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ÖNSÖZ

Ahmed Cevdet Paşa, muntazam tahsili, çalışkanlığı, kavrayıcı zekâsı, 

öğrenme iştiyakı ve zamanı israf etmemek gibi şahsî kabiliyetlerinin yapıcı 

tesiri sayesinde, medreseden yeüşen son devir Osmanlı ulemâsı arasında 

temayüz etmiş bir şahsiyettir. Klâsik terbiye alması yamnda^ Bau düşünce 

sistemi hakkında da bilgi sâhibi olarak yetişen Cevdet Paşa’mn çalışmalarım 

Tanzim at döneminin ihtiyaçları belirlem iştir. Paşa, ‘neşr-i ulûm” ideali 

doğrultusunda ve muayyen siparişler çerçevesinde târih, hukuk, dil ve 

edebiyat sahasında hazırladığı eserleriyle ^çok cepheli bir ilmî hüviyet 

kazanm ıştır. Bugüne kadar Paşa’mn târih ve hukuk sahasında yaptığı 

çalışmalarla kültür târihimize katkıları üzerinde çalışıldığı halde, edebî yönü 

ihmal edilmiştir.

Bu çalışmamızın konusu, Dîvan edebiyaünın son tâkipçilerinden olarak 

takdim  ettiğimiz Ahmed Cevdet Paşa’nın hayâü, ilm î-edebî hüviyeti ve 

Drvançe-i Cevdetıd\i. eseridir.

Çalışmamızın Giriş bölümünde, Cevdet Paşa'mn mütefekkir ve devlet 

adamı olarak göründüğü devrede, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu 

durum hakkmda genel bilgi verilmiştir. On sekizinci asırda, devletin gerileme 

döneminde yapılan ilk çalışmalardan, resmî Batılılaşma karân olan Tanzimat 

dönemine kadar geçen sürede yaşanan değişiklikler kısaca a n la ^ şü r . Birinci 

bölümde, sırasıyla tahsili, yetişmesi, ilmî-siyâsî faâliyetleri ve husûsen edebiyata 

verdiği önem vurgulanarak Cevdet Paşa'mn hayâtı'anlaülmıştır. İlmî ve edebî 

hüviyeti tetkik edildikten sora, işlediği mevzûlara göre tasnif edilen eserleri 

tesbit ed ilmiştir. İkinci bölümde ise Dîvnnçe-i Cevdeth2.\<ikınd2L bilgi verilmiş, 

eserin bilinen üç nüshasından hareketle metin tesisi yoluna gidilmiştir. Nüsha 

farklarına işâret edUdiği gibi, eserde yer alan Arapça ve Farsça manzûmelerin 

tercümeleri ̂ p îîo t^ f^ n İm iş tir .



Bu çalışm anın tesbîünde yol gösteren ve ortaya çıkmasında dâimî 

desteklerini gördüğümüz tez danışmanım Doç. Dr. Mustafa UZUN’a teşekkür 

etmeyi mutluluk telâkki ederiz. Dîvançe-i Gsvdetle yer alan Arapça, Farsça 

şiirlerin okunması ve tercüme edilmesinde yardımlannı esirgemeyen Prof. Dr. 

Tahsin YAZICI, Nurettin BAYBURTLUGİL ve Dr. Salim ÖĞÜT’e, tez program 

danışmam Prof. Dr. Mustafa FAYDA’ya, Doç. Dr. Neclâ PEKOLCAY ve Doç. 

Dr. Haşan AKSOY’a bu vesileyle teşekkür ederiz.

Meliha YILDIRAN 

İstanbul, Mayıs 1994
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GİRİŞ

Onsekizinci asnn başlarından itibaren Osmanlı Devleü’nin iktisâdı, idârî 

ve askerî sıkmalarla karşılaşması, devrin yöneticilerini ıslahat tedbirleri almaya 

yöneltmiştir. Aşağıda kısaca üzerinde dııracağım ız gibi, ıslâhat düşüncesi 

zamanla Osmanlı’yı Baü ile yüz-yüze getirmiş ve kurulan temaslar neticesinde, 

bu kültürün her alanda üstünlüğü konusunda bir inanç hâkim olmaya 

başlam ıştır. Bu inanç, şüphesiz son devir Osmanlı aydınlarının geçirdiği 

zihniyet değişikliğinin ve yakın târihte yaşanılan büyük toplumsal değişimin 

hazırlayıcısı olmuştur.

Her alanda Bafı’yı taklîd etmekten başka çâre kalmadığını kabul eden 

siyâsetin hüküm sürdüğü bir devirde gördüğümüz Cevdet Paşa, Baühlaşma’nın 

değil, fakat onun ne ölçüde ve hangi alanlarda gerçekleştirileceğini tartışmaya 

başlamışür. Bu hareketin öncüsü Reşîd Paşa ve çevresine kısa sürede kendisini 

kabul ettiren Cevdet Paşa, klâsik Osmanlı kültürü ile Batı kültürünün 

kendisinde güzel bir terkibini yapmış devlet ve ilim adamı olarak temayüz 

etm iş^itr^J (V

Paşa’yı gerektiği gibi tamyabilmek, eserlerini ve faaliyetlerini doğru 

olarak anlayabilmek bakımından, asrın başında Osmanlı Devleü’nin içinde 

bulunduğu siyâsî, idârî, kültürel duruma kısaca göz atmakta fayda vardır.

On yedinci asrın sonlarında m eydana gelen savaşlarda alınan 

mağlûbiyetler, Karlofça (1699) ve Pasarofça (1718) gibi andlaşmalarla^ başta 

toprak kaybı olmak üzere^çeşitli zararlar doğurarak^uzun süreden beri eski 

kuvvetini kaybeden Osmanlı D evleti’nin gerilem e dönemini başlatmıştır. 

Devleti idare edenleri, önce dahilî ıslah çâreleri aramaya yönelten bu durum, 

daha sonra B atı’daki gelişm eleri tâkip ed erek  yakından tammak ve 

yararlanmak zarüretini netice vermiştir.



Avrupa ile ilk temaslar, ihtiyacın getirdiği noktadan, yani askerî alanda, 

ordunun teknik araç ve gereçlerini temin etme şeklinde kurulmuştur. Fakat 

zamanla ve gittikçe artan bir şekilde bir bütün olarak takdir edilen Avrupa 

m edeniyeti, özellikle Lâle Devri’nde (1718-1730), yaygın bir şekilde ilgi 

görmeye başlamıştır. Bu meyanda^başta Fransa olmak üzere^ Avusturya ve 

İngiltere’ye gönderilen elçilerden, Bau’daki gelişmeyi tetkik etmeleri istetilmiş 

ve bu intibâlar ışığında ıslahat çalışmalanna ba§lariiiışür. Bu elçiler arasında 

Paris’e gönderilen Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in Fransa’daki teknolojik ve 

kültürel gelişm elere dâir tetkikleriyle iç üretim, şehircilik gibi konularda 

teferruatlı bilgi veren Sefâret-nâmesi önemlidir. Fakat^Mehmed Çeiebi’nin 

raporu devlet adamlarınca lâyıkıyla değerlendirilmemiş,yalnızca terakkinin 

şeklî neticeleri olan köşk ve bahçe mimarisi gibi yeniliklerle Lâle Devri 

hayatına.aksetmiştir. Medeniyeti getiren zihniyet dikkate alınmamışür. İktidar, 

liyâkat ve ma'lûmat yönünden durumu değerlendirecek aydın kadro yeterli 

olmadığından^yapılan temaslar, '‘yabancı askerlik uzmanları, matbaacılık ve 

mimarlık alanları’ ile sımrlı kalmıştır, idareciler gelişme ve modernleşmeyi 

adeta dış görünüşte zannederek^Baü’yı bu neticeye götüren görüş, düşünüş ve 

değerlendirme tarzım yeterince tetkik etmemişlerdir.

Tarihçiler ̂ gerilemeyi hızlandıran bir diğer unsuru^, devletin yanında, 

ülke menfaatine |’akat kendi zararlarına olan her türlü yeniliğe karşı cephe alan 

ve yenilikte ısrâr edenleri tasfiyede terifed ^  etmeyen ordu ve ulemâ sınıfının 

müessir otoritesi olarak ̂ gösterirler. Nitekim pâdişâh IIL iVhmed’in tahttan 

indirilmesi ve Nevşehirli İbrâhim Paşa’mn katli ile neücelenen Lâle Devri 

isyâm, ulemâ sınıfıyla birleşen askerin nüfüzunu ortaya çıkarması bakımından 

önemlidir.

Daha sonra tahta geçen ve Batılılaşma taraftarları olan L Mahmud, bilhassa 

askerlik müessesesine getirdiği yeniliklerle orduyu düzenlemiş, devlet ve 

millete moral kazandıran zaferler elde etmiştir. Aynı çizgide olan III. Mustafa 

da ordu donammım sağlamak amacıyla askerî mühendis yeüşüren bir okul 

açmıştır.

1730’dan iübaren yapılan düzenlemeler, yalmzca askerî alana münhasır 

kalmıştır. O devirde ordu, devletin selâm eti için şüphesiz hayatî önem 

taşımaktaydı. Fakat bir bütün olarak tammlanması gereken çöküş sebeplerini 

ortadan kaldırmıak, her alanda ilerlem ek için bir plân ve program 

doğrultusunda hareket edecek güçlü idâreciler gerektiriyordu. İlk defâ III.
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Selim, içinde bulunulan bu durumdan kurtulmamn tüm müesseseleri
r A

kapsayacak bir ıslah programı yapılması gerektiğini söylemiştir. Batı ile 

temasların devam etmesi için muayyen görevlerle gönderilen elçiler yerine, 

dâimî elçilikler kurma yoluna gitmiştir. Aynca Nizâm-ı Cedît adında bir ordu 

kurarak askerî modern usullerle yetiştirmeyi denemiştir. Fakat ulemâ ve asker 

dayamşması neticesinde^^azimli, ihtiyatlı ve dirayetli bir ekipten ma^lhrum da 

olduğu içindin. Selim tahttan indirilmiş ve ıslahat faâliyetleri yanm kalmışür.

'İO }c /
On dokiJZTlîıcu asnn başında tahta çıkan II. Mahmud, kendisinden önceki 

hükümdarlara oranla, üstün siyâsî becerilere sâhip bir pâdişahü. Devletin 

askerî alanda her gün daha da artan zayıflığının ve itibarsızlığının uzun süredir 

tek kaynağı olarak görülen Yeniçeri O cağı’m en uygun vasatı bekleyerek ilga 

etmiştir. Bu sâyedeyjzun süredir yönetici kadrosunda artık tek çıkı yolu olarak 

kabul gören ve bir inanç hâlini alan Batılılaşma hedefi önünde ̂ bir engel 

kalmarmştı. Asâkir-i Man|Ğre-i Muhammediye adında bir ordu kuran II. 

Mahmud, askeri* doktor ihtayacım karşılam ak için^bir askerî tıp okulu ve 

ordunun subav ihtivacım karşılamak için de bir harp okulu a ç m ış ta  Her 

sahada yabancı uzmanl^dan kurtulmak için farklı Avrupa ülkelerine talebe 

göndererek, yenileşm e hareketini y a v a ş y a v a ş  askerlik alammn dışına 

çıkarmaya çalışmıştır. Okuma yazma oramnı yükseltmek için^yeni okullar 

açmış ve ilköğretimi zorunlu kılmıştır. İlk nüfus sayımı o devirde yapıldığı gibi, 

halkı devletin icraâü hustîsımda bilgilendirmek amadylifc.ük gazete II. Mahmud 

zamanında çıkanlmıştır.

Hükümet yönetimi de ^Baü tarzında düzenlenerek^sadâret başvekilliğe, 

vezâret ise nezârete çevnlmiştir. Hatta o kadar ileri gidilmiştir ki, kıhk 

kıyafetteki keyfîliğe düzenleme getiren II. Mahmud, ceket, pantolon ve fes 

giyerek^alkı yönlendirmeye çahşmışür.

Diğer taraftan Baü ile kurulan yakın münâsebetler, ekonomik yönden 

OsmanlI Devleti’nin aleyhinde bir gelişme göstermiştir. Daha başlangıçta, 

coğrafî keşifler neticesinde, ^oğu ile fiaü arasında en uygun geçiş merkezi 

olma özelliğini kaybettikten sonra bozulan iktisâdî dengesi, yetersiz devlet 

adaml|^m elinde daha da kötüleşen Osmanlı Devleti, son asırda Batılı 

üMiekerte- yapağı ticârî anlaşmalardan da zararlı çıkmışür. Sanâyı^ve teknikte 

hızla ilerleyen Avrupa ülkeleri, üretim fazlası mallarım satmak için Osmanlı 

Devleü’ni pazar olarak kullamnca, yerli sanâyt çökmeğe başlaımşür.
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II. Mahmud’dan sonra tahta çıkan Abdülmecid döneminde, yenilik ve 

ıslahat düşünceleri daha da gelişerek devam etmiş ve Baülılaşma hareketinin ilk 

resmî beyâm olan Tanzimat Fermam ilan edilmiştir (1839). Öteden beri bu 

düşünceye sahip olan Reşîd Paşa, Cevdet Paşa'mn da dahü olduğu bilgili ve 

çalışkan devlet adamlarından oluşan bir ekiple çalışmalarım sürdürmüştür. 

Zamanla Batı kültürünün üstünlüğü konusundaki inanç, Osmanlı ricâli ve 

aydınları tarafınd an  daha çok benim senm iş, zihniyetin Batı lehine 

değişm esiyle birlikte sarlattan edebiyata, kılık kıyafetten mimarîye kadar 

hemen her sahada, Baühlaşma yanlısı bir değişme meydana gelmiştir.

Cevdet Paşa, yeni düzenlemeleri desteklemekle birlikte^Batı^ı hareketin 

aşırı kanadına mensup olanları daima tenki^J etmiştir. Ona göre^ devleti 

yaşatmak, ne yer^iklere karşı körce direnmek, ne de Batinm istisnasız taklidi 

ile gerçekleşe^ e^̂ e k t ir .  Öteden beri sahip olunan değerleri, yeni ilmi ve 

teknolojik güçlerle canlandırmak gerekm ektedir. Nettce itibari ile^ Cevdet 

Paşa, Baü medeniyeti karşısında dâim^ temkinli, seçici ve tasfiye taraftan 

olmuş/^ülkenin sosyal yapısına, ihtiyaçlarına uyarlanmış değişikliklerin 

kabûlünü savunmuştur. Baü ile eşdeğer düşünmediği medeniyet kavramam, 

dâimâ yârihî, içtimâi; bir dayanak ve kültürel muhteva ile birlikte m ü tâ ^  

etmişür. Mütefekkir ve devlet adamı sıfatıyla^eserleri ve icrâau, Paşa’mn ülke 

menfaatini, hizmetleri için mihrak noktası kabul ederek^bütün mesâ^ini bu 

ilkede teksif ettiğini göstermektedir.

11
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I. BÖLÜM 

AHMED CEVDET PAŞA, HAYATI ve ESERLERİ 

I. HAYÂTI 

A. Ailesi ve Talsîli

1. AUesl

Cevdet Paşa, 26-27 Man 1823 târihine rastlayan hicrî (13-14 Receb) 1283 

yılında, kendi ifâdesiyle “rûz-ı Hızra kırk gün kalarak”  ̂ doğdu. Doğum yeri 

günümüzde Bulgaristan sınırları içinde kalan Lofça kasabasıdır.^ Ebu’l-Ulâ 

Mardin, Lofça’mn tabiî özellikleri, suyu ve havasının letafeti sebebiyle^orada 

doğup büyüyen çocuklann kuvveüi ve zekî olduklarını, bunu Cevdet Paşa’da 

görmenin mümkün olduğunu, bu güzel iklimin onun tabîatına tesîr etmiş 

bulunduğunu, yetmiş yaşından sonra bile zihnen ve bedenen dinç k a l^  ve 

muhakemesini kaybetmeyerek çalışmalarım sürdürdüğünü yazmaktadır.-

Asıl adı Ahmed olup ^Cevdet mahlâsım Farsça hocası şâir Süleyman 

Fehim Efendi’den almışür.3 ileride anlaalacağı üzer^başanh ilk şiir tecrübeleri 

üzerine verilen bu mahlas, zamanla benim senerek ikinci ismi gibi telâkki 

edilmiştir.

Babası, Lofça eşrâfından ve meclis âzası “Istabl-ı Âmire'"^ pâyeli Hacı

 ̂ Cevdet Paşa, Tezâkir (nşr. Câvid Baysun), Ankara 1986, IV, s. 3, Bundan sonra 
yalnızca Tezâkir olarak amlacakür; Terceme-i Hal Deftarı, İstanbul Belediyesi 
Atatürk Kitaplığı, Cevdet Paşa Evrakı^nr. 47, vr. 1 ,̂

“ Ebu’l-Ulâ Mardin, Afedenl Hukuk Cephesinden AAmed Cevdet Paşa, İstanbul 
1946, s. 13.

3 Tezâkir, IV, s. 14.
“Istabl-ı Âmire" payesi, sâniye ve sâlise arasında bir rütbe olup,sivillere tevcih 
olunurdu, bk. Mehmed Zeki Pakalın. OsmanL Târih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü, İstanbul 1971, n, s. 8.



İsmail Ağa’dır. Dedesi, küçük yaşlarından itibaren tahsil ve terbiyesi ile 

yakından ilgilenerek, torıınunu, büyük pederlerinin mesleği olan din öğrenimi 

için teşvik eden H aa Ali Efendi’dir.5 Onun da pederi Lofça müftüsü İsmail 

Efendi’nin mahdûmu, Ahmed Ağa’dır. İsnaâil Efendi ise, Lofça’ya yerleşmiş 

olan Yularkıranoğlu Ahmed Ağa’mn mahdûmudur. Yularkıran Ahmed Ağa, 

K ırkkilise zâdegâm ndan Y ularkıranoğullan  hânedâm ndan olup^ Prut 

m uharebesinde sergerde olarak vezir Baltacı Mehmed Paşa’yla birlikte 

bulunmuş ve devlete pek büyük hizmeüer etmiş bir zâtür.^

Hacı İsmail Ağa, Lofça’lı meşhur Topuzoğlu hânedâdından Ayşe Sünbül 

Hamm’la evlenmiştir. Ahmed Cevdet bu evlilikten dünyaya gelmiştir.'

2. İlk TalsîU

İdarî durumu itibânyle mütevazî" bir Osmanlı kasabası olan Lofça, ilme 

verilen değer ve eğitim öğretim imkânları bakımından şanslı bir yerdi. 

Nitekim Ahmed Efendi, ibtidâiye ve rüşdiye eğitimini de içeren ilk tahsilini 

Lofça m ektebinde tamamlamıştır.^ Cevdet Paşa'dan başka, Tanzimat 

döneminin mühim devlet adamlarından Midhat Paşa da, ilk tahsilini Lofça 

mektebinde görmüştür.9

Ahmed Efendi ilk öğreniminden sonra dedesi H aa Ali Efendi’nin teşviki 

ile dinî ilimlere yönelmiş ve Lofça müftüsü Hâfız Ömer Efendi’den Arapça 

dersleri almağa başlamışür. Kısa sürede Arapça’yı kavradığım ifâde eden 

müellif^O hemen akabinde dînî ilimler tahsiline başlayarak Arabî ilimler, 

mantık, fık ıh  ve tefsir okuduğun y a z m a k ta d ır .İs lâ m î ilimlerden fıkıh 

sahasındaki temel eserleri okumağa başlayan Ahmed Efendi Halebîvç. MüJtekâ 
adlı eserleri okurken^enüz buluğ çağına bile girmediğini ifâde etm ek ted ir , 

Oysa AIûJtGkâf̂ \r\, siyâset, askerlik, cezâ hukûku, ticâret gibi bütün fıkıh 

konularına temas eden ve bunlarla ilgili hükümleri toplayan kapsamlı bir 

eserd ir. Paşa TezâkJr̂ dç., “ulûm-ı ş e r ’iyyede dahi biraz mümârese

13

5 Tezâkir, IV, s. 3.
 ̂ Fatma .\liye, Cevdet ve Zaınânı, İstanbul 1332, s. 7,

Fatma Aliye, a.g.e., s. 8.
® Fatma Aliye, 3.g.e., s. 9; îsmâil Habîb, Türk TecddüdEdebiyaa Târihi, İstanbul 

1340, s. 400.
tsmâil Hakkı Uzunçarşılı, MidhatPâ  ve Taif Mâhkûmhn. Ankara 1950, s. 127, 
Tezâkir, W, s. 4.
Cevdet Paşa. Terceme-i HnJ Defteri, vr. 1 .̂
Tezâkir,\Sl

9
10 
11



kesbeylediğini" s ö y le m e k te d ir , 3̂ “Biraz mümârese" ibaresiyle anlattığı bu 

meşguliyet ile, Lofça müftüsünün yanında yapüğı "fetvâ müsevvitliği”ne işaret 

ediyorsa, buradan, gerekli dînî ilim leri iyi derecede öğrendiği sonucu 

çıkanlabiiir. Müsevvitlik, fıkıh ilmini bilm ekten başka, münşîlik vasfım da 

gerektirir. Çünkü herhangi bir konuda verilen fetvayı düzenlerken, gereksiz 

uzatmalardan sakınmak için^eniş bir fıkıh bilgisi bikimine ihtiyaç duyulduğu 

gibi veciz ifâde bulmak melekesine de b a ğ lıd ır .M e le k e  kazanmak ise^çok 

çalışmayı gerektirir. Cevdet Paşa’mn çocukluğundan itibaren çok çalışmayı 

hedeflediği ve alışkanhk haline getirdiği görülmektedir.

Hâfız Ömer Efendi’den sonra, müftü Hâfız Mehmed Efendi’den de
manük ve beyan okumuştur. ̂ 5

Lofça’daki eğitim imkânları değerlendirildikten sonrajbu fevkalâde azimli 

ve başanh talebenin İstanbul'a gönderilme zarureti görüldü. Ancak anne ve 

babası çocuklarından uzun süre ayrılmayı göze alamıyorlardı. Bu endişeylCj 

kasabada Deli Müftî nâmıyla meşhur eski Lofça müftüsünden ders okumasına 

karar verilmişti. Bu zât, her ilimde, husûsen din iUmlerinde derin bilgi sâhibi 

bir âlimdi. Fakat bilgisinden istifâde etmek kolay değildi. Dünyada hiç bir şeyle 

kayıtlı olmak istemediği için^İsmâil Ağa’mn hususî ders karşılığı kendisine 

maaş tahsisini de kabul etmemişü. Dersler için^zaman ve mekân tâyin etmiyor, 

istediği yerde okutup anlatmağa b a ş l ıy o r d u .A h m e d  Efendi’nin tüm 

gayretine rağmen jbu hocadan istifâde edem eyeceği anlaşılınca ^İstanbul’a 

gönderilme zarûreü yeniden gündeme geldi. O sırada İstanbul’da, “Mekteb-i 

Harbiye'’ yeniden düzenlenerek cazip hâle getirilmişti. Ahmed Efendi’nin 

çalışkanlığım görüp takdir eden yakın çevre, bu okulu tavsiye etmişlerse de, 

dedesi Ali Efendi, torunu için medrese tahsilinde ısrâr etti.^" Son karar, 

talebenin İstanbul’a medrese tahsili için gönderilmesi yolunda verildi. Cevdet 

Paşa bu durumu şöyle anlatır: “Peder ve vâlidem dahi fevkalâde hırs u hâhîşimi 

görüp^ muvafakat eylediler. Bunun üzerine ,büyük pederim beni İstanbul’a
gönderdi.” 18

14

Teaîtf/; IV, s. 4; Fauna Aliye, s. 9. 
Ebu’l-Ulâ Mardin, n.g.e., s. 13-14.
Fatma Aliye, e , s. 9. 
re2Ûkir,-İW,s.5.

17 Fatma Aliye, a.g.e., s. 9. 
Tezâkir,V̂ ,s.5.



3. Medrese Tahsili

a. Hocaları ve Aldığı Dereler

Ahmed Efendi 1255 (1839) senesinde Arapça, mantık, beyan, fıkıh ve 

tefsir sahasında gerekli ilk bilgilere sâhip olarak yüksek öğrenimini 

tamanıiamak amacıyla İstanbul’a geldi. Fâtih Çarşambapazarı muhitinde 

Papasoğlu medresesinde bir hücreye yerleşip^^ Fâtih Camiindeki dersleri 

takip etmeğe b a ş la d ı.K e n d i ifadesiyle “mukaddemât-ı ulûmu” tamamlayarak 

geldiği İstanbul’da ilk hocası, Toyraıih Mehmed Efendi olmuştur. TezsJci/̂ do. 
yaptığı bir tasnife göre İstanbul’daki müderrisleri, ilmî otoritelerine göre dört 

tabakada mütâlâa etmektedir. Bu tasnife göre^ Toyranlı Hoca dördüncü 

tabakada yer alır.^i Tahsili hususunda titiz ve seçici olan Ahmed Efendi, 

hocasından yeterince istifâde edem eyeceğini anlar anlamaz onun dersini
bırakmıştır. 22

Ayrıca son tabakadaki ulemânın derslerini kifâyetsiz bularak onlan bir 

mânâda protesto eden anlamında, ‘ehl-i k ıyam ’ adıyla amlan talebelerle 

birlikte, daha evvel mantık okumasına rağmen, bu sahadaki bilgisi kuvvetli 

olan Birgivı Şâkir Efendi’den ders okumağa başlamıştır. Bir taraftan Şâkir 

E fendi’nin sabah derslerine devam ederken, ikindiden sonra ^ lu tavvel 

okumak için yetiştirdiği talebe sayısırun çokluğuyla şöhret bulan Vidinli 

Hoca’mn derslerini takip etmiştir.23 öyle ki^Ahmed Efendi’nin de iştirak ettiği 

Mutavvel derslerine üç yüzden fazla taleberûn devam ettiği bilinmektedir. 

.Anlaşılması içirip ön çalışmaya ihtiyaç duyulan bu dersler, çok defa sıkı ve 

faydalı m üzâkerelerle yürüû^ekteydi. Vidinli Hoca, kısa sürede muânz 

talebelerini iknâ^a muvaffak olmuşiT^ıüzâkereleri, yakınında yer gösterdiği 

Ahmed Efendi’nin de içlerinde bulunduğu küçük bir grupla sürdürmüş tür. 24

15

Papasoğlu medresesi hakkında bilgi için bk. Cahit Baltacı, OsrnarUı 
Medreseleri, İstanbul 1976, s. 332-333.

20 Fatma Aliye, a.g.e.. s. 11.
2̂  Bu tasnife göre 1. tabakada yer alanlar arasında Akşehirli Ömer Efendi, 

îtnamzâde Esat Efendi, .A.ntakyah Saîd Efendi, Denizlili Yahyâ Efendi en 
meşhur hocalardır. 2. Tabakada: Vidirüi Hoca, Şehrî Hâftz Efendi, Giritli Hoca 
ve Halcim Hâmid Efendi bulunmaktadır. 3- Tabakada^ hocalann en meşhurlan 
Hâfız Seyyid Efendi ve Birgivî Şâkir Efendi’dir. 4. Tabakada ise^ diğer 
müderrisler vardır. Fazla bilgi için bk. Tezâkir, IV, s. 8-10.

22 Ebu’l-ülâ .Mardin. d.g.e., s. 16.
23 TezâJdr. IV. s. 10.

Fatma Aliye, a.g.e., s. 17; Cevdet paşa TezâAü'de Vidinl» Hoca’mn ehliyetli 
olduğu kadar mütekebbir bir zât olduğunu, fakat insâfı da elden bırakmadığım 
söyler. Birgün kendisi, tarüşılan meselede aşın gidince Hoca’mn cam sıkılmış



Ahmed Efendi ayrıca İm am -zâde Esad E fend i’nin İbrâhim paşa 
Câmiindeki Şerh-i Akâîd derslerine devam etmi§tir.25

Antakya\ı Saîd Efendi’nin Süleymâniye Câmiindeki Mutavvei derslerine 

de özenle devam eden Ahmed Efendi, DenizlAi Yahyâ Efendi’nin husûsî 
sohbetlerinden de çok istifâde ettiğini zikretmektedir.26

Vidinli Hoca’mn ikindi derslerinden başka, tâtil günlerinde yaptığı 

derslere de devam ederek^ondan geniş bir şekilde faydalandığım söyleyen 

Ahmed Efendi, icazetini 1260 (1844) yılında Birgivî Şâkir Efendi’den almıştır.27

Ahmed Efendi Fâtih Câmiindeki derslere devam ederken, Hamîdiye 

medresesine talebe olmak için açılan imtihana girerek başarılı olmuştur.-^ 

Fakat bu medresenin tahsîsâtı olan oda ve bir calebevi geçinderecek kadar 

maaşı alabilm ek iç ir y ^ r  sabah Yeni Câmi’e giderek Kur'ân okumak şartı, 

derslerine devamım engelleyeceği gelirini ve Kur'ân okumak görevini 

bevvâba devrederek^aynldığını ve yalmzca müşkilâa müsellem olan Hamîdiye 

m ed resesin in  im tihanım  kazanrmş olm anın şe re fiy le  yetin d iğin i
söylem ektedir. 29

Tahsili süresince mâlî sıkıntı çekm eyen Paşa, medresede yapması 

gereken mutfak ve temizlik işleri için bir hizmetkâr mtarak^daha çok okumağa 

vakit ayırıyordu. Aynı şekilde, senenin yarışım tahsil masraflarım karşılamak 

am aayla taşrada, “cer”de, geçiren diğer talabelerin aksine^o, tâtil günlerinde 

verilen deslere devam etme imkâmna sâhipti.

Ahmed Efendi^ yetişmesi için m edrese müfredâtım kâfî görmeyerek^ 

Hendesehâne-i Berrî muallimi Bfliralay Nuri Bey’den hesap, cebir, hendese.

16

ve talebesini azarlamış. Bu tavırdan müteessir olan Ahmed Efendi, bir kaç ders 
boyunca müzâkeretere katılmamış. Bir süre sonra bu ihülâflı konuyu tekrar 
gündeme getiren meseleyi etraflıca anlattıktan sonra, talebesine “hak
Lofça’mn yedinde imiş’ diye iltifatta bulunünca Ahmed Efendi, hocasının 
hakkaniyetinden memnun kalarak ̂ kendisine hürrnette kusur etmemiştir, bk. 
Tezâldr, IV, s. 10.

-5 Fatma Aliye, a.g.e., s. 15; îmam-zâde Esad Efendi 1276’da vefât etmiş olup, 
Süleymâniye’de medfundur. Geniş bilgi için bk. Ebu’l-ülâ Mardin, a.g.e., s. 17.

-6  Tezâldr, IV, s. 9.
Fatma Aliye, s. 18.
Hamîdiye Medresesi için bk. Hüseyin Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, 
İstanbul 1982, s. 77.
Tê âkir, IV, s. 6.



logaritma, Oktant risalesi ve yeni tarzda ulûm-ı riyaziye dersleri almışür.30 

Ayrıca Müneccimbaşı Osman Sâib Bey’den matematik dersi alarak, o devirde 

medresede pek rağbet edilmeyen bu fen  ilimlerini öğrenerek yeti§mi§tir.3i 

İşte tamamen kendi arzusuyla yürüttüğü bu çalışmalar onu, ezberci, eski 

müelliflere muhalif düşünce geliştiremeyen, pratik faydası görülecek biğü^ 
edinemeyen ve bildiklerini uygulamaktan mahrum olup mezûniyeünden 

sonra elinden eski tarz üzere hocalıktan başka bir şey gelmeyen “medreseli 

tip'’ o lm aktan kurtarm ış, ilerik i y ılla rd a , özellik le  eğitim -öğretim  

müesseselerinde olumlu düzenlemeler yapabilecek özellikler kazandırmıştır. 

Ahmed Efendi’yi bu çalışmaya iten sebep, belki de İstanbul’a gelişinden çok 

kısa bir süre sonra şâhit olduğu Tanzimat ıslâhatı ve buna bağlı olarak ortaya 

çıkan gelişm elerdir. Çünkü Tanzimat, Osmanlı Devletiru, Baü düşünce 

sisteminin bütünü ile temasa geçirmiş, askerlik ve teknik alanlarda Avrupa’nın 

üstünlüğünü kabul etüği kadar, haklar alam nda, millî eğitim alanında ve 

edebiyat ile san’at alarunda da üstünlüğünü göstermiştir.32 Bu durumda klâsik 

eğitimin yeterli olamayacağını görebilen Ahmed Efendi, bayram günleri 

dışında tatil yapmayarak derslere devam ettiğini, geceleri de kitap mütâlâası ile 

geçirerek^oğu kere kitap okurken uyuyakaldığını anlatmaktadır.33

Ayrıca tâtil günlerinde talebe bulamayan hocalar derslerirü kestikleri 

halde, Arapça bilgisi kuvvetli olan Hâfız Seyyid Efendi bir talebeyle dahi olsa^ 

derslerine devam ettiği için, bu devrede başka hoca bulamayan Ahmed. 

Efendi, çok defâ bayram sabâhına kadar hocasıyla baş-başa ders yapaklarım 

nakletmektedir. 3“̂

Tahsili süresince ^ulûm-ı akliVe ve edebîye’’ alanına daha çok ilgi duyduğu, 

manük dersini iki defâ okuması ve tâtil devrelerinde hendese, hesap, cebir, 

heyet ve çoğrafya derslerine ısrarla çahşüğmı söylemesinden anlaşılmaktadır. 

Zâten bu tercihini bir mektubunda şöyle dile getirir; ‘‘Fakirin dahî evâil-i 

öm rü^ ulûm-ı aklîye ve edebiyeye masruf olarak, ol vakit ulûm-ı nakliyede

17

Medreselerde okutulan dersler; Cüz’iyât, ulûm-f llîye ve ulûm-ı âllyg-olarak üç 
kısma ayrılır. Ciiz’iyât: Hesap, hendese, hey’et VS^hikmet; ulûm-ı alîye: Kelâm, 
belagat, manak, sarf-nahiv; ulûm-ı âlîye ise tefsir, hadis ve fıkıhtan ibaret idi. 
bk. Câvid Baysun, "Mesdd”, i54, VTT, s. 75.
Tezâkir, IV, s. 7; Miralay Nuri Bey için bk. .Mehmed Esad, Mir‘ât-ı 
Mûhendishâne-i Benrt-i Hûtnâyurı, İstanbul 1312, s. 49-50; Osman Sâib Efendi 
için bk. SiciU-i Osmâni İstanbul 1311, ni. s. 448.
Enver Ziyâ Karai, Osmanh Tarihi, Ankara 1988, V, s. 194.

33 Tezâkir, IV, s. 12.
Tezâkir, IV, s. 9.



malûmat ve melekem nâkısü."35 Bu meyanda Arnavud Ali Efendi’den de 
“fenn-i âdâb” ve “ilm-i arûz" okumuştur.36

Talebeler arasında, çalışkanlığı ile temayüz ederek^Amasyalı Kara Halil 

Efendi’nin Vaz’iyye-i îsam derslerine, “ehl-i kıyam" ile birlikte devam eden 

Ahmed Efendi, ders esnasında sorduğu sorular ve yapüğı değerlendirmelerle 

müzâkerelerin daha faydalı hâle gelm esine yardımcı olmuş, hocaların ve 

talebelerin takdirini k a z a n m ış tır .ö z e llik le  Kara Halil Efendi ile bu derste 

aralarında geçen müzâkereler âdetâ menkıbeleşerek^uzun seneler medrese 

ulelesi arasında konuşul muş tur. 38

18

Derslerine âzâmî bir dikkatle devam  eden ve hayatında bir başka 

meşguliyete yer vermeyen Ahmed Efendi, bu hızlı ve dikkatli çalışmayla, 

emsalinin on senede tamamlayamadığı medrese tahsilim beş aiü sene zarfında 

i İcmal ettiğini söylemektedir. Her ilmi erbâbından öğrenerek,kendisini iyice 

y etiştirerek  ^sonunda kaldığı m ed resed e, kendisine müracaat eden 

arkadışlanna ders okutmağa başlamışür.39

Onun çalışkanlığı, herhangi bir ta lebed en  farklı tezahür ediyordu. 

Öğrendiklerine kendi yorumlarım ilâve ediyor, her sahada çalışmasımn 

neticesini görmek için yeni bir eser meydana geürmeyi hedefliyordu. Öyle k i j  

herhangi bir mevzûu tetkike başlayınca, ona dâir küçük bir eser yazmağı 

kendisine âdetâ şîâr edinmişti."^

Bu cümleden olarak^ Arap grameri târihine dâir okuttuğu Şâffŷ e-i İbn 

Hâdb^ bir ta’likat yazarak Gây&u 'l-Beyân adım v erm iştir .A y rıca  kitapların 

hutbe ve dibacelerine dâîr talebe arasında konuşulan bahisleri içeren Beyânhul- 
Unvân (İstanbul 1273) adlı Türkçe bir risâle yazmıştır.‘̂ 2 gu çalışmalarıyla 

medresede dikkatleri çektiğini ifâde eden Cevdet Paşa, yine talebe arasmdaki

35 “Vak’anüvis Cevdet Paşa’nın Evrakı', Târîh-i Osrnânî Encümeni Afecmuasi,
1333, nr. 47, VIH, s. 283.

36 Fatma Aliye, a.gie., s. 16.
3 ' Fatma Aliye, a.g.e., s. 19.
3® Ebu’l-ülâ Mardin, a.g.s., s. 21.
39 Fatma Aliye, a.g:e., s. 13.

Ebu’l-Ulâ Mardin, a.ff.e., s. 5.
Fatma Aliye, a.g.e., s. 13. Bu eserler neşredilmemiştir.
Tszâkir, IV, s. 7.



ihtiyâca binâen, iftar vakitlerini tesbit etmekte kolaylık sağlayacak Ta'rîfu’İ - 
irtifâ ad lı risaleyi yazdıktan sonra^ Fâtih  Cam ii’nin Sahn-ı Semân 

medreselerinden Başkurşunlu Medresesi’ne çıkmağa hak kazanmıştır.‘̂ 3

Derslerine devam ederken^geceieri de kitap müzâkeresi ile meşgul olan 

Ahmed Efendi, Emsile, Binâ ve Netâ/ciî -E/kâ/dzn başka MutavveJın baş 

kısmına da tâlikât yazmışür.'^'^ Gelecekle ilgili plânlarını, müderris ve müellif 

olarak değerli eserler vermek üzerine yapan Cevdet Paşa, çok geçmeden bu 

çalışmalanmn semeresini görmeğe başlamışür.

19

Vidinli Hoca, Yunan ve İslâm felsefesinin mukayesesini içeren Tehzîbi 
okutmağa karar verince, dersi anlamakta zorlanan talebelerinin manük ilmi 

okumasını gerekli görerek^İsmâil Gelenbevî’nin Burhan adlı eserini okutmaları 

için^önce Şerif Efendi’ye, sonra da Nasuh Efendi’ye teklif etmiştir. Şerif Efendi, 

başarılı olamadığı takdirde hocalık şöhretini kaybetmekten çekindiği için 

teklifi reddetm işi Nasuh Efendi ise^Fâtih Câmii’nde başladığı derslerinde, 

m edrese muhitinde ehl-i kıyam olarak meşhur olan talebeler soruları 

karşısında yetersiz kahnca, çâreyi on beş gün sonra derslerine son vermekte 

b u lm u ştu . "̂ 5 Bu şâibeli ders, çalışkanlığı ve derse iştirâki ile hocalarımn 

dikkatini çeken Ahmed Efendi’ye teklif edildiğinde, yaşının küçük olduğunu 

öne sürerek reddetmek istediyse de, başta Vidinli Hoca olmak üzere, İsrarlar 

üzerine^.müzâkereci başı sıfaüyia ^âtih Câmii’nde bu dersi okutmayı kabul 

e t m i ş t i r .Tezâhrd^, bu dersin sıradan bir ders olmadığım, “mübâhase 

m eydamnda” güreş etmeğe benzediğini söyleyen Cevdet Paşa, derslere 

başladıktan sonra tüm vaküni, mantık kitaplanm incelemeğe ayırdığım söyler. 

Kızı Fatma Âliye '‘bilgisinden emin olmadıkça^talebenin karşısına çıkmadığım, 

neticede başarılı olduğunu” nakleder."^"

Anlaşıldığına göre^bu devirde m edresede öğretim ekseriyetle takrir

■*3 TezâJdr. IV, s. 7-8; Bursalı Mehmed Tâhir, Târifu’l-İrtifâ adlı eserin Bâyezid 
Câmii içindeki Veliyyuddin Efendi Ktp.’ne hediye ettiği kitaplar arasında 
bulunduğunu söyler, bk. Bursalı Mehmed Tâhîr, Osmanh Müellifleri, İstanbul 
1972, n, s. 76.
TezâJdr, IV, s. 10; Bursalı Mehmed Tâhir bu tâlikattan bahsetmektedir, bk. a.g.e., 
n, s 77.
TezâJdr, IV, s. 12.
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metoduyla değil, müzâkere tarzında cereyan ediyordu. Derse devam eden 

talebe, önceden hazırlanarak^ başka m ü elliflerin  fik irleri ve kendi 

değerlendirmeleriyle hocaya sorular yöneltiyor, aktif kaühmıyla dersin seyrine 

etki edebiliyordu. Talebenin kaülımı aynı zamanda, hocanın konuya bütünüyle 

hâkim olmasım gerekli kılıyordu. Bu sebeple^ ilk müderrislik tecrübeleri, 

Cevdet Paşa’ya meşgul olduğu meseleyi tüm inceliklerini dikkate alarak tahkik 

etme alışkanlığı da kazandırmıştır.

Nitekim Gelenbevî’nin Burharfım okuturken^ esere hâkimiyetini gören 

dostlan, buna bir şerh yazmasını teklif etmişlerse de^vakit bulamadığını söyler. 

Aynı dostlanm n ısrân üzerine^IXilgeroğlu Camiinde, eski tabiat ve ilahiyat 

felsefesini konu alan bir ders^^Kâdî Mîr okutmağa başlamıştır. Bu dersin de, 

muhtevâsından ötürü, mübâhâseli bir ders olduğunu, dolayısıyla dikkatle 

hazırlanmak gerektiğini söyleyen Cevdet Paşa, bu sırada bir taraftan da Şâkir 

Efendi’nin mantık derslerini dikkade tâkip etmiştir.'^

Tâtil günlerinde bile kendisine dinlenmeyi yasaklayan bir talebe iken, 

hocalık vazifesini de üstlenince ^üsbütün yorulduğunu, geceleri yatmayıp 

kitap üzerinde uyuqıağa devam ettiğini anlatan Cevdet Paşa, neticede bu 

yorgunluğa tahammül edemeyerek hastalanmışür. Hocalan arasında hekimliği 

ile meşhur olan Hamid Efendi, talebesini fazla çalışmaktan menetmiş, tâtil 

günlerinde dinlenmesini ve kendine başka meşguliyetler bulmasını tenbih 

etmiştir.‘*9 Ancak bu uyarılardan sonra, medresedeki odasına bir yatak aldığım 

ve uykusuna dikkat etmeğe başladığını söyler. Tatil günlerinde ised ir kaç defa 

mesire yerlerine gittiğini, fakat hoşlanmadığını, nihayet yine hocasının tavsiyesi 

üzerine, dinlenm ek ve Farsça öğrenm ek m aksadıyla Çarşambapazarı 

civarındaki Murad Molla Tekkesi’ne devam ettiğini söylemektedir.50

b. Tasavvuf ve Edebiyatla İlgilemzEsi

Paşa’mn devama başladığı Murad Molla Tekkesi ve şeyhinin şöhreti 

İstanbul dışına taşmıştı.51 Tekke, her türlü ilmin okutulduğu bir “dârulfünûn” 

görünümünde; ayrıca edebiyat ve sanat m erkezi hüviyetindeydi. Şeyh 

Mehmed Murad Molla Efendi, şöhretini duyup İstanbul ve taşradan gelen
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talebelerin tahsiline imkân sağlıyor ve haftanın belirli günlerinde ayrıca 

okutuyordu.52 Muallim Cevdet, şeyhin dersleri kadar vaazlanyla da ilgi 

uyandırdığını, kendisini dinlem eğe gelen devlet adamlarım, zarân millete 

dokunan hatâlanndan ötürü halkın huzurunda ikaz ederek^mürşidlik vazifesini 

hakkıyla yerine getirdiğini ifâde eder.53

Mesnevi derslerine düzenli olarak devam  eden Cevdet Paşa bu 

derslerden istifâde ettiği kadar, Murad Molla Dergâhı’na yakınlığı sebebiyle, 

hangi tekkeye gitse alâka ve hürmet gördüğünü anlatmaktadır. Derslerin 

sonunda. Sultan Abdülmecid’in de bulunduğu bir merasimde, 1260 (1844) 

senesinde Murad Molla şeyhinden Me^evî-hânhk  icazeti almıştır. Aynı 

mecliste, Kasîde-i Bûr’e ve Hizbu’I-Bahr okumağa da mezun olmuştur.’ *̂ 

Ayrıca , tekke bünyesinde, Hâfız Tevfik Efendi’nin Farsça derslerine iştirak 

ederek, bu vâdîdeki bilgisini anurmışür.

Bunun yamnda, her tabakadan insanın rağbet ettiği, İstanbul’un diğer 

meşhur Mesnevî-hân’ı, ilmi ve fazileti ile takdir gören Hüsâmeddin Efendi’nin 
M e s n e v f de istifâde ettiğini kaydetmektedir.”

Ahmed Efendi' son devirde kendisini, medrese-tekke kavgası şeklinde 

beliren ulemâ-meşâyih anlaşmazlığı içinde buluamuşcur. Tasavvufta, müridlere 

telkin edilen rabıta ile şeyhe teveccüh gibi usuller, bâzı ulemâ tarafından şirk 

telâkki edilence yki taraf arasındaki münâkaşaların karşlıklı tekfire kadar 

gidebildiğine şâhit olmuştur. Bu türden kelâm -tasavvuf muârazalarımn 

hakikatim anlamak için^elâm  bilgisi birikiminin yamnda^Ahmed Efendi, başta 

Muhyiddin bin Arabi’nin yazdıklan olmak üzere^pek çok tasavvufi eseri tetkik 
ettiğini ifâde etmektedir.56

Hayatı boyunca, tahkiki bilgiden yana olan Cevdet Paşa’mn tasavvufla ve 

Mesnevi ile alâkasım n nisbetini, yazdığı Afesnevı şerhine dâir ondan bir
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değerlendirm e isteyen Sivas valisi Â bidin Paşa’ya gönderdiği mektuptan 

anlamak mümkündür. Mesnevîvî n şekli ve muhtevası, tarihçesi ve şerhleriyle 

ilgili bütün aynnülan bilen Paşa’nm ilmî bir makale hüviyeti gösteren mektubu 

karşısmda hayran kalan Âbidin Paşa, hayranhğmı, “insanlar içinde pek az insan 

bulunur ki ^er bir bahisle mâhir, her meselenin halline muktedir bulunsun. 

Zât-ı hidîv-i âzamilerinin vücûduyla her kim ki iftihar etmez ise “nîst-bâd/hiç 

hükmündedir” ibaresine lâyıktır” ifâdeleriyle anlatmaktadır.57

Fatma Aliye, pederinin tekkeye devam  etmesinin bir şeyhe mürid 

olması anlamına gelmediğini, ne kendisinin^ne de âile efrâdından hiç kimsenin 

bu yolu tercih etmediğini ısrarla söyler.58 Ayru fikri paylaşan Ebu’l-Ulâ Mardin 

ise^Paşa’mn tekkeleri ve şeyhleri sevm ediğini, ancak edebiyat merâkı 

sebebiyle,buralara başvurduğunu kaydeder.59 Ovsz^Dîvançe-i Cevdetiç. yer 

alan bâz: ş iirleri, onun m evlevî tarikatına intisâb ettiğini kuvvetle 

hissettirmektedir.

“Gîsûlan gerçi dile zencîr-i cünûndur

Sevdâ-yı bahâr-ı hattı bilmem ne füsûndur ’ matla’lı gazelindeki mahlâs 

beyti bu hususta delil gösterilebilir:

■‘Hâk-i kadem-i Mevleviyân olalı Cevdet

Âsâr-ı ney-hâmesi i’caz nümûndur”^

Kaldı ki^tasavvufa ilgisiz olmadığım, devrin en tanınmış şeyhlerinden 

Kuşadalı İbrahim Efendi ile kurduğu münâsebetten de anlamak mümkündür. 

En büyük hocaların gideremediği bâzı şüphelerinden şeyhin açıklamalarıyla 

kurtulduğunu; din ilimlerinden hangi konuda fikri sorulsa izaha muktedir 

olduğunu ve bu sebeple kendini sık sık ziyârete gittiğini söylemektedir.^i

Ahmed Efendi, Farsça ve MesnevT-i Şerif derslerinin de tesiriyle^ 

edebiyata ilgi duymuş, Şevket ve Urfî divanlarını okumak üzere^şâîr Süleyman 

Fehim Efendi’nin Karagümrük’teki konağına devâma başlamıştır. Bu konak 

hem Farsça divanlanm n okutulduğu edebiyat mektebi, hem de ilimi ve 

edebiyat çevresinin seçkin sîmâlarım toplayan irfan meclisi konumundaydı.
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Kendisini bir anda edebiyat, eğitim  ve politika konusunda seviyeli 

konuşmaların içinde bıılan Ahmed Efendi, medrese ve tekke dışmdaki hayatı 

burada tarurmştır. Yine burada günlük siyâset hakkında fikir sahibi olmu§;^n 

mühimi, farklı muhitlerden insanlarla yeni dostluklar kurarark .ufkunu ve 

çevresini genişletmiştir.

Bu devrede şâir Safvet Efendi ile de tamşarak^şiir ve inşâya dâir 

sohbetlere iştirak  eden Ahmed E fen d i, şiir  söylem eğe başladığım  
k a y d e t m e k t e d i r . ^ ^  Nitekim Cevdet Paşa, 1310 senesinde II. Abdulhamid’e 

sunduğu bir arîzasında, vaktiyle şiire heves ederek manzum sözler söylediğini, 

fakat bu ilk şiirlerinin şâirler meclisine arz edilecek değerde olmadığı için 

sonradan kaybolduğunu anlatmaktadır.

Daha sonra Fehim Efendi, o sırada söylediği bir kaç gazelini beğendiği 

için, şiirlerinin Seyyid ve Sünbül-zâde Vehbî ile karıştınimasım önlemek ve 

belki de genç şâirin namım bu meşhur iki şâirin şöhret gölgelerinden 

korumak endişesiyle^ Ahmed Efendi’ye, Lofça’da hat hocasından aldığı Vehbî 

®&ahlâsım Cevdet ile değiştirmiştir.^ Bu ikinci mahlâs kısa zamanda asıl adıyla 

birlikte kullamimış, resmî ve gayr-ı resmî evrakiaf(ia dâimâ iki isim birlikte yer 

almıştır. Hattâ sonralan asıl admdan ziyâde mahlasıyla tamnımş, eserleri Cevdet 

adına nisbet edilmiştir.

