecek 
ventiyi yapacak âdem bulunamadığından ol tahtayı hâli üzere kullanmak 
evlâ olduğunu b i'l - vâsıta ihtâr etmiş idim. Hâlbuki medreselerde irtifâ' 
tahtası yapıp yazüannı yazdıktan sonra üzerine Şeker - zade gibi vemi 
süren âdemlere yetiştim. Bu san'ati icrâ ettiklerini gördüm. Şimdi bu 
san'atin erbâbını bulamıyorum. Artık dekaayık-ı riyâziyyeye dâir olan 
âsâr-ı kadimenin bulunamadığına hiç te'accüb olunmamalıdır.

Tafsilât-ı sabıkadan anlaşılır ki müteahhirin meydân-ı cebr ü 
mukaabelede ilen bir adım atmışlar ise de nereye basdıkları ve ne kadar 
yol aldıklan gereği gibi ma'lûm olmamıştır. Fakat anlann bıraktıklan 
yerden Avrupa riyâziyyûnu bed' ile bu ilmi hadd-i kemâle isâl etmiş 
olduklan müsellemâttandır. Elhâsıl müteahhirin ulûm-ı riyâziyyeyi hayli
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ileriletmişler ise de eserleri henüz gereği gibi etrâfa münteşir olmadan 
Şark'ın envâ'-ı ihtilâlât ile here ü merc olmasından nâşi ekseri mahv 
olup gitmiştir. İşte o sırada rub'-1 müceyyebe dâir olan bir çok âsâr 
dahi mahv olmuş olmak gerektir.

Cemşid Gıyâsüddtn ztc-i ilhânt cedvellerini yeniden tanzim ve 
müceddeden bir takım zic cedvelltri vaz'etmiş ve eb'âd u ecrâm hakkında 
mütekaddimtnin uğradığı müşkilâtı hâil için Süllem-i Semâ nâm risâleyi 
ve veter u ceybi ma'lûm olan kavsin sülüsünün veter ü ceybini istihraç için 
Veter ü Ceyb risalesini te 'ltf ve kevâkibin tekaavtm ve urûz u eb'âdını 
istihrâc için tabaku'l - menâtık nâmında bir alet tcâd eylemiştir; ve 
daha nice âsân vardır. Lâkin çoğu bize vâsıl olmamıştır. Meta - mâ -fth  
miftâhı elde olmağla lede'l - mutâla'a asrında riyâzıyyâtm ne mertebe 
terakki eylemiş olduğu bir dereceye kadar ma'lûm olur. Asyâ -y i vustâ'da 
ale'l - husûs Semerkand kütübhânesinde riyâziyyâta dâir haylice âsâr-ı 
kadimenin mevcûd olduğu m eni ise de oralann ahvâline gereği gibi 
vukufumuz yoktur. Ammâ ümm-i dünyânın cüyûbu yoklansa ve köşe ve 
bucağı aransa ba'z-ı âsâr-ı kadime bulunmak me’mûldür, j j jd l  <il j .

ıg2. maddede “ Arabca yevm lâfzının medlûlü de nehâr ile bir 
leylden mürekkeb şemsin yirmi dört saatte icrâ eylediği bir devr-i tamdan 
ibâret”  deyu buyrulmuş. Hâlbuki Arabca yevmin mebdei fecr-i sâdıkın 
ve nehânn mebdei şemsin tulû’ u olup ikisinin dahi müntehâsı ve leylin 
ibtidâsı gurûb-ı şemstir. Leyi ü nehânn mecmû'una ehl-i he/et şebanrûz 
derler. Yevmin bu ma'nâda isti'mâline dâir kütüb-i arabiyyede bir 
rivayet görmedim. Buna dâir bir nakl-i sahih var ise iş'âr buyrulması 
miistercâdır.

103. maddenin tavzih-ı mündericâtı için bir kaç söz ilâve edeceğim. 
Şöyleki, ez - kadim arablar indinde mu'teber olan sene-i kameriyyenin on 
ikinci ayı z i’ l-hicce olup gune-i muharrem sene ibtidâsı ttibâr oluna- 
gelmiştir, ömerü'l - Fâruk c» âl j  hazretlerinin zamân-ı hilâfetinde 
sene-i hicret mebde'-i târth-i islâm ittihâz olunup sene başı dahi gune-i 
muharrem ttibâr olundu. Çünki ehl-i islâmtn Mekke'den Medine'ye mu
haceretleri muharremde başlamışi di ki ashâb-ı kirâm muhanem ve sa- 
fer aylannda bölük bölük Mekke'den Medine'ye muhâceret eylemişler idi. 
Saferin son günlerinde Resûl-i ekrem J-* hazretleri dahi Ebu-
Bekri's- Sıddtk c* ile birlikte Mekke-i Mükeneme'den çıkıp alt 
tarafında ve Cebel Sevr'de vâki' gaara vâsıl oldular ve üç gece orada kal
dılar ve gune-i rebt'ü'l-evvel olan perşembe gecesi gaardan çıkıp rebi'ü'l-ev- 
velin on ikinci pazartesi günü Medine'ye bir saat mesâfesi olan Kdbâ
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nâm karyeye vusûl buldular. Ba'dehû bir cumâ günü Küba'dan hareket 
ile nefs-i Medine'yi teşrif buyurdular. Medîtıe-i Münevvere'ye duhûlleri 
yevm-i i'tidâl-i hartfî olan Mizan burcunun birinci derecesine tesâdüf 
etmiştir.

tg j. maddede sene-i mâliyyeye dâir serd olunan tafsilâta ber - vech-i 
âti ba'z-ı ma'lûmât-ı kaastra ilâvesi münâsib görünmüştür.

M illet-i islâmiyyede mu'teber olan târih-i hicretin sinin ü şühûru 
kameri olduğu hâlde hulefây-i abbâsiyyeden Tâyi'lillah zamanında irâd 
u masrafın muvâzenesi için mevzû'-i bahs olan mezkûr sene-i mâliyye 
vaz* olunmuş ve her otuz sene-i kameriyye takriben otuz sene-i şemsiyye 
itibâr kılınmış idi.

Evâil-i Devlet-i aliyye'de timâr u ze'âmet ashabı olan iyâlât 
asâkirinin ve vüzerâ ve mirimirân gibi mülkiye me'mûrlanmn muhas- 
sesâtı mahâllerince idâre oluna - geldiği cihetle Hazîne-i mâliyye muvâ
zenesinden hâriç tutulduğundan ve Dersaâdet'deki ocakların muhassesâ- 
tına karşılık ittihâz olunan vâridât dahi şuhûr-ı kameriyye itibâriyle 
istifi olunduğundan öyle bir sene-i mâliyye ittihâzına eğerçi hâcet görül
mezdi. Lâkin şuhûr-ı şemsiyye itibâriyle istifâ olunur ba'z-ı mııka- 
ata'ât olduğundan anların tevcihâtı sene-i şemsiyye itibâriyle yürütü
lür ve bedellerine tefâvüt-i hasene tıâmiyle birer mıkdâr şey zamm edi
lir idi. İşte bu cihetle Devlet-i aliyye'de dahi sene-i şemsiyye-i i'tibâri 
câri olmuştur. Bu sene-i mâliyye ise bir emr-i i'tibâri olup zâbıtası 
medhal-i âzer kaa'idesidir ki şehr-i martı her hangi sene-i hicriyyede 
vâki' olursa ana nisbet olunur ve her otuz üç senede bir sene atlanarak 
tashih kılınır idi. Ancak 1087 senesinin siviş senesi olduğundan gaflet 
olunarak atlanmayıp şuhûr-ı şemsiyye itibâriyle der - uhde olunan miri 
hizmetleri seksen yedi senesine mahsûb olunmak üzere tevcih olunmuş ve 
çend mâh sonra bunun yanlış olduğu anlaşılarak Bâbıâlt'den b i'l - 
istizân tashih kılınmış idüği Hazine aklâmında mukayyeddir. Ba'dehû 
şuhûr-ı kameriyye ile şuhûr-ı şemsiyyenin yek - diğere nisbetiyle bir 
takım küsûrâtın terakümünden Haztne'nin hasâr - dîde olduğuna kesb-i 
ittilâ' olunarak bu işe ehemmiyet verilir oldu. Hattâ 1205 sene-i hicriyye- 
sınde esham-1 gümrük hakkında şuhûr-ı kameriyye şuhûr-ı şemsiyyeye 
tahvil olundu ve ber - vech-i bâlâ ba'z-ı mukaata'âta zamm olunan 
tefâvüt-i hasene hisâbında Haztne’nin hasâr - dîde olduğu görülmekle 
I2 0 Q  senesinde bu hatâ dahi tashih kılındı.

Muahharan ze'âmet ve timâr usûlü ilgaa ile vâridât-ı öşriyye ve 
şâire doğrudan doğruya Haztne-i cellle'den istifâ edilir ve ma'âşât ve ta'-

TEZÂKİR-1 CEVDET 357

ytnât hep şuhûr-ı şemsiyye itibâriyle verilir oldu. İşte bu sûretle mevzû'-t 
bahs olan sene-i mâliyye tekarrür etmiş ve her otuz üç senede bir kerre 
tashih edile - gelmiştir. Hattâ 1234 senesi dahi atlanmıştır. Ba'dehû 
Fuad Paşa zamanında konsolid senedâtı tab' u temsil olundukta 1288 
senesinin mefkud olacağı tahattur olunamadığından seksen yedi ve sek
sen sekiz ve seksen dokuz senesi deyu üç yüz bu kadar senesine değin 
yürütülmüş olduğuna sonradan kesb-i vukuf olundu ve bu yanlışlığın 
lüzûm-ı tashihi Bâbıâlt'ye ihtâr kılındı ve bunu isbât için Takvîmü'l - 
edvâr nâm risâle kaleme alındı. Anın üzerine 1287 senesinde taht-ı 
riyâset-i âciztde bir komisyon teşktl olundu ki âzâsı o zamân müneccim- 
başı bulunan merhûm Tâhir Efendi ve Dîvân-ı ahkâm-ı adliyye âza
sından müteveffâ Vartan Paşa ve asrımızın birinci riyâztlerinden ve 
hâlâ ferîkan-ı kiramdan olup o zamân Mekteb-i harbiyye-i şâhâne hoca
larından bulunan Vidin'li Tevfik Paşa hazretleri ve rassâd Kumbari 
ve komisyonun mütercimi Şehbâz Efendi idi. Artz u amîk müzâkerâttan 
sonra mebdei yine sene-i hicretten mu'teber olmak üzere bir sene-i şemsiyye 
vaz’ olunmak üzere karâr verildi ve Müneccim - başı Tâhir Efendi 
yevm-i hicretten akdem hulûl etmiş olan şehr-i martın ibtidâsı ne gün 
imiş ve devr-i şems itibâriyle kaç sene olmuş buralarını berâhin-i adide 
ile komisyonda isbât eyledikten başka sene-i hicretten 1319 senesine 
kadar her bir sene-i şemsiyyenin martı sene-i kameriyyenin kangı ayının 
kaçıncı gününde dâhil olduğunu mübeyyin tanzim etmiş olduğu cedvel 
dahi komisyonca tasdik olunmuş ve bu husûsa dâir tanzim olunan 
mazbataya leffen evrâk-ı şâire ile berâber makaam-ı Sadâret'e bi't - 
takdim tab' u neşri istizân kılınmış idi. Çi fâide ki o zamân Bâbıâlî'nin 
ahvâl-i ma'lûmesi icâbınca tavsiye olunan sene-i şemsiyye vaz'ma 
teşebbüs olunmak şöyle dursun 1255 tarihinde Hazine'de kâtib bulunan 
ba'z-ı zevât dahi o zamân bir siviş senesi olduğunu hikâye ile bu kerre 
dahi 1287 senesi atlanıp da sene-i mâliyyenin tashihini ihtâr ettiler 
ise de isgaa olunmadı ve sene-i mâliyyemizin zâbıtası olan medhâl-i 
âzer kaa.'idesi terk olunmağla Devlet-i abbâsiyye zamânından beri 
her otuz üç senede bir kerre tashih oluna-gelen sene-i mâliyye dahi 
mahv edilmiş oldu.

Sonra M eclis-i ma'ârif-i askeri sâ lifü 'z-zikr sene-i şemsiyyeyi 
hiç olmaz ise ilm-i târih için isti'mâl etmeğe karâr verip mezkûr mazbata 
ile melfûfâtını istemişler. O zamân bendeniz Yanya vâlisi bulundu
ğumdan telgraf ile sorulmuş idi. Nerede olduğunu telgraf ile bildirdim. 
Aranmış bulunmuş ve meclis-i mezkûra ttâ kılınmış ise de oraca fi'len
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bir şey yapılamayıp kalmıştır. Sûriye valiliğinden avdetimde ol cedveli 
tab' ettirmek üzere arattım bulduramadım. Erkân-t harbiyyeden bir 
zâtın yanında kalmış olduğunu işittim. Lâkin ele geçiremedim. Taht-ı 
riyasetimde mün'akid komisyonca yapılmış cedveli bulamadığıma te'accüb 
olunmaz ise yüzlerce sene mukaddem te’l i f  olunmuş kütüb ü resâilin 
bulunamadığına hiç te'accüb olunmamalıdır. Sariat-i tab' u temsil 
olmasa asrımızın ekser-i âsân böyle mahv olup giderdi. J>  
jlâe j  »LîjL J«ij j*  j  .

M uhtar Paşa hazretleri tarafından cevâben vârid olan 
tahrîrât:

Riyâzu'l - Muhtar nâm eser-i âcizânemin mutâlâ*a-i düstûr-ı 
ekremileri şerefini ihrâz etmekte olduğu zîver-i dest-i tektim ü ibcâl 
olan iltifât - nâme-i âlt-i âsafâneleri melfûfundan istidlal ü istibşâr 
olunarak cidden ve hakikaten teşekkür eyledim. Çünki hasbe'z - zamân 
eser-i mezkûrun lihâze-i aliyye-i nezâret - penâhilerine mazhariyyeti 
benim için âsâr-ı bahtiyâridendir. Fakat bâb-ı sântnin tekmil mebâhisi 
ve hiç olmaz ise kısm-ı sânînin fa sl-ı râbi'i tamâm okunabilse idi 
eslâf hakkında cehil veyâ tesâdüft bir şey bulmuşlar gibi bir söz isnâd 
edilmediği misillû sâdece eslâfımız Şöyle âlim idi, böyle bilir idi, ammâ ne 
çâre ki kitâblan elimize geçmedi, sözüyle kalınmayıp bi'l-'akis o gaaib 
olan kitâbların ba'zı pek kıymet - dâr muhteviyatı kendilerinin ba'zı 
eserlerinden bi’ l  - istidlâl müsbet olarak meydân-ı vuzûha konulduğu 
velhâsıl kudemânın derece-i ilminin iki kerre iki dört eder gibi isbâtcılığını 
iltizâm ederek b P l-fV l meddahı olmuş olduğum anlaşılır idi. Her 
ne ise varaka-i melfûfe üzerine terettüb eden mutâlâ'a-i cevâbiyye-i 
âcizânem ramazan akliyle tasvir olunur şeylerden olamayacağı cihetle 
in-şâ- Allah ba'de'l-id amn dahi takdimiyle hâiz dest-mâye-i ibtihâc 
olurum. Ol bâbda. Gazi Ahmed Muhtar

Mühtedî Schumann’ın bâlâda mezkûr mektûbuna taraf-ı 
Meşihat - penâhîden yazdmak üzere kaleme alınan mektûbun 
müsevvedesi:

9 şubat sene 88 tarihiyle muverrahan o jj*  nâm şehirden gönder
diğiniz mektûb vusûl buldu. Islâm ile müşerref olduğunuz ma'lûm oldu.

Böyle min - kıbeli'r - Rahman mazhar-ı hidâyet olduğunuzdan dolayı 
sizi tebrik eylerim ve sizin gibi ashâb-ı ma'lûmâitan bir din karındaşı
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kazanmış olduğumdan dolayı Cenâb-ı Hakk'a teşekkür ederim ve şimdi 
ba'z-ı husûsât-ı diniyyenin ber-vech-i âti muhtasaran beyân u ihtarını 
farîze-i zimmet bilirim.

Evvelki mektûbumda beyân ettiğim veçhile müslüman olduğunuz 
gün geçmiş günâhlarınız mahv olmuş ve ol günden îtibâren sizin hase
nat u seyyiâtınız için yeni defterler açılmıştır. Artık ferâiz u vâcibâtı 
edâ ve menhiyyât u münkerâttan ittikaa ve tehzlb-i ahlâka itinâ etmeniz 
lâzım gelir.

İslâm bir amûd ile evtâd-ı erba'a üzerine mebnî çadıra benzer. 
Amûdu kelime-i şehâdet ve evtâd-ı erba'ası namaz ve zfkât ve oruç ve 
hac'dır. S iz bu çadırın amûdumı ikaame etmiş olduğunuzdan tahtında 
ber - vech-i matlûb sâyelenmek üzere artık evtâd-ı erba'asını dahi ikaame 
etmelisiniz.

Ehl-i islâma göre her şeyden evvel tahâret venezâfet lâzımdır. 
Zîrâ namaza durabilmek için abdest almak ve cünüb ise gusl etmek ve 
bedeni ve elbisesi ve namaz mahalli necasetten tâhir olmak şarttır. Yirmi 
dört saatte beş vakit namâz kılmak farzdır. Bunlann sünnetleri dahi 
vardır. Ziyâde sevâb için fazla  namâz kılanlar dahi çoktur. Bu fazla  
namazlara nevâfil denilir. Nasıl abdest almak nasıl namâz kılmak lâzım 
geleceği kütüb-i fıkhiyyede mufassalan mastûrdur. Fakat nerede bir 
müslüman bulursanız andan abdest ve namazın usûlünü öğrenebilirsiniz- 

Zekât • ki bir ibâdet-i mâliyyedir - gani olan kimse mâlinin şer3an 
mu'ayyen olan mıkdânnı hasbeten-l'illah müslim-i fakire temlik et
mektir. Meselâ yanında yıllanmış iki yüz dirhem gümüş nakdi olan 
kimse sene âhirinde kırkta birini ya'nî beş dirhemini vermek farzdır. 
Fazla bir şey vermeğe mecbûr değildir. Ammâ kendiliğinden fazla  olarak 
sadaka veren olursa ind'Allah me'cûr olur.

Oruç ramazan ayında her gün vakt-i fecirden gurûb-ı şemse dek 
nefsini me'kûlât u meşrûbâttan ve cim&dan meri ü imsak etmektir. 
Nefs böyle müştehiyyâttan meri olundukça kırılır ve ser - keşlikten 
vaz geçip hakkı kabûle müste'id olur.

Hacc Mekke-i Mükerreme'ye gidip Ka'beyi ziyâret ve Arafât'da 
şe'âir-i lâzimeyi ifâ etmektir. Istitff ât-ı seferiyyesi olan kimseye ömründe 
bir kerre edası farzdır. Arafât'da her sene yüz binden ziyâde hüccâc müc- 
temi' olup hep birlikte olarak ol şe'âir-i islâmiyyi icrâ ve bir hatibin 
hutbesini istimâ' ederler. Orada hutbe okumak ise halifetü'l-müslimîn ta
rafından bir vekâlet-i mühimmedır. Hulefây-i osmâniyye 
bu matısıb-ı celîli Mekke-i Müherreme mollalarına tevcih buyura-gel-



TEZAKİR-Î CEVDET

inişlerdir. Elhâsıl Arafat'da uhuvoet-i islâmiyyenin bir büyük nümûnesi 
görülür. Ehl-i islâma göre ömründe bir kerre olsun [ Ka’ be'yi]  görmek 
lâzım gelir.

A'mâl-i mefrûzenin asi u ehemmi namazdır. /Çtrâ namaz ibâdet-i 
mâliyye vü bedeniyye vü kâlbiyyeyi câmi’dir. Çünki namazda setr-i avret 
şarttır. Elbise tedâriki ise bir nevi' masrafdır ve inşân namâzda iken 
dünyâ kelâmı söylemez ve sâim gibi kendisini müştehiyyâttan men' eder. 
Hâlbuki namâzda kıyâm u ku'ûd ve rükû' u sücûd ve kırâat olmağla 
hep âzâsı hareket eyler ve cismen Ka'be'ye müteveccih olduğu gibi kalben 
dahi kemâl-i huştV u huzû' ile Cenâb-ı Hakk'a müteveccih ve sanki 
bu âlemden bir başka âleme urûc ve sefer ederek kalbi dahi ibâdet ile 
müştegil olur ve bu cihetle musallînin derûnu münevver ve küdûrat-ı 
dünyeviyyeden mutalıhar olur. Resûl-i ekrem «J* hazretleri ken
disine bir keder ânz oldukta derhâl namâza durur ve anınla gam u gussa 
zamanım geçirir idi.

B iz bu misillû a'mâl-i dîniyyeyi Cenâb-ı Hakk'm ev âmirini ifâ 
ile sa'âdet-i uhreviyyeye nâil olmak için edâ eyleriz. Lâkin nazar-t 
im'ân ile bakılırsa görülür k i bunların zımnında sa'âdet-i dünyeviyye 
dahi husûle geliyor. Baksan-a namâz için iltizâm olunan tahâret ve 
nezâfet ilm-i tıbbın tavsiye ettiği esbâb-ı sıhhate tamâmiyle muvâfıktır. 
Bu misillû tevâfukaat-ı hasene hep mu'cizât-ı nebeviyyeden add olunmağa 
şâyân keyfiyetlerdir.

Zekât bahsine gelince bu usûlün selâmet-i cem'iyyet-i beşeriyye nokta-i 
nazormca ne büyük ehemmiyeti hâiz olduğum bihakkin ta 'rif bir çok 
tafsilâta mütevakkıftır. Bu usûl sayesinde fukarâ ağniyâyi kendileri
ne hamt-i tabVi bilir. Bundan başka fukarâya iâne ehl-i İslâm için tabi'î 
ve icrâât-ı yevmiyyeden ma'dûd olarak zekâtlarından fazla  sadaka veren
ler çok bulunur; ve fukarâ ağniyâ sofrasında oturur; vakt-i ta'âmda 
gelen müsâfire buyrun denir, ikrâm olunur. Aç kalıp da ekmek isteyen 
fakire kim olursa olsun bir parça ekmek verir. Anın için beyne'l - İslâm 
açlıktan ölen yoktur kelâmı darb-ı meseldir. Hizmetkârlar efendilerinin 
yediğinden yer. Fakat efendiler evvel yer; hizmetkâtlar sonra yer. Emr-i 
te’ayyüşce ağniyâ ile fukarânın hâlleri mütekaarib ve müteşâbihdir. 
Câmi'-i şerif de ise müsâvât-ı tâmme ve hürriyyet-i kâmile vardır. Bu 
cihetle beyne’l-islâm rû-nümâ olan teşekkülât-ı içtimâ'iyyece bu iki sın ıf 
arasında bir büyük mesâfe görünmez ve düvel-i nasârâda olduğu gibi 

fukarâyı ağniyâdan tefrik eden hadd bir güne şiddet ü kat'iyyeti muta- 
zammın olmadığından iki sın ıf ahâli arasında tefrika vü husûmet âsân
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görülmez• Binâen - a lâ- zâlik akdâmri islâmiyyede commune ve socialiste 
ve nihiliste gibi fîrak-i i'tizâliyye yoktur. Müstakbelde dahi cem'iyyet-i 
islâmiyye için o misillû fırkalardan tehlike hudûsu hâtıra gelmez. Din-i 
islâmın her tarafda sür’ atle tevessü' ve intişârı ve akvâm-ı islâmiyyenin 
bunca buhrânlı zamânlarda ve müşkilât-ı azime arasında dinlerine sadâ
katleri ve akidelerinde sebâüan hep bu hakikatlerin levâzım ve âsâr-ı 
tabViyy esindendir.

Elhâsıl kavântn-i islâmiyye hep hikmet ü maslahat üzerine mües
sestir. Lâkin din-i islâma bigâne olanlardan ba'z-ı kesân ba'z-ı kavffid-i 
islâmiyyeye ttirâz ederler ve ba'z-ı ma'lûmât-ı nakısa yâ kâzibe üzerine 
en tabVi olan şeyleri hilâf-ı hikmet u fıtrat gibi göstermek isterler. 
Ez-cümle din-i islâmda câiz olan usûl-i tatltk ile te'addüd-i zevcâtın 
nasıl kuyûd u şurût ile mukayyed olduğunu bilmedikleri cihetle bun
lardan dolayı din-i islâma azv-i kusûr ediyorlar. Ammâ millet-i islâ
miyyenin ahvâl-i dâhiliyyesine muttali' olanlar bu iki kaa'idenin ne 
mertebe âdâb ve hüsn-i ahlâkı muhafazaya esâs olduklarım bilerek keff-i 
lisân-ı i'tirâz ederler. Bu bâbda ber-vech-i âti size ba’z-ı ma'lûmât-ı 
icm&liyye vereyim.

Nikâh zevç ile zevce arasında bir akiddir ve âkid kendileridir. 
Fakat iki şâhid huzurunda olmak şarttır. Bu cihetle nikâh mu’ âmelâttan 
ma'dûd ise de diğer cihetle dahi ibâdettir; ve nefsini haramdan vikaaye ve 
çocuk tevlid ü terbiye etmek niyyetiyU nikâh nevâfil-i ibâdâttan efdaldir 
ve sünnet-i müekkededir. Resûl-i ekrem âl hazretleri buyur
muştur ki: “ Nikâh bizim sünnetlerimizdendir ve sizin en kötüleriniz be- 
kârlarınızdır ve mevtalarınızın en rezili bekârlannızdır*'. Binâen-alâ- 
zâlik kuvvet-i bedeniyye ve mâliyyesi olan kimseye göre bekâr durmak 
câiz değildir. Hele galebe-i şehvet ile zinâ gibi bir büyük günâha girmek 
korkusu olursa nikâh vâcib olur. Fakat hukuk-ı zevciyyete ri'âyet ve 
zevceye cevr ü te'addiden tevakki ve mücânebet dahi vâcibdir. Bu husûsda 
kendi hâlinden emin olamayıp da zevcesine cevr edeceğini bilen kimseye 
göre dahi nikâh aslâ câiz olmaz• Zfiâ cevr ü te'addi ibâda mute'allik 
bir ma'siyettir. Zynâdan sakınmak ise hukuk'uUahdandır ve iki hak 
te'ânız ettikte hakk-ı abd mukaddemdir ve her hâlde nisâya mudârâ ve 
hüsn-i mu'âmele etmek lâzımdır.

Akd-ı nikâh ile zevç zevcesinden sûret-i meşrû’ ada istimtâ’a mâlik 
olur. Lâkin zevcenin hürriyetine aslâ halel gelmez. Zevcesi kendi mâlinde 
dilediği gibi tasarruf eder, alır, satar. Z eDCi ana müdâhale edemez. 
Zevç ise zevcesi için lâzım olan süknâ ve me’ kûlât ve melbûsâtı tedârike
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mecbûrdur. Hattâ diyâr-t ba'ideye gidecek olsa birlikte gitmek üzere 
zevcesine cebr edemez. Bununla berâber zevcesinin nafakasını kat’ edemez.

Bir inşânın âzâsından istimtâ'a aklen ve hikmeten kimesnenin 
hakkı olamaz iken Cenâb-ı Hakk anı nikâh ile meşrû’ kılmıştır. Binâen - 
aleyh nikâhın meşrû’iyyeti bir ni’mettir. Şu hâle göre talâk dahi küfrân-ı 
ni'met demektir. Resûl-i ekrem y-j <-i* hazretleri'. “  Tezevvüc edi
niz hem de tatlîk etmeyiniz. £fra talâk ile Arş-i Rahman titrer”  deyu 
buyurmuştur. Elhâsil ind'Allah talâk bir emr-i mebgûzdur. Lâkin ba’z-ı 
esbâb-ı tabî’iyye vardır ki talâkı tcâb eder ve şer'an medâr-ı i’tizâr 
olur. Ez-cümle nikâhdan maksad-ı asit ntfsini harâmdan vikaaye ve ço
cuk tevltd ü terbiye etmek iken bu iki maksaddan biri hâsıl olmaz ise 
çâresine bakmak umûr-ı ta'bi'iyye dendir. Şer’ -i şerif ise her husûsda 
ttidâl ve her hükümde adâlet arar. Bu bahsi izâh için size ba’z-ı emsâl 
göstereyim.