Divançddç. yer alan şiirlerin ekseriyeti, Fehim Efendi’nin konağına 

devam ederken söylediği nazire, tahmis, kaflîde ve târih manzûmelerinden 

ibârettir. Tezâkiı̂ dç. şiirlerini, ilhamın cömert olduğu anlarda söylemeği tercih 

ettiğini ve şiirle meşguliyetin kendisine “ulemâ ve udebâdan’ yeni dostlar 
kazandırdığım anlatmaktadır.^5

Kendi ifadesiyle “dinlenmek amacıyla ilgilendiği şiir ve edebiyat 

sâyesinde ’ çevresini genişleten Cevdet Mesnevi okuyaral^icâzet aldığı

için de mevlevî dergâhlarmda itibar kazanmakla kalmamış, çeşitli mahfillerde 

düzenlenen edebiyat sohbetlerinin de aranan sîmâsı hâline gelmiştir.^

Murad Molla şeyhinin takdiri ve ısrârı üzerine, hakikatte “vâîz
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cübbesinden” ve vaizlik m esleğinden pek hoşlanm adığı halde, şeyhin 

Sultanahmed Câmii’ndeki vaazlarına vekâlet etmiştir. Kızının anlattıklarına göre^ 

meşhur şeyhi dinlemeğe gelen devlet erkâru, Murad Efendi’nin cübbesi içinde 

henüz yirmi iki yaşında bulunan Ahmed E fen d i’yi d iıüediklerinde, 

muvaffâkiyetinden ötürü, hayretle takdir etmişlerdir.^'^

B. Resim Görevleri ve tim? Faaliyetleri

Cevdet Paşa’mn memuriyetleri ve ilmî faaliyetleri çok defa birbiri 

ardınca^ya da aynı devrede olduğu için, bu bölümde her iki sahadaki faaliyetleri 

birlikte verilecektir.

1. Reşid Pa^a’ya İntisâb Etmesi

M edrese tahsilini tamamlayıp .icâzet aldıktan sonra^Lofça’ya dönmek 

istemeyen Cevdet Efendi, ailesinin yardımına muhtaç olmaksızın, İstanbul’da, 

İlmî çalışmalarını sürdürmek kararındaydı. Bunun için^İstanbul'da yaşamasma 

yetecek kadar maaş temin etme yollarım arıyordu. Ancak bu sırada teklif 

edilen Mekteb-i Harbiye Farsça muallimliğini^ilmiye kıyâfetini çıkarıp setre- 

pantolon giymek istemediği için^reddetmişti.^

Müderris ve müellif olarak “neşr-i ulûm ’ etme idealine muhalif gördüğü 

her ayrıntıyı dikkate alan Cevdet Efendi, 1260 (1844) senesinde, Rumeli 

kazaskerliğine bağlı Premedi kazâsım n kadılığım  üstlenerek memuriyete 

b a ş la m ış t ır .69 Kısa bir süre sonra ise, iptidâ-i hâriç derecesiyle İstanbul 

ruûsu’nu alarak istediği şekilde çalışıp terfî edebilmek şansım elde etmiştir.̂ 0

Bu yıllarda Reşid Paşa, devleün çeşitli kurumlannda yeni düzenlemeler 

yapmak düşüncesi ile sadrazam olunca, aym düşüncelere sahip olan Ârif 

Hikmet Bey’in de şeyhülislâm lık makâmına gelm esini temin etmişti.' '̂  ̂

Tanzimat paralelinde yeni kanunlar oluşturmak niyetinde olan sadrazam, şer’ı 

konularda bilgisinden faydalanmak üzere, Fatma Aliye’nin ifâdesiyle, “bâb-ı
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meşihattan en âlim ve en münevver fikirli bir âlimin gönderilmesini” ister. 

Arif Hikmet Bey, bu nitelikte gördüğü Cevdet Efendi’yi sadrazama gönderir. 

Görüşmeye şâhit olan Sâhib Molla, daha sonra Ahmed Midhat Efendi’ye bu 

karşılaşmayı şöyle nakletmiştir. “Cevdet Paşa’yı ilk görüşüm haürımdan 

çıkmaz. Öyle mühim bir mesele için gönderilen birinin çok genç olduğunu 

görünce  ̂hayret etm iştik. Gözümün önünden gitm eyen parlak mâvi 

gözlerinden saçılan zekâ kıvılcımlan bize meseleyi anlatmıştı."72

Reşid Paşa, çok defalar tecrübe ederek ^bilgisi ve şahsiyeti itibârıyla 

itimada lâyık bulduğu Cevdet Efendi’yi hiç yajkndan ayırmadığı gibi^oğullarına 

da hoca tâyin etmiştir."73 Bu münâsebet sâyesinde^Cevdet Efendi, yabancısı 

bulunduğu siyâset ortamımn içine girerek^bilgi ve tecrübelerini artürmıştır. 

Sadrazam ile dostluğu neticesinde, geceleri dahil^bütün zamamm Paşa’nın 

konağında geçirmeğe başladığı içinynaddî sıkıntılanndan kurtulması yanında 

geniş bir muhit edinmiştir.

Ayrıca Arif Hikmet Bey'in de bilgisinden ve husûsen devrinde kıymetli 

eserler bakımından çok zengin olan kütüphanesinden isüfâde etmiştir.""^ 

Yaklaşık on iki bin cilt nâdir eserlerden oluşan bir kütüphaneye sâhip olan 

şeyhülislâm ile dostluğu Cevdet Efendi’ye başka yerde bulamadığı kitapları 
ödünç alarak faydalanma şansını tanıyordu.’ ^

Paşa’mn bu yeni muhit içinde medrese muhitinden uzaklaşması, fiilen 

siyâset çevresinde bulunduğu kadar fikren de siyâsî hadiselerle meşguliyetine 

sebep olmuş, neticede olaylara bakışı ve değerlendirmesini değiştirmişti.

Bu arada jBatı kaynaklarına inmek için  gerekli gördüğü Fransızca’yı 

öğrenmeye başlamıştır. O devirde Frenk dili öğrenen din adamı tahkir 

edileceği için^çalışmalanm gizli tutmuş ve ancak gramer ve lügat bilgisi 

sayesinde târih ve hukukla ilgili temel eserleri okuyup anlayabildiği halde, 

konuşmasım g e liş t ir e m e m iş t ir .N ite k im  kendisi de okuduğu herşeyi
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anlayabildiği haldekonuşamadığını ifâde etm ektedir.^

Reşid Paşa’nın dâiresiynedrese, tekke ve edebiyat meclislerinden sonra 

Cevdet Efendi’ye Avrupâî düşünceyi kazandıran ve âdetâ uygulamalı siyâset 

dersi veren bir kürsü hükmüne geçmiştir. Bu dâirede, sadrazamın yenilikçi 

fikirlerine taraftar olan devlet adamları Âlî ve Fuad Paşa l̂ar ile de dost olmuştur.

Ancak Paşa’mn bulunduğu her ortamda kabul görüp önemsenmesinin 

asıl sebebi, gayreti ve disiplini sâyesinde geliştirdiği şahsî meziyetleri ve İlmî 

derinliğidir. Âlî Paşa'ya manük, edebiyat ve Arapça dersleri vermesi bilgisinin 

takdîr edildiğini göstermektedir.^®

Yeni dostlan ve meşguliyetleri sebebiyle,m ed rese ile alâkasım kesen 

Cevdet Efendi, buradaki hayat tarzım benim sem ekle birlikte, ideallerinden 

uzaklaştığım ; “ricâl ve kibâr ile ü lfet ve ihtilâtı çoğaltıp^ Boğaziçi’nin 

mesirelerinde dolaşmağa gittiğini” anlatırken, “bir taraftan da medrese 

merkezinden tebâud etmekte idim, sanki semt-i kıbleyi ararken şark u şimale 

doğru gitmekte idim’’ diyerek^bu devredeki kararsızhğım anlatmaktadır79

Cevdet Paşa'mıı medrese-siyâset tercihindeki kararsızlığına değinen A. 

Hamdi Tanpınar, bu ikilemi bir iç dramı olarak yorumlamaktadır. Böyle bir 

tereddüdü, Paşa’nın daha evvel, medreseyi temsil eden Fâtih Câmii ile Murad 

.Molla Dergâhı arasında kalarak yaşadığım söyler. İkinci devrede yaşadığı 

kararsızlık çok ayn iki alanda, yine Tanpınar'ın deyimiyle “dünyâ işleri” ile 

medrese arasında olduğundan, tercihini yaparak Tanzimat için çalışmaya 

başladıktan sonra bile onu bırakmamış/^bu defâ yalmzlığa itmiştir. .Medresede, 

ulemâ arasında yapılanan şahsiyeti, siyâsî hayâünda, belki yaptığı işlere inanç 

eksikliğinden olacak, ona büyük bir yalmzhk yaşatmıştır.80

Reşid Paşa, istidatlı gençleri keşfetm e hususunda mâhir olduğu için^ 

Cevdet Efendi’nin şahsî gayreti ve ilmî dirayetini farkederek^onu mahrem
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devlet işlerinde istihdam etmekten çekinmemiştir. Fatma Aliye bu yakınlığı 

daha belirli bir maksada bağlıyarak^eşid Paşa’run bu genç hocayı kendisine 

muâvin olarak yetiştirmek niyetinde olduğunu ve oğlu Ali Gâlib Bey’in dahi 

babası ile münâsebetlerinde Cevdet E fendi’nin tavassutuna başvurduğunu 

s ö y le m e k te d ir B u  bakımdan Cevdet Paşa’mn Eflâk ve Boğdan Beyliği’nin 

ihtilâle teşebbüsü üzerine bozulan düzeni ıslah etmek göreliyle Bükreş’te 

bulunan Fuad Paşa’ya, Reşîd Paşa’mn hususî em irlerini iletm ek için 

gönderilmesi mühimdir. Bükreş’te bir ay kadar kalan Cevdet Paşa, Hrisüyan ve 

İslâm toplamlarında âile ve cemiyet yapısına dâir tetkiklerde bulunmuş ve bu 

intibâlannı Tezâkû'Ğ.ç. anlatmışür.82

Cevdet Efendi, devlet işleriyle ilgili çeşitli görevleri yürütürken ir 

yandan da ‘‘neşr-i ulûm ’ ideâli yolunda çalışm alar yapmaktan da geri 

kalmıyordu. Bu devrede, memleket ekonomisi için gerekli gördüğü ipek 

dokumacılığına dâir 7a’I/nTname-ı Hanr zdh bir eser tercüme etmiştir.^3

Reşid Paşa, eğitim alanında yapmak istediği ıslahâün programım 

hazırlamak üzere geçici bir Meclis-i Maârif oluşturmuştu. Bu meclisin karar 

mazbataları dâima Cevdet Efendi’nin kaleminden ç ık a r d ı .Y in e  bu meclisin 

kararlarına göre^eğitim in sırasıyla sıbyan m ektebi, rüşdiye mektebi ve 

dârulfünûn aşamalarında gerçekleşeceği tesbit edilmişti. Daha sonra bu 

mekteplerin müfredât programlan hazırlandı. Bu devrede Cevdet Efendi’den^ 

rüşdiye mekteplerinde okutulmak üzere^sâde Türkçe ile bir kitap yazması 

istendi ki Aiâ'/ûmât-j Nâ/h (jsX2.r!b\A 1279) adıyla neşretüği kitabını bu maksatla
kaleme almışnr.^^

Bu geçici M eclis’in yerine bir süre sonra Meclis-i Maârif-i Umûmiye 

kurulmuştur.^ Cevdet Paşa’yı tabu olarak bu meclisde de görmekteyiz.

C evdet Efendi, 1850 senesinde Şeyhülislâm  Arif Hikmet Bey’in 

tensibiyle, çalışmalarına yabancı olmadığı Meclis-i Maârif-i Umûmiye âzâlığına
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ve bir süre sonra Dârulmuallimîn Müdürlüğü’ne tayin edilmiştir. Bu vakte 

kadar, Reşid Paşa’run yarunda bir çok mühim işte istihdam edildiyse de, ders-i 

âmiık ve te’lifât ile meşgul olma niyetini sık  sık ifâde etliği için, nizamî bir 

memuriyeti yoktu. Nihayet hayâtının seyrini değiştirecek olan memuriyetler 

silsilesine Dârulmuallimîn Müdürlüğü ile başlayan Cevdet Efendi, derhal bir 

nizamname yaparak kurumun iç tüzüğünü belirled i.87 Dârulmuallimîn’in 

öğretim programlarım ve imtihan usullerini düzenledi. Burada kısa sürede pek 

çok rüşdiye öğretmeni yetiştirildi. Cevdet Efendi aynı zamanda, müdürlüğünü 

yapüğı mektepte Târîh-i İslâm-ı Umûmî dersleri veriyordu.88 Talebesi Selim 

Sâbit Bey'in ifâdesine göre, takriri çok düzgün olmasa da^ ifâdeleri gâyet 

manüklı ve iknâ ediciydi. Târihî olayların neticeleri üzerinde talebeleri 

düşünmeğe teşvik ederdi. Bir taraftan da Fransızca’sını ilerleterek^Garp 

tarihçilerini okuyordu.89

iriy ei
hakkında in a ^ ^ e  yaparak ydışarıdaki gelişm eleri dikkate almaktan geri

28

MüdüPiriyeti esnasında ̂ Prusya ve Fransız Darulmuallimîn teşkilâtları

r
durmamıştır. Nitekim Muallim C evdet’in iddiasına göre^ bu devrede 

Dârulmuallimîn teşkilatı Prusya ve Fransa’ya kıyasla daha gelişmiş durumdaydı. 

Bu görevinden 1852,’de ayrılmışar.90

Cevdet Efendi, Bükreş dönüşü sıhhati bozulan Fuad Paşa’mn Bursa 

gezisine de refâkat etmiştir. Bir ay süren bu tatil esnasında, memleket 

meseleleri hakkında fikir teatisinde bulunarakyicârî ve kültürel alandaki 

ihtiyaçlar konusunda çalışmalar yapmışlardır. Bursa dönüşünde, birisi Şirket-i 

Hayriyye adıyla Boğaziçi vapur işletmelerinin tesisi; diğeri Kavâid-i Osmâniyts 
adıyla Osmanlıca grameri hakkında müştereken hazırladıkları iki eseri 

beraberlerinde getirmişlerdir.

Cevdet Paşa, Arapça ve Frasça'dan ayrı olarak ^müstakil bir Türkçe 

gramerinin tesbîti lüzûmuna inanan Fuad Paşa ile müşterek müzâkereleri 

neticesinde ortaya çıkan bu eseri, bizzat kaleme aldığım söylemektedir.91

Meclis-i Maârif-i ümümî, 1851 yıhnda “Encümen-i Dâniş” adında bir ilim 

cemiyetinin teşekkülüne karar verdi. Kırk kişilik dâhili ve çok sayıda haricî

8̂  Şâkir Clkütaşır, Cevdet Hayda, Şahsiyed. Eserleri, Ankara 1945, s. 11.
88 Muallim Cevdet, a.g.m., s. 436.
89 Muallim Cevdet, a.g.m., s. 436.

Muallim Cevdet, a.g.m., s. 436.
Tezâkir, IV, s. 45.



üyeden oluşan bu cemiyette, Cevdet Efendi aslî üyeler arasında yer almışür.92 

Encümen-i Dâniş’in açılışında okunmak üzere, meclis âzâlanndan birer makale 

yazmaları istenmiş ve Cevdet Efendi’nin yazdığı, diğerlerine tercih edilerek 

okunmuştur.93 M eclisin hedeflerine işâret ed en  bu beyannamede, geniş 

kitlelere hitaboetmek için halkın kolay anlayacağı Üslûpta eser yazılmasına 

işaret edilmektedir.

Encümen-i Dâniş’in kültür hizm etlerinden olmak üzere, dile yerleşen 

Arapça ve Farsça kelimelerin lisâmn aslından kabul edileceği bir Osmanlıca 

lügat hazırlanmasına karar verilmiş ve lûgatçilerden oluşan bir komisyon teşkil 

edilmiştir. Ayrıca Osmanlı târihi, bir kaç kısma taksim edilerek^ her bir 

bölümün yazılması için âzâ arasından liyakatli kişiler seçilerek^görev taksimi 

yapılmışür. Bu arada Cevdet Paşa 1774-1826 yılları arasında yaşanan târihî 

olayları tesbit etmekle görevlendirildi.^^ Cevdet Efendi, eseri istenilen tarzda, 

kendi tâbiriyle “kaba Türkçe ib^rât” ile yazmağa başlamışür.95 Bu târih yazma 

programı neticesinde, Târih-i Cevdetien  başka bir eserin  meydana 

getirilm em esi, Cevdet Paşa’mn ilmi şahsiyetindeki azim lilik yönünü 

göstermesi bakımından mühimdir.96

3. Müfettişlikleri ve Diğer MenBoriyetleri

a. Mısır T ef^ i ve Vak’anüvisUği

Bu devrede Mısır halkının vâlî Abbas Paşa’dan şikâyetleri üzerine^eşid 

Paşa ile valinin münâsebetleri bozulmuş ve Sadrâzam müsteşârı Fuâd Paşa’nın 

husûsî bir memuriyetle Mısır'a gönderilmesi kararlaşürümıştır. Eski hânedânın 

mîras m eselelerine çözüm getirmek amacıyla ulemâdan birinin müsteşara 

eşlik etmesi uygun görülünce^uad Paşa, Cevdet Efendi’yi tercih etmiş ve 1852 
senesinde birlikte Mısır’a gitmişlerdir.97
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Cevdet Paşa, bu memuriyetin başarıyla tamamlandığım söylemektedir. 

Zâten bir süre sonra Fuad Paşa, Hâriciye nâzın olur.98 Mısır dönüşünde Tarih-i 
Cevdet\x\ ilk  üç cildini tamamlayarak^ takdim  eden Cevdet Paşa’mn ruûs 

derecesi SüleymâniyeVe yükseltilmiştir. Böylece, kendi ifâdesiyle "kibâr-ı 

müderrisin” arasına girmiştir. Kısa bir süre sonra 1855’te ise^vak’anüvislik 
memuriyeti kendisine verilmiştir.99

On yıl süren vak’anüvislik devresinde, Tarih-i Cevdet'm  diğer ciltlerini 

tamamlamağa çalışü. Vak’anüvislik geleneğine uygım olarak kendisinden sonra 

gelen vak’anüvislere gönderilmek üzere^dönemin sosyal ve siyâsî olaylarım 
kaydederek^Tezatir’i meydana getirdi.^̂ 0 Yine bu devrede memuriyeti ve 

güvenilirliği sebebiyle, Reşid Paşa’mn ileri derecede dostu ve sırdaşı olmuştur. 

Bu yakınlıktan şâir meşgûliyetlerine mânı olması sebebiyle^ rahatsız olan 

Cevdet Paşa, ayrıca mühim devlet işlerinden sorumlu tutulmaya başlandığı için 

de hâlinden şikâyetçi olduğunu ve Paşa’ya mesafeli durmağa çalışüğım 

yaz maktadır. 101

Fatma Aliye^bu yakınlığı izah ederken^Âlî ve Fuad Paşa’lardan sonra 

“talebe-i sâlis ’ sıfatıyla andığı pederinin Reşid Paşa tarafından sınanarak itimâda 

lâyık görüldüğünü, ük iki talebesinin vefâsızlığına ve muhâlefetlerine şâhid olan 

Reşid Paşa’mn bir siyâsî olarak yetiştirmek üzere Cevdet Paşa ile ayrıca 

ilgilendiğini ve kendisine mahrem-i esrâr yapüğım söylemektedir. Neticede 

talebeleri hocayla mukâyese eden Fatma Aliye, Reşid Paşa’nın siyâset 

sahasındaki talim ve tedrisinden çok istifâde etmelerine rağmen, pederi dâhil 

hiçbirinin Reşid Paşa’ya yetişemediklerini ifâde eder. 10-

b. MecJîS-i AK-i Tanzûnat Üyeliği

Meclis-i Âlî-i Tanzîat dâiresinde, fıkhın muâmelât kısrmna dâir Metn-i 

Metin adlı bir kitap hazırlanması için oluşturulan komisyon üyeliğine metni 

kaleme almak göreviyle getirilen Cevdet Paşa, bu safhada fıkıh kitaplarım 
tetkike mesâi sarf ettiğini s ö y le m e k te d ir . 1̂ 3 Ancak komisyon hedeflenen 

Metn-i Metîn’i hazırlamadan dağılmışür. Fakat Cevdet Paşa fıkıhla meşguliyetini
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devam ettirerek evvelâ 1856’da Galata mevieviyetine getirilmiş, 1857’de ise 

Mekke pâyesi almıştır. 10*̂  Aym sene yaşının ve rütbesinin küçüklüğüne 

rağm enjM eclis-i Alî-i Te|p2Îmat üyeliğine de tâyin edilmiştir. Bu mecliste, 

devletin yeni kînım  ve nizâmnâmelerinin tertibinde önemü rolü vardır; çünkü 
kânun ve nizâmnâmelere son şeklini dSiına o vermiştir. ̂ 05 Meclisin hazırladığı 

Cezâ K^nunnâmesi’ni bizzat tashih etüğini söyleyen Cevdet Paşa, ayrıca ArSzî 

Kânunnâmesi için  kurulan komisyonun reisliğ in e getirilm iştir. Aynı 

komisyonun çalışm alarından olarak^Tapu Nizâmnâmesi, Tapu Senedâtı 

Hakkında Tâlîmat ve Tapu Senedâtı Hakkında Târifnâme’yi de kaleme almıştır. 

Nihayet Düstûr adım verdiği eser de bu dönemdeki çalışmalarının ürünü olan 
kânun ve nizâmnâmelerden oluşmaktadır. 0̂6

Çeşitli memuriyetleri arasında Târih-i Cevdet’i yazmağa devam eden 

Cevdet Paşa, bir taraftan da târih ve toplum görüşleri üzerindeki tesiri açık 

olan İbn Haldun’un fikirlerini inceliyordu. Bu sırada^ Encümen-i Dâniş’in 

kararıyla ^ r î-z â d e  Sâhib M olla’mn beş cüzünü yazarak^eksik bıraktığı 

Mukaddiwe-i Ibn Haldun tercümesini tamamlayarak neşretmiştir.lO^

c. Rumeli Tefimi ve Meclls-i Vâlâ-yı Ahkâım Adliye Üyeliği

Hükümet ile halk arasındaki ilişkiyi belirlem e ihtiyâcına binâen 

vilâyetlere müfettişlerin gönderildiği bu dönemde, Cevdet Paşa, jad razam  

Kıbnsh Mehmed Emin Paşa’mn Rumeli teftişine işürak etmişür. Bu refâkattan 

memnun kalan sadrazam, teftiş dönüşü 1861’de Cevdet Paşa’run rütbesini 

İstanbul pâyesine yükseltti.

M eclis-i Tanzimat ilga edilerek ^fonksiyonu Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı 

Adlîye’ye devredilince ^Cevdet Paşa, nizâm nâm esini hazırlamakla da 

görevlendirildiği Meclis-i Vâlâ’ya âzâ tâyin edilm iştir.ı^

d. işkodra ve Bosna Teföşl

Cevdet Paşa 1861 senesinde, Karadağhlarm isyan ve ihtilâlleri üzerine^ 

İşkodra kalesine kapanan Abdi Paşa’ya yardım etmek ve isyâm bastırmak için^
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fevkalâde bir memuriyetle İşkodra’ya gönderildi. Bu nâzik memuriyet için 

Şeyhülislâm, ^ d ra z a m  ve Meclis-i Vâlâ reisinin müştereken karar kıldıkları 

isim olan Cevdet Paşa’ya askerî ve mülkî geniş yetkiler verilmişti. İki ay kadar 

sonra, muvaffaldyetle sona eren İşkodra memuriyeti, Paşa’nın o zamana kadar 

bilinm eyen idârecilik  ve teşkilâtçılık  yönüyle, siyâsî becerisini ortaya 

çıkarmıştır. 110

Bu devrede Cçvdet Paşa’run şeyşhûlislâmlığına dâir söylentiler çıkmışsa 

d a ^ a b u l etm em i^ bu husustaki fikrini Fuad Paşa’ya şöyle bildirmiştir: 

“İstanbul pâyelilerinden şeyhülislâm var ise de,nâdiru'l-vuku’dur. Dâîniz er-geç 

kazasker olmak tabiîdir. Herzeyi mevsiminde isterim. Vakitsiz ne rütbe^ne de 

memuriyet kabul ederim.” m

1863 senesinde Cevdet Paşa, azled ilen  Z iy â 'B ey in  yerine^Anadolu 

kazaskeri pâyesi ile^Bosna müfettişliğine tâyin olunmuştur.ıi-

Bosna’da bir buçuk yıl kadar süren vazifesi esnâsmda bu bölgenin nizam 

altına alınmasına çalışmışar. Bosna halkım iknâ ederekjbölge için gerekli asker 

tanzimini mümkün kılmıştır. Gideri halk tarafından karşılanmak üzere^iki alay 

asker tanzîm etmiş 've halkı çok bağlı oldukları ilmiye sımfının nüfûzunu 
kullanarak iknâ yoluna gitm iştir. 1̂ 3

Bosna dönüşü kendisine, o vakte kadar ilmiye sınıfından kimseye 

verilmemiş olan ikinci rütbeden bir “nişân-ı OsmânT’ verilmiştir.

Bu devrede Cevdet Paşa’mn şeyH^ılislâmlığı yeniden gündeme gelmekle 

birlikte, muhtemelen Âlî Paşa’mn muhâlefeüyle reddedilmiştir.

e. Kozan Teftişi

İstanbul’da, üyesi bulunduğu M eclis-i V âlâ’mn işleriyle meşgul olan 

Cevdet Paşa’mn Kozan ve civarında isyan hâlinde bulunan halkı itaat altına 

almak ve bölgenin hukûkunu düzenlem ek konusunda bizzat katıldığı
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0iüzâkerelerin neticesinde, ıslahatçı sıfatıyla bu bölgeye gönderilmesi uygun 

b u lu n d u .D ö rd ü n c ü  ordu müşiri Derviş Paşa’mn kumanda ettiği “Fırka-i 

fslâhîye'’ ile birlikte, yine geniş mülkî yetkilerle ve fevkalâde komiser olarak 

görevlendirilen Cevdet Paşa, altı ay süren bu zorlu memıu-iyetinde de başanlı
olmuştur.117

Cevdet Paşa^Kozan dönüşünde, başansını takdir edecek ricali karşısmda 

bulamamıştır. Çünkü Kozan islUhatırun harcamalarım dış borç için mühim 

gerekçe olarak gösteren Fu^d Paşa, Cevdet Paşa ve Derviş Paşa’mn fevkalâde 

fedâkârlıklarla gerçekleştirdikleri harekâtı takdir etmek şöyle dursun, hattâ 

inanmak bile istem em iştir. Ayrıca  ̂İstan b u l’a beklenm edik bir vakitte 

dönmekle “züif-i yâre” dokunduklanm söyleyen Cevdet Paşa, ricalin bu kötü 

muâmelesine rağmen_,Sultan Abdulazîz tarafından bizzat taltif edilmiştir.

İ^.VâliliJderi ve İlmî Faaliyetleri 

a. Halep Vaimği

T al^ eliğ in d en  bu yana şeyhülislâmlık emeli taşıyan Cevdet Paşa’mn bu 

makama tayini meselesi, kendisi Kozan’da iken yeniden konuşulmuş ve fakat^ 

vükelâdan bazılarının uygun görmemesi seb eb iy l^  kabul edilmemiştir. 

Hâdiseyi Tezâkiı‘6.ç. anlatan Cevdet ^aşa. bu yolda Fuad Paşa’mn desteğine 

güvendiğini belirtiyor. Fakat umduğu neticeyi alamayınca; '‘Politika âlemi bir 

başka âlemdir. İnsan karındaşı da olsa fed â eder” diyerekjhislerini ifade
etm ektedir. 119

Kozan memuriyeti dönüşünde ̂ şeyhülislâm lık emeline son verilmek 

üzere ,vezâreti konusunda ikna edilen pâdişâhın kati irâdesi ile, 1866 senesinde 
İlm îye tarîkimn son noktası olan kazaskerlik pâyesi vezârete çev rilm iştir . 120 

İlm îye tarikından mülkiyeye nakionulduğuna dair irâde kendisine 

bilidirildiğinde, çıkış yolu olmadığım anlayarak^kabul etmiştir. “Başımı uğur-ı 

hümâyunda fedâ ederekyıice muhataralar asırdım. Şimdi bir sarığı fedâ etmem 

diyebilir miyim” ifâdesiyle sarığı çıkarıp, fes giyen-Paşa’run çok sevdiği ilnlîye 

sım fınd an  ayrılm asına sebep olan bu haksız muameleden incindiği
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116 Mâruzât, s. l\(i.
11’  Kozan ıslahatı hakkında geniş bilgi için bk. Ma'rûzât, s. 112-193.
118 TezâJdr, m, s. 198.
119 rezâizr, m, s. 198.
1-0 7â2â«2r IV, s. 83.



a n la şılm a k ta d ır . 121

Bu arada vak'anüvislik görevinden de ayrılan Cevdet Paşa, Halep ve 

Adana eyâletleriyle Kozan, Maraş, Urfa ve Zor sancaklarından oluşturulan 

Halep vilâyetine tayin edilerek^İstanbul’dan uzaklaşürılmış^iki sene kadar bu 
yeni valiliğin teşkilât ve islahaü ile meşgul olmuştur. ̂ 22

b. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Reisliği

1868 senesinde Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye ikiye ayrılarak^ûrâ-yı 

Devlet ve Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye teşkilâtları kurulduğunda Cevdet Paşa, 

Divân-ı Ahkâm-ı Adliye reisliği vazifesiyle İstanbul’a getirildi. Nizâmı 

mahkemelerin ve dîvamn teşkilât ve selâhiyetlerini belirleyen bir nizâmnâme 

hazırladı. Bir s4re sonra Divân-ı Ahkâm-ı Adliye riyaseti, nezârete çevriline^ 

de^Adliye nâzın oldu ve "birinci rütbeden nişân-ı Osmânî aldı. -̂3

34

Daha evvel Metn-i Metin komisyonunun başlayıp tamamlayamadığı fıkıh 

ilminin muâmelât kısmına dâir bir kitap hazırlama teşebbüsü, bu dönemde 

Cevdet Paşa’mn ısrârı ile yeniden gündeme geldi. Bu fikir kabul edilince, 

devrin ileri gelen fukahâsından oluşan M ecelle-i Ahkâm-ı Adliye Cemiyeti’nin 

başkanlığına getirildi. Cemiyet bir esbâb-ı mûcibe hazırlayarak çalışmaya 
başladı ve iki sene içinde MeceJIdv̂ vv ilk dört kitabı neşredildi.^24

M ecelle cemiyeü^-ÂIî Paşa ve yoldaşlarının Fransız MedenîKânunümm 

tercüme ve tatbiki fikrine karşı kurulduğu için^Şeyhulislâm Kezûbî Haşan 

Efendi dâhil, muânzları çoktu. Nitekim 1870 senesinde, Mecelldr '̂ci beşinci 

kitabı neşredilinceJllevdet Paşa vazifeden uzaklaşünlaral^Bursa vilâyetine tâyin 

edildi. Bir kaç gün sonra bu görevden de azledildi. -̂5

Bir süre çeşitli memuriyetleri esnasında da sürdürdüğü telif çalışmalanna 

dönen Cedet Paşa, 1arih~i Cevd^'m  7. ve 8. ciltleri ile Takvûnu 'I-Edvâr adlı 

eserini bu devrede yazmıştır.

Ebu’l-Ulâ Mardin'e görejCevdet Paşa’nm azlirfe, Fransa elçisi Baurre^^n

121 Tezakir m, s. 199.
122 Bszıne-/Fünûn, sy. A9, s. 59̂ .
123 Tezîîtr. rv, s. 84-85.
124 TGzâkir,VJ, s. 95.
125 Tezâkir, IV, s. 94.
126 Âli Ölmezoğlu, a.g.m., s. 116.
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aleyhte propagandaları sebep olmuştur. Elçinin Â lî Paşa ile olan yakınlığı ve Âlî 

paşa’run Mecelle konusundaki düşünceleri bilindiği için^bu tesbit doğrud^rT 

Ebu’l-Ulâ bir diğer sebep olarak, başta Şeyhülislâm Haşan Fehmi Efendi 

bulunduğu halde, bu yeni kanım çalışmalannı gereksiz görüp kabullenemeyen 

ilmiye ricalinden bir grubun tükenm ek bilm eyen m uhâlefetlerini de
zikretmektedir. 127

Cevdet Paşa’dan sonra^Bâb-ı Meşîhat’a nakledilen Mecelle cemiyeti^altıncı 

kitap olan Kitâbu’l-Vedî̂ ^\ hazırlayıp^neşretti. Ancak bu kitap,öncekilerin 

seviyesine erişemediğinden^şiddetli tenkidlere mâruz kalarak reddedilince, 

Cevdet Paşa’nm cemiyetteki rolü anlaşıldı ve 1871 yılında yeniden Mecelle-i 

Ahkâm-ı Adliye Cemiyeti reisliğine tayin edildi. İlk iş olarak^altma kitabı imhâ 

ettirdi ve onım yerine Kltâbu'I-Emânâfı hazırlam. Sekizinci kitap hazırlanırken 

^dra^zam Mahmud Paşa’ya m uhalefetinden ötürü^Maraş valiliğine tayin 

edildiyse de, on sekiz gün süren valiliğinden sonra^Midhat Paşa’nın sadâretinde^ 

MecelJdyi tamamlamak vazifesiyle^yerüden İstanbul’a gelerekjçalışm alarım
sürdürdü. 128

AfeceJJdmn. hazırlanmasında Cevdet Paşa'm n rolünün ehemmiyetini 

TezâJdı‘d  ̂ yer alan: “İşte ol vakit M ecelle'nin sekizinci kitabım tab’ettirdim ve 

dokuzuncu kitabı telife devam ettim” ifadesindeki telif t^ irin d en  anlamak
mümkünd ür. 1129

Cevdet Paşa^bu devreden sonra^yl/î?cıs^<? çalışmalarının sona erdiği tarih 

olan 1888’e kadar cemiyet başkanlığında bulunmuştur. Fakat^ Paşa’mn 

hedeflediği neticeye götüremediği, sonuncu kitap olan on altıncı 

kitaptan sonra, aile hukûkuna dair bir kitap hazırlamayı planladığına dair 

işareder vardır. Çünkü ^fecelle ile ilgili olarak II. Abdülhamid’e takdim ettiği 

bir arîzada “bir kaç kitabın nâkıs olduğunu” ve fakat cemiyetin “bunları 
ikmâle” muvaffak olamayacağıru b ild irm e k te d ir .1 3 0

5 . Siyâsî FaaUyetleri

Bu devreden sonra Cevdet Paşa’m njbiribiri ardınca, çeşitli vâliliklere ve 

nazırhklara atandığı görülmektedir.
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127 Ebu’l-Ulâ Mardin, a.g.e., s. 49-50.
128 TezâJdr, IV, s. 120.
129 Tfizâfar. IV, s. 120.
13® M. Âkif Aydın, hlâm-Csmanh Âile Hukıjku, İstanbul 1985, s. 131.



Cevdet Paşa, sın ıfından aynlınca^şeyhulislânüık emelinden

vazgeçmek dıımıında kalmış, fakat bu defa da sadâret ümidine kapılmışür. 
Ma’rûzât\2. bu niyete işaret eden cümleler vardır. 131

AfeceUe (;z\ı%m2İ 2s\ devam ederken^ 872  senesinde Şûrâ-yı Devlet üyesi, 
bir yıl sonra da Evkaf îtfâzın olmuştur.i32

Bir süre sonra ,Maârif-i Umûmiye nezâretine tayin edilen Cevdet Paşa, 

müsteşarı Sadullah Paşa başkanlığında bir eğitim komisyonu kurmuştur. Bu 

komisyon, ilköğretimden yüksek öğretime kadar her seviyedeki okulların 

öğretim programlanm belirlemiş ve bu prograrrf^ğrultusunda ders kitapları 
hazırlanması için çalışm alarım  sürdürmüş tür. ̂  33 Aym dönemde Cevdet 

Paşa’mn gayretleriyle Nuruosmâniye Camii’nde modern usulde eğitim yapan 

•‘İbtidâiyye” adında numûne bir ilkokul açılm ış. Paşa da bu okulkKda 

okutulmak üẑ T&^Kûvâıd-i TûricJyye (İstanbul 1292), Afi’yâr-ı (İstanbul
1293) ve Âdâb-ı S e d â d 1294) adlı üç okul kitabı yazmışür.134

1874 senesinde Şu’r^-^^Devlet başkan yardımcısı olcîu'^a''da^ hemen 

ardından Yanya vâliliğine tayin edilmişür. M ecelle cemiyeti ile haberleşmeyi 

sürdüren Cevdet Paşa, Yanya’da RisâJenjI-Vefâ didmdz Arapça bir eser yazaral^ 

İstanbul’a göndermiştir. Bunun dışında. M ecelle cemiyetinin ihtilâf ettiği 

noktalardan haberdar olduğu ve ilgili kişilere yazdığı mektuplarla çalışmanın
seyrine müdâhale ettiği a n la ş ılm a k ta d ır . 3̂5

1875 senesinde^Maârif nazırlığı göreviyle^İstanbui’a gelen Cevdet Paşa'MflTj 

kısa bir süre sonra Adliye nâzın olm u ştu r.136  Fakat^Hersek ih tilâ li üzerin^bu 

görevinde fazla kalamamış ve Rumeli teftişine g ö n d e r i lm iş t ir .^37 Teftiş 

dönüşünde nezâretten azledilerek Sûriye vilâyetine fâyin edilmesinde,

_J^drazam Mahmud Paşa’mn gümrüklerin idaresini ecnebilere tevdî etmek 

fikrine karşı çıkmasınm etkili olduğunu ifade eden Cevdet Paşa, böyle şerefli 

bir aziden memnun kaldığım da söylem ektedir. Fakat^yola çıkmadan evvel,

131 TezâJdr, IV, s. 123; Marûzâf\2. (s.218) bu meseleyi II. Abdulhamid’e şöyle 
anlattığını yazmaktadır: “Âli Paşa’mn vefâtında üç kişi Sadâret’e namzed idik. 
Mahmud Paşa takaddüm edip sadârete geçti.”

132 .Tâzâtu-, IV, s. 122.
133 Tezâkir. IV, s. 126.
134 Tezâkir, IV, s. 126; Cevdet Paşa, IriarÛ2ât, s. 217.
135 Tezâkir, TV, s. 130-139; RisâIetû’I-ve/3 için bk. bu çalışmada Cevdet Paşa ma 

Eserleri Bölümü, s.
136 Marûzât, s. 222.
137 Tezâkir, IV, s. 151.
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1876 senesinde, üçüncü defa Maârif nezâretine getirilmiştir. Aym sene Sultan 

Abdülaziz hal' edilmiş ve yerine Sultan Murad tahta çıkmışür. Cevdet Paşa, 

Abdülazîz’in hal'i ve bilâhare vefatına dâir TezâJdı‘dQ ve Ma’rûzât\2i tafsilatlı 

bilgi vermektedir. Bunlardanjhal' karannı tasvib etmediği için^ricâlin hâdiseyi 

kendisinden gizli tuttuğu anlaşılmaktadır. Aync^Abdülazîz’in vefatının intihar 
değiljkati olabileceğine de işâret e t m e k t e d i r . i 3 8

Cevdet Paşa II. Abdülhamid’in culûsu ile 1876 senesinde Adliye nâzın 

olmuş ve Kanûn-ı Esâsı müzâkerelerine iştirak etm iştir .139  ıs7 7  senesinde 

Dâhiliye nezâretine getirilince, ilk iş olarak^ memurların tercüme-i hallerini 

kaydetmek üzere bir Sidll-i .^iıvâl Defteri tanzim etmiştir. Aynı sene patlak 

veren Osmanlı-Rus harbini, ekonomik kriz ve asker kifayetsizliği sebebiyi^ 

engellemeye çalışmışsa d^Midhat Paşa ve Mahınud Paşa’nın lazyîkâtı karşısında 

muvaffak olamadığım s ö y l e m e k t e d i r . H arbe engel olamayınca^ vazifesi 

gereği ordunun şartlanm iyileştirmekle meşgul olan Cevdet Paşa,bu kadar çok 

çalışmasımn Sadrâzam ı rahatsız ettiğini ve memuriyetinin Evkaf nezâretine 

çevrildiğinif^radan bir ay geçmeden^ İstanbul’dan uzaklaşürılmak gâyesi ile  ̂

Sûriye vilâyetine t ^ n  edildiğini anlatmaktadır.

Harbin mağlubiyetle sonuçlandığı zamana rastlayan Sûriye vâliliği, Cevdet 

Paşa’yı sevindirmişti". Fakat ^burada da fazla kalamamış, Kozan isyâmm 

bastırmakla görevlendirilmiştir. İyi tamdığı Kozan bölgesinde asâyişi temine 

muvaffak olarak^İstanbul’a döndüğü 1878 senesinde, Ticâret nezâretine tayin 

olunmuştur. 1“̂ -

1879 senesinde Tunuslu Hayreddin Paşa’mn istifası üzerine^dokuz-on gün 

kadar sadâret vekilliğini yürüterek^Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ’ya başkanlık 

etmiştir. Cavid Baysun, vekâlet dönemini kastederek, ‘Ömrünün mütebâkî 

senelerinde, iktidânn bu pek soluk hayâliyle iktifâya mecbur kalacaktı” 

ifadesiyle^Paşa’nın sadâret emelini v u rg u la m a k ta d ır .

Said Paşa sadrazam olunca^1879’da yeniden Adliye nâzın olan Cevdet 

Paşa’mn bu devredeki nazırlığı üç yıl sürmüştür! Bu dönemde, hazırlıkları

37

138 TezâJdr, IV, s. 157-158.
139 Müzâkereler sırasında Midhac Paşa ile zaman zaman münâkaşa ettiklerini açıkça 

söylemektedir, bk. Ttszâkir, IV, s. 167-168.
1 Tezâldr, IV, s. 170.

7«2ât2r. IV, s. 173.
Tezâidr, IV, s. 175.
Câvid Baysun, “Cevdet Paşa’ , Tûrkiyâe Mecmuası, XI, s. 222.



ta m a m la n a n  Mekteb-i Hukûk’u açmış ve aym m e k te p ^  usûl-i muhâkeme-i 

hukûkîye dersleri v ermiş ti r.^'^ Birinci sım flara verdiği belagat dersi notlarım 
toplayarak^iSSsi^ga/-/ OsmânSye kitabım tam am lam ışür.i'^ 5 Âli Ölmezoğlu, 

p a şa ’m n  bu mektepte aynca hitabet dersi de verdiğini kaydetmektedir.^'^

Yine bu dönemde Adliye nâzın sıfatıyla, Sultan Abdülazîz'in katline 

iştirak suçundan Midhat Paşa’mn Yıldız M ahkem esi’ndeki yargılanmasında 

etkin rol oynamıştır. Esasen meşrûtiyet idaresine karşı çıkan Cevdet Paşa, 

Kanûn-ı Esâsî müzâkerelerinde muhalefet ettiği ve Ma'rûzâtva., “farfara, savruk 

ve tavr u mişvân dîn u devlete muzır bir mahlûk” ifadesiyle^"^^ yâdettiği Midhat 

Paşa’ya karşı olan düşünceleri sebebiyle, bu muhâkemede tarafsız olamamakla 

suçlanmıştır.

Ahıned Vefik Paşa’mn sadârete gelm esi üzerine^ Adliye A^zâretinden 

ayrılan Cevdet Paşa’ya üç yıl süren ma’zûliyet döneminde resmî görev tevcih 

edilm ediği için^ ilmî çalışmalarıyla meşgul olmuştur. Târih-1 Cevdet bu 

dönemde tan:ıamlandığı gibi K^vâld-I O sm â n iyyd genişletilmiş baskısı da 

bu devrede yapılmışür. Bir taraftan Kısas-ı Enbiyânın telifine devam eden 

Cevdet Paşa, diğer .taraftan memleketin ilim ve maârif hayaum tâkip ve
tetebbu’ ile meşgul olm uştur. ^̂ 9

Bu dönemde Paşa’mn kızlan Fatma Aliye ve Emine Seniye H am m i^^ 

eğitimiyle bizzat meşgul olduğu da bilinmektedir. Özelikle, ‘‘zihnini o kadar âlî 

m ebâhise kadar vardırabiliyor ki insana âdetâ ürkeklik geliyor; erkek 

olmalıymış da muntazam tahsil görm^lfmûş” ifadeleriyle takdir ettiği Fatma 

Aliye'nin eğiümiyle yakından ilg ilen m iştir . 5̂0 Mesnevî-i Şerif. K^s£Je-i Büre, 
Mukaddime gibi eserlerden Aristo, Eflâtun, İbn Rüşd ve İmam Gazâlî’nin 

felsefelerini mukayese çalışmalanna kadar çeşitli konuların işlendiği bu dersler, 

fıkıh ve edebiyat; hattâ yeri geldikçe Arapça ve Farsça şiirlerin tercüme ve 

şerhini de ihtiva e tm e k te d ir . 5̂1 Ahmed Midhat, bu müzâkerelerin derslerden

AJi ölmezoğlu, “Cevdet Paşa”, lA, s. 118.
145 TeizâJdr, IV, s. 215.

Âli Ölmezoğlu, a.g.m., s. 118.
1*̂ 7 \̂ TÛzât, s. 13.

A. Hamdi Tanpınar, Türk Ê ebiyaü Tarihi, s. 167.
1^9 IV, s. 216-226.

.AJımed Midhar. Fatma Aü'ye Hanım Yâhud Bir Muiıarrire-i Osmâniye’nin 
Neş’ed. İstanbul, 1311, s. 179-180.
Ahmed Midhat bu ders notlanmn bir kısmım sakladığım söylemektedir, bk. 
Ahmed Midhat, a.g.e., s. 182-183.



sonra Durûs-ı A J iy y e alünda kaleme alındığım b ild irm ek ted ir . 152

Cevdet Paşa 1886 senesinde beşinci defa Adliye nazırlığına getirilmiş ve

II. Abdülhamid’in husûsî meclislerine de katılmaya başlamışür. Ayrıca “umûr-ı 

mâliye ” için teşekkül eden üç kişilik komisyona âzâ olan Cevdet Paşa’ya bu 

dönemde Padişah ve devlet ricali tarafından ayrı bir değer verildiği 

anlaşılmaktadır. ̂ 53 Ayrıca II. Abdülhamid, 1288 senesinde hazırlanan büyük 

bir merasimle Cevdet Paşa’ya^Nişân-ı İmtiyaz vererek ödüllendirmiştir.^54 

HuJâsâtu’I-Beyan fî Te’IîriI-Kur'âm dlı Arapça risalesi ile Hilye-i Saâdet 
eserlerinin neşri de bu dönemde yapümışür.i55

Cevdet Paşa, beşinci defa getirildiği adliye nezâretinde^adrâ'zam  Kâmil 

Paşa ile aralannda anlaşmazlık çıkması üzerine^ayrılmak zorunda kalmıştır. 

Fakat, hemen akabinde^Mecâlis-i Âlî'ye tayin e d ilm iş tir .i5 6  Giriâ’̂  ihtilâlden 

sonra bozulan idarî teşkilâtın ıslâhına dâir oluşturulan komisyona 1891’de 
başkan tayin edilmiş ve neticede bir altın kıt'a ile ö d ü llen d irilm iştir . ̂ 57

II. Abdülhamid’in emri üzerine y'şâirliği terkedeli otuz sene geçmesine 

rağmen’ şiirlerini bir divançe şeklinde toplayarak^ pâdişâha takdim etmiş ve 

1892 sen esin d e  J3ir k ıt’a Sanâyî-i N efîse İftih ar M adalyası ile 

ödüllendirilmiştir. ̂  58

6. Vefâtı

Hayaümn kalan kısmım ilmi çalışm alarına ve çocuklarımn eğitimine 

ayıran Cevdet Paşa, 3 Zilhicce 1312 (26/27 Mayıs 1895) târihinde, bir kaç gün 

devam eden hastalıktan sonra jv'efat etmiştir. Bebek’teki yalısından alınan naâş̂ ı 

Fâtih Camii’ne götürülmüş ve hükümetçe tertiplenen cenâze merasiminden 

sonra^Fâtih Camii hazîresine defnedilmiştir.

V efatına düşürülen târihler arasında T ev fik  Lâmih Bey’in târihi 

beğenilmiş ve mezar taşına hâkkettirilmek üzere,ailesi tarafından seçilmiştir.
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152 Ahmed Midhat, a.g.e., s. 184.
153 Tazâfeo-. IV, s. 244.
154 TezâJdr, IV, s. 245.
155 Âli Ölmezoğlu, a.g.m., s. 118.
156 Tezâtjr. IV, s. 274.
157 TezâJdr, , s. Zl’i.
158 TâsszKar IV, s. 283.



Mezar taşına yazılan târih manzûmesi şudur:

“Asrımızın İbni-i Kemâl’i idi

Hayfâ ki terk-i hayât eyledi

Edîb idi, hayli eser bırakü

Tezyîn-i zât u sıfât eyledi

Takdire edip rızâsm izhâr

Allah deyû azm-i cennât eyledi

Târihini yazan kalem kinisin

Aİuned Cevdet Paşa vefât eyledi” (1312)
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n . İLMÎ, FİKRÎ ve EDEBÎ HÜVİYETİ 

A. İlnfi ve Fikrî Şalsiyetl

Cevdet Paşa’mn ilmî şahsiyeti şüphesiz m edresede şekillenmiştir. 

M edresenin, ele aldığı her mevzûda, işe kelim enin mânâsını öğretmekle 

başlayari ve bütün teferruâü kuşatan öğrenme sistemi, Cevdet Paşa’yı, hayaü 

boyımca sathî bilgiden uzak tutmuştur. Nitekim ̂ her sahada kuvvetli bir bilgi 

donanımı ile yetişerek ^sağlam bir altyapı oluşturduğu bütün araşürıcılar 

tarafından teslim edilmektedir. Ayrıca fıtraten sahip olduğu öğrenme iştiyâkı 

sâyesinde, medresenin sunduğu bilginin çok fevkinde bir ilmî potansiyele 

sahip olduğu görülmektedir.

İlmî çehresini yapılandıran ikinci husus ise, içinde yetiştiği Tanzimat 

devrinin beklentileri ve özel mânâda Reşid Paşa’mn fikirleridir. Şu halde^ 

medrese tahsili Cevdet Paşa’mn ilmî birikimini, dönemin ihtiyaçları ise^çalışma 

sahasım belirlemişür^denilebilir.

Mükemmel şekilde tamamladığı tahsil devresinden sonra, devlete millete 

faydalı olmak ideali doğrultusmda, teklif edilen her bir vazifeyi kabul etmiş ve 

liyâkatla yerine geürmeye çalışmışur.

BursalI Mehmed Tâhir, Paşa’mn ilmî kudretini anlatırken^ başta 

hukukçuluğunu zikrettikten sonra, belki biraz mübâlâğa ederek; “âlimlerin en 

âlimi id i” d e m e k te d ir . 5̂9 Şüphesiz yaşadığı dönemde, medreseden yetişen 

şahsiyetler arasında devlet adamı, tarihçi, hukukçu ve ahlâkçı olarai^hepsinden 

fazla temâyüz etmişf^ yalm zca Tanzimat devriyle sım rlı kalmayarak II. 

Abdülhamîd'in saltanatı yıllarında da haklı şöhretini sürdürmüştür.

Farklı ilim dallanyla meşgul olduğu için^eserlerinden hareketle ihüsas

159 BursalI Mehmed Tahir, OsınanJı MûeJIiflari, İstanbul 1333, s. 131.



sahasını belirlemek zordur. Nitekim^Ebuzziyâ Tevfik, onun Nâimâ’dan sonra 

alü asır boyunca aşılamayan bir tarihçi olduğunu söyler. 1̂ 0 Tezâkiı‘\ neşreden 

Câvid Baysuny “Paşa, etkin bir devlet adamı olduğu kadaı^ mühim bir tarihçidir” 

diyerek^aym kanattı p a y la ş m a k ta d ır .E b u ’i-Ulâ Mardin’e göre^asıl tercihi, 

mantık ilminden yanadır. Çünküj icazetini manük dersinden almıştır ve tatil 

günlerinde husûsen takip ettiği dersler de aklî ilimlere münhasırdır. 1̂ 2 X/sas-ı 
EnbiyâY  ̂ Türkçe’nin zirve eserlerinden biri olarak zikreden Tanpınar’a göre 
Cevdet Paşa, nesrin kemal noktasına varmış bir uslûpçudur.^*53 Kavâld-i 
Osmâniye ile başlayan dilciliği, sahasında ilk, tam ve mühim bir eser olan 

Belâg3t-ı Osmaniye ile te’yid e d i l m i ş t i r .Kısas-ı Enbiyâ<\‘a, yer alan Türk 

şiirin in hakîkî veznine dair değerlend irm eleriy le  ^edebiyatçı; nihâyet 

gençliğinde başlayan ve ömrünün sonuna kadar gittikçe artan fasılalarla devam 

eden şiir merâkımn mücessem delîli Dîvançe-i Cevdet’le de şâirdir.

Meşgûliyetlerindeki çeşitlilik, şöhretini dâim kıldığı gibi, ilim ve kültür 

târihimize değerli eserler katmasını da sağlamışür. Fakat^aynı sebepten tenkid 

edilmişür. Ebu’l-ü lâ Mardin, Paşa’nın ilmî kariyerini anlatırken^pek çok saha 

ile, eser verecek ölçüde^ilgilendiği için dikkatini dağıttığıru, bu sebeple^hiç 

birinde tam bir ihtisas seviyesine ulaşamadığını söyler.^65 Bu iddia Cevdet 

Paşa’mn “işe yaramak’’ prensibini ve yaşadığı devrin özel ihtiyaçlarını dikkate 

almadığı için^mübâlâğalı görünmektedir. Çünkü Paşa, siyâsî faaliyetlerinde 

olduğu gibi, İlmî çalışmalannda da kendisinden isteneni yapmıştır. Nitekirrij.^li 

Ölmezoğlu, ülkenin siyâsî, ictimâî ve kültürel hayaünda bir yenilik ve canlılık 

yaratmağa çalışan Tanzimat devrinin ihtiyaç ve eğilimlerine cevap verdiği için^ 

Paşa'nın eserlerinin çeşitlilik arzectiğini söylemektedir,

Ahmed Hamdi Tanpmar onu, “devrinin en büyük çalışma cihazı” diyerek^ 

tanıtm aktadır.^Ç ünkü hemen hiç bir konuda kendiliğinden işe başlamamış, 

eserlerini ya sipâriş üzerine^ ya da muayyen zarûrî ihtiyaçları karşılamak
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amacıyla kaleme ainuşür. Târih-i Cevdet, Afa’rijzât, Belâgat-ı Osmaniye ve 

Âdâb-ı Sedadgibi eserlerin telif sebepleri de bunu doğrulamaktadır. Yanya’da 

iken^Divân-ı Ahkâm-ı Adliye âzâsmdan Mahmud Beyefendi isimli bir zâün 

yazdığı mektuba verdiği cevapta, teslim iyetçiliğini şöyle anlaür: “ıVIâ’lûm-ı 

âlînizdir ki ^bendeniz dâimâ zuhurata tâb î olup giderim  ve pes-perde-L 

kaderden rû-nümâ olan sûret ne ise, ona' ayn-ı rızâ ve teslim ile nazar
e d e r im .” 168

Paşa^ hayatı boyunca öğrenmeyi kendisine şiâr edinmiştir. Ayrıca 

bildiklerini tatbik etme melekesini fevkalâde geliştirmiş, meselelere farklı 

açıdan bakarak ̂ araştırmakla neticeye gitmiştir.^^^ Dolayısıyla^taklid taraftarı 

olmadığı gibi, hiç bir zaman mutaassıp da değilidir. Dînî kaidelere kat’î bağhhğı 

yanında, değişen çağm gelişmelerini görüp^âdcrf tahliller yapabilen, sağlam bir 

muhakeme ve mukâyeseden sonra, cemiyetin ve sistemin kendi bünyesinden 

kaynaklanan çıkış yollan gösterebilen, inandığı sistemin noksanlarım tesbit 

ederekyenkidden çekinmeyen bir düşünce ve anlayışa s a h i p t i r ,P a ş a ’nın 

belirgin özelliklerini ayrı başlıklar alünda kısaca ele almak onun ilmi ve fikrî 

kimliğini tammak bakımmdan faydalı olacaktır.

1. TârihçiUği

Cevdet Paşa’mn târihçiliğini belirlem ek için^bu ilmin Osmanlı tarih 

yazıcılığı içindeki konumundan bahsetm ek faydalı olacaktır. Osmanlı 

Devleti’nde târih yazialığı iki farklı usûlün tesirinde kalarak, iki ayrı koldan 

gelişmiştir. Bunlardan birincisi, ilmî târihçilik denilen klâsik İslâm târihçiliğidir. 

Vesikaların tesbiti ve rivâyetlerin sıhhati sağlam  metodlara dayandırılır. 

Anlatımda ise^sâde ve külfetsiz dil tercih edilir. Bu tarz târihçiliği daha ziyâde 

ulemâ tercih etmiştir. Diğeri ise, kaynağın sıhhatini fazla önemsemeyen, 

bakîkaü arama yerine ahlâkî telkinleri gâye edinen, sâde bir dil yerine külfetli 

ve belâgatlı anlaümı tercih eden edebî târihçiliktir. Cevdet Paşa, iki tarzın 

ahenkli bir terkibini oluşturan nâdir târihçi nesUn son büyük temsilcisidir.

Târih-i Cevdef\s. Paşa vak’aları klâsik tarzda, yani kronolojik sırada
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anlaür. Fakat ^ v v e ü i tenkid hissiyle ̂ gerektiğinde hâdiseye müdâhale eder; 

sebep-netice münâsebeüerini açıklamaya çalışır. Bu itibarla eser, gelenekçi 

OsmanlI târihçiliğinden çağdaş tarihçiliğe geçişte  bir merhale teşkil 

etmektedir.1'7- Yanlış hükümlere varmamak için^^bütün vesikaları toplar, 

delileri aklın süzgecinden geçirir. Eserin bu yönünü anlatan Muallim Cevdet, 
T^ih-i Cevdet “bir âbide-i tahkiktir” demiştir.

T â r ih kıymetli kılan en mühim husus Cevdet Paşa’mn vesikacı 

olmasıdır. Eline geçen bir vesikadan âzamî istifade etmesini bilir ve o belgeye 

tekrar müracaat etmek ihüyacı duyulmaz. Çünkü okuduğu bir metnin can alıcı 

noktalannı bulup çıkarmada oldukça mâhirdir.i^'^ Hâdiseleri bütün tafsilaüyla, 

eskinin devamı bir tarzda anlatırken^bir taraftan da yeni bir metodu, 

monografi usûlünü d e n e m e k te d ir . '̂̂ 5 Eserde, sohbet kabilinden pek çok 

yerde istidratlar vardır kî  bunlar ’uslûbun mükemmelliğinden ötürü zevkli; 

sağlam muhakeme mahsûlü olduklan için de bilgilendiricidirler.

Cevdet Paşa, eserini kaleme alırken^mükemmel sûrette incelediği 

târihlerden; mecmuâ, lâyiha ve resmî vesikalardan faydalanmıştır. Nihâyetj 

hepsini kuvvetli bir mantık süzgecinden geçirerek^ hâdiselerin sebeplerini, 

gelişmelerini ve neticelerini tabî'seyri içinde vermiştir.

Paşa’ya göre .târihten b e k le n ^  *^almzca gündelik olayları sıralamak 

değildir. Bu eserinde sanatkârane bir üslûptan kaçınmışür. Nitekinij

Tezâkir'Û.Ç. uslûbunu. '‘târih yazma husûsunda telâkki’'ettiğim malûmat, elfaz‘-ı 

garibe isti’mâlinden ve tekellüfât-ı münşiyâneden sarf-ı nazarla herkesin 

anlayacağı tâbirat ile yazılması idi’’ cümlesiyle ifâde e t m e k l e d i r . Zâten^serin 

baş kısmında da belirttiği gibi, asıl amacı, olayların doğruluk ve yanlışlığım; 

gerçek sebeplerini öğrenmek ve bunlardan ders almayı bUmekür.^'^9

Tarih-i (̂ vdet ’m bir diğer özelliği, Tanzimat harekeüni aklamak gibi bir 

neticeyi hedeflem esidir. Cevdet Paşa, bir önceki asrı anlatırken, âdetâ
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müesseseler târihini mütâlâa ediyor düşüncesini uyandıracak kadar derin bir 

perspektifle, cemiyeti garplılaşmaya götüren hâdiselerin üzerinde dikkatle 
durmuştur. 180

Muallim Cevdet onun târihçiliğini değerlendirirken eser üzerinde Avrupa 

tarihçilerinin yapıcı tesirlerinden b a h se tm ek ted ir .O y sa ^ T a n p ın a r’a göre^ 

Cevdet Paşa’mn târihçi sıfatına B atı’mn katkısı olmamışar. Çünkü târih 
telâkkisi İbn Haldun’a yakındır.^^^

V ak’anüvisliği döneminde tuttuğu notlardan oluşan Tezâkir ve II. 

Abdülham id’in irâdesi üzerine hemen aym dönemin vak’alanm  anlattığı 

Ma 'rûzât adlı eserleri, Cevdet Paşa’mn ̂ vesikacılığından sonra, müşâhâde 

kudretini gösterm esi bakım ındanj önem lidir. Yaklaşık 1871-1895 yılları 

arasmda idârî teşkilâün içinde, birinci dereceden şâhid olarak anlattığı hâüralar, 

devrin nezâketinden de kaynaklanan sebeplerle, alelade hâüra olmaktan 

çıkmış, kıymetli birer târih vesikası değeri kazanrmşkf^Tr.

Tezâkirvç. Ma’rûzât\2. anlaulan olaylara sahne olan İstanbul’u, ictimâî ve 

siyâsî perspektiflerden, akıcı bir uslûbun rehberliğinde seyrederek^bilgi 

sâhibi olmak mümkündür. Ayrıca Cevdet Paşa’mn çeşitli vazifelerle dolaştığı 

Bosna-Hersek, İşkodra, Maraş, Kozan gibi birbirinden çok farklı bölgelerde 

yaşayan halkın örf ve âdetleri hakkında, faydalı ve teferruatlı bilgiler vardır. 

Tanpınar’a göre târih sahasında bu iki eserin kıymeti biraz da örneksiz 

yazılmalarından^^ başka bir deyişle^ türlerinde ilk örnek olmalarından 

kaynaklanmaktadır.

Târihçi sıfaayla verdiği bir diğer eser \sç.̂ Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârîhi 
i-fulefâ6.\ı. Türk İslâmf Edebiyatmda manzum mensur pek çok eser verilen bir 

konuda Hz. Âdem’den itibaren tüm peygamberleri, ardından İslâm târihim 

anlatan bu eser, ilmî olmaktan ziyâde, tâ ’limî ve telkini bir gaye 

gütmektedir. Pedagojik değeri herkes tarafından teslim edilen eserin asıl 

kıymeti, üslûbunun mükemmeliğinde a ra n m a lıd ır . 185
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Cevdet Paşa, tarihçi olarak^bu ilmin eski ve yeni devirleri arasında bir 

geçiş halkası durumundadır. Çünkü^târihin statik sınırlarım genişleterek^ 

müesseseler târihine dâir ilk denemeyi yapmış ve yazdığı devrin târihini, 
tenkîdî bir değerlendirme şeklinde ortaya k oym u ştur.i^ ö

2. Hukukçuluğu

Cevdet Paşa’mn hukuk sahasındaki faaliyeüeri, Tanzimat döneminde adlî 

teşkilâtın tesisi ve kanun tanzimi olmak üzere^iki cephelidir.

Paşayik olarak Medis-i Maârif üyesi ve Dârulmuallimin müdürü sıfanyla^îu 
kurulukların nizâmnâmelerini hazırlamışür.i87 Bu çalışmalarından sonra gerçek 

anlamda hukukla ilgisi, fıkıh ilminin muâmelât kısmım içeren Metn-i Metin’in 

hazırlanması için kurulan cemiyete âzâ olmasıyla başlar. Bu komisyonda kânun 

kaleme alma vazifesiyle yer alan Cevdet Paşa, temel fıkıh kitaplarım dikkaüe 

in celey erek ^  yeni çalışm aları için  g erek li altyapıyı oluşturduğunu
söylem ektedir. ̂ 88

Cevdet Paşa, tahsil devresinde hukuk ilmiyle özel mânâda meşgul 

olmamışsa da, medrese eğitiminin fıkıh ağırhklı olması sebebiyle^ tabif* olarak 

ilgisiz de kalmamıştır. Aynca Lofça müftüsünün yamnda fetvâ m ües^idliği 

yapüğı dikkate aümrsa, fıkıh ilmine ve husûsen kanunlaştırma usûlüne dâir bir 
tecrübesi olduğu da söylenÂ&f(ır.^®9

Metn-i Metin komisyonu, Cevdet Paşa’mn kaleme aldığı, bugün nüshası 
elde olmayan KJtâbu'I-Buyû\\ yazdıktan sonra dağılm ıştır. 9̂0 Fakat Cevdet 

Paşa, hemen ardından üye olduğu, M eclis-i ÂIÎ-i Tanzimat’ın k^nun ve 

nizâmnâmelerini hazırlayarak^bu yöndeki çalışmalarım sürdürmüştür. Bu 

meclisin çalışmaları arasında, Cevdet Paşa’mn son şeklini verdiği 1858 târihli 
Ceza Kanunnâmesi önemlidir. ̂ 91 Akabinde, meclisin bir Arazî Kanunnâmesi 

hazırlamak için kurduğu komisyona başkan tâyin edilmiştir. 9̂2 q  vakte kadar 

muhtelif kânun ve fetvâlarda dağım k bir halde bulunan arazî hukûku 

hükümlerinin yorumlanmasıyla .oluşan bu kânunun, önceki çahşmadan farkı.
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e s a s la r ım  tamâmen OsmanJı hukûkundan alan bir kânun o lm a s ıd ır . 9̂3 Ayrıca 

gerek dilinin sadeliği, gerekse kânun tekniği bakunından^o devirde hazırlanan 
kânunların en başarılı örneklerinden kabul edilmektedir. 194 Ebu’l-Ulâ Mardin, 

A ra z î Kanunnâm esini d eğerlen d irirken   ̂ hem en hiç bir eksikliğ in in  

bu lunm adığı'^söyledikten  sonra, ö z e llik le  hüküm lerin tedvinindeki 

mükemmeliyeti ve Cevdet Paşa’nû  nüfûz-ı nazarını hayranlıkla takdir
etmektedir. 195

Meciis-i Tanzimat’ta hazırladığı kanun ve nizâmnâmelerden sonra^Cevdet 

Paşa, başkanlığına getirildiği Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye’nin tesisinde önemli rol 

oynamıştır. Hukuk ilminde dirayetli kişileri özenle seçerek^divâmn kadrosunu 

oluşturmuş ve ardından bu kurumun nizamnamesini hazırlayarak^faaliyetlerini 

belirlemiştir. 196 Şer’iye Mahkemeleri yamnda/Azâmiye ^ h k e m e lerim  de 

tesis eden Cevdet Paşa, bunuma yargı sistem ine disiplin getirmeyi de 

hedeflemiştir. A yrıca^m yiz ve istinaf mahkemeleri sayesinde mer'î hukûka,
sistematik temyiz usûlünü kaz a n d ırm ış tır. 197

Said Paşa zamanında kurulması kararlaşünian ilk hukuk fakültesi olan 

Mekteb-i Hukuk, Cevdet Paşa’mn Adliye nâzırî^^T^öneminde açılmış ve 

mektebin ilk dersinde Paşa, Mecelldv^n birinci maddesini an latm ışu r.i98

Cevdet Paşa’mn İslâm hukükuru kazandırdığı en mühim eser şüphesiz 

MeceII&-i Ahkâm-t Adliyd(iiı. Fakat^onun asıl hizmeü. Âlf Paşa, Midhat Paşa ve 

Kabülî Paşa’mn Fransız Medenî Kânunu Code Napoleon’u tercüme ederek^ 

Osmanlı hukûkuna tatbiki teşebbüslerine karşı çıkmasında görülür.i99 Code 

Napoleon’un kabulü kesinlik kazanmak üzere iken^Cevdet Paşa, İslâm hukuk 

âlim lerin in rey ve ictihadlarım n d erlenm esinden oluşacak kanunun 

gerekliliğini ısrarla anlatmış ve nihayet bu fikir heyet-i vükelâ tarafından 
benim senm iştir. -00

Cevdet Paşa’yla birlikte .̂ on beş kişiden oluşan M ecelle Cemiyeti,
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kanunlaştırma çalışnıalannı^ fıkıh kitaplarının tasnifini dikkate alaral^on altı 
kitapta toplamışlardır.201

Cevdet Paşa eserin tek müellifi değildir. Fakat başta Mecelldriin tedvin ve 

nelifine karar verilm esi olmak üzere, m eseleleri toplayıp tertiplemede, 

tercüme ve tahrirde, sıralamada; hattâ tashih ve neşirde fevkalâde mühim 

hizm etleri vardır. Ayrıca^çeşitli sebep lerle  çalışm aları inkıtâa uğrayan 

komisyonun, eseri tamamlamasmda yapıcı rol aynamışür. Nitekimyl:feaa4fe'nin 

devrin ihtiyaam  mükemmel sûrette karşılamasında, “Paşa’mn kuvvetli mantığı 

ve Türkçesi ile devrin ihtiyaçlarım  m üdrik” olmasım n etkisi olduğu 
belirtilm ektedir.202 Hukukta tekâmül prensibine inanması, örf ve âdete yer 

vermiş olması da MecelldY). makbul kılan husûsiyetlerdendir.203 Ayrıca 

ifadesindeki vuzuh ve kat’iyyet:; sehl-i mümtenî denecek kadar parlak bir 

üslûpla kaleme alınması, böylece Türk hukuk dilini kurması müellifin ifâde 

kudretini gösterdiği gibi mevzuat arasında Mecelldyç. de müstesna bir yer
k a z a n d ırm ışü r.2 0 4

Tanzim at'tan sonra Osmanii hukûkuna bu ölçüde yön vermiş ve 

damgasım vurmuş olan Cevdet Paşa'nın^Dir iki risâlesi dışmda^hukuk kitabının 

olmaması bir eksiklik  olarak belirtilir. Paşa'm n muhtemelen kanun ve 

nizamname hazırlamaktan hukuk kitabı yazmağa fırsat bulamadığını ifâde eden 

M. Âkif Aydın, bu durumun, hukukçu olarak değerini azaltmadığım da
söylem ektedir.205

3. Din, Cemiyet ve Devlet Hakkındaki Fikirleri

\
Yaşadığı ve müessir olduğu dönemde, gerek tesis etüği ve gerekse ıslâh 

ettiği müesseseler ile devleün selâmeti için gördüğü hizmetler dikkate alınırsa, 

Cevdet Paşa’mn ihmal edilmeyecek değerde bir devlet adamı olduğu anlaşılır. 

İcraatlarım yorumlamak için^diru cemiyet ve devlet hakkındaki fikirlerine göz
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201 Mecellenin sistematiği ve Mecelle komisyonu üyeleri hakkında bilgi için bk. 
Osman Öztürk. Osmanh Hukuk Tarihinde Meceile, İstanbul 1973, s. 19-81.

202 Hulûsî Yavuz, •‘Mecelle’nin Tedvini ve Cevdet Paşa’mn Hizmetleri’ , Cevdet
Semineri, s. 101.

203 Bu husus Mecelle’nin Esbâb-ı Mucibe Mazbatası’nda belirtilmiştir, bk. Osman 
Öztürk, s. 34-35. Aynca Kavâid-i KüUiye’nin 36, 38, 40, 43, 45. maddeleri 
örfün hükme tesiriyle ilgilidir. Bu maddeler için bk. Osman Öztürk, s. l60- 
l6l.

204 Hulüsi Yavuz, a.g.m., s. 98.
205 M. Âkif Aydın, “Bir Hukukçu Olarak Ahmed Cevdet Paşa”, Cevdet Paşa 

Semineri, s. 39-



atmak gereklidir.

Ona göre ̂ devlet bir bütündür, devleti meydana getiren sosyal kurumlar 

ise^bir saatin çarklarına benzemektedir. Devlet işlerinin yürümesi için  ̂bu 

çarklann iyi işlemesi ilk şarttır. Aksi takdirde^bir çarktaki aksaklık diğerinin de 
işleyişini bozar.206

Devletlerin kuruluşunda başlıca unsur "asabiyef’dir. Fakat zamanla kan 

bağı zayıflayınca meydana gelen boşluğu daha kuvvetli olan din bağı doldurur; 

kan akrabalığının yerini inanç birliği alır. Bu bağ, toprağa yerleşen zenginleşen 

ve medenileşen toplumlann kaynaşma aracıdır.^O^

Toplumlar sürekli akış halindedirler, oldukları gibi kalmazlar. Devletler 

için de aym durum geçerlidir. hiç bir devlet ebedî değildir. Fakat ̂ Cevdet 

Paşa’ya göre ^ ev letlerin  ömrü, maharetli devlet adamlanmn çabalarıyla 

uzaülabilir ve çöküş devresi önlenebilir.-^S

Devleti dâim kılacak bir diğer unsur ise^eğiümdir. Encümen-i Dâniş'in 

tesisine dâir yazdığı bir mazbauda bu fikrini şöyle ifade etmektedir: ‘‘Ednâ 

mülâhaza ile ma’lûm olur ki, heyulâ-yi îmar ve medeniyetin sûret-i istikmâli 

hasren ve kasren neşr u tenmiye-i fünûn-ı mütenevvia mukaddeme-i 

müsellemesiyle istishâl u istintaç olunabildiği vâreste-i külfet-i ihticâc ve bunun 

husûlü ise^ ancak devletin himem-i aliyye-i mütevâliyesine muhtâcdır.’’-09 

Devletin asıl görevinin eğitim öğretimi yaygınlaştırmak olduğu yolundaki bu 

görüş, Cevdet Paşa’dan zamanla ■‘medeniyet, maârifi yaygınlaşürmaktan başka 

şeyle husûl bulmaz" fonmüüne dönüşmüştür.-io

OsmanlI devletinin gerilemesinde eğitim müesseselerinin bozulmasım 

önemli derecede etkili gördüğü için, Maârif nazırlığı döneminde bunların ıslah 

çârelerini araştırmış, böylece de Devlet-i Aliyye’nin mukadderâüyla yakından 

ilgilenmiştir.

Baüiılaşma hareketinin öncüsü Reşid Paşa ve çevresine kısa zamanda 

kendisini kabul ettiren Cevdet Paşa, bu muhit sâyesinde^Batı düşüncesi ve

49

206 Cevdet Paşa, T3rih-i Cevdet, IV, s. 4.
Ercüment Kuran, a.g.m., s, 8-9.

-* 9̂ tJmit Meriç Yazan, Cevdet Rifa'mn Tap/um ve Devlet Görüşü, İstanbul 1992, s.
56.

-09 Tezâfdr, IV, s. 47.
Ercüment Kuran, a.g.m., s. 14-15.



sistemi hakkında bilgi sahibi olarak^şahsmda klâsik OsmanJı kültürü ile Batı 

kültürünün güzel bir terkibini yapnuşür.^H üm it Meriç, Cevdet Paşa’nın İlmî 

yönünün anlaürken, yetersiz Fransızca’sından ötürü jBaQ  kaynaklarına 
ulaşamadığım, dolayısıyla o kaynaktan etkilenmediğini söylemektedir2l 2 Ona 

göre^ Cevdet Paşa, İslâm ve OsmanlI’dır. Çağdaşı Tanzimat yazarlarına 

üstünlüğü, belki de bir parça bu vasfından, yâni Avrupalılaşmamış olmasından
ileri gelmektedir.2^3

Paşa, gerçi Avrupa medeniyetine hayrandır. Fakat yedi yıl süren medrese 

tahsîli, zihnî altyapısım ve kıymetler cetvelini Doğu standartlarına göre 

şekillendirdiği için, Baü medeniyeti karşısında dâim i temkinli, seçici ve tasfiye 

taraftan olmuştur. Tanzimat döneminin kökten değişimci aydınlanna mukâbil, 

memleketin yapısı ve ihtiyaçlarına uyarlanmış değişikliklerin kabûiünü 

onaylanuşür. Çünkü^yeni ile birlikte yerli an’anelerin de korunması gerektiğine 

inanmaktadır.-^'^ Başka bir deyişle^medeniyet kavramım, târihî, ictîmâî bir 
dayanak ve kültürel muhteva ile birlikte d ü ş ü n m e k te d ir .-^5 Fransız medenî 

kânunu Code Civil’in tercümesi yerine, Hanefî fıkıhçıların tercih ettikleri 

ictihadlardan oluşan Mecelldmn. hazırlanması için gösterdiği gayret, bu 

düşüncesinin e s e r i d i r . O n a  göre^bir milletin '‘kavânîn-i esâsivyesini’’ 

değiştirm ek, milleti imhâ etmek dem ektir.-^’  Tanzîmatı desteklem ekle 

birlikte, bu hareketin aşırı kanadına mensup olanların fikir ve icraâtlarım 

daima tenkid etm iştir.- 8̂ Devleti yaşatmak, ne yeniliklere karşı körce 

direnme, ne de Batı’mn istisnasız taklidi ile gerçekleşmeyecektir. Aslolan, 

'‘geçmişi, Batı’dan alınacak taze bilimsel ve teknolojik güçlerle canlardırmayı 

b a ş a r m a k a r .”-^^ Xetice itibanyla^Cevdet Paşa, mutaassıp şeriatçılara kıyasla 

ilerici; sımrsız Batılılaşma, daha doğrusu Fransızlaşma yanlılarına karşı ise^
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M. Âkif Aydın, "Bir Hukukçu Olarak Ahmed Cevdet Paşa’ , Cevdet Paşa 
Semüteriy s. 22.
Fransızca bildiğini bizzat ifade eden Cevdet Paşa’nın bu dili kimden ve nasıl 
öğrendiğine dair kesin bir bilgi yoktur. M. Cevdet, Paşa’nın Fransızca’yı Emin 
Efendi admda kimliği hakkında fazla bilgimiz olmayan bir zattan öğrendiğini 
söylüyor, bk. M. Cevdet, a.g.m., s. 435.

213 ümit Meriç Yazan, s. 24-25.
A. Hamdi Tanpınar, Edebiyat üzerine A^âleler, s. 199.

-15 Şerâfettin Turan, “Cevdet Paşa’mn Kültür Târihimindeki Yeri”, Cevdet 
Semineri, s. 14.
Cevdet Paşa, \}â'rûzât, s. 200.

217 Tezâkir, I, s. 63.
Avrupa tabiat bilimlerine ve Fransız m atjf^ list felsefesine ilgi gösteren Münif 
Paşa gibi fencilere açıkça karşı çıkmıştır, bk. Niyazi Berkes. T̂üridye’de 
Ç^ğdafh^ ,̂ İstanbul 1978, s. 232.
Niyazi Berkes, s. 231.



gelenekçi konumundadır.

Cevdet Paşa’mn medeniyet kavramına bakışı da farklıdır. Yerleşik 

toplumlann zaman içinde ulaştıkları sosyal merhale olan medeniyet, hiç bir 

milletin tekelinde olamaz; ilk onaya çıküğı yer Asya’dır. Yeryüzünde belli 

m edeniyetler vardır ve ömürleri sım rlıd ır. Büyük m edeniyetler ise^ 

birbirlerinin mirasına konarak gelişirler, fakat^bir medeniyetin tamamen 

başka medeniyete dönüşmesine imkân yoktur. Osmanlı Devleti bir İslâm 

devletidir. Hristiyan Avrupa medeniyetinden aynlan yönleri vardır; Hilâfet ve 

saltanat tek şahısta toplamr; ümmet esâsına dayalıdır. Sosyal sınıflar yoktur; 

İslâm dini, insan haysiyetine hürmetkardır. Vatan mefhûmu farklı anlamlar 

taşır. Dolayısıyla Avrupa’dan herhangi bir siyâsî esas alınamaz; ancak ilimler ve 

sanayi alınabilir.

Osmanlı D evleti’nde meşrûtiyet İdâresinin kurulmasım da uygun 

bulmayan Cevdet Paşa, aynı şekilde Islâhat Fennâm’m Devlet-i Aliyye’yi millet- 

i hâkime konumundan indirdiği için^reddetmektedir.--^ Devletin selâmetini 

İslâmiyet’e dönmek ve ona bağlanmakta gördüğü gibi^ hilâfet müessesesine 

mutlak süreçte itâatin gerektiğine inanrruş ve İslâm düşmanlarına karşı Şiî-Sünnî 

ittihâdım sağlamak “konusımdaki fikirlerivle II. Abdülhamid’i etkilemiştir.---
y '

Nâmık Kemal ve arkadışlarınm Kanûn-ı Esâsı hakkmda Batıh mütefekkirlerden 

kaynaklanan görüşlerine, İslâm dininin herkese hak ettiği hürriyeti zâten 

verdiğini söyleyerek^karşı çıkmışür. Bu sebeple, Meşrûtiyetin ilâm ve Meclis-i 

M ebusân’m kapatılması sırasında, Abdülham id’in siyâsetini desteklemiş, 

Midhat Paşa’mn aleyhinde b u lu n m u ştu r.“ 3

Reşid Paşa mektebinden yetişmesine rağmen^kültür ve edebiyatın da 

millî çerçeve içinde korunması gerektiğine inanan Paşa, toplumun ‘‘usûl-i 

cedîdeyi" hemen hazmedemeyeceğine inamyordu. Bu temkinli yönüyle Paşa, 

inkıiâpçılarm değil d e y s l^ tç ıla n n  safında yer almışür.—

4. Yaşadığı Döneme Tesiri

Tanpınar ^Cevdet Paşa’yı izah ederken t̂üm başarılarım iki safhalı bir
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- - -  Cezmi Eraslan, a.g.e., s. 309.
- -3  Ercüment Kuran, a.g.m., s. 11.
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formüle dayandırmaktadır: “Mevcudu bilmek ve a y ık la m a k .”225 ve

hukuk alanında yazdığı eserler bir yana, teşkilât ve icrâât plamndaki başarılarım 

da bu çerçevede anlatmaktadır.

Yaşadığı devre eserleriyle tesir ettiği gibi, ilmî ve edebî gelişmelere de 

seyirci kalmayarak^ iyi niyetli ve yapıa tenkidlerle, kendi dışında ortaya konî^‘ 

çalışmalan tetkik etmekten geri durmamışür. İlmî otorite olması sebebiyle^ bu 

konumu münevver çevrede kabul görmüş olmalı ki, bazı müellifler^yeni 

eserlerini inceleyerek tenkid etmesi için kendisine arzediyor, bir neVt onay 

istiyorlardı. Abidin Paşa’mn, hazırladığı Afetsnevf-/ tercümesi ve şerhini, 

bu amaçla Cevdet ^ a şa ’ya gönderdiği bilinm ektedir. Paşa’mn bu eser 

hakkındaki inceleme ve düzeltmelerini kapsayan mektubu, Farsça’ya ve 

Mesnev/ye nüfûzundan başka, ilmî hassâsiyetini göstermesi bakımından <3/'
önemlidir. “ 6

Aynca yeni eserlere yazdığı takrizler de ilmî şöhretinin kabul gördüğünü 
destekler mâhiyettedir.227 Mustafa Reşid, edebî kıymet içeren yazılan 

derleyerek hazırladığı Âsâr-ı Meşâhir 6̂X\. eserine Cevdet Paşa’nın bu kabil 

takrizlerini ve bâzı mektuplarıru örnek metin olarak a lm ış tır .~ 8

Yeni çıkan kitapları takip ve ten k i(^ d en  Cevdet Paşa, Süleyman Paşa’nın 

Â/âr77 (İstanbul 1292) adh eserinde, ilk insandan bugüne kadar geçen 

süre husûsunda, ilmî tahminler ile eski tarihçilerin hesaplarının farklılığı 

üzerine te’vil yaptığım görünce, Kur’ân’da ve sünnette sarâhatle belirtilmeyen 

konular için filmin vardığı sonuçları tercihte tereddüt etmemek gerektiğini 

anlatan bir mektup yazarak^ tereddütleri izah e tm iş t ir .--9 eseri dil
yönünden de tenki<tetmiştir.-30

Paşa, Ta’d îl-i MebânıTl-lnşâ adlı eserinin telif sebebini açıklarken, 

Süleym an Paşa’nın Mebân^I-înşâ adh eserini kifayetsiz bulduğunu
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- -5  A. Hatndi Tanpınar, TûHc Edebiyâü TârUu, s. 166.
Bu mektup için bk. TezâJdr, IV. s. 228-235.
Recâizâde M. Ekrem'in Ta‘Irn-i Edebiyat\ 0299) ve Manastırlı Fâik Bey’in 
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ikinci eserin yazılmasına da sebep olmuştur, bk. Fuad Köprülü, Edebiyat 
AraşannaJan, İstanbul 1989, s. 310.
bk. Mustafa Reşid, Âsâr-ı Meşâhir, İstanbul 1303, s. 5-16; 42-98.
Bu mektup için bk. TezâJdr. TV. s. 242.

-30 Eserin muhtelif sahifelerinde “sâkin” yerine “meskûn' kelimesinin 
kullamidığım, ders kitaplarında bu kabil hatâların olmaması gerektiğini 
söylemektedir, bk. TezâJdr, rv, s. 150.



vurgulamaktadır. Tenki<(^noktaları ise, eserin “şîve-i ifâdesinin” inşâ usûlüne 

uygun olmadığı, çok defa konu dışına çıkıldığı ve örneklerin yanlış seçildiği
yolu n d ad ır.231

M. Cevdet'in nakline göre^Cevdet Paşa’nın fikrî oluşumunda Michelet 

(v.1874), Taine (v .l893), İbn Teymiye (v .l328), İbn Haldun (v.l406) ve Zehebî 

(v .l370)'n in  tesiri fazladır. Ayncaj Alman müsteşrik Hammer (v .l856), İngiliz 

tarihçi BuckIe (v .l8 6 2 ) ve Macaulay (v .l8 5 9 ) ’dan başka Fransız âlimi 

Montesquieu (v .l755)’ddn dt.istifade etmiştir.-32

Fatma Aliye^ pederinin Fransızca tarih ve hukuk kitaplarım okuyarak 

anladığım^fakat edebî eserlerde zayıf kaldığını kaydeder.233 Bekir Kütükoğlu da 

Mekâtib-i Umûmiye nâzın Kemâl Efendi’den Avrupa tarihçiliği konusunda
bilgilendiğini söylemektedir. 3̂4

Paşa’mn asıl hocası şüphesiz Mukaddime tercümesini tamamladığı İbn 

Haldun’dur. Derslerinde ve eserlerinde İbn Haldun’un metodunu izlemiştir. 

Nitekim jvef a una dair Ikdani<İ2. yer alan bir yazıda, '‘İbn Haldun’a hayru’l-halef 

olmuş bir mütebahhirdir’ cümlesiyle amlması bu se b e p le d ir .-3 5

U
Cevdet Paşa’nm üzerinde çok defa “reşîdu’l-vüzerâ” sıfaüyla andığı Reşid 

Paşa’nın tesiri de inkâr edilemez. Paşa’nm cerbezesi, usta kalemi, ihâtâ kudreü, 

yüksek zekâsı ve çalışkanlığı sadrazam ın dikkatini çekince^ onu ,ilk defa^ 

kütüphanesine taallûk eden işleri görmekle vazifelendirerek^ yamna almışü. 

Ebu’l-Ûlâ’ya göre^ elk i de bu mesâî. Paşa’da her ilme karşı mevcut olan fikrî 

alâkanın gelişmesine, yîni®far^ ilimlerle meşguliyetine sebep olm uştur.-36

Berkes’e göre^Cevdet Paşa, sahip olunan kültürel mîrâsı Baü’dan alınacak 

bilimsel ve teknolojik güçlerle canlardırmaya yönelik fikirleriyle Nâmık 

Kemal’den Ziyâ Gökalp’e kadar bir çok mütefekkire tesir etmişür.-3~ Bunlann 

içinde husûsen Ziyâ Gökalp, hukûkun millî olmasına dâir Heri sürdüğü harsçı

-31 •'Vak’anüvis Cevdet Paşa Evrakı’ , Târih-i OsmâııîEncümeni Mecmuası, s. 215- 
216.

-32 M. Cevdet, a.g.m., s. 435.
233 Fatma Aliye, a.g.e, s. 34.
234 Bekir Kütükoğlu, “Tarihçi Cevdet Paşa”, Cevdet Semineri, s. 108.
235 İkdam, 4 Zilhicce 1312, sy. 300.
236 Ebu’l-Ûlâ Mardin, a.g.e., s. 6.
237 Niyâzi Berkes, a.g.e., s. 231.



görüş biçimiyle, Cevdet Paşa’run temsilcisi g ib id ir .2 3 8  Cemil Meriç’e göre ise  ̂

paşa’mn bu mânâda soyu devam etmemiştir: “O, medresenin kemâli ve son 

s ö z ü d ü r ’’239 Ercüment Kuran onun Türk tefekkür tarihinde Hocazâde ile 

başlayan, İbn Kemal, Ebusüud Efendi ve Kâtip Çelebi ile devam eden ulemâ 

zincirinin son halkası olduğunu zikrederel^aym kanâati paylaşmaktadır.2̂ 0

B. Edebî Hüviyeti

Cevdet Paşa'mn edebî hüviyetinin ortaya kon(î^!sîwi*^ onun mensur ve 

nıanzum eserlerini tetkik etmek gerekmektedir. Eserlerinin büyük bir kısmı 

mensur olduğuı»>i^A^^sirdeki üslûbunun incelenm esiyle konuya girmek 

isabetli olacaktır.

1. Nesir Üslûbu

Cevdet Paşa’mn nesrini anlatmadan evvel, edebiyatımızda bu türün 

gelişmesine kısaca bakfeıalctaydah-olagalctır.

Eski edebiyatım ızda, muayyen kalıp lar içinde yazılarak münşeat 

kitaplarında kalan nesir, hiç bir zaman sanat eseri olarak şiirle birlikle mütâlâa 

edilmemiştir. Zaten nesrin edebî kıymeti de  ̂secî’li ya da secî’siz oluşuna gör^ 

tayin edilmekteydi.2̂ 1

Tanzîmat hareketinin kurucuları, “halka inme"’ prensibinden hareketle, 

halkı bilgilendirm ek maksadına uygun olarak yazı dilini konuşma diline 

yaklaştırm aya çalışm ışlardır. Bunun için ^gazete dilinde yapılan planlı 

ayarlam alar sayesinde jyazı dilinde sadeleşm e gerçekleşm iş ve gittikçe 

yaygınlaşmışur.-"^- Bu safhadan sonra, Baü edebiyaünı bütünüyle örnek alarak 

gelişmeye başlayan Tanzîmat edebiyaü, nesri doğrudan doğruya edebiyatın 

malzemesi olarak kabul etmiştir. Sanat ve sanatçı kavramlarımn yeniden 

yorumlanmasıyla birlikte, katı kurallar içinde devam eden nesirde, sanatkârâne 

ifade/yazarda ise^şahsiyetini en uygun şekilde aksettirmesine yardıma olacak 

bir üslûp arayışı başlamıştır.

İlim adamı ve edebiyatçı sıfaüyla ^ömrünün sonuna kadar yazı dili ile

54

-38 Niyazi Berkes, .̂̂ .<2, s. 518.
239 Cemil bAenç, /ı̂ na/, İstanbul 1994, Tl, s.

Ercüment Kuran, a.g.m., s. 12.
A. Hamdi Tanpınar, Türk Edebiyaü Tarihi, s. 497.
Kenan Akyüz, “Modem TürkEdebiyaa’nın Aıta Çizgilerf, İstanbul 1990, s, 40.



alâkadar olan Cevdet Paşa’mn nesir uslûbu, edebî zevkinin gelişmesine paralel 

olarak farklılıklar arzetmektedir. Bu meyanda İsmail Habîb, Paşa’nın hakikatte 

âlim olduğunu, fakat kudretli ve münakkah üslûbu sâyesinde “bâzı yazılannın 
ilinin havzasından edebiyat sinesine nakledilebileceğini” söylemektedir. '̂̂ 3

Belâgat-i Osmânıydde meânî, beyan ve bedi’ ilimlerini ayn ayrı tarif eden 

Cevdet Paşa, bu üç unsur üzerine kurulan “ilm-i b e lâ g a f’ı şöyle 

tammlamaktadır: “Kelâmın mezâyâsım bildiren bir fendir. Kelâmın mezâyâsı, 

muktezâyı hâle tatbiki ve teşbih ve mecaz ve kinayelerin hakkıyla edâsı ve 

sanâyı-i bedîa ile tezyini h u su sla rıd ır .’’^'^ Belâgatı bu ölçüde açık bir ifadeyle 

tarif eden Cevdet Paşa’mn ilk yazdıklan, bu tarumm kapsamına giren san’ath 

söz söyleme vasfını hakkıyla taşımaktadır. Nitekim^Nârruk Kemal’e yazdığı bir 

mektubunda Türk nesir tarihinin iki münşisi, Veysî ve Okçuzâde’yi taklîden 

inşâya yöneldiğini b e lir tm iş t ir .- “̂5 Fakat^Paşa’mn bu ilk çizgisi, sonradan 

değiştirdiği pek çok kanâatiyle birlikte, secili ve cinaslı ifâdeden; sâde, akıcı ve 

açık anlatıma dönüşmüştür.

Tezâki/'d.ç. bu tercihini şu cümlelerle ifade etmektedir: “Münşeâümız 

tarz-i îrâniyâni.taklid yolunda olup^sebk-i inşâmız muhâverâümıza asla uymaz; 

söylediğimiz yazdığımıza, yazdığımız söylediğimize hiç benzemez. Ekseriyâ, 

seci’ ve cinas-ı lâfızî uğrunda sözün kuvveü fedâ edilir. Reşid Paşa ise^kitâbette 

sâde ve belîgâne bir meslek-i d^dîd ittihaz etti. Ben de bu yolu beğendim ve 

bu tarz üzere inşâ-yı kelâma heves ettim. Sanki yeniden m ektebe 

başladım.’’ Paşa'mn yeni tarzını belirtmek için kullandığı “mektep’ ifadesi, 

yerinde bir ibâredir. Bilhassa TariJi-i Cevdet, l\̂ lâTÛzât ve Kısas-ı Erıhıyâddi 
görülen s'^de anlatım bu ekolün güzel örneklerindendir.

On beş yıl boyunca^hocası ve dostu olarak birlikte çalıştığı Reşid Paşa, 

onun üzerinde, Şinâsî’nin Nâmık Kemal’e yapüğı tesiri göstermiştir. Fatma 

Aliye^babasımn açık Türkçe ile yazabilmek için  bir hayli çaba sarfettiğini
söyler.247

Paşa, nesrinin geçirdiği devreleri sam îm i uslûbuyla şöyle hikâye 

etmektedir: “Fakır, ibtidâ vâdî-i inşâda tarîk-ı tesd ’e sxılûk etmiş idim. Lâkin
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-̂ 3̂ tsmâil Habîb, Türk TeceddûdEdebiyâa Tarihi, İstanbul 1340, s. 403.
Ahmed Cevdet Paşa, BeJâgat-ı Osmaniye, İstanbul 1299, s. 5.

-45 Muallim Cevdet. a.g.m., s. 460.
246 Tezâkir, W, s. 21.
247 Fatma Aliye, s. 58.



ulûm u fünûna dâir bâzı kütüp ve resâil te’lifiyle meşgul olarak ve müddet-i

naedîde Meclis-i M aârifte uzun lâyihalar ve mazbatalar kaleme alarak bi’t-tabiî
A ^

tarîk-1 tersîle alıştım .. Bu cihetle ekseriya şâh-râh-ı tersîl üzere giderdim.

Bazan dahî se c i’ ve şâir sanâyi’-i bedüyye ile müzeyyen kelâma ibtidâr

ederdim .”-'^

Nesrine ilk şeklini Reşid Paşa’mn yönlendirmesiyle veren Cevdet Paşa, 

başlangıç noktasında kalmayarak^uslûbuna kendi damgasım vurmuştur. 

Tanpınar'a göre diğer bir kuvvetli tesir eski tarihçilerin eserlerindeki akıcılığı 

temin eden konuşmaya benzer ifade şeklinden g e lm e k te d ir . '̂̂ 9 Fakat yine de 

üslûbu kendi geleneğinde kapahdır. Çünkü^onun dili, eskinin kendi içinde 

yapüğı, şahsına has bir ayıklamadan ibarettir.-50

Tanzimat devrinde Şinâsî’mn hedeflediği sâde yazı tarzının en güzel

örneklerini veren Cevdet Paşa, belki de dilde sadeleşmenin, özlü ve yalın bir

Türkçe’nin lüzûmunu gerçekten anlamışa.-51 Cümlelerinin sağlam manüğı ve

ifadelerindeki berraklık ile bazan sehl-i mümteni denilebilecek kadar taklidi

güç bir m enebeye yükselebilmiştir. Kjs3s-i Enbîyâd2, Arapça’dan tercüme

ederek Kus b. Saide’ye söyletüği; ‘yağmur yağar, otlar biter. Çocuklar doğar,

analarının babalarının yerini tutar. Sonra hepsi mahvolup gider...’ cümleleriyle
başlayan hutbele«H külfetsiz hikemî söyleyiş bu k a b ild e n d ir !^ 5 2  Tanpınar,

Kjs2s-i Enhjyâmn. uslûbundan bahsederiten, bu eserle Cevdet Paşa'mn nesirde

kemal noktaya ulaştığım; çünkü on ik in c i  asırdan son asra kadar Türk

nesrinin bütün tecrübelerini kendisinde topladığım s ö y le m e k te d ir .253 Kısas-ı
EnbiyâY ,̂ her seviyede insana hitab^etmesi bakımından^yl:few^ö'e yaklaşuran

Tanpınar, “gerek devrinde ve gerek ondan çok sonra, Türkçe’ye bu kadar

hakkıyla sahip başka bir üslûp tammıyorum” diyerek^eserin mevkiini tayin
e tm e k te d ir .-54 Kjsas-j Enbiyây\ eğitimci gözüyle değerlendiren M. Cevdet,

Paşa’mn bu eserle, çocuk fikrine inenekjOnları cezbedecek derecede sâde ve 
i

hoş yazdığını ve İslâm tarihini, emsâli yazarlardan çok üstün bir muvaffakiyetle 

çocuklara tamtarak sevdirdiğini ifade etmektedir.-55 Başka bir görüşe göre^
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-48 Tâaâtır. IV,s. 119.
A. Hamdi Tanpınar, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 176.

“50 A. Hamdi Tanpınar. ag.e., s. 172.
-51 Şâkir Ülkütaşır, CevderPâ , s. 23.
-52 A. Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârîhu’J-HuJefâ, İstanbul 1331.
253 A. Hamdi Tanpınar, n.g.e., s. 177.
254 A. Hamdi Tanpınar, Edebiyat üzerine \iakaJsler, s. 205.
255 Fakat M. Cevdet. Paşa’mn bu eserdeki usIûbunu, yalnızca çocuk muhayyilesini



Cevdet Paşa bu eseri, “İslâm din ve ahlâkiyatanın en sert yüzlü kitabı olan 

BirgivîRisalesi yerine, çocuklann İslâniiyeti yan masal, yarı tarih biçiminde 
kavramalarım sağlamak” amaayla yazm ıştır.256

Cevdet Paşa’nın  ̂istediği zaman eski münşileri imrendirecek ölçüde 

sanatlı bir üslûp kullanabildiğini anlamak içiı^FatinTezkîresi’ne yazdığı takrizin 

girişine bakmak yeterlidir: “Metâli’-i mehâsini mecâmi’-i cahiyyât dîvân-ı 

ahadiyyet-unvân-ı Alîm u Vahhâb’a takdim ve bedâyi’-i meyâmin-vedâyi’-i 

salâvat bargâh-ı risâlet-penâh-ı hâtemiyyet-meâba arz u teslim ve pîşgâh-ı 

hidâyet dest-gâh-ı âl u ashaba ta’mim kıhndıktan sonra^duâ-yı vâdbu’l-edâ-yı 

Pâdişâh-ı İslâm’a bu veçhile girizgâh olunur ki...”257 Dilediği tarzda yazabilecek 

kalem kudretine sahip olduğu bu örneklerde açıkça görülen Paşa, neticede 

üslûbunu zamar^a uydurmuş ve yazı tarzım beş alü defa değiştirmiştir.-58 Diğer 

ciddî meşgııliyetlerinde olduğu gibi^ beklentileri ve zarûreti dikkate alarak^ 

uslû  ̂ değiştirebildiğini söylemek de mümkündür.