Zevç ile zevce arasında ahlakça mübâyenet olup da imtizâc ede- 
miyerek beyinlerinde münâferet ve münâza’a [zuhûr] etse ikisinin akra
baları tarafından birer hakem ııasb olunur. Anlar te’ lif-i zâtü’ l-beyne 
muvaffak olurlar ise fe-bihâ. Olamazlar ise ne yapmalı. Mâdâm ki 
hüsn-i imtizâc edemiyecekleri cihetle hukuk-1 zevciyyete ri’âyet ve evâmir-i 
ilâhiyyeyi ifâ edemiyecekler artık talakdan başka çâre bulunur mu. 
Varsınlar böyle akd-i nikâh ile bağlı oldukları hâlde çekişe - dursunlar 
demek muvâfık-ı hikmet u maslahat olur mu. Nikâhdan başlıca bir 
maksad günâhdan tevakki iken tarafeyn beyninde adâvetin devamına 
sebeb ittihâz oluna bilir mi ve zevç inntn olduğu takdirde kadı tarafından 
ana bir sene mühlet verilir. Bu müddet zarfında yine zevcesiyle cimâ’ 
edemez ise kadı tarafından tefrik olunurlar. Mâdâm ki akd-i nikâh ile 
zevcenin başı bağlanmıştır ilâ-âhıri’ l-ömr koca yanında kocasız dur
sun demek muvâfık-ı hikmet olamaz ve ibâdete inhisâr ile uzleti ihtiyâr 
eden kimse zevcesiyle musâhabeti terk etse ahyânen zevcesiyle musâhabet 
eylemesi için kendisine emr olunur. Böyle târik-i dünyâ olan kimse hiç 
olmaz ise dört gecede bir gece zevcesiyle musahabet eylemelidir. Dört 
gecede bir gece zevcenin hakkıdır. B i’l-akis zevç eğer kesret-i cimâ'a 
mübtelâ olup da zevcesi bundan mutazarrır olsa zevcenin tâkatinden 
ziyâde cimâ1 etmemek için zevcine kadı tarafından emr olunur ve ana bir 
hadd ta’yin kılımr. Bu sûrette zevç dahi nefsini zinadan vikaaye için 
bir kan daha nikâh etmeğe mecbûr olur. Lâkin pek güç bir hâle dûçâr 
olur, fi™  silknâca te elbise vü me’kûlâtca iki kanyı siyyân tutmak ve 
bir gece birinin yaıunda yatarsa bir gece dahi öbürünün yanında yatmak
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lâzım gelir ve eğer bu veçhile müsâvâta ri’âyet eylemez ise günâhkâr 
olur. Kezâlik zevcesinden çocuğu olmayan kimse ol veçhile müte’addid 
zevce alsa ana ne denilebilir.

İşte bu misillû sebeblerden dolayı dörde kadar kan almak câiz olur 
ise de müte’ addid zevceler beyninde minvâl-i meşrûh üzere adâlet ve 
cevirden mücânebet eylemek ve bir karının dört gecede bir gece hakkım 
gözetmek ve bu veçhile adâlet edemiyeceğirıden havf eden kimse bir zevce 
ile iktifâ etmek vâcibdir. Binâen-aleyh ehl-i islâm içinde müte’addid 
zevcesi olanlar nâdir bulunur. Bu bahislerin nazariyyâtından geçelim de 
bir kerre de âsâr-ı müterettibesirıe havâle-i nazar-ı im’ân edelim.

Görüyoruz ki hıristiyanlar içinde pek çok bekâr adamlar bulunu
yor. Pek çok kızlar kocasız kalıyor. Ammâ ehl-i islâm içinde bekâr az 
bulunur. K ız çirkin ve fakir de olsa ekseriyâ kendisine bir koca bulur. 
Ahâlisi sırf ehl-i islâm olan beldelerde meyhane ve kumarhâne olma
dığı gibi kârhâne dahi olmaz ve sanki cem'iyyet-i beşeriyyenin ihtiyâ- 
cât-ı tabi'iyyesinden imiş gibi fuhşiyyât için teşkilât ve tertibât yap
mak hâtıra gelmez ve fuhşiyyâttan mütevellid ilel-i sâriye hâdis olmaz.

Tedbtr-i mülk ve emr-i idâre hakkında mevzu’ olan kava’id ve 
şerâit-i islâmiyyeye nazar-ı im’ ân ile baktlır ise görülür ki bu kava’id ü 
şeraite tamâmiyle tevftk-i hareket eyleyen devlet bir tarafdan adâlet ü 
hakkaaniyyete en muvâfık veçhile hürriyet esâslanm müştemil ve diğer 
tarafdan hükûmet-i mutlakaya mahsûs olan inzibât ve iktidâr husûslanm 
mütekeffıl bir hükûmet-i meşrû’ a olarak siyâsiyyûndan hiç birinin tasavvur 
edemediği sûrette kudret u miknetini te’min etmiş olur.

Kazayây-i meşrûha güzelce tedkik ü mutâla’a olunursa dîn-i 
islâmın yalnız sa’ âdet-i uhreviyyeyi değil belki sa’ âdet-i dünyeviyyeyi 
dahi müntic olduğu nümâyân olur.

Mezkûr mektûbunuzun cevâbı bundan ziyâde tafsilâta mütehammil 
değildir. Bu kadarctkla iktifâ muktezây-i hâle muvafıktır. Hemen 
Cenâb-ı Hakk sizi ve bizi tevfikaat-ı ilâhiyyesine mazhar buyura Âmtn

jit O j£-,

Bin üç yüz dört [sene-i] hicriyyesinde Mahkeme-i Tem yiz 
âzâsından iken Mekke-i mükerreme mollası olan Abdüssettâr 
Efendi - ki Mecelle-i ahkâm-ı adliyye’nin kavâ’id-i fikhiyyesinden 
on kaa’idesi üzerine yazdığı mufassal şerhini sene-i mezbûre 
şâbam evâilinde fâzıl-ı yegâne ve a ’lem ü efkah-ı zamâne olan
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Şâm-ı şerîf müflisi Mahmud Hamzâvî Efendi’ye göndermiş idi. 
Mahmud Efendi tarafından o) şerh üzerine yazılan takrizin 
hâtimeslnde:

jjüjı J j- j j  M ı «jU ır  j  jfVi j  silili j  j  u  iijij 01 j u  <11̂ 1 
J»-Vl »ipi <Ap j U« j  4̂—Jljli j  LjjJI j  »Ijil/» ılj» j  

. J lo  Ji* ifjl^*JI i _>*£■ 4*İÂı *}j j  ıu-4.3 J 1İ .lüJI j  c

deyu yazılmış ve bu takriz sene-i mezbûre şevvâlinin evâsıtm- 
da Dersaâdet’e iâde edilmiş idi. Miite’âkıben Settâr Efendi 
Mekke-i Mükerreme’ye gitti ve zi’l-hiccenin on altıncı gecesi 
orada vefât etti. Bir ay mürûr etmeden ya’nî işbu [bin üç yüz] 
beş senesi aşer-i muharreminde Mahmud Efendi dahi Şâm’da 
azm-i dâr-i ukbâ eyledi. Takrizlerde böyle hüsn-i hâtimeye dâir 
söz yazılmak mu’tâd değil iken Mahmud Efendi’nin ol veçhile 
takrizi kerâmet değil ise garâib-i ittifâkıyyâttandır.

sene 1306

Riyazü’l-Muhtâr’a takriz yolunda takdim edilmiş olan 
lâyika-i âcizî üzerine Muhtar Paşa hazretleri tarafından irsâl 
buyrulan 25 şevvâl sene 1305 târihli lâyiha-i cevâbiyye hakkında 
ba’zı mülâhazât-ı âcizane ve kaasıranedir:

Nâdire-i rüzgâr olan Riyâzü’ l-Muhtâr’ın her tarh-ı dil-güşâsını 
tedktk u ta'mika bidâ'a-i fcnniyyem kâfi olmadığı gibi artz u amtk 
mutâlâ’asına dahi vakit müsâ’id olmadığından şöylece bir kuş bakımı 
nazar-ı mutâlâadan imrâr ile dâne-çtn-i fevâid belki mâide-pîrây-i avâid 
olarak anı takriz yolunda sahibini alkışlamak iizere bir lâyiha takdim 
olunmuş ve bu lâyiha sâde-dilâne denilecek derece bi-tekellüfâne kaleme 
alınmış idi. Hâlbuki ana bir mübâhase-i hasmâne ve takrize ta’rtz~i 
harf-gtrâne nazariyle bakılmış ve hâtvr-ı kaasıra gelmedik ma’nâlar veril
miş olduğuna teessüf etmek lâzım gelirse de müsbet ü menfi efkâr u 
efhâmın tesâdümünden nice bevârik-ı hakaayik zuhûra gelip Riyâzü’ l- 
Muhtâf a lâhika-ifaika olan bir lâyıha-i cevâbiyyeye nâil olarak memnûn 
ve müteşekkir kaldım. Ma'â-mâ-fth her türlü yanlışlığı def* ü ref' için 
bervech-i âti tahrîr-i murâda mecbûr oldum.

Fecir ve şafak hakkında olan suâl-i âcizânem bir suâl-i istif sâri 
olup bu bâbda ita buyrulan ma’lûmâta azim teşekkürden başka bir 
diyeceğim yok. Şu kadar var ki intihây-i şafak ile ibtidây-i fecrin beyânı 
hakkında: “ Ol vakit şems tahte’l-ufk bize göre on dokuz ve ekseri Avrupa
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râsıdlanııa göre on sekiz derece münhat bulunur”  deyu buyrulmuş. Fil'vâki’ 
Ebü’ l-Vefâ ve EbiTr-Reyhân ve Tûst ve Ebu't-Tâhiri'l-Mardtnî gibi 
muhakkıkîn-i müteahhirtn on dokuz dereceyi kabûl etmişlerdir. Ammâ 
erbâb-ı ersâdın mütekaddimini tulû’-ı fecr ile magtb-i şafak şemsin ufuk- 
dan on sekiz derece inhitâtındadır derlerdi. Şimdi Avrupa râstdlanmn 
re’y i dahi anların kavline muvâfık düşmüştür. Ma’a-mâ-fth mütekaddi- 
mtnin murâdı merkez-i şemsin ve müteahhirtnin murâdı hâcib-i a’ lâsımn 
inhitatı olmak ihtimâli vârid-i hâtır-ı kaasır oluyor.

Riyâzü’ l-Muhtar'ı ber-vech-i bâlâ sathice mütalâa ettiğimde en 
ziyâde nazar-ı dikkat-ı âcizânemi celb eden köşesi rub’ -ı müceyyeb bahsi 
idi. Çünki ar ablar yûnântlerden ahz ettikleri ulûm-1 riyâziyyede tevaggul 
ederek ilm-i cebri ihtirff ettikleri sırada rub’ -ı müceyyebi dahi icâd ey
lemişler idi. Lâkin anın tu veçhile ihtirff ve nasıl dakik fikirler üzerine 
imâl olunmuş idüğine dâir izâhât-ı kâfiye ve tafsilât-ı lâzimeye dest-res 
olamadık. Bir aralık ser-âmedân-ı riyâziyyûndan ba’zılan bunun strr-ı 
hakikatim keşf ile ba’zı te’ lifâta kıyâm etmişler ise de eserleri görü
lemedi. Bu kerre Riyâzü’ l-Muhtar’da bu bahisleri görünce fevka’l-âde 
memnûn olmuş idim. Lâkin 153. maddesinin siyâk u sibâk-ı ifâdesini 
cây-.ı i’ tirâz gördüğümden bi-hasebi’l-ihlâs ihtara ibtidâr etmiş idim.

Şöyleki 153. maddede “ Rub’-ı müceyyeb her nev’i  düstûrları hâil 
ü hisâba âlet olduğu ve fakat bu misillû ulûm u fünûnun usûl ve teder- 
rüsü hendese-i resmiyye ve mu’âmelât-ı mu’âdelât gibi şimdiki vesâit-i 
burhâniyyenin ianesine mazhar olamadığı o zamandan kalma kütüb ü 
resâilin mııtâlâ’ asiyle nümâyân olduğu”  münderic bulunmuştur. Hâlbuki 
eslâfm bu misillû dakik ferm ü sanffatleri mücmel ve muhtasar yazmak 
âdetleri olup JU J\ »Î »1 diyerek remz ü imâ ile geçiverirlerdi.
Eski vakitlerde şimdiki tafsilât ve teshtlât yok idi. Ma’a-mâ-fth eslâfın 
bir çok âsân eyâdt-i rüzgâr-1 zûr-kârda telef olmuştur. Binâen-aleyh 
elde olan muhtasarâttan o zamanın usûl-i tedris u tederrüsü lâyıkıyla 
tefehhüm olunamaz.

Ba’dehû yine madde-i mezkûrede : “ Rub’-ı miiceyyebe dâir mutâlâ- 
’ a-güzâr-ı sâmîleri olan sekiz-on kıt’a kütüb-i resâilin hepsinde mesâilin 
cümlesi lâ f zan hail ü istihrâc edilmiş olduğu”  muharrerdir. (Lâfzan) 
ta’ btri ise (ma’nen) mukaabili olduğundan ttirâza mahâll olduğu 
müsellemdir. Bu lâyiha-i cevâbiyyelerinde arablann vaz’ etmiş oldukları 
istilâhâta mukaabil şimdiki riyâziyyûnun isti’mâl ettikleri işârâtin ne 
mertebe mûcib-i teshtlât olduğu tzâh u beyân buyrulmağla (lâfzan) 
ta’ btri hurûf u işârât mukaabili olarak isti’mâl olunmuş olduğu anlaşılıp
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bunda ise ta'kîd olduğundan mu'teriz olan kimse ma'zûr olur. Bu ta'kîd-i 
ma'nevi ise bir mühim bahsin hâil ü îzâhına bâdt olmuştur. £(râ ilm-i 
cebrin mûeidi arablar ve mükemmili Avrupa'lılar olduğu müsellemâttan 
bulunduğu hâlde evvel ne idi ne oldu, burasının bir mahâlde ta'rifi görül
medi. Bu kene kalem-i hakaayık-rakam-ı devletleri bu mes'eleyı güzelce 
tzâh etmekle ana göre şimdi ilm-i cebrin bir tarihçesi yazılabilir. Ma'a— 
mâ-fih cezir alâmeti kütüb-i arâbiyyede  ̂olup sonra Z  ve daha sonra ~V 
şekline girmiş olduğunu riyâzıyyûn-ı asırdan ba'zıları tahkik etmiştir. Alâ- 
mat ve işârât-ı şâire hakkında taharriyyatımız tamâm değildir. Yine mad- 
de-i mezkur ede: “ Rub'-1 müceyyebin öklidis'in usûl-i hendesesi delâletiyle 
ihtira' olunmuş bir âlet olduğu"  muharrerdir. Hâlbuki mutâlâ"a-i âcizîye 
göre hükemây-i islâmiyye ilm-i cebri ihtira' ve hendeseye tatbik ve usûl-i 
müsellesâtı istikmâl ile nice dekâayik-i riyâziyyeyi istihrâc ettikleri 
sırada rub'-1 müceyyebi îcâd eylemişlerdir. Yoksa yalnız usûl-i hendesenin 
delâleti kâfî değil idi demek isteyip tenvîr-i sened makaamtnda ba'zı 
mahfûzâtımı tahrîr edivermişdim. Kaldıki anlar nice rub'-1 müceyyeb 
gibi nice âlât-ı dakîka-i riyâziyye îcâd eylemişlerdir ki şimdi çoğunun adı 
bile unutulmuştur. Binâen-aleyh mütekaddimînin hisâbları dakikalara 
münhasır iken Uluğ Bey ztclerinde saniye hisâblan ilâve olunmuştur.
O tafsilâttan bir maksad-t zımnî dahi M ısır'da ba'z-ı âsâr-ı kudemâ 
bulunmak me'mûl olduğundan zât-i devletlerini taharriyyâta teşvik idi; 
ve bir de Cemşid'in M iftâh'ı zât-i âlilerince görülmesi lâzım bir eser-i 
celîl olduğundan bir kerre manzûr-ı devletleri olmasını ârzû ederek ana 
dâir hayli şeyler yazmış idim. Şimdi de o ârzûdayım. Sizin ifâdenizden 
arablar hisâb ve cebir bilmiyorlardı demek ma'nâsı çıkıyor demedim 
ve öyle bir şey hâtınma gelmedi. Bu ma'nâ nereden istihrâc olundu anlaya
madım. Arablar hisâb ve hendeseyi tahsil ettikten sonra ilm-i cebri ihtirâ' 
ettikleri sırada rub'-ı müceyyebi îcâd eylemişlerdir demekten rub'-1 
müceyyebi cebrin iânesiyle îcâd etmişlerdir demek ma'nâsı çıkabilir. 
Başka ma'nâ çıkmaz.

Gelelimyeum lâfzının ma'nâsına. Riyâzü'l-Muhtar'da: “ Arabcayemi 
lâfzının medlûlü de nehâr ile bir leylden mürekkeb şemsin yirmi dört saatte 
icrâ eylediği devr-i tamdan ibâret olduğu"  münderic olmağla me'hazmın 
beyânı recâ olunmuş idi. Çünki kütüb-i lügaat-ı arabiyyeye mürâca'at 
olundukta görülürki yevmin mıkdân şemsin yâhud fecr-i sâdıkın tulü'un
dan gurûb-1 şemse kadar olan müddettir ve ekser-i ulemâ şıkk-t ahir 
ıstûâh-ı şer'îdir derler. Ebü'l-Bekaa külliyyâtında beyân olunduğuna 
göre yevm lâfzı asi-1 lügatte vakt-ı mutlaka mevzû'dur; ve örf en şemsin

fevka'l-arz bulunduğu müddettir; ve fer'an tulü'-t fecr-i sâdıktan gurûb-ı 
şemse kadar olan zamândır. Nehâr ise şemsin tulü'undan gurûbuna kadar 
mümted olan zamândır; ve Terceme-i Kaamus'da yevm-i ma'rûflur ki 
gün ta'bîr olunur. M üellif'in Besâir'de beyânına göre yevm tulu'-1 fecrden 
gurûb-ı şemse kadar ve nehân tulû'-ı şemsden mu'teberdir deyu mu
harrerdir.

Elhâstl arabca yevm mutlakaa vakit demektir. Fakat tulû'-ı fecrden 
yâhud tulû'-ı şemsden gurûb-ı şemse kadar olan müddete dahi itlâk olu
nur ; veyirme dört saatden ibâret olan bir devr-i tâmma Arabca yevm ıtlak 
olunduğuna dair kütüb-i arabiyyede bir nakl-i sahihe tesadüf olunmamıştır. 
Bu makaamda arablar (yevm ve leyle) yâhud (yem bi leyle) derler. 
Eski zlc ve hey'et kitâblannda dahi bu veçhile isti'mâl oluna-gelmiş tır. 
Müteahhirln-i ehl-i zteden ba'züar tesâhül ve tesâmüh yolunda ba'zan 
(ve leyle) lâfzını tayy ile yalnız (yevm) demişler ise de şâirleri bu 
makaamda (şebanrûz) lâfzını isti'mâl etmişlerdir. Ammâ şimdi beyne'n- 
nâsyevm lâfzının şebanrûz ma'nâsında isti'mâl olunduğunu bilmiyorum. 
Ba'z-ı kütüb-i şer'iyyeden ahz u îrâd olunan nakiller ise isbât-ı müdde'âya 
medâr olamaz. Belki müdde'ânın nakizını isbât eyler. %îrâ kütüb-i şer’ iy- 
yede yevm denildikte tulû'-ı fecrden gurûb-ı şemse kadar olan vakit de
mek olur. Fakat ba'zan delâlet-i iltizâmiyye tarikiyle geceyi istil- 
zâm eder. Niteki leyi dahi ba'zan bu veçhile yevmi istilzam eder. Bu 
bâbda delâlet-i mutâbıkiyye ile delâlet-i iltizâmiyyeyi fark etmelidir. 
Meselâ (fU ülî U*> c-jl) denildikte burada üç gün ikaamet eyledim de
mek olur. Fakat üç günün arasında iki de gece bulunmağla kaolin 
bi-tarîkı'l-istilzâm orada iki gece dahi ikaamet eylemiş olduğu anlaşılır. 
Ammâ üç gün üç gece ikaamet ma'nâsı müstefâd olmaz. Niteki (L* c i')  
(JU *̂Aî) denildikte burada üç gece ikaamet eyledim demek olur. Fakat 
aradaki iki gün dahi dâhil olur ammâ üç gece ve üç gün ikaamet ma'nâsı 
müstefâd olmaz. Kezâlik geceleyin deyu yemin etse yemin
vakt-i tekellümden mu'teber olmağla ol gecenin bakiyyesi dâhil ve ferdâsı 
gurûb-ı şemse kadar olan müddeti müştemil olur. Lâkin bundan yevm 
lâfzının bir şebanrûza itlâk olunmuş olması lâzım gelmez. Nitekim 
gündüzün (ÜJ *J5ÛV) deyu yemin etse ol günün bakiyyesi tebe'an yemin
de dâhil ve ferdâsı tulû'-ı şemse kadar olan müddeti müştemil olur. 
Lâkin bundan leyle lâfzının bir şebanrûza itlâk olunmuş olması lâzım 
gelmez• Yevmin Türkçesi olan gün dahi gece mukaabili olan vakit demek 
olup bir devr-i tâmma gün itlâk olunmaz ve henüz erbâb-ı feraı beyninde 
öylebir is ti l âh dahi olmadığından şimdi lisân-ı türkî üzere yazılan kitâb-
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larda şebântûz denilmek lâzım gelir. Fakat yem  gibi gün lâfzı dahi 
delâlet-i iltizâmiyye tarîkiyle geceyi miistelzim olur; ve bu ay otuz 
gündür denilmekde bu ayda tam otuz gün bulunur demek olur. Lâkin 
delâlet-i iltizâmiyye tarikiyle bu günlerin geceleri dahi hâtıra gelir. 
Toksa gün lâfzı şcbânrûz ma'nâsına olmak lâzım gelmez.

Eyyâm-ı hicret hakkında muhaddistn ve müverrihinin rivâyâtı 
pek muhteliftir. Sahth-i Buhârî'de bu husûsa dâir olan rivâyetler Resûl-i 
ekrem <1* âlj-* hazretlerinin Kabâ'ya teşrifleri rebVü'l-evvelde 
pazartesi günü olduğu ve orada üç günden on güne kadar ihtimâli olan 
bir müddet ve alâ-rivâyetin on dört gece ikaamet buyurduğu be

yânından ibâret olup ol pazartesi rebt'ülevvelin kaçına günü olduğu 
tasrih buyrulmamıştır. Ol gün alâ-rivâyetin rebVü'l-evvelin birinci günü 
idi ve alâ-rivâyetin iki gece geçmiş idi. Bu rivâyet Sahih-i Müslim'de 
mündericdir ve ba'z-ı muhaddistn rebVü'l-evvelden on iki gece ve ba'zılan 
on üç gece geçmiş idi deyip Sahth-i Buhârt şârihlerinden Hâfız bin Hacer 
rivâyet-i hilâlde ihtilâfa hami ile bu iki rivâyetin beynini cem' ü tevftk 
etmiştir; ve alâ-rivâyetin rebi'ü'l-evvelin nısfında ve alâ-rivâyetin yedisinde 
ve alâ-rivâyetin sekizinde idi. Kabâ'ya teşrtf-i nebevinin cumâ günü idüği 
rivâyeti dahi vardır; ve ba'zılar Kabâ'da ikaamet-i nebeviyyenin müddeti 
dört gece, ba'zılar yirmi iki gün idi, dediler. Resûl-i ekremin Mekke'den 
hurûcu dahi muhtelefün-fihdir. lbn îshak ve Sâ/ıib-i Megaazi rebi- 
'ü'l-evvelin birinci günü olduğunu tasrih ettiler. Anlara göre perşembe 
günü çıkmış olması lâzım gelir. Hâkim ise hurûcu pazartesi günü 
olduğu gibi Medine'ye vusûlü dahi pazartesi idüğinden rivâyetler müte- 
vâtirdir dedi.

Muhammed bin Mûse'l-Hârizm t ise Mekke'den perşembe günü 
çıkmış idi deyu rivâyet etti. Hâfız bin Hacer dahi Mekke'den hurûcu 
perşembe günüve gaardan hurûcu pazartesi gecesi idi deyu bu iki rivâ
yetin beyni cem' ü tevftk olunur dedi. Ibn Abbâs j  hazretlerin
den rivâyet olunduğuna göre Resûl-i ekrem pazartesi günü doğmuş ve 
pazartesi günü nübüvvet ile meb'ûs olmuş ve pazartesi günü Hacer-i 
Esved'i re/' etmiş ve pazartesi günü hicret buyurmuştur. Müverrihin
den ba'zılan Resûl-i ekrem'in cumâ gecesi gaara duhûl ve alâ-rivâyetin on 
gün ve kaol-i esahh üzere üç gün tevakkuf ve pazartesi gecesi mağaradan 
hurûc ile rebi'ü'l-evvelin on ikinci pazartesi günü Kabâ'ya vâsıl olduğunu 
ve dört gün Kabâ'da ikaametten sonra cumâ günü nefs-i Medine'ye 
teşrif buyurduklarım beyân ettiler, lbn Haldûn ise Kabâ'yı rebt'ü'l-
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evvelin on ikinci pazartesi günü teşriflerini beyân ile ıktifâ edip diğer 
ebhâsa ta'arruz etmemiştir.

Bu kadar ihtilâfâtın içine dalıp da sıhhate akreb olan rivâyeti 
temyiz etmek hayli muşkil bir iştir. Hele eyyâm u şuhûrun ta'ytni pek 
müşkildir. Mahmud Felekt anı hisâb-ı ric't ile bulmuş olduğunu tahrir 
etmiş ise de hisâb cedvelini meydana komamış. Mtrhûm Müneccim-başı 
Tâhir Efendi bununla yıllarca uğraşıp eğerçi tanzim ettiği cedveli 
lâyiha-i mütekaddime-i âciztde beyân olunduğu veçhile komisyona vermiş 
idi. Lâkin o da hâlâ gaibdir. Şimdi bu misillû ebhâs ile uğraşmağa 
hâl ü zamân müsâ’ id değil. Yanımızda Tâhir Efendi gibi bir muhâsib-i 
mâhir de yok. Bundan ziyâde arz-ı mutalâ'aya vakit dahi miisSid 
değildir. Bâki emr ü ferman.

M uhtar Paşa hazretlerinden vârid olan mektûb 

Hulûl eden sene-i cedide sırasında deyderıe-i kadtme-i kavmiyyemiz 
veçhile mülakatlar vuku'iyle resm-i bihin-i tehniyenin bi'l-müşâfehe 
icrasına haylûlet eden dûri-i sürt o vazife-i mübtehicenin ifâsiyçün 
tavsît-i artzçye mecbûriyyet verdi. Bahs-i rasin-i ihtisas ve musâdakat-ı 
çakerânemle tesvid-i evraka lüzûm göremem. %trâ kalb-i âdil-i hidîv-i 
ekremtleri mahâsin-i matlûbe-i beşeriyyenin enfiis ü âfâkırtı muhtevi 
olduğu mahâll-i tereddüd değildir.

Gelelim âfâkt bahsine. Zfyây-i mantıki denilen fecr-i kâzibin 
ağustosun yirmi üçündenberi sabaha karşı alafranga saat ikiden bed' ile 
fecr-i sâdıkın hulûlüne kadar İskenderiye'den şimdi rü'yet olunmakta 
ve bu hâl rûz-ı kasıma kadar devam edeceği anlaşılmaktadır. Şu kadar 
ki şimdi rü'yet-i mehtâb mâni' olmağa başladı. Maksadım şimdi İstanbul?- 
da dahi vuku'-1 hâlin taht-ı nazar-ı dikkate alınması idi. Lâkin ne 
çâre ki mehtâb mâni' olacak ise de hiç olmaz ise işbu şehr-i muharrem 
mehtâbı geçtikten sonra olsun dikkat olunması mümkindir. Hâsılı me- 
dâreynin hâricindeki bilâdda senede ancak iki ay müddet görülecek olan 
fecr-i kâzibin vakt-i rü'yeti hulûl ettiği gibi şafak-ı kâzibin kânûn-ı 
sântden bed,' ile senede dört ay görüleceği vakit dahi tekarrüb etmektedir. 
Mücerred arz u ihbâr-ı hâl ile istizâde-i teveccühât-ı ma'âlî-gaayât-ı 
nihrtrânelerine ictisâr kılındı. Ft ıs Muharrem Sene 306

Ba’dehû M uhtar Paşa’dan 26 muharrem sene 1306 ve 2 
eylül sene 1304 tarihli bir mufassal mektûb ile yevm-i hicretin 
kangı gUn olduğuna dâir bir hisâb puslası geldi.
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Cezâiı-i garb kardinali Lavigerie A vru p a’nın b a ’zı şehir
lerinde dolaşıp esâret usûlünün devâm ı dîn-i islâmın m uktezayâ- 
tından olduğu beyâniylc A vrupa’nın efkâr-ı umûmiyyesini 
millet-i islâmiyye aleyhine düşürmek üzere nutuklar îrâd 
eylemekte olduğuna m ebnî A li Sedâd Bey tarafından yazılmış 
olan cevâb-nâme Tartk gazetesinin 1630 num aralı nüshasında 
münderictir *.