Onun nesrine, kuvvetli Arapça bilgisi de tesir etmiştir. Bu lisam o ri' 

on^^di yaşlarında bazı Arapça kitaplara ta’likât yazabilecek kadar iyi derecede 

öğrendiği b il in m e k te d ir .-59 Tanpınar’a göre “cümlelerdeki o tarif ve izah 

kudreti, fikre dâima hâkim oluş, tam kelimeyi aramak ve bulmak endîşe ve 

ısrarı'’ bu lisan terbiyesinden gelm ekted ir.-^  İfâdelerindeki mizah, tasvir, 

harekeüilik hep eskiye dayamr. Fakat eski nesirdeki sect*, cinas ve nükte 

sanatlarım da tasfiye ederek kullanmışür.-^i

On dokuzuncu asnn ikinci yansında nesir uslûbu, “sâde, müze^/yen, âlî'’ 

olmak üzereyiç ayrı karakterde gelişmiştir. Bu tasnife göre^Sâdullah Paşa ile 

Nâmık Kemal’in yazıları âlî ve müzeyyen üslûba; Cevdet Paşa ile Ahmed
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İyi bilerek bu yolda yazan bir muallimin seviyesi ile tahdid etmektedir: 
“Paşa’mn çocuklara mahsus şivesinin daha câzibini Türk muallimeleri henüz 
vücûda getiremediler.” bk. M. Cevdet, a.g.m., s. 439.

-56 N i^ i  Berkes, s. 252.
257 Faun, Hâdınenj'l-eş‘âr, İstanbul 1271, s. 3.
-58 Cemâleddin, Osmanh Târih veMûvenih/en, İstanbul 1314, s. 114.
-59 Nitekim Emsi/e, Binû ve Mutavveio. ta’likat yazmışür. bk. TezâJdr, IV, s. 8.
-6® A. Hamdi Tanpınar, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 177.

Meselâ söz oyunu yapmaktan hoşlamr, fakat eskilerin yaptığı gibi bir haşiv 
şeklinde bıralönaz. Bu oyunlar onda, bazan uslûbun yardımcısı olur, bazan da 
câzibesini verir, bk. A. Hamdi Tanpınar, s. 175.



Midhat Efendi’nin çoğu yazıları sâde üslûba örnek göstenlmektedir.262

2. İlim DUl

Cevdet Paşa, Türk dilinde düz yazının gelişm esinden sözederken 

başlangıçta ilim ve marifet sahasındaki eserler yeterli sayıda olduğu halde, 

zamanla müelliflerin sanat gösterme yarışına katılaraky‘külliyât-ı ulûmun bir 

feı’i olan şiir ve inşâya" yöneldiklerini anlaür. Ona gör^bu kitaplar, avâmın 

zevk ve anlayışına hitap etmediğinden^umûmî terbiye için fen ve sanada ilgili 

eserlerin halkın anlayacağı tarzda yazılması zarû rîd ir.263  bu haklı tesbîte göre, 

Osmanlı D evleti’rün son zamanlarında görülen ilmî gerileme ve cehalet 

belirtilerinde, Türkçe’nin bilim dili haline getirilerek yeterince işlenmemesi, 

geniş tabana yayılmaması ve teiifâün çoğunluğunun muayyen bir kesime hitap 

eden şiir ve inşâdan ibaret kalmasının payı büyüktür.

Herşeyde olduğu gibi, dilin de zamamn ihtiyaana uygun olarak değişmesi 

ve gelişm esi önlenemez. Fakat^bir dilin zenginleşmesi, bilim dili haline 

gelmesi için yeni çıkan kavramları ve terimleri karşılayabilmesi şarttır. Bu 

düşünceyle^Cevdet Paşa, henüz Türkçe’de karşılığı bulunmayan bazı yeni 

kavramlar için Fransızca terimleri esas alarak bunlann Türkçe karşılıklarını 

bulmaya çalışmıştır. Tensîlpleri isâbeüi olmalı ki^seçtiği kelimeler kısa zamanda 

devrin diline malolmuştur, “Periodique” kelimesine mukabil söylediği '“evrâk-ı 

mevkûte’ bunlardan birisidir. Aynı şekilde, hazînenin "crise’ hâlini ifade 

edebilecek Türkçe bir kelime aramyorken keşfettiği “buhran’ kelimesi de 

beğenilmiş ve derhal hayatiyet kazanmıştır.-^

lî^slûbu hakkında söylen^^^feceİc önemli bir diğer husus, vazıh olmasıdır. 

Ele aldığı her konuyu tüm ayrmülanyla ve öğretmek amacıyla öğrendiği için , 

ifadelerinde kat'iyyet ve sarâhat vardır. Tanpınar’ın deyimiyle o, işe hoca 

olarak başlamış ve ömrünün sonuna kadar kelimenin en iyi anlamıyla hoca 
olarak kalm ışü r.-^ ^  Dolayısıyla ̂ serleri arasında Belâgat-ı Osmaniye, Afediml-i 
Kjıvâid, M i'yâr-ı Sedâd, Ma lûmât-ı Nâfıa, hatta Kısas-ı Enbiyâ gibi ders 

kitaplarımn bulunması, bu vasfının mücessem delilidir.
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Agâh Sırn Levend, Türk Dilinde GeJî fme vs Sadeleşme Evreleri, Ankara 1972. s.. 
87.

-63 Tezâkir. IV, s. 51.
264 hususta yazılan arz tezkiresi de “Hazîne-i Mâliye’nin Hâl-i Buhrâm” adıyla 

takdim edilmiştir, bk. Tezâkir, II, s. 21; Fatma Aliye, a.g.e., s. 85.
-65 A.. Hamdi Tanpmar, Edebiyat üzerine \lakaIeJer, s. 197.



Eserleri ve uslûbunun özellikleri dikkate alınırsa^Cevdet Paşa’mnTürk dili 

üzerindeki yapıa tesiri açıkça görülebilir. Söz gelimi Kavâid-i Osmâzıiye ile ilk 

defa Türkçe’nin grameri üzerinde o durmiaştur.

Encümen-i Dâniş’in ilk icraaüarından olarak yazmaya başladığı Tarih-i 
Cevdet'i, konuşulan kelimelerle yazması tenbîh olunduğu için^ilk ciltlerini bu 

şekilde tamamladıktan sonra^tepkileri dinlemiştir. Önceleri, se d ’li ve sanatlı 

anlaünu değer verenlerin beğenm ediklerini, fakat beruerlerinin artmasıylaj, 
güzel ve belîğ bulunduğunu görünce, tarzım devam e ttirm iş tir .266 Neticede, 

•‘vâdi-i inşâda açtığımız çığır giderek şâh-râh oldu’’ diyerek^sâde nesir akımına 

sahip çıküğı görülmektedir.-6"

Muallim Cevdet, Afece//e'den bahsederken^ Cevdet Paşa’yı ‘‘fıkh-ı 

İslâmiyeyi resmen Türkçeleştirmiş olmak şerefini hâizdir ve hukuk tedrisinde 

müceddiddir.’’ ifadeleriyle a n m a k ta d ır .-68 Hakikatte Mecelle, hukuk sahasında 

giderdiği eksiklik bir yana, dili bakım ından da dönemin büyük eserleri 

arasında yer alır. Esere büyük çapta emeği geçen Paşa’mn kararlılığı ve 

himmeti olmasaydı, bugün belki de millî bir hukuk ve adâlec lisânı gelişmiş 

o lm a y a c a k t ı .-69 Mecelle, usiübu ile hükümlerindeki açıklık ve kat’iyyet 

sayesinde^kanun metinleri arasında iyi bir mevkî kazanrmşür.-O Paşa’mn 

Mecelle üzerinde, esere damgasını vuracak derecede müşahide edilen tesiri, 

azledildikten sonra yazılan Kitâbu’l-Vedîa’mn zayıfhğmdan ötürü karşılaştığı 

itirazlardan sonra^veniden iş başına getirilmesinden anlaşılmaktadır.^^

Cevdet Paşa çeşidi memuriyetlerle tertih-ettiği mazbatalar, hazırladığı 

nizâmnâmeler ve kaleme aldığı kanunnâmeler neticesinde^sözü en kısa ve 

eksiksiz söylemek melekesi kazanmıştır. Bu meyanda Arapça’dan çevirdiği
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266 Eserin ikinci baskısında tarihte sâde uslûbun gerekliliğini şöyle anlatmaktadır: 
“Müverrihin vazîfe-i zimmeti, fâide-i târihiyyeyi haber verecek ve medâr-ı ibret 
olabilecek vekâyün esbâb-ı sahîhasını tetibbu edip de, herkesin anlayabileceği 
vecihle selîs u münakkah olarak ifade etmektir. Yoksa tekellûfât-ı münşiyâne ile 
ibrâz-ı fazi u hüner eylemek ve yahut jurnal yollu rûz-merre vukuâü söylemek 
değildir.” bk. 7ûrih-i Csvdet, İstanbul 1309, I, ^ 14.

267 TezâJdr, IV, s. 58.
-68 M. Cevdet, a.g.m., s. 438.
269 Abdurrahman Âdil, ■‘Mecelle mi Kod Napolyon mu’’, İkdam, 16 Rebîulevvel 

1342; Şâkir tJlkütaşır, CsvdetRışa, s. 20.
270 Ebu’l-Clâ Mardin, "Mecelle’ , lA, VII, s. 434.
2^  ̂ Kitâbu’l-Vedîa ile Cevdet Paşa’mn riyasetinde hazırlanan Kitâbu’l-Emânât’ın 

bazı maddelerinin üslûp bakımından mukâyesesi için bk. Ebu’l-Ûlâ Mardin, 
Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa, s. 93-97; M. Akif Aydm, Bir 
Hukukçu Olarak Ahmed Cevdet Paşa, CevdetSeTnirxri, s. 36-37, d.n. 49.



“kavâid-i külliye” denilen yüz manük kaidesindeki vecize kuvveti Tanpınar’a 
göre, Türk Dili’nin belli başlı h â d ise sid ir .2 7 2  Başkam bulunduğu komisyonun 

hazırladığı Arâzî Kânunnâmesi de kanun tekniği bir yana, dilinin sadeliği ve 
ifade kudreti bakımından takdire şa y a n d ır .^ 3

Cevdet Paşa, T2/Â'Kâ77i/y-ĵ ıd:r (Istanbul 1287) adlı eserinin üslûbundan 

Tezâkiı̂ <\ç. ayrıca bahsederek, bu eseri, Türkçe ilim lisâm olmaz diyenlere, 

“lisânımızın herşeye Olduğunu ve bu lisan ile her fenden güzel eserler 

yazılabileceğini” isbatlamak için yazdığını söylemektedir.^"^

Çalışmaları ve ulaştığı mevkî Cevdet Paşa’mn Türk^iü  alanında şuurlu bir 

görüşe sahip olduğunu dilin gelişmesi yolunda dikatli bir metod izlediğini 

göstermektedir. Cüraleielerini hiç bir vakit başı boş bırakmamış, d^ırriâ en 

vecîz ifade şekillerini aramışü.^5 Hassasiyeti sayesinde, dile harici bir yenilik 

getirmeye çalışmadan, mevcut malzemeyi en iyi şekilde kullanarak geniş ve 

renkli bir lûgata sahip olmuştur.-^

3. Şiiri ve Nazım Üslûbu

Tan^m at harejcetinın getirdiği yeniliklerden biri olan özel gazete ve 

mecmualar, siyâsî ve sosyal olaylarda görülen değişime tesir ettiği kadar, Türk 

edebiyaümn^Batı’yı örnek alarak^hüviyet değişürmesinde de^tkili olmuştur.

On c^^ı^zûncu asırda, cemiyetin içinde bulunduğu sosyal, siyâsî ve 

ekonomik sıkıntılar Baü karşısında umumî bir aşağılık kompleksine yol açmış, 

eski devirlere nazaran çok parlak zekâların bulunmayışı ve belki de on 

sekizinci asırda Şeyh Gâlib ve Nedim’in muhayyilesinde en mükemmel şeklini 

bulan şiirin ömrünü tamamlamış olabileceği gibi.sebeplerle, dîvan edebiyatı, 

fazla bir gelişme kaydedememişür. NihâyetjAvmpâî edebiyat taraftarlarımn 

ağır tenkidlerine mâruz kalarak^asrm ilk yarısından sonra yerini, savunucusu 

bir kaç kalem dışında Tanzlkıat edebiyatına bırakm ışür.-'^ Yaşadığı devirde
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A. Hamdi Tanpınar, Türk Edebıyaû Tarihi, s. 174.
“^3 Ebu’l-ûlâ Mardin, s. 49.
274 Tezâkir, IV, s. 110.
-^5 Tanpınar Paşa'mn uslûbunda, husûsen Kısas-t Enbiyâ uslûbunda şâir Bâkî’nin 

Levâyih-i Hamkiiye adlı eserinin tesirinden de bahsetmektedir, bk. Edebiyat 
Û2srine Makaleler, s. 205.
A. Hamdi Tanpınar, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 176.
Enderunlu Vâsıf. Keçecizâde İzzet Molla, Âkif Paşa, Şeyhülislâm Arif Hikmet 
Bey, Leylâ Hanım, Şeref Hanım, dîvan edebiyatının son temsilcilerinden 
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bu gelişmeleri takip eden Cevdet Paşa’nın geleneğe bağlılığı sebebiyle 

tercihini, eski edebiyat lehinde kullandığı görülmektedir.

Talebelik yıilannda, kuvvetli bir şiir ve edebiyat zevki elde eden Paşa’nın  ̂

tasavvııfla da ilgilenerek^Murad Molla Tekkesi’ne devam etmesi, klâsik şiir 

muhitine taşıyan etken olması bakımından m ü h i m d i r . 2 7 8

Cevdet Paşa’mn^cidd^ mânâda şiirle alâkadar olması, Farça dîvanlar 

okumak amacıyla şâir Fehim Efendi’nin konağına devam etmesiyle başlar. 

Ziyaretçilerin ve müdâvimlerin müşterek noktası şiir olduğu için, “bezm-i 

udebâ” olarak zikredilen bu konak, şiire yeni başlayanlar için de bir kabul 

dâiresi mahiyetindeydi. Aym zamanda şâir Safvet Efendi’nin Fâtih civarındaki 

evinde tertîb edilen edebiyat sohbetlerine de iştirak eden Cevdet Efendi, bu 

tesirler sonucunda şiir söylemeye b a ş l a m ı ş t ı r . ^9

Şiirle alâkası, aralıklı olarak da o ls^  ömrünün sonuna kadar devam 

etmiştir. İlk tecrübelerini TezâkıYdo. iddiasız bir heves şeklinde tammlayan 

Cevdet Paşa-®0  ̂ şüphesiz şâir olarak edebiyat tarihindeki yerini bu hevese 

borçludur. Onu şiire iten sebepler, muhitin tesiri ve edebiyata olan aşırı 

sevgisidir.

Az sayıda şiir yazmışür. Fakat bu tutum şiir sanaündaki titizliği ve 

seçiciliğinden kaynaklanmaz. Zîra f^vançe-ı Cevdet'i oluşturan manzûmelerin 

ekseriyeti talebelik yıllarına aitür.

İlk şiirlerinde kuilandığ Vehbî mahlasım sonradan Cevdet ile 

değiştirdiğini söylemesine rağmen-^j Dîvançe’nin üç nüshasında da yalmzca, 

“Târih-i Velâdet-i Şehzâde ‘Abdülhamîd” adlı şiirinde bu değişiklik 

görülmektedir.-82 Demek ki ^ evd e t Paşa, şiirlerini toplarken elemeye tâbi
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tutmuş ve beğenmediği ilk şiirlerinin bir kısnunı eserine almamışür. Zaten 

Tezâkiı'̂ ç. ilk tecrübeleri için, “söylediğim şiirleri kendim de beğenmezdim”
demektedir.283

Hayatı boyunca asıl isminden daha çok kullanılan ve zamanla isminin 

yerine geçen Cevdet mahlası da ilk şiirlerinin meyvisidir. Şöyle ki, Sultan 

Abdülhamid’in velâdetine dâir yazdığı:

“Şulb-i pâkinden cihâna ge ld j^ ir şehzâdesi 

Şâd ola kalb-i hümâyûn-ı Han ‘Abdülmecîd”28̂

matla’lı tarih manzûmesini şâir Fehim’ in aracılığıyla takdim etmiş ve Paşa 

“cevâi2-i şuârâ” tahsîsaündan iki yüz kuruş câize ile ö d ü l l e n d i r i l m i ş t i r . - 8 5  

Ardından Fehim-i Kadîhı’in şarap redifli gazeline yazdığı nazire de beğenilince 

şâir Fehim, sülüs ve nesih yazılanndan icazet aldığından beri kullandığı Vehbî 

mahlâsım, “Cevdet” ile değiştirmiştir. Fehim Efendi’nin bu alâkası, Cevdet 

Efendi’de gördüğü şâirlik istîdâdına duyduğu güvenden kaynaklanmış 

olmalıdır. Halbuki Cevdet Paşa, beğenilen şiirleri sebebiyle elde ettiği 

mahlâsım, hakikatte tarih ve hukuk sahasında verdiği eserleriyle, yani nâsir 

sıfatıyla duyurmuştur. Asıl edebî şöhretini kaleme aldığı metinlerdeki ifade 

kudreüne borçludur.

Nitekim İsmâil Habîb, onun edebiyat tarihimizdeki yerini edebî nesriyle 

kazandığım söyleyerek, şairliğine kıymet v e r m e m e k t e d i r . 2 8 6  Uslûbu hakkında 

bir değerlendirme yapan İsmâil Hakkı da hemen aym kanâattedir; “Şöhret-i 

fevkalâde-i edebiyelerini şiirlerinden ziyâde neşren hâiz diri er.

Tahsili ve ilgisi sâyesinde^şür tekniği için gerekli olan dil ve sanat bilgisine 

sahip olmuştur. Okuduğu dîvanlardan edindiği tecrübeyle^ mazmûnun nasıl 

geliştirileceğini, edebî sanaüann ne şekilde kullamlacağım bilmektedir. Fakat^ 

şâir olmak için^bu malûtnaün kifâyet etmediği de bir g e r ç e k t i r . 2 8 8  B u  sebeple^ 

şiirleri teknik bakımdan yeterli olsa da , yüksek birer sanat eseri olamamıştır.
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Cevdet Paşa, zevk ve sanat terbiyesi bakımından^eskiye yakındır.289 

Fakat^ahsiyeti itibany^ ağır başlı, dürüst bir medreselidir; coşmaktan, ölçüyü 

kaçırmaktan utanır. Bu Çizgen şiirlerinde kendisini ortaya koyamaz.290 Şiirleri, 

İlmî hüviyetine yakışır tarzda sâde ve tabiî manzûmelerdir. Divançe^inin bütüruj,' 

hakkındaki müşterek kanaat, ilim kudretiyle söylenmiş olduğu yolundadır. Bu 

hüküm belki de manzumelerin, şekil ve mantık kurgusuyla, mükemmelliğine 

rağmen, heyecan yönünden yeterli olm adığı anlamım taşır. Eserinde 

nazirelerin ve tahmislerin fazla olması da, ilham kaynağımn haricı'olduğunu 

isbat eder. Bu mânâda, Paşa’nm şiirlerini^se^-i tabiiyle değil de^mümârese ve 

musâhabe kabilinde^inşâd ettiğim söylenmektedir.29i Gelen ilhâmın hangi 

münâsip kelime ile ifade edileceği endîşesi, nihayet hissiyâün kaybolmasına 

sebep olabilir. Zaten kendiliğinden kalbe gelen hayal, silinmeden muhafaza 

edilmelidir. Çünkü bu lâtif duygular, hârici şekle fedâ edilirse, ifadenin 

orjinalliği kalmaz. Oysa Paşa, düz yazılannda olduğu kada^ şiirlerinde de fesâhat 

endişesi taşımaktadır.

İsmâil Hakkı, onun şiirlerinde naks-ı letâfet bulunduğunu söyler. Öyle ki;

“Buyur mecl'^-i ünse ^ m e s t- i nâz 

Mey ney müheyyâ^fenân d i l - n ü v â z ' ’ 29 2

b ey tiy fâ d e  yönünden sarih olmasına rağmen ^gerektiği kadar şi’ riyyet 

taşımamaktadır.

Esâsen Cevdet Paşa, söylediği şiirin kıymetini müdriktir. Şeyhıîlislâm A r i f  

Hikmet Bey'in bir gazeline yazdığı nazirede:

'‘Yemiş içmiş selef bezm-i sühandan şimdi ahlâfa 

Tenakkul etmeğe eşmâr-ı nazmıh Mmı kalmışdır”293

diyerek, Ârif Hikmet Bey'den aldığı ilham ile^bir bakıma kendi şiirini 

anlatnaaktadır. Bilgisi ve zekâsı, şiirine bazan kelime oyunlarıyla güzel duygular 

ve ifadeler katmasını sağlamıştır:
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“Hûbân-ı bî-vefâ gibi dehr-i desîse-bâz 

Nâz ehline niyaz eder, ehl-i niyaza nâz”294

müfredinde olduğu gibi^bazı orjinal ifadeler yakalaımşür.

İbnülemin, Cevdet Paşa’nın şiirini anlaurken, zor beğenirliği müsellem 

olan Yahylr Kemal’in;

“Eden vuslat deminde fikr-i hicrân ağlasm gülsün 

Dökenler eşk-i şâdî böyle her an ağlasın gülsün”

matla’h gazelini ve hususert

'‘Lebi can tazeler bîmâr-ı ceşmi can alır Cevdet 

O §û^  dil veren d il-^ te  her an ağlasın gülsün’-95

beytini çok beğendiğini kaydeder.296

Aynı gazeli İsmail Hakkı da, “nevâdir-i edebiyeden" sözleriyle 

tammlayarak, bu ifade güzelliğini, Paşa’mn fıtrî zekâsına, hattâ dehâsına 

hamleder.-9’7 Bu kabilden şiirlerinde görülen “ebkâr-ı nâzike-i hayâliye’den 

harekede, eserlerinde kendine has bir letafetin bulunduğuna, şiir kâbiliyeti 

vaktiyle terbiye edilmiş olsa, nesirde olduğu gibi şiirde de fevkalâde bir 

kudrete sahib_£»labileceğine inanmaktadır. 9̂8

Ona. göre^Cevdet Paşa eski şiirin garip tasavvurlarım taklide çalıştığı 

yerlerde tekrara düşmüştür:

Ey şâne kıyl u kâi ile tel kırmadan vanp 

Şerh eyle yâre hâl-i perîşânımı mû-be-mû’’-99

beytini başarısızlık örneği olarak göstermektedir.300 ibnülemin de bu 

mânâda, tab’an şâir olmadığı, şiirlerinden anlaşılır demektedir.^Ol
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Fatin Efendi tezkiresine;

“Şafâ verir bize yâr eyiese pür ‘itab-hitâb 

Ki teih olunca eder üb ’ı neş’e-yâb § a r â b " 3 0 2

maüa’lı gazelini almıştır. Paşa’yı ise ̂ “zekâsı raüssellem bir şâir-i pâkîze-şîyem” 

ibaresiyle tanıür. Şiirlerini, birer fesâhat örneği olarak takdim eder.303

Az kelime ile çok şey söyleme, yâni îcâz-ı kelâm melekesine sahip 

olduğu için^şiire kolay başlamışur. Klâsik eğitimin kendisine kazandırdığı 

manük terbiyesi ve tefekkür pratikleri yardımıyla kurduğu mısraları vecizdir. 

Ancak^^ağlam manük yapısına sahip olsa dajfekîrt gerekli lirizmden 

mahrumdur.

“Alübet gâile-i dehr ile oldum şâ^ir

Deyn u kari etdi berüm tab’ımı karza mû’tad”504

ve:

“Midâd-ı Mme-i şâ’ir gibi ‘acep dondu 

Nevâ-yı nâle-i bülbülde nağme h e n g â m ı ” 305

beyiüerinde görüldüğü g^JîTçok defa hayâlin bir kurgu neticesi, yâni zoraki 

olduğu müşahade edilir.

Bursa’da, Fuad Paşa ile birlikte söyledikleri müşterek gazel, hem söyleniş 

sebebi, hem de uslûbu bakımından, şiirlerini hislerinden çok muhakemesiyle 

oluşturduğuna bir örnektir. Teferrüc mesiresinde bir suyun başında 

dinlenirken, açık havada, su şırıltısının ‘‘nazm-ı eş’âra” engel olduğu kâidesini 

yıkmak amacıyla, kendilerini zorlayarak

“Dîde fevvâre dil-i zâr suyun başıdır 

Bu Teferrüc*de akan gözlerimin yaşıdır”

matla’h gazeli söylemişlçydir.306
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Ma"rûzâf\3. şiirle alâkasından bahsederken, boş vakitlerinde daha çok 

kitap ve  risâle yazdığını, fakat cennetten bir numûne olan Bebek ve 

Büyükdere koylarında, mehtap gecelerinin güzelliğine kayıtsız kalamadığı içiı^ 

“gümüş servi" mazmıınuyla şiir söylemekten geri dıırmadığım b e l i r t m i ş t i r . 3 0 7  

Bu pefiaai, Fuad Paşa için söylediği,

“Eğerçi nâmiyenin söylenirse de nâmı 

Eşer görülmedi gitti bahar eyyâmı”

matla’k kasidesinde şöyle kullanır;

“Gören sanır ki gümüş s^ î^ ir  o serv-i ^dd in  

Yem-i sirişkime düşdükçe ‘aks-i endâmı”308

Cevdet Paşa’nın şiirinde İstanbul, dâima* vardır. Bazen siyasîlerin ikbal ve 

idban sebebiyle yazdığı kasidelerinde, ricalden bazı şahıslar yer alır.309 Uzak 

kaldığı zamanlarda ise^İstanbul’a ve bu şehrin tattırdığı nimetlere duyduğu 

hasret, şiirine konu olmuştur:

“Alilisin bâri şimdi bizim yârân Stanbul’da 

Boğaziçinde mevc-i mey gibi cüş ettiğim^ demler

Bafia zindan olur Mışr’ ın sarayı yâda geldikçe 

O Yûsuf-hüsnü hasretle der-âğûş etdiğim demler’^io

beyitlerinde ol^duğu gibi.

Neticede, tüm güzel yönleriyle İstanbul’un Cevdet Paşa’ya ilham kaynağı 

olduğu söylenfe^tor.

Cevdet Paşa’nın şiirlerini zaman zaman, tecrübelerinin kendisini getirdiği 

noktadan ve hakîmâne bir edâ ile terünnüm ettiği görülmektedir. Reşid Paşa’ya 

takdim ettiği terkîb-i bendde, bu kabilden yüksek tonda, bir söyleyiş vardır:

Dünyâ kederin terk et ‘âlem kuru kavgadır 

Dünyâ dediğin ancak bir beyhude sevdâdır
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Bu gördüğün alâyiş hep cümlesi rü’yâdır 

Râhat yeri var ise peygûle-i ankâdır”3ii

mısralarıyla başlayıp devam eden terkîb-i bend, yukarda bahsedilen tarzın en 

güzel örneği olu^bu yönüyle Cevdet Paşa, Ziya Paşa’yı haürlatmaktadır.

Paşa'mn mısralarmda, divan şiiri geleneğinde yer alan müphem ifade ve 

dolaylı anlaüma rasüanmaz. Sembolik anlatımı tercih etmediği, vazıh olduğu 

görülür. Duygu ve düşüncelerini, yazılarında olduğu gibişiirlerinde de çok defa 

açıkça ifade eder. Bu yönde, şiiri hüner göstermekten ziyad^ halini arzetme 

vasıtası olarak kullanmışür den^bıTır. Kasidelerinde bu tavrım daha açık bir 

şekilde görmek mümkündür. Zâten şiirle alâkasım, alışılmış veya monoton 

ifadelerle yazılan tarih manzu^&nîel^ ile sürdürmüştür. Bu şekilde mevzûu ve 

çerçevesi sınırlanan şür, tabiî olarak "lirizmden mahrum kalmışür. Zamanla bu 

vâsıtaya ihtiyacı kalmamış olacak k^iiri bırakmışür.

“Çün otuz yıldan ziyâde oldu kim terk etmişim 

Şan’at-ı nesc-i meta*-ı şi’n manend-i Lebîd”^̂ -

beytiyle anlatüğı bu fasıla eiîSjtSmda, yalnızca bir kaç tarih manzumesi 

yazmıştır.

İfadelerindeki sarâhat bir yana, vezin ve kâfiye yönünde, başlangıçta eski 

şiire hiç bir muhalefeti olmadığı görülür. Arapça ve Farsça’yı eser verebilecek 

kadar iyi derecede bildiği için, aruzu dile uydurmakta zorlanmamıştır. Fakat  ̂

zaman içinde^şiir tekniği hususunda düşünceleri tamamen değişir. Parmak 

hesâbı olarak tanımladığı hece ölçüsünü, Türkçe'nin tabiî vezni kabul eder. Bu 

düşüncesini Kısas-/ Enbıyâdz anlatan Cevdet Paşa, bunun ötesinde “Şuârâ-yı 

Rûm’un’ aruz veznini almakla Türk lisâmmn yapısını bozduklarım da iddia 

eder. Çünkü ^Türkçe’de uzun hece yoktur. Med harfleri yalmzca harekeye 

işaret eder; telaffuza tesir etmez. Dolayısıyla^uzun ve kıSa heceler esas alınarak 

oluşturulan aruz vezni, Türkçe’nin hakîki ölçüsü o l a m a z . 3 i 3  Aym eserin Sultan 

Osman bahsinde yapüğı bu değerlendirmede, Osman Bey’e atfettiği, 

“Manzûme-i Sultan Osman” başlıklı bir şiiri hecenin güzel örneklerinden biri 

olarak takdim eder. Dolayısıyla ^Osman Bey, kılıcıyla nice memleketler 

fethettiği gibi, bu manzumeyle de lisân-ı Osmanî’ye bir güzel çığır açmışür.
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“Gönül kerestesi ile 

Bir Yenişehr ü pazar yap 

Zulm eyleme rencberlere 

Her ne ister isen var yap’

mısraiarıyla başlayan bu şiir, Paşa’ya göre bir “nıanzûme-i bedîadır’’3i4 Aynı 

şekilde Osmanlıca’ya hizmet edenlerden birisi de, Mevlid-i Mebevî 
Bursalı Süleyman Efendi”dir. Zira, sehl-i mümtenî olan bu manzûme, arûz-ı 

Fârîsî’ye^^  ̂ uygun olduğu gibi, hecenin on birli ölçüsüne göre de yazılmıştır. 

Ne var ki^daha sonra gelen “şuarâ-yı Rum’ , şiirlerinde ekseriyetle “elfâz-ı 

Arabiyye ve Fârisiyye’yi istimal etmekle’’ , Osmanlı şiiri, tamamen “eş’ar-ı 

Fârisiye tarzına d ö k ü l m ü ş t ü r . Cevdet Paşa, aym düşüncelerini Manastırlı 

Fâik Bey’in 4̂rz22"-/ TûHdzdh. risalesine yazdığı takrizde de tekrar eder. ‘Evzân-ı 

elsine birbirine uymaz. Her lisânın vezni kendi seciyye ve şivesine göredir." 

cümleleriyle başlayan yazısında^Arap ve Fars aruzunu ayn birer fen olarak 

tanımlamaktadır. Hece ölçüsü için ise, “vezn-i Türkî" ifadesini kullanmıştır.31̂

Aruzun Türkçe’ye hatalı tatbiki sonucunda oluşan imâle ve zihaflar 

sebebiyle^dildeki ahengin bozulması, Cevdet Paşa’yı bu veznin inkârına kadar 

götürmüş olmalıdır. Halbuki kendisinden sonra gelen Muallim Naci, Tevfik 

Fikret, Mehmet Akif, Yahya Kemal ve Orhan Seyfi’nin şiirlerinde beliren 

muntazam aruzu görmüş olsaydı, adeta müstakil bir Türk aruzunun teşekkül 

ettiğini teslim edecekti.

Fuad Köprülü, Cevdet Paşa’nın Osman Bey'e rusbet ettiği şiirin ona âit 

olmadığını söyleyerek, Osman Bey'in edebiyat sahasındaki mevkiini iptal eder. 

Fakatj Acem aruzunun alınmasıyla, Türk lisân yapısımn bozulduğuna dair 

yaptığı değerlendirmelerden ötürü^Cevdet Paşa’yı takdir eder. Ayrıca^ o 

devirde bu yorumlann tesiri olmasa da, daha sonra gelişen millî vezin 

münâkaşaları sırasında, millî edebiyat taraftarlarınca Cevdet Paşa’mn 

söyledikleri delil olarak kullanılmışür.318

Uzun süre ara verdikten sonra, Sultan Abdûlhamid’in emri üzerine, 

müsvedde defterlerinde bıraküğı şiirlerine yeniden dönen Cevdet Paşa,
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314 s. 985-986.
315 Failâtün failâtün fâilat vezniyle yazılmıştır.
316 j._^e,s.987.
317 TezâJdr, IV, s. 283: Manastırlı Fâik Bey, Arûz-ı Türkî, İstanbul 1314.
318 Fuad Köprülü, E d sb^t Araşürmahn I. İstanbul 1989, s. 310.



bunları bir divançe şeklinde tertihj_ederek padişaha takdim etmiştir.3i9 

“Evrâk-ı perişanını karışürarak’’ bulduğu şiirleri topladığını ifade eden Paşa’mn, 

bu iradeden memnun kaldığı anlaşılmaktadır. Bu duygusunu;

“Tâze köhne yine evrâk-ı perîşârun bile

Mahvını görmez revâ ol şâh-ı bî-mişi u nedîd” 2̂0

beytinde terennüm etmiştir. Arz tezkiresinde, bu derleme çalışmasım, 

“harabede antika aramağa" benzetir. Kendi şiirleri ile antika eşyâ arasında 

kurduğu bağ manidardır. Aym yerde “eski mâden tabakaları, tecemmulât-ı 

haneden ma’dud olur ammâ, harc-ı âlem olan, yeni fabrikalar mamulâüdır’ 

diyen Paşa’mn, yıllar sonra yeniden ilgilendiği şiirlerine, herşeye rağmen husûsî 

bir mevkî verdiği anlaşılmaktadır. Oâimâ değişen ve yenilenen bu âlemde örf 

ve âdeüer gibi, “lisanm lehçesi" ve “tarz-ı ifâde"nin değiştiğini; bu tabiî değişim 

neticesi, şiirlerinin efkâr-ı hâzırâya uymayacağım zikreden Paşa, kendi şairliğini 

“esb-i nâtuvân/yaşlı at”a; yeni şiiri ise^Pâris adarına benzeterek^bir mukayese 

yapar. Muhtemel tenkidlere karşı bu mazetere sığındığı görülmektedir. 2̂1 

Fakat aym sene (1310) Teşvikiye Camii Kütüphanesi, muvakithânesi ve 

Dıvsnçdrûn hitâmına dâir yazdığı tarih manzûmeleri, şekil ve muhtevâ 

yönünden önceki şiirlerinden farklı değildir.322 D iv a n ç d son şiirlerinden 

olan '‘Hâtime"de, eski şiir üe yenisi arasında yapağı mizâhî karşılaştırmada ise^ 

Cevdet Paşa’mn tercihinin eski şürden yana olduğu anlaşılmaktadır;

“Eski sözde olsa da enva’-ı mazmûn-ı müfld

İ'tibâr etmez ona âlufte-i tarz-ı cedîd

A
‘Aşıka bâd-ı şabâ bir peyk-i çâbuk-seyr iken

Kalmadı hâcet ofia çün telgırâf oldu bedîd

Bikr-ifikrim kû^e-i ^İvetde yâr olsun bana

Gam değil e§mer olursa dilrübâ yâhud sefîd”323

Bir çok şiirinde görülen hayâl ve ifâde güzelliği, esâsen Cevdet Paşa’mn 

şâir ruhuna işâret etmektedir. Ne var ki^ilmî çahşmalan, hayâtı boyunca fâsılasız 

devam eden ve onu edebî muhitten uzak tutan yorucu memuriyetleri, şiirle
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319 Tezâkir, IV. s. 283.
320 Dîvançs-i Cevdet, S.2İU
321 BA, Yıldız Esas Evrakı, ks. nr. 18, evr. nr. 553/549, zrf. nr. 93, kar. ar. 38.
322 Bu şiirler için bk. Î vançe-i Cevdet, s.
323 DIvanç3s-i Cevdet, S .2 İ5



sürekli meşgûliyetine imkân tanımamıştır.

Bir diğer hus\ıs devrin sanat ve edebiyat anlayışından kaynaklanmaktadır. 

O devirde şiir, psikolojik bir vâkıa olarak kabul edilmiyor; şâirin husûsî istidâtı 

pek fazla dikkate alınmıyordu. Şiir, daha ziyâde muayyen ve pratik söyleyiş 

kaideleri içinde mütâlâa ediliyordu.324 Cevdet Paşa bu anlayış tarzından 

etkilenmiş olacak ki^ŞeyhülisIâm Ârif Hikmet Bey’e ithaf ettiği bir kasidesinde, 

şiir hakkında şu değerlendirmeyi yapmaktadır;

“Bu vesileyle sahp vâdi-i şi’re fikri 

Eyledim şûret-i şekvâda ^şîde inşâd

Yoksa eş*âr ile fahr etme değil âr ederim 

Etseler Cevdet şâ’ir deyu ger nâmımı yâd

Hiç tenezzül mü eder şi*re hümâ-yı ub'ım 

Evc-i tahkîka ederken per-i da’vâ-yı küşâd”325

beyitlerinde şiir sanaümn ilim karşısındaki mevkiinden dem vuran 

Cevdet Paşa, haklı olarak şiire tenezzül etmediğini ifade etmekledir. Buna 

rağmen jCevdet P'aşa’mn yaşadığı devirde mühimsenen bir şâir olduğunu 

söylemek mümkündür. Zira, o dönemin kayda değer şiirlerinin toplandığı 

Mûntehabât-ı Cedkie-xdX\ eserde, Âkif Paşa, Nâmık Kemal, Şinâsî ve Ziyâ Paşa 

ile birlikte Cevdet Paşa’mn da yaklaşık yirmi şiiri yayımlanarak numûne-i 

edebiyat kabilinden efkâr-ı umûmîye a r z e d i l m i ş t ı r . 3 2 6
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324 A. Hamdi Tanpmar, Türk Edebiyâü Tarihi, s. 497.
325 Dîvançe-i Cevdet, s .9 >
326 Mustafa Reşîd, Müntehabât-i CedkJe. İstanbul 1303, s. 41-58.
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m. Eserleri

Hayatı boyunca mühim memuriyetlerde bulunan ve üzerinde aldığı 

vazifeyi en iyi şekilde yerine getiren Cevdet Paşa, aynca “neşr-i ulûm" ideali 

doğrultusunda eser vermeğe devam etmiştir. Oldukça yoğun geçen hayaünda 

yirminin üstünde eser vermesi, zamana sahip bir kişi olduğunu, yani zamanı 

israf etmediğini göstermektedir.

Eserleri, aşağıda konularına göre tasnif edilerek kısaca tanıtılacaktır,

A. TariM Eserleri

1 . T^îh-i C e v ^

Osmanlı Devleti’nin 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan, 1826 

Yeniçeri Ocağı’nın ilgâsına kadar geçen dönemini anlatan bu eserin ilk üç cildi 

1270-1273 yıllarında, son cildi 1301’de basılmışür. Yaklaşık otuz senelik bir 

çalışmayla tamamlanan bu eser, on ciltten ibarettir. 1309'da tertip ve tasnifi 

değiştirilerek yertîb-i cedîd kaydı alünda ve on iki cilt hâlinde yeniden 

neşredilen eserin ilk cildine bir mukaddime ile me’hazlan ilâve olunmuştur.^-’

2. Tezâldr

Cevdet Paşa’mngeleneğe uyarak vak’anüvisliği döneminde vukû bulan 

hâdiselere dâir tuttuğu noüardan ibâret olan bu eser, bir nevî belgeli hâürât 

niteliği t a ş ı m a k t a d ı r . 3 2 8  Kırk tezkireden meydana gelen eser, 1855’ten itibaren 

vefâtından iki sene öncesine, 1897’ye kadar yaşadığı hadiseleri ihtivâ 

etmektedir. Son tezkirede kendi hayâüm yazmışür. Fatma Aliye, Cevdet Paşa

327 Jarih-i Csvdê '\D. neşri hakkında tafsilatlı bilgi için bk. M. Seyfeddin Özeğe. EskJ 
HarHerle Basilmiş Türkçe Eserler KataJoğu, İstanbul 1971-80. IV, s, 1737-1738.

328 Cevdet Paşa bu notlanm kendisinden sonra«^k’anüvis olan Lütfi Efendi’ye 
göndermiştir. Lütfî TIrihi’nde bu vesîkalann kullanıldığı bilinmektedir, bk. 
Câvid Baysun, “Tezâkir-i Cevdet Hakkında", TezâJdr, I, s. Xn.



ve Zamanı adh eserini muhtemelen, bu bölümü bazı ilâvelerle yeniden tertîb 

ederek hazırlamışür.

Cevdet Paşa’nın el yazısıyla olan eserin ilk müsveddeleri yirmi bir defter 

halindey\.tatürk Kitaplığında b u lu n m a k t a d ı r . 3 2 9  Eserin 1288-1292 yıllarını ihtivâ 

eden 17. cüz’ü, 73r£h-ı OsmânlEncümeni Afecmuâs/adz a e ş r e d i lm iş t i r . 3 3 0

Tezâkif 'Mv yeni haflerle tam bir neşri, Câvid Baysun tarafından dön cilt 

halinde, 1953-1967 yıllan arasında yapılmıştır. Eser ikinci defâ, aynı tertîb üzere 

1986 yılında Ankara’da neşredilmiştir.33i

3. Ma 'rûzât

II. Abdülhamîd’in irâdesi üzerine, 1839-1876 yılları arasındaki tarihî ve 

siyâsî olayları beş cüzdan halinde yazarak takdîm ettiği arîzasıdır. Eser Tezâkir 
ile aym devreye âit hâdiseleri anlatmasına rağmen, bir çok şahsî kanâat ve 

hâürâlan da ihtivâ ettiği için^arkh bir lislûp ve özel bilgiler ihtivâ etmektedir. 

Müsveddelerinden bir kısmı Atatürk Kitaplığı’ndadır.332 Eserin tamamı yeni 

harflerle 1980’de neşredilmiştir.333

4. Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih-i Hulelu

Hz. Adem ’den Hz. Muhammed’e kadar gelen peygamberlerin 

menkıbelerini, Hz. Peygamber’in hayaüm, dört halîfe dönemini, Emevî ve 

Abbâsî halîfelerini ve nihayet Osmanlı Devleü’nin II. Murad’m saltanaü yıllarına 

kadar (1439) geçen süreyi konu alan bu eseri Cevdet Paşa hayaumn sonuna 

doğru yazmıştır. Tamâmı on iki cüzden ibarettir. İlk altı cüz'ünü Cevdet Paşa 

1307’de neşretmiş, kalan altı cüz ise^Fatma Aliye tarafından 1331’de 

yayımlanmışür.334 Eserin yedinci cüzden on ikinci cüze kadar olan kısmımn 

müsveddeleri Atatürk Kitaphğı’ndadır.335

İlmî olmaktan ziyâde^eğiüm ve öğretim gâyesiyle kaleme alındığı
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329 İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı,. Cevdet Paşa Evrakı, nr. 1-21.
330 ‘Vak’anüvis Cevdet Paşa Evrakı", Tarüı-i Osnânî Encümeni Afecmuasj, 

1333, s. 44-47.
331 bk. Cevdet Paşa, TezSkir, I-IV, Ankara 1986.
332 {3İ£ İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Cevdet Paşa Evrâkı, ar. 22-25.
333 bk. Ahmed Cevdet Paşa, ^rlâ 'rûzât. Yusuf Halaçoğlu), İstanbul 1980.
33“̂  Kısas-ı Enbiyt’nın birinci ve ikinci tab 'lan  hakkında tafsilatlı bilgi için bk. M.

Seyfeddin özeğe, a.g.e., n, s. 874-875.
335 bk. İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Cevdet Paşa Evrâkı, nr. 53.



anlaşılan Kısas-ı Enbiyâ, devrine nisbeüe^âde ve akıcı uslûbuyla örnek nesir 

hükmündedir. Fatma Aliye 1331’de eseri on iki cüz halinde yeniden 

oeşretmiştir. 1976-1977 yıllarında iki cilt Ka'linde lâtin harflerine aktarılarak 

neşredilen eser, daha önce 1972’de Mâhir İz tarafından sadeleştirilerek yayına 

hazırlanmıştır. Ayrıca Kazan Türkçesi’ne çevrilerek iki defa basılmışür.336

5. Kınm ve K /̂kas Tarihçesi

Kafkasya tarihini ve burada yaşayan insanların kültürel oluşumunu anlatan 

bu eser, Halim Giray’ın Gûlbûn-i Hânân adlı kitabından faydalamlarak 

hazırianmışür. İstanbul’da 1307’de neşredilen bu küçük eser, ayrıca Yeni 

Mecmua (II, s. 49, 20 Haziran 1918)’d^ neşredilmiştir.

6. Mukaddime-i İbn Haldun

Cevdet Paşa, tarih anlayışı üzerinde müessir olan İbn Haldun’un ei-'îber 
adlı Arapça umumî tarih eserinin girişi olan Mukaddime tercümesini ikmâl 

etmişür. Eserin ilk beş cüzüne tekabül eden iki cildi, ^yhûflislâm Sâhib Molla 

tarafından çevrilmiş, kalan kıs ım̂  Encümen-i Dâniş’in isteği üzerine ̂ Cevdet 

Paşa’ya havale edilmiş ve üçüncü cilt halinde 1277’de neşredilmiştir.

Atatürk Kitaplığı Cevdet Paşa Evrakı ve Muallim Cevdet Yazmaları 

arasında Paşa’nın tarihle ilgili perakende evrakı mevcuttur:

7. Bâb-ı Â li’ye takdîm ettiği, l^odra 'ya Dâir Bazj İncelemeler (Cevdet 

Paşa Evrakı, nr. 26)

8. Târih-iJuvan&i Târcziraes/'(Cevdet Paşa Evrakı, nr. 54)

Fransızca’dan 117 sahifelik bir çeviri olan bu eser, Ali Ölmezoğlu’na göre^ 

Paşa’ya ait değildir. Muhtemelen Târih-i Cevdet’te kullanmak üzere, bu eseri 

Ali Şahbaz Efendi’ye tercüme ettirmiştir.337

9- Ko2ai7 ve Gâvur Dağı HakkırKİa Lâyiha

Bölge ahvâline dâir yazdığı bu makâle 20 varaktır. (Muallim Cevdet 

Yazmalan, nr. B. 31.)
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336 Kısas-ı Enbiyâ aJeyhi’s-seiâm, Kazan 1900; Jüsas-ı Enbiyâ ve Târih-i Huiefâ, 
Kazan 1911.

337 ölmezoğlu, a.g.m., s. 123.



10. Hicaz Hadisesi

1277 senesinde Hicaz idaresinde yaşani&î^aşıbozukluğun sebeplerini 

anlatan 48 sahifelik bu makale 12. Tezkirenin müsveddesi görünümündedir. 

(Muallim Cevdet Yazmalan, nr. 0.5)

11 . Anape Kal’ası 'na Dâir Fıkarât-ı Taıihiys

Bu bölgenin târihine dâir yazdığı mak/le 40 varaktn;^ (Muallim Cevdet 

Yazmalan, nr. 1.97̂

12. HaJep ViJây&ine Dâir Bâzı Kayıtlar
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Paşa’run el yazısıyla 93 varak olan bu defter, Halep vilâyetine dâir geniş

mâlumat içermektedir. (Muallim Cevdet Yazmalan, K. 136.)

B. Hukûkİ Eserler

1. Düstûr: Âlî-i Tanzimat üyeliği esnâsında hazırlanan kanun ve 

nizâmnâmeleri bir ciltte toplayarak^l279 senesinde neşretmiştir.

2. Risâletü'l-insfâ: Yanya valisi iken hazırlayarak Mecelle cemiyetine 

gönderdiği bu gayri matbu Arapça eser, Atatürk K i t a p h ğ ı ’ n d a d ır .3 3 8

3. Şerh-i Kitâbu 'I-Gmânât: Mecellemvs. emâneüer hakkındaki hükümlerini 

açıklayan bu eser 1306 yılında neşredilmiştir.

4. Atatürk Kitaphğı’nda 27 maddelik fcâr-ı Akar A/izamnâmesi didmdz bir 

kânun müsveddesi m e v c u t tu r .3 3 9

5. ES&--İ A/ıd-i HâmidT: ihûdİY mektepleri için yazdığı bu ilmihal, 1309’da 

neşredilmiştir.

C. Dil ve Edebiyatla İlgili Eserleri

1. Dîvançe-i Cevdet

Şiirlerini topladığı ettiği bu eserin iki müsvedde nüshası Atatürk 

Kitaphğı’ndadır.^*^ Daha eski ve eksik bir nüshası ise^aşbakanlık Osmanlı

338 5İ£. İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Cevdet Paşa Evrâkı, nr. 35.
339 bk. İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Yazmaları, nr. 0.7. 
3̂ ^̂  (jij İstanbul Belediyesi Atatürk Kitapbgı, Cevdet Paşa Evrakı, nr. 37.



Arşivi’ndedir.^-^i 1310 yılında II. Abdülhamid’e takdim ettiği asıl nüsha 

bulunamanuşür. Aşağıda aynca ele alınıp incelenecektir.

2. Belâgat-ı Osmâniye

Mekteb-i Hukuk'ta okuttuğu belagat dersi notlarından meydana gelen bu 

eser, klâsik İslâm belâgat anlayışına göre terbîb edilmiştir. Belâgat kâidelerinin 

îzâhında, ekseriyetle kendi şiirleriıû örnek olarak vermiştir. Sahasında ilk 

Türkçe eser olan BeJâgat-ı Qsmânıy&r)in ilk baskısı 1298 yıhnda yapılmıştır. 

Ardından 1299, 1303, 1307, 1310, 1311, 1323 ve 1326 yıllannda yeniden 

neşredilen eser, toplam sekiz baskı yapmışür.542 Eserin Şerh-i Belâgat 
İbrahim Haa tarafından şerhi yapılmışür.

Son olarak Mehmed Çavuşoğlu tarafından 1987 yıhnda üpkıbasım halinde
neşredilmiştir.

3. K^vâid-i Osmaniye

Fuad Paşa ile birlikte hazırladıkları bu eser, Türkçe’nin ilk gramer 

kitabıdır. 1281 yılında iki imzâ üe neşredilen eser ayn^ıl ikinci defa basılmışür. 

^ h a  sonra sırasıyla 1284, 1288, 1289, 1292, 1297, 1302 ve 1307 yıllarında tekrar 

neşredilmiştir. Bunlardan başka, şehir, matbaa ve tarih kaydı bulunmayan on 

ayrı baskısı mevcuttur.

Cevdet Paşa.^bu eseri daha sonra yeniden gözden geçirerek ^303 yılında 

Terdb-i CedHdK^vâid-i Osmâniye adıyla neşretmiştir. Bundan sonra Kavâid-i 
Osmâniye, sırasıyla 1304, iki defa 1306, 1307, iki defa 1311, 1317 ve 1324 

senelerinde olmak üzere toplam dokuz defa neşredilmişür.^'^^

Kavâidi-i Osmâniye ve muhtasar baskıları üzerinde Esra Karabacak 

master tezi ha2irlamıştır.3̂ 5
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BA, Yıldız Esas Evrâkı, ks. nr. 18, evr. nr. 546, zrf. nr. 13, kar. nr. 32..
Eserin baskılan hakkında tafsilâtlı bilgi için bk. .VI. Seyfeddin Özeğe, a.g.e., I, s. 
124-125.
bk. Ahmed Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmâniye (nşr, .Mehmed Çavuşoğlu), 
İstanbul 1987.

3“̂  Eserin baskılan hakkında geniş bilgi için bk. M. Seyfettin Özeğe, a.g.e., II. s. 845; 
rv, s. 1830.

345 Eserin içeriği ve baskılan hakkında b ilg i için bk. Esra Karabacak. “Ahmed 
Cevdet Paşa’nm D ilb ilgisi K itapları Üzerine Bir İncelem e” Türklük 
AmşarmaJan Dergisi, s.5. İstanbul 1990, s. 261-271.



Eserin ilk tertibi H. Kellgran tarafından Almanca’ya ç e v r i l m i ş t i r .346

4. MedhaJ-iKavâid

Rüşdiye mekteplerinde oku r^ ı^  üzere, Kavâid-i Osmaniye’nin basite 

ircâs/âan oluşan bu eser 1268 yılmda neşredilmiştir. 1280, iki defa 1286, 1287, 

1291, 1292, 1299, iki defa 1302, 1303, 1305 ve 1308 senelerinde ardarda 

neşredilen eser toplam onüç baskı yaprmşür. Aynca^şehir, matbaâ ve tarih 

kaydı olmayan bir baskısı mevcuttur.347

5. Kavâid-I TûHdyye

Sıbyan mekteplerinde gramer öğretmek amacıyla yazılan bu eser 1292 

yılında neşredilmiştir. 1299, 1307, 1318, 1324 yıllannda yeniden neşredilen bu 

userin iki ayrı baskısında ise, şehir, matbaâ ve tarih kaydı bulımmamaktadır.348

6. Hilye-i Saâdet

Osmanlıca üzerine yazılan bu eser 1304 ve 1305'te iki defa neşredilmiştir.

Z  Td*dH-i

Süleyman Paşa’nm Mebâni’l-İnşâ (İstanbul 1288-1289) adlı eserini tenkit 

için kalem alınan bu eser neşredilmemiştir.349 Nüshası mevcut değildir.

8. Drvân-ı Sâib Şerhi 'nin TedmnKsi

Şâir Süleyman Fehim Efendi’nin vefatıyla eksik kalan İranlı Şâir Sâib-i 

Tebrîzî Dîvâriı şerhini 1265 senesinde tamamlayan Cevdet Paşa’nın Fars dili ve 

edebiyaü sahasmda kâfî ölçüde bilgi sahibi olduğu anlaşılmaktadır.

D. Diğer Eserleri

1. Miyâr-i Sedâd

Paşa’nm sıbyan mektepleri için yazdığı mantı£ ilmine dâir bu risâle 1293 

ve 1303 yıUarmda iki defa neşredilmiştir.
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bk. H. Keilgran, Granjmadk der O^manischen ^rsche, Helsingfors 1855.
3*^7 Eseri baskılan hakkında geniş bilgi için bk. M. Seyfeddin Özeğe. a.g.e. III, s. 

1063-1064.
348 Eserin baskılan hakkında geniş bilgi için bk. M, Seyfeddin Özeğe, a.g.e., U, s. 845.
349 bk. ;feâfeâ-IV,s. 118.



2. Adâb-i Sedâdnün ‘Ilmi’J-âdâb

Sıbyan mekteplerinde tartışma usûlünü öğreten bu risale 1294’te 

neşredilmiştir.

3- 'lûmât-ı Nâfıa

Rüşdiye mekteplerinde okutulmak üzere hazırlanan bu eser 1279 yılında 

neşredilmiştir.

n
4. Beyânu’I-unvân

Cevdet Paşa’nm talebelik yıllannda, medresede okunan kitapların başlık 

ve önsözlerine dair yazdığı bu eser 1273, 1289 ve 1299 yıllarında
neşredilmiştir.350

3. Takvmiu’I-edvâr

Hicrî takvimi terketmenin cüz olamayacağı ve fakat şemsî takvimin 

gerekliliğine dair yazılan bu eser 1287 ve 1300 yıllarında neşredilmiştir.

6. HulâsaA'l-beyân fîte 'lîfî’l-Kur’ân

Kur’ân’ın toplanmasını anlatan bu küçük Arapça risale 1303’te İstanbul’da 

neşredilmiştir. Ali Osman Yüksel tarafından tercüme edilerek Muhtasar Kur'ân 
7âri/ü ıdıy\z 1985’te yayımlanmışür.

Z  Ta 'rîfu’l-irtila

Talebelik yıllarında iftar vakitlerinin tesbitine dair yazdığı risale, Atatürk 

Kitaplığı’ndadu-.35l

8 Ta 'ljkâtlan

a. Talebelik yıllannda okuttuğu Şâlıye-i îbn Hacib^onviç. Gâyetu’l-beyân
admda bir ta’lîkat yazmıştır.352

b. Talebelik yıllarında Arapça gramer kitapları Emsile ve Binâ üzerine
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350 Eserin muhrelif tab'lan için bk. M. Seyfeddin özeğe, ag.s, I, s. 132.
351 Tezâkir, IV, s. 7; İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Cevdet Paşa Evrakı, nr. 

58.
352 İ3İJ TezâJdr, IV, s. 7.



ta’likât y a z n u ş ü r . 3 5 3

c. Azmî-zâde Hâlecî’nin fıkıh usûlüne dâir N^â’icu’I-efkâr adlı eseri 

üzerine bir ta’lîkat y a z m ı ş t ı r . 3 5 4

d. Sa’düddîn Taftazanî’nin belagata dair Mutavvel2.6X1 eserip üzerine bir 
ta’lîkat y a z r m ş t ı r . 3 5 5

9. Esmâ-i Hüsnâ Şerhi

Atatürk Kitaplığı’nda, esmâ-i hüsnâ’run şerhine dair iki Arapça risâle 

müsveddesi ve bir Türkçe risâle m e v c u t t u r .356 Arapça risâlelerin her ikisi de 

18 varaktır. 99 Esmâ-i Hüsnâ’nın açıklandığı bu eserlerden ilki Sühreverdî’nin 

eserine şerhtir. İkincisinde böyle bir kayıt yoktur. Türkçe risâle ise 

tamamlanmamıştır.

10. Felsefeye Dâir Bir Eser

Atatürk Kitaplığı’nda, İslâm felsefesinde madde ve ruh tartışmaları 

hakkında malûmat ye bu meselelerin Avrupa felsefesi ile mukâyesesine dair üç 

ayrı defter mevcuttur.35”

11. Sosyalistlere Dâir Bir Makale

Cevdet Paşa’nın “furûk-ı bâtıle” dediği sosyalizm, nihilizm ve komünizm 

hakkında geniş bir değerlendirme yapüğı 10 varaktan İbâret olan bu risâle de 

neşredilmemişür. (Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Yazmaları, nr. 0.8.)

12. Cevaprmme-i Fecvâ Penâfû

Müslüman olan bir Hıristiyan gazeteci’nin şeyhülislâmlığa yazmış olduğu 

mektûba, Cevaben, Cevdet Paşa’nın İslâmiyet'i anlatan 4 varaktan ibâret bir 

makalesi mevcuttur.358
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353 5İJ. Tezâkir, IV, s. 8.
354 bk. s. 8.
355 bk. s. 8.
356 bk. İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Cevdet Paşa Evrakı, nr. 38-39-40.
357 5]̂  ̂ İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Cevdet Paşa Evrakı, nr. 42-43-44.
358 bk. İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Yazmaları, nr. 0.98.



13. "‘et-Terhîb ve’t-̂ ergîb* Tercümesi

Bursalı M. Tahir, Paşa’nm İmam Münzirî’ye ait aynı adlı bir eseri tercüme
ettiğini kaydetmektedir.359

14. Ta 'Iimnâme~i Harû-

İpek dokumacılığına dair Agop Gırçikyari Efendi’nin yazdığı Ermenice 

eserin ter^mesidir. 1269’da neşredilmiştir. Xlî Ölmezoğlu bu eseri Cevdet 

Paşa’mn ancak tashih etmiş olabileceğini söylemektedir.360 Aynı eser 

hakkında Paşa, Tea^fcâ^de “bi-târîki’l-imlâl'zoraki tahrîr ve ikmal eyledim ’ 

ifadesini kullanmaktadır.^öı

1̂ . Fatiha Sûresi’nin TefsS-i

Başbakanlık Arşivi’nde kayıüı olan bu evrak, tefsirden ziyâde meal
çalışması mâhiyetindedir.^^^
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359 BursalI M. Tahir, OM, İscanbul 1972, II, s. 77.
360 Âlî Ölmezoğlu, a.g.m., s. 123.
361 bk. Tezâkîr, IV, s. 24.
362 bk. BA, Yıldız Esas Evrakı, ks. nr. 18, evr, nr. 553/426, zrf. nr. 93, kar. nr. 37.
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II. BÖLÜM

DÎVANÇE-İ CEVDET

A. Genel Değerlendirme

Gayri müretlep divanlara tus sıralamada başta yer alan tevhid, na’t ve 

münâcâtı olmayan Divançd<\ç. din dışı konular ekseriyetle işlenmiştir.

Kasîde, terkîb-i bend, gazel, târih, şarkı, rubâî, kıta ve müfred nazım 

şekillerini kullanmıştır. Bunların içinde gazelden sonra en çok tarih 

manzumesi vardır.

Birisi Farsça olmak üzere^dört kasîde ve bir terkîb-i bend ithaf ettiği 

Reşid Paşa’nın iki gazelini de tahmis etmiştir.

Reşid Paşa’dan sonra^ ikinci velinîmeû kabul ettiği Şeyhülislâm Arif 

Hikmet Bey' e biri Arapça iki kaside takdim etmiştir. Arif Hikmet Be^ın iki 

gazeline nazire yazmış ve bir gazelini tahmis etmiştir.

Devlet ricali arasmda, dostu ve arkadaşı olarak değer verdiği Fuad Paşa’ya 

da bir kasîde takdim etmiştir.

D/vsnçdde  ̂ yer alan tarih manzumeleri, çok defa şehzâdeler ve hanım 

sultanlar için kaleme alınmıştır. 8u manzûmeler umûmiyetle muayyen ifade 

kahplan kullanılarak yazıldığı için^İ^ZE^^n'mahrum olduklan gibi^içtenlikîeı 

de uzak olduklan görülmektedir.

Aruzun tatbikinde zaman /am an ânzalar bulunmakla birlikte^zihaf ve ses 

düşmesine çok az tesâdüf olunmuştur. Daha ziyâde imâleler vardır.

19. Asırda, dildeki telâfftızlarm günümüz söyleyişine yakın olduğu dikkate 

ahmrsa, kullandığı kâfiyenin önce göze, sonra kulağa hitâb etmesini dikkate
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aldığı söylenebilir. Kâfiye bakımından zengin olan eserde yarım kâfiye hemen

hiç yer almaz. Paşa lam kâfiye ve redifi tercih etmiştir.

Kelime seçiminde geniş Arapça ve Farsça bilgisiâen istifade eden Paşa, 

yine de sâde bir üslûba sahiptir. Çok kelimeden oluşan tamlamalara itibâr 

etmemiştir.

Edebî sanatların isti-mâli konusunda bir orjinallik görülmemektedir. 

Umumiyetle nazire ve tahmislerde bulduğu hazır malzemeyi işleyen Paşa, 

kaside ve tarih manzumelerinde bazan hikemî ifadeye ve dile hakim oluşu 

sebebiyle kelime oyunlarına yer vermektedir.

B. Metin Tesisinde Knllamlan Nüshalar

Dîvançe-i Cevdet’in Atatürk Kitaplığı’nda aym numarada kayıtlı iki; 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bir olmak üzere toplam üç nüshası tesbit 

edilmiştir. Fakat her üçünün de, şâir tarafından müsvedde olarak kaleme 

ahndığı anlaşılmaktadır. Cevdet Paşa, 1310 yılında II. Abdülhamid’in irâdesi 

üzerine şiirlerini bir dîvançede tapladığını ve (damadı) Miralay Fâik Bey’in 

tebyiz ettiği nüsha,yı “melfüfen’ pâdişaha takdim ettiğini söylemesine rağmen, 

bu asıl nüsha b u lu n a m a m ış ü r .3 6 3

Atatürk Kitaplığı’ndaki Lki nüshadaki şiirler arasında hemen hiç fark 

bulunmamakla birlikte tertipleri farklıdır. Daha eski olduğu anlaşılan 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki nüsha ise ̂ muhteva bakımından farklılık 

arzetmektedir. Ayrıca^ buradaki şiirlerin pek çoğu^ son iki nüshaya 

ahnmamıştır.

Bu çalışmada, mevcut üç müsvedde nüsha da kullanılarak 

karşüaşünknışür. Ayrıca çizilerek iptal edilen şürler, dipnotta işaret edilerek 

metne alınmışür.

Şiirlerin eser içindeki tertibi hvısusunda Atatürk Kitaplığı, Cevdet ^aşa 

Evrakı nr. 37’de kayıüı olan ve klâsik dîvan tertîbirife daha yakm olan nüsha esas 

alınmış, bu nüshada olmayan bazı beyit ve şiirler ilâve edilerekyiipnotta 

gösterilmiş^. metin tesisi yoluna gidilmiştir.

Şiirleri arasında herhangi bir münâsebetle neşredilenlere işâret

bk. BA, Yıldız Esas Evrakı, ks. nr. 18, evr, nr. 553/591, zrf. nr. 93, kar. nr. 38.



edilmiştir. Arapça ve Farsça şiirlerin tercümeleri, dipnotta verilmiştir.

1- İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Cevdet Paşa Evrakı, nr. 37.

Baş kısmında Dîvançe-i Cevdet kaydı bulunan bu nüsha 51 varaktır. 

Çiçek desenli yeşi kâğıtla ciltlidir. Surtı ve kenarları siyah meşinle kaplıdır. 

Meşinin üzerinde yaldızh zencirek vardır. Siyah mürekkeple ve rîk’a hattı ile 

yazılmış olup^üzerinde mâvî mürekkeple tashihler yer almaktadır.

Satır sayısı her varakta aynı değild ir; sahife düzeninde şiirlerin 

tamamlanması esas alınmışür. Bu nüshanın çalışmamızdaki kısaltması B’dir.

Baş: Târîh-i Vilâdet-i Şehzade ‘Abdülhamîd

Şulb-i pikinden cihâna geldi bir şehzâdesi 

Şâd ola ^ Ib -i hümâyûn-ı ^ n  ‘Abdülmecîd

Son; Sevindi söyledi Cevdet bu tam târihi

Kitabhâne yapıldı cedîd hem mu^kkem

İstansah kaydı ve istinsah târihi bulunmamakla birlikte^^târih 

manzümelerinin son târihleri 1310’u gösterdiğinden bu ta r ih in  sonra 

yazıldığı anlaşılmaktadır. 9-5 x 20 cm ebadmdadır. Şiirler gelişi güzel yazılmış 

olup jç  ve dış hacim arasmda fark yoktur.

2- İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Cevdet Paşa Evrakı, nr. 37.

B’nin varaklan arasmda farklı ebatta kâğıtlara yazılarak oluşturulan bu 

nüsha 62 varaktır. Mâvi mürekkeple ve kötü bir rik’a ile yazılmıştır. Satır sayısı 

her varakta aynı değildir. Bu nüshanın çalışmamızdaki kısaltması A’dır.

Baş: Gazeliyyât

Geldi hâbgeh-i vaşla edip nâz bana 

Neler etdi neler ol gamzesi ğamnaâz baüa

Son: Şükr edip Cevdet dedi târîh-i tam

Hamd ile dîvançem b^ıldu hitâm 1310

İstansah kaydı ve tarihi bulunmamaktadır. En büyük kâğıt 12 x 20 cm.; en 

küçük kâğıt 11 X 17 vm. ebatlanndadır.
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3- Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Yıldız Esas evrâkı, ks. nr. 18, evr. nr. 546, 

zrf. nr. 13, kar. nr. 32.

Tamanu 28 varak olan bu küçük nüsha, yeşil kadife ile kaplannuşür. Sim 

ve kenarlan bordo deri üzerine yaldızlı zencirekle çevrelenmiştir. Bozulan dit 

sonradan tamir edilerek varaklar numaralandınimıştır.

Bu nüshamn çabşmamızdaki kısaltması C’dir.

Baş: Lekad vaşafa’r-Rahmânu Li’n-nâsi cenneten

Ve hüren ğazîzen örfuhâ ve ku’ûsen

Son: Hâk-i pâye süremezsem de yüzüm

Sağ u vâr ola Fuâd ile sözüm

İsünsah kaydı ve tarihi bulunmayan bu nüsha 12.5 x 17 on. ebadındadır. 

İç ve dış hadm arasında fark yoktur.
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C. DÎVANÇE-İ CEVDET METNİ
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t
Târîh-i Vilâdet-i Şehzâde^'Abdülhamîd* 

(Fâiiâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün)

1. Şulb-i pâkinden cihâna geldi bir şehzadesi

Şâd ola kalb-i hümâyun-i Han^Âbdülmecid

2. ^ d ı  ihyâ ceddinin nâmm bu şehzade ile

Kem nazardan onu hıfz etsin h em ^  Rabb-i Mecîd

3. Tâli'i mes^ûd ola bu nev-nihâl-i şevketin 

Pâdişâhın şevket ü ‘ömrün de Hak kılsın mezîd

4. Bir düşer binde bu târihe nazire Vehbiyâ / Cevdetâ 

Kondu mehd-i şevkete memduh ola ‘Abdülhamîd

Sene 1258

O zaman zîb-ı mehd-i şuhûd olan şehzade hâlâ şeref- 

bahş-ı taht-ı ‘âlî-baht-ı ‘Osmânî olan velînimet-i bî-minnetimiz 

efendimiz hazreüeridir.

Bu manzûme A ’da vr. 31^; C’de vr. 3^’dedir.
Ahmed Cevdet Paşa, ilk şiirlerini Vehbi mahlasıyla yazdığını, Farsça hocası 
şâir Süleyman Fehim Efendi’nin verd iği Cevdet mahlasım aldıktan sonra, 
önceki şiirlerinde kullandığı Vehbi mahlasmı değiştirdiğini söylemektedir. Bu 
şiir, ilk şiirlerindendir. Geniş bilgi için bk. Tezâkir, IV, Ankara 1986, s. 14.
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Gazeliyyât*

(Fâilâtün / feilâtün / feilâcün / fâilün)

1. Gelmedi hâbgeh-i vaşla edip nâz bana 

Neler etti neler ol gamzesi ğammâz bana

2. Şeb-i hicranda nû -̂ı mey olup mâye-i gam 

Olmadı gitdi şurâM dahi dem-sâz bana

3. Çekmeyem minnet-i mînâ-yı sipihri bâri 

Verse bir câm-ı şafâ sâ^-i mümtaz bana

4. Saklarım gönce gibi sinede dâğ-ı ‘aşkı 

‘Andelîbin olamaz nâlesi hem-râz bana

5. Dil verip ben seni sevmekde hatâ eylemişem 

Etdiğiiî cevr u cefâ ey §eh-i nâz az baiîa

6 . Gül'izârân-ı Stanbul bırakılmaz ammâ 

Oluyor yâd-ı vaan şehper-i pervâz bana

7. Geceler ‘azm-i reh-i yâr ederjÖîn^Cevdet 

Şu'le-i âhım eğer olmasa ğammâz baüa

Bu gazel A ’da l^ ’dalir.
5 B’de bu beyit çizilerek yerine 6. beyit yazılmışür.
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OMef'ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün)*

1. Şahbâ-yı devleti ki bu gerdûn sunar saSa 

îraş eder nihayeti bir derd-i ser sana

2. Ağlatma ey şabâh-ı m eiâ^t bu bendeni 

Bir gün olur eşer eder âh-ı seher safia

3. Sermest-i hâb-ı gaflet olup kalma ey gönül 

Şayet siyâh-kâse felek âl eder sana

4. Aldın bütünce ‘a^m ı yanm nigâh ile 

Bir başka hal vermede yanm nazar sana

5. Sâkî ayağına güvenip geldi meclise 

Sağar elinde nâz ederek göz süzer sana

6. Tavr-ı Senîh’e zâhib olup Mme Cevdetâ 

Verdi hediyye böyle bir a‘lâ güher sana

B’de bu gazel çizilerek iptal edilmiştir.
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Naçire be-gazel-i Fehîmri Evvel ve ‘İzzet Molla* 

(Fâilâtün/ fâilâtün/ fâüâtün/ fâilün)

1. Cevher-i mir’ât-ı şubh u şâm-ı ‘âlemdir şarâb 

Şeb-çerâg-ı nûr-bah§-ı meclis-L gamdır şarâb

2. ÂşLnâ-yı şîve-i Manşûr olur mestânesi 

Nükte-i vahdet gibi ma‘nâ-yı mübhemdir şarâb

3. Nû§ eden bir câmın oldu burc-ı himmetde Mesîh 

Gûyiyâ iksîr-L can-ba^â-yı ‘âdemdir şarâb

4. Âb-yâr-ı bâğ-ı engûr olmadan Nisan-ı feyz 

‘Â ş ı^  dâru-yı gevher zâhide semdir şarâb

5. Tâbiş-i berk-i tecellî gösterir mînâ-yı mey 

Bezm-gâh-ı eymen-i Mus^ya mahremdir şarâb

6. Kap-esi şevkiyle hûn-pâş-ı tahassür olmada 

Âfitâb-ı sâğara gûyâ ki şebnemdir şarâb

7. Duhterez nâ-mahrem-i sâki-i bezm-i Cem iken 

ROh ile hemşire vü hem-derd ü hem-demdir şarâb

8 . Lâle-veş peymâne-i hûn olsa dil Cevdet ne gam 

Dâğ-ı dil-sûz-ı firâk-ı yâre merhemdir şarâb

Bu gazel A ’da vr. 2^’dadır. Cevdet Paşa’mn şairliği edebiyat çevresinde bu 
nazîre ile onaylaıumşür. Şâir Fefaim’in şarab redifli “Âfitâb-ı feyz-bahş-ı cân-ı 
‘âdemdir şarâb / Cevher-i âyine-i sırr-ı dü cihandır şarâb" tnatlaiı gazeline 

Gîk. Dîvân-ı Fehîm, Millet Ktp. Ali Emîrî Ef. manzum nr. 353 vr. 34^ - 35^) 
yazılan pek çok nazîre içinde Cevdet Paşa’mn bu şiiri beğenilerek diğerlerine 
tercih edilmiştir. E)aha fazla bilgi için bk. Tezâldr, IV, s. 14.
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Ğazel-i zü’l-fâfiyeteyn*

(Mefâilün/ feilâDiin/ mefûilün/ feilün)

1 . Şafâ verir bize yâr et5e pür‘ itâb hitâb 

Ki telh olunca eder neş’e-yâb şarâb

2. Hevâ-yı câh ile mağrur olan tenk-mağzın 

Yakın va^tde olur hâli çün ^bâb  harâb

3. Şafâ-yı bâde-i gülgûnu istemez zühhâd 

Olur mu neş’e-ber-âverde-i kilâb gülâb

4. Vatan celâsı cefâsın sorar isen sâW 

Nevâ-yı nâle-i çîni verir cevap çû âb

5. Leb-i nigârda ben bence pek neşât verir 

Ki n oto  na^ ile Cevdet olur serâb şarâb

Bu gazel A ’da vr. 2*̂ ’dedir.
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3̂  ^ ş îd e  berâ-yı Şadra'zam Reşîd Paşa*

(Fâilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ fâilün)

1. Hamdü li’llâh ki bana yaver olup baht-ı sa‘îd 

Eyledi çarh iie ser-nâme-i şuihü tecdîd

2. Bûriyâ-efgen-i künc-i esef u hayret iken 

Şîve-i hükm-i kader verdi dile şevk u cedîd

3. Feleğin câmma geçmişdi hadeng-i sitemi 

Kaddim etmişdi kemin dağdağa-i dehr-i ‘anîd

4. Merkez-i dâire-yi hayret olurdu geiicek 

Levha-i hâünma nakş-i ^yal-t ümmîd

5. Bezmgâh-ı feleğin derd-i serin çekmekden 

Ye’s ile olmuş-idim öyle nizâr u nevmîd

6. Ki hemân mâye-i derd u gam olurdu dilde 

Ne kadar şevk-ile alsam ele câm-ı Cemşîd

7. Fikr-i matlub ile ser-germ-i hevâ olsam eğer 

Felek eylerdi beni cân u cihandan tebrîd

8. Görünen levh-i kamer üzre kelef zanjıetme 

Nüs^-i baht-ı siyahım felek etmiş tesvîd

9. Çekdiğim bâr-ı girân-ı gam olunmaz ta’rîf 

Gama şarf etdiğim endîşe olunmaz tahdîd

Bu kaside A ’da vr. 37^’dedir.
-  Bu beyit yalnızca C’dedir.

Bu beyit yalnızca C’dedir.
® Bu beyit yalnızca C’dedir.
9 Bu beyit yalnızca C’dedir.
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10. Şimdi ammâ bu sitemden felek oldu fâriğ 

Eyleyip bahüm ile ahd-i vifâkı temhîd

11. Lev ha^a’Uah zihî vaz-1 dil-efrûz-ı felek 

Bârekâ’Ilah zihî bâril^a-i baht-ı sa'îd

12. Habbezâ feyz-i ferah-zâ-yı zamân kim oldu 

‘Âlemin her demi reşk-âver-i şevk-i dem-i ‘lyd

13. Bu teselli gam-ı mâzîyi unutdurdu bana 

Kendi Mlimce benim de emelim oldu mezîd

14. Bu tecellî-i celî şa‘şa‘a-i neon-i şeref 

Eyledi cân u dili câ-yı neşât-ı câvîd

15. Ki bu şahbâ-yı şafâ ile serâser oldu 

Dâğ-ı dîrînelerim sînede câm-ı Cem^îd

16. Yüzüme güldü bu talo-îble rû-yı eyyâm 

Eyledi bahümı bîdar nesîm-i ümmîd

17. Ya'ni kim şîve-i takdîr-i Hudâ kıldı beni 

Sır-çeşm-i ni‘am-ı Mn-ı Hudâvend-i vaMd

18. *^af-ı devr u zamân dâver-i dârâ-himmet 

Nâzım-ı mülk ü milel muhıen‘-i üvr-ı cedîd

19. Şadr-ı şâWb-dil ü sâfî güher u şâf-nihâd 

Nâfizu'l-hükm u hikem-perver ü düstûr-ı Reşîd

20. Muhteşem-nazm u Nizâmî-eşer ü ehl-i sühan 

Sâf-ı talpiri şafâ-perver ü hem bî-ta‘kîd- -

21. Kâm-kâr-ı 'azamet-küster ii sâmî-sîret 

Mazhar-ı cûd-ı cihân-perver-i Bârî-i Mecîd

Bu beyit yalnızca C'de vardır. 
Bu beyit yalnızca C’de vardır.
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22. Rûşenâ re’y u kerem-pîşe Reşîd Paşa kim 

Eder efkârını tevfîk-i ilâhî te’yîd

23. Mesned-ârâ-yı sadâret ki olunmuş teslîm 

Destine mühr-i vekâlet bi-tarî^'t-te’bîd

24. Hurde-din u nüket-ârâ-yı ma'ârif ki olur 

Zînet-i bezmi şafâ-yı mey-i mazmûn-ı müfîd

25. ‘Ârif-i hurde-i Mkmet ki sırr-ı hâmesidir 

Kufl-i râz-ı feleğin feth u küşâdına kilid

26. Kıymet-i gevher-i güftârı girân u kâmil 

Kûçe bend-i kalemi cedvel-i feyz-i câvîd

27. O cihan-dâver-i devrân ki füıûğ-ı re’yi 

Devletifi revn£k-ı itoâlini etmekde mezîd

28. ‘A ^  u fikri edeb-âmûz-ı dil-i Eflâtun 

Re’yi revnak-şiken şöhreti, şâhib-i tecrîd

29. Kerem u lutfu gibi kuvve-i ^ h n  gâlib 

Hiddet-i ‘azmi gibi rahmi olunmaz tahdîd

30. Hükmü nâfiz feleğe öyle ki be-her infâz 

Dest-i takdir v\ırur imzâsına mühr-i te’kîd

31. Olsa ger pertev-i endîşesi âfâkı rnuMt 

Gündüzün olur idi kâhkeşân gökde bedîd

32. Hükmü ger istese tebdîl-i tabi'at eyler 

Şadef-âsâ dehen-i mârî de penner-i vârîd

Bu beyit yalnızca C’de vardır. 
Bu beyit yalnızca C'de vardır.

28 Bu beyit yalnızca C’de vardır.
31 Bu beyit yalnızca C’de vardır.
32 Bu beyit yalnızca C’de vardır.
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33. Olsa ^ iy e t - i  temkini za'ifân-perver

Hâr u ^ s-ı rehgüzer-i mevce olur sedd-i sedîd

34. Bilse eltâfım gerdûn kemâhî eyler

İki ser-pençe-i mihr ii mehi desr-i ümmid

35. Olsa kahrından eşer-i nâmiye de çâk eyler 

Çûb-ı Mûsâ gibi ceyb-i mecrâ ^n^er-i bîd

36. Dâverâ dâdgerâ âşaf-ı ‘âlî güherâ

Ey hudâvend-i hûceste-lakab u şadr-ı vahîd-

37. Ey Felâtûn-ı zaman re'yine şadr-ı ta^în kim 

Eyledin kârgeb-i köhne cihâru tecdîd

38. Âb-ı lütfuflla zaman e^ i zemini slrâb 

Tâb-ı ^hrmla gazâ düşmeni ̂ l e r  tehdîd

39. Devf-i ‘adlihde dhân hiirrem u bî-gam oldu 

Ne ‘aceb şevk-le neş'e neğam etse Nâhîd

40. Rûmuh ‘Örfî vu Nizâmİ’si isem dahi baiia 

Eylemek medeni hak üzre eda emr-i ba'îd

41. Tab‘-ı çâlâkıma ben her ne kadar cebr etsem 

Yine evsâfım hak üzre edâ emr-i ba'îd

42. Bir gazel nazm edeyim bâri ki her mısra'ı 

Bahş ede encümen-i ‘âleme bir şevk-i cedîd

43. Gerden-i ‘âşıka zülf-i siyehin habl-i verîd 

Dil-i rencûra lebiü feyz-i ^yât-ı câvîd

36 b. huceste; humâyıın C.
Açıkça şadr şeklinde yazılan b kelime şad olarak okunursa mana ve vezin 
bakımından düzelir.

39 Bu beyit yalnızca C’de vardır.
^  Bu beyit yalnızca C'de vardır.

Bu beyit C’de yoktur.
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44. Kâkül-i yâr gibi hâne-be-dûş oidıım âh 

Yardan eyleyeli tâ beni gerdûn teb'îd

45. Beni saçın gibi sen atdm omuzdan şimdi 

Göz ucuyla ^ n ı ol eylediğin va‘d u va'îd

46. Etmeden gâile-i dehr ile terk-i râMt 

Cevdetâ devlet-i bîdâr olunmaz ümmîd

47. Lâfı terk eyle yeter ta ki du‘â-yı âşaf 

Ola merfû‘-ı der-i ‘âtıfet-i Rabb-ı Mecîd

48. O veliy-yi ni'amm tâ ki dhân durdukça 

Ede ikbâlini Hak câh-ı sadâretde mezîd

a. beni saçın gibi sen atdın: perçemin gibi bizi atma C.
^  Şâir sonradan bu beyti tenkîd ederek ikinci rmsra’ın zincirleme tamlamalar 

sebebiyle fesâhattan uzak olduğunu söylemiştir. TezâJdr, IV, s. 22.
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4  ̂ Kaşîde berâ-yı Şeyhülislâm ‘Ârif Hikmet Bey*

(Fâilâtün / feilâcün / feilâcün / fâilün)

1. Bikr-i fikrime felek eyler iken ‘arz-ı vedâd 

Olmadmı ̂ c le*i 'âlemde ferîh u dii§âd

2. Gonce-i matlabımı açmadı bâd-ı ikbâl 

Girih-i müşkilimi etmedi eyyâm kuşâd

3. Felek etdi beni âvâre-i dest-i ^yre t 

Rûzigâr eyledi gülzâr-ı karânm berbâd

4. Vahşet-i zelzelesi şûrîş-i haşri uyudur 

Her ne dem eylesem efsâne-i ahvâlimi yâd

5. Dîde-i tâli'imin böyle neden toeliğ i

Bana cevr etmeğe gerdûn neden oldu mu‘tad

6 . Çekemez mi güher-i kadrimi mîzân-ı felek 

Yotea nil-i emele bende mi yok isti'dâd

7. 'İzz ile mesned-i fetvâya dahi gelmiş-iken 

Böyle bir ehl-i hüner kadrini anlar nal^âd

8 . Yine yâr olmadı hayfâ bana baht-ı nâ-sâz 

Kaderim yâver olup etmedi ‘avn u imdâd

9. Böyle pâ-beste-i peygûle-i derd u gam iken 

Hâtif-i gayb beni etdi bu güne irşâd

Bu kasîde A ’da A(fi’dadiT. Cevdet Paşa bu kasîdeyi Şeyhülislam Ârif Hikmet 
Bey^e kafi miktarda maaş edinmek amacıyla takdim ettiğini ve bu amaana 
eriştiğini söylemektedir. Bk. Tezâkir, IV, s. 19-20. Birinci ve ikinci beyitler 
arasmda A ’da iptal edilen şu beyit vardır:
“Görmedim hacle-i dehre gireli rû-yı murâd 
Bikr-t fikrime felek eyler iken ‘ari-ı vedâd"
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10. Ki ey üftâde-i girdâb-ı rauMt-i ^ y re t  

Ey ciğer-çâk u yegâne güher-i isti'dad

11. Pister-i ye’se dünürmüş seni hâb-ı gaflet 

Galat-ı fâhişin etmiş seni zâr u nâ-şâd

12. Şîve-i ‘aşra niçün âgeh olup etmezsin

O hudâvend-i keremkâre vanp istimdâd

13. ‘Ârif-i nükte-i ser-beste-i ba^-L vahdet 

Vâlüf-ı mes’ele-i ma‘rifet-i Rabb-ı 'ibâd

14. Enverî-nâtıka nihrîr-i Harîrî-hâme 

Muhteşem-şöhret Ehiî-dil u ‘Örfî-inşâd

15. Muktedâ-yı fuzalâ dâd-penâh-ı‘ulemâ 

Bû Hanîfe-şiyem u kadr-şinâs u nakkâd

16 . Ya‘ni Hikmet Beyefendi-i kerâmet-girdâr 

Ki odur kâfile-sâlâr-t kirâm u emcâd

17. Müftî-i devr u zaman ‘Ârif-i âlişân kim 

Şıyt-ı nâmı ile pür olmada âfâk u bilâd

18. Câmi‘-i cümle fezâil ki ne mümkün etmek 

Nazm u neşr ile kemâlâüm ^ ş r  u ta‘dâd

19. Tab‘-ı şâfı sadef-i ser-hudâvend-i Şamed 

Dil-i pâkı der-i gencîne-i ‘ irfân u reşâd

20. Âstîn-i keremi kâfi-i aşMb-ı emel 

Âsitân-ı himemi kâfil-i feyz u irşâd

21. Şubh-ı sâdık leme‘ân etdi sanırlar etse 

Penev-i re’vini ki bâm-ı felekde îkâd

Bu beyit yalnızca A ’de vardır.
Yalnızca A ’da olan bu beyit çizilmiştir.
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22 . ‘Ârif-i nâm-ı verâ zât-ı celîl’ul-kadra

Ey hudâvend-i keremkâr u ‘inâyet-mu'tâd

4̂ * 23. Fahr eder zât-ı şerifinle ma^m-ı fetvâ 

Çâk eder ceyb u girîbânı gürûh-ı hussâd

24. Oldu pesmânde zamanında bütün nâ-ehlân 

Eyledin lutf ile ehl-i hüneri hurrem u şâd

25. Ben dahi bu demi fırsat bilip etdim f i ’l-hâl 

Ma‘raz-1 ş e r^  perîşâne-i hâlim îrâd

26. Bu vesileyle salıp vâdi-i şi're fikri 

Eyledim sûret-i şekvada kaşîde inşâd

27. Y o^ a  eş'âr ile fa ^  etme değil âr ederim 

Etseler Cevdet şâ'ir deyu ger nâmımı yâd

28. Hiç tenezzül mü eder şi‘re hümâ-yı ^ b ‘ ım 

Evc-i tahkî^ ederken per-i da'vâ-yı kü^âd

29. N’ideyim lâne-i mihnetde tükendi şabnm 

Kırdı dökdü per ü bâlim sitem-i seb-i $idâd

30. Hey’et ü hendeseden yazdığım eşkâl u şuver 

Oldu beyhûde yere dağdağa-ba^â-yı fu’âd

31. Şimdi bir zâviye-i râhat-ı dil yok gerçi 

Eyledim zâviye teşkiline iüaf-ı midâd

32 . ‘İlm u fazi ile ben etdikçe terakki kadrim 

Zîr u pest olmada mânend-i küsûr-ı a‘dâd

“  a. celîlu'l-^drâ; felâtun-todrâ A. 
^  a. yolışa: yoksa A.

b. nâmımı: ismimi A.
^  a. nideyim; neyleyim A.

C’de bu manzumenin ilk otuz beyci yokaır. Bu beyitten sonrası C’de 9^’dadır.
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33. Ne vazifem idi âdâba emek şarf etmek 

Olmayınca cihet-i vahdet-i ‘ayşa îrâd

34. Ben uşûl-i hüner u hikmetde sa’y etdikçe 

Rûzigâr eyledi evrâk-ı ^ yâ lim  berbâd

35. Neler etdi bana gec devr-i felek şerh edemem 

Edemem çekdiğim âlâmı şumâr u ta'dâd

36 . ‘Âkıbet ğâile-i dehr ile old\ım şâ'ir

Deyn u karz etdi benim tob‘ımı ^ r z a  mu'tâd

37. Bir l^rf-i câiz de sipâs-ı hxjlûş-ı dil ile 

Eyledim vaşf u senanı dile ^ y ru ’l-evrâd

38. Bu sebeble der-i dergâhını ta'cîz etdim 

Eyleyip hazretine Ml-i perîşânımı yâd

39. Söz tamâm oldu yeter gayn du'ayı ey dil 

Edelim ‘arz-ı der-i bârgeh-i Rabb-ı ‘ ibâd

40. Tâ ki aşhâb-ı kerem hurrem ede ehl-i dili 

Dâd-Mn ede tâ dest-i felekden feryâd

41. Ede ikbâlini Mevlâ o veliyyü’n-ni‘amın 

Câh-ı vâlâ-yı meşî^tde füzun u müzdâd

3“̂ Bu beyit yalnızca C’de vardtr.
Bu beyit yalnızca C’de vardır.

37 Bu beyit yalnızca C’de  vardır.
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8

Bahariye berâ-yı şadr'azam Reşîd Paşa* 

(Mefâilün / feilârün / mefâilün / feilün)

1. Huceste vakt-i şafâ kim erişdi faşl-ı bahar 

Cihanı eyledi ferhunde vü ferah-âsar

2. Dem-i Mesîh gibi tâze can verir çemene 

Nesîm-i subh-dem etdikçe iâle-zâra güzâr

3. Kudûm-ı verdi ^ b e r  verdi nefM-i nefesi 

Safâ-yı râyihası Mki etdi ‘anber-bâr

4. Bu müjdelerle gelince berâ-yı müjde-behâ 

Eder şukûfelerin pâyine nişâr eşcâr

5. Şukûf elerle çemen olmuş öyle rengârenk 

Ki bâd-ı şubh-dem etdikçe mevcler izhâr

6 . Taraf üraf döşenir hâke ferş-i bukâlemun 

Döner dükkânçe-i gevher-fürûşa her kûhsâr

7. Zemini urd-ı bihişt eyledi bihişte bedel 

Zamana lutf-ı hevâ verdi inbisât u mesâr

8 . Ğubâr-ı ğuşşayı seyl-i şafâya vermek içün 

Hücûm-ı §evWe her dem akıp gelir enhâr

9. Dem-i hazanda neler çekdiğin hikâye içün 

Şikeste-beste çıkıp geldi bâğa bülbül-i zâr

10. Dizildi sanma ki berk-i gül üzre şebnemler 

Dür-i sirişkini bülbül nesime etdi nişâr

Bu kaside A ’da vr. 39^’da, C d e  vr. 18^’dedir.
9 a. hikâye: hikâyet C.

A ’da ve C’de  bu beyitten sonra 13. ve 14. beyitler yazılmış; B ’de ise bu iki beyit 
çizilerek tehir edilmiştir.
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11. Kudûm-1 faşl-1 rebi‘ ile rû-yı gül handan 

Gülün kudümüne şükrâne-gû hezâr hezâr

12. Terâne-i leb-i her cûybâr fa'tebirû 

Zebân-ı bülbülün evradı yâ ‘uli’l-ebsâr

13. ‘A le ’ş-şabâh ki peyk-i şabâ-yı gâliye-sâ 

Gezer gönüUeri tapyîb içün diyâr diyar

14. O demde ^dime-cünbân olur çemen be-çemen 

Gürûh-ı ehl-i temaşa olup katar

15. Clhân bu vech-üe hurrem cihân-yân bî-gam 

Zamane lurf-ı ‘amîm-i Hudâ’ya şükr-güzâr

16. Görünce bu eser-i feyzi tab‘-ı nâmiyede 

Benim de tab'mu düşdü bu gayret âMr-i kâr

17. Ki ben de âşâf-ı aşnn şemîm-i evşâfm 

Cihâna neşr u beyân ile olaymı fahMr

18. Ya ben niçün olayım pây-bend-i kayd-ı keiâl 

Niçün bu şevkle olmam kümeyt-i ü b ‘a süvâr

19. Revâ mı gonca gibi böyle besre-leb olayım 

Niçün açılmaya gül gibi tab‘ı gevher-bâr

20. Velî-ni'metiü tâ ki feyz-i medhiyle 

Sabâ gibi edeyim dehre bü-yı müşk îşâr

21. O âşaf-ı ‘azamet vâye-i hümâ-sâye 

Müşîr-i Cem-^şem u hoş-likâ vü hoş-etvâr

12 “fa'tebirû yâ ‘u li’l-ebşâr’ bk. Kur’an-ı Kerim, Haşr Suresi 2. ayet. Anlamı: “Ey 
akıl sahipleri ibret alınız.”
Bu beyit C d e  yoktur.
Bu beyit yalmzca C’de vardır.

19 Bu beyit yalnızca C’de vardır.

20 Bu beyit yalmzca C’de vardır.
Bu beyit yalmzca C’de vardır.



22. Penâh-ı güm-şüdegân-ı bevâdi-i hayret 

Ni?âm-ı mülk u milel melce-i şigâr u kibâr

23. Cihân-ı cûd u kerem âsmân-ı rif'at u şân 

MuWt-i ‘âlem-i ‘ilm-i edeb kerem-girdâr

24. Cenâb-ı şadr-ı mükerrem Reşîd Paşa kim 

Şemîm-i şöhreti neşr olmada diyâr diyâr

25. Vezîr-i a‘zam u ekrem ki dem be-dem re’yi 

Olur zamaneye müşkil-küşâ vü kâr-güzâr

26. Felek-şukûh u ^ d r  kudret u zemîn temkin 

Küşâde-baht u bülend-i‘tibâr u ehl-i v a ^ r

27. Huceste re’yi esâs-ı uşûl-i sulha müdîr 

Eiinde ^m esi nazm-ı umûr-ı mülke medar

28. Reşâşe-i kalemi reşk-i çeşme-i hayvan 

Selâ5et-i süham selsebîl-i sâniM-bâr

29. Per-i melek der-i dergâhına serâperde 

Felek o bârgeh-i ğayza köhne bir kilâr

30. ‘Aceb mi yerde beşer târem-i felekde melek 

Şenâsm eylese yâd ü du'âsmı tezkâr

31. Ki âfitâb-ı felektâb-ı fikri etmişdir 

Ghânı ça r^  kadar rûşenâ vü pür-envâr

32. Ne dem ki nazm-ı umûr-ı ümem içün verse 

Debîr-i feyz u fetvahane ru^at-ı izbâr

33. Verir şafâ-yı ^yâbâm şaff-ı e r^m ı 

Olur şahîfe-i tesdîd sahâ-ı gülzâr

101

a. penâh: melîg A.
^  a. kerem: seha C.

Bu beyit yalnızca C’de vardır.
29 Bu beyit yalmzca C’de  vardır.
51 Bu beyit yalnızca A ’da ve C’dedir.
32 Bu beyit yalnızca C’de vardır.
33 Bu beyit yalmzca C’de vardır.
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34. O rütbe ‘âleme âşar-ı ‘adli sârî kim 

Ğazâle pençe-i şîr oldu dest-i Lstizhâr

35. Duyup şemâim-i hullam o şevk u hasret ile 

Celâ-yı mevün-ı Çin etdi nâfe-i Tatâr

36. Havaya etse eşer lutf-ı ub ‘ı eylerdi 

Şîtayı mevsim-i şayf u ^zân ı faşl-ı bahâr-

37. Per tâb-ı ^ h r  u celâli dokunsa gülzâra 

Olurdu reş^-i şebnemleri şerâre-i nâr

38. Soğuk mu'amele gösterse gülşene yâhud 

Nigâh-ı kerem ile etse imâle-i enzâr

39. Donardı yahçe gibi ^ v fla  gül-i nesrin 

Yanardı şu‘le gibi şermle şukûfe-i nâr

40. Gedâ-yı dergehi eflâke eyler istiğnâ 

Ganî-i lurfu olan bir dahi görür mü hasar

41. Gubâr-ı pâyine sıdk ile yüz süren güyâ 

Çeker dü çeşmine kuhlü’l-cevâhiri’l-başar

42. Bahâr-ı ma'deletâ iftihar-ı ehl-i dilâ

Eyâ hünerver-i hikmet-şinâs u mihr-âşâr

43. Kemâl-i ‘aklına hayran olur felâtunlar 

Zekâ-vı tab'ıru ehl-i hikem eder ikrâr

^  Bu beyit yalnızca A ’da ve C’dedir.
35 Bu beyit yalnızca C’de vardır.

^  Bu beyit yalnızca C’de vardır.
Bu beyit yalnızca C’de vardır.

38 Bu beyit yalnızca C’de vardır,
39 Bu beyit yalmzca C’de vardır.

Bu beyit yaltuzca C’de vardır.
Bu beyit yalnızca A ’da ve C’dedir, 

Bu beyit yalnızca C’de vardır.
“*3 Bu beyit yalmzca C’de vardır.



44. Senin işâbet-i re’y-i rezînine tahsîn

Ki etdi rezmgeh-i dehri enin ile gülzâr

45. Senin kalemle eylediğiA kân kahraman edemez 

Sinâna hüsn-i beyân şimdi olmada faWıâr

46. Felek de ^drin i bildi ki kâfir-i ni'amın 

Kim olsa etmede der-ber-i felâkete dûçâr

47. Cihanda mazhar-ı eM fm  olmadık yokdur 

Olur ‘inâyetini bilmeyen zamâne de hor

48. Kaziyye-i keremin herkese celî vü ‘ lyan

Bu müdde'âmı benim kimse edemez inkâr

49. Kemine bendesi dergâh-ı luçfunun bu kullarm 

Ğarîk-i bahr-i ‘inâyetin olmada her bâr

50. Edâ-yı şükrüne dâir ne söylesem bümem 

Buna ne dil ola kâdir ne Mme-i eş'âr

51. F a ^ ı bu nazm ile haylice derd-i ser verdim 

Ki bâri eyleyim ‘acz ile ‘özriinüizhâr

52. Uzatma gayrı yeter mâcerâyı ey Cevdet 

Hemân o âşafıh eyle dubasını tekrâr

53. Cihanda nâ-mütevârid ola bu çâr-fuşûl 

Ola bu veçhile dergâhı mültecâ-yı kibar

54. Cenâb-ı Hak ede kilki ucundaki mûyu 

‘Arûs-ı ma'nîye müjgân u çeşm-i düşmene M r
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Bu beyit yalnızca C’de vardır.
Bu beyit yalnızca A ’da ve C’dedir. 
Bu beyit yalnızca C’de vardır.
Bu beyit yalnızca C’de vardır.
Bu beyit yalnızca C’de vardır.

"̂ 9 Bu beyit yalnızca C’de vardır.