Bakiyye-i V ekaayi’-i sene-i h icriyye 1306

Bu esnâda V iyana ve Rom a ve ba’dahû R um anya gazete
lerinde bir takım hezeyânlar yazıldı. K im i diyor ki: “ Hânedân-ı 
Osmanî’y i hükümetten ihrâc etmeli”  K im i diyor ki : “ Yok şimdiki 
hâl de bütün Hânedariın ilgaast muvâfık-ı hâl değildir. Yalnız şimdiki 
pâdişâhın haPi kâfidir ve bu husûsun icrâsı düvel-i Avrupa'ya göre 
bir borçtur. İstanbul'da dahi bu efkâra iâne edecek kimseler çoktur”  

p â liu l. Bunun üzerine bâ-irâde-i seniyye bir lâyiha 
tanzim u takdimi emr olunmağla kaleme alınan lâyih a ber- 
vech-i âtî kayd o lu n u r:

Ba’z ı ecnebî gazetelerinde Hanedan-1 şevket-nişârı-ı Osmant ve 
bi'l-hassa Zât-i Hilâfet-simât-ı hazret-i cihân-bânt aleyhine neşr olunan 
makaalât-ı hezeyân-âmizin esbâbı hakkında ma’lûmât ve keşfıyyât -t 
çâkerâtıemi mutazammın bir lâyiha takdimi ismet Bey kullan vâsıta- 
siyle emr ü fermân buyrulmuş olduğundan vârid-i hâtır-ı kaasır olan 
mutalâ’ ât-ı ubeydânem ber-vech-i âti arz olunur şöyleki:

Gerek hükûmet-i mutlaka olsun gerek hükûmet-i meşrûta olsun bi'l- 
cümle düvel-i mütemeddinede hükümdarların her nev’ i V tir âzdan sâlim ve 
her hâlde mukaddes olmalan intizâm-ı devlet ve iktidâr-ı hükümetçe 
gayet mühim bir esâs olup Zât-i şevket-simât-ı hazret-i pâdişâhileri gibi 
Saltanat ve Hilâfet’i câmi’ olan bir hükümdâr hakkında bu esâsın ne 
mertebe kesb-i ehemmyyet ve mukaddesiyyet ettiğinin tafsiline hacet 
görülmez. Bu esâsa nazaran her devlette ale’ l-husûs Devlet-i aliyye’te
rinde vükelây-i devletin her güne teşebbüsât ve mu’ âmelâtı ve her türlü 
ifâdât ve icrââtı Zât-i kudsiyyet-âyât-t hazret-i pâdişâhi'yi her nevi’ 
ttirâz ve nuıâhezeden bert tutacak yolda olmak farîze-i zimmettir; ve 
devletçe icrâsı lâzım ve fakat itirazdan gayr-ı sâlim husûsâta tesâdüf 
olundukta dâhilen ve hâricen vuku’ bulacak ttirâzâta göğüs gerip

1 Yirminci defter burada bitmektedir.
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kendilerini siper etmeleri vedbe-i ubûdiyyettir; ve devletin rûhu mesabesin
de olan esrân gaayet mektûm tutulmak lâzım gelip hattâ ba’z-ı mehâm-ı 
umûra müsteşarların bile âgâh edilmesi tecviz olunmaz. Hele Mâbeyn-i 
hümâyûn ile Bâbıâlt’ leri arasında cereyân eden mu’ âmelât-ı husû- 
siyyeye hâriç den kimesnenin vukufu asla câiz olmaz• Kulları hizmet-i 
devlete girdiğim zamandan beri eslâfdan gördüğüm usûl ü muamelât 
ve târihlerde tahkik etteğim vuku'ât iktizâsınca selâmet-i mülk ü devletin 
bu yolda olduğunu derk ü iz*ân eylemiş olduğumdan her husûsda ve her 
mu’âmelede bu dakikanın hüsn-i muhafazasına sa’y  ü gayrette kusûr 
etmemişim zanederim.

Bir müddetten beri Devlet-i aliyye’ lerinde bu hakaayıkın hilâfına 
olarak lisân kullanılmak ve her husûsun irâdât-ı seniyyeye ma’tû f oldu
ğunu işâ’a ile taraf-ı Saltanat’a ttirâz celbinden sakınmamak âdet olda. 
Ale’ l-husûs şimdi tahkikaat-ı vâki'a ve emârât-ı zahireye nazaran BabI
âli’nin mu’âmelâtı bu hakaayikın tcâbâtiyle mütenâsib olmadığı anlaşılır. 
Gûyâ şunun bunun itirâzâtına uğrayan mu’ âmelâtın mes'ûliyyet-i ma’ne- 
viyyesinden vareste olmak ve ba’z-ı ecânibin şikâyetlerine karşı müdâfa’a 
etmek üzere reddi kaabil olmayan irâdât-ı seniyye-i husûsiyye-i hazret-i 
pâdişâhtye tevfik-i mu’âmele etmek mecbûriyyeti makaam-ı i’ tizârda 
der-miyân olunmakta ve tezkire-i seniyye-i husûsiyyeler elden ele dolaşmak
ta imiş. Bu tavr u hareketin râbıta-ı hükümeti dûçâr-ı tehlüke edeceği 
ise vâreste-i tereddüd ve iştibâhdır. Akvâm-ı islâmiyyenin selâmetini 
Saltanat-ı osmâniyye’nin bekaasında arayan bendegân-1 ihlâs-nişâna gö
re bu hâllere teessüf etmemek kaabil değildir, <£fra bir hükümdânn 
ber-vech-i bâlâ itirâzdan masûniyyeti hükûmet-i mutlaka şöyle dursun 
hükûmet-i meşrûtalarda bile idâre-i umûr-ı devlete müdâhale etmemek 
ma’nâsını tazammun etmeyip ancak vükelây-i devlet metbû'-ı mufahham- 
ları olan hükümdârlann evâmirini aslâ sıfât-ı hükümdârtye nakîse irâs 
etmeyecek sûret-i hakîmânede icrâ etmeleri ve ol emirlerin icrâsından 
dolayı bi-hasebi’ l-hâl vuku’a gelecek ttirâzâta kendilerini siper eylemeleri 
mecbûriyyetinden ibâret olduğu kaa’ ide-i düvele âşinâ olanlar indinde 
müsellemâttandır.

Yoksa vükelây-i devletten biri icrâstna me’mûr olduğu irâdât-ı 
hükümdârînin kendisince muvâfık-ı maslahat olmadığını hiss ettirirse 
şîrâze-i hükümete halel getirmiş olacağı der-kârdır. Şimdi ise ber-vech-i 
bâlâ her husûsun irâdât-ı seniyyeye ma’tû f olduğunu işâ’a ile enzâr-t 
ecânibde kendilerini ma’zûr gösterenler bulunduğu söylenmektedir. Bu 
misillû sözler yukarıdan aşağı nâsın her tabakasında şâyi’ olarak nihâ-
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yet gazetecilere sermâye olmağa başlamış ve bu keyfiyet Devlet-i aliy- 
ye'Itrim kendi garazlarına muvâfık bir tarîka sülük ettirmek için düvel-i 
ecnebiyye ellerinde âlet ittihâz olunmak isti'dâdlannt hâsıl eylemiştir, 
işte kullarınca neşriyyât-ı ma'lûmenin esâsı ve menşei bundan ibâret 
olarak bi't-tabı' düvel-i ecnebiyye ve anların âlâtı olan gazeteciler sırası 
geldikçe kendilerine imâ edilmiş olan ma'lûmâtı kendi garazlarına mu- 
vâftk sûrette sû-i isti'mâl etmektedirler. İşte bu kabilden olarak geçen 
sene bir İngiliz gazetesinde bir çok hezeyânlar yazılm ış idi. Sonra E lli- 
ot'un tahrirât-ı garazkâranesi meydana çıktı ve bu kerre Viyana Corres- 
pondance de PEst gazetesinde ve ba'dehû Roma İtalya gazetesinde bir 
takım hezeyânlar yazıldı ve bu neşriyat Rumanya gazetesine kadar sirâ- 

yet ettirildi. Bundan garaz ise zonn-i ubeydârıeme göre Devlet-i aliyye'le- 
rini Ittifâk-ı sülâsi'ye idhâl edebilmek üzere Z<*t~i hümâyûn-ı hazreti 
pâdişâhtlerini teshir edebilmek garazına mübtent olmak gerektir.

Bütün vaktini ve fik r  ü himmetini Devlet-i aliyye'Itrinin selâmetine 
ve mülk ü tebe'alarmın sa'âdetine vakf buyurmuş olan Zât-i hakaayık-ikti- 
nâh-ı hazret-i cihân-dârileri gibi bir pâdişâh-ı âlem-penâh hakkında 
minvâl-i meşrûh üzere i'tirâzât-ı ecânibe vesile olacak veçhile lisân kul
lanmak büyük hıyanet ve Devlet-i aliyye*lerine icrây-i husûmet demek 
olur. Bu gibi mesâil-i mühimme ve esâsiyyede elbette bir takım agrâz-ı 
şahsiyye ve husûsiyyenin dahi medhali olabilir. Bu bâbda esâslı bir tedbir 
ittihâzı lâzım gelir ve şu hâlde Devlet-i aliyye'lerince Avrupa'nın ahvâl-i 
hâzırasına göre ne meslek ittihâz eylemek lâzım geleceği mes'elesi ehemmiy- 
yetten dûr tutulmamak şartiyle idâre-i devletçe kavâ'id-i esâsiyyeye daha 
muvâfık bir yola gidilmesi ve vükelânın mesâlih-i mühimmeyi dâire-i mek- 
tûmiyyette tutarak mahremiyyeti te'min edecek yolda davranmaları kulla
rınca ağyânn bu gibi sû-i isti'mâlâtına karşı birinci tedbirdir.

Devlet-i aliyye Ittifaak-ı sülâsi'ye mi dâhil olmalı yâhud Rusya 
ile mi ittifaak etmeli. Toksa bt-taraf mı durmalı. Burası en dakik 
ve nâzik bir bahis olup bu arizacığın ana tahammülü yoktur. Mezkûr 
gazetelerdeki neşriyyât hakkında şimdi ne tedbir ittihâz olunmak münâsib 
olcağı bahsine gelince neşriyyât-ı vâki'a külliyyen ehemmiyyetten âridir 
demlemez ise de bunlara zahiren ehemmiyyet vermek ve adem-i vuku'unu 
te'min yolunda sarfiyyâta girişmek bir çâre olmadıktan başka belki 
nâşırlerinin şımarmasına ve işin daha ziyâde kesb-i ehemmiyyet eylemesine 
bâdi olacağından kemâl-i vekaar ile gayet g izli olarak taahkikat ve ta'ki- 
bâttan ve tedâbir-i lâzime ittihâzından geri durulmaksızm bunlara bir 
güne ehemmiyet verilmiyor gibi gösterilmelidir. Yoksa nakden ba'zı
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fedâ-kârlık icrâsiyle yâhud başka sûretle bu neşriyyâhn önü alınmak 
istenilirse kapanması müşkil bir kapı açılmış ve maksadın hilâfına hiz
met edilmiş olur.

Kullarınca hakikat-i hâl deyû bilinen ahvâl-i ma'rûza kemâl-i 
stdk u ihlâs ile arz olunup Veli-ni'met-i bî-minnetimiz Pâdişâ'hımız efen
dimiz hazretlerinin bekaa ve muhâfazfl-i şân u şevketinden başka bir 
maksad u garaz olmadığını bunca senelerden beri kemâl-i stdk u ihlâs 
ile vâki' olan hizmet ve emeklerim nâmına arz ederim. Her hâlde emr ü 
fernıân1.

Mecelle-i ahkâm-ı adliyye'yt bir fihrist olmak üzere Rehber-i 
tâlibân-i Mecelle nâm risâlenin müellifi Mehmed A li Bey’e 
tezkire:

Mecelle-i ahkâm-ı adliyye'de münderic ıstılâhât-ı fıkkiyyeyi yek na
zarda irâe vü tefhim etmek üzere Rehber nâmiyle te'lifine şurû' buyurmuş 
oldukları kitâb-ı fevâid'nisâbın mukaddimesi görüldü. Mukaddimeden 
maksad ne olduğu ve ne netice hâsıl olacağı anlaşıldı. Şöyle ki ıstılâhât-ı 
fıkhiyyenin ta'rif-i mâhiyyâtı için Mecelle'nin ebvâb u fusûlünü devr ü 
taharri tekellüfünden vâreste edeceği cihetle ale'l-umûm talebeye bir 
merci'-i mu'teber hele mübtedilere sahihen rehber velhâsıl cümleye 
fâideli bir güzel eser olacağı mir'ât-ı ihticâcda rû-nümâ oldu. Sâlik-i 
meslek-i hükkâm olmadıkları hâlde hükkâma rehberlik etmek büyük 
fazilet ve fa zla  bir şeref ü meziyyettir. Bundan dolayı zât-1 âlilerini 
tebrik ederim efendim.

îşkodra’nın ahvâline ve Arnavudluk’da bir nevi’ yerli 
asker tanzimine dâir bir kıt’a lâyiha tanzimi şifâhen em r ü 
fermân buyrulmuş olduğundan bu kerre risâle kılıklı bir lâyiha 
kaleme alınarak huzûr-ı hümâyûna takdim kılınmıştır. Sûreti 
evraak içinde mahfûzdur.

S e n e  1307

Ktsas-ı enbiyâ'nın altıncı cildi tamâm olarak tab’ına mübâşeret 
olunmuş idi. Bu kerre yedinci cildi dahi hitâm bulmuştur.

1 Bu satırlardan sonra: “ Muhtar Paşa’dan gelen 18 safer sene 306 
tarihli mektûb ve melfûfu buraya kayd olunacaktır”  ibâresi yazılmış fakat 
muktubla melfûfu mevcûd bulunmamıştır.

Testtir-i Ctedcl. ıB
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Anın tab’ı hitâm bulduktan sonra yedinci cüz’ünün dahi hilâl-i 
ramazânda tab’ma başlandı.

Rumanya devleti tarafından fakîre bir kıt’a nişan verilmiş 
idi. Bu kerre ta’ lîkine müsa’âde-i seniyyeye erzân buyrul- 
muştur.

Umerây-i ekrâddan Muş’lu K ürd M ûsâ Bey aleyhinde 
Ermeni patrikhânesinin şikâyâtı üzerine İngiliz sefâreti anın 
cezâlandırılmasım iltizâm etmekle bi’ l-akis taraf-ı hümâyûndan 
dahi ecânibin agrâzına hizmet yolunda tebe’asımn magdûriy- 
yeti tecviz olunamadığından M ûsâ Bey Dersaâdet’e celb ile 
muhâkemesinin burada icrâsı emr olundu. Patrikhâne ve Sefâret 
[tarafından] dahi her nasıl olursa olsun M ûsâ Bey mahkûm edilsin 
diyerek türlü entrikalara teşebbüs olundu. Dâim â İngiliz poli
tikasının hâdimi olan Sadrâzam  K âm il Paşa dahi İngiliz el
çisinden ziyâde İngiliz olduğundan bizi de bu yola hâdim 
etmek istedi. Fakîr ise bi-hasebi’ l-hamiyye amn zıddına gittik. 
Binâen-aleyh bir kaç aydan beri azlime çalışıyordu; çâre bula
mıyordu. Muahharan Alm anya tebe’asmdan bir şâb-ı emred 
hakkında Galata’da Voyvoda-konağı demlen karakol-hânede 
f i ’l-i şenî’ icrâ olunmuş deyu .bir da’vâ zuhûr etti. Gittikçe 
kesb-i ehemmiyyet eyledi. Dersaâdet’e nakl olundu. H ey’et-i 
ittihâmiyyede ittihâm kılındı. Lâkin M ahkeme-i cinâyet’de 
ekseriyyetle berâat-i zimmetine karâr verildi. Bundan Alm anya 
sefâreti şikâyet eyledi. Almanya elçisi isti’fâ  edip gideceğini 
beyân etti. İşte Sadrâzam bunu dahi ilkaât-ı sâbıkasma ilâve 
ve âdetâ Zât-i şâhâne’yi tehdîd edercesine azlim izi iltizâm 
etmekle Zât-i şâhâne dahi muvâfakate mecbûr olarak bu tevcî- 
hâtı icrâ eyledi.

Şöyleki ramazân-ı şerifin yirm i birinci cumartesi günü uh
de-i âdzîye mecâlis-i âliye me’mûriyyeti bi’t-tevcîh Adliye ne
zareti Evkâf-ı hümâyûn nâzın R ızâ Paşa’ya  ve Evkaf-ı hümâyûn 
nezâreti Nâfi’a nâzın Zihnî Paşa’ya ve N âfi’a nezâreti Rüsûmât 
nâzın R âif Paşa’ya ve Rüsûmât nezâreti Haşan Fehmi Paşa’ya 
tevcîh buyruldu. Yine merkum şâb-ı emred işinden dolayı 
Beyoğlu mutasarrıfı Emrullah Efendi ile Şehremâneti mektûbcu- 
[ su ] Nâzım Bey’in becâyiş-i me’mûriyyetleri icrâ edildi. Ferdâsı 
pazar günü akşamı li-ecli’l-iftâr M âbeyn-i hüm âyûn’a  gittim. 
Ba’de’t-terâvîh huzûr-ı hümâyûna kabûl ile  dâire-i mahre-
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miyyette fevka’l-âde iltifât-ı hümâyûna mazhar buyruldum; ve 
vükclâlığa mahsûs olan otuz bin [kuruş] ma’âşdan fazla olarak 
ceyb-i hümâyûndan dahi mâhiye iki yüz altın tahsis buyruldu.

Geçen sene G irid’de vuku’ bulan ihtilâl sevk-i askerle bas- 
tınlıp ıdâre-i muvakkatesi için  ba’z-ı ta’dîlâtı hâvî bir fermân-ı 
âlî kaleme alınması için riyâset-i âcizî tahtında bir komisyon 
teşkil olunmuş idi. Kalem e alınan fermân-ı âlî mûcibince hareket 
olunarak G irid’de sükûnet peydâ olmağla taraf-ı pâdişâhîden 
ihtirâ* olunan madalyanın bir altın kıt’ası dahi 1308 senesi 
recebinin on dördünde fakîre ihsân buyruldu.

Husûsî olarak arz tezkiresi

Hıristiyanların millet-i islâmiyye hakkında îrâd eyledikleri başlıca 
ttirâzları esâret ve talâk ve tesettür-i nisâ ve te'addüd-i zevcât bahisleri 
olup müsâ/ereten çâker-hânelerine gelen Avrupa madamlariyle çâker-zâde- 
leri Aliye câriyeleri aralarında bu mesâile dâir pek çok mübâhaseler cereyan 
eylemiş olduğundan geçen sene Aliye câriyeleri bunlardan en mühim 
olanlarını cem'ederek Jfisoan-ı İslâm nâmiyle bir risâle kaleme almış 
idüği geçende bi'l-münâsebe arz olunmuş idi. Ol esnâda ise Aliye câriye- 
lerinin perestârân-ı Harem-i hümâyûn sırasına geçirilmiş olduğu tebştr 
buyrulmağla artık amn âsâr-ı kalemiyyesinin tab'ına teşebbüsden evvel 
müsevvedesinin Atebe-i ulyâ'ya arz u takdimi mütehattim-i zimmet-i rik- 
kıyyet görüldüğünden risâle-i mezkûrenin bir sürelini istinsah ile Südde-i 
seniyye'ye arz u takdimini istirhâm ile her ne kadar bir nevi’ güstâhlık 
ise de afv ü merhamet-i seniyyeye iğtirâren takdimine cür'et kılındığı 
kemâl-i ihlâs ile ma’rûzdur.

Ft z i’l-ka'de sene 1308 ve 10 haziran 1307

İzm ir Bidâyet hukuk reîs-i evveli fazîletlû Es’ad 
Efendi’ye cevâben tahrîrât

Usûl-i hadîsden te'lifine muvaffak oldukları risâle-i lâtîfenin 
bir nüshası bir kıt'a iltifât-nâmeleriyle berâber dest-i ihlâsa vusûl buldu. 
Sahthen mûcib-i fahr ü mesâr-i azfm oldu.

Fünûn-ı şettâda mehâret-i behiyyeleri müsellem olduğu gibi bu 
diyârda garlb kalmış olan usûl-i hadisi dahi selîsü'l-ifâde ve sehlü'l• 
istifâde bir sûrette te'life muvaffakıyyet-i vâlâlarından dolayı zât-ı âlîle
rini lisân-ı iftihâr ile tebrike ibtidâr eylerim. Bu eser-i âlîlerini okudukça



Zfük-yâb oldum. Beyanât ve medlûlâtım pek mükemmel buldum. Lâkin 
bâdi-i nazarda göze çarpan ba'z-ı ta'birâtını istîzâha Ittzûm gördüm.

Şöyleki risâle-i mezkûrenin üçüncü sahîfesinde (dâhi) lâfzı isti*mâl 
buyrulmuş. Bu ise muhlislerine gartb göründü. Z^â lisân-ı arabide dâ
hiye cin fik irli makaamuıda mUsta*mel olup tâsı dâhi mubâlâga içindir, 
te'nis için değildir. Cem'i dühât gelir ki lisânımızda dahi müsta'meldir 
ve arabuı Dühât-1 erba'ası meşhurdur. Kütüb-i lügaat-ı arabiyyede dâht 
lafzı var ise de beyne*l-üdebâ zebân-zed değildir. Risâle-i mezkûrenin 
85 ve 109. sahifelerinde dahi zuhûr yerinde tezâhür denilmiş. Hâlbu
ki lisân-ı arabide tezâhür lâfzı olmadığı gibi lisânımızda dahi aslâ 
müsta*mel değil iken karibü*l-ahdde hâdis olmuş bir galat-ı fâhiştir. 
tn-şâ-Allahu te*âlâ risâlenin tab*-t sânisinde anın yerine zuhûr yazıla
rak tashih buyrulur.

Risâle-i mezkûrenin 39. maddesinde: “ Rivâyet iki türlü olur. Biri 
dedi ve rivâyet etti gibi mâzi-i Şühûdi sigasiyle olur. Stga-i mezkûre 
cezm ifâde ettiğinden nakli mevsuk olan yerlerde isti'mâl olunur. Diğeri 
denildi rivâyet edildi gibi mâzi-i nakli sigasiyle olur. Siga-i mezkûre 
temriz ifâde ettiğinden z a 'if yerlerde kullanılır"  denilmiş. Bu cümlele
rin ma'ânisini anlayamadım. Zt™  lisânımızda f i 'l - i  mazi şühûdi ve 
nakli deyu iki kısma münkasimdir. Ammâ lisân-ı ar âbide f i 'l - i  mâzi 
böyle iki kısma münkasim olmayıp iki sûrette dahi bir sigâ isti'mâl 
olunur ve şühûdi veyâ nakli olması karine ile bilinir. Meselâ filâ n  geldi 
dediğimizde geldiğini gördüm demek olur ve gelmiş dediğimizde işittim 
ki filân gelmiş demek olur ve görmeden geldi denilirse galat olur. Am
mâ lisân-ı arabide ikisi de (*U) sigasiyle ifâde olunur ve ( l > U )  
denildikte filân  geldi bizimle sohbet eyledi deyu tercüme olunur ve 
(.Uj* ü^iiOlc-r') denildikde işittim ki filâ n  gelmiş deyu tercüme olunur. 
Kezâlik Türkçe filân geldi dediğimizde bi'z-zât bana söyledi demek olur 
ve demiş denilirse işittim ki demiş demek olur ve demiş makaamında dedi 
denilirse kizb olur. Ammâ lisân-ı arabide iki sûrette dahi ( J li) lâfzı 
kullanılır ve makaam karinesiyle dedi yâhud demiş deyu tercüme olun
mak lâzım gelir. Binâen-aleyh râviler anın mâzi-i şühûdi olduğunu 
ta'yin için (Jtf *Jİ üstf jc  o—*') derler. Risâle-i behiyyelerinin 48. mad
desine a tfı nazar-ı dikkat olunursa mes'ele pek güzel muttazih olur.

Risâle-i mezkûrenin 81. maddesinde beyân olunan tedlis f i ’ l-hadis 
bahsi de bu mes’eleden mürıbe’is olur. Meselâ bir râvinin şeyhi sika 
olmayıp da şeyhinin şeyhi sika olduğu hâlde rivâyetine kuvvet vermek için 
kendi şeyhini tayy ve şeyhinin şeyhine isnâd ile  ( ösl» J li) diyerek gûyâ
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bi'z-zât şeyhinin şeyhinden işitmiş olduğunu ihâm ederse hadis müdel- 
les ve râvi dahi tedlis ile mat'ûn olur; ve böyle şeyhinin şeyhine isnâd 
ile (•J’jü Jlî) dedikte filâ n  dediyâhut demiş ma'nâlarına muhtemel ol
mağla anı nasıl tercüme edeceğimizi bilmeyip tahkike muhtâc oluruz. 
Ammâ Türkçe m âzi-i şühûdi ve mâzi-i nakli başka başka sigalar ile 
\fâde olunduğundan lisânımız bu veçhile tedlise müsâ'id değildir.

Hadis-i mürsellerde dahi bu dakikaları gözetmek ve ana göre 
tercüme etmek vâcib olur. Şöyleki bir sahâbt ( â l j ^  âl J_^j &  
li£j> Jlî ol «-1f-) dedikte mâzi-i şühûdi ma'nâsında sarih olmağla 
Resûl-i ekrem'den işittim şöyle dedi deyu tercüme olunur. Ammâ (c—r*) 
demeyip de yalnız (â lJ j- j  Jli) derse dedi ve demiş ma'nâlarına 
muhtemel olur. Fakat mürselât-ı sahabe mu'teber olduğundan bu ihtimâl
ol hadisin sıhhatine halel vermez. Z*™ kendisi bi'z-zât Resûl-i ekrem'- 
den işitmiş yâhud andan işiten diğer bir sahâbiden işitmiş demek 
olur. Ashâb-ı kiram ise hep udûldür.

Şu kadar var k i biz buradaki (Jli) y i dedi diye mi tercüme edelim 
yoksa demiş diye mi, burasını bilmek için tahkike muhtâc oluruz. 
Meselâ hin-i bed'-i vahyde Kur'ânu azimi'ş-şan nâzil olurken Resû- 
lu'llah i-  j  *4* <ilj^ hazretleri duçâr-ı şiddet olarak mübârek dudaklarım 
tahrik buyururmuş. Sahih-i Bufıâri’nin birinci babında buna dâir Ibm 
Abbâs c* â l ^ j  hazretlerinden ( 4 ^  ı l â l  İjIT) deyu 
rivâyet olunan cümleyi Resûl-i ekrem dudaklarını tahrik edermiş deyu 
tercüme etmek lâzım gelir. Z$r& hin-i bed'-i vahyde Abdullah bin 
Abbâs henüz doğmamış idüğinden o hâli bi'z-zât görmüş olmayıp diğer 
bir sahâbinden işitmiş olduğu muhakkaktır. Ammâ tâbi'inden biri 
(U j âlj~» âlJ_j-*j Jli) dedikte mâzi-i şühûdi ihtimâli olmadığından 
Resûl-i ekrem demiş deyu tercüme olunmak tabi'idir. Dedi deyu tercüme 
olunursa yanlış olur.

Vâki'a müverrihlerimiz çok defâ vekaayi'-i sâlifeyi hikâye ederken 
mâzi-i nakli yerinde vuku'u muhakkak olduğunu imâ için mâzi-i şühûdi 
isti'mâl ederler. Lâkin bunda karine-i mâni'a olduğundan lisânımıza mah
sûs bir isti'âre-i tebe'iyye olur ve makaam-ı hitâbiye yakışır. Ammâ 
rivâyet-i hadis gibi ciddiyyâtta bilâ-karine iki ma'nâya muhtemel olup 
da tedlise mahmûl olabilecek siga isti'mâli câiz olmaz.

Elhâsıl denildi sigasına mâzi-i nakli demeğe bir vecih bulamadım. 
Dedi ve denildi ikisi de mâzi-i şühûdi olup anların mâzi-i naklileri 
demiş ve denilmiş sigalarıdır. Lisân-ı arabide (Jj) ta'birine siga-i 
temriz denilmiş olması bahsine gelince risâle-i behiyyelerinin 109.

S , Ü .  M E R K E Z  K Ü T Ü P H A N E
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sahifesine mürâca’dtle bunun vechi ma’lûm. olur ki râvtnin mechû- 
lü'l-hâl olması mûcib-i iştibâh olduğu hâlde isminin zikrinden iğrâz 
olunarak mechûl stgasiyle (&») denilince rivâyetinin za'fına delil olur, 
Yoksa (JJ) sigası dahi fuhûdi oe nakliye muhtemel olup yerine göre 
denildi yâhud denilmiş deyu tercüme olunmak lâzım gelir. Bir lisânın 
diğer lisâna lâyikı veçhile nakl ü tercümesi ne kadar güç bir iş 
olduğu cbhâs-ı sâbıka ile de ra'nâ ma’ lûm ve mutavazzıh olur.

Bir ramazân-ı şerîfde merhûm H âfiz Seyyid Efendi’den usûl-i 
hadis okurken hadîs-i müdelles bahsine gelince (Jlî) ye dedi ma'nâsı 
verdikten sonra anın bi'z-zât yâ bi'l-vâsıta istimâ'a şâmil itibâr 
olunmasına aklım ermedi, gira lisânımızda dedi ta'biri bi'z-zât işittim 
makaamında müsta’nuldir. Bunu bir kaç gün düşündüm, hayrette kal
dım. Nihâyetü'l-emr demiş ta'biri lisânımızda mâzinin bir kısmı 
olup (JU) sigası icâbına göre dedi yâhud demiş deyu tercüme olunmak 
lâzım geldiğine güç hâl ile zihnim intikaal edebildi. İşte o zaman bana 
lisânımızın kavâ'idini zabt u tahrir edip de lisân-ı arabî ile tatbîkaatını 
icrâ etmek ârzûsu geldi ve bir müddet sonra Cenâb-ı Hakk bu ârzûnun 
husulünü müyesser kıldı. p+JJ |ll> L^Jİj  ^  fL  LJ* jjJlâ -ui-l.

F t  34 Z i ’ l'kâ’de sene 1308.

Serasker Ali Sâib Paşa’nın vefatı üzerine M âbeyn-i hümâ
yûn müşîri G azî Osman Paşa serasker olmuş idi. 1309 senesi 
muharreminin yirmi dokuzuncu ve 1307 senesi ağustosunun 
yirmi ikinci günü tebeddül-i vükelâ vuku’buldu. Sadrâzam 
Kâm il Paşa ve Şeyhülislâm Bodrumlu O mer Efendi ve Şûrây-i 
devlet reîsi Â rîfî Paşa ve henüz serasker olan Osman Paşa ve 
Dâhiliye nâzın Münir Paşa ve Evkaf-ı hüm âyûn n âzın  Zihni 
Paşa ve Nâfi’a ve Ticâret nâzın R â if Paşa ve M a ’ârif-i umûmiyye 
nâzın M ünif Paşa azl ve Bahriye nâzın  Haşan Paşa ibkaa 
ve Hâriciye nâzın Said Paşa nezârette ibkaa ile beraber Şûrây-i 
devlet riyâset vekâleti dahi ana havâle ve M âliye nâzın  N azif 
Efendi kezâlik ibkaa ve Osman Paşa yalnız Seraskerlik’den 
azl ile Mâbeyn-i hümâyûn müşirliğinde ibkaa kılındı ve Girid 
firka-i askeriyyesi kumandam ve Girid vâli vekili M üşir Cevad 
Paşa Sadrâzam ve şeyhülislâm mektûbcusu Cem âl Efendi 
şeyhülislâm ve Yıldız kumandam Ferik R ıza Paşa bâ-rütbe-i 
müşîrî serasker oldu ve Tophâne Seraskerlik’den tefrîk ile M ekâ
tib-i askeriyye nâzın Ferik Zeki Paşa’ya bâ-rütbe-i müşîrî

*
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ilâve-i me’m ûriyyet olmak üzere tevcîh olundu vc İzmir vâlisi 
R if’at Paşa D âhiliye ve Selânik vâlisi Galip Paşa Evkaf-ı hümâyûn 
ve Bursa vâlisi M ahm ud Celâleddin Paşa N âfi’a  ve Ticâret 
ve Zühdi Paşa M a’â rif n âzın  oldu.

Sarâzam  G irid’de bulunmağla amn vürûduna kadar A d
liye [nâzın] R ıza  Paşa kaymakam nasb olundu. İki gün soma 
da C evad Paşa geldi. Tekrar hatt-ı hümâyûn ile  Bâbıâli'ye gön
derildi. Çend rûz sonra M ahm ud Paşa Girid vâliliğine me’mûr 
olarak yerine Ferik meşhûr Vidin’ li T evfik  Paşa N âfi’a ve T icâ
ret n âzın  oldu.

Zeki Paşa gördüğü alayda nerede duracağım suâl etmiş, 
Teşrîfâtî-i askerî tarafından kendisine Bahriye nâzm ’m n alt 
tarafında durması tabî’ î  olduğu cevâbı verilmiş. Ammâ Meclis-i 
vükelâ’da teşrifatça ihtilâf zuhûr etmiştir. Şöyleki öteden beri 
vükelâ sağlı sollu sadrâzamın iki tarafmda sırasiyle otururlardı. 
Bu kerre Sadrâzam ’ın sağında ber-kaa’ide Şeyhülislâm oturup 
andan sonra askerî takımı ve  anlann karşılannda ve Sadrâzam’ın 
solunda diğer vükelâ oturmak ve mümkin mertebe kıdeme 
itibâr olunmak için  Sadrâzam’a şifâhen Ser-kurenâ vâsıtasiyle 
bir irâde tebliğ olundu. O  dahi ibtidâ Hâriciye nâzın  ile mü
zâkere ederek H âriciye nâzm ndan sonra bu abd-i âciz ve 
ba’dehû D âhiliye nâzın  ve ba’dehû şâir nuzzâr oturmak ve 
Adliye nâzın  iki günlük kaymakamlığına mebnî mazbata tem
hirinde Serasker’e tekaddüm etmek üzere bir karâr vermişler 
ise de Serasker buna îtirâz etmiş ve iş keşâkeşde kalmış. Eski 
zam ânlarda sadrâzamlar serdâr-ı ekremlik ile ordularda bu
lunduğu zam anlar İstanbul’da bir kaymakam bulunmdu ve 
makaam-ı Sadâret’e âid umûru görürdü. Bu cihetle sadrâzam 
gibi şâir vükelâya bi’t-tabı’ tekaddüm ederdi. Sonra Şefik Paşa 
kaymakam olup Sadrâzam’ın vürûdundaki seyerinde durmuş idi.

Hayreddin Paşa Sadâret’den isti’fâ  ettikte on gün kadar 
bi’ l-vekâle Sadâret sandalyasmda oturup üç dört defâ Meclis-i 
vükelâ’da riyâset eylemiş idim. Ba’dehû Hayreddin Paşa’mn 
azliyle yerine diğeri nasb olundukta bu vekâlet hasebiyle diğer 
vükelâya tekaddümümüz husûsu o zamân mevzû’-ı bahs olmuş 
iken ben gidip eski yerimde durdum. Bahis de kapandı. Rıza 
Paşa ise iki gün kaymakamlıkta bulunmuş ise de bu iki gün 
zarfinda Meclıs-i vükelâ olmadı. Bu cihetle M edis’de riyâseti
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vuku' bulmadı. Şu hâlde Serasker’e tekaddümü m ünâsib olur 
mu diyerek ba’zılar Serasker’e hak veriyorlardı. Ben ise henüz 
Meclis-i vükelâ’ya devâm  edemiyordum. Z îr â  tebcddülât-ı 
vükelâya dâir sâdır olan hatt-ı hüm âyûnda azl ü ibkaa ve nasb 
olunan vükelânın isimleri hep m ezkûr olduğu hâlde bize dâir 
bir söz olmadığından “ M eclis-i hâss-ı vükelâ'ya gideyim mi”  deyu 
hâk-i pây-i hümâyûndan sordum. Meclis-i mahsûs-ı vükelâ me’- 
mûriyyeti uhdemizde olup ancak bir m üddetcik devâm  olunma* 
ması lüzûmu anlaşıldı. Teveccüh-i pâdişâh î ise hakk-ı âcizîde 
ber-kemâl idi. Vükelâüğa mahsûs olan m a’âşımı H azîne-i celıle’- 
den almakta olduğum hâlde Ceyb-i hüm âyûn’dan muhasses olan 
mâhiye iki yüz altım dahi alıyordum . Elhâsıl Devlet-i aliyye’ye 
sebk eden hizmet ve emeğimin m ükâfâtım  ancak Zât-i hazret-i 
pâdişâhîden görüp Cenâb-ı H akk’a teşekkür etm ekte idim .

Mukaddemâ Mekteb-i ham îdiyye m üdîrliği tarafından bir 
ilm-i hâl te’l î f  olunması iltimâs olunmuş idi. Lede’l-m utâlâ’a me- 
kâtib-i ibtidâiyyc için  bir ilm-i hâl yapılıp  da rüşdiyeler için 
daha mufassal risâleler yazılm ak lâzım  geleceği cihetle evvel-i 
emr de mekteb-i ibtidâiyye için  bu kerre bir ilm -i hâl müsevvedesi 
kaleme ahnarak mekteb-i m ezkûr m üdîrliğine gönderilmiş idi. 
Ana dâir mekteb-i mezkûr m üdîri Ferik Şükri Paşa tarafından 
gelen tezkirenin sûretidir:

M a'rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

ZÎT-i himâye-i hazret-i şehriyâri ile milbâhi olan Mektebimizin 
sûret-i tedrisiyyesince lüzûmu görünüp va'd buyrulan sagîr ü kebtr iki 
aded ilm-i hâlden sagîrinin müsevvedesi bu kerre Mektebimiz mual
limlerinden Mehmed Hilmi Efendi yediyle . . .  ilh.

Arîze-i husûsiyye

Mekteb-i hamîdiyye için bir muhtasar ilm-i hâl yazılıp da ba'dehû 
rüşdiye sınıfi için daha mufassal risâleler te 'lîf olunmak şifahen 
kerâmet-efzây-i sudûr olan irâdât-ı seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhi 
îcâb-ı celîlinden olmağla ba'dehû arîz u amîk düşünülerek ve hükm-i 
zamanın tcâbâtı gözedilerek rüşdiye ve idâdiye sınıflan için akaa'idden 
ve ilm-i fıkhın ibâdât kısmından risâleler te 'lif olunmak üzere evvel
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be-evvel mekâtib-i ibtidâiyyede okunacak muhtasar bir ilm-i hâl kaleme 
alındı ve sûret-i mübeyyezjtsi leffen arz-ı huzûr-ı âlî kılındı. Nezd-i 
hakaayık-vefd-i hazret-i Z ıllu 'ilahi'de tensîb buyrulduğu hâlde tab'u tem
sili için M a'ârif-i umûmiyye rıezâreti'ne mürâca'at olunacağı ma'rûzdur.

D iğer arîzc

Mekteb-i hamîdiyye için kaleme alınıp leffen arz-ı huzûr-t âlî-i 
Hilâfet-penâhi kılınan ilm -i hâVin tab* u temsiline müsâade buyrul
duğu hâlde zatın ederim ki diğer mekâtib-i ibtidâiyyeye dahi ta'mîm 
olunur ve şu hâlde bu ilm-ı hâl'in tab'iyyesinden epeyce vâridât husûle 
gelir ve tab'-t Mekteb-i hamîdiyye idaresine terk olunursa imtiyazı 
Mekteb-i mezkûrun masârif-i müteferrikasına medâr olur. O l bâbda emr ü 
ferman veliyyü'l-emri-ve'l-ihsân velî-ni'met-i bi-imtinân efendimizindir.

A tebe-i ulyây-i mülûkâneye arîze-i husûsiyye

Bir tabîb-i yûrıânînin Mekke hacılığı unvâniyle garaz-kârâne 
tahrîr ü i'lân etmiş olduğu risaleye reddiye olmak üzere Haydar-Paşa 
hastahânesi atibbâsından Kaymakam Şâkir Bey bendelerinin kaleme 
aldığı kitâb-ı hikmet-nisâbı-ber-mûcib-i fermân-ı hümâyûn mutâlâ'a 
ettim. Pek çok ma'lûmâtı cami' bir güzel eserdir. Pek güzel müdâfa'a 
eylemiştir. Yûnânî hakkında şiddetli lisân kullanmış ise de hakkı vardır. 
Anın garaz-kârâne ve müstehzîyâne ifâdâtına hüsn-i mukaabele etmiştir. 
Fakat ziyâdece hırslanarak bir iki mahâlde tabîb-i yûnânînin âyin 
ü mezhebine ta'arruz eylemiştir. Bu sözleri de pek doğrudur. Lâkin 
hedefi i'tir âzı tabîb-i yûnânînin şahsı iken hıristiyan dinine dokunur 
bahislere girişilince nice bin esâkıfe ve kıssisinin müdâfâaya kıyâm 
etmelerine sebebiyyet verilmiş ve bu cihetle saded-i asliden çıkılmış olur. 
Ez-cümle kitâb-ı mezkurun mukaddimesinin beşinci sahîfesinde teslis 
den bahs olunuyor. Hâlbuki teslis itikaadı ulûm-ı müte'ârifîye münâfi 
olduğu cihetle hikmet mekteblerine giren hıristiyanlar bunu red eylemeğe 
mecbûr olduklanndan bu itikaadın butlanı zâhir olarak kendi kendine 
çürümüş bir bahistir ve hıristiyanlann müdâfa'a edemeyecekleri bir mes- 
' eledir. Lâkin burası o bahsin yeri değildir. Binâen-aleyh mezkûr sahi- 
fedeki: “ Teslisgibi temelinden çürük ve akl-i selimce merdûd olan ve hele 
âyin ve tesâvîri ise küllü-yevmin gözümüzün önünde duran bir mezhebe 
metısûb olan”  ibâresinin tayy olunması icâb-ı hâle muvafık görünür.
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Kezâlik asl-ı kitabın 51 sahifesinin âhirinde “ burada sizin 
tesâvir-i tnü âne.. .ilh”  fıkrasına dahi lüzûm yoktur. Üst tarafındaki 
müdâfaalar kâfidir. Kaldtki atıbbây-ı nâsârântn ekseri kuyûd-ı diniy- 

yeden Szâde oldukları cihetle bu tabtb-iyûnânt dahi ben bizim papaslartn 
icrâ ettikleri âyinlere inanmam ki makaam-ı mudâfa'ada bana bu sözleri 
söylüyorsun diyebilir; ve kezâlik 54. sahif esindeki: “ Ayâ sizin pir ü 
bernâmz ve zükûr u inâsınız-. .ilh ”  fıkrası dahi bu kabildendir. 
Üst ve alt tarafındaki müdâfa'a ve mukaabeleler o kadar kuvvetli ve 
müskittir ki sadedden çıkıp da tabtb-i yûnântnin milletine dokunmağa 
lüzûm yoktur.

Yine asl-t kitabın 15. sahif esinin zeylinde muharrer kâfiyede: 
"Kanlı çömleğe dâir izahatı Kur'ân-ı azimü'ş-şanı fransız lisânına 

yalan yanlif tercüme eyleyen Kazimirski nâm mütercim dibâcesinin 
yedinci sahif esinde yazdı”  fıkrasındaki “yalan yanlif”  kay di cây-i 
bahs ü tedktkdir.

Şöyleki Kazimirski sahthen ashâb-ı ma'lûmâttan bir âdemdir. 
Kur'-ân-t kerim'i güzel ve bi-tarafâne fransız lisânına tercüme ve 
tefâstr-i arabiyyede münderic ba'z-ı ebhâsı güzel hulâsa etmiftir ve 

«*l tf-uj j l î  J î ji*» âyet-i kertmesinin tercümesinde tndl-i 
Yohanna'daki Paraklit kelimesinin Periklit'den muharref olduğu bahsini 
meydana koyup dtn-i islâma nusret eylemiştir. Amn tercümesini mutâla'a 
ederek müslüman olan hıristiyanlar var. Kendisinin de kalben müslüman 
olduğuna kaa'il olanlar var. Tercümesinin diğer ba'z-ı mahâllerine 
dahi mürâca'at olundukta hep böyle haktmâne ve bi-tarafâne tercüme 
eylediği görülmüftür. Lâkin yukarıdan af ağa kâmilen mutâlâ'a vü tedkik 
olunmamif idüğinden hiç de galat u hatâsı yoktur denilemez•

Karibü'l-ahdde Kazimirski tercümesinin memâlik-i Devlet-i aliyye'ye 
dühûlü meri olunmuf. Lâkin ne sebebe meri olunduğu ma'lûm değildir. 
Ba'zılar, içinde muzir sözler var imif diyor ve ba'zılar da, hıristiyan 
me'mûrlar bir takım muzir kitâblann merii sırasında anı da li-garazin 
meri ettirmifler diyorlar, Şâkir Bey ber-vech-i bâlâ yalan yanlif tercüme 
diyor. Eğer ol tercümeyi tamâmiyle mutâlâ'a edip de içinde sahthen yalan 
yanlif fçyler olduğuna vâktf olmuf ise buralarını öğrenmek kullarınca 
pek mühim bir mes'eledir. Fakat buraları henüz tahakkuk eylememiş 
olduğundan fimdiki hâlde Kazimirski'nin tercümesine atf-ı kelâm edil
dikte (yalan yalnif) terkibinin tayy olunması münâsib gibi vârid-i hâtır 
olduğu lisân-ı ihlâs-beyân ile ma'rûzdur.
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Ham'ıdiye mektebi idâresinden vuku’ bulan taleb üzerine 
mekâtib-i ibtidâiyye de okunmak üzere Eser-i ahd-i hamtdt un
vâniyle mu’anven olarak kalemealmmış olan ilm-i hâlin tab’ı 
1309 ramazanında hitâm  bulmuştur.

1309 senesi evâhirine [doğru] vükelây-ı fihâma birer kıt’a 
altın liyâkat madalyası ihsân buyrulduğu sırada fakire dahi 
bir kıt’ası ihsân buyruldu.

1310 senesi evâilinde Zât-i şâhâne eş’âr-ı âcizânemin 
cem’iyle bir nüshasının takdimini emr ü fermân buyurdu. 
Fakîr ise şâ’irliği terk edeli otuz seneyi tecâvüz etmiş idi. Her 
ne ise evrâk-ı perişâm karışdırarak eş’ ârımı bir dîvânçe şeklinde 
tertîb ile b ir nüshasım huzûr-ı hümâyûna arz ettim. Müte’âkıben 
bir kıt’ a sanâyi’-i nefise iftihâr madalyası ihsân buyruldu.

Vükelâm n muhasses olan otuzar bin kuruş ma’âşlarma onar 
bin kuruş zam m  olunduğu sırada ma’âş-ı âcizîye dahi ol veçhile 
on bin kuruş zam m  olunduğuna dâir makaam-ı Sadâret’den 
25 safer sene 1310 ve 4 eylül sene 1308 târihiyle müverrah bir 
kıt’a  tezkire vürûd eyledi. Ceyb-i hümâyûn’dan muhasses olan 
mâhiye iki yüz altın dahi başkaca alınmakta idi.

Takrîz

Beyâna hâcet yoktur ki mevzûn söz söylemeğe dinlemeğe inşânda 
bir meyl-i tabi'i vardır. Evzân-ı elsine ise birbirine uymaz. Her lisâmn 
vezni kendi seciyye ve şivesine göredir. Ef'âr-ı arabiyye ve fârsiyyede 
sükûn ve harekece tevazün aranır ve harf-i med bir harf-i sâkin itibâr 
olunur. Ma'a-hâzâ ikisinin vezinleri birbirine muvâfık değildir; ve fârsi- 
nin fenn-i arûzu ıstılâhât-ı arabiyye üzere tedvin olunmuf ise de hakikat-i 
hâlde fenn-i arûz-ı arabtden bafka bir fenn-i müstakildir. Ammâ asl-ı 
lisân-ı türktde med yoktur. Harf-i med olan e lif yâ vao alâmet-i hareke 
olarak kullanılır. Vezinlerinde dahi sâkine ttibâr olunmayıp ancak 
harekenin sayısına ttibâr kılınır.

Müessis-i Devlet-i osmâniyye olan Sultan Osman Gazi hazretleri 
asrında Türkçenin kabası alınmif ve peydâ olan lisân-ı azbü'l-beyân-i 
osmântnin eş'ârında ibtidâlan evzân-ı Türkiyye isti’mâl olunmuş idi. 
Hattâ Osman Gazi hazretlerinin vezn-i türkt üzere kendi ulüvv-i ef
kârını mutazammm bir güzel manzumesi vardır ki miiell\fin şevâhi- 
dinden biri odur. Müteahhirin-i üdebây-i osmâniyye ise evzân-ı fârstyyeye
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itibâr ve elfâz-ı arabiyye ve fârsiyyeyi o kadar kesret üzere isti'm âl 
etmişlerdir k i eş'âr-ı osmâniyyeye bütün bütün eş'âr-ı fârsiyye tarzına 

dökülmüştür. Daha sonraları ba’z -ı şu'arây-i Rûm evzân-ı türkiyye 
üzere eş'âr söylemişler ise de anlardan elde pek a z eş'âr kalm ıştır. Bu  

kerre asrımız erbâb-ı ma’â rif inin mümtaz ü ser-biilendi F a ik  Beyefendi 
eş'âr-ı türkiyyeyi tetebbu’  ve evzân-ı miista'meleyi şevâhidiyle berâber cem' 

ederek bu risâle-i letâif-isâleyi te 'lif  ile fen n -i aruz-1 tiirkiyi encümen-i 
üdebây-i asra ihdâ etmiştir. *»\ja j  j  ^SCiJlL..

Zcberçlıû
F i 5  Şa’ban 131a  Ahm ed C e v d e t  1
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Paşa’yı şikâyet ederek İzm ir vâ- 
liliğinden azl ettiren, Stcindl de 
Plessenet olmalıdır (bk. Allma- 
naeh de Gotha, 1855) 65.

Ayintab, Gaziantep, 206.

A ziz Bey, Tıbbiye mektebi hocaların
dan ve T ıb  istilahlarını hazır
layanlardan A ziz Idris Bey (1840 
1878), 126.

A ziz Paşa, 1877 seferinde fırka ku
mandanı, 189.

Bâbıâli, 20, 41, 46, 56, 58-62, 75, 82, 
84, 96, 103, 108, 110, 111, 120, 
122, 126, 128, 130, 131, 138, 
145, 146, 151, 153, 169, 180-182, 
192, 201-207, 221, 227, 256, 
257» 271, 279.

Bâb-ı Fçtvâ, Şeyhülislâm kapısı, Me
şihat dâiresi, 84, 128.

Bâb-ı hümâyûn, Topkapı sarayının 
Ayasofya tarafındaki kapısı, 161,

*73-
Bâb-ı seraskeri, Seraskerlik dâiresi, 

77» , 5 4 " , 57» >59» *7*-
Bağdad, 94, 120, 160, 235.
Bahriye mektebi, 254.
Bahriye nezâreti, 180, 181.

Balkan (dağlan), 176, 177, 183, 185, 
186, 188-190, 192.

Baltacı vezir, Birinci Petro’yu  Prut’da 
muhasara eden Baltacı Mehmed 
Paşa, 3.

Baltalimanı, Boğaziçi’ nin Rumeli sa
hilinde sayfiye ve mesire, 31.

Baraguey d’ Hilliers, Fransa’nın İstan
bul elçisi,, 70 71.

Baringirsir? sokağı, Hanovre
şehrinde bir sokak, 246.

Baş-kâtib Sultan Abdülaziz zamânın- 
da (1293 de) M âbeyin Baş 
kâtibi Â tıf Bey, 152.
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Baş-kurşunlu, Fâtih Sahn-ı semân 
medresesinin Akdeniz tarafındaki 
bölümlerinden b :ri, 8.

Baş-mâbeyinci, Sultan Abdülaziz’ in 
Baş-mâbcyincisi Hâfiz Mehmed 
Bey (bk. Scr-kurcnâ), 153.

Baş-vekâlet, 194, 207, 215.
Bâyczid, Büyük mutasavvıf; Bayezid 

Bistâmî 232.
Bâyczid meydânı, İstanbul’da Baye

zid Câm i’ i önündeki meşhûr 
meydan, bugün Hürriyet M ey
danı, 62, 160.

Bay kara, Sultan Hüseyin, T im ur sülâ
lesinden, Horasan hüküradârı,
80, 194.

Bebek, Boğaziçi'nin Rumeli yakasın
da semt, 246.

Bedâyi'ü'l'infâ, Mustafa Reşit Bey’in 
müntahabât kitâbı (İstanbul, 
1302, I. 149, 151). 222, 224.

Belâgat-i osmâniyye, Cevdet Paşa’nm 
Mekteb-i hukûk talebesine oku- 
tuğu denlerin hülâsası olarak 
yazdığı eser; (ilk baskısı, 1399, 
başlıca kaynağı, Sa’düddîn Tef- 
tâzânî’nin Muhlasar-ı mt'ânf fet
hi), 214, 215.

Belen Amanos dağları üze
rinde kasaba (bk. indeks cild 
III), 175-

Bcnî-Umeyye, Emevî lıânedânı, 86.
Berlin ahid-nâmesi, 1877-1878 os- 

manlı-rus savaşından sonra Ber- 
lindc akd-olunan muâhcdc-nâme 
226, 227.

Bernard, Charles Ambroise (1808- 
1844), Mahmud II tarafından 
Mekteb-i tıbbiyye’nin idâresine 
me’mûr edilen hekim, (Les bains 
de Brousse adlı fransızca eserinin 
tercümesi, Kabluca risâlesi, İstan
bul’da Mekteb-i tıbbiyye litog
rafya matba’asında 1265 de 
basılmıştır), 42.

Berriyyetü’ş-Şâm, Şam hıttasmın Ce- 
zirctü’l-arab’a bitişik olan yerleri
150.

Berrü’ş-Şâm, Sevâhil-i Şamiyye, 150.

Besâir, Fîruzâbâdî’nin Besâirü zeui’ l- 
Itmylz J i lelâifi’l-Kilâbi'l-az iz  adlı 
tefsîr nev’inden eseri, 267.

Besarabya, 171.

Besim Beyefendi, Kıbnslı Mehmed 
Paşa’nın kayını (yeğeni değil). 
Bağdad vâlisi A li Rıza Paşa'nın 
oğlu; Âm edî hulefâsından iken 
ûlâ sân isi rütbesiyle Hâriciye 
mektûbcusu olmuş, sonra De’âvî 
mu’âvinliğindc bulunmuş, 1892 
de vefât etmiştir, 69, 70.

Beşiktaş, Boğaziçi’nin Rumeli tarafnı- 
da semt, 66.

Beyânû'l-unvân, medreselerde okunan 
kitâblarm hutbe ve dîbâcelerine 
dâir olmak üzere Cevdet Paşa’ 
mn talebelik zamâmnda yazdığı 
Türkçe risâle (Osmâniyc mat- 
ba’ası 1299), 7.

Beylerbeyi, Boğaziçi’nin Anadolu ya
kasında semt, 155.

Beylerbeyi sarây-ı hümâyûnu, 155.
Beyrut, 80, 174, 175.

Bîdil, meşhûr Iran şâirlerinden, 233.
Bilâd-ı selâse, Eyüp, Galata, Üsküdar, 

172. j

Bina, sarfdan muhtasar kitâb, 8.
Biographie Didot, meşhur tâbi’  Amb- 

roise-Firmin Didot tarafından 
çıkarılmış olan Nouelle Biographie 
ginirale, 235.

Birgivî Şâkir Efendi, ulûm-ı ara
biyye vc mantıkda yed-i tûlâ 
sâhibi olup Mekke ve İstanbul 
payelerini ihraz etmiş olan mü
derris (Cevdet Paşa bu zâtten 
icâzet almıştır, vefâtı mart 1881 
dedir), 8, 10.

Tttakir-i Cndrl, 19
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Bîrûn, Enderûn dışındaki muhitleri 
ifâde etmek için kullanılmış bir 
tâbir, 1&3, 130, 170.