50 Bu beyit yalnızca A ’da ve C’dedir.
51 Bu beyit yalnızca C’de vardır.
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6  ̂ Târîh-i Tab‘-ı Sefînetu’ş-Şu'arâ*

(Mefâilün/ feilâtün/ mefâilün/feilün)

1. Fehîm Efendi-i deryâ-dil ü güher-zâ kim 

Eder sefîne-i tab‘ı yem-i hünerde şinâ

2. Verince hâme-i ter deste ruhsat-ı tahrîr 

Bırakdı lücce-i ma‘nâya zevrâk-ı ra‘nâ

3. Ne zevrak ol dolu güherie belki dürc-i sü^n  

Ne dürc-i dürre-i yekta-yı hok^-i ma'nâ

4. Ne dürre bahr-i güher kim nazar olunsa çıkar 

Kenâr-ı mevce-i her sap-ına dürr-i yektâ

5. Ki sergüzeşt-i selef serîr-i ‘ayân oldu 

Had)ş-İ tenezzül rahmetle medh olunsa sezâ

6 . Müsâ'id oldu hevâ-yı hüner bu eyyamda 

Gider deryâ-yı kemâle Sefînetu’ş-Şu'arâ

7. Bu sâl sâ^ -i itmâma geldi a b 'ı şükür 

Olunca himmet-i HâHn-ı bâd-bân-ı vefâ

8 . Cenâb-ı Hazret-i ‘Abdülmecîd-i Cem-pâye 

Şeh-i serîr-i hilâfet-i hidiv-i bî-hemtâ

9. Basıldı sâye-i lutfunda çün bu genc-i hüner 

Bütün hünerdir ‘âlem sevindi bııldu şafâ

10. Sürür ile dedi Cevdet de cevherîn-i târîh 

Basıldı müjde temâmen Sefînetu’ş-Şu'arâ

Sene 1259

Bu manzume A ’da vr. 31^’dedir.
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Târîh-i nakl-i be-nev Bâb-ı ‘Âlî*

(Mefâîlün / mefâilün / mefâîlün / mefâîlün)

1. Zihî kilk-i güher-bâr-ı şaM if kim şehenşâhın 

Demâdem nazmider evsâfını silk-i emâlîye

2. O şâh-ı Cem-mehâbet Hazret-i ‘Abdülmedd Hân kim 

Yürür fermanı bâd-ı feyz ile cümle havaliye

3. Hele çîn-i cebini cevher-i tîg-i mehâbetdir 

Cihâd-ı ^ m  içün hâcet mi var seyf-i nışâlîye

4. Cihân-dâr-ı Süleyman-menkabet kim Bâb-ı ‘Â lî’ye 

Kavî’bünyâd ile reşk-âver etdi çarh-ı ‘âlîye

5- Zihî lurf-ı şehenşâhî ki haldşâ gördü şâyeste 

O bâb-ı âsâfîyi hazret-i sadr’ul-e'âlîye

6 . Cenâb-ı Mmil-i ^ tem  Rauf Paşa-yı âşaf-câh 

Ki reşk-âver olur re’yi onun sü^-i helâlîye

7. Zamân-ı naldine Cevdet dedim bu tâm târiW 

Bu mâh-ı ‘ lyd-eşerde naW olundu Bâb-ı ‘Âlîye

Sene 1260

10

Bu maozûme A da vr. 32^’da, “m ûceddeden inşâ kılınan Bâb-ı ‘Âlîye naki 

olunduğuna târih” başlığı altındadır. C’de ise vr. 4^’dadır.
a. cihândâr-i: dhândâr u C.



106

11

7  ̂ Bahariye Berâ-yı Şeytıulislâm ‘Ârif Hikmet Bey*

(Mefâilün/ feilâtün/ mefâilün / feilün)

1. Bahâr bâz dhânrâ bikerd mehbet-i nûr 

Kenâr-ı bâg pür ez-nûr şud çü vâdî-i Tûr-

2. Çerâğ-ı lâle ber-efruht bağbân be-çemen 

Çemen zi-serv ber-efruhc râyet-i Mansûr

3. Demîde nergis u sünbül şukûfte lâle vü gül 

Zi-feyz-i nâme her kûşe geşt bezm-i huzûr

4. Zi-ceyb-i hud yed-i beyzaş gül küned gülbün 

Numûd mu‘cize-i ‘İsevî şabâ vü debûr

5. Zaman be-ne§r-i §emîm-i şukûfehâ [-yi] ‘artar 

Zemîn be-lâle vü gül teng-i ‘anber u kâfûr

6 . Ke'hâr-ı bâğ-ı cenan ez-mey-i safâ lebrîz 

Meyân-ı râğ-ı zıyak pür zi-‘ıyş u nü§ u hubûr

7. Girift bâde-kesâd u kenâr-ı cü kıymet 

Harâb geşte harâbât u deşthâ ma'mür

8 . Be-pâ-yı serv-i çemen dilberân-ı sîm-beden 

Numûne îst zi-tûbâ-vı huld u tal‘at-ı hûr

Bu kasîde C'de vr. 20^-23^’dadır. Tercümesi şöyiedir;
Bahar, dünyayı tekrar nurun beşiği yapa. Bağın kenannı Tur vadisi gibi ışıklarla 
doldurdu.
Bağban bu lâle çerağını çemende tutuşturdu. Çemen ise serviden bayrak yaptı. 
Bu beyit yalnızca C’dedir. Nergis ve sünbül serpilmiş lâle ve  gül açılmıştır. 
Nâmenin feyzinden her köşe huzur meclisi olmuştur.
Gül a ğ a a  yakasmdan yed-i beyzaya benzer bir gül türetti. Sabah rüzgârı ve 
bandan gelen rüzgâr İsa mucizesi gösterdi.
Zaman bu açılmış güllerin kokulu neşteri ile attarük yapmaktadır. Yer, lâle ve 
gül ile anber ve kâfur dengi hâline geldi.
Bu beyit yalnızca C’dedü-, Cennet bahçelerinin kenarı, safâ meyi ile doldu. 
Dıyak dağımn eteği yaşama, içme ve yazı doludur.
Şarap kesatlaştı. ırmak kenan ise kıymetlendi. Meyhâneler harap oldu,; sahralar 
ise mâmur oldu.
Çemendeki servinin alünda güzeller, Cennet’teki Tüba’dan bir numunedir.



9. Be-her kenar şeved bülbülân zi-gül şâkir 

Be-şa^ar şeved zikr-i tâirân meşkûr

10. Be-her kocâ guzerî işret-est u bezmri tarab 

Be-her taraf bengerî nâle-i ney u tanbûr

11. Çünân taraf be-taraf kûhsâr pür keşt-est 

Zi-sûret-i bülbül u kumrî zi-nağmehâ-yı Cuyûr

12. Demîde tâb zi-dil-i ehl-i hû§râ be-çemen 

Perîr hûş zi-ser-i zühre-râ zi-rû-yı sürür

13. ‘A le ’ş-şabah ki rûzi be-kunc-i bâğ bûdem 

Enîn u ez-elem-i çarh haste vü rencûr

14. Hemî sürûd hezâr u zi-rû-yı pend be-guft

Ki ey zi-hud be-ğam uftâde vez tarab mehcûr

15- Çünîn bahar ki her kû^e reşk-i bâğ-ı İrem 

Çünîn bahâr ki herkes zi-‘ ıyş-i o mesrûr

16 . Hilâf-ı ‘akl buved hemşi‘âr-ı hud râyî 

Nizâr u zâr nişesten be-hayfgâh nebuved

17. Be-din terane diriğâ zi-‘ ıyş mahrûmî 

Be-în çegâne fusûsâ zi-nûş bûden dûr
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10

11

a. şeved : heme C. Çemenin her tarafındaki bülbüller, güle teşekkür etmekteler. 
Dallar arasmdaki kuşların zikri meşkûr olur.
Bu beyit yalnızca C’dedir. Nereden geçersen geç işret ve neşe meclisi ile 
doludur. Ne tarafa baksan ney ve canbur seslerini duyarsın.
Bu beyit yalnızca C’dedir. Bülbül ve kumru sürelinden, kuş nağmelerinden her 
taraf ekin doludur.
Bu beyit yalnızca C 'dedir. Çem ende akıllı kişinin gönlünden aydınlık  
yükselmiştir. Zührenin ise başından aklı, yüzündün muüuluğu uçtu.

13 Bir sabah erkenden bağm  bir köşesinde, feleğin verdiği elemle, yaralı ve hasta 
halde inliyordum.
Bülbül ötüyor ve yüzündeki örtüyü kaldırarak şöyle nasihat ediyordu: “Ey 
kedere ve üzüntüye kapüıp eğlenceden uzak kalan kimse!
b. o : vey C. verdiği dirlik ile herkesi sevince garkeden ve her köşesi trem bağı 
olan böylesine bir baharda
Bu beyit yalmzca C’dedir. Kendini beğenen  aklın hilâfına göre davramr. 
Ağlama ve  inleme ile üzüntü yerinde oturmak olmaz.
Böyle bir terane içinde yazık ki sen bu dirlikten mahrumsun. Saz ve çalgı içinde 
içmekten de uzaksın.
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18. Be-în neşât herânkes lehîf-i uffin lehu 

Derîn bisat herânkes melûl-i murde-i gûr

19. Ganîmetest leb-i cûybâr fevt me-kon 

Bi-keş mey u me-nişîn dilşikeste vü m a^ û r

20. Şinev zi-cû “ve mine’l-mâ‘i külle şey’in ^ y y "  

Şinev zi-şavt-ı sebû “inne rabbünâ le-gafûr

21. Be-guftem ey ki zi-hâl-i derûn bi-çizî 

Zi-fehm-i sırr-ı 'lyân-ı cihân tû-yı be-kuşûr

22. Zi-rû-yı ma^zereteş dâdeem cevâb çu âb 

Ki ey hevâ be-ser dâstanserâ-yı tuyûr

23- Çemen eğerçi zi-gülbank-ı §evk-i tû pür şud 

Felek zi-dûd-ı dil-i dağdâr-ı men rencûr

24. Tû ez-vişâi-L gül ender-hurûş âmedeî

Men ez-şarâb-ı ezel mest-bûdem u şûr

7̂ * 25. Ez a'ri şarâb ki ez-reng ü bû-yı belkefaeş 

Hemî derîd girîbân-ı ^  ğonce bezûr

26. Ez an şarâb ki ey-feyz-i keyf-i te’şîreş 

Nihâl-i câk hemî serkeşed be-bâm-ı zuhûr

27. Ez an şarâb ki Âdem be-şevk-i teşne-i vey 

Behişt zevk u safâ-yı behişt u şud mehcûr

Sevince rağmen üzülenlere yazıklar olsun. Bu yaygı içinde herkes mezardaki ölü 
gibidir.

19 Irmak kenannı ganimet bil ve elden kaçırma! Şarap iç, gönlü kmk oturma.
-O Irmaktan “herşey su ile diridir”; testiden de “şüphesiz rabbimiz bağışlayıcıdır” 

sözünü dinle."
Bu beyit yalnızca C’dedir. Dedim  ki ey kişi, içinde ne var? Cihamn apaçık 
sırnm anlamıyorsun.
Bu beyit C d e  yoktur. Ondan özür dilemek için su gibi cevap vermişim ki: “Ey 
hevâ ve hevesi olan bu kuşlann hikâye okuyucusu!

-3 Çemen her ne kadar senin şevkinin gülbankıyla doluysa da felek benim  
dağlanmış gönlümün dumamndan rahatsız oldu.
Sen gülün visali ile çoşmuşsun, ben ise ezel şarâbı ile mest ve heyecanlıyım.

-5 O  şarabın rengi ve kokusundan gonca kendi yakasım güçlükle yırtıyordu.
O  şarap ki, onun feyzinin tesiriyle bu  üzüm çubuğu zuhur damına çıkar, yükselir. 

^  O  şarap ki, Âdem  onun şevkinden Cennet’in zevk ve safâsım bırakıp uzaklaştı.



28. Ez an şarâb ki ez-reng u bû-yı o bûdest 

Şafâ-yı reng u ziyâ-ı şarabhâne-i Tûr

29. Ez an şarâb ki der-^clegâh te’sîreş 

Deride dâmen Yûsuf koseste ür-ı huzûr

30. Ez an şarâb ki der-çeşme-sâr bî-kerdeş 

Sebû-yı neng-i Z e lî^  şikeste vü meksûr

31. Ez an şarâb ki der bezm-gâh-ı ‘arbede eş 

Burîde est eyâdî vü çeşmhâ bî-nûr

32. Ez an şarâb ki keyfeş zi-rû-yı yek-reng-est 

Ki mest cür'a-i veyrâ be-çeşm-i‘akl u şûr

33. Kesî ki cür'a-keşed zan rehîk-i yekrengî 

Hemî şeved zi-şu*ûnât-ı feyz-i o medhûş

34. Şeved bahâr hazâneş çu peyk-i gül-i ra'nâ 

Buved be-mertebe yek-reng reng-i mâtem u sûr

35. Hunîâr-ı men ne-feyz-i bahâr mi-şkened 

Zi-öb'-ı men ne-bered nağme-i hezâr fütûr

36. Neşât u neş’e ne-dârem zi-feyz-t fasl-ı bahâr 

Zi-tab'-ı men ne-bered nağme-i hezâr fütûr
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30

O  şarabın renk ve kolcusundan Tur şaraphanesinin aydınlığı ve temizliği oldu.
“9 Bu beyit yalnızca C’dedir. Haclegâhta tesir eden o şaraptan Yusuf’un eteği 

yımlmış ve huzur tân kınlmışü.
Bu beyit yalruzca C’dedir. Pınar başında îmal edilen o şaraptan Zeliha’mn 
utanç kadehi kınlıp paramparça oldu.

31 b. Çi desthâ şode kat* vü çi çeşmhâ b î nûr C.
O  şarap ki, onun beğenilmeyen eğlence meclisinde eller kesilmiş ve gözler 
görmez olmuştur.

32 Bu beyit yalnızca C’dedir. Tek renk olan o şarâbın bir yudumunu içenin akıl ve 
şuur gözü mest olur.

33 Bu beyit C’de yoktur. Ondan bir yudum için kimse, onun saflığından ve tek 
renkliliğinden dehşete kapılır.

3“̂ Baharda ve sonbaharda parlak bir gül olunca, bu mâtem ve eğlence rengi de  
tek renk olur.

35 Bu beyit yalmzca C’dedir. Benim sarhoşluğum bahann feyzini kırmıyor ve 
tabiaum bülbülün nağmesine fütur getirmiyor.

36 Bahar mevsiminin feyzinden sevinç ve neşe beklemekteyim. Bülbülün nağmesi 
benim tabiaamdan üzüntüyü götürür.



37. Şafâ-yı Mür-ı men nîst cüz be-himmet-i ân 

Ki ost şadr-nişîn-i bîsât-ı bezm-i huzûr

38. Şafâ-yı dil ne merâh-est ^ b e r  be-dest key 

Ki ost şadr-nişîn-i bisât-ı bezm-i huzûr

39. O râst behre zi-‘irfân be-zâhir u b â ^

O râst hışşe zi-envâ‘ı fazl-ı nâ-mateûr

40. Ez o girift mübâhât mesned-i fetvâ

Ez o kalen>rev-i ma'nî vü ma‘rifet-i ma‘mûr

41. Cenâb-ı ‘Ârif Hikmet Bey-i hükm-perdâz 

Emîn-i şer' u kerâmet-şi‘âr u fahr-ı şudûr

42. Cihân-ı cûd-ı kerem âsmân-ı feyz u himem 

•Muhît-i dâniş u himmet muhât-ı fehm u şu'ûr

43. Feiek-şulcûh u ‘ütarid-kalem [ul ^der-kudret 

Meiek-nihâd u melik-vaz‘ u Müşterî-destûr

44. Hudâyegân-ı kerem-pîşe vü yem-i ‘ irfan 

Ki ^ tre-i zi-füyûzât-ı dest-i ost buhûr

45. Ve rast-dest-i seM çün seMb der-behmen 

Ve rast-tab' çu mihr-i münîr-i çeşm-i nûr
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^  Benim gönlümün, onun baş köşede oturması ve huzur içinde olmasmdan başka 
safası yoktur.

^  u beyit yalmzca C’dedir. Haber kimin elinde.’ Benim gönlümün onun huzur 
içinde olmasmdan başka safâsı yoktur.
îçte ve dışta onun irfandan nasîbi ve türlü faziletlerden sayısız hissesi vardır. 
Fetva mesnedi onunla övündü, mânâ ve marifet ülkesi onıınla mamur oldu. 
Hüküm koyan şeriaün emîni, keramet gösteren ve baş köşede oturanlann övünç 
kaynağı Ârif Hikmet Bey.

■̂ 2 Bu beyit yalnızca C 'dedir. Dünyamn cömertliği ve keremini, göğün feyz ve  
himmetlerini, himmeti ve ilm iyle çevirm iştir, anlayış ve şuurla ihata 
etmektedir.
Bu beyit yalmzca C ’dedir. Felek yüceliğinde, Utarid kader kudretinin 
kalemindedir. Melek tabiatlı, melik huylu ve Müşteri kanunludur. 
a. yem-i ‘irfân: bahr-i endîşe C. Onun bana bahşettiği şey irfandır. Onun 
feyizlerinin bir damlası denizler büyüklüğündedir.

^̂ 5 Bu beyit yalmzca C’dedir. Cömert sağ eli Ocak ayı bulutu gibidir. Düzgün  
yaraalışı, nur çeşoKsi gibi parlayan güneşe benzer.



46. Be istanu u himmet hemî şeved mebzûl 

Zi-bârgâh-ı o be-girift mekrumet-i menşur

47. Be cünb-i himmet u dehr mu'arref ber-ra^

Be pîş-i minnet u ba^-ı mu'arref be-kuşûr

48. Ne zi-her sâye-i lutfeş kes ez-kadr-i şâkî 

Ne der-himâye-i ‘adleş ez-kaza ma'dûr

49. Müdbir-est ki ber vefk-i re’̂ -i o imza 

Keşed felek be-ser-i defteri sînîn u şuhûr

50. Zi-hilm u lutf-i o şad berk şermsâr şeved 

Vakâr-ı o kemer-i kûhrâ koned be-fütûr

51. Kesî ki nîş hored ez-celâl u kahreş yâ 

Kesî ki nûş koned şehd-i lutf-ı o be-huzûr

52. Be-çeşm-i ân şode ‘âlem çu la‘ne-i kejdum 

Dimâg-ı în şode şîrîn çü Mne-i zenbûr

53. Girifte ez-keremkeş behre her vazî‘-i şerîf 

Rubûde ez-himemeş zerre mihr u ^ tre -i buhûr

54. Zi-re’y-i şâ’ib-i o melekrâ furû şevket 

Be-fikret-i sâkıb-ı o beste-est nazm-ı umûr
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Bu beyit yalnızca C’dedir. Onun ülkesinde hinunet boldur, cömertlik onun 
sarayından ferman aldı.
Bu beyit yalmzca C’dedir. Onun himmetinin hareketiyle zaman raks öğrendi, 
iy i l iğ in in  önünde, bilenen deniz bile eksiktir.

Bu beyit yalmzca C’dedir. Onun lutfunun gölgesinde kişi kaderden şikâyetçi 
değil, adaletinin himayesinde hâkimin hükmünden mâdur değildir.
Bu beyit yalmzca C’dedir. Öyle tedbirlidir ki, felek onun reyine uygun olarak 
senin ve aylann defteri üzerine imzasım atar. '

^  Bu beyit yalmzca C’dedir. Onun yumuşaklığı ve lutfundan bütün yapraklar 
utamr. Vakan dağların kemerini çökertir.
Bu beyit yalmzca C’dedir. Onun celal ve kahrından iğne yiyen kişi, o huzurdan 
lütuf balım içen kişi gibidir.
Bu beyit yalmzca C’dedir. Onun gözünde âlem akrem yuvasına dönmüştür. Bu 
koku ile an kovam tadlanmıştır.
Bu beyit yalmzca C’dedir. Her mübarek görünüş onun kereminden nasip almış. 
Onun himmetleri ile denizden katre ve  güneşten zerre çalmış.

54 İsabetli düşüncesi nedeniyle işlerin düzeni, onun bu parlak fikrine bağlıdır.



55. Ez o bikerd kesâdî nişeste câme-i cehl 

Ez o bîşud heme kâlâ-yı ma'rifet meşhûr

56. Zi-be-vazîfe be-devân vey-est hayr-ı halef 

Zi-Bûyezid girift-est zühd-râ nuşûr

57. Zi-hikmeteş be-Felâtun füted hicâb u ^ y â  

Zi-dikkateş be-Aristobeyân ‘acz u kusûr

58. Halâvet-i suhaneş Mn be-kâm-ı ^ Ik  resîd 

Be-geşt şöhret câmî şikeste vü meksûr

59. Zi-reşk-i nazm-ı o flrûze-renk bî-gerded 

Kalem be-dest-i nazîrî be-mülk-i Nişabûr

60. Eger bedîd Harîrî nesîc-i guftâreş 

Şudi zi-ğâyet tahsîn şikeste târ-ı ğurûf

61. Çünân zi-kilk-i o sihr-i hilâl mîrîzed

Ki ‘aW-ı kül şode ber-nazm u neşri vey meshûr

62. Cûd-est o be-kalem aferin be-Mned çarh 

Çu kilk-i o be-rakam çeşm-i hdsidâneş kûr

63. Şeved felek be-vifâk u keşed ^ d e r  imza 

Ber-ân çi ez-reh-t ferman ez o be-kerd şudûr
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Cehalet elbisesi, ondan ötürü bulunmaz oldu. Onun yerine marifet kumaşları 
meşhur oldu.
Bu beyit yalnızca C'dedir. Ebû Yezid ’den zühd için ferman almıştır.

5^ Bu beyit yalmzca C’dedir. Onun hikmetinin derecesinden Eflâtun hayâ eder. 
Onun dikkati karşısında .\risto aczini ve kusurunu beyan eder.
Bu beyit yaltuzca C’dedir. Onvm sözünün tatlıhğı halkm muradına uygun sofra 
oluşturdu. Şöhreti bir kadehi kınp parçaladı.

59 Nişabur’da onun şiirine nazire yapam n elinSeki kalem kıskançhktan finize  
renkli olur.
Bu beyit yalmzca C’dedir. Eğer Harîrî onun söz dokusunu görseydi, gurur tân 
kırılır ve en yüksek noktada beğenisini bildirirdi.
Bu beyit yalnızca C’dedir. Onun kaleminden hilâlin büyüsü dökülüyor, akl-ı kül 
onun nazmı ve nesri ile büyülenmiş oluyor.
Bu beyit yalmzca C’dedir. Felek onun cömertliğine aferin yazıyor. Onun kalemi 
kıskananlan kör ediyor.

^3 Bu beyit yalnızca C'dedir. Felek onun arzularım yerine getiriyor; kader onm  
fermamm imzalıyor.

60
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64. Büzürg-vârâ deryâ-düâ felek-^drâ 

Tûyî yeğâne-i ‘aşr u tûyî ferîd-i duhûr

65. Zamane medh-i tû râ kerde-est vird-i zeban 

Be-her zebân şenâ-yı cemîl-i tû mezkûr

66 . Ez an şodest deret kıblegâh-ı ehl-i recâ

Ki sa‘y-i tû heme ber-hayr buved u sa‘y-ı şukûr

67. Rubûde ez-keremed sehm-i hud vazi‘ u şerif 

Girifte ez-himmeted hisse kehterân u şudûr

68 . Be-hal-i Cevdet-i rencûr yek-nazar bâyed 

Ki şod-est zi-nâ-sâzî-i felek m a^ûr

69. Be-hazreted zi-felek şad ^ikâyet-est merâ 

Ne-mâned şabr u dil u ber-beyân şodem mecbûr

70. Merâ be-câm-ı cehî barhâ girift felek 

Serab-râ be-numâyed merâ şarâb-ı tahûr

71. Eger felek bî-dehed kâse-i be-def‘-i humar 

Zamane zehr ber-âmîz-veş zi-rû-yı gurûr

72. Zi-tîrhâ ki şikest-est ber-ciger-i gerdûn 

Şikeste bâl u perem ^k-ber-serem zi-duhûr

^  Ey ulu kişi, ey deryâ gönüllü, felek kadar yüce kıymetli! Sen zamanın yegânesi 
ve tekisin.
Zaman senin zikrini diline vird edinmiştir. Her dil seni güzelce anmaktadır.

^  Bu beyit yalnızca C’dedir. O  sebeple kapın ehl-i ricanın kıblegâhı oldu. Senin 
çalışman tamamen hayırlı ve sa’yin m e ş to  olur.
Bu beyit C d e  yoktur. Şerefli-şerefsiz, küçük-büyük her insan senin kereminden 
payını almıştır.

^  Feleğin uğursuzluğundan kahrolan bu hasta Cevdet’in hâline bakmak gerekir.
^  Benim sana felekten yüzlerce şikâyetim vardır. Sabnm tükendiği için ifâdeye 

mecbur kaldım.
■ O Felek boş kadehle beni çok kere aldatü. Bu temiz şarabı bana serap gösterdi.

Bu beyit yaituzca C’dedir. Felek sarhoşluğu kaldırmak için bir kase sunarsa, 
zamane gunır yüzünden ona zehir katar.
Bu beyit yaituzca C’dedir. Feleğin ciğer yaran oklan kolumu kanadımı kırdığı 
gibi, devirlerin toprağı başıma dökülmüş.
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73. Çigûne bej şikâyet konem zi-çarh-ı becâst 

Eger zi-rû-yı be-derem cîb hûr şevem ma'zûr

74. Şada-yı sem‘-i şerîfet egerçi dâdem bîş 

Be-ba^ u ez-kerem-i hud be-kon merâ manzûr

75. Niyem egerçi revâ-yı nazar-ı tû kon keremî 

Niyem egerçi tû fermâ sezâ-yı ders-i huzur

76. Eger be-gufte-i men şa d -^ ^  vü şad ^lâl-est 

Be-zeyl-i ‘afv be-fermân zi-lutf-ı hud mestûr

77. Hadîş-i medh u şenâyet hikâyet-est dırâz 

Kez izdihâm ne-kunced be-cilvegâh-ı sutûr

78. Eger be-vâdi-i midhat çi dest u pâ zedem 

‘Inân koseste şodem bâz u mu'arref be-lojşûr

79. Be-râh-ı vaşf-ı rû §ebdîz-i hameem bî-tâb 

Tarîk-ı medh-i tûrâ ^ t ‘ kerden ez-men dûr

80. Merâ ne ‘arz-ı kemâl u hüner bud-est garaz 

Berâ-yı bendegîsı in çi kerdem mestûr

81. Su^n dırâz şud ey hâme mâcerâ bes kon 

Ki tab‘-râ ne-dihî bîş ezîn kelâl u futûr

Bu beyit yalnızca C’dedir. Felekten ne kadar şikâyet etsem yeridir; ne kadar 
yakamı yırtsam ma'rur sayıhnm.
Bu beyit yalnızca C’dedir, Her ne kadar layık değilsem de senin mübarek sesini 
çok işittim; beni bağışla ve kerem kıl.
Bu beyit yalnızca C’dedir. Gerçi senin kıymetli nazarlarına lâyık değilim  ama 
sen huzur dersinde bulunmayı bana lâyık görüp emir verdin.
Bu beyit yalmzca C’dedir, Sözümdeki yüzlerce hata ve yanlışlardan ötürü gizli 
lutfunla benim bağışlanmamı emret.

^  Seni övmek öyle uzım bir hikayedir ki saürlara sığmaz.
Bu beyit yalmzca C’dedir. Övgü vadisinde fazlaca el-ayak salladım (yol aldım). 
Bu sebeple dizgini kopardım. Kolum kusurlu kaldı.

^  Seni anlatmak yolunda benim atım halsiz kaldı. Bu övgü yolunu katetmek 
benden uzakür.
Bu beyit yalmzca C’dedir. Benim niyetim kemal ve hüner göstermek değil, 
kulluk içindir. Bunu niçin gizle>’eyim.
Ey kalem, söz uzadı; maceraya son ver. tnsan tabiaana daha fazla yorgunluk ve 
bıkkınlık vermeyesin.

80

81
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82. Zamân-ı şükr u şikâyet guzeşt u vafe-ı du'âst 

Bidâr dest be-dergâh-ı lutf-ı Rabb-i şekûr

83. Bahâr tâ ki dehed §erh-i gülistan-ı şafâ 

Hezâr tâ ki şeved dâstanserâ-yı surûr '

84. Çü gül derûn-ı velîyyu’n-ni'am güşâde şeved 

Teneş be-şıhhat u tab‘ ez-fütûr dureş dûr

85. Bud hasûd-L o telhîn mizâc-ı nîş-i kelâl 

Şeved şadîk-ı o şîrîn dimâğ-ı şehd-i huzûr

Şükür ve şikayet zamanı geçti, duâ zamanıdır. Hadsiz teşekküre lâyık olan  
Rabbin lutuf deryasına elini kaldır.
Temiz gül bahçesi için bahar ded i ki; bülbül bu sevincin destan okuyucusu 
oldukça.

^  Velî-Dimetin içi gül gibi açılsın. Vücudu sıhhatle dolsun ve m izâa sıkmalardan 
uzak olsun.
Onu kıskanan, a a  mizaçlı ve âciz; ona sadâkat gösteren tatlılık ve huzur içinde 
olsun.
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12

9  ̂ Kaşîderü Şeyhülislâm ‘Ârif Hikmet Bey*

(Fâilâtün / fâilâtün / fâüâtün / fa'lün)

1. Ei-kalbu muztarimun min zikr-i cîrânî 

Yâ medme'ıyye bi-dem‘âü ecîrânî

2. Yâ lehfe kalbin şevethu nârun iltehebet 

Minişüyâ^ ehillâni ve ahdânî

3. Men li tebe’siyetün ‘ani’z-zamâni medâ 

Fi dâr-ı sıbâ min elezz-i ahyânî

4. Ve kâle lemmâ ra!â hevâhu yühlikünî 

Veyhan li-haza’l-fecâ kavlen fe  alıyânî

5. Eyyâme ‘ayşin medac ke’l-berki lem‘atüha 

Ve zikruhâ el-yevme ke’l-müznâni ebkânî

6 . Temürru ke’l-berld eyyamu’ş-şafâi ke-mâ 

Yuövvilu leyleten âlâmun ve ahzânî

7. Ve kem ieyâün serâ tayfu’l-ceybi bi-hâ 

Fe‘an bisât-ı na'imi’n-nevmi eüıânî

8 . Uriku dem'an yuhâki 'mdema bî-demin 

Ehinnu şevkan ilâ eüâli ^llânî

Cevdet Pa^a, maaş ve maîşet elde etmek am aayla dönemin şeyhülislâmı Ârif 
Hikmet Bey’e bir arîzayla birlikte bu kasideyi takdim ettiğini ve neticede 
istediği zammı aldığmı belirtiyor. Bk. Tê âkir, IV, s. 19-20.

 ̂ Bu kasidenin tercümesi şöyledir:
Kalp komşulannı yâdetmekten muzdariptir. Ey gözpınarlarım  gözyaşlanyla  
Gjirlikte) beni kurtannız.

-  Ey kalbin ateşi! Dostlann ve sevgililerin aşkından kaynaklanan ateş onu kızartü.
3 Geçmiş zamandakilere ne oluyor. Zamanların en hoş olanları, çocuklukta geçti. 

Nefsin beni helâk ettiğini görünce bu gence yazıklar olsun dedi. Bu söz beni 
diriltti.

5 Güzel günler şimşek gibi geçti; onu haürlamak yağmur bulutları gibi beni 
ağlatü.

^ Elemler ve hüzünlerimin geceyi uzatmasına rağmen, safa günleri yıldırım gibi 
geçti.

^ Sevgilinin hayâli defalarca dolaşarak beni uyku nimetinden alıkoydu.
^ Kanla karışık gözyaşı dökerek, sevgililerin konup göçtükleri yerleri arzuluyorum.
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9. ‘Afven ve safhan li-men yeldumini bi-hevâ 

Lev kâne ya'rifu ahzâni leğazzânî

10. izâ sehirm ve ‘aynu’n-necmi nâimetun 

Fe kevkebu’ş-şubhi bi’l-esMri eslânı

11. Sâfertu ‘an vatanî bi’l-iştiyâki ilâ 

‘Ulâti menziletin ve rif'aü’ş-şâ’ni

12. Raiiiym min mağnemin bi’l-'avdi mübcekiran 

Lemmâ erâ zemenî yes‘â li-^zlânî

13. De'avtu dehren limâ emseyOı âmuluhu 

Ve’d-dehru eşba^ bâdânî ve sâfânî

14. Ehebtu umniyyeten ve ’n-nefsu ğâfiletun 

İnne’l-âmâni bi'l-ev’âdi tensânî

15. Tûli',t-emânî ve'l-âmâii et'abenî 

Ve’l-'aczu 'an derk’il-evtâri a'yânî

16. Feleyte şi'ri li-mâ lâ-ehtedî nümden 

Lübabü men hüve f i ’l-ahvâli mi'vânî

17. Müfü’l-enâmi’l-lezi şâ‘at mekârimuhu 

Ve huve’l-ferîdu bi-efdâli ve ihsâriî

9 Beni isteğimden ötürü kınayan kimsenin affına ve hoşgörüsüne sığınırım. Zira 
benim üzüntülerimi bilseydi, bana taziyede bulunurdu.
Yıldızlar bile uyurken ben sabahlıyorum. Seher vakti beni sabah yıldızı teselli 
ediyor.

 ̂  ̂ Yüce şâna ve üstün makama doğru, büyük bir istekle vatanımdan yola çıküm.
Zamanın beni perişan etmek için çaba lad ığ ım  görünce, erken dönerek  
kazandığımla yetindim.

Akşamladığım şey için zamâm çağırdım. O  benimle çatıştı ve beni helâk etti. 
“Nefis gaflene olsa da benim bir emelim vardı. Fakat emeller alçak kimseler 
arasmda beni unuttu.

15 Arzu ve isteklerin uzaması beni yordu. Halleri idrak etmekten acze düşmek beni 
acz içinde bıraktı.
Akıl benim her halükârda yardımcım olduğu halde neden hâlâ doğru yolu 
bulamıyorum?
Fazîletleri her tarafa yayılan müftü’l-enâm, ihsan ve fazflette feriddir.
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18. Ve ‘Ârifu hikmet’il-^ lk ı ve Hâlıkıhı 

Fîmi cerâ ve bedâ fî dâr-i imkâni

19. Mahattu râhileün el-âmâlu menziluhu 

Li-külli zf-hacetin min ehl-i ‘irfâni

20 . İz mâ yukârimu kirâmu’d-dehri yükrimuhum 

Ve fâka fadlen ‘alâ a‘yân-i ezmâni

21. Ya zahra külli elîmî’l-keşhi min emelin 

Ve ya mu'îne zevi ye'sin ve hirmâni

22. Mâlî sivâke zahîrun esteğîsu bihi

İz mâ ramâ [nîl dehrun sehme ‘udvâni

23. Tûbâ lî-Cevdetin en-tenzura ileyhi bi-‘ay-ni 

Re’feün hüve mâ ercû ve husbânî

24. Ve en ye'ud minke fî ye’sin ve metrabeün 

Veyi^n lehu beyne a'vânin ve ahvânL

25. La ziltu fî mek'adi’ş-şıdkı ‘alâ şerafin 

Hazâ rec^î min eltâfi rahmani

O, bu dünyada olan ve görülen şeylerde yaraülamn ve yarancının hikmetini 
bilendir.
İhtiyaç içinde olan irfan sahibi kimselerin kervanlan O ’na uğrar, emelleri onda 
makes bulur.
Devrin şerefli kimseleri ikram ederse o da eder. Hepsinden daha faziletlidir.
Ey gizli elem çekenlerin destekleyicisi, ye’se düşenlerin ve mahrumiyet içinde 
olanların yardımcısı.
Zaman bana düşmanlık oklannı fırlatüğında, senden başka bir dayanağım yok 
ki, ondan yardım isteyeyim
Şefkat nazanyla (kendisine) baktığın için Cevdet’e ne mutlu! Benim de 
umduğum şey bu idi.
Sende aradığım bulamaz ve ızdırapla dönerse, dostlar ve kardeşler arasında 
ona yazıklar olsun.

-5  Şerefle dürüstlük koltuğunda olmaya devam  ettim. Rahmamn lutfundan da 
ricam budur.



119

st> Lofça’dan cevâb olarak yazılmışdır.*

(Mefûlu / mefâîlu / mefâîlu / feûlun)

1. Hoş geldi kerem-nâme-i Gâlib Beyefendi 

Her bendeye lutf etmeye râğıb beyefendi

2. Ol rütbe kerem-pîşe ki gâyet kereminden 

Her bîkesi şâd etmeye tâlib beyefendi

3. Gam görmeye âlemde beni eyledi memnûn 

Feryâd-res-i ehl-i meıâ‘ ib beyefendi

4. Mahdûm-ı reşîdu'l-vüzerâ hayr-ı halef kim 

MedMnde ne söylense münâsib beyefendi

5. Hera ‘âkil u hem ehl-i hüner ferd-i zamane 

Akrâmna emsaline gâlib beyefendi

6 . Nev-sâle iken fart-ı zekâsı hasebiyle 

Vassâf ile Veysî gibi kâtib beyefendi

7 . İs‘âf-ı suâl etmek ile nâsa peyâ-pey 

Ed‘iyye-i ^yriyyeyi câlib beyefendi

8 . Bir vakt-i mübârekde erişdi bana Cevdet 

Ferhunde peyâm-ı ‘Ali Gâlib Beyefendi

13

Bu gazel Cevdet Paşa nın, Reşid Paşa’mn Ali Gâlib Bey’den aldığı bir kıt’a 

illifatnâmeye yazdığı manzum cevaptır. A ’da vr. 27^’dadır.
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14

Tercüme-i Kasîde-i R ız^ la h  el-Halebî el-Ermenî 

berâ-yı Şadra'zam Reşîd Paşa*

(Fâilâtün/ mefâilün/ fa’Iün)

1. Ezheret fî senâ cumânin nadîdin 

rutebu’l-mecdi tezdehî ber-raşîdi 

Feyz-i re’y-i Reşîd Paşa’dan 

Pertev ile merâtib-i ‘âlem 

‘Akd-i gevher gibi olup m an^m  

Hâk-i pâyiyle fa ^  eder her dem

2. Ve tecelli cîdu’z-zamâni bi-‘ıkdin 

sîga min mutkani’n-nizâmi’l-cedîdi 

Pûte-i nev-nizamda ‘âlem

O kadar buldu zînet u rif'at 

Yeniden ‘akd olundu gûyâ kim 

Gerden-i dehre ‘akd-i fa ^ y e t

3. Lebiset hullehu’l-emâni’s-şayâşî 

ve ra‘â’d-da’nu ve’z-zıyâbu bi-bîdi 

Giydi emn u emân hiraüni 

Mülk-Î İslâm’daki beka' vü ^ l ‘a 

Geziyorken demiş bir yerde 

Kalmadı ravza-i cihanda niza'

4. Ve bede’e’l-bişru fi ’l-enâmi feM lû 

Külle ev^tih im  mevâsime ‘lydin 

Nâs içinde şafâ vü z^evk u sürür

O ^ d a r  oldu aşikâr u bedîd 

Her günü fart-ı şevk u neş’e ile 

Sandılar vato-i ‘ayş u mevsim-i ‘lyd

Bu manzum tercüme yalnızca C d e  vr. ll*^’dedir.
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5. Ve bisâmî sağâ’üd’l-ğtırre eçhav 

bi’ş-şene’i yunşidûne beyte’1-^ ş îd i 

Halka zikr-i cemîl-i ‘atıfetin

Oldu vird-i zeban şubh u mesâ 

Şâh-beyt-i şenini nazm ederek 

Med^nle şabaMadı şu‘arâ

6. El-vezîru'l-kebîru şadru şudûri’

1-mecdu bedru’l-‘\ılâ ve ğayşu’l-cûdi 

Şadra'zam u vezîr-i e f^ m  kim 

Sâyesi farak-ı ‘âleme memdûd 

Mihr-1 devlet münîr-i burc-ı kerem 

Mâh-ı evc-i ‘aü seMb-ı cûd

7. Cudte bi’l-mâli hattâ enseyte mâ kad 

kâne ‘asru ca‘ferin ve’r-raşîdi 

Muktezâ-yı sehâ vü luçfunla

O kadar halka eyledin in'am 

Unutuldu zamanı Hârun’un 

Bermekîler bürün olup kem-nâm

8. Midte fî hikmetin ve şâ’ib-i ra’yin 

zî reşâdin muberhenin ve sedîdin 

Fazi u Wkmetde merteben ‘âlî 

Re’y-î pâkifie Bû ‘Ali M ir 

Şensin ol ‘âkil u reşid-ı zamân 

Rü^dün âlemde müsbet u zâhir

9. Ve ‘izâ câ’e mü^kilu’l-emri temdi’l 

hükme bi’ l-muktedâ bi-lâ terdîdin 

Rüşdüü ol rütbe kim zuhûr etse 

Sana bir emr-i müşkül u düşvâr 

Hiç tereddütsüz eyleyip imza 

Lâvıkıvla verirsin oüa karar
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10. Ve tekâdu’l-umûru mnbîke cehran 

‘An ^vâtîmihâ bi-küili ‘anîdin 

Câm-ı gîtî-nümâ-yı efkânn

Öyle rû^endîr ey güzîde-i Rûm 

Her umûr-ı huşusun encâmı 

Evvelinden olur sana ma'lum

11. Batalun mâ ^kâhu fi ’l-batşi İsken- 

dem ev I^yşerun bi-cem‘in ‘adîdin 

Şensin ol câmi'i cemT-i şiyem

Ki şecâ'atde dahi bî-hemtâ 

Benzemez sana batş u himmetde 

Ne Skender ne Kayser u Dârâ

12. Ve ieke’n-naşru eynemâ sirte hudnen 

Bi-feW}ârin munewebedi’t-:e’bîdi 

Kande ‘azmeylesem olur hem-râh 

Sana ‘avn u ‘inayet u nuşret

Tâ ebed şendedir şeref ile şan 

Yakışır eylesen de fahriyet

13. Ru‘te bi’l-‘adli külle ^şm in eleddin 

Tunhilu'z-zâlimîne ve radde’ş-şadîdi 

İçirip zâlimine hûn-âbım

Ciğer-L haşmı eyledin pür-hûn 

Cû-yı ‘adli akıcdın â fâ ^

Eyledin dîn u devleti memnûn

14. Hademe’s-seyfu tâ’i'an emrake’n-nâ- 

fize f i ’n-nâsi dirhemi ve ‘abîdin 

Emr u fermanınla olup m ün^d 

Serf irû etdi seyf-i hizmetine 

Rezmgâh-ı cihanda cümle enâm 

Râm olur böyle emr-i devletine

10 d."şenindir" kelimesi üzerine •‘güzîde-i’’ yazılmıştır.
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15. Fe ezakte’l-‘ ıdâ’r-radâ bi-sinânin 

şâbit-i ‘azmuhu ve be’sin şedîdin 

Nîze-i nev-niMİ-i ma'deletin 

Oldu ağyara aşikâr u bedîd 

Tatdılar telh-kâri-i mergi 

Gördüler ‘adlin eyler nâsı şedîd

16. Ve beleğat el-‘\ılâ bi-câhin ‘arîdn 

^ e  nilte’l-munâ mubâ'a medîdin 

Yed-i tûlâ-yı re’y u tedbîrin 

Eyleyip her murâdını hâsıl 

Manşıb-ı ‘âÜ-i sadâret ile

Oldun evc-i merâtibe vâsıl

17. Keyfe ya^â  mustağribuke minhu 

Hasûdin 'aduvvin mubârizin ev ‘anîdin 

Hâk-i pâ-yi meded-resânından 

Meded u merhamet niyâz eden

Bir dahi ^ v f  eder mi olsa bile 

Düşmaru bir ‘anûd-ı şer-efken

18. Kad ce‘altu’ l-melâze bâbeke ruknen 

Harame'l-mustecîri emne’t-tarîdi 

Câ-yı inse dâmân olan babın 

Kıblegâhıdır ehl-i âmâlin

Ben de me’vâ vü melce’im etdim 

Âsitan-ı bülend-i ikbâlin

19. Ve enahtu’l-âmâle fî zılhke’l-vâ- 

rifi musta'şımen bi-sîmâ’l-‘abîdi 

Sâye-i ‘arş-ı payene sığınıp 

Eyledim ‘arz-ı hâcet u mafeûd 

Bendenem bende-i hulûs-verem 

Lutf edip etme bendeni merdûd
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20. Nâşirun mâ hayeytu tıybe şenâ’in 

fâ‘iha’l-‘arfi mu^iben bi’n-neşîdi 

Ben ki medWye-Mn-ı hairet olup 

Tende oldukça tâ ki cân bâki 

Neşredip bû-yı gül gibi vasfın 

Ederim pür şemim-i â fâ^

21. Feşenât‘alâ şıfâüke lâ ray-

be bihi rhislu kilmeü’t-tevhîdi 

Lâfz-ı tevMd olup bana med^n 

Şüphesiz ey vezîr-i Cem-fermân 

Ederim tâ erince peyk-i ecel 

Böyle vaşf u şenânı vird-i zebân

22. Dumte fî zirveti’l-‘ulâ lâ-yezâlu’s -  

sa'du yudnâ ileyke neyle’l-ba‘îdi 

Dâ’im ol evc-i şân u rif'atde 

Hak^n e l^ m a  olup mazhar 

Râh-ı âmâlini yakın etsin

Saöa baht-ı sa'îd olup yaver

23. Mâ sedâ bülbülün ve câde ^rûiun 

Mu^emu’n-nazmi fî ‘ulâke’l-ferîdi 

Bülbülân nağme vü sürûd ederek 

Seyr-i bağ u bahâra gitdikçe 

Şâ'irân dergeh-i ‘inâyetine

‘Arz-ı kâlâ-yı nazm erdikçe
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10a Şadra'zam müsteşârı Fuâd Efendi’nin Petersburg'dan avdetinde 

şitâ-muhted olarak mevsim-i baharda havale açılmadığından 

bahisle söylenmiş olan (Bahariye)*

(Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün)

1. Eğerçi nâmiyenin söylenürse de nâmı 

Eşer görülmedi gitti bahar eyyamı

2. Midâd-ı Mme-i §â‘ir gibi 'aceb dofidu 

Nevâ-yı nâle-i bülbül de nağme hengâmı

3. Donandı sanma ki ezhâr ile görüp bâğı 

Ağardı kar ile her şâh-sânn endamı

4. Sebeb nedir ki bu Kânûn ‘âlem olmadı germ 

Takarrub eylemiş-iken baharın encamı

5. Nedir bu çehre-L zâhid gibi cihân-ı târın 

Açılmadı feleğin cebhe-i siyeh-fâmı

6. Meğer burûdet-i enfâsı hu§k-ı zühhâdın 

Zemini kapladı belki bu heft ecrâmı

7. Şitâ zamâm henüz gelmemiş ola zannım 

Yalana çıkdı gibi rûz-ı Hıznn i‘lâmı

8. Bu bir felâket-i devr-i felekdir ey sâkî 

Getir telâfî-i mâ-fât içün sen ol câmı

9. Beni şarâb ile ser-germ-i keyf u şevk eyle 

Feleğe faşi edeyim ben de bâri da'vim ı

15

Bu kasîde A ’da vr. İ4^'dz, C de 17̂ -İsa’dadır. 
3 b. kar; pejm C.
 ̂ a. henüz: yâhud C.

® b. Ki koydu hayrete hayli ‘u ^  u evhamı C.
9 Bu beyit yalnızca C’de vardu-.
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10. Revâ m  bekleyelim tâ ki bir bahân dahi 

Getir telâfi-i nnâ-fât içün sen ol câmı

11. Olup o âteş-i seyyâle ile germiyyet 

Çekip şaMe-i ta^îr-i ‘arza aklâmı

12. Huzûr-ı ^zret-i ‘âlîcenâba eyleyeyim 

İfâde Ml-i dil-i bî-karar-ı nâ-kâmı

13. Bu şevkle ben o âlîcenâba‘arz edeyim

O yok iken geçen eyyâm-ı ğuşşa-fercâmı

14. Kü^âde-baht u şeref-mend u Müşterî-^l'at 

Ki tutdu şöhreti serhadd-i Rûm u A'câmı

15. Huceste re’y u ‘Utârid-eşer ki nazm eyler 

Umûr-ı devleti mânend-i satr-ı erkâmı

16. O şems-i burc-ı masarif ki hadd-i maşnkdan 

Diyâr-ı mağribe dek söylenir bütün nâmı

17. Cenâb-ı şadr-ı keremkâr-ı müsteşâr kim 

Ana sezâ vü revâdır bu pâye-i sâmî

18. Fuâd Efendi-i ferruh-likâ ki ehl-i dile 

Ziyâdedir kerem u il^â t u ikrâmı

19. O nüktedân u dekâyık-şinâs-ı ‘âlem kim 

Peyâm-ı emn ile güldürdü rû-yı eyyâmı

20. ‘Aceb mi eylese neşr-i selîs u eş‘ân 

Şikeste şöhret-i Vaşşâf u İbn-i Hayyâm’ı

10 Bu beyit yalnızca C’de vardır.
Bu beyit yalnızca C’de vardır.
Bu beyit yalnızca C’de vardır.

13 Bu beyit C’de yoktur.
a. nesr-i selîS u eş'an: nazm-ı selîs u inşâsı C.20
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21. Şafâ-yı ^ b ‘ma dem-beste Sâîb u Şevket 

R a ^ - i re'yine hayran u teşnedir Câmî

22. Sehâb-ı cûd u mürüvvet kef-i kifâyetidir 

Sevâd-ı sürme-i devlet midâd-ı aklânu

23. Nüvîd u şulh u selâmet beyân u güftân 

Kllid-L genc-i sa'âdet benân u aWâmı

10̂ 5 24. O rütbe re’yi müessir ki tâk-ı nisyâna 

Bırakdı bârika-i rezm u seyf-i samsâmı

25. Yazılsa berk-i güle dâsıtân-ı evsâfı 

Olurdu bülbülün evrâdı subh hengâmı

26. Şemîm-i hulkunı yâhud getirse bâğa sabâ 

Bulurdu şem ile mürg-i çemen dilârâmı

27. Hudâyegân-ı kirâmî-güher hudâvendâ 

Eyâ mükemmil-i nâmus-ı mesned-i sâmî

28. Seyahat u seferin müntic-i refâh oldu 

Ki silm u sulh ile buldu umûrun encâmı

29. Sana hezâr hezâr âferîn ki kandırdın 

Kelâm Üe bir alay pür-dilân-ı hodgâmı

30. Seni şenâ edemem lâyıkıyle etsem de 

Ne denli tab‘mıa üğ-i kalemle ibramı

31. Değil kalemle senin cümle-i fezâilinin 

Lisân ile dahi mümkün değildir ifhâmı

- -  b. midâd-ı aklimi: ğubâr-ı aJflâmı C.

-3 Bu beyit yalnızca C'de vardır.
a. hudâyegân-ı kiranu: hudâyegan u kirâmı A.
a. seni sena idemem; senamı eyleyemem C.
a. cümle-i fezâUinin: bî-nihâye midhatinin C.
b. ifhâmı; i‘lâmı C.
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32. Kemiyyet-i hgmeyi tehzîz u sevk ile edeyim 

Hemân tarîk-i tağazzülde bâri ikdârm-

33. Yanı nd a olmay ıcak ‘ â§ ıkın d ilâ râmı 

Çemende olsa da olmaz ona dil ârâmı

34. Küşâd-ı verd-i emel kaldı sâl-i âûye 

Bu yıl da sûz ile geçdi bahar eyyamı

35. Hevâ-yı kâküli bir ba^lı derd iken serde 

Getirdi kara haberler hatt-ı siyeh-fâmı

36. Gören sanrr ki gümüş servidir o serv-i ^ d d in  

Yem-i şirişkime düşdükçe ‘aks-i endamı

37. Uzatma turra-i dilber gibi sözü Cevdet 

Kaşîde vü gazelin erdi vakt-i itmamı

38. Du'âya başla açıp dergeh-i Huda’ya eliü 

Hitâm-ı misk ile bulsun kelâmın encamı

39. Dem-i baharda tâ âb u tâb-ı nâmiyeden 

Bu bâğ-ı. dehrde serv ü semen ola nâmî

40. Cenâb-ı Hak vere şevk u arab Fuâd’ımıza 

Çihâm nağme-i bülbül gibi tuta nâmı

a. Hemânkemiyyet-i ney-hâmeyi«dı p tahrik C.
b. Edem tarîk-i teğazzülde bâri ikdamı C.
a. Oöa kerem ce  Hak tûl-ı ‘ömr ile sıhhat C.
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16

11  ̂ Reşîd Paşa’mn şadâretden infişâlinde tesellî-yâb

olmasıyçün tanzîm u takdîm olunan Terkîb-i Bend* 

(Mefûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün)

I

1. Dünyâ kederin terk et ‘âlem kuru kavgadır 

EKinyâ dediğin ancak bir beyhûde sevdadır

2. Bu gördüğün âlâyiş hep cümlesi ru’yâdır 

Ra^t yeri vâr ise peygyle-i ankâdu

3. Bu kâse-i gerdûn kim bir sâğar-ı hülyadır 

Derd-i serine değmez keyfi bu ne minidir

4 IXinyâda şafâ yokdur bir kû§e-i mihnetdir 

Bir fikr ile herkes de sergeşte-i hayretdir

II

5. Bir vâr ise bir yokdur keyf u keder-i ‘âlem 

Ne gam ile ma^ûn ol ne devlet ile hurrem

6 . Geçmekde gam u zevki bir sâye gibi her dem 

Bir çâh-ı felâketdir câhı bu cihânm hem

7. Zindân-ı gam-ı dehre ger düşse dahi âdem 

Yûsuf gibi olsun hep âzâde-i derd u gam

8 . İdbârına gam çekme ikbâline aldanma 

Ahvâlini bu devrin hep böyle gider sanma

Bu cerkîb-i bend Ada  46^-46^’dedir. C de yalnızca üç bendi 10^’dedir.
7  t>. olsun hep: olmalı C.
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III

9. Devrin sana verdiği ikbâle dayanırsın 

Ebnâ-yı zamâmn sen mekrîne inanırsın

10. Bilmem ki ferd-i mâyelerden ne kazanırsm 

Bu halk-ı cihanı hep sen dost mı samrsm

11. Erbâb-ı müdârâya sen sanki yaranırsın 

Sen sonra hakîkî dostundan da usamrsın

12 . ‘Âlemde vefâ yokdur herkesden ümidin kes 

Tervicine sa‘ y eyler kendi işinin herkes

IV

13. ‘Âlemde vefâ olsa olurdu o 2̂ î-şâne

Kim ‘ayn-ı ‘inâyetdir Hak’dan o bu âvâne

14. Hiç gelmedi akranı bu ‘âlem-i imkâne 

Bir âsaf-ı şâdıkdır şâhen§eh-i devrâne

15. Ma'Iûmdur elbette ağyâr ile yârâne 

Kim şöhreti gitmişdir îran ile Tûrân’e

16. 01 âşâf-ı âlîşân-ı meşhûr Reşîd Paşa 

Rûşen-dİl u ferruh-dem düstûr-ı cihân-ârâ

^ a. dayanırsın: dayanırsın C.
b. inanırsın; inamrsıfl C.

lo a  tyliJcler edib halka dürmen mi kazanırsıfl C.
b. Bu halkı görüp cümlesin dost mı samrsıû C. 

u a  Dünyaya yarandım sanma sonra utamrsıi) C. 
bı ‘Âlem ne demek sen canıfldan usanıısıâ C.
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17. Çün gelmeden ol ehl-i lutf u kerem u himmet 

Hussâd-ı bed-endîşin bağrın üzerek elbet

18. Şâhenşeh-i devrânın nezdinde bulup hürmet 

Evvelki gibi eyler kesb-i şeref u rif'at

19. A'lâ olur a'lâdan Mevlâ verecek nuşret

Sen vird-i zebân eyle bu beyti hemân Cevdet

20. Tevfîk ile fethetsin her mü^küini Bârî 

Her hükmünü ‘âlemde kılsın su gibi cârî
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12  ̂ Târîh-i Sâl Berâ-yı Şeyhülislâm ‘Ârif Hikmet Bey Efendi*

(Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün)

1. Sâl-i şer'î ^m dü  liUâh kim teceddüd eyledi 

Sâye-i şahanede etsin safâ ile mürûr

2. Sâl-i nev olsun bize sermâye-i feyz u şeref 

MaMel-i müftiyyu’I-enâma mâye-i şevk u huzur

3 . ‘Ârif-i hikmet-şinâs u ‘umde-L ehl-i kemâl 

Râz-dâş-ı ‘akl-ı evvel ma'den-i rüşd-i vüfûr

4. Mâh u sâ.1 etdikçe tâ böyle teceddüd dem be-dem 

Devr-i sa‘d-i devleti olsım demâdem pür-sürûr

5. Sâl-i ferruh-hâlini tebrîk içün şad-şermle 

Cevdetâ târîh-i şâfî yazdı kilk-i pür-kuşûr

6 . Safdır âyine-i tab‘1 gibi târîW de

Hikmet üzre ‘izz ile her devr-i nev ede mürûr

Sene 1263

17

Bu manzûme A’da 22 ’̂de, C’de 4^’dedir.
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(Fâilâtün / fâilâtün / fâilün)*

1. Geldi şulb-i pâk-i şâhenşâhdan 

Dehre bir şehzâde-i ferruh-nihâd

2. Ya'ni hem-nâm-ı Mu^mmed pâk-nam 

Pâk-dem sulün-ı pâkize-fuâd

3. Verdi bâğ-ı ‘âleme zevk u sürür

Ol gül-i nevreste-i nâz-i‘tiyâd

4. Görmeye hiç rûzigânn şiddeün

Tâ ki devr etdikçe bu seb‘-i Şeddâd

5. Tâm - t i r î ^  bu beyt ile kalem 

Cevdetâ nak§ erdi ber-vefk-i merâm

6. Mevlid-L Sul^n Muhammed müjde kim 

Eldi hep dünyâyı memnûnu’l-fu’âd

Sene 1264

18

Bu manzume yalnızca C’de 5^’da vardır.



134

19

GMefâîlün / mefâîlun / mefâîlün / mefâîlün)*

1. Mübârek şulb-ı şâhenşâhdan Ahmed Kemâleddin 

^mât-ı dehre geldi feyz-i Rabb-i müste'ân ile

2. Edip Sultan Mu^mmed ^ratin  ta'kîb milâdı 

Şeref-ba^ oldu âfâka o sa'deyn iktirân ile

3. Cihan durdukça Hân ‘Abdülmecîd’i taht-ı şâhîde 

Hudâ-yı lem-yezel dâim ede şehzâdegân ile

4. Hezârân ‘acz ile Cevdet dedi bu tâm târîM 

Kemâlin buldu hakkâ mehd-i devlet yümn u şân ile

Sene 1264

Bu manzûme yalnızca C’de vr. 5^’dadır ve çizilerek iptal edilmiştir.
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20

Târîh-i Şadr'azam şoden Veliyyu’n-ni'am Reşîd Paşa* 

(Mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün)

1. Yine esdi nesîm-L şubh-ı eM f-ı hudâvendi 

Yine güller gibi güldü cihanın rûyı sertâpâ

2. Yine buldu suyun mecrâ-yı devlet ‘adi u dâd ile 

Yine buldu taravet ile revnâk-ı ravza dünyâ

3. Cihâm kaplamışdı serteser ebr-i siyâh-ı gam 

Küşâde etdi şimdi bâd-ı feyz-i hazret-i Mevlâ

4. Küşâd oldu yine pâzâr-ı ‘irfan müjde yârâna 

Metâ‘-ı ma‘rifeı buldu bahâ vü kıymetin zîrâ

5. Keramet eyleyip ya'ni o şâhenşâh-ı 'adl-âyin 

Yine ol âşafa kıldı sadâret mührünü i‘tâ

6 . Aristo-re’y u İskender-* ad alet Bü ‘Ali - Wkmet 

Felâmn-fikr u deryâ-dil vezîr-i memleket-ârâ

7. Zihî âşaf ki şâh-ı Cem Celâl-i Rûm’a râm oldu 

Onun te’sîr-i re’yiyle serâpâ milket-i San‘â

8. Vücûdu bir der-i nâ-yâb iken olmuşdu bir müddet 

Eğerçi dürc-i âsâyişde zîb-i kûşe-i iMâ

Bu maazûme yalnızca C’de vr. 3* -̂6 ’̂dadır.
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9- Şükür kim zerger-i devrân yine ol gevheri kıldı 

Nigîn-i câh-ı vâlâ-yı şadâretde ziyâ-bahşâ

10. Budur ehl-i dilin Hak’dan hemân ed ‘iye-i hayn 

Ki mîr'ât-ı derûnu görmeyip kerd-i keder asla

11. MeMdim-i kirâmıyle şadâretde şa'âdetle 

Olalar dâimâ revnâk-ürâz-ı mesned-i vâlâ

12. Sürür ile dedi Cevdet kulu târîh-i cevherdâr 

Yine bâ-lutf-ı hak devletle şadr oldu Reşîd Paşa

Sene 1264
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Târîh-i dîğer*

(Fâilâtun/ feilâtün/ feilâtün / feilün)

1. Âşaf-ı devr u zaman ya'ni Reşîd Paşa kim 

Şadn teşrif edip vermiş iken dehre şafâ

2. Bir zaman râ ^ ı u âsâyişe ikbâl edip 

Gerçi olmuş idi vahdete rağbet-fermâ

3. Görmeyip onu revâ şâh-ı ‘adâlet-âyin 

Yine kıldı o kerimu’ş-şiyemi şadra seza

4. Hamdu liUâh ki ol mihr-i münîr-i şerefiA 

Verdi zâa yine burcu’ş-şeref sadra ziyâ

5. Hâsîd div-menişler hasediyle yansm 

Sâhibifi buldu yine mühr-i vekâlet ha.kişâ.

6. Câh-ı vâlâ-yı şadâretde hemân bi’t-te’bîd 

Sa'd u sıhhat ile dâim ola maMûz-ı Hudâ

7. Tâm târihini bu şevk ile yazdı Cevdet 

Mühr aldı yine sad-müjde reşîdu’l-vüzerâ

21

Sene 1264

Bu manzûme yalnızca C’de vr. 6^’dadır.
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22

Şadr^azam Reşîd Paşazade ‘A li Gâlib Bey Efendi’nin 

âmedî odasına me’muriyeti târihidir.*

(Fâüâtün / fâilâtün / fâilün)

1. Şadr-ı deryâ-dil u pâkize-güher 

Âşaf-ı devr u zamân-ı ‘adl-ârâ

2. Ya‘ni düstûr-ı Reşîd Paşa kim 

Etmede re’yi dhânı ihyâ

3. Kevkeb-i gökkubbe-i ikbâli 

Gün be-gün olmada pertev-efzâ

4. Def‘a-i şâniyede sadra gelip 

Yine as^b-ı hüner buldu şafâ

5. Buldu kâlâ-yı hüner kıymetini 

Gayn erbâb-ı kemâlâta şılâ

6. Gelmedi bir dahi gelmez dehre 

Öyle nak^d-ı keramet pîrâ

7. Nûr-ı çeşmi ‘Ali Gâlib Be/i de 

O hüner-perver-i ‘âlem m a^â

8. Hüner ü ma‘rifeti hakkyla 

Âmedî odasına gördü revâ

Bu manzûme yalnızca C’de vr. 6*̂ ’dadır.
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9. Habbez^â hayr-ı ^ l e f  pâk-güher 

Vasfı nazm ile olunmaz imlâ

10. Nev-nihâl-i kaiemri ma'rifeti 

Sürûr-ı neş’e-i bâğ-ı in§â

11. Böyle nev-sâle iken Hak kılmış 

Onu ser^yl-i kirâm u udebâ

12. Öyle mahdum-ı ma'ârif-perver 

Böyle destûr-ı kadr-dânâ sezâ

13. Eyleye maMaza-i ^fzmda 

Bed-nazardan anı ma^ûz Hudâ

14. Bende-i muMisi Cevdet kıldı 

Şevkle cevher-i târîh imlâ

15. ‘Ali Gâlib Bey^i'Um u hüneri 

Âmedî odasına kıldı revâ

Sene 1264



Târih berâ-yı vılâdet-i Muhammed Sa'idzâde Kemâl Efend' 

(Müfteilün / feilün / müfteilün / feilün)

1. Şâ‘ir-i şîrîn-zebân server-i nazm-âverân 

V â ^ - ı sırr-ı ‘ayan ehl-i kernâl-i mezîd

2. Ehl-i dil u yem-himem şâ^b u fazi u hikem 

‘Âkıl-ı vâlâ-şiyem şa^b-i re’y-i sedîd

3. Fâzıl-ı rengîn-makal her sözü zîb-i mdâl 

MuWiş-i pâk-i kemâl kâmil-i ‘aşr u ferîd

4. Bu sene-i hoş vürûd eldi bir oğlu velûd 

2ât-ı safâ-yı şuhûd nâmı MuMmmed Sa‘id

5. Revnak-ı mehd-i cemâl zîb-i kımât-ı kemâl 

Makdem-i ferhunde-fâl kevkeb-i baht-ı sa îd

6. Reşk-i şafâ-yı güher gevher-i bahr-i hüner 

Mazhar-ı sırr-ı peder ^ b il- i feyz-i mecîd

7. Kevkeb-i burc-ı şafâ dürre-i tâc-ı zekâ 

Cânib-i Hak’dan atâ oldu o zât-ı reşîd

8. Öyle ki hayru’I-^ le f görmedi misli selef 

Nâil-i mecd u şeref şâhib-i zihn-i cedîd

9. Bahtmı mes'ûd ede zikrini mahmûd ede 

‘Ömrünü memdûd ede ^ zre t-i Rabb-ı Vahîd

10. Bendesi Cevdet dedi cevher-i târihini 

Doğdu zihî fevz u e ld f ile nûr-ı sa‘îd

Sene 1264

140

23

Bu manzûme yalnızca Cde vr. 9*̂ ’dadır.
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12t> Esbak Bağdad müftüsü Âlûsîzâde Mahrraıd Efendi

Dersa'âdet’e geldikde Fuâd Efendi’nin yalısı 

hakkında söylemiş olduğu 

lüt'a Taşrîri*

1 . L e^ d  vasafe'r'rahmânu li’n-nâsi cenneten 

Ve hûren ğazîzen ^rfuha ve ku’ûsen 

Kevâ'ibe etrâben veke’sen dihakan

Fe şuvvi^  min külli’l-'ibâdi nüfûsen

2. Veırâ küntü edrî enne fi ’l-ardi nahveha 

İlâ en raeynâ havle beytike mağrûsen 

Velem nerâ dâren leyse fîhâ nakîşariin 

İlâ en raevnâ bi'l-bâbike me’nüsen

Bu kıra taştîri A’da vr. 29^’de, C de ise vr. 2^’dadır. Tercümesi şöyledir; 
“Rahman insanlar için, gözlerini başkalarından çeviren başkalarına bakmayan) 
hûrîleri ve dopdolu kadehleri olan bir cenneti anlattı. Böylece bazı insanlan 
cennete teşvik etti.”
“Ben senin evinin etrafmdaki koruyu görünceye kadar bu cennetin bir benzeri 
olabileceğini bilmiyordum. Senin kapında bu hoş karşılamayı görünceye kadar, 
böylesine kusursuz bir köşk görmemiştik.”
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Yine Mahmud Efendi’nin Fuâd Efendi

batıçesindeki mermerden ma'mûl istatüye dâir söylediği

Kıt'anın Taştîri*

1. Ha^hi’d-dâruyuhâkî 
Türbehâ misken yürâm 

Cennetu ’ 1-me ’ V â ’ l-muhâ kî 

Hûsnûhâ dâru’sselâm

2. Gayra enr̂ 'I~hÛT3 fihâ
Ğayrâ mâ yednu'l-enâm 

İnne havrâe himâha 

FOıd tecelleC min ruhâm

25

26

Tazmin

Es-sehvü ‘üzrün aleyhi’n-nâsü mecbûlü 

Ve’l-‘üzrü ‘inde kirâmi’n-nâsi makbûlü**

Bu kıra caştîri A'da vr. 29^’de, C’de ise vr. 2^’dadır. Tercümesi şöyledir;
“Bu sarayın toprağı, aranaa miski ve  Cennetu’l-me’vâyı andmr. Güzelliği ise 
Dâru’s-selâm gibidir.”
“Ne varki orada insanlara benzemeyen huriler vardır. Onun korusunda 
kimselere görünmeyen gelin, mermer gibi parlar.’
Tercümesi şöyledir: “ Y a n ı lm a Ic insanların yaradılışında olan bir kusurdur. 
Mazeret ise şerefli insanlar katmda makbuldür.’’
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13  ̂ Târîh-î Muşammat berâ-yı Vilâdet-i Şabiha Sultan'

(Mefûlü/ fâiiâtün/ mefûlü/ fâilâtün)

1. Hakân-ı bî-mu‘âdil gîtî-sitân-ı pür dil 

‘Abdülmecîd-L ‘âdil Cem-mesned u cihân-bân

2. Şâh-ı serîr-i şevket sııl^n-ı câh-ı naşfet 

Sertâc-ı mülk u millet sahib-kıran-ı devrân

3. Sulbünden oldu bu sâl bir duhter-i şeref-fâl 

Zîb-i kımat-ı ikbâl ya‘ni Sabiha Sultan

4. Ol gevher-i yegâne verdi safâ dhâne 

Ser tâ be-ser zamane oldu ferîh u şâdân

5. Mânend-i şubh-ı sâni tenvir edip cihâm 

Bi’l-cümle bendegânı etdi ferahla ^ndân

6. Dâim Hudâ-yı ma'bud ‘ömrünü ede memdüd 

Bahtını kıla mes‘ud ikbâlini firâvân

7. Târîh-i tâm yazdı Cevdet kulu feraWa 

Yümn ü şerefle geldi dehre Şab i^  Sulan

Sene 1264

Bu manzume A ’da 33^’de, C’de 9^’dedir. 
5 Bu beyit yzlnızca. C’dedir.
 ̂ Bu beyit yalnızca C’dedir.
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Târîh-i Vilâdet-i Şehzade Muhammed 'Âbid*

(Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün)

1. Dâver-i dârâ ğulâm-ı Skender-i şevket-m^b 

Şâh-ı Keyhusrev-nişân u şâh-ı şâhân-ı duhûr

2. Ya'ni ol şâh-ı Süleyman-menkabet ‘Abdülmecid 

Ana nisbede kahr şâir şehân mânend-i mûr

3. Âfitâb-ı ‘adli âfâka edip neşr-i fürûğ 

‘Âlemin eyyâmı etmekde meserretle mürûr

4. Şulb-i pâkinden cihâna geldi bir şehzadesi 

Maüa‘-i şevketden etdi guyiyâ bir meh zııhûr

5. Ya'ni şehzâde Mu^mmed ‘Âbid-i ‘âlî-haseb 

Makdem-i sa‘dıyla verdi ‘âleme şevk u sürür

6 . Habbdzâ mehpâre-i pâkîze-tai'at pür-şeref 

Kim cebîn-i pâkidir serçeşme-i hurşîd-i nûr

7. Ol bihişü-rûya dâye olmak içün şüphesiz

Can aıax mehd-i zemine inmeğe cennetde hür

8. Cevdecâ tebrik içün bu mısra’ ım târîh-i tâm 

Kıldı mehd-i ‘âlemi Sultan Mu^mmed pür-sürür

9. Cevdetâ yazdım iki târih iki mısra' ile 

Evveli cevher-nişâr ikinci tâm u bî-kusûr

10. Tal‘at-1 Sultan ‘Âbid etdi hep e flâ ^  şâd 1264 

Kıldı mehd-i ‘âlemi Sul^n Muhammed pür-sürûr 1264

28

Bu manzûme A ’da 33*̂ ’de, C’de 10 ’̂dedir.
a. ğulâm-ı Skender; cenâb-ı Skender C.
b. Husrev u Şîrîn-likâ şâhenşeh-i ‘aşr u duhûr C.
a. Ya'ni kim SulUn Muhammed ‘Âbid ‘âlî-haseb C.
b. şevk: zevk C. * ’
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Târîh-i VilâdeM Sultan Muhammed Burhaneddîn* 

(Fâilâtün/ fâilâtün/fâüâtün/fâilün)

1. Hân-ı İskender-^şem Mkân-ı Keyhusrev-hadem 

Ya'ni şâh 'Abdulmedd-i Cem-‘alem naşfet-güzin

2. Mâh-ı gerdûn-ı kerem şâhenşeh-i rûşen-zamîr 

Âfitâb-ı re’yi reşk-i nücûm çarh-ı çdrumîn

3. Sâye-i lutfunda ol şâh-ı Mâfer-ma‘denin 

Gün be-gün mağrûr olmada dünyâ vü dîn

4. Şulb-i pikinden lamat-ı rif'ate basdı kadem 

Şân îı devlet ile bir şehzâde-i ‘izzet-^rîn

5. Habbezâ şehzâde-i ferhunde-kevkeb-i mehlikâ 

Ya'ni kim Burhâneddin hem-nâm-ı fahrü’l-mürselîn

6. Tâli‘î mes'üd u 'ömrü zevk ile memdüd olup 

Ola dâim mazhar-ı eM f-ı Rabbu’l-'âlemin

7. Cevdetâ şevk ile yazdım bî-bedel târîMni 

Sa'd ile kondu kımât-ı devlete Burhaneddîn

29

Sene 1265

Bu maazûme yalmzca C’de vr. 16 ’̂dadır. 5. ve 7. beyitlerdeki ■'Burhaneddîn’  
kelimesi vezin zarureti dolayısıyla “Burhan-ı dîn” şeklinde okunacakur.



146

Târîh-i diğer*

(Fâilâtün / fâilâtün / fâilâlün / fâilün)

Cevdetâ bu tâm târîW niük-ı çarha as 

Verdi dehre yümn ile Sul^n ‘Âbid nâm u §ân

Sene 1264

30

31

Berâ-yı Vilâdet-i Şehzâde Mu^mmed Vâmık*' 

(Fâilâtün / fâilâtün / fâilün)

1. Hazret-i Mn-ı Meddu’ş-şân kim 

Olmamış misli cihanda sâbık

2. ‘Adi u naşfetde kerem-verlikde 

Cümlfe şâhân-ı cihâna fâik

3. Doğdu bir pâk-i güher sulbünden 

Ki ona mehd-i sa'âdet vâmık

4. Öyle şâhenşeh-i deryâ-kereme 

Böyle bir gevher-i yektâ lâyık

5 . Âgâh-ı şâh-ı ebed-şevkete de 

Ede ‘ömr-i ebed i^ ân  Hâlık

6. Hame-i bende-i kemter-i Cevdet 

Tam târîMni oldu nâmık

7. Mecd u devlet ile dünyâya zilü 

Geldi Şehzâde Muhammed Vâmık

Sene 1266

Bu târih yalnızca C'de vr. 10^’dedir.
Bu manzûme yalnızca C'de vr. I6* ’̂dadır.
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Târîh-i berâ-yı Teehhül-i Mahdum-ı Şadr-ı ‘âlî 

A ta ed  Bey Efendi*

(Mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / tnefâîlün)

1. Cenab-ı şadr-ı a‘zam âşâf-ı 'âlî himem ya'ni 

Reşîd Pa^a ki meşhûr-ı ümemdir lutf u himmetle

2. Reîs-i meclis-i vâlâ olan zât-ı keremkân 

Sezâ kim eyledi mensûb-ı şı^ iyyet sa'âdeüe

3. O hurşîd-i keremdir bu meh-i gerdûn-ı rifatdir 

Ede Hak mesnedinde dâim ikbâl ile rif'atle

4. Onun naahdûm-ı vâlâ-gevheri oldu buna dâmâd 

Kedersiz zevldni sürsün dhânın hep meserretle

5. Zihî mahdüm-ı vâlâ tobbez^â mahdûm-ı bî-hemıâ 

Serefrâz-ı zamandır ‘akl ile hem hüsn-i ^sletle

6 . Kırân edip iki necm-i sa‘âdet burc-ı rif'atde 

Hemân mirât-ı gerdûnun yüzü güldü bu sûretle

7. Bu cârih ile Cevdet bendesi cevher-feşân oldu 

Tezevvüc etdi Ahmed Bev zihî ‘ izz ile devletle

Sene 1266

Bu manzume yalnızca C’de vr. 23*̂ ’dadır.
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Mahdûm-ı hazrer-i veliyyu’n-ni'am ‘Âli Gâlib Paşa efendimiz 

^zreüerin in  Fâtıma Sultan’a namzedliğiyle meclis-i vâlâya 

me’muren rütbe-i vâlâ-yı vezâret ve meşihat aldığına târihdir.*

(Fâilâtün/ feilâtün/ feilâtün / feilün)

1. Habbezâ devr-i dilârâ-yı Mecîdî ki cihan 

Olmada mâide-i şevk u çırabla dilsîr

2. Âferîn baht-ı bülendine o Mkanın kim

Dem be-dem düşmede re’yine muvafık takdir

3 . Eşer-i tali‘-i şâhâne değil mi bu kim

Hâmil-i mühr ona bir böyle ^redmend-i vezîr

4. O felek-mertebe destûr-ı reşîdu'l-vüzerâ 

Âsaf-ı devr u zamân sadr-ı Felâtun-tedbîr

33

Devlete eylediği bunca büyük hizmetler 

Olmuş ol mertebe münteşir u ‘âlemgîr

6 . Kih-rütbe ^ lem  ıtnâb-ı makal etse yine 

Edemez binde birin vasfım şerh u tefsir

7. Devlet u dîne yetişdirdi zihî ^ y r- ı ^ l e f  

Ki eder şâmm hep cümle ‘âlem tevkîr

8 . Ehl-i dil ehl-i kalem Veysî-i vaşşâf-ı rakam 

Münşi-i nâdire-güftâr Harîrî-ta^îr *

Bu oıanzûıne yalnızca C’de vr. 24^-24^’dedir.
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9. Şahib-i fazi u ma'ârif ‘Ali Gâlib Paşa

Ki edip fazi u kemâlin şeh-i ‘âlem takdîr

10. ‘izz ile namzed-i Fâtıma Sultan ederek 

Eyledi meclis-i vâlâya da me’mur u vezîr

11. Nev-civân gerçi velî şıyt-ı kemâl ü hüneri 

Olmada ‘aks-ber-i endahte-i çarh-ı eşîr

12. Lâldir hâme-i işkesce zebân-ı medWnde 

Tenkdir vasfına pehnâ-yı beyân u ca‘bîr

13. Her ne söylense onun medhine dâir azdır 

Cevdetâ eyleme beyhude sevdâ-yı teksir

14. O kerimu’ş-şiyemin bende-i dîrinesiyem 

EKişmez elbet bana da vâ-yı şenâsın takrir

15. Bilir ammâ ki onun rif‘at-i kadr u şanın 

Ne kadar var ise ehl-i dil-i ‘irfan-semîr

16. Hemân iWâş-ı derûn ile anın içün

Eyle bir dâşte-i dergeh-i mevlâ-yı Naşîr

17. Saklaya mahfaza-i hıfz-ı İlâhîsinde 

Gevher-i zât-ı kerîmânesini Rabb-i Kadir

18. E§k-i şâdî üe cevher saçarak ep-âfa 

Beyt-i târihini bu şevkile etdim tal^îr

19. Namzedlik ile Sul^n’a ‘Ali Gâlib Bey 

Oldu fevz u keremri Rabb-i Kebîr ile vezîr

Sene 1267
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I4a Gazel-i Mülemma'*

GMefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün)

1. O şehsüvâra ki sertâc ola bu Avrupa saç 

Sezed begîred eger ez-diyâr-ı Mışr ^ râ c

2. O mehiikâya bütün ^ Ik  müşteri ammâ 

Ki ez-metâ'-ı vişâleş hemî sitâned bâc

3. Ciğerde tîğ-i nihânm ne yâreler açdı 

Diğer be-üg keşîden-i tû nistî muhtâc

4. Nigâhın etse ne gam şe r^  ş e r^  sinemizi 

Dehed muferrah la'let be-rahm-ı ğamz-ı ‘ilâç

5. Hevâ-yı zülfüdür a^â-yı ârzu Cevdet 

Sevâd-ı turra-ı ‘Âbid merâ şeb-i mi'râc

34

Bu gazel A’da vr. 3^’dadır.
 ̂ b. Mısırdan haraç almak ona yakışır.

-  b. Kendisine gelen maldan vergi abyor.
3 b. Artık sen kılıcını çekmeye muhtaç değilsin.

b. Dudakların ferahlık verir, bakışların ilaçtır.
5 b. Abidin kâkülünün siyahhğı bana miraç gecesi gibidir. Bu beyit için bk. 

Belâgat-ı Osmaniye, s. VT9.
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(Müstefilâtün / müstefilâtün)*

1. İklîm-i Mışr’a oldu sezâ kim 

Hakkıyla vâlî ‘Abbas Paşa

2. Ol mihr-i devlet çarh-ı sa'âdet 

Burc-ı ‘ inâyeı destûr-ı yektâ

3. Yûsuf-şiyemdir nîi-keremdir 

Mışr-himemdir yok ona hemtâ

4. Nazm ile vasfı temrîr olunmaz 

Misli bulımmaz bir zât-ı vâlâ

5 . İstanbul’a teşrifiyle verdi 

Yümn u sa'âdet bî-hadd u ihşâ

6. Her bâr etsin bahum mes‘ûd 

Vasfını mahmûd Rabbu’l-berâyâ

7. Yazdı şafâ-yı kalb ile Cevdet 

Bu beyt ile bir târîh-i zîbâ

8. Oldu zihî ki yümn ile hâkim 

İklÎTDri Mışr’a ‘Abbas Paşa

35

Bu manzume yalnızca C’de vr. 15 ’̂dadır. Çizilerek iptal edilmiştir.



152

15  ̂ ‘Abbas Paşa’mn Mışır valiliğine*

Târîh

(Müstefilün/ Feûlün/ Müstefiiün / Feûlün)

Cevdet ziW şayandır tahsîne bu tarîh-i tâm 

‘Abbas Paşa vâlı-i Mışr oldu fevz-i Hak’la

36

Sene 1265

37

Târîh-i berâ-yı lıhye-küşâden-i Neş’et Bey* * 

(Müfteilün/ Feilün/ Müfteilün/ Feilün)

1. Neş’et Bey’ in lıhye-i pâki çıkıp rûyine 

Ehl-i dilin neş’esin eyledi mahv u tebâh

2. Girdi siyeh-câme-i mateme ruhsâresi 

Hüzn ile üftâdeler hep giye şevb-i siyah

3. Ka'be-i mhsârma sanki asılmış gibi 

Nûr-ı siyehden serâ-perde-i şıın‘-ı ilâh

4. Söyledi Cevdet teessüf ile târihini 

Çıkdı o ^ tt-ı siyeh neş’mizi bozdu âh

Sene 1266

1265 yılında Mısır valisi olan Abbas Hilmi I için yazılan bu târîh C’de vr. 
15 ’̂dadır.
Cevdet Paşa’mn kayınbirâderi Neş’et Bey için yazdığı târîh A ’da vr. 34^’da, 
C'de vr. 23 *̂ ’dedir.
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38

‘Ali Gâlib Paşa’nın vezâret ve şıhriyyeüne* 

(Mefâîlün / Mefâîlün / ıMefâîlün / Mefâîlün)

Sürür u şevk ile Cevdet oku bu tâm târihi 

‘Ali Paşa vezîr u ‘izz ile Sulmn’a ş ı^  oldu

39

15^ Trablusgarb’da inşâ olunan ^staM ne için

Târîh*‘

(Fâilâtün/ Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün)

1. Hazret-i ‘Abdulmecîd Hân kim vücûd-ı şevketin 

Dâimi lutfuyla Hak nıakrûn-ı şıhl^t eyleye

HastaMne yapdı lütfen askerîne Hak dahi 

Her kederden dâim ihsân-ı selâmet evleve

3. ‘Ömr u şân u şevketin efzûn edip Hak dâîmâ 

Sâyesinde böyle ‘âlem istirahat eyleye

4. Cevdetâ tarz-ı du'â üzre iki târîh-i tam 

Söyledim Allah cnakrûn-ı icâbet eyleye

5. Dâr-ı sıhhat yapdı ihsâmyle cünde pâdişâh 1269 

Asker-i İslâm’a Hak iteân-ı sıhhat eyleye 1269

‘Ali Gâlib Paşa için söylenen târih A ’da vr. 34^’de; C’de vr. 24*̂ ’dedir. 
Trablusgarb’da yapılan to ta ton e  için yazılan târflı A ’da 34^’dedir.
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40

Trablusgarb'da bina olunan Topçu Kışlasının târihidir.* 

(Müstefilûn / raüsrefilün)

1. Sulönu’l-isiâmi beni 

Mîn lutfihi haza’l-binâ

2. ‘Abdu’i-mecîdi’ I-mübte^â 

Fî külli emrin rahibeni

3. Suitânuım’l-ğâzi’l-kaviyy 

El-a'zami fîmâ yeienî-

4. ‘Adlün şefîkun rnün‘imun 

Envâ'u ^ y r i ahsenâ

5. Ve’hve imâmu’ l-müslimîn 

El-ferdu fî hakJa’ş-şenâ

6. Zıllun zalîlun ü’I-verâ 

Şemsun bi-eflâki’s-senâ

7. Minseyfihi efnâ'l-^'daj 

Eltâfuhu ‘ammet lenâ

Bu târih yalnızca C'de vr. 26 ’̂dadır. Tercümesi şöyledir;
1 “tslâm Sultanı lutfundan bu binayı yapmıştır.”
-  “Dâima Abdulmecîd, yaptığımız herşeyi hoş karşılamıştır."
3 “Gâzi Sultanımızın karar verdiği işler konusunda irâdesi kuvvetlidir.” 

“En güzel hayır çeşitlerini ihsân eder, âdildir ve şefkatlidir.”
5 “övgü  hususunda da eşsizdir. O müslümanlarm lideridir.”
6 “Devamlı gölgesi olan bir ağaç gibidir. Feleklerde parlayan güneştir.’  
^ “Onun kılıandan düşmam Allah yok etmiştir. Lutfu hepimizedir.”
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8. A ‘ lâ ledeyhi kıyemu 

İ'lâımı şer'in a'lenâ

9. Enşee lî-cündi’:-tubdye 

M eşten menTan emtenâ

10. Târîhun emlâ Cevdetün 

Yeüûhu cündün bi’l-finâ

11. Hellâ bina Sultânuna 

‘An cûdihi’l-meştâ benâ

Sene 1272

8 “Onun kaDnda, bildirilen şeriat değerleri yüceldi.”
9 “Topçu askerine sağlam bir loşla yaptırdı.”
10 “Askerin avluda okuduğu târîh, Cevdet’in yazdığı tarihtir."
11 “Yüce sultanımız, cömertliğinden bize bu kışlayı yaptı.”
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Bu dahi*

(Failâtun/ fâüâtün/ fâilâtün/ fâilün)

41

1. Hazretu’s-sultâni mebsû- tu’n-nedâ ‘Abdûlmecîd

Esbaha’n-nâsu ve emsâ minhu f i ’ş-şükri’l-mezîd

3.

4. 

3. 

6 . 

7.

Kad beni dâre devâin

Sâlimen*askeruhu tcdn

Felehu hükmün 'arîzu’l-

ceyyidin tevve cedîd 

külli mâ yeblî’l-'abîd

bisâti ve ’l-bâ‘i’l-medîd

Cevdehm errahahu min cevheri’I-beyti’l-kaşîd

Eş kürü beyte şifâin kad benâ ‘Abdûlmecîd

Sene 1269

1
2

3
4
5
6 
7

Bu manzume A ’da vr. 35 ’̂da, C’de 25^’dadır. Tercümesi şöyledir: 
“Cömertliği çok iyi bilinen Hazret-i Sultan Abdulmedd’e”
“İnsanlar sabah-akşam çokça teşekkür ettiler.”
“Tamamen yepyeni gûzei bir hastahâne yapürdı.'
A ’da yok. “Ordugâhı insana zarar veren herşeyden uzakü.”
A ’da yok. “Onun kudret kolu uzundur, geniş bir sahaya hükmediyor.” 
“Cevdet ona beytu’l-kasîd cevherinden târîh düşürdü.”
“Abdûlmedd’in yapunmş olduğu bu hastahane için ona teşekkür edelim,”
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42

16  ̂ Sa'deddin Efendi’nin meşîhauna

Târih*

(Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün / fâilün)

Cevherin târîh ile tebrik eyle Cevdecâ 

Câh-ı fetvâ sâni-i Sa‘d ile buldu revnakın

Sene 1275 

43

Sul^n ‘Abdülazîz’in culûsuna 

Târih*"

(Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün)

1. Taht-ı ‘âlî-baht-ı 'Osmanî’yi teşrif eyleyip 

Devlete verdi yeniden tâb u fer ‘Abdülazîz

2. Mesned-ârâ-yı M âfet âb-ı rû-yı saltanat 

Hazret-i Hakân-ı memdûhu’s-siyer ‘Abdülazîz

3. Makdem-i sa‘diyle baht-ı tahü bîdar 

Dâver-i şâWb-brân-ı dâd-ger ‘xA.bdülazîz

4. İşte ümrmd-i t e r a ^  şimdi geldi devlete 

Tâze can verdi cihâna ser-teser ‘Abdülazîz

5. Şark u garba hükm-i Wkmet-zâsını kılsın revân 

Pâdişâh-ı şehr-i yâr-ı bahr u berr ‘Abdülazîz

6 . Cevdetâ tenvir eder â fâ^  bu târ^-L tâm 

Verdi evreng-i cihândâriye fer ‘Abdülazîz

Sene 1277

Sa deddin Efendi’nin müşîhaana düşürülen târîh A ’da vr. 35^’dadır.
* * Sultan ‘Abdul'azîz’in culûsuna düşürülen târih A ’da vr. 37^’dadır. 3. ve 4. 

beyitler yalıuzca TezâJdr, II, s. 143’tedir.
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I 6t> Gazel*

(Mefâilün/ feilâtün/ mefâilün/ feilün)

1. Mütâlâ'amca bana hoş göründü ‘âlem-i râh 

Ki ehl-i ğiişşadan âzâdedir mesâ vü sabah

2. Gelirse bezm-i harama eğer o zâhid-i huşk 

Olur fedâ hep ehl-i şafâ da nefyi mübâh

3. Yeter bu nâz u tegâfül kadeh ver ey sâW 

Bahar mevsimidir hem de sâl-i şulh u salâh

4. Seyahat ehli eder iktibâs-ı nûr-ı şeref 

Bu şevkle dolaşır çarhı mâh olup seyyâh

5. Nedim’e gerçi sezadır lâüfe-gû olmak 

Yakışmaz ehl-i kemâl u vakâra fart-ı mizâh

6 . Çeker miyim feleğifl imtinâmru Cevdet 

Fuâd Efendi edince suâlimi incâh

44

Bu gazel A ’da vr. 3^’dedir.
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(Mefûlu / fâilâtü / mefâîlü / fâilün)*

1. Verdi ucuzca buseye hatt-ı ‘ izâr narh 

Kâlâ-yı vaşla sen de kes ey şîvekâr narh

2. Çıkdı şarâb-ı leblerin âteş bahâsına 

Yakdın dhânı eyledi l^dden güzâr narh

3. Çok bî-hüner 'azîz u hüner-mend hor olur 

Vermez felek bu sûk-ı cihâna yarar narh

4. Verdim bütünce vânmı bir nîm gamzene 

Olmaz bütün nigâhına cân-ı hezâr narh

5. Cevdet de müşteri geziyor nakd-i cân be-kef 

Sövle nedir visâline ev meh-‘izâr narh

Bu gazel yalnızca A ’da vr. 4 ’̂dadır. Çizilerek iptal edilmiştir.
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17  ̂ Tahmîs-i Gazel-i Şeyhülislâm ‘Arif Hikmet Bey

Harfu’d-dâl*

(Müstefilâtün / müslefilâtûn)

1. Her ebr-i dil guher ne-dâred 

Her şah be-dûş ber-ne-dâred 

Her ^ m  hevâ be-ser ne-dâred 

Her saht-ı heves hüner ne-dâred 

Her seng-i be-dil şerer ne-dâred

2. Ey peyk benâme çün derâyî 

Efzûn koni ğam-ı cüdâyî 

Kender reh-i 'ışk u mübteiâyî 

Cüz yâd-ı firak âşinâyı 

Kâşıd ^ b e r  diğer ne-dâred

3. Şubh talebem ne-buved lâmi‘

Kin baht-ı siyah buved mâni‘

Hunşud çu şafak zi-dîde sâü‘

Şad ceyb derîdeem zi-tâli‘

Şâmem haber ez-seher ne-dâred

Bu manzume A ’da vr. 5 ’̂da “Tahınîs-i Gazel-i Şeyhülislam ‘Ârif yikmec Bey’ 
başlığı altındadır. Ârif Hikmet Bey’in gazeli için bk. Şeyhülislâm Arif Hikmet 
Bey, Dtvân-ı Hikmet, İstanbul 1283, s. 89-90. Tercümesi şöyledir:
“Her bir gönül bulutunda inci olmaz
Her dal sırtında meyve olmaz
Her ham kişinin başmda kavak yeli olmaz
Her çok isteyende sanat olmaz
Her taşta alevli bir gönül olmaz."
“Ey haberci, ne vakit benim mektubumu getirirsen
Aynlık kederimi arttınrsm
Aşk ve kapılma yolunda
Sâdece aynlık gamı âşinâdır
(Bundan böyle) habercinin haberi yok.’
“Sabahı isterim aydınlık obnaz 
Bu kara baham buna engel oluyor 
Gözden fışkıran kan şafak gibi oldu 
Talih için bin cep paralamışım 
Akşamımın seherden haberi yok."
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4. ‘Aşık ki şeved zi bî-hod-i mest 

Şûyed 2i-heme cihâniyân dest 

Ez'işk-ı şerare bordeş cest 

Zâhid dil-i tû ne câ-yı ‘ışkest 

Her seng-i siyeh şerer ne-dâred

5. Dil hayf be-‘ışk an bütem reft 

‘Omrî be-hevâ-yı şûretem reft 

Rûşen gTiherî be-^sretem  reft 

‘Omr-ist nefes be-^yretem  reft 

Âyine cüz in hüner ne-dâred-

6. Der râh-ı fenâ be-derd u gam bâş 

Bâyâd zi-hûş dem be-dem bâş 

Biydar çü şem‘-i şubhdem bâş 

Âmâde-i menzil-i ‘adem bâş

in reh haber ez-sefer ne-dâred

7. Üftâde be-pâ-yı cust Cevdet 

Bî-pâ vTj serest ez-hevâyet 

Ya hâhiş-i rişte-i vişâlet 

Ğalüde çü guherest Hikmet 

Der râh-ı tû pâ vu ser ne-dâred

kendini kaybederek mest olur 
Bütün dünyalıklardan elini yıkar
O aşktan kaynaklanan kıvüamı götürdü 
Zâhid senin gönlünde aşka yer yoktur 
Her siyah taşın kıvılamı olmaz.' 
■'Heyhat o sevgilinin aşkıyla gönül gitti 
Bir ömür suretimin aşkıyla gitti 
Parlak bir ind hasretimle gitti 
Ömür bir nefesdir hayretimle gitti 
Aynada bu sanattan başkası yok.’
“Fena yolunda derdli ve gamlı ol 
Zaman zaman güzeli yâd et 
Sabah mumu gibi uyamk ol 
Yokluk menziline hazır ol 
Bu yolun seferden haberi yok.’
“Cevdet vuslat ipi ricasıyla 
Elsiz ayaksız senin ayağına düşmüştür 
Senin yolunda elsiz ayaksız 
Hikmet cevher gibi yuvarlanımşur.’
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17b Gazel*

(Mefûlû / mefâîlü / mefâîlü / feûlün)

1. Ye ’s âteşine yanmaz ise dâne-i ümmîd 

Cennet görünür âdeme virâne-i ümmîd

2. Ger ye’s humârın verecek ise sonunda 

Evvelce şikest olsun o peymâne-i ümmîd

3. Her kân döner idi ‘Arab saçına dehrin 

Ger etse ışlâh onu şâne-i ümmîd

4. Gül mevsimi geldi geçiyor rrrürde-dilâna 

Açılmadı hâlâ der-i kâşâne-i ümmîd

5. Biz düşmez idik dûzah-ı endîşeye ammâ 

Hırs âteşi etdi bizi pervâne-i ümmîd

6. Sevdâ-yı lebin terk ile dil kâküle düşdü 

Bağlansın o zencîre bu dîvâne-i ümmîd

7. Derd-i sere bâdî değil eflâk bizi

Hep eyledi sergeşte-i humMne-i ümmîd

8. Cevdet ne kadar çekse humarın yine ‘âlem 

Elbette olur rehrev-i mevhâne-i ümmîd

47

Bu gazel A ’da vr. 4^’dedir. 
3 a. dehrifl: dehrin A.
^ a. lebiû; r u ^  A.
^ Bu beyit A ’da yoktur.
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18  ̂ Harfu’z-zâl*

19^ (Mefûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün)**

1. Zan etme hemân çehre-i zerdimde eşer var 

Hicran eleminden dil-i zarımda neler var

2. Ey bâd-ı sabâ uğramaz oldun bu diyâra 

Gel söyle Stanbul ^rafmdan ne ^ b e r  var

3. Var Ml-i perişanımı 'arz eyle o yâre 

Zîrâ 6 urafdan ne gel i r var ne gider var

4. Ta^îr edemem sûz-ı dil ü derd-i derûnum 

Söyletme beni hâur-ı zârımda keder var

5. Yok Mlimi ‘arz eylemeğe tâb u tüvânım 

Cevdet ser-i şûrmıda bu dem derd-i sefer var

48

B’de bu başlık alünda şiir yazılmamışur.
Bu gazel A ’da vr. 9*̂ ’dedir. Çizilerek iptal edilmiştir.

1 a. Zan etme çehre-i zerdimde easr var A. Bu beyit için bk. BeJâgat-ı Osntâniye, 
s. 69.

-  Bu beyit için bk. BeJâgat-ı Osmaniye, s. 100.
3 Bu beyit için bk. BeJâgat-ı Qsmâniy>̂  s. 100.

Bu beyit için bk. B elâ ^ -ı Osmaniye, s. 69 ve 107.
5 Bu beyit için bk. Be/âgat-j Osmaniye, s. 69 ve 104.
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49

(Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün)

1. Olmuşam ol rütbelerde dâğdâr-ı intizâr 

Sînem oldu ser-te-ser bir lâle-zâr-ı intizâr

2. Dil tef u tâb-ı hevâ-yı Mışr ile bî-tâb iken 

Onu da billah unutdurdu bu nâr-ı intizâr

3. Sen gelir bâri Stanbul’dan havâdiş ey sabâ 

Cânuna kâr ecdi zîrâ rûzigâr-ı intizâr

4. Goriceyi koklar yine feryâdı kesmez 'andelîb 

Bağnna batmış gibi onun da Mr-ı intizâr

5. Dîde-dûzem öyle kim Cevdet peyâm-ı ‘avdete 

Çeşmime kendi müjemdir hâr-ı zâr-ı intizâr

Bu beyit BeJâgat-ı Osmâniys, s. 45’te örnek verilmiştir.
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20  ̂ ‘Ârif Hikmet Bey Efendi’nin Gazeline Nazire*

(Mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün)

1. Göçüp geçmişse de ehl-i şafânın nâmı kaimışdır 

Cem’in bezra-i cihanda bunca yıllar câmı kaimışdır

2. Nigâhı mest ammâ neş’e-i hüsnü geçip şimdi 

M elâ^t bezminin ancak acı bâdâmı kaimışdır

3. Cihandan ferş-i himmet tay olunmuşdur fakat ^ l^ n  

Dilinde Hâtem’in efsâne-i in'âmı kaimışdır

4. Şafâsı kalmamış bu şayd-gâh-ı ‘âlemin ancak 

Hevâ-yı câh nâmında kuru bir dâmı kaimışdır

5. Esîr-i fırsat olma kim nice bâlâ-rev-i ikbâl 

Uçup hayli per-i nahvet ile encamı kaimışdır

6. Gümüş servi temâşâ etsin ol meh bahr-i eşkımde 

Gözümde çün hayâl-i kad-i sîm-endâmı kaimışdır

7. Ne Cem kaldı ne câmı neş’esi var bezm-i ‘âlemde 

Fakat sâ^erin  resmîce bir ibrâmı kaimışdır

8. Yemiş içmiş selef bezm-i sühandan şimdi ahlâfa 

Tenak^l etmeğe eşmâr-ı nazmın Mmı kaimışdır

50

Bu gazel A ’da vr. 9^’dadır. Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey’in 
“Nigâh-ı mestiniû ne tâb ne ârâmı kaimışdır
Tenakkul etmeğe işkeste dü bâdâmı kaimışdır” matlâ’h gazeline naziredir. Bk. 
Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey, Dîvân-ı Hikmet, İstanbul 1283, s. 145.
Bu beyit için bk. Ziyâ Paşa, Harabat, İstanbul 1292, s. 74.
Bu beyit A ’da yoktur.
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9. Benim nazmımda yok evvelki Cevdet ^b'ım ın ancak 

Reh-i Mkmetde pûyân olmağa ikdâmı kalmışdır

10. O faty-ı câh-ı fecvâ ‘Arif-i hikmet-şinâs-ı ‘aşr

Ki medhin etmedin bir ferd-i müstesna mı kalmışdır

11. Hüner-mend-i eslâfı geçip nazm ile inşâda 

Yamnda Şâib u Vaşşâf’m ancak nâmı kalmışdır

Bu beyit A ’da yoktur. 
Bu beyit A ’da yoktur.
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2 O (M efûlü / mef âilü / mef âilü / f  eûlün)

1. Gîsulan gerçi dile zendr-i cünundur

Sevdâ-vı bahâr-ı hatlı bilmem ne füsûndur

7 Sen gerçi ğazâl-i harem-i cânsm ammâ 

Serpençe-i ‘aşkında pelengân zebûndur

3. Perverde-i nâz etmek içün mürg-i ^ yâ lin  

Sinem kafes u dine süveydâ-yı derûndur

4. Şad dağ-ı cefâ ile tenim oldu çerâğan 

Her lâle-i çeşmim ona fevvâre-i hûndur

5. Perçem gibi yâr atdı omuzdan bizi ey dil 

Bilmem nazarı böyle niçün ‘âşıka dûndur

6. Hâk-i kadem-i Mevleviyân olalı Cevdet 

Âsâr-ı nev-hâmesi i'câz-nümûndur
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(Mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün)*

1. Kalemrev-i dile dânâ gider gezer de gelir 

Yerinde rehrev-i ma'nâ gider gezer de gelir

2. Garîb olan bârgehin hâk-i kûyine her gün 

Va^n vatan deyû cânâ gider gezer de gelir

3. Şikâr-ı dâne-i hâl-i lebin olan âdem 

Cinâna varsa da faraza gider gezer de gelir

4. Lyup hevâsına lâbüd giden Stanbul’dan 

Yine geşü-i derya gider gezer de gelir

5. Vamnda seyr ile devrân edenler eflâke 

Mişâl-i hazret-i Monlâ gider gezer de gelir

6 . Lebîb’e peyrev olup esb-i tab‘ımız Cevdet 

Diyâr-ı bâüna gûyâ gider gezer de gelir

52

Bu gazel A ’da vr. 143’da, “Tanzîr-i gazel-i Lebîb Efendi’  başlığı altındadır.
2 Bu beyitte “olan" kelimesi çizilmiştir.
3 Bu beyitten sonra yazılan iki beyit, okunamayacak şekilde karalanmıştır,
5 b. monla: molla A.
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21  ̂ ‘Ârif Hikmet Bey Efendi’nin Gazeline Nazire*

(Mefâîlün / mefâîlün. / mefâîlün / mefâîlün)

1. O şuhun dîde-i meygûnu sanma ‘işret etmişdir 

Hemân ‘uşşâk kanın içmeyi bir ‘âdet etmişdir

2. Gönül eğlencesi pfl-ı sirişkimden olup dilgîr

O âhu-peçe merdüm-zâdelerden vahdet etmişdir

3. Olur şebnem gibi revnak-ürâz gülşen-i meclis 

O kim ahbâb içinde terk-i vaz‘-ı külfet etmişdir

4. Bu şûret ‘âleminde keşret-i timsâle aldanmaz

O kim dil-Mnesin mir’ât-ı sur-ı vahdet etmişdir

5. Gubâr-ı gelip ‘âyine-i ruteâr-ı dildâre 

Siyeh rûzân-ı ‘aşkı dîde-dûz-ı ^ y re t etmişdir

6. Tenezzül ‘ayn-ı rif‘atdir onunçün şun‘-i Yezdânî 

M a^m -ı kâkülü bâlâ-yı çeşm-i ‘izzet etmişdir

7. Ğurûr-ı ‘afv-ı ‘âlî-i Hudâvendî ile Cevdet

Reh-i hikmetde küstâMne nazma cür’et etnnişdir

8. Cenâb-ı Şeyhülislâm ‘ârif-i esrâr-ı hikmet kim 

Hüner-perverliği kendüye vaz‘ u ‘âdet etmiştir.

53

Bu gazel A ’da vr. 8^’dadır. Çizilerek iptal edilmiştir. Bu gazel ‘Ârif Hikmet 
Bey’ in
“Leb-i gülgûm yâriı\ nûş-ı câm-ı ‘işret etmişdir
Soruldukça onunçün keşf-i râz-ı haclet etmişdir" matlâ’h gazeline naziredir. Bk. 
Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey, IXvân-ı Hikmet, İstanbul 1283, s. 136-137.

-  Bu beyit çizilmiştir.
5 Bu beyit çizilmiştir.
^ Bu beyit için bk. BelâgaM Osmaniye:, s. 65.
^ a. hudâvendî: keremkârî A.
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Bursa’da iken müsieşâr-ı şadr-ı ‘âlî Fuâd Efendi ile müştereken 

söyienmişdir.*

(Fâilâtün / mefâîlün / fâilâtün / mefâîlün)

1. Dîde fevvâre dil-î zâr suyun bâşıdır Cevdet 

Bu Teferrüc’de akan gözlerimin yaşıdır Fuâd

2. Sîm-bâzûların andıkça Gümüşsüyü’nda Fuâd 

Gözlerim sanki Burûsa’da Pırurbâşıdır Cevdet

3. Der-i dükkânçe-i vaşhnda kumaşa peçenin Cevdet 

Pister-i râhat-ı ‘âşık eşiği tâşıdır Fuâd

4. Kaplfca suyu gibi âteş-i seyyâle-i eşk Fuâd 

‘ÂşıkıA bak eşer-i âh-ı şerer-pâşıdır Cevdet

5. L'Iucâmi'deki mihrâbı ne yapsın ‘âşık Cevdet 

^b le-i vahdet ona yârin iki kaşıdır Fuâd

6 . Reh-i nâ-refte Burûsa’da açıp kilk-i Fuâd 

Bendesi Cevdet onun peyrev u yoldâşıdır Cevdet

Bu gazel A ’da vr. 11^'dadır. Şiirin başında şu açıklama vardır: “Şadr-ı ‘azam 
müsteşân Fuad Efendi (Fuâd Paşa) ile berâber Bursa’da iken Teferrüc nâm 
mesirede bir su başında idik, Sulann şaniust silsüe-i efkân bozub na?m-ı eş âra 
mâni' olurmuş derler. Li-ecli’ t-tecrübe tabi'atlanmıza zor iderek bir gazel 
söyleyelim deyip bu ğazel-i müştereki söylemiş idik.’
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2 lt> (Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün / mefâîlün)*

1. Anılsuı yâr ile hem-pâ-yı seyrân olduğum yerler 

O lutf erdikçe ben noahsûd-ı yârân olduğum yerler

2. Tüter dâim gözümde haşre dek hülyamdan çıkmaz 

O şvıhun âteş-i rüyiyle sûzân olduğum yerler

3. Akıp cûlar gibi çağlar sirişkim yâda geldikçe 

Gezîp ol serv-i kâmet ile ^ndân  olduğum yerler

4. Baüa'sünbül gerekmez Mtıra geldikçe ey gül-rû 

Senin sevdâ-yı zülfünle perîşân olduğum yerler

5. Baüa bâğ-ı iremden dahi yeğdir ol semen-bûyun 

Temaşası ile bî-şabr u bî-sâmân olduğum yerler

6. Tecellîhâne-i hulyâda kaldı Cevdetâ ancak 

Bakıp mir'ât-ı ru^ânna ^yran  olduğum yerler

Bu gazel A ’da vr. 12 ’̂dadır.
^ Bu beyit için bk. BeJâgat-ı Ostnâniye, s. 51.
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(Mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün)*

1. Anılsın yâr elinden câm-ı mey nû§ etdiğim demler 

Neşât-ı vaşi ile dehri ferâmuş eidiğim demler

2. Amlsm. bâri şimdi bizim yârân Stanbul’da 

Boğaziçinde mevc-i mey gibi cûş etdiğim demler

3. Bana zindan olur Mışr'm sarâyı yâda geldikçe

O Yûsuf-hüsnü hasretle derâğûş etdiğim demler

4. Haram olmaz mı zevti Ümm-i Dünyâ’nın anıldıkça 

Dil-i râzı o Rûmî -peççeye dûş etdiğim demler

5. ‘Aceb,.gülşende olsun Mtır-ı atoâba gelmez mi 

Hezârı âh u feryadınla Mraûş etdiğim demler

6. Tararken turrasın yâdına gelsin bâri cananın

O sevda ile ‘aklım Mne-berdû§ etdiğim demler

56

Meğer sermâye-i şâdî imiş kû-yı dUârâda 

Sirişkim nakdini M k ile mağşuş etdiğim demler

Cevdet Paşa’mn Mısır’da can sıkınüsı ile söylediğini belirttiği bu gazel (bk. 
Tezâldr, IV, s. 59) A’da vr. 13 ’̂dadır.

3 Bu beyit çizUmiştir.
5 A ’da üçüncü beyittir.
6 A ’da Udnd beyittir.
^ Bu beyit için bk, BeJâgat-t Osmaniye, s. 82.
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8. Anıp İstanbul’u feryâdun ile eylerim âhenk 

Burada ‘ud u kânun perdesin gûş etdiğim demler

9. Siri§k-i âlimi gör bâri zâlim yâdına gelsin

Senin şevk-i lebinle hûn-ı dil nûş etdiğim demler

10. Gelince yâda Cevdet ağlarım şadr-ı keremkârm 

Der-i lûtfunda ekdân ferâmûş etdiğim demler

11. Reşîd Paşâ-yı deryâ-dil ki Nîl-isâ akar eşkim 

Gelip yâda mey-i feyzî ile cûş etdiğim demler

12. Şafâ-yı mevsim-i Şemmu’n-nesîm Mışr’a râcihdir 

tXişüp pâyine pûs-i Mk-i pâpûş etdiğim demler

13. Akar mânende-i Nîl eşk-i çeşmim yâda geldikçe 

O Yûsiıf tal'ati Cevdet derâğûş etdiğim demler

8 Bu beyit çizilmiştir.
9 Bu beyit A ’da beşinci sıradadır. 

Bu beyil çizilmiştir.
Bu beyit A ’da yoktur.

1- Bu beyit çizilmiştir.
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22^ Tahmîs-i Öazel-i Hoca Fehîm*

(Mefâîlün / feilâcün / mefâîlün / feilün)

1. Seherde bâd-ı şabâ müjde-i gider 

Hezâr-ı zar ile bülbül de gonce-zâra gider 

Birer ^ y â l ile herkes birer kenara gider 

‘A le’ş-şabah cihân hal^ kâr u bâra gider 

Belâ-keşân-ı müebbet de kûy-ı yâre gider

2. Devâ-yı dâdııruza olmazsa lâle-gûn-ı sirişk 

Sevâd-ı dîdemiz ey dil olur zebûn-ı sirişk 

Olur mu bezm-i hevâda şafâ bi-dûn-ı sirişk 

Kebâbı iaht-i ciğerdir şarâbı hûn-ı sirişk 

Müretteb ‘işret edenler bizim diyâra gider

3. Gelince zîb-i zenahdâna nev hatt-ı cânân 

Cihân olur Kızıl Elma’ya dek Frengistan 

Oturdiı bâle hayâl-i ‘izâr ile kara kan 

Humâr-ı bâde-i ‘aşfan çeken siyeh-mestân 

Hevâ-yı la’l-i lebiüle Kızıl Hişâr’a gider

4. Berâ-yı dağdağa-i devr-i dûn etme cedel 

Ki hep fuşûlü teselsül-ürâz-ı rûl-i emel 

Eder müsadere şartınca cân u câhı ecel 

Gider seninle berâber cezâ-yı cins-i ‘amel 

Nukûd u mah kıyâs eyleme mezâra gider

5. ^rîn-hân-ı ‘inâyet olur mu sâdık olan 

Şehâdet uşbu‘i dendân yer muvah^d iken 

Rumûz-ı vahdeti ketm eyle Cevdet açma dehen 

Bu dâr içinde Fehîmâ kelâm-ı -diyen 

Mişal-i ^zret-i Manşûr pâyidâra gider

57

Bu manzûıne çizilerek iptal edilmiştir. Cevdet Paşa Tezâkîr IV s. 23’de ikinci 
mısradaki •'zâr ile" ifâdesinin galac olduğunu, doğrusunun “zârî ile” olması 
gerektiğini, ancak bunun da vezne uygun olmadığım, dolayısıyla bu şiiri 
divamndan “tayy’  ettiğini söylemektedir.
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Tahmîs-i öazel-i Şeyhülislam ‘Arif Hikmet Bey* 

(Mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün)

1. Ciğerde gerçi zahm-ı çeşm-i hûn-âşâmı kalmışdır

O mest-i nahveüfi de hüsnünüfi encamı kalmışdır 

Melâl^t bezminiö mahmurluk hengâmı kalmışdır 

Nigâh-ı mestinin ne tâb u ne ârâmı kalmışdır 

Tenakkul etmeğe işkeste bir bâdâmı kalmışdır

2. O rütbe derd-i ser çekdim bu bezm-i rezm-i ‘âlemden 

Ki gönlüm ürker oldu şimdi ism u resm-i ‘âlemden 

Şafâ maslûb olmuş bezm-i germâ-germ-i ‘âlemden 

Bisât:i neş’e-i Cem tayy oluruniiş bezm-i ‘âlemden 

Hemân bu kubbe içre bir tanîn-i câmı kalmışdır

3. Vücûd-ı ehl-i cûdı kezâlik merg etse de imM 

Mübârek disıtânı ‘âlemi eyler yine ihyâ

Nice ehl-i kerem geçmiş ki nâmı söylenir hâlâ 

Ecel tay eylemiş tomâr-ı ‘ömr-i Hâtem’i ammâ 

Eyâdî-i cihanda defter-i in‘ânu kalmışdır

4. Teneffüs kûşesi yokdur bu beyt-i târ-ı dünyâmn 

Ta^ssür revzenidir ra^esi dîvâr-ı dünyâmn 

Pes u pîşin gözet alünda kalma bâr-ı dünyâmn 

Der u dîvân gitmiş köhne resm-i dâr-ı dünyânın 

Felâket-rîz u mâil bir muzahref bânn kalmşıdır

58

Bu manzume A ’da vr. lo^-iob’dedir. Ârif Hikmet Bey’in gazeli onbir beyit olup 
sekiz beyti tahmis olunmuştur. Bk. Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey, Dîvsn-ı 
Hikmet, İstanbul 1283, s. 145.
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22b

5. Sakın ikbâline aldanma olma ^zım dan  M lî 

Cihâmn bir karâr üzre gider mi hiç bir M li 

Humarı neş’esin idbân ikbâlin olur tâlî 

Nice zû-nahvetin esb-i serîu’s-seyr-i ikbâli 

Tarîk-i gam-refîk-i câhda encamı J^lmışdır

6. Beni giryân eden zan etme bir beyhûde hülyadır 

Sirişk-i çeşmime bâiş ne hulyâdır ne ru’yâdır 

Çemende olsa da dil-i çağlar câ-yı temâşâdır 

Mecârât-ı sirişkim cûy ile zan etme bî-câdır 

Hayâlimde o şûhun kadd-i sîm-endâmı kalmışdır

7. Yemiş evvel gelenler naW-i nazmın meyve vü bâr m 

Mecârî-i ^yâ lin  çiğnemişler hep çemen-zânn 

Derip devşirmiş eslâf-ı hikem-pîrâ bütün vârm 

Mukaddem çîre-destân çîde etmiş pu^e eşmânn 

Mezâmînin riyâz-ı ma'rifetde Mrm kalmışdır

8 . Dil-i Cevdet şarâb-ı nâb ile zevk u şafâ bulmaz 

Çemende olsa da bülbül gibi giryân olur gülmez 

Kadeh lebrîz-i şahbâ olsa da dil şevWe dolmaz 

Gönül Hikmet kadeh-peymâ-yı ümmîd-i neşât olmaz 

Bu bezm-i gam-fezâda neş’e-ver ş a ^ â  mı kalmışdır
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Şadra'zam Reşîd Paşa’nın mukaddemen söylemiş olduğu bir 

gazelinin tahmisidir.*

(Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün)

1. Geçdi ol dem kim bana ‘arz-ı cemâl eylerdi yâr 

Gâhîde cevr ile cismim bî-mecâl eylerdi yâr 

Böyle lutf u l^hr ile lahvîl-i hâl eylerdi yâr 

Hey şeb-i deycûr-ı hasret kim celâl eylerdi yâr 

Melce-i ümmîdime sedd-i cidal eylerdi yâr

2. Âh o gül-rû hezârân hâre rağbet eyleyip 

Nâlemi gûş etmedi eşrâra rağbet eyleyip

Her zaman bir kâr-ı nâ-hemvâra rağbet eyleyip 

Ben niyaz etdikce ol ağyara rağbet eyleyip 

Dâimâ nâmûs-ı ‘aşkı pây-i mâl eylerdi yâr

3. Âh ol hengâme-i rûz-ı tahassür kim diriğ 

Ya'ni ol hengâm-ı dil-dûz-ı tahassür kim dirîğ 

Vakt-i cangâh-ı gam-efrûz-ı tahassür kim dirîğ

Ol siyeh rûz-ı ciğer-sûz-ı tahassür kim dirîğ 

Dûd-ı âhımla şeb-i zulmet misâl eylerdi yâr

4. Dergeh-i vâlâ-yı ‘uzlet kim müsâvî vaşi u hicr 

Dâr-ı ikbâl u sa'âdet kim nrüsâvî vaşi u hicr 

Câ-yı râhat-zâ-yı vahdet kim müsâvî vaşi u hicr 

Âh ol künc-i ferâğat kim müsâvî vaşi u hicr

Sûr u matem bir iken bilmem ne M İ eylerdi yâr

59

Bu manzume A’da vr. 7^-7^; C’de vr. 14 ’̂dadır. 
d. hasret; hayret C.
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5. Elde câm-ı mey gelip verdikçe bezme âb u tâb 

‘Aks-i rûyundan hicâb eylerdi mâh u âfitâb 

Dilde şevk, u dîdede nem Cevdetâ bende Wcâb 

Hayf ol meclis ki mir’ât-ı cemâli der-nikâb 

Tutî-i ^ b ‘-ı Reşîd-i zân lâl eylerdi yâr

6 . Şadr-ı deryâ-dil ki her fende kemâli aşikâr 

Hâmesinden reşhadır çün kim bu nazm-ı âbdâr 

Eyleyip tahmisine min ğayr-ı haddin ictisâr 

Eylerim vird-i zebân ben de onu leyi u nehâr 

Hâüra geldikçe eski Mle:-i dâr u diyâr

Bu bend A’da yoktur.



23  ̂ Harfu’z-zâu*

24  ̂ Tahmîs-L muzarraf li-ğazei-i Hoca Süleyman Fehim Efendi*

Mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün)

1. Giderdik kâr-ı ‘aklı re’y u tedbîre peşîmâruz 

Cünûn-ı ‘aşk ile âvâre olmuş sâde-levhâruz

Ki sırr-ı ba^-i Mkmetden geçen âzâde rindânız 

Heyulâ-yı hevesden dür olan bir cevher-i câmz 

Bakıp biz şûret-i âyine-i takdire hayrâmz

2. Ezel nûş eyledik câm-ı sitem-âmîz-i dildân 

Ciğer kanıyla kânT olmuşuz şimdi şafak-vârî 

Şeb-i hayretde her dem hûn-ı eşk-i çeşmimiz cârî 

Bizi huşyâr eder sanma bu câm-ı çarhın edvân 

Şabâh-ı haşre dek bîhûd olan mestâne rindânız

3. Bize sensiz per-i pervânedir bâlîn-i râ ^ t  âh 

Düşürdü pister-i derde bizi bu sûz-ı hasret âh 

Gönül tâb u tef-i hicrinle oldu pür-harâret âh 

Bize beytü’I-hazandır ğayn fânûs-ı selâmet âh 

Şeb-i târîk-i firiptde serâpâ şem‘-i sûzâmz

4. Çıkar dûd-ı ta^ssür sûz-ı ‘aşkınla ser-i dilden 

‘Aceb mi başımızda yansa âteş aWter-L dilden 

Dimağ-ı âsûde-i ‘od-ı şafâyız micmer-i dilden 

Keiûgîr oldu nâle şîşe-i rûşen-ter-i dilden 

Çekip âh-ı firâkın her nefes nânn-la nûşânız

5. Bize ‘arz-ı cemâl etmez mi Belkîş-ı emel âhîr 

Gönül kâşânesinde şân-ı şevket vâyemiz zahir 

Şafâmız var Sebâ-yı dilde feyz-i ‘uzlete dâir 

‘Uluvv-i câh ile biz Cevdet-âsâ olmayız fâWr 

Fehîmâ Mtem-i dâğ-ı muhabbetle Süleymâmz
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60

B’de bu başlık altında bir şiir yazılmamışür. 
Bu manzume A’da vr. 15-15*̂ ’dedir.

5 b. şevket: başmet A.
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24  ̂ (Fâilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün)*

1. Pür olunca yed-i takdir ile mînâ-yı heves 

Kendi tab'ıyla gelir neş’e-i şahbâ-yı heves

2. Hat gelip cevher-i ferd dehenin öpmekden 

Şûret-i ye’s-pezîr oldu heyûlâ-yı heves

3. Şâhid-i kâm ile geçmez kader olmazsa eğer 

Tutsa da dâmen-i tedbîri ZelîM-yı heves

4. Kendini kâide-yi ‘akl ile vur hendeseye 

Olma beyhûde yere zâviye-peymâ-yı heves

5. Kimsenin bâşma devlet kuşu komnaz ey dil 

Kays-v'eş olma dilbeste-i Leylâ-yı heves

6 . Göz karartı r saıia ağyâr-ı siyeh-dil ey şûh 

Olma âhû gibi âvâre-i şa^â-yı heves

61

/. Oldu endîşe-i dürc-i deheniü şev^y  le 

Sadef-i sîne-i Cevdet de güher-zâ-yı heves

Bu gazel A ’da vr. 16 ’̂dadır. 
Bu beyit iptal edilmiştir.
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26  ̂ (Mefâîlun/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün)*

1. Yine oi şehsüvâr-ı nâz pür-çîn-i cebîn olmuş 

Nigâh-ı dîdesi ^nçer be-dest-i u kîn olmuş

2. Sav\ü ey dil yolundan câna ^ ş d ı var gibi yârin 

Ki tîr-i gamzesi kâkül ucunda der-kemîn olmuş

3. O da kendi gibi bir kâfire meftun mudur bilmem 

Bugün çâk-ı girîbân eyleyip endûh-gîn olmuş

4. Ne kâfir kişisin kim nakd-i şabr u dîni ‘uşşâkın 

Bütün, hep bir nigâh-ı nîmine zâlim rehîn olmuş

5. Dayanmaz tâb-ı ruteânna nûr-ı dîde ey meh-rü 

Onunçün çeşmimiz muhtâc-ı câm-ı dürbîn olmuş

6. ‘Aceb kaç bin dhânı pâyimal-i nâz eder Cevdet 

Yine ol şehsüvânm böyle pür-çîn-i cebîn olmuş

62

3
Bu gazel A'da vr. 16^’dedir.
Bu beyit çizilerek iptal edilmiştir.
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29  ̂ Taiî2Îr-i Gazel-i ‘A ^  Bey*

(Fâilâtün/ fâilâcün/ fâilâtün/ fâilün)

1. Mevc-i meydir cevher-i âyîne-L esrâr-ı feyz 

K u l^ - ı şavi-ı sebûduLT tûü-L gülzâr-ı fey i

2. Biz humâr-ı ne§'e-i vıışlat ile sergeşteyiz 

Câm-ı şah±>âdan gelir zâhid bize âşâr-ı feyz

3. Delmedikçe bağnm gevher gibi çarh-ı felek 

Eylemez hiç kimseyi şâyeste-i pâzâr-ı feyz

4. İstikâmeüe bulunmaz merkez-i ikbâl kim 

Şimdi gecrevlikdir ey dil devre-i pergâr-ı feyz

5. Olma serv-âsâ sakın serkeş ki bâğ-ı dehrde 

Şâh-ı pür-berk-i tevâzu'dur veren hep bâr-ı feyz

6. Cevdetâ râh-ı ‘A ü ’da hâme ihdâ eyledi 

Bezmgâh-ı ‘âleme bir sâğar-ı serşâr-ı feyz

Bu gazel A ’da vr. ITO’dadır. Atâ Bey’in 
“Gayrı etme iltica Allah’dan gayra ‘Atâ
Ol ‘Azimu’ş-şândır iJjsân eyleyen şân ile feyz” makta’lı gazeline naziredir. Bk. 
‘Atâ Bey, Dtvân-ı ‘Atâ, İstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emîrî, manzum 301, vr. 
37».
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35^ Harfu’l-kâf

(Mefaîlün / feilârün / mefâîlün / feilün)**

1. Hayâl-i yâr ile dsm-i nizârım oldu hayâl 

Bana vişâli ise ol şehin ^yâ l-i muhâl

2. Bugün yârın deyû ümidvâr olup kaldık 

Kibar va'desine döndü gitdi va‘d-i vişâl

3. Ümîd-i ‘lyd-i visalinle ey hilâl-ebrû 

Tutar fütâdelerin her zaman, savna-ı visâl

4. Bahâr-ı hüsnü kemâlinde tam çağında 

Temayül etmedi Mlâ bana o taze nihâi

5. ‘İzâra geldi bahâr-ı yine Cevdet 

Temâyül etmedi gitdi bana o tâze nihâi

6. O bir ğazzâl-i Haremdir olur mu şayd-ı mübah 

Düşündüğün ise Cevdet bütün ^ yâ l- i muMl

64

Bu başlık altında şiir yazılmamışur.
Bu gazel A ’da vr. 17^’dedir.

2 Bu beyit için bk. Belâgat-ı Osmaniyê  s. 111.
3 u beyitten sonra yazılan iki beyit okunamayacak şekilde karalanmıştır. 
5 Bu beyit çizilerek iptal edilmşitir.
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(Fâilâtün / feilâtün / feilâtün / feilûn)*

1. Devr edip dâire-i ^yreti her-bâr gönül 

Oldu sergeşte vü dermânde çü pergâr gönül

2. Yâr ahvâlimi bilmez mi teğafül mü eder 

İşte bu şüphe beni eyledi bîzâr gönül

3. Dâne-i M li hayâliyle nihayet oldu 

Dâm-ı ser ^İka-i gîsûya giriftar gönül

4. Bu ^ 'dar düşme aman çah-ı zekan kaydına kim 

Eder elbet seni çâh-ı gama dûçâr göüül

5. ‘Arz-ı M İ eyleme mümkün mü'aceb dildâre 

Ki odur çâre-dih-i Cevdet-i nâçâr gönül

Bu gazel A ’da vr. 18^’dadır.
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(Fâilâtün / feilâcün / feilâcün / feilün)*

1. Yâr elbette olur ahvâline âgâh gönül 

‘Abes olmaz bu ^ d a r  âh-ı seher-gâh gönül

2. Gâh u bî-gâh ederek hasret ile âh gönül 

Hâlini yâre duyurdun gibi eyvâh gönül

3. Yâre te’şîr eder elbette senin âhların 

'Abes olmaz bu ^ d a r âh-ı seher-gâh gönül

4. Şabr-ı ‘â§ık gibi yok ol sanemin insafı 

Ola feryâd-resin hazret-i Ailâh gönül

5. Yâreni yâra beyân etmeğe yok bende mecâl 

Meğer imdâd ede bu nâle-i nâgâh gönül

6. N’eylesem âh ki 'âşıklığunı yâre duyursam 

Âh-ı şeb-hîz ki tâ r a ^  ede ol mâh gönül

7. Cevdet’i cân u cihandan hele bîzâr etdi 

Sinede gizledigin ‘âteş-i cân-gâh gönül

66

Bu gazel A ’da vr. 19 ’̂dadır. Bu beyit çizilerek iptal edilmiştir. 
Bu beyit çizilerek iptal edilmiştir.
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36̂ > Lofça’ya gidildikde söylenmişdir*

(Fâilâtün/ feilâtün/ feüâtün/ feilün)

1. Neden oldun bu ^ d a r  ye’süe nâlân gönül 

Yok mu ‘âlemde senin derdine derman gönül

2. Gizli gizli ne bu eyvâhlanA âhiann 

Anladım pek eşer etmiş sana hicrân gönül

3. Kendini âteş-i âh ile ‘aceb yakmadasın 

Hiç demezsin ki tenim de ola sûzân gönül

4. Kendi hâlime bırak bâri beni sen vâr ol 

Tâbiş-i ^ r e t  ile şem‘-i şebisıân gönül

5. Vaçın iklimine düşdüm ise de n’eyleyeyim 

Oldu gitdi bana bigâne bu hayran gönül

6. Vatana gelroişiken bezi u cûd eyleyerek 

Yine bin cân ile İstanbul’u cûyân gönül

7. Ben de bilmem ki nedir bende bu M let Cevdet 

Gözlerimden ediyor kanlı su rızân gönül

8. Zannıma dâire-i feyz-i Reşîd Paşa'dan 

Ayn düşdüğü içün etmede efgân gönül

9. Sadr-ı pâkîze-güher kim bu kadar hasret ile 

Hâk-i dergâhını yâd etmede her ân gönül '

10. Yine yüz sürmek içün hâk-i der-i devletine 

Rûz şeb olmada bu şevk ile nâlân gönül
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Bu gazel A ’da vr. 18^’de, “Rumeli’de söylenmiş gazel” başlığı altındadır. 
 ̂ Bu beyit için bk. BeMgat-ı Osmaniye, s. 58.

3 Bu beyit A’da yoktur.
5 Bu beyit A ’da yoktur.
8 Bu beyit A'da yoktur.
9 Bu beyit A ’da yoktur.

Bu beyit A ’da yoktur.
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37^ Tan2îr-i Ğazel-i Kâmil Paşa*

(Fâîlâtün / mefailün / feilün)

1. Kendi kendine nâz eder gönlüm 

Yâre ammâ niyaz eder gönlüm

2. Bahye-kârî-i z a ^ - ı  sîne içün 

Târ-ı eşki dırâz eder gönlüm

3. Zabt olunmaz ‘ınân-ı âh-ı seher 

Çaresiz keşf-i râz eder göiîlüm-

4. Vatanı yâd ile figanlar edip 

Böyle âhenk-sâz eder göfilüm

5. Duyup ağyâre yâr olduğunu 

Yardân ihtiraz eder gönlüm

6. Hazret-i Kâmil’e nazire değil 

Cevdet ‘arz-ı niyaz eder göhlüm-

7. Olsa makbulü na?m-ı nâçizim 

Şüphesiz dehre nâz eder gönlüm

8. Cevdetâ merd-L Kâmirift dâim 

İltifâtma niyâz eder gönlüm

Bu gazel A’da 19*̂ ’dedir.
3 Bu beyit A’da üçüncü beyittir. Bu beyit için bk. BeJâ^dt-ı Osnâniys, s. 76. 
 ̂ Beyit A ’da yoktur.

^ Bu beyit iptal edilmiştir.
Bu beyit iptal edilmiştir.7
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38  ̂ (Fâilâtün / feilâcün / feilâtün / fâ'lün)*

1. Sözüne ben senin ey şûh inandım kaldım 

Seni inşâf u kerem şaMbi sandım kaldım

2. Olmayım çâh-ı zenehdânma üftâde deyû 

Rişte-i kâkül-i dildâre dolandım kaldım-

3. O ğazâl-i emeli kendime râm etmek içün 

Hayli cehd eyledim amma ki usandım kaldım-

4. ‘Arz-'i hal eylemek ister idim ammâ n’ideyim 

Dem-i vuşlatda görüp rûyin utandım kaldım

5. Çîn-i gîsulanm şerh ederim fikriyle 

Gece hulyâ ile Cevdet oyalandım kaldım

Bu gazel A ’da vr. 19 ’̂dadır.
-  Bu beyit A ’da 3. beyidir.
3 Bu beyit A ’da 2. beyittir.
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70

39  ̂ Tahmîs-i Gazel-i Sadra'zam Reşîd Paşa*

(Fâilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ fa'lün)

1. Cism-i elfâza revân-ba^-ı edadır hâmem 

Mehd-i hulyâya şuver-zâ-yı şafâdır hâmem 

Derd-i işkâl-i me'ânîye devadır hâmem 

Haste-i natıkaya rûh-fezâdır hâmem 

Zât-ı 'İsâ gibi i‘caz-nümâdır hâmem

2. N a lın a  şîşe hayâlân-ı zarâfet teşne 

Nokta vü ^tüna her şâhib-i hikmet teşne 

Ka^e-i reş^sına ehl-i belagat teşne 

Reşha-i feyzine erbâb-ı feşâ^ t teşne 

Gûyiyâ çeşme-i iiham-ı Hudâ’dır ^m em

3. Sa‘yi meşkûr ola kim etdi yüce âdab 

Mürde-i kalbi şafâ-yı raljamıyla sîrâb 

Reşâhaü harem-i câna verip âb u tâb 

Oldu icrâ-yı sühan etmeğe zerrîn-mîzâb 

Ka'be-i ma'nîye asılsa sezadır Mmem

4. Gezerek meslek-i bârîk-i ^ y â li her bâr 

Tutanm Tûr-ı tecellî-i me'ânîde karar

Her sözüm si^ -i helâl olduğiçün kim der kâr 

BîmüMba reh-i nâ-refteye gitsem de ne var 

Kahr-ı ^ m  eylemeğe elde ‘asâdır Mmem

Bu manzûme A ’da vr. 20^’dadır. Aynca bu manzûme için bk. Ziya Paşa, 
Harabat, İstanbul 1292, s. 4-5.
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5. Sanma kim yazdığı nazmın ne bün ü ne seri var 

Meiâmiyyet gibi başında hümâ-efseri var 

Çarh-ı i'câza kadar uçmağa bâl u peri var

Ser-i §âhen§eh-i endîşeye konsa yeri var 

Evc-i a‘lâ-yı ma'ârifde hümâdır Mmem

6. Feyz-i Nîl-i süMna naşb ile mikyâs-ı cedîd 

Etdi Cevdet o mecârî-i ^ y â li tecdîd 

Lezzet-i şîr u şeker nazm ile nesrinde bedîd 

Ney-şeker mi ‘acaba Mışr-ı ma‘anîde Reşîd 

Bak halâvetde tab'-ı büleğâdır hâmem'

7. Hazret-i âşaf-ı ‘âlî-himem u Cem-haşlet 

Buyurup şi're tenezzül o Felâtûn-fikret 

Eylemiş bu ğazelifi çün kim himmet 

Tarz-ı tahmisi vesile ederek ey Cevdet 

Men^bet-hân-ı Reşîdu’I-vTjzerâdır Mmem

/
b: Etdi Cevdet o: Cevdet etdi o A.
A ’da olmayan bu bend, parantez içine ahnmışür.
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40^ (Mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün)*

1. Eden vuslat deminde fikr-i hicrân ağlasın gülsün 

Dökenler eşk-i şâdî böyle her an ağlasın gülsün

2. Gelip bezme yine bin nâz ile âğû^a gelmezsin 

Bu M le sâ^yâ şem‘-i şebistan ağlasın gülsün--

3. Gül-i ‘ömrün ^zân ı kesret üzre hande etmekdir 

Gülüp güller açıldıkça hezârân ağlasın gülsün

4. Şeb-i vuşlatda ol mihr-i melâhat nâz etdikçe 

Görüp çâk-ı girîbânım şafak kan ağlasın gülsün

5. Hadeng-i gamzen ile can vermek câna minnetdir 

Bu şîrîn merg ile rûh-ı şehîdân ağlasın gülsün

6. Peyâm-ı yâr elbet tazeler derd u gam-ı hicri 

Sabânın müjdesiyle pîr-i Ken'ân ağlasın gülsün

71

/.

1

7

Lebi can tâzeler bîmar-ı çeşmi can alır Cevdet 

O şû ^  dil veren dil-^ste her an ağlasın gülsün

Bu gazel A ’da vr. Zl^’dadır.
Bu beyit için bk. BeJâgat-ı Osmaniye, s. 156.

2 Bu beyit A ’da yokrur.
Bu beyit için bk. BeJngat-ı Osmaniye, s. 65; Ziyâ Paşa, Fûırâbat, İstanbul 1292, s. 
169.
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41^ Şarfayyât

Şar^*

(Mefûlü / mefâîlü / feûlün)

1. Dil verdim o gül-gonce ‘izâra 

Yakdım yine ben kendimi nâra 

Lâyık değilim gerçi o yâre 

Göz gördü göüül sevdi ne çâre

2. Şerh eyleyemem kimseye M lim  

Yok sabra dahi gayrı mecalim 

Sevdimse günâhım ne a zâlim 

Göz gördü göfiül sevdi ne çâre

3. Ma‘zûr görüp şâh-levendim 

‘A fv eyle suçum varsa efendim 

Elden ne gelir serv-i bülendim 

Göz gördü gönül sevdi ne çâre

4. Ol kâküle bin can fedadır 

Reftân levendâne edâdır 

Cevdet o şeh-i nâza gedâdır 

Göz gördü göfiül sevdi ne çâre

72

Bu şarkı A ’da vr. 47^’dadır; C de ise vr. 15' ’̂dedir.
a. görüp; tutup C.
b. Cevdet kulufl ‘afveyle efendim C.
C’de ikinci benttir.
k. ö a ff i  Vıfcit bir bo^Ka sa fad ır C.

ounma ki balâdır C-
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Şar^

(Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün)

1. Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ 

Zülfüne etdin esîr u mübtelâ 

Yok imiş sende meğer bû-yi vefâ 

Goncesin ammâ açılmazsın bafia 

N’eyledim ey gülbeden n’erdim sana

2. Şîve-i reftârıfia dil bağladım 

Aldanıp ‘aşlüfila sînem dağladım 

Rûz u şeb bülbül gibi kan ağladım 

N’eyledim ey gülbeden n’etdim sana

3. Lutf il iteân eyleyip gel yânıma 

M er^m et kıl dîde-i giryâmma 

Hâlimi ‘arz edeyim suMnıma 

N’eyledim ey gülbeden n’etdim sana

4. Gör bafia sevdâ-yı zülfün n'eyledi 

‘A^bet M lim  perişan eyledi 

Vaşlını va ^ y le  Cevdet peyledi 

N’eyledim ey gülbeden n’etdim sana

73

3 a. ‘AfY edib ‘isyaıumı gel yânıma C.
c. edeyim; eyleyim C.

 ̂ c. Zâr olup Cevdet onuûçün söyledi C.
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4lt> Şar^*

Bursa’da iken müste§âr-ı şadr-ı ‘âlî Fu âd Efendi ile 

müştereken söylenmişdir.

(Müstefilün / müstefilün)

1. Gül devridir gülzâra gel 

Gül âçıl ey verd-i emel 

La'lin müle olsun bedel 

Gül açıl ey verd-i emel

2. Ey nevnihâl-i serv-i nâz 

Gel gülşene salm biraz 

‘AşıMânn eyler niyaz 

Gül âçıl ey verd-i emel

3. Eşkim akıp naânend-i cû 

Geçmekdedir bak sû be sû 

Sen servi ile cüst-i cû

Gül âçıl ey verd-i emel

4. Bülbül gibi etmiş Fu âd 

Cevdet’le âhı i'tiyâd 

Gel eyleme cevr u ‘inâd 

Gül âçıl ey verd-i emel

74

Bu şarkı A ’da vr. 48^’dadır.
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Şarkı*

(Müfteilün/ fâilün)

1. Dilde elem serde şûr 

Şabnma geldi fütûr 

Lûtf u mürüvvet buyur 

Hâlimi bir kerre sor 

Lûtfuna şâyeste gör

2. ‘Aşk ile âvâreyim 

Derd ile pür yâr ey im 

Ben kime yalvârayma 

Hâlimi bir kerre sor 

Lûtfuna şâyeste gör

3. Gayri: yeter etme nâz 

Gel bana ol çâre-sâz 

Etmedeyim ben niyaz 

Hâlimi bir kerre sor 

Lûtfuna şâyeste gör

4. N ’eyledi Cevdet sana 

Çok sitem etdin ona 

Cevr u cefâ bir yafia 

Hâlimi bir kerre sor 

Lûtfuna şâyeste gör

75

Bu şarkı A ’da vr. 49^’dadır.
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42a şarb*

(Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün)

1. ‘Aklımı aldı benim bir nev-civân 

Dâd elinden ol perinin el-amân 

Edemem hiç kimseye sırrım beyân 

‘Aşk ile hâlim yamân oldu yamân 

Gayn yok şabr etmeğe tâb u tüvân

2. Yansa da âteşlere cân u beden 

Yare ta^jir edemem bu hâli ben 

Ey sabâ bâri bu sırn söyle sen 

‘Aşk ile Mlim yamân oldu yamân 

Gayn yok şabr etmeğe tâb u tüvân-

3. Eşk-i çeşmim ile yazsam ‘arz-ı hâl 

R a ^  eder mi hâlime ol nev-nihâl 

Vaşh hulyâsıyla oldum bî-mecâl 

‘Aşk ile hâlim yamân oldu yamân 

Gayn yok şabr etmeğe tâb u tüvân

4. Nağmesi dem-beste etdi bülbülü 

Eyledi şermende ruhsân gülü 

Cevdet’i başdan çıkardı kâkülü 

‘Aşk ile hâlim yamân oldu yamân 

Gayrı yok şabr etmeğe tâb u rüvân

76

Bu şarkı A’da vr. 48^’de; C’de vr. I6* ’̂dedir. 
c. Ey sabâ bâri bu sırn; Bâri ey bâd-ı şabâ sen C.
a. Kâşı üzre nâz ile eğmiş fesi C.
b. Turtası başdan çıkardı herkesi C.
c. Cevdet’ifl tâ çartja çıkdı nâlesi C.
d. ’Aşlf ile hâlim yamân oldı yaman C.
e. Gayn yok şabr etmeğe tâb u cüvân C.
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49^ Şarkı*

(Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün)

1. Çözme zülfün bozma gönlüm ianesin 

Açma göğsün yakma can pervânesin 

Nâz edersen de sezâ bir dânesin

Sen melek misin ^aceb cânâ nesin 

Bî-bedel gâyet güzel cânânesin

2. Öyle cârum sevdi sen şüh u şeni 

Görmesem bir gün gönül özler seni 

İtifâünla esîr ettin beni

Sen melek misin ‘aceb cânâ nesin 

Bı-bed^l gâyet güzel cânânesin

3. Nâz ile gülzâre gel ey gül-‘izâr

Gel yüzün görsün gül olsun şermsâr 

Hep dizilsin seyrine ‘uşşâk-ı zâr 

Sen melek misin ‘aceb cânâ nesin 

Bî-bedel gâyet güzel cânânesin

4. Yâlmız Cevdet değildir mübtelâ 

Nev‘-i inşâna bütün oldun belâ 

Vâr ise mislin gören işte şalâ

Sen melek misin ‘aceb cânâ nesin 

Bî-bedel gâyet güzel cânânesin

77

Bu şarkı A’da 49*̂ ’dedir.
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Şar^ ki der-Serez kofte-bud*

(Mefûlü/ mefâîlü/ mefâîlü/ feûlün)

1. Gönlüm Serez'in zevk u şafâ^ını beğendi 

Hoş geldi dil u tab'ıma gayet Hişâr-Ardı 

Dilhâneden âlâm-ı gaıru sildi süpürdü 

Hoş geldi dil u tab'ıma gâyet Hişâr-Ardı

2. Ey sâki-i sîmin-tenim serv-i bülendim 

Bu câ-yı ferahzâya buyur şâh-ı levendim 

Bir câm sun ahbâba nezâketle efendim 

Hoş geldi dil u ^ b ‘ıma gâyet Hişâr-Ardı

3. Tûbâ gibidir her ağaan dalı budağı 

‘Ârif olan elbette kurar onda otağı 

SâW bu şafâ mevsimidir döndür ayağı 

Hoş geldi dil u çıb'ıma gâyet Hişâr-Ardı

4. Mehpârelerin ra^ ı beni eyledi meftûn 

‘Âşık olan olmaz mı bu hengâmda mecnûn 

Bu d e fa  dil-i Cevdet'i gördüm hele memnûn 

Hoş geldi dil u tab’ima gâyet Hişâr-Ardı

78

C’de vr. 13^’de olan bu şarkı çizilerek iptal edilmiştir.
Serez, Osmanlı Devleü’nde Selanik vilayetine bağlı bir sancağın merkeziydi. 
Şimdi Yunanistan Makedonyası’nda bulunan idarî bölgelerden birinin 
merkezidir. Şehrin dışmda Kale-ardı adlı güzel bir mesire vardır. Bk. “Serez”, 
tsJâm Ansiklopedisi, X, MEB, Ank. 1964, s. 516-517.
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42̂ > Şarlü*

(Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün)

1. Gâh lutf etdin bana gâhî cefâ 

Anma geçmiş demleri arük bana 

Pek çabuk geçdi o eyyâm-ı safâ 

Anma geçmiş demleri arük bafia^

2. Gerçi şîrîn leblerin can bahş eder 

Gamzeü amma ok gibi bağrım deler 

Doğrusu ol şiveler biA can değer 

Anma geçmiş demleri artık bana-

3. Mey yerine leb sunar ol ‘işve-bâz 

Gâh eder türlü edalar ile naz 

Başka ‘âlemdir dem-i nâz u niyaz 

Anma geçmiş demleri artık baha

4. Hâüra geldikçe eyyâm-ı vişâl 

Hasreti eyler beni pek bî-mecâl 

Geç geçenden etme Cevdet kıyl u kâl 

Anma geçmiş demleri arük baha

79

Bu şarkı A’da vr. 50^’dadır.
 ̂ b. anma geçmiş : anma eski A.

2 b. bagnm deler ; sinem deler A.
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43^ (Mefûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün)*

1. Örterse yüz bulup ruh-ı cânâru mû be-mû 

Aç ey sabâ o pjrre-i cânânı mû be-mû

2. Ey şâne kıyl u kâl ile tel kırmadan vanp 

Şerh eyle yâre hâl-i perışârumı mû be-mû^

3. Bir tel mi kırdı bâd-ı sabâ kim o şâh-ı nâz 

Teftiş eder serâ’ Lr-i yârâm mû be-mû

4. Kıldan seçilmez ince beli ince fikr ile 

Sevr et o mû-miyân-ı hırâmâm mû be-mû

5. Dîvân-ı hüsne bâri sen ey ^ tt- ı nev çıkıp • 

‘Arz et siyah-nâme-i hıcrâm mû be-mû5

6. Bilmem ki zülf-i yâre mi Cevdet dokunmuşuz 

Sormaz o şûh bu dil-i nâlânı mû be-mû

80

-7

7

D ik it le  yarsa tîğ-i zebân kırka bir kılı 

Vasf edemezdi Hikmet-i devrâm mû be-mû

8. Müftiyyu’l-enâm u ehi-i ma'arif ki her sözü 

Teşrih eder de^ ik -i 'irfâm mû be-mû

Bu gazel A ’da vr. 21^’derir.
Bu bevit için bk. BeM ^t-ı Osmaniye, s. 65; Ziyâ Paşa, Harabat, İstanbul 1292. s. 
142.
Bu beyit için bk. Ziyâ Paşa, a.g.e., s. 142.
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42̂ > Mesnevi*

(Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün)

Şems-i nıh-ı yâre ne mümkün nazar 

‘Aynek-i rengin ola gözde meğer

81

82

Müfred**

(Mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün)

Miyân-ı hâlede meh sandım ol meh-rûyı gördükte 

Gece mehtaba çıkmış ferve-i zîbâ-yı ^kumla

83

Müfred*’ *

(Mefûlü / mefâîlü /' mefaîlü / fa ’lün)

Sen gerçi ğazâl-i harem-i cansm ammâ 

Ser-pençe-i ‘aşanda pelengân zebûndur

A ’da vr. 28' ’̂dedir. Bu beyit için bk, BeJâgaM Osrnâniys, s. 82. 
A’da vr. 30^’dedir.
A ’da vr. 30*̂ ’dedir.
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Müfred*

(Mefûlü/ fâilâtü/ mefaîlü/ fa ’lün)

Çok bî-hüner ‘azız u hüner-mend hor olur 

Vermez felek bu sûk-ı cihâna yarar narh

84

85

Mışra‘*‘

(Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün) 

Şane-'i zülf-i sühandır i'tiraz

86

Mışra‘*‘ *

Şühedâ-yı ‘örfün sâğar olur kandili

A’da vr. 30^’dedir.
A’da vr. 30^’dedir. Bu nusra için bk. BeJâgat-ı Osmaniye, s. 118. 
A ’da vr. 30*̂ ’dedir.
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45^ (Fâilâtün / feilâtün / feilâtün / fa'lün)*

1. Âteş-i terle eğer gelse cilâ-yı neş’e 

Olur âyine-i dil rû-yı nümâ-yı neş’e

2. Dil-i ‘âşık heves-i vaşi ile olmaz mı kebâb 

Çekilir âteş-i seyyâle berâ-yı neş’e

3. Hırş ile duhterezin kanın içerler tâ kim 

Mürde-i devre ola hun-bahâ-yı neş’e

4. Mevc-i mey cûş edecek ‘âlem-i âb içre ola 

Fülk-i gam ğarka-i seylâb-ı şafâ-yı neş’e

5. Her ser-i mûyum olur perde-zen-i musî^r 

Gûş-ı cânâ gelecek nağme-i nây-ı neş’e

6. Gerdiş-t çarh değil bâ‘ i§-i derd-i serim 

Bizi hep eyledi sergeşte hevâ-yı neş’e

7. Çarhdan eyleme ümmîd-i şafâ kim mahmûr 

Sernigûn kâseden eyler mi recâ-yı neş’e

8. Mevc-i mey cevher-i âyine-i tab'ım olacak 

Cevtedâ nazmım olur keyf-nümâ-yı neş’e

87

Bu gazelin her beyti çizilerek iptal edilmiştir.
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Ğazel-i Mülemma'*

(Mefûlü / mefâilü / mefâîlü / fa’)

1. Kim koydu seni söyle bu M le ey mih 

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh

2. Gördükçe seni böyle hazîn u giryân 

Yecrî dumu‘u’l-‘ayni ve ^ Ib î kadummab

3. Andıkça geçen bezm-i lezîz-i vaşlı 

Yeşvî kebedî nârun haşâ’un ‘uvvâh

4. Ger âb-ı hayât olsa da meyi etmez dil 

Mâ sâle mine’l-‘ayni demen kad rabbâh'

5. Cevdet olalı çeşmine meftûn cânâ 

Lâ nevme lehû tüle levâlin vallâh

88

A ’da vr. 23* ’̂de olan bu gazel her iki nüshada da iptal edilmiştir. Arapça 
yazılan ikinci mısranın tercümesi şöyledir:

2 b. “Gözyaşları akar ve kalbim ne kadar çilelidir.'
3 b. “Yazık ki, dehşetli bir ateş kalbimi, ciğerimi pişiriyor.”
^ b. “Gözden akan kanlar onu yetiştirmiştir."
5 b. “Vallahi geceler boyunca ona uyku yoktur.” Bu beyit için bk. BeJâgat-ı 

Osmaniye, s. 179.
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89

45*  ̂ (Fâilâtün / feilâtün / feilâtün / fa'lun)*

1. Bu