Blum Paşa f jk , Bâb-ı ser-askerî 
topçu dâiresi âzâsmdan, istih
kâm dâiresinde müfettiş, Mühen- 
duhâne istihkâm ve Târih-i harb 
muallimi, mirliva ( Mehmed 
Es’ad, Mir'ât-ı Alühendishâne-i 
berrt-i hümâyûn, İstanbul, 1312, 
s. 370; Salname, sene 1292, s. 
43; Sâlnâme-i askeri sene 1282, 
s. 380; Sâlnâme, sene 1301, s. 
170), 182.

Bodrum’lu Ömer (Lûtfi) Efendi, Şey
hülislâm, (vefatı, 1896), 278.

Boğaziçi, 17, 20, 26, 44, 45, 59, 160, 
Boğaz, 174.

Boğazköyü, Çemavoda, Dobruca’nın 
Mecidiyc kazasında nahiye, (Mü

fitti}  Mehmed A li Bey raporu, İs
tanbul, 1334, s. 31), 182, 183.

Bolgrad gölü, Bogdan tarafında bulu
nan ve ayağı tuna’ya munsab 
olan göl, 171.

Bosna, 83, 140, 142, 147, 178.
Bourde, P. Fransa’nın İstanbul şe

fin» 94, 95.
Bulgaristan, 148, 151, 169, 184, 192, 

226, 227, 244.
Burhan-1 Gelınbeot, Gelenbevi İsmail 

Efendi’nin mantık’dan eseri (bur
han, mantık ilminin yakîni 
müntic olan kıyâsdan bahis 
kısmı), i t .  (bk. Gelenbevî Bur
hanı)

Bursa, 26, 42, 45, 152, 153, 159.
Bükreş, 24, 26-29.
Byela, Bulgaristan’da Tırnova-Rus- 

cuk yolu üzerine Yantra suyu 
boylarında karye, 177, 184, 185, 
188:

Caesar, Caius îulius, Roma dik
tatörü (Kayser), 240, 241.

Câml, Mevlânâ Abdurrahm an Câm î’- 
nin Kâfiye şerhi olup kısaca 
Molla Câml ve Câml d iye anılan 
ders kitâbı, 30.

C âmi’-i Fâtih, 223 (bk. Fâtih Câm i’i),
Câm i’-i Firdevsiyye, arablar tara

fından Harrân’da inşâ edilmiş 
olan câm i’ , 253.

Cebel-i Bereket, G âvur-dağı, 83, 120.
Cebel-i Kafkas, K afkas dağı, 74.
Cebel-i Kozan, Toros dağlarının K o 

zan havâlisindeki kısmı, 120.
Cebel-i Lübnan, Sûriye sâhilleri bo

yunca uzanan Lübnan dağlan,

74-
Cebel-i Sevr, Mekke civârında dağ, 

255-
Celâlüddîn D evvânî, kelâm, mate

matik ve felsefeye dâir Arabca 
ve Farsça bir çok eserler yazan, 
U zun Hasan'ın oğlu Y a 'k û b  ve 
M urad zam ânında Fars eyâ
leti kadılığında bulunan Iran’ lı 
âlim, 85, 90, 91.

Celâlüddîn Melikşâh, Büyük Selçuklu 
hüküm dân, 113.

Celâlüddîn R ûm î, M evlânâ, 228,235.
Cem , İrân’ın hurafe ile karışık eski 

târihine göre hükümdârlardan 
biri, şarâbı icâd eden, Cemşıd,

25» 33» 44» >99-
Cemâl Efendi, Abdülham id II za- 

mânında uzun müddet M eşîhat’- 
dc bulunan M ehmed Cemâlüd- 
dîn Efendi (Kazasker Ahmed 
Hâl id Efendi mahdûm u, Kazas
ker Şeyh Yu su f Efendi torunu; 
mart 1264 de İstanbul’da doğ
muş, nisan 1335 de Mısır’da 
vefât etmiştir) 278.

Cemşîd Gıyâsüddîn (bin Mes’ ûdi’ l- 
Kâşî), U luğ Bey zamânının ta
nınmış matematik vc  astronomi 
âlim i olan, Kadı-zâdc-i Rûm î 
ve A li Kuşçu ile berâber Semer-
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kand rasadhânesinde araştırm a
lar yapan, zât (vefâtı, 9 19 =  
i5«3). 254-256.

Ccnâb-ı âlî-i M eşihat-penâhî, Şeyhül
islâm U ryânl-zâde Es’ad Efendi, 
346.

Ceride-i havadis, İstanbul’ da çıkan 
T ürkçe gazete, 57.

Cevad Paşa, Sadrâzam , G irid  fev
ka’ l-âde kum andanı m üşir A h 
med C evad  Paşa (1850-1900),
278, 279.

Cevdet Efendi, Paşa (1822-1895) O n- 
dokuzuncu asrın büyük türk 
âlim i, m üverrih, Tezâkir müel
lifi, vâlilik vc  m uhtelif nâzırlık- 
larda bulunm uş vezîr, (bk. A h 
med C evdet), 14, 22, 25, 27, 31, 

34» 3<>, 40» 43» 44» 57» 60, 62, 
79» >23» ' 33» *73» 2*5» 250.

Cevdet Efendi Târihi, 74 (bk. Tâ
rih-i Cevdet).

Cevdet Paşa’ nın harem i, g ı ,  92.
Ceyb-i hüm âyûn, Pâdişâhın husûsi 

büdcesi, 280, 283.
C ezayir, 220.
C ezâyir’ li M ustafa, Sultan Abdül- 

aziz’ in katili olm akla suçlu görü
len bekçi, 213.

Cezîretü’ l-arab, A rab-yanm adası, 150
C idde, M ekke’nin iskelesi, 214.
Circis, nebilerden b iri, hıristiyanlarm  

Saint Gcorges dedikleri aziz, 209.
C isr-Şugûı, H aleb şehrinin güney

batısında kasaba, H aleb vilâ
yetinin b ir kazâsı, 175.

Correspondance de t'E s t, V iyan a’da 
çıkan bir gazete, 272.

Cum ’a , Bulgaristan’da Osm an-paza- 
rı’nın kuzey-batısındaki Eski- 
Cum ’a  kasabası, 191.

Ç am iç O hanncs Efendi, Bâb-ı seras- 
kerî’de m ütercim , Bank-ı osmânî 
ınuhâscbecisi, T icâret vc  N afi’a

nazırlıklarında, D îvân-ı muhâse- 
bât reisliğinde bulunan, Fransız- 
cadan Kitâb-ı mantık’ ı tercüm e 
eden zât (vefâtı, 1882), 77.

Ç anat, tarîk-ı kazânın (Rum eli ka
lem inde), en küçük rütbesi M a 
caristan’ da kasaba, 18.

Çarşam ba-pazan, İstanbul’da Fâtih 
civârında sem t, 5, 6, 9 , 13, 15.

Çerkeş Haşan, M ekteb-i harbiyye’den 
me’zûn kolağası, Sultan Abdül- 
aziz ’ in ikinci kadınının kardeşi 
(M em duh Paşa, M ir1 ât-1 süûnât, 
İzm ir, 1328, s. 96), M idhat 
Paşa konağında Serasker Hüse
yin  A vn i ve H âriciye n âzın  
Râşid Paşa’larla  M idhat Paşa'- 
nın b ir  ağasını öldüren, K a- 
pudân-i deryâ K ayseri’ li  Ahm ed 
Paşa ile  ik i eri yaralayan zâbit),
159, 160.

Çırağan-sarayı, Boğaziçi’n in  R um eli 
yakasında, Beşiktaş ile O rtaköy 
arasında saray, 156.

Dağıstan, 61.
D âhiliye nezâreti, 168, 173.
D âm âd M ahm ud Paşa, Fethi Paşa- 

zâde, Sultan A bdülm ecid’ in ke
rîm elerinden Cem ile Sultan’m  
kocası, Tophâne v c  M abeyin  
m üşiri, 170, 175, 210, 213, 214.

D âm âd N ûrî Paşa Sultan A bd ü l
mecid’in  kerimelerinden Fâtım a 
Sultan’m  kocası, M âbeyin  m ü
ş ir i, 213.

D ârâ, İran  hüküm dân, 25.
D arbhâne, İstanbul Darbhânesi, 135.
Darbhâne-m eydanı, İstanbul’da T o p - 

kapı-sarayı civârında bulunan 
Darbhâne’nin önündeki mey
dan, 173.

D âru’l-fünûn, Sultan A bdülm ecid za- 
m ânında yaptılan yüksek tahsil 
müessesesi, 38, 3 9 ,4 1 , 4 8 ,4 9 ,5a.



T E Z Â K ÎR -İ C E V D E T

Dârü 1-ma’ârif. Dürü 1-fünûn’a talebe 
yetiştirmek için te’ıîs edilen mek
teb, (Bezm-i Alem Vâlide Sultan 
tarafından, Sultan Mahmud tür
besi yakınında yaptırılmıştır), 

39. 52. 56, 57-
Dârü’l-Mcsnevî, Mesnevi okutmak 

üzere, Ist&nbul’da Çarşamba-pa- 
zarı semtinde Murad Molla şeyhi 
Şeyh Murad Efendi tarafından 
yapUrılıp 9 muharrem 1260 (30 
ocak 1844) günü açılan ve açılış 
merasiminde Sultan Abdülmecid 
de hâzır bulunan müessese, 17,
230.

Dârü’l-mu'allimîn, Sultan Abdülme
cid zamâmnda Fâtih civârında 
açılan öğretmen okulu, 37-39, 
41, 46.

Davud Paşa, Cebel Lübnan mutasar
rıfı, Nâfi’a nâzın vezîr Garabet 
A rt in Davud Paşa (Y. Çark, 
Türk Devleti hizmetinde ermeniler, 
İstanbul, 1953, s. 168 vdd.), 
(vefatı, 1873) 38, 94, 95.

Davud Paşa mektebi, İstanbul’da 
Mekteb-i rüşdiyye hâline getiri
len sıbyân mektebi, 38.

Dede Paşa, Selânik vâlisi, Ihtisâb 
nâzın, Meclis-i Tanzim at âza
sından Hıfzı Paşa (Lûtfi, Târih, 
İstanbul, 1328, V III , 23) 72.

Defter-i hâkânî, 135, 137, 138, 140; 
Defterhâne, 140-142.

Deli Müfti, Lofça’nın esbak müftisi, 
ulemâdan, 5.

Deli Osman, hattât. A fif  Efendi 
dâmâdı (vefâtı, 1210 (1785/
1796). 129.

Denizli’ li Yahya Efendi, İstanbul mü
derrislerin en âlimlerden, Saray 
hocası, Dârü’l-mu’aUimîn’de bi
rinci hoca, Ders-vekili, (ihtiyâr-ı 
tekâud etmiş, ömrünü, okumak 
ve ibâdet etmekle geçirmiş, uzun

müddet yaşamıştır; Cevdet Paşa’ 
m n en çok istifade ettiği hocadır; 
vefâtı, 21 ağustos 1858'dedir), 
8, 9, 40; 66.

Dersaâdet (bk. İstanbul), 4-6, 28, 29, 
37. 4». 42, 58. 60, 64, 65, 70, 72, 
79, 82-84, ' O l ,  IO9, 120, 121, 
128-130, I34, 137, I39, I40, 
142, I47, 148, I5 I, 154, 157, 
159, 168, 169, 172, 173, I75, 177, 
I79, l8o, l86, 188-193, I96, I99, 
201, 202, 205-209, 212, 227, 23°. 
235. 254, 256, 264, 274.

Derviş Paşa, Lofça’Iı İbrahim, (1817- 
1896), Fırka-i islâh iyye kuman
danı, Dâr-ı şûrây-i askerî reisi, 
Hassa müşîri, Serasker, (son me’- 
mûriyyeti Rum eli fevka’ l-âde 
kumandanlığıdır), 147, 178.

Devlet-i abbâsiyye, 162, 257.

Devlet-i aliyye, (Osmanlı devleti) 
25, 26, 28, 29, 48, 49, 52, 66, 
67, 74, 81, 82, 90, 101, 102, 
104-108,113, 121, 124, 129, 130,

• 37- 139. «47. «5 «. «6®. ,69» ' 7 ' .  
176, 178, 179, 183, 184, 193,197, 
201, 203, 217-220, 238, 239, 244, 
256, 270-272, 280, 282.

Devlet-i osmâniyye, bk. Devlet-i aliy
ye 47, 50, 163, 187.

Devlet-i rûmiyye-i garbiyye, Batı 
Rom a imparatorluğu, 272.

Dilâver Paşa, Tuna idâre-i nehriyye 
reîsi m îrlivâ, sonra liman reîsi 
ferik, (Sadrâzam Sâlih Paşa’nın 
babası, Tasvir-i Efkâr, 28 tem
muz), 1909 vefâtı, 1899, 179, 180.

Dîvân-ı ahkâm-ı adliyye, 84, 85, 90,
95. 96, 119. 120, 195.

Dıvân-ı def’-i mezâlim (veyâ kısaca 
Dîvân-ı mezâlim), islâm dev
letlerinde zulüm görenleri koru
mak, zulmü önlemek üzere teş
kil olunan müessese, 86-90.
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Divân d ef'i mezâlim risâlesi, Celâlüddîn 
Devvâni tarafından yazılmış bir 
eser, 85.

Divân-ı Sâib, Meşhûr İr ân şâiri Sâib-i 
T cb rîz î’nin Dîvânı, 24.

Dobruca, 178, 182-184, 187.
Doktor jjuU  jb - l j  , Augusburg gazetesi 

muharriri, 161.

Dolmabağçe, Boğaziçi’nde Beşiktaş 
ile Kabataş arasında yer, 154, 
2 1 1 , 2 1 2 .

Dolmabağçe-sarayı, 155.

Doy ran’ lı Mehmed Efendi, İstan
bul’da Fâtih Câm i’ inde ders 
okutan bir müderris, 9.

Drağman boğazı (Dragoman), Sofya’
nın kuzey-batısında, Nişava suyu 
üzerinde sarp geçit, 227.

Drama, Selânik vilâyetinde kasaba, 7.
Dühât-ı erba’a, arablar arasında en 

zeki dört kimse: M u’âviye, 
Amrü’bni’ l-Âs, M ugîre bin Şu’ - 
be, Ziyâd b. Ebîh, 276.

Dülgcr-oğlu Câm i’ i İstanbul’da Sa
raçhane civânnda, 10, 12.

Dütt-İ Muhtar haşiyesi, Muhammed 
Tahtâvi’nin Tenvirü'l-ebsâr şer
hine yazdığı hâsiye, 139.

Düstûr, Osmanlı kavânîn vc nizâmât 
mecmu’ası, 74, 100.

Ebû - Abdillahi’ l-Hârizmî, islâm ma
tematikçisi, C ebir hakkında ilk 
defa te’ lîfâtta bulunan, 253.

Ebil'l-Bekâ kûlliyyâtı, Mühibbüddîn 
Eyyûb Kefevî’nin, ansiklopedik 
esri 266.

Ebû-Bekri’s-Sıddîk, Hulefay-i râşidî- 
nin birincisi, 255.

Ebû-Hanîfe, İmâm a’zam , 87.
Ebü’ r-Reyhân, İslâm âleminin en 

büyük âlimlerinden Bîrûnî (ve- 
fâtı, 1048), 265.

Ebû-Süfyân, Kureyş kabilesi reis
lerinden biri, Mu’âviye’nin ba
bası, 86.

Ebû-Tâhiri’ l-Mârdinî, İslâm riyâ- 
ziye ve hey’et âlimi (vefâtı, 902) 
265.

Ebü’l-Vefâ, İslâm riyâziye ve hey’et 
âlimi (vefatı, 998), 285.

Ebû Yûsuf, hanefî mezhebi imâm- 
lanndan, Bağdad kadı’I-kudâtı,
87, 163.

Eçmiyazin, Erivan yakınında ermeni 
katoğikoslarm oturduğu manas
tır, 202, 203, 205-209.

Edhem Paşa, Mahmud, Dâmâd Meh
med A li Paşa’mn oğlu, R efî’a 
Sultan’m kocası, Rikâb-ı humâ- 
yûn’a  me’mûr ferîk, sonra Mec
lis-i âlî-i Tanzîm ât âzâsından, 
âyândan, vezîr, (vefâtı, 1886), 72,

Edhem Paşa, Sadrâzam Sakız’ lı İb
rahim Edhem Paşa (1818-1893),
168, 173; Sadrâzam, 170.

Edime, 120, 148, 151, 173, 177.
178, 186, 190, 192, 228, 239.

Edim e Musâlâhası, 1827-1829 osman- 
lı-rus savaşına son veren musâlâ- 
ha, 220.

Eflâk, 24, 27, 171.
Eğrikapı’ lı Râsim Efendi, meşhûr hat

tât, (Eğrikapı’ lı Çelebi diye anı
lan Mehmed Râsim Efendi, dîvân 
sâhibi şâir ve münşidir) vefâtı, 
1169=1755/1756 dadır, 129.

Ekrem Bey, (1846-1913) tanınmış 
Türk edibi, Şûrây-i devlet â lâ 
sından Recâi-zâde Mahmud Ek
rem Bey, 214, 215.

Elliot, S ir Henry, İngiltere’nin İstan
bul sefiri, 272.

Emin Efendi, Meclis-i vâlâ baş-kâtibi, 
(sonra aynı meclis âzâlığı, Mâliye 
müfettişliği, Dîvân-ı muhâsebât 
reisliği gibi vazifelerde bulunmuş 
1868 de ölmüştür), 69.
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Emrullah ETcndi, Beyoğlu mutasarrıfı 

274-
Emsile, sarfda fiil çekimlerini göste

ren risâle, 8.
Encümen-i dâniş, Sultan Abdülmecid 

devrine fransız akademisi örne
ğinde kurulan ilmî teşekkül, 47- 
49. 5»-53* 55-57. 72, a 18, aaa, 
940.

Enderun, Osmanlı saray muhiti, 63 
123, 130, 170.

Enderûn-ı hümâyûn târihi, Tayyar-z&de 
Atâ Bey’in eseri, 129, 130.

Enveri, tanınmış İran şâiri, 19.
Ermeni patrikı, Nerses Efendi, 204.
Erzurum, 182.
Es’ad Efendi, Sahhaflar şeyhi-z&de, 

sudûrdan, V ak’a-nüvîs, Takvim* 
hâne nâzın, Meclis-i ma’ârif-i 
umûmiyye reisi, (vefâtı, 1848), 37.

Es’ad Efendi, îzm ir hidâyet mah
kemesi hukûk reîs-i evveli, Ha
zîne-i mâliyye hukûk müşâviri, 
Defeter-i hâkini nâzırı Seydi- 
şehrî Mahmud Es’ad Efendi 
(1857-1917), 275.

Es’ad Paşa, Sadrâzam, müşir Sa
kız’ lı Ahmed Es'ad Paşa, 12a, 

«23. »39. *45. «47» «48-
E if-i ahd-ı hamidî, Cevdet Paşa’mn 

ibtidâî mektebleri için yazdığı 
ilm-i hâl (İstanbul, 1309), 283.

Eşref Paşa Mustafa, Bursalı, müşir, 
şâir, (vâlililderde, osmanlı-rus 
savaşında Tuna ciheti kuman
danlığında bulunmuş, sonra 
bu harbin mes’ûlleri arasında 
sayılarak, Midilli'ye sürülmüş, 
daha sonra afvedilip Selâmlık 
resm-i âlîsine me’mûr edilmiştir, 
vefatı, 1894 dedir) 188,189, 191.

Evkâf-ı hümâyûn nezâreti, 38, laa, 
«*3. «59. «73»

Evliyâ Çelebi, tanınmış türk sey- 
yâhı, 237.

Eyyûb-ı Ensârî, İstanbul’un Eyyub 
Sultan semti, 13.

Eyyub Sabri Paşa, Bahriye Mîrlivâsı, 
M ir’âtü’l-Haremeyn müellifi (vefâtı
1890), 224.

Fahri Bey, Sultan Abdülaziz’ in kure- 
nâsından, a ıo , 313.

Fahrüddîn R â zî, İslâm ulemâsının 
en büyüklerinden biri, Esrârü’ t- 
tenzil ve Envârü’ t-te'vil adlı büyük 
tefsirin sâhibi (vefâtı, 1309), 87.

Fâik Bey (Manastır’ lı Sâlih Fâik 
Bey), 1835-1899, on dokuzuncu 
asır şâirleı inden olup ba'zı mu- 
mutasarrıflıklarda bulunduktan 
sonra îstinye’de ölmüştür; Türkçe 
Arûz adlı küçük risâlesi Cevat 
Paşa nın ve V ak ’a-nüvîs Lûtfi 
Efendi’nin takrizleriyle 1314 de 
İstanbul’da basılmıştır, 384.

Fâtih, İstanbul’un meşhûr semti, 6, 
10, 11, 13, 15, 16, 38, 6a.

Fâtih Câm i’i, İstanbul’un meşhûr 
cami’ i, 5, 8-12, 15a.

Fatîn Efendi, Hâtimetü’ l-ef'âr adlı 
şu’arâ tezkiresinin m üellifi, D î
vân sâhibi şâir, 76.

Fehîm-i kadîm, onycdinci aşırın de
ğerli türk şâirlerinden, 14.

Fehîm Efendi, Süleyman, Tefslr-i 
Mevâkib sâhibi İsmail Ferruh 
Efendi’nin yetiştirmesi, gâyet iyi 
Farca bilen, Karagüm rük'de ikâ
met eden şâir, 13, 14, 22, 24.

Felâtûn, Yunan feylesûfu Eflâtun, 
3 3 .  3 6 .

Fenârî, büyük türk âlîm i Mevlânâ 
Şemsüddin Muhammed, aklî ve 
naklî ilimlerde asnnın en ileri 
gelenlerinden biri, (vefâü, 1430). 
burada Fenâri’den kasd edilen, 
Isagoci fethi olmalıdır 11.

İN D E K S 295

Fergânî, Abbasi halifesi Me’ mûn 
zamânında şöhret bulan ve bir 
çok eserler yazan astronomi 
âlimi Ahmed b. Kuseyri’ l-Fer- 
gâni; (vefâtı, 840), 253.

Feridûn, İran’ ın hurâfe ile karışık 
eski târihindeki bir hükümdar, 

*99-
Fcr’ iyye dâiresi, Çirağan sarâyı müş

temilâtından olarak şchzâdelcre 
tahsisen inşâ edilmiş olan saray 
dâireleri 157.

Ferruh Efendi İsmail, Tefsir-i Mevâkib 
(Hüseyin V â ’ iz’ in e\-Meoâhi- 
bü'l-aliyye adi tefsirinin tercü
mesidir) sâhibi, Mesnevî’ nin ye
dinci cildi olduğu ba’zılarınca 
iddi’â edilen manzûmeyi Türk- 
çeye çeviren Tersâne anbar- 
emini, Londra sefiri, Şıkk-ı sâlis 
dcfterdârı, vefâtı, 1356 (1840),
13, 331.

Fethi Ahmed Paşa, Radosî-zâde, Dâ
mâd (Atiye Sultan’ ın zevci), 
Paris ve Londra sefiri, Tophâne 
müşiri, T icâret nâzın, (vefâtı 
>857). 58, 61, 64.

Fetvâ-hâne, Fetvâ-cmâneti, 11.
Filâhat-i nabatiyye, lbni-Vahşiyye’nin 

yazdığı ve Süryâniceden tercüme 
ettiği iddiâsında bulunduğu eser 
(Kitâbü filâhali’ l-kcbir ce’ s-sagir), 

a 53 -
Filibe, Rum eli-i Şarkî vilâyetinin 

merkezi, 148 226, 227.

Filortin ( ) ,  Tuna üzerinde
Vidin’ in kuzeyinde köy, (metinde 

yanlış olarak Florina ( )  
şeklinde), 189.

Fir’avn, Eski Mısır hükümdarlannın 
unvanı, 234.

Firka-i islâhiyye, Kozan dağlarında 
islâhât yapm ak üzere Derviş 
Paşa ile Cevdet Efendi idâresinde 
gönderilen kuvvet, 83, 205.

Fransa, 28, 70, loa, 103, 107, 109, 
n g ,  ıa8, 194, 195, a ıo , 219.

Fransa kânûn-nâmesi, 95.
Fransız elçisi, Fransa'nın İstanbul 

elçisi Mösyö Charles Tissot (Al- 
manach de Gotha 1881), 311.

Fransız konsolosu, Fransa'nın İzmir 
konsolosu Mösyö Pdlissier aıo.

Fuad Efendi, Paşa, Sadrâzam Keçeci- 
zâde Mehmed Fuad Paşa (vefâtı,
1868), a ı, 23, 34, 36-30, 41-43, 
45» 4 7 .  5 9 - 6 i ,  64, 67-69, 70-75, 
79, 80, 82, 84, 93, 94, lift, 
123. 257 -

Galata, 73, a a ı, 274.
Galata Mevlevi-hanesi, Galata’da 

Kulekapısı nâm mahalde bu
lunan M evlevi tekyesi, 17.

G âlip Paşa, Abdullah, Selânik vâlisi, 
Evkâf nâzın, ( vefâtı, 1903), 
379.

Gavriyel Paşa, Rumeli-i Şarkî vâlisi 
vezir, (Sâlnâme, sene 1306, s. 44 
de harekeli) 226.

Gâvurdağı, 175.
Gâyetü’ l-beyân, Cevdet Paşa’mn Şâ- 

fiye-i ibni Hâcib üzerine talebelik 
zamânında yazdığı ta’ likattan 
mürekkeb risâle, 7.

Gelenbevf Burhânı, mantıkin burhan 
bahsi üzerine Gelenbevî Ismâil 
Efendi'nin yazdığı risâle, la .

Gelenbevî Ismâil Efendi, matematik 
ve mantık âlimi, (1730-1790),
254-

Gcrdan-kıran Omer Efendi, Rumeli 
pâyelülerinden Gümüşhâne'li ö -  
mer Hulûsî Efendi, Şehzâdeler 
hocası, bir ara Mecelle cem’iy- 
yeti reîsi, (vefâtı, 1875), 96.

Girid, 335, 275, 279.
Girid'li Hoca, katar şeyhlerinden ve 

Fâtih ders-i âmlanndan Girîdî 
Süleyman Efendi, (asnnın büyük 
bir âlimi olup Fâtih Câmi'inde
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Mutavvel okutan bu zât müderris
lik tarîkına girmemiş, Şehhzâde, 
Vâlide, Lâleli, Sultan Selim ve 
Eyyub-Sultan câmi’lerinde vâ’iz- 
likde bulunmuştur; (Takvim-i Ve- 
bayi’  18 zi’l-hicce, 16 cumâde’l- 
ûlâ, 1252, 28 şâban 19 zi'l-hicce 

1254)* 8, 9-
Girid’li Mustafa (Naili) Paşa, Sad

râzam, (vefâtı, 1871), 64.
Golos, Yanya vilâyetinin Tırhala san

cağında kazâ merkezi kasaba 
(aynı isimdeki körfezde) 134.

Güdova (?) metinde Gülova (?), 
Lom suyu üzerinde köy (Bulga
ristan’da), ı8g.

Gümüşsüyü, Bursa’da mesire, 43.
Gürçeşme, (veya Gölpınar) Ruscuk’- 

un güneyinde ve Byela’nın, do
ğusunda köy, 188.

Hacerü’l-esved, K a’be’nin duvarın
daki mübârek siyah taş, 268,

Hacı A li Efendi, Cevdet Paşa’nın 
babasının babası, 4, 26.

Hacı Destan-zâde Hacı Abdullah 
Efendi, Redd-i Nasârâ hakkındaki 
risalenin müellifi, 78.

Hacı Karandok Bey, osmanlı-rus 
savaşında Rumeli harekâtına ka
tılan çerkes süvarilerinin kuman
dam, 190.

Haçadur Râhib, Ah tama r Katoği- 
kosu, 204.

Hâfiz Efendi, on dokuzuncu asırda 
İstanbul’da yetişen büyük mü
derrislerin ileri gelenlerinden bi
ri, Hâssa ordusu müftisi, Sultan 
Abdülmecid’in mu’allimi, mah
reç pâyeli Şehri Hâfiz Emin E- 
fendi (vefâtı, 1867), 8.

Hâfiz A li Efendi, Bey, Paşa, kolağası, 
miralay, mîrlivâ Kur'ân-ı Kerim'- 
in ve Hilye-i setâdet*in tab’ını te’- 
mîn eden bu zât tahsilini Paris’- 
de tamamlıyan ressam Hafız Ali

Paşa olmalıdır, (Mchıııed Es’ad, 
M ir'ât-ı Mekteb-i harbiyye, İstan
bul, 1310, s. 73), 128, 129, 245.

Hâfiz b. Haccr, SahUı-i Buhari şârih- 
lerinden, 268.

Hâfiz Mehmed Efendi, Hafız Ömer 
Efendi’nin yerine Lofça müftisi 
olan ve Cevdet Paşa’ya çocuklu
ğunda ders gösteren zât, 4.

Hâfiz Osman Efendi, meşhûr hattat, 
(vefâtı, 1698), 128.

Hâfiz Ö m er Efendi, Lofça müftisi, 
Cevdet Paşa’y ı çocukluğunda 
Arabcaya başlatan hoca, 4.

Hâfiz Seyyid Efendi, zamânının bü- 
büyük müderrislerinden, Çar- 
şamba-pazan’ndaki İsmail Efen
di Medrcsesi’nde münzevî yaşa
yan, ta’tîl aylarında dahi ders 
okutan hoca, 8, 9, 15, 16, 278.

Hâfiz T evfik  Efendi, M urad Molla 
şeyhi Mehmed M urad Efendi’nin 
en kıdemli şâgirdi, Dârü'l-mual- 
limin Farsça hocası, Encümen-i 
dâniş âzâsı 13, 15, 16.

Hakkâri, Doğu-Anadolu’ da kasaba, 

>99-
Haleb, 83, 91, 202, 206-209.
Haleb i, Muhammed bin İbrâhim  el- 

H alebî’nin Mültekâ şerhi, 4.
Halet Efendi, Sultan M ahm ud II 

zamâmnda Nişancı bulunan 
Mehmed Sa’ îd H âlet Efendi, 217.

H alil Paşa, Kapudân-ı derya müşir 
İbrahim H alil Paşa, 69.

Hama, Sûriye’de şehir, 175.
Hamîd Efendi, Hekim, ondokuzuncu 

asrın ileri gelen müderrislerinden 
(Fâtih’de ders okutur, aynı za- 
mânda hekimlik eder, iyilik sever 
bir zât idi), 8, 12.

Hamîdiye medresesi, Sultan Abdül- 
hamid I tarafından İstanbul’da 
Bağçekapı’da te’sîs edilen med
rese, 18, 62.
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Hamîdiye mektebi, Sultan Abdülha- 
mîd II tarafından Beşiktaş’da 
te’sîs edilen mekteb, 283.

Hâmmer, tanınmış tarihçi J . von 
Hammer-Purgstall, 74.

Hanedân-ı Â l-i Osm an, 270.
Hânedân-ı Saltanat, Osmanlı hâne- 

dânı, 193.

Hanovre, Almanya’da şehir, 246.
Hanson, G alata'da tacir (İstanbul’ 

da açılan onikinci ecnebi ticâret- 
hâııesinin sâhibi Charles Hanson 
(veyâ Hansom), Iiûznâme-i Ceri- 
de-i Havadis, 23 cumâdc’l-ûlâ, 
1278; Y . Çark, ayrı. eser. s. 242), 
211.

Harem-i hümâyûn, 158, 275.
Hârizm, H azar denizi ile A ral gölü 

ve Amuderyâ arasında kıt’a , 253.

Hâriciye nezâreti, 61, 64, 139, 207.
H arîrî, Ebû’l-kâsım Haşan, b. Ali, 

MaakÂmât müellifi (vefâtı, 1122), 
19, 119.

Harran, Urfan’ın güney-doğusunda 
kadîm  bir belde, 253.

Hârûnü’r-Reşîd Meşhûr Abbasî ha
lîfesi, 87, 163.

Haşan, Hazret-i A li’nin oğlu imâm 
Haşan, 162.

Haşan Bey, Sultan ibni’s-Sultan Ha
şan Bey Bahâdır Han, Akkoyunlu 
hükümdarı U zun Haşan, 87.

Haşan Çelebi, Aşçı-zâde, Mutavvel 
muhaşşîsi, 8.

Haşan Fehmi Efendi, Paşa, Nâfi’a 
nâzın (vefâtı, ıg ıo ) , 196, 274).

Haşan Hüsni Paşa, Bahriye nâzın 
(Bozcaada’ lı Patrona Hüseyin 
Paşa’nın oğlu), 278, 279.

Haşan Hayrullah Efendi, Hâfiz, 
İmâm-ı evvel-i hazret-i şehriyârî 
Şeyhülislâm, (sürgün olarak gön
derildiği T â if ’de ölmüştür 1898), 

*53. ' 54-

Hâtime tii'l-eş'âr, Fatîn Efendi’nin yaz
dığı şu’arâ tezkiresi, 76.

Hâtim, cömcrdliğiyle meşhur arab 
şâir ve reîsi,44.

Hausen (O jj* )  Almanya şehirler
den biri 258.

Haydar-Paşa hasta-hânesi, 281.
Hayreddin Paşa, Tunus’ tu, Sultan 

Abdülham idlI devrinde Şûrây-i 
devlet reisi ve Sadrâzam, vefâtı, 
1307 (1889/1890), 194, 279.

Hayrullah Efendi, Hekim-başı Ab- 
dülhak Efendi’nin oğlu, Meclis-i 
ma’ârif âzâsından, Encümen-i 
dâniş reîs-i sânısi, tarihçi, (vefâtı,
1866), 47, 50, 52, 57, 71.

Haysun Mısır’da Fuad ve

Cevdet Efendi’ lerin müsâfir edil
dikleri saray, 59.

Hazine, Hazine-i mâliyye, i lh .., 20, 
63, 110, m ,  114, 116, 144, 256,
257, 280.

Hendese-hâne-i berrîyye, 7.
Hersek, 147, 169.
Hezargrad, Şumnu’nun kuzey-batı

sında ve bununla Rusçuk ara
sında şehir, 190.

Hidiviyyet, Mısır vâliliği için kul
lanılan unvân, 108, 109.

Hilâfet-i islâmiyye, 127, 195, 217, 
270, 281.

Hilmi Efendi (Cevdet Paşa’nın hukû- 
kî bir m es’ele için mektûb yaz
dığı Hilmi Efendi’nin Mecelle 
cem’ iyyeti’ndeki iki Hilmi Efen
di’den hangisi olduğu açıkça 
belirtilmemiştir. Ancak bâzı kari
neler, kendisine mektûb yazılan 
zâun büyük bir hukûk âlimi 
olmakla müştehir (bk. metin s. 
84), Anadolu pâyeli, Mecelle 
cem’ iyyeti’nde iken Mahkeme-i 
temyiz ikinci reisi, Kastamonu’- 
lu Es-seyyid Ahmed Hilmi Efen
di (vefiktı, 1888) olduğuna delâ
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let edebilir. Aynı cem’iyyette 
bulunan Ömer Hilmi Efendi ise, 
Karîn&bâdî Abdurrahman Ef. 
di’nin oğlu olup, Müfettiş-i Ev- 
kâf mUsteşân idi. Sonra 
Mahkeme-i temyiz hukûk dâ
iresi reisi olmuştur; vefâtı, 1889 
dadır, 136, 139.

Hilmi, Mehmed Efendi, Mekteb-i ha
mîdiyye muallimlerinden; (bu 
mektebin ders nâzırı Mehmed 
Hilmi Bey olmalı); Feth-i Tnhala, 
İstanbul, 1314, s. 14, 280, 281.

Hilmi Paşa, ferîk, İzmir kumandanı, 
vâli-vekîli 210; Kumandan Paşa 
211.

Hilye-i sa'âdet, Cevdet Paşa’nın bir 
eseri, 244, 245.

Hind, 59, 253.

Hirsch, Baron de, Rumeli demir-yolu 
imtiyâzını alan Avusturya’lı mû- 
sevî mâliyeci (1831-1896), 94.

Hîve, Hârizm’de bir hanlığın mer
kezi, (rusların istilâsına uğra- 
mışUr), 61.

HizbiP l-bahr, Şeyh Nûrüddîn Ebi’ l- 
Hasan Aliyyi’ş-Şâzilî’nin, tertib 
ettiği du’â, 17.

Hoca Boğos, Paris’de tahsil eden, 
Mekteb-i tıbbiyye-i adliyye’de 
sınıf-ı sânî muallimi olarak uzun 
zaman Fransızca okutan ve, 
Auguste Michelot’dan coğrafya 
ve kozmografya kitâbları çeviren 
Beşiktâşî Tiryâki-oğlu Boğos E- 
fendi (Dr. Rıza Tahsin, M ir'ât-ı 
Mekteb-i Ttbbiyye, İstanbul, 1328, 
I , 4-9; Boğos Tiryâki-oğlu, Me
bâdi-i fern-i Coğrafya, İstanbul, 
Mekteb-i tıbbiyye litografya mat- 
bâ’ası, 1262; aynı müellif, Coğ
rafya, İstanbul, aynı matba’a, 
1263; aynı müellif, Risâle-i koz- 
moğrafya, İstanbul, 1274), 119.

Hoca HUsâmüddîn Efendi, Koca 
Mustafa Paşa’da sonra Eyyub’da 
yaşamış, mazinneden, meşhûr 
Mesnevî-han, vefâtı, 1285 (1868/
1869), 13, 230.

Hokand, MâverâÜnnelıir’de Fcrgana 
havâlisinde şehir, 61.

Hukûk mektebi, 196.
Humus, Sûriye’de kasaba, 175.
Hulefây-i abbâsiyye, 86.
Hulefây-i Râşidin, (erba’a), 86, 162.
Hüdâvendigâr, (Bursa vilâyeti), 67, 

70, 72, 96, 152, 159.
Hülâsatü'l-beyân f t  te'lifi'l-K ur'ân, Cev

det Paşa’ nın matbu’ arabca 
risalesi 228, 244.

Hûlâsatü'l-hisâb, Öm er H ayyâm 'ın ri- 
yâziyeden bir eseri, 225.

Hümâyûn, yüksek, kudretli, uğurlu 
gibi mânâlara gelip, padişahlar 
için  kullanılan bu ta’bîr, aynı 
zamanda, Hind hükûmdârı, Bâ- 
bür’ün oğlu ve halefinin adıdır, 

199-
Hüsâm Efendi, İstanbul pâyeli, Mec- 

lis-i ma’âıif-i umûmiyye âzasın
dan, târih-şinâs, sudûrdan Celâl 
Efendi hafidi Ö m er Hüsâmüddîn 
Efendi, Şeyhülislâm, (vefâü, 
1871), 63.

Hüsâmü’d-Devle, İrân şâhı Nâsırüd- 
din’ in ammi-zâdesi, 199, 200.

Hüsâmüddin, Alesneul'nin yedinci 
cildi olduğu, bâzılarınca ileri 
sürülen, eserin yazarı olması 
muhtemel şahıs, 234.

Hüsâmüddîn Çelebi, Mevlâna’mn 
hulefâsından olup, vefâtında me- 
şîhatine geçen zât, 232.

Hüseyin Bey, Bezm-i Âlem Vâlide 
Sultan’ ın kethüdası, 39.

Hüseyin Paşa, Tuna kumandanı, fe
rîk, 179, 181.

Hüseyin Avni Paşa, Serasker, Sadrâ
zam,(vefâtı, 1876)117, 118, 123-
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125, 130-132, 139, 147, 148, 
152-155, 158-160, 170; Sadrâ
zam, 133;

Hüsni Bey, yâverân-ı Hazrçt-i şehri- 
yârîden, binbaşı sonra kayma
kam, (daha sonra mîrlivâlığa 
kadar yükselmiş, Meşrûtiyyet’ in 
ilânından sonra menkûb olmuş
tur), 211, 212.

Hüsni Paşa, Hüseyin, Zaptiye müşiri 
M ora’da Sultan çiftliği nâzın 
Mehmed Efendi’nin oğlu, vâli- 
liklerde bulunmuştur, divân sâ
hibi şâirdir, vefâtı 1877 dedir, 
132.

Hüsrev Paşa, K oca, Sadrâzam, (vefâtı 
1855 dedir), 220.

İbni Kem âl, Osmanlı âlim  ve mü
verrihi, Şeyhülislâm (1468-1534), 

*39-
lbn i Abbâs, Hazret Peygam berin 

amcası Abbas’ın oğlu Abdullah, 
268, 277.

İbni Abdilmelik, Emevî Halîfesi Ve- 
lîd ibni Abdilmelik, 86.

İbni Haldûn, tanınmış arab tarihçisi, 
239, 268.

ibni Haldûn Tercemesi, 80.
İbni Hayyâm , meşhûr İran şâiri, 30, 

225.
İbni İshak, Siyer sâhibi Ebû-Abdillah 

Muhammed b. İshak, 248.
İbni Sînâ, tanınmış İslâm âlim i, 239.
İbni Vahşiyye, Filâhat-i nabatiyye mü

ellifi, 253.
İbni Yem în, E m îr Fahrüddin Mah

mud, İrân şâiri, Mukatta'ât sâ
hibi, 225.

lbrâhim , Peygamber, 243, 247.

İbrâhim Paşa Câm i’i, İstanbul’da 
Şehzâde Câm i’ i civârında Nev- 
şehir’ li İbrâhim Paşa tarafından 
yaptırılan câmi’i, 8.

Ibtidâiye, Nûr-ı Osmâni Câmi’i civâ- 
hında sıbyân mekteblcrine nü- 
mûne olarak açılan mekteb, 126.

Ignatief, Rusya’nın İstanbul sefiri 
G^n^ral Comte Nikola Pavloviç 
Ignatief, 146, 147; Rus elçisi, 
151 161, 169.

İmâm-ı a’zam, Ebû-Hanife, 250.
İmâm Mâlik, 88.
İmâm Şâfi’ î, 87.
İmâm Şerefüddîn Mes’ ûdî, matema

tik âlimi, 254.
tmâm-zâde Es’ad Efendi, en değerli 

müderrislerden ve sudûrdan, 
(vefâtı, 1850), 8, 10.

İmru’u’ l-Kays, câhil iye devri arab 
şâirlerinin en büyüklerinden, 
Mu’allekât-ı seba’dan birinin sâ
hibi, 223.

Incil'-i Yuhanna havarilerden Yuhan - 
na'nın yazdığı İncil, 282.

tngiliz elçisi (1876 da), Sir Henry 
Elli ot, 154.

tngiliz elçisi (1881 de), Mösyö Ge- 
orge Goschcn, 214.

tngiliz elçisi, (1890 da) Sir YVilliâm 
Withe, 214.

İngiltere, 102, 103, 107, 108,219,227.
İngiltere Kraliçesi, Viktoria, 227.
İpek böceği risâlesi (bk. Ta'l!m-nâme-i 

har(r), 65.
İrâk-ı arab, 253.
İran, 199, 201, 203.
İran şâhı, Nâsıruddin Şâh, 119.
Îsâ, peygamber, 112, 164, 167, 240,

241, 247.
Isağoci, mantıkdan kitâb-ı Furfurius 

(Porphyrios)'un muhtasarı, ta- 
savvurât’ ın mebâdîsi olan kül- 
liyât-ı hams bahisleri, (lsagoci 
önce bu bahislerin ismi olduğu 
hâlde sonra bütün mantık’a 
alem olmuştur), 64.

İshak Bey, İstanbul vapur-ı hümâ
yûnu tabibi, 211.
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İshale Efendi, Hoca, büyük osmanlı 
matematikçisi, Mühendishâne 
hocası, Tercümân-ı Dîvân-ı hü
mâyûn, dört cildlik Külliyyât-ı 
ulûm-ı riyâziyyt müellifi 7.

İskenderiye, 269.
İskenderun, 83.
İslimyc, Filibe’nin kuzey-doğusunda 

kasaba, 190.
İsmail Ağa, Elhaç, Lofça vücûhundan, 

Meclis âzâsından, Istabl-ı âmire 
pâyelilerinden, Cevdet Paşa’nın 
babası, 3, 4.

İsmail Efendi, Lofça müftisi, Cevdet 
Paşa’nın büyük babasının büyük 
babası, 3.

İsmet Bey, Sultan Abdülhamid II 
nin süt kardeşi ve esvâbcı-başısı, 
(vefatı, 1906), 270.

İstanbul, 4*9, 12, 13, 17, 18, 26-28, 
43, 45» 59» 60, 70, 74, 76, 86, 
94, 120, 131, 134, 135, 152-154, 
160, 169, 172, 174-177, 192, 
202-204, 206, 208, 210, 215, 221,
222, 239, 254, 265, 270, 279 
(bk. Dersa’âdet).

İstanbul, Cevdet Paşa’ nın İzmir'e 
gitmek üzere bindiği vapur-ı 
hümâyûn, 211.

Işkodra, 82, 973.
İtalya gazetesi, Roma'da intişâr eden 

İtalyan gazetesi (Giomale d’ Jtalia 
olabilir), 272.

İtalya konsolosu İtalya’nın İzmir 
konsolosu H. de Gubernatis 
(Gotha, 1881; Devlet salnamesi, 
1*98) ,  910, 911.

Ittifâk-ı sülâsi, Almanya, Avusturya- 
Macaristan vc İtalya’dan mü
teşekkil üçlü ittifak, 272.

İzmir, 60. 64, 65, 910-9 1 3 .
İzmir Dâire-i belediye tabibi, 9 1 1 .
İzmir müdde-i umûmîsi, 1298 de 

Aydın vilâyeti müddei-i umu
mîsi Mihâil Efendi (Salname 
ii68 )  9io.
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İzmir telgraf me’m ûru, 211.
İznik meclisi, 390 senesinde İznik’de 

Arius’u mahkûm eden konsil, 
163, 940, 941.

tzzeddin, M idhat Paşa’yı sürgüne 
götüren vapur-ı hümâyûn, 214,

İzzet Bey, kaymakam, Sultan Abdül
aziz vak’asında kâtıl yardımcısı 
olm akla zan altında bulunan
lardan, 213, 214-

İzzet M olla, Keçeci-zâde, İstanbul 
pâyeli, meşhûr şâir, (vefâtı, 1245 
=  1829/1830), 14.

İzzet Paşa, Mehmed, müşir, eski 
seraskerlerden, son zamâmnda 
Selamlık resm-i âlisine me’mûr 

«74» «75-
İzzet Mustafa Efendi, hattât, bes

tekâr, reîsül’ulemâ, Rum eli ka
zaskeri, Yesâri-zâde ( vefâtı, 
1849), 129.

K abâ, M edine’ye bir saat mesafede 
dağ, karye, 248, 955, 956.

K â ’be, Mekke’de müslûmanların kıb
lesi olan mukaddes yapı, 959, 
260.

Kabûli Paşa, Mehmed, m uhtelif ne
zâret ve sefaretlerde bulunmuş 
vezirlerden H âriciye nâzın, (ve
fatı, 1877), 94.

fCâdı Beyzâvl tefsiri, Bcyzâvî’nin En- 
oSrû't-tenzÜ ve Esrârû'l-te'vtl adlı 
tefsiri, 5.

K adı karyesi (Kadıköyü), Totrakan 
yakınında köy, 190.

K âdi M îr, Hidâye üzerine şerhi olan 
islâm ulemâsından Hüseyin K âdi 
M ir, (burada kasd edilen Hidâ
ye jerAi’dir), 7, 12.

K âdi Şureyh, Hulefây-ı Râşidîn dev
rinde kadı, 162.

Kadı-zâdeliler, Birgivî Mehmed Efen- 
di’nin Tarikat-ı Muhammediyye’ - 
sinde ifâdesini bulan dîn an-
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anlayışının müfrit tarafdarları; 
onyedinci asrın meşhûr bir vâ’ izi, 
Halveti ve M evlevi tarikatlarının 
şiddetle m u'ârızı bulunan Kadı- 
zâdc Mehmed Efendi'ye bağlı 
müte’assıb züm re, 229, 231.

Kadri Bey, Paşa, İstanbul şehremin- 
liğinde, nâzırlık ve vâliliklerde 
bulundukdan sonra 1880 de Baş
vekil olan M ehmed K ad ri Paşa, 
(vefâtı, 1885), 152, 196; Başvekil, 

' 97-
Kâm il Bey, H âriciye tcşrîfâtcısı, Fuad 

Paşa bacanağı, (vefâtı, 1878), 160.
Kâm il Paşa, Sadrâzam  Mısır’ lı Yusuf 

K âm il Paşa (1805-1876), 46, 80, 
82, 94, 118, 124, 130, 133, 146.

Kâm il Paşa, Sadrâzam  Kıbrıs’ tı Meh
med K âm il Paşa (1832-1913), 
274, 278; Sadrâzam , 224, 246.

Kan ber, Hazret-i A li’nin azadlı kö
lesi, 162.

fCânûn-ı esasi, .167, 168.
K ara H alil Efendi, Amasya’lı mü

derris, Ders-vekili, Hâce-i şeh- 
riyârî, M ecelle cem’ iyyeti ve 
Divân-ı ahkâm-ı adliyye âzâsm- 
dan, Fetvâ-emini, Şeyhülislâm, 
(vefâtı, 1880), 9. 11, 84, 136,137, 

' 54-
K ara Mustafa, Bursa’da kaplıca, 42.
Karabet Râhib, Erzurum’lu, Ahta- 

m ar’da marhasa, katoğikos, 204.
K aradağ, 169, 171, 184.
Karadeniz, 176.
Karagüm rük İstanbul’da semt, 13, 15

Karmctlis? , Augsburg’da so
kak, 161.

Kasîde-i bür'e, Şeyh Şerefüddin M u
hammed Bûsîrî’nin kasîde-i mî- 
miyyesi, 17.

K âtib Çelebi, onyedinci asrın büyük 
türk âlim ve m üverrihi, 239.

K âtib Kalfa, Pertev-Niyâl Vâlide 
Sultan’ın kâtibesi, 9 1, 92.

Kavffid-i osmâniyye Cevdet Paşa'nın 
Bursa'da yazıp eksiklerini İstan
bul'da tamamladığı Türkçe ka- 
vâ’id kitâbı, 45, 57, 216.

Kavâ'id-i Türkiyye, Cevdet Paşa'nın 
sıbyân mektebleri için yazdığı 
Türkçe kavâ'id risâlesi, 126.

Kayseri’ li Ahmed Paşa, Kapudân-ı 
derya, Tuna vâlisi (vefâtı, 1876),
153, 180; Kapudan Paşa, 154, 

«59-
Kâzım Bey, Keçeci-zâde Fuad Paşa’

mn oğlu, miralay, 129.
Kazimirski, Kur’ an’ ı Fransızcaya çe

viren, 982.
Kazzaz A n in , Mahmud II devrinde 

Ceyb-i hümâyûn ve Darbhâne 
sarrafı, paraya âid işlerin tedvi
rine me'mûr, Artin Bezciyan 
(vefatı, 1843), 203, 208.

Kelâm-ı Kadim, Kur’ân-ı Kerim, 129.
Kemâl Bey, meşhur cdıb Nâmık Ke

mâl Bey, 157, 222.
Kemâl Efendi, Paşa, Ahmed, Mekâ

tib-i umûmiyye nâzın, ( vefatı,
1886), 22, 37-41, 46, 155.

Kerîm  Bey, Mustafa Reşid Paşa’mn 
küçük yaşta ölen torunu, 70, 71.

Keyânî, İran’ın Keyâniyân sülâlesine 
mensûb, 199.

Kezûbî Haşan Efendi, müderris, Sul
tan Abdülaziz’ in şehzâdelik za
mâmnda hocası, Ders-vekîli, Hâ
ce-i şehriyâri, Şeyhülislâm Akşe
hir’ li Haşan Fehmi Efendi (Me
dine’de vefâtı, 1881), 9, 11, 95, 
96-

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa, Sad
râzam, (vefatı, 1271), 67, 69, 
70, 79-

Kırım muhârebesi, 29, 171.
Kırkkilise, Kırklarcli, 3.
Kısas-ı enbiyâ ve Tevârih-i hulefâ, Cev

det Paşa’nın tanınmış eseri, 126,
127, 226, 298, 973.
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Kirağos Efendi, Sis katoğikosu (Luka 
Açabahyan), vefatı, 1865, 205.

Kirkor Lusavoriç, ermenileri Hıris
tiyanlığa sokan ve onların ilk 
patriği olan aziz, 209.

Kitâb-ı mantık, Çaraiç Ohannes Efen
di’nin Türkçeye çevirdiği man
tık kitâbı, 77.

Kiiâbü'l-mânâl, M tcelle'nin altıncı ki- 
tâbi, 97.

Kit&bü'l-icârt (veyâ irârât), Mecelle'nin 
ikinci kitâbı, 110.

Kiiâbü'l-vedt'a, Mectlle'nm  altıncı kitâbı 
olmak iizere yazılıp neşr edil
diği hâlde hatalı olduğu anlaşı
lınca toplattırılan kitâb, 97.

Koca-Mustafa-Paşa Dergâhı, İstan
bul'da Koca-Mustafa-Paşa sem
tindeki “ Sünbülî (Sünbül Efendi) 
Tekyesi, (Ahmed Münib, Mec- 
mû'a-i tekâyâ, İstanbul, 1307, s. 4; 
Âsitane-i aliyye’ de ve Bilâd-ı Selâse'- 
de kâin mevcûd ve muhteıik tekyeler, 
İstanbul, 1256, s. 2.) 17.

Konya, 231.
Koska caddesi, İstanbul'da Bâyezid 

ile Lâleli arasındaki cadde, 135.
Kozan, Kozan-oğullarının vaktiyle 

hüküm sürdükleri sâhalar, 83, 
>74» >75» 202, 204-207, 209.

Köstence, 182.

Kubbe-altı, Topkapı sarayı’nda Dî- 
vân-ı hümâyûn’un toplandığı sa
lon, Divan-yeri, 90, 161.

Kuds-ı şerif, 208.

Kumbari, (Anstidis Kumpariş) Efen
di, İstanbul’da Rasad-hâne mü- 
düri, ûlâ sân isi, (Sûlnâme, ısgs, 
s. 60), m ,  117, 257.

Kur'ân, Eczây-i Kur'âniyye, 86, 128, 
>49, 164, 228, 234, 235, 244, 
247, 282.

Kureyş, Hazret-i Peygamber'in men- 
sûb olduğu arab kabilesi, 86.

Kuşadalı İbrâhim Efendi, ondoku- 
zuncu asrın büyük mutasavvıf vc 
âlim i, Halveti tarîkatinin Şa’bâ- 
niyye şu’besı mcşâyihındcn, 
(vefâtı, 1846), 15.

Küçük - Mustafa - Paşa, İstanbul'da 
semt, 13.

Küçüksu, Boğaziçi’nde Anadolu ya
kasında dere ve mesire, 69.

Kükürdlü, Bursa'da kaplıca, 42.
Kürdistan, 202, 209.

Lâristân, Güney İran'da, Fars eyâ
letine dâhil bir bölge olup mer
kezi L ar şehridir, 85, 87.

Laviglrie, Cezâyir-i garb ruhani reisi, 
Cardinal charles M artial La- 
vigdrie (1825-1892), 270.

Lebib Efendi, Mahkeme-i tem yiz 
cezâ reisi, 212, 213.

Lesseps, Vicom te Ferdinand de, Sü
veyş kanalını açdıran ve Pana
m a kanalının açılmasına teşebbüs 
eden fransız diplomatı, 106, 108, 
109.

Lofça (Lovaç), T un a vilâyetinde, 
Osma suyu üzerinde kasaba, 
(Cevdet Paşa'nın doğduğu yer), 
3*5» 7» >4» 26, 27. Lofça'lı, Cev
det Efendi, 11.

Londra, 29, 105, 169.

Luther, M artin, Batı hıristiyanlığında 
reform yapan ve protestan mez
hebinin çıkmasına yol açan din 
adamı, 246. 

i/ j j )  Avusturya nevâhısinden, 
166.

Mâbeyn-i hümâyûn, 38, 63, 70, 72,
96, 122, 151, 156-158, 170, 173, 
>90, 196, 210, 212, 245, 271, 
274.

M a'ârif nezâreti, 123, 126, 139, 153. 
>64,
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Macaristan, 24, 28.
Maçin, İbrâil’ in doğusunda kasaba, 

>79-
Mağnisa, 210, 211.
Mahmud I osmanlı pâdişâhı, 129.
Mahmud 11 osmanlı pâdişâhı, 5, 

217, 220.
Mahmud Beyefendi, Divân-ı ahkâm-ı 

adliyye âzasından ve Yu su f K â 
mil Paşa'nın havâss-ı mensû- 
bânından, 133.

Mahmud Paşa, osmanlı-rus savaşın
da Erkân-ı harbiyye reisi, ferik, 
Dâr-ı Şûrây-i askeri Nizâm  da
iresi reis vekili, (bk. Süleyman 
Paşa, Umdetü'l-hakâyık, İstanbul, 
1928, V I ,  405), 183, 192.

Mahmud Paşa, Kapudân-ı deryâ 
(Topcı-başı zâde, vefâtı, 1857), 63.

Mahmud Celâlüddîn Paşa, Ticâret 
vc N afi'a  nâzın, M ir'ât-ı hakikat 
adlı üç cildlik bir tarihin yazarı, 
zamanının sayılı münşilerinden, 
şâir ve bestekâr, (vefâtı, 1899) ,279.

Mahmud Felekî, riyâziye ve hey'et 
âlim i, M ısır'da rasadhâne mü- 
diri ve M a 'â rif n âzın  Mahmud 
Paşa el-Feleki, (vefatı, 1885), 269,

Mahmud H am zâvî Efendi, Şam müf
tisi, zamânının en büyük fuka- 
hâsından, (vefatı, 1887), 264.

Mahmud Nedim Paşa (Necib Paşa- 
zâde), Sadrâzam, (vefatı, 1881),
94, 97, 120, 122, 125, >45» >46. 
>48, 151-154-

Makâm&t-ı Hartrt, nevâdir, letâif, me- 
vâ'iz gibi konulara dâir 50 ma- 
kâmeden mürekkeb olmak üzere 
H arîrî’nin te 'lîf ettiği eser, 119.

M alta karakolhânesi, Y ıldız sarâyı 
bağçesinin Ortaköy cihetinde 
bulunan karakol binâsı, 213, 214.

Ma'lûmât-ı nâfi'a, Cevdet Paşa'nın 
Mekâtib-i rüşdiyyede okutulmak 
üzere yazdığı Türkçe risâle (mat- 
bû’ ), 39.

Maraş, 202, 206-209, 120, 121.

M argaliç (ç M jty , Yanya vilâyetinin 
Prevezc sancağında, Parga'nm 
kuzeyinde kazâ merkezi kasaba, 
(Margariti)* 137.

M atba’a-i âmire, Devlet matbaası,
128, 231.

M âverdî, İmâm Ebü’l-Hasan, ıl-Ah- 
kâmü's-sultâniyye müellifi, büyük 
İslâm âlimi, 85

Mebâni’ l-injâ, Müşir Süleyman Paşa’ - 
nın edebiyâta dâir eseri, (Istan- 
bul 1289) 117 , 126, 148.

Mecelle-i ahkâm-ı adliyye, bir mukad
dime, ve onalu kitâbdan mürek
keb Osmanlı medeni kânûnu, 
95» 97» >20, 126, 161, 174, 198,
263, 273-

Mecelle cem'iyyeti, 11, 96, 97, 120, 
>75» >94- '97-

Mecelle, muhtevi olduğu mukaddime 
ve onaltı kitâb: Büyü', İcârât, Ke- 
fâ le, Havale, Rehin, Emânâl, Hibe, 
Gasb ve İtlaf, Hacr ve İkrah ve Şûf’a, 
Şirket, Vekâle, Sulh ve İbra, Da'- 
vâ, Beyyinât ve Tahlif, Kazâ, 95"
97, 120, 126, 131, 161.

Mecidiye nişânı, Sultan Abdülmecid 
tarafından ihdâs olunan nişân,
81, 83.

Meclis-i âlî-i hazâin, 83.
Meclis-i âlî-i Tanzîmât, 72-74, 82.
Meclis-i ma'ârif-i umûmiyye, 37, 40, 

4 >» 45*52, 63, 72, 119, 257.
Meclis-i vâlây-i ahkâm-ı adliyye, 24, 

38,46, 58, 72, 82, 84, 90 221.
Meclis-i umûmî, Meclis-i meb'ûsân,

169, 178, 194-
Mecriufa-ifûnûn, M ünif Paşa’nın neşr

ettiği mecmûa-ı mevkûte, n o,
[Mecmû'a-iJ ulûm-1 riyâziyye, İshak 

Efendi’nin dört cildlik ma'rûf 
eseri, 7.

Mecmû'âlû'l-mühendistn, uzun zamân 
Mühendishâne'de Baş-hoca ola
rak ders okutan ve 1816 da 
Medine’de vefât eden matema
tik âlim i Hüseyin R ıfkı Efendi’
nin matbû eseri, 7.
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Meçva Metschwa, Die V ö l k e r

dts oımanischtn Reithes, A . Rittcr 
zur Helle von Samo, Wien, 
1877, s. 47), Yanya vilâyetinin 
merkez kazâsında nahiye mer
kezi Metsovo (Meç ova) kasabası, 

>35-
Medhal-i kava'id, Cevdet Paşa’mn 

Mekâtib-i rüşdiyyede okunmak 
üzere yazdığı risâle, 45.

Med ine-i münevvere, 116, 139, 225 
256, 268.

Medrese-i Hamidiyye, İstanbul’da 
Bağçekapı’dakî Abdülhamid I 
Medresesi, 6.

Mehd-i ulyâ, Sultan Abdülâziz’ in an
nesi Pertev-Niyâl Vâlide Sultan 
121.

Mehdi, Abbasi Halifesi, 37.
Mehmed, Sultan Abdülaziz’ in kâtili 

olmakla zanlı bekçi, 213.
Mehmed Bey, Mekteb-i harbiyye 

müdiri 126.
Mehmed A li Bey, Rehber-i tâlib&n-ı 

Mecelle müellifi, 273.
Mehmed A li Paşa, Dâmâd, Kapu- 

dân-ı derya, Sadrâzam, Âdile 
Sultan’ın zevci, (vefâtı, 1868),
63, 64, 66, 67, 69, 72, 220.

Mehmed Celâlüddîn, hattât, vefâtı, 
1829 (Habib, Hat ve Hattâtân, 
İstanbul, 1305 s. 166 da M ah
mud Celâlüddin), 129.

Mekâtib-i umûmiyye nezâreti, 37.
Mekke hacılığı, yunanlı bir hekimin 

yazdığı risâle, 281.
Mekke-i Mükerrcme, 86, ıgg, 248, 

255» 259, 264.
Mekkî-zâde Âsim, (Mustafa) Efendi, 

Şeyhülislâm, (vefatı, 1848), 18.
Mekteb-i hamidiyye, Sultan Abdül

hamid II tarafından Beşiktaş’da 
te’sîs edilen mekteb, 280, 281.

Mekteb-i harbiyye-i şâhâne, 4, 16, 
>54. *59-

Mekteb-i hukûk, 197, 214, 215; 
Hukuk mektebi, 196,

Mekteb-i mülkiyyc-i şâhâne, 101, 122, 
*97-

Mekteb-i Sultânı, Calata-saravı’ nda 
Sultan Abdülaziz zamâmnda 
açılan lise derecesindeki mekteb, 
172, 196.

Mekteb-i tıbbiyye, 100; (bk. Tıbbiy- 
yc-i mülkiyye).

Memleketeyn, Eflâk ve Boğdaıı, 24, 
28, 29, 171, 184.

Me’mûn, Abbâsî halifesi, 87.
Memâlik-i osmâniyye, Memâlik-i 

mahrûse, 37, 90, 109, 138.
Mençikof, Rusya tarafından 1852 

senesinde fevkalâde elçi olarak 
İstanbul’a  gönderilen Amiral 
Prince Aleksandre Sergieviç 
Mcnşikof, 64.

Mersin, 174.
Mesih, Hazret-i İsa, 32.
Mesnevi, Hazret-i M evlânâ’nın meş

hûr eseri, 13, 17, 228-231, 233- 
236.

Meşihat, Şeyhülislâmlık, 11, 79, 82,
95. 96, 125, 246, 258.

MeUı-ı metin, İlm-i fıkh’ın mu’âmelât 
kısmına âit olmak üzere herkesin 
anlayabileceği bir ifade ile hazır- 
lanmağa başlanan ve bitirileme
yen eser, 73.

Mevkib-i hümâyûn askeri, osmanlı- 
rus savaşı sırasında Pây-ı taht 
muhâfazası için, İstanbul’un 20- 
40 yaşları arasındaki ahâlîsinden 
teşkil olunan ve Dâhiliye nâzın 
Cevdet Paşa’nın nezâretinde bu
lunan yardım cı asker, 172, 173.

Mevlânâ Celâlüddîn R ûm î, 230-234 
(bk. Celâlüddîn Rûm î).

Moorsom, gemilerin istîlâb hacmini 
ta’yîn için bir metod bulan İngi
liz mühendisi (<Jy j j *  Moorson 
veyâ Moorsom, Rapport ....d e  
de la Commission Internationale potır
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le tonnagr, jVoradounghiaıı, III, 

351-3 5̂)  io 5» 107*109.
Midhat Paşa, Sadrâzam , Şûrây-i dev

let reîsi, İzm ir vâlisi, 84, 94,
120, 122-125, 146, 15 1, 153, 
154, 158-160, 167, 168, 170, 175.
210, 214; (M idhat Efendi, M ec
lis-i vâlâ ikinci kâtibi, 69).

M iftâh, Gıyâsüddin Cemşîd’in Ulug 
Bey*c takdîm ettiği Miftâhi?l-hisâb 
adlı eser, 254, 266

Mir'âtü'l-Haremeyn, Eyyûb Sabri Paşa’  
mn tarih eteri, 224, 225.

Mi'yâr-ı sedâd, Cevdet Paşa’nın sıbyân 
mektebleri için yazdığı mantık 
rizâlesi (birinci baskı, 1293, ikinci 
baskı, 1303), 126, 164.

M ıgırdiç, Reşid Paşa’nm sarrafı, İs
tanbul’ un en zengin sarrafların- 
M ıgırdiç Cezâyirli-oğlu (Cezâ- 
yirliyan, 1801-1861, Y . Çark 
aynı eser, s. 47, 201), 63.

M ıgırdiç, Patrikhâne’nin Sis’e katoği- 
kos nasb ettiği M ıgırdiç Keyfsiz- 
yan, 206-209.

M ıgırdiç, Patrikhâne’ce Sis’e katoği- 
kos kaymakamı ta’ yîn edilen ve 
halk tarafından kabûl edilmediği 
için Ayintab’a  çekilen ve pro- 
t es tan olan marhasa, 206.

Mısır, 42, 59, 60, 75, 8o, 130, 149, 
150, 215, 220, 222, 223, 231, 
232, 244, 266.

Mısır-ı Kâhire, (K âhire şehri), 8.
Mısır’ lı Mehmed A li Paşa, K avala ’lı, 

Mısır vâlisi 5g.
M ı? ali âk a, lm ru’u’ l-Kays’ ın kasîde-i 

mu’allakası, 224.
Mufassal, Ahmed M idhat Efendi’nin 

Târih-i umûmts'i, 237, 239, 241,
242.

Muhammed, 163, 164, 167, 247; 
Mustafa, 86; Peygamber, 249; 
Risâlet-penâh efendimiz, 85, 89; 
Resûl-i ekrem, 159, 255, 260-262,

268, 277; Seyyidü’ I-enbiyâ, 127, 
196; Habib-i ekrem, 91, 92; 
Hâtemü’l-enbiyâ, 78, Hazret-i 
Peygamber, 162.

Muhammed bin Hasani'ş-Şeybânî, 
Hârun Reşid zamâmnda Divân-ı 
mezâlim hâkimi, 37.

Muhammed ibni Mûse’ l-Hârizmi, 
İslâm matematikçisi, 268.

Muhtar Paşa, G âzî Ahmed, meşhûr 
osmanlı kumandanı, Sadrâzam, 
matematikçi, (vefâtı, 1918), 250,
258, 260, 264, 269, 273.

Muhtasar-ı Mtââni, Sa’düddîn Teftâ- 
zâni’nin Telhisti LMiftâh fethi 
(Muhlasari?I-Ma’ani) 7.

Muhtasar usûl-i ftkh, Şirvâni Ahmed 
Hamdi Efendi’nin Türkçe risâ
lesi (İstanbul, 1302), 225.

Muhteşem, İrân şâir-i meşhûru Muh
teşem Kâşânî, 19, 225.

Muhvid’din ibni Arabî, Büyük İslâm 
mutasavvıfı, 16 (bk. Şeyh-i 
Ekber).

Mukaddime-i ibni Haldun, 79, 239.
Mukatta'ât-ı ibni Temin (b. bk), 225.
M urad V , osmanlı pâdişâhı, 154-158,

160, 161, 161, 170, 213; Zât-i 
şâhâne, 159, 168; Pâdişâh, 156.

Murad v’ in validesi (Şcvkefzâ Vâlide 
Sultan), 213.

Murad Efendi, El-hac Mehmed, 
İstanbul’da Çarşamba pazan’n- 
daki Nakşbendiyye’den Murad 
Molla Dergâhı post-nişîni. Sul
tan Ahmed câmi’ i vâ’izi, katar 
şeyhlerinden, Mesnevıhan, vefatı 
1848), (Fatin, Tezkire, İstanbul,
1271 s. 374), (çoğu defâ Şeyh 
Ef., 13, 15**7» 230

Murad Molla Dergâhı, Tekyesi, İs
tanbul’da Çarşamba-pazanndaki 
Nakşbendî dergâhı, 13, 17, 223.

Mûsâ, Peygamber, 234, 247.

Ttzakit-i Cadtl, 30
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Mushaf-1 ferif, Kuran-1 kerim, ıa8, 
îğg.

Mustafa Reşîd Bey, »Air, edib, JVu- 
mûne-i injâ müellifi (notta), 882, 
334.

Mutunu Paşa, osmanlı ricâl inden 
ve âyândan vezir, Londra büyük 
elçisi Kostâki Musunıs Paşa 
(vefâtı, 1891), 169.

Muş’lu Kürd Mûsâ Bey, K ürd Bey
lerinden, 334.

Mutamel, Sa’düddın Teftâzâni’nin, 
m a'in  i ilminden el-Mutavoel ale’ t- 
TelhSs adlı eseri, 8, 10.

Müellif, fÇâmûs müellifi Fîrûzâbâdı, 
267.

Mühtedı (Bi’llâh Muhammed) Abba
sî halîfesi), 87.

Müllckâ, İmâm İbrâhim Halebi’nin 
fîirû’-ı hanefiyyeden Mûlteka'l- 
ebhur adlı eseri, 4.

Müneccim-başı Efendi, Hacı Ahmed 
Tâhir Efendi, sudûrdan, riyâ- 
ziye ve hey’et âlimi, Meclis-i 
ma’ârif reîs-i sânîsi n a ,  116, 
a 69.

Müneccim-başı, osmanlı âlim ve mü
verrihi, Sahâifil’ l-ahbâr f i  Vefcâi’i 'l  
a'sâr müellifi Şeyh Ahmed Dede 
Efendi, (vefâtı, 170a), 239.

Mıinif Paşa, M a’ârif nâzın  Mehmed 
Tâhir M ünifPaşa, (vefâtı, ıg ıo ), 
196, 344, 278.

Münir Paşa, Dâhiliye nâzın, (Bursa 
vâlisi iken 1897 de vefât eden 
Ahmed M ünir Paşa), 244, 378.

Nahîfî, Mesnevi’y i nazmen tercü- 
me eden Şıkk-ı sânî defterdârı, 
şâir Süleyman Nahîfî Efendi 
(vefâtı, 1738), 339, 331.

Nailî Bey, V ak’a-nüvis, Takvim- 
hâne nâzın, Meclis-i vâlâ âza
sından, A kif Paşa-zâde Mehmed 
Nâilî Bey (vefâtı, 1371) ,  7a.

Nâmık Paşa, Mehmed, elçilik vâlilik, 
ordu müşirliği, nazırlık, seras
kerlik, Şûrây-ı devlet reisliği gibi 
büyük mansıblarda bulunan Şey- 
hülvüzerâ, (vefatı, 189a), 154, 
188-190.

N in u Halvâ Şeyh Bahaüddîn A m üli’- 
nin tasavvufdan eseri, 78.

Narda, Yanya vilâyetinin Preveze 
sancağı dâhilinde, aynı isimdeki 
su üzerinde kasaba (Arta, Amb- 
rakiya), 68.

Nâsırüddin, K açar sülâlesinden İrân 
şâhı (katli, 1896^ 199.

Nâsruddin Hoca, fıkralariyle meşhûr 
halk filosofu, 5.

Nasûh Efendi, pek çok talebe yetiş
tirmiş Mekke payesine kadar 
rütbe almış doksan yaşını geç* 
gin olarak 1890 da vefât etmiş 
Uşşak’lı müderris ve ders-i âm, 
(âyan reîsi Mustafa Asım Efen
di’nin babası) g , 11.

N azif Efendi, Paşa, Ahm ed, M âliye 
nâzın, (vefâtı, 1905) 378.

Nâzım  Bey, Şehremâneti mektûbcusu, 

274-
Necib Bey, binbaşı, Sultan Abdülaziz 

vak’asmda katil yardım cuı ola
rak zan altında bulunanlardan, 
a ıo , 313.

Necib Paşa, Mühendishâne’den me’- 
zun Belçika’da ilkmâl-i tahsil 
etmiş ferik, (Mösyö Necib Paşa) 
186.

Nedim, meşhûr şâir, a3g.
N ef’ î meşhûr şâir, 223.
Neş’et Efendi, 1854 dc vefât eden 

Meclis-i muhâsebe reisi, ûlâ rüt
besi ashâbından Neş’et Efendi 
olabilir ( Sicill-i osmânt, IV , 552; 
Sâln&me 1269, s. 50 ), 68.

Netâyicû’l-efkâr usul-i fıkk’dan Menû- 
rü’ l-envâr’ a. Azm î’zâde Hâletî’- 
nin haşiyesi, 8.
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Nevesin (Nevesinjc), Hersek’dc kazâ 
merkezi kasaba, 147.

Niğbolu, Tuna üzerinde kasaba. (Ni- 
ğebolu, C . Mostras, Dictionnaire 
giographique de l ’ Empire ol tornan, 
St. Pltersbourg, 1873, s. 176), 
177» «03. <85. 187.

Nigoğos Efendi, (Piskopos), Kirağos 
Efendi’nin ölümünden sonra Sis 
katoğikosluğuna seçildiği hâlde 
Ermeni patrikhânesi tarafından 
kabûl olunmayan Nigoğos Güle- 
senyan Efendi 305, 206.

Nikşik, Hersek sancağında kasaba, ı6g
Nil, 60, 333.
Nisvân-1 islâm, Cevdet Paşa kerîmesi 

Fâtıma Aliye H anım 'ın bâzı islâm 
âdetleri hakkında üç muhâvereyi 
hâvî kitâbı, (İstanbul, i3og) 375.

Niş, Sırbistan’da şehir. 14a.
Nişâpûr, İran’da şehir, 36.
Nişancı Câm i’ i, İstanbul’da Fâtih 

civârında câm i; 10.
Nişân-ı İm tiyâz, Sultan Abdülhamid

II tarafından ihdâs edilen nişân,

*45. *49-
Nişân-i Osmaniye, Sultan Abdülaziz 

tarafmdan ihdâs edilen nişân, 83,

85.
Nuh, Peygamber, 242, 243, 247.
Nûr-ı Osmânî Câm i’i, ıa6.
N uri Bey, Hendese-hâne hocası mira

lay, (İngiltere'de tahsil etmiş 
olan N uri Paşa Dâiretû'1-Ma,' 
â rf, I , 859) 7.

Nûri Paşa, M urad V  zamanında 
M âbeyin müşiri, Sultan Abdül- 
aziz'in katliyle mazrtûn, 158,
170, aıo.

Ohan Râhib, Ahtamar katoğikosu, 
304.

Okcu-zâde, meşhûr münşi Mehmed 
Şâhî Bey (vefatı, ıo3g-ı6ag/ı63o)

333.

Oktanı risilesi, Hoca İshak Efendi’nin, 
oktant âletinin ta’ rıfini ve kul
lanılışını gösteren eseri, 7.

Orta-kapu, Topkapt-sarayı’nda birin
ci avlu ile ikinci avlu arasındaki 
Bâbü’s-Selâm, 173.

Ortaköy, Boğaziçi’nin Rumeli yaka
sında Beşiktaş ile Kuruçeşme 
arasında yer, Z13.

Osman Efendi, Yenikapı Mevlevî- 
hânesi şeyhi olup 1304 (1886 -
1887) de vefat eden Osman 
Salihüddîn Dede, 13.

Osman G âzî, Osmanlı devletinin 
müessisi, 383.

Osman Paşa, Plevne kahramanı, Bos
na feriki, Mâbeyin müşiri, Se
rasker G âzî Osman Nûri Paşa, 
(vefatı, ı8g7), 148, 188, 189, 
191, 378.

Osman-pazarı, Tuna vilâyetinde ka
saba, 188-191.

Osman Sâib Efendi, Müneccim-başı 
İstanbul pâyeli, Tulumbacıbaşı 
konağında açılan Mekteb-i tıb- 
biyye’de mu’allim (vefatı, 1864),7

öklidis, m. ö. III. asırda İskenderi
ye'de yaşamış grek matematikçisi 
Euklides, 353, 366.

Öm er Paşa, Btikreş’de bulunan os- 
manü askerinin kumandam fe
rik sonra müşir (Serdâr-ı ekrem 
Ömer Lutfi Paşa); aslen hırvat 
ve adı Michel Lattas olup, 
Avusturya ordusunda subay iken 
Türkiye’ye ilticâ ederek müslü- 
man olmuştur; (vefatı, 1871), 27.

Ömer b. Abdilaziz, Emevi halifesi, 86.
Ömerü'l-Fârûk, Hulefây-i Râşidin'in 

İkincisi, 163, 355.

Papas-oğlu medresesi, İstanbul'da 
Çarşamba-pazan'nda 5, 7. 15.
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Paraklit, Yuhanna’nın Incili'nde (14, 
26,16, 13)de. bulunan bu ismin 
anlamı hakkında, 28a.

Parga, Yanya vilâyetinde ve Adriya 
denizi sâhilinde şehir, 139-142,

' 44. ' 45*
Paris, 25, ag, 46, 107, 135, a n .
Patrik, 1289 senesinde İstanbul Er- 

meni-patriki (Mıgırdiç Kırımyan 
Efendi), 306.

Patrikhâne, İstanbul Ermeni patrik
hânesi, 301, 305-207

Payas, İskenderun körfezi sâhilinde 
kasaba, 175.

Pây-i taht, İstanbul (b. bk.), 173, 177.
Pehlivan Mustafa, Sultan Abdülaziz* 

in kâtili olarak sulandırılanlar
dan biri, 213.

Pertev Paşa, Sultan Mahmud II 
zamâmnda Reîsülkütıâblıkda ve 
Mülkiye nezâretinde bulunan, 
Tabsıra müellifi Â kif Paşa’nın 
si'âyetiyle Edirne’de öldürülen 
Mehmed Said Pertev Paşa, (dî
vân sâhibi şâirdir, vefâtı, 1836 
dadır), 220.

Peta (<{), Narda’nm kuzey-doğusun- 
da ve yakınında köy, 68.

Petersburg, çarlık Rusya’sının mer
kezi, 29, 169.

Petro, Rus çan  birinci Petro, 219, 320.
Pınarbaşı, Bursa'da mesire, 43.
Plevne, V idin sancağında kazâ mer

kezi kasaba, 189.

Pop Jarko, Piva nahiyesi voyvodası, 

»47-
Potbaşı, İbrail ile Kalas arasında 

köy (Barboşi), 179.
Premedi, Yanya vilâyetinin Ergiri 

(Argyrokastron) sancağında kazâ 
merkezi kasaba, 18.

Prevezc, Yanya vilâyetinin bir san
cağı ve onun Narda körfezi 
medhalinde bulunan merkezi, 
*39-

Prens Aieksandr’ın kardeşi, Bulgaris
tan Prensi’nin küçük kardeşi, 
İngiltere Kraliçe’sinin dâmâdı 
Prens Henri, 227.

Prut vak'ası, Baltacı Mehmed Paşa*- 
nın birinci Petro’yu kuşatması 3.

R âif Efendi, Mcclis-i vâlâ âzâsından 
tevkî’i El-hac Mehmed R âif 
Efendi, (vefâtı, 1879), 68.

R âif Paşa, Nâfı’a ve T icâret nâzın, 
Meşrûtiyyet’den sonra Şûrây-ı 
devlet reîsi, G irid'i! Mehmed 
R â if Paşa (Köse) vefâtı, 1911 de
dir, 274, 278.

Râşid Paşa, Dram a’lı Haşan Paşa’nın 
oğlu olarak K âhire’de doğmuş, 
H idiv İsmail Paşa ile Paris’de 
tahsil görmüş, muteaddid vâli- 
liklerde, elçiliklerde ve nâzırlık- 
larda bulundukdan sonra Hâri- 
ciyc n âzın  iken Çerkeş Haşan 
tarafından öldürülmüş olan M eh
med Râşid Paşa, 169.

R au f Beyefendi, Sadık R if ’at Paşa- 
zâde, Şûrây-i devlet âzâsından, 
Başvekâlet müsteşârı, ölümün
den bir sene önce vezîr olan, 
Mehmed R au f Paşa (vefâtı, 
>883), 13 9 ,14 1, 144.

R au f Paşa, Mehmed Emin, Sadrâzam 
(vefatı 1859), 18, 58.

R au f Paşa, Çerkeş A bd i Paşa-zâde, 
Hassa müşîri, bir ara serasker 
(vefatı, 1908), 190.

R ecâî Efendi, Mehmed Meclis-i m a’
ârif-i umûmiyye âzâsından, Tak- 
vîm-hâne nâzın, V ak ’a-nüvîs, 
şâir ve münşî, tanınmış edîb 
Mahmud Ekrem Bey’in babası, 
(vefâtı, 1874) 46, 72.

Redd-i nasirâ, Hacı Destân-zâde Hacı 
Abdullah Efendi’nin Risâle f t  
reddi*n-nasârâ ve adem-i sıhhat-i 
enâctl-i trba’ a adlı eseri 78.
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Radif Paşa, Mehmed, Serasker, 154, 
158, 170. *7*. «75» 188-190.

Refik, Mehmed, Efendi, Elhac, mü
derris, kadı, Fctvâ-cmîni, Şeyhü
lislâm, (vefâtı, 1871), 66.

Rehber-i lâlibân-ı Mecelle, Mehmed Ali 
Bey’ in eseri, 373.

Reşid Paşa, Mustafa, .Sadrâzam, H â
riciye nâzın, (1799-1857), 18-21,
23-25. 27-39, 32, 33, 41, 42. 

6-67, 69, 70, 73-75, 8a, 115; 
adr-ı kerem-kâr, 30, 60.

Revan (Erivan), 202, 203, 208.
Rıza Beyefendi, Paşa, Hüseyin, Ram a

zan oğullarından İsmet Paşa- 
zâde, Mahkeme-i T em yiz reîs-i 
evveli İzm ir, Bursa ve Selânik 
vâlisi, E vkaf ve A dliye nâzın, 
vezîr, 228. 278.

Rıza Paşa, Serasker, (sekiz kere bu 
makâma gelmiş ve Cihan Seras
keri diye anılmıştır) vefâtı 1877 
dedir, 67.

Rıza Paşa, Yıldız kumandanı ve ferîk 
iken, müşir rütbesiyle Serasker
liğe tâyîn olunan Mehmed Rıza 
Paşa (vefatı 1911) 278; Serasker,
279, 280.

R if’at Paşa, Sâdık, Hâriciye nâzın, 
Meclis-i vâlâ reîsi, (vefatı, 1856),
64, 72-

RiPat Paşa, 93 savaşında ordu erkân-ı 
harbiyye reisi, m irlivâ (sonra 
ferîk ve 1878) 186.

R if’at Paşa, İzm ir vâliliğinden Dâhi
liye nezâretine getirilen ve sonra 
Sadrâzam olan H alil R if’at 
Paşa, (vefâtı, 1903) 279.

Risâletü'l-vefâ, Cevdet Paşa’nın vefa ve 
istiglâl hakkında Arabca olarak 
kaleme aldığı risâle (nüshası Ve- 
liyyüddîn Efendi kütübhânesin- 
dedir), 135-137-

Riyâzffl-Muhtâr, G âzî Ahmed Muh
tar Paşa’nın astronomi ve takvi
me dâir, Riyâzü'l-Muhlâr M ir'â- 
tü'l-mikût ve'l-edoâr adlı eseri,

250, 358, 264-266.
Roma, 167, 235, 270.
Romanya, 270, 272, 274.
Rûm , 30, 284.
Rum eli, 18, 26, 79, 82, 94, 143, 148, 

150, 151, 165, 171, 174, 176,
179, 184, 192.

Rumelî-i şarkî, 226-228.
Rusçuk, Tuna vilâyetinde sancak, 

Tuna nehri üzerinde şehir, 27, 
177, 180, 182, 183,185,187, 188, 
190-192.

Rusya, 24, 27-29, 42, 64-67, 102, 
146-148, 151, 168-171, *75-*79. 
182-185, 189, 192, 199, 203, 
217-219, 236, 227, 272.

Rusya elçisi, 1877 de Rusya’nın 
Londra’daki büyük elçisi Gendral 
comte de Schomvalovv, (Şuvalof),
169.

Rusya imparatoru, (mülteciler mes’e
lesi sırasında) Nikola I, 29; os- 
manlı-rus muharebesi sırasında: 
Aleksandre II, 169, 175, 184; 
1885 senesinde: Aleksandre III, 
337.

Rusya’nın İstanbul sefâreti Baş-tercü- 
matu (Âkif Paşa’nın Reisül- 
küttâblığı csnâsında), 303.

Rusya veliahdi, 1876-1877 savaşı 
sırasında Çareviç grandük Aleksi 
(müstakbel Aleksandre III) 184.

Rüşdi Efendi, elif-bâ risâlesi müellifi, 

77-
Rüşdi Molla Efendi, Sâlih-zâde Meh

med, Şeyhülislâm Es’ad Efendi’
nin oğlu, Dâr-ı şûrâ, Mcçlis-i 
vâlâ, Meclis-i Tanzîmât müftisi, 
Rumeli kazaskeri, (vefatı, 1859),
63. 72.

Rüşdi Paşa, Mütercim, Mehmed, 
Sadrâzam, Serasker, Hassa mü
şîri (v. b.), vefâtı, ı88a’dedir, 
46, 6 l, 64, 70, 72, 75, 183,
i5*-'54> *57-ı6ı, 168, 310-813.
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Sadâret, 23, 25, 58, 61, 63, 69, 74,
82, 122-125, 130, 145- 147, 153- 
»54» >59» *68, 194,216, 257, 279, 
283.

Sâdık Pa$a, Mehmed, Tuna vâlisi, 
Mâliye nâzın. Başvekil, (vefâtı, 
1901) 94, 124, 133, 134, 182.

Sadrüddîn Konevî, büyük türk mu
tasavvıf ve âlimi (vefâtı, 1272), 
230.

Sa’dullah Beyefendi, Paşa, M a’ârif-i 
umûmiyye nezâreti müsteşârı, 
Defter-i hâkânî nazırı, Mâbeyn-i 
hümâyûn baş-kâtibi Viyana sefi
ri, (Müfti-zâde Es’ad Muhlis Pa- 
şa’ nın oğlu, vefâtı ı8go’dadır),
126, 135, 152,157» 160, 216,218.

Sa’düddin Efendi, Seyyid Mehmed, 
Şeyhülislâm (vefâtı, 1866), 79.

Safvct Efendi, Paşa, Mehmed Es’ad, 
Mâbeyn-i hümâyûn ikinci kâtibi, 
Hâriciye nâzırı, Paris sefiri. 
Sadrâzam (vefâtı, 1883), 72, 130, 
146, 154, 169.

Safvet Efendi, Mustafa, Tersânc ruz- 
nâmçecisi, Karantinc ikinci kâti
bi şâir (vefâtı, 1869), 13.

Safvet Paşa, osmanlı-rus seferinde 
livâ kumandanı, 188-190.

Sâhib Efendi, Pîrî-zâde Mehmed, 
Şeyhülislâm, Aîukaddime-i İbni- 
Haldûn mütercimi, şâir (vefatı, 
>748), 79-

Sâhib-i Megâzi, Vâkidî, 268.
Sahlh-i Buhâri, İmâm Buhâri’in ha

dis mccmû’ası 248.
Sahih-i Müslim, İmâm Müslim’in hâ- 

dîs mecmû’ası 248.

Sahn-ı Semân, Fâtih Sultan Meh- 
med’in İstanbul’da te’sîs ettiği 
medrese, Medâris-i semâniye, 8

Sâib, on yedinci asrın büyük İrân 
şâiri, 30, 44.

Sâib Bey, Mektûbi-i Hâriciye mu- 
âvini (Salname, 1378, s. 50),

1280’de Dâhiliye kâtibi, ûlâ ev
veli, vefâtı, 1895, (Sicill-i osmânî, 
III, 185. v.d.) 80.

Sâib Efendi Ahmed, Zabtiye meclisi 
baş-kâtibi, Nân u Halvâ müter
cimi, (vefâtı, 1846), 78.

Saîd Beyefendi, Kem âl Paşa-zâde, 
osmanlı muharrirlerinden ve ri
calden, (vefâtı, 1921), 237.

Saîd Paşa, Mehmed, Başvekil, Sad
râzam, Âyân reîsi (vefâtı, 1914), 
194, 196, 215, 216.

Saîd Paşa, Süleymâniye’li Handan- 
zâde, nıîrim irâıı Hüseyin Paşa
nın, oğlu Hâriciye nâzın, Şürây-i 
devlet reîsi), 244, 279.

Saîd Paşa, Dâmâd-ı sehriyârî, Man- 
sûrc Seraskeri, Kapudân-ı deryâ, 
(Mihrümâh Sultan’ın zevci, 
vefâtı, 1868 dedir), 15, 23.

Saîd Paşa, Mekteb-i bahriyye hoca
larından, yedi sene İngiltere’de 
tahsil görmüş matematikçi, A n
kara, Konya, Kastamonu, Haleb 
vâliklerinde, Rasadhâne müdirli- 
ğinde bulunmuş müşîr, 126,208.

Sâik-ı Şâdî, Fuad ve Cevdet Efendi’- 
lerin Mısır’a gittikleri firkateyn 
vapur-ı hümâyûn, 59.

Sâlim, Mirzâ-zâdc, kazasker, bir 
şu’arâ tezkeresi müellifi, şâir, 76.

Sâlim Paşa, 93 harbi başladığı sırada 
Tuna ordusu birinci piyade fır
ka kumandanı m îrlivâ, 191.

Saltanat-ı osmâniyye, 271.

Saltanat-ı seniyye, 47, 50, 56, 63,
81, 92, 176, 178, 184, 213, 219, 
220, 270.

Sâmî, V ak’a-nüvîs ve şâir, Arpa- 
emîni-zâde Mustafa Sâm î Bey, 
(vefâtı, 1146=  1733/1734), 76,
223.

Samsun, 235.
Saraçhâne, İstanbul’da semt, 10.
Sarây-ı hümâyûn, 90, 91, 146, 154, 

' 55. 157» 159. 214-
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Sardenya, 29.
Sârim Paşa, İbrâhim, Sadrâzam, 

(müteaddid vâliliklerde ve nâzır- 
hklarda bulunmuş 1854 de vefât 
etmiştir), 23.

Schumann, lslâm iyeti kabûl ederek 
Osmanlı hükümetine baş vuran 
Hanovrc’li bir alman, 246, 258.

Seddülbahir, Çanakkale boğazı med- 
halinde müstahkem mevki, 212.

Selânik, 7, 72, 152, 159.
Selvi (Servi), Tuna vilâyetinde Lofça 

yakınında kasaba, 185, 190.
Semerkand, Türkistan’da şehir, 255.
Ser-kurenâ, Sultan Abdülaziz’ in Ser- 

kurenâsı H âfiz Mehmed Bey, 
Hakâyiku'l-beyân f i  hakki Sultan 
Abdülaziz Han adlı ve İstanbul’da 
1324 de matbû’ , bir târîhçenin 
m üellifi, 152; Sultan-Abdülha- 
mid’in 1298 de Ser-kurenâsı, 
Mahmud Hamdi Paşa, 212; Sul
tan Abdülhamid’ in 1309 da Ser- 
kurenâsı Hacı A li Bey (Paşa),279.

Ser-yâver, Sultan Abdülhamid I I ’ nin 
1293 de Ser-yâveri erkân-ı har
biyye mirlivası Mehmed Paşa, 190.

Seret köprüsü, Tuna’ nın kollarından 
Scret suyu üzerinde köprü, 180.

Serez (Siroz), Selânik vilâyetinde ka
saba, 7.

Server Paşa, Adliye nâzın (Hâ
riciye, Nâfı’a, Dâhiliye, ve Ticâret 
nâzırlıklarında, Paris, Viyana, St. 
PĞtersburg sefirliklerinde bulun
muş, 1886 da velât etmiştir) 244.

Seyfuddin Efendi, talebe-i ulûmdan, 
müderris, Şûrây-ı devlet ve Dî- 
vân-ı ahkâm-ı adliyye âzâsından 
Mecelle ccm’ iyyeti reîsi, sudûr
dan Harput’lu tsmâil Seyfuddin 
Efendi, (vefâtı, 1882), 10, 137.

Seyyid Bargaş jî-'), Zengibar
hükümdarı (Zambaur, Manutl de 
ginialogie. . . ,  Hanovre, 1927,
s. 129), 195.

Seyyid Bey, Sultan Murad V ’in 
kurenâsmdan, Sultan Abdülaziz 
vak’asında katil yardımcısı olarak 
suçlandırılanlardan, 213, 214.

Sırbistan, Sırbiye, 147, 169, 171, 183, 
184, 227.

Sırbistan Prensi, K ral Milan Obre- 
noviç, 227.

Sin ( ) , Çin, 49.
Sifr-i Tekvin, Tevrât’ ın Tekvin Kitâbı, 

243-
Silistre, Tuna nehri üzerinde müstah

kem şehir, 183.
Sipehsâlâr, Mevlânâ asrı ricâlinden 

ve ona bir menâkib-nâme yazan 
zât 230.

Sis, eski Kozan sancağının merkezi, 
şimdi adı Kozan olan kasaba 
201-209.

Siyer-i enbiyâ (Kısas-ı enbiyâ), Cevdet 
Paşa’mn sıbyân mektebleri için 
yazdığı Peygamberler târihi, 126.

Sofya, 148, 178, 226, 227.
Sohum Kafkasya’nın Karadeniz sahi

linde kasaba, 192.
Sûk L kâz, Islâmiyctten önce Hicâz’da 

T âif ile Nahle arasında şâir ve 
hatîblerin edebi mübâhase ve 
müsâbakalarda bulundukları pa
zar mahalli, 224.

Sultan Selim, İstanbul’da semt, 15.
Sultan Veled, Mevlâna’nın oğlu, 230,

231, 236.
Süleyman, Peygamber, 86.
Süleyman Bey, Paşa, askerlik, politika, 

ilm ve ma’ârif sâhaiarında gös
terdiği faâliyetle, târihe, edebi- 
yâta dâir eserleriyle tanınan, 
osmanlı-nıs savaşında Tuna vc 
umûm Rumeli harb orduları 
kumandanı olan müşîr Süleyman 
Hüsni Paşa, 117, 118, 126, 148- 
15° .  »54. 158, 192.

Süleymân Paşa, İrân şehzâdesi Hü- 
sâmüd’-devle’ye terfik olunarak
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Şâh’a  nâme-i hümâyûn götüren 
mîrlivâ, 199.

Süleymâniye, İstanbul'da semt, 153.
Süleymâniye Câmi’ i, İstanbul'un meş 

hûr câmi’i, 8, 15a, 153.
Süllem-i semâ, Cemşıd Gıyâsüddîn’ in 

astronomiden eseri, 955.

Süreyya Bey, Paşa, Mâbeyn-i hümâ
yûn ikinci kâtibi, Ser-kâtib-i haz
ret-i şehriyâri, (vefatı, 1894), 
196, 197-

Sûriye, 79 8a, ıaa , 123, 151-134. 
173-«75,  258.

Süveyş kanalı, 59, 103*107, 109.

Şâfîye-i lbni-Hâcib, İslâm âlim i lbni- 
Hâcib’ in sarf ilminden ma’ rûf 

e | | f|  7-
Şâkir Bey, Haydar-Paşa hasta-hânesi 

etibbâsmdan kaymakan, 28a.
Şâkir Efendi, Birgi'li, İstanbul pâyeli 

müderris, (Cevdet Paşa’nın icâzet 
aldığı büyük âlim), vefâtı, 1880, 
dedir, 10, 11.

Şâm-ı şerif, 175, 177, 264.
Şefik Paşa, Ali, M âliye nâzın, Sadâ

ret kaymakamı, Meclis-i vâlâ 
reisi ve Evkâf nazırı (vefâtı,
1867), 279.

Şehbazyan Efendi, Kayseri’ li, hukûk 
âlimi, Dîvân-ı ahkâm-ı adliyye 
âzâsından, Hukûk ve Mülkiye 
mekteblerinde Hukûk-ı düvel ve 
Ticâret mu’allimi, Temyiz âzâsı, 
bâlâ ricâlinden (ihtidâ ederek 
Ali Şchbâz Efendi ismini taşı
mıştır), i n ,  117, 257.

Şehirköyü (Pirot), Niş sancağında 
kasaba, aa7.

Şehzâde Câmj'i, İstanbul’da, 8.
Şeker-zâde, hattât, hezâr-fen Şeker* 

ci-zâde Seyyid Mehmed Efendi, 
(vefttı, 1753), ıa8, 129, 254.

Şekib Efendi, Paşa, Meclis-i vâlâ reisi 
(muhtelif nâzırlıklar ve sefirlik

lerde bulunmuş, ölümünden bir 
sene evvel vezîr olmuştur), vefatı 
1854 dedir, 67.

Şemsir Hâfız, meşhûr hattât, vefatı 
1236 (1823/1824) dadır; (Halt 
ve Haltâlân, s. 164 de Hâfız 
Cemşîr), 129.

Şem’ î, Mesnevi şârihi Şem’ î Çelebi, 
vefâtı, 1005 ( i596 (*597). 230.

Şerh-i akâ'ıd-ı adudiyye denilen akâ’id 
şerhi olmalı oT

Şerif Efendi, Ebu-lshak İsmail Efen- 
di'nin torunu Atâullah Efendi* 
zâde, Encümen-i dâniş reîs-i ev
veli Meclis-ma’ârif-i umûmiyye 
âzâsından ve sudûrdan (vefâtı, 
1860) 47, 49, 5°> S2-

Şerif Efendi, Eski-Zağralı, talebe-i 
ulûmdan, müderris, 9, 11.

Şerif Abdülmuttalib Efendi, İstanbul* 
da ikâmete me’mûr edilen eski 
Mekke emiri, 154, 159.

Şevket, İran şâiri Şevket Buhârî, 13, 

30. aa5-
Şeyh Hamdullah Agâh Efendi, Şeyh 

diye anılan meşhûr Amasya’lı 
hattât (vefâtı, 1520), 128, 129.

Şeyh Muhammed Bahâüddîn Âm ülî 
büyük mutasavvıf, N&n u Halvâ 
müellifi, 78.

Şeyh-i Ekber, M uhyi’ddîn A rab î, 
229, 234.

Şeyh Reis, ondokuzuncu asır İrân 
şehzâdelerinden, 249.

Şirket-i hayriyye, Boğaziçi’nde vapur 
işletmek için kurulan bîr kum
panya, 45.

Şirvânî Ahmed Hamdi Efendi, Makâ- 
mât-ı H arbî mütercimi, Muhtasar 
usûl-i ftkh  müellifi, Encümen-i 
teftiş ve mu’âyenc reisi, Meclis-i 
m aârif âzâsından, Hindistan ve 
Suat ce Afganistan seyâhal-nâmesi 
(İstanbul, 1300) yazan, Hare
meyn pâyesi ashâbından (vefâtı, 
1890), 119, 225.
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Şirvânî-zâde Mehmed Rüşdi Paşa, 
Sadrâzam, (vefâtı, 1874), 79. 80, 
84. 94» * *9* 122-125, 130, 159.

Şumnu (Şumna, Şumla), Tuna vilâ
yetinde kasaba, 179, 180, 182, 
<83, 185, 188-191.

Şûrây-i devlet, 84, 94, 96, 97, 109, 
130, 131, 140, 153, 167. 168, 194.

Şücâ’uddin, İslâm ulemâsından, cebir 
ilminin muhteri'i (Ebû-Kâmil 
Şücâ’  b. Eşlem olmalı), 149

Şükrü Paşa, Mekteb-i hamîdiyye mü- 
dîri, ferik, 280.

T acite, latin tarihçisi T acitus, a 16.

Ta’dtl-i mebâni'l'infâ, Cevdet Paşa’- 
nın Mebani’ l-infâ’yı tenkiden yaz
dığı risâle, 118.

T âh ir Paşa (serhoş), tahsilini Paris'de 
tamamlayan, Plevne'de Tevfik 
Paşa'dan önce Erkân-ı harbiyye 
reisi bulunan, sonra İkinci ordu 
(Edirne) müşiri olan kumandan, 
aa8.

T ah tâvî, Muhammed, Mısır’da hanefi 
fakîhlerinin ileri geleni, Dûn-1 
Muhtâr'a, haşiye yazan âlim (ve- 
fâtı 95a dedir), 139.

Tâif, Hicâz'de şehir, 214.

Takvîm-hâne-i âmire, 46, 7a.

Takvtm-i Vefiâyi', resmî gazete, 50,57.

Takvimi?l-edvâr, Cevdet Paşa’nın tak
vim e dâir risâlesi, (birinci baskısı 
İstanbul, 1287), 110-112, 257.

Ta'lim -i Edebiyyât, Recâî-zâde M ah
mud Ekrem Bey’ in tanınmış 
eseri (İstanbul, 1299), 214, 215.

Ta'ltm-nâme-i harîr, Türkiye’de ipek 
sanâyi’ ini geliştirmek üzere Agop 
Gırçikyan Efendi’nin yazdığı Er
menice eserin Cevdet Efendi 
(Paşa) yardımiyle Türkçeye ter

cümesi (Matba’a-i âmire litog
rafya dest-gâhı, 1269), 24.

Tanzîmât-ı hayriyye, 4, 5, 102.
Ta'rffffl-irtifi’ , Cevdet Paşa'nın tale

belik zamânında yazdığı irtifâ’ 
risâlesi, 7.

Târih, Sahâifİ’l-ahbâr, 239.

Târih-i âlem, Mekâtib-i askeriyye 
nâzın ve Mebâni'l-infâ müellifi 
Süleyman Paşa’nın umûmi târihi 
148-150, 249.

Târih-i Atâ, Enderûn-ı hümâyun târihi 
(b. bk.) ıag , 130.

Târih-i Cevdet, Tezâkir müellifi'nin 
1a cild üzere yazdığı meşhûr 
eser, 3, 58, 7a, 74, 96, 128, 134, 
a 16, 218, aaa, 223, 239.

Tarifi, İstanbul'da çıkan Türkçe ga
zete, 270.

Tarsus, 121.

T âyi' li’ llah, Abbasî halifesi (974-991), 
256;

Tefernic, Bursa'da mesire, 43.

Tefstr-i Kâdî Bey zâti, Envârü’ l-Ten- 

ztl, 5-
Tefslr-i Mevâkib, (bk. Ferruh Efendi) 

*3-
Teftâzânî, Sa’duddîn Teftâzânî, 80.
Tehzlb, (Teftâzânî'nin Tehzlbitl-man- 

tık ve'l-kelâm adlı eseri olmalı), 11.
Tem im i Efendi, Şeyh Muhammed, 

Mısır ulemâsından, 42, 71.

Ter ceme-ı fîâmûs, Ayın tâbi Asım Efen
di’nin el-Ukyânûs f t  lef emeli’  l-tfâ, 
mut adiyle Fîrûzâbâdi'den çevir
diği lügat kitâbı, 267.

Tersâne, 109.
Teşrifâtî-i askerî (muharrem 1309 da 

müşir Haşan Paşa) 279.
T e v r â t - ı  f e r i f ,  >49, 24a, 243.
Tezkire-i Salim, Mirzâ-zâde Sâlim 

Efendi’nin Şu'arâ Tezkiresi, 76.
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Thucydide, yunan tarihçisi, 216.
Tıbbiyye-i raülkiyye, 17a.
Tırhala, Yanya vilâyetinde sancak 

merkezi kasaba (Trikala'), 67, 

*34-
Tımova ( ıSyJ» ) ,  Tuna vilâyetinde 

sancak, vc merkezi olup Yantra 
suyu üzerinde bulunan kasaba
177, 184-186, 190, 226.

Tımova Mutasarrıfı (osmanlı-rııs har
bi sıralarında, Rumeli-beylerbeyi 
rütbesinde R auf Paşa, Sâlnûme 
’ * 9 3 ) >  190-

Ticâret nezâreti, 64, 175, 176.
Timok, Tuna nehrinin Vidin civâ

nnda aldığı tâbi, 189.
Timur Hâfiz, reîs-i huffâz (Sultan 

Abdülaziz zamâmnda), 129.
Tophane-i âmire, 126, 170.
Topkapı-sarayı, 155, 156, 159.
Tristenik Rusçuk’ tın güneyinde, Ziş- 

tova’nm doğusunda köy, 185.

Tulça ( ), T  una vilâyetinde 
sancak merkezi kasaba, 179.

Tuna, 84, 105, 109, 171, 176, 177, 
179-186, 188, 191.

Tunus, 61.
Turla, Dnester nehri, 171, 265.
Tûsi, matematik ve astronomi âlimi 

Nasirüddin Tûsi (1201-1274),
265-

Tutrakan, Tuna üzerinde Silistre- 
Ruscuk arasında kasaba, 183, 
186, 190.

Ubeydullah Efendi, Van ve Hakkâri 
tarafında Hâl idi şeyhi, 119. 

Ulah-Boğdan, Eflak-Boğdan, 184. 
Ulu Câm i', Bursa’da, 43.

Uluğ Bey, Tîmûr’ un Torunu ve 
Şâhruh’un oğlu, Türkistan ve 
Horasan hükümdârı, 154, 266. 

Urfî, büyük irân şâiri, 13, 19.

Vâdî-i T ûr, 34.
Vahan Efendi, Adliye müsteşarı, bâlâ 

ricâlinden (Sultan Abdülhamid
II devri), 196.

Vak’a-i hayriyye, Sultan Mahmud II 
tarafından Yeniçeri ocağının kal
dırılması (1826), 130, a 18, 220, 

82-3?
Vak’a-nüvîs Efendi, Ahmed Lûtfi 

Efendi, 218, 223.

Vakit, İstanbul’da çıkan Türkçe ga
zete, 212.

Vâlide-hanı, İstanbul’da Çakmakçılar 
yokuşunda meşhûr han, 128.

Vâlide Sultan, Sultan Abdülmecid’ in 
annesi Bezm-i Âlem Sultan, 39, 
56; Sultan Abdülaziz’ in annesi 
Pertev-Niyâl Sultan, 91-93, 120,
I2 i, 123, ıa6, 127, 13a, 15a,

154, «57, 158-
Vâlidc-Sultan mektebi, Sultan Abdül

mecid’in annesi Bezm-i Âlem 
Sultan’ın yapdırdığı D ârü’l-ma- 
’ârif (b. bk.), 39,

V an , 199. 202. 209.
Varna, Tuna vilâyetinde sancak, ka- 

radeniz sâhilinde kasaba 178, 
182, 183.

Vartan Paşa, Divân-ı adliyye âzâ- 
sından, muharrir ve gazeteci 
(Oscb Vartanyan Paşa, bk. Y . 
Çark, aynı eser, s. 173, 267), 
i n ,  117, 257.

Vassaf, Irân’lı meşhur münşi ve 
müverrih, 27, 30, 44.

Va^iyye-i Isâm, âdâb kitâbı, Isâmüd- 
din Isferâini’nin eseri, 11 •

Vefik Paşa, Ahmed, Başvekil, (vefâtı,
1891), a ı6 , 237.

Vehbi, Cevdet Paşa’nın ilk mahlası,
14.

Vehbi M olla, Mustafa, Mekâtib-i 
umûmiyye nâzır mu’âvini, Ana

IN D E K S 3*5

dolu kazaskeri (vefâtı, 1894), 

37*4* •
Vesîm  Paşa, H acı Ahm ed, Tuna 

bahriye kumandanı, Kapudân-ı 
derya, Bahriye nâzın, Şeyhü’ l- 
vüzerâ (vefâtı, 1910), 188.

Veter ü Ceyb, Cemşid Gıyâsüddin’ in 
Risâletü’ l-vcter ve'l-ceyb adlı eseri,

255-
Veysi, türk şâir ve m ünjîri, (vefâtı, 

ı6a8), 27, 223.

Vidin, Tuna nehri üzerinde şehir, 75,
178, 183, 188, 189, 191, 227.

Vidin’ li Hoca Mustafa Efendi, on* 
dokuzuncu asrın büyük müderris 
lerinden, hâmise-i süleymâniyye 
rütbesinde, (vefâtı, 1855), 8-1 a.

V idin’ li T evfik  Bey, Paşa, Türk 
matematik âlim i ve devlet adamı, 
Harbiye mektebinde hoca, M âli
ye nâzın, Dîvân-ı muhâsebât 
reîsi, Vaşington sefiri, müşîr, 
(vefâtı, 1901), 1 1 1 , 1 17, 257,279.

Viyana, 74, a 18, 270.

Voyvoda konağı, G alata’da karakol- 
hâne, 274.

Y a ’kûb Bey H an, Akkoyunlu hüküm
darı, U zun Haşan Bey’ in oğlu,
87.

Yâkût-i Müsta’sımi, Abbâsî halîfesi 
Müsta’sım’ın kölelerinden, meş
hûr hattat 128.

Yantra, Tuna nehri tâbilerinden, 185.

Yanya, Rumeli’de osmanlı vilâyeti ve 
o vilâyetin merkezi, 67, 68, 131 
*33, *35, *36, 138-140, *43. 
*47 *59 248, 257.

Yanya müftisi, (Yanya Meclis-i tem
yiz reîsi kibâr-ı müderrisinden 
M ir Ahmed Âsim Efendi olmalı. 
Salname, 1290, 1291, 1292J, 137.

Yavuz Sultan Selim, 165.

YedikuleMi Seyyid Abdullah Efendi, 
(Yedikule’ li Emir Efendi diye 
ma’rûf hattât, vefâtı, 1144 (*73«/ 
1732), *28, 129.

Yemen, 61.
Yeni Câmi’ , İstanbul’da Eminönü’n- 

deki Vâlide Câmi’i, 6.

Yenikapı Mevlevi-hânesi, İstanbul’da 
Ycnikapı dışındaki Mevlevi tek- 
yesi, 13.

Yenişehir, (Larissa), Tesalya’da, 134, 
140.

Yıldız kasr-ı hümâyûnu, sarayı, 210, 
212-214, 245.

Yularkıran - oğullan, Cevdet Paşa’- 
nın büyük dedesi olup Kırkkilise 
ahâlisinden iken Lofça’ya yer
leşen Ahmed Ağa’nın evlâdına 
ve torunlarına verilen lâkab, 3.

Yunan, Yunanistan, 67, 138, 139, 
222, 235.

Yusuf, Peygamber, 59, 86.

Yusuf Paşa, Sultan Abdülaziz devrin
de Mâliye nâzın, (vefatı, 1881), 
146.

Yusuf lzzeddin Efendi, Sultan Ab
dülaziz’ in büyük oğlu, (1857- 

*9*5). 9*-

Zeki Paşa, Mustafa, Mekâtib-i aske
riyye nâzın, Tophânc-i âmire 
müşîri, 278, 279.

Zengibar, 195.

Zeynel’âbidin Efendi, fukahâdan ve 
mahreç mevâlîsînden, 138 139; 
Yanya nâibi, (Salname, 1250, 
1291, 1292), 137.

Zeytun, Maraş’m kuzey-batısında 
kazâ merkezi kasaba, 209.

Zilini Paşa, Mustafa, Evkâf, Ticâret 
ve Mâliye nâzırlıklarında, Şûrây-i 
devlet riyâsetinde bulunmuş vü-
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zcrâdan. (vefâtı, 19*1 )> a44> 245> 

274. 278.
Ziştova ( t f ^ J ) ,  T u n a  üzerinde şehir,

177. >»5.  187-189.
Ziyâ Bey, Paşa, Bosna müfettişi, 

meşhûr şâir, 93, *57-

Z ü beyr ibni’ l-A vvâm , ashâbdan ve 
aşere-i mübeşşereden, 86.

Zü hdi Paşa, A hm ed, N âfi’a  ve  M a ârif 
nâzırı (vefâtı, 1902), 244, 270. 

Züleyhâ, F ir’avn’un vezirin in  zevcesi, 
86.

N ot.: Takvim i islâh etmek üzere 
teşkil edilen komisyonca hazır
lanan mazbatanın reis ve  âzâya 
mahsûs imzâ yerlerinde (s. 117) 
üzücü bir hatâ yapılmış, komis
yonda bulunanların teşrifat sırası 
s. m  deki şekle uygun olması

lâzım  geldiği, C evdet Paşa’nın 
ismi, reise mahsûs m ahalde, yân i 
başda bulunması îcâb ettiği hâlde 
im zâlar her nasılsa aslının tamâ- 
meu aksi b ir tertibde gösteril
miştir.
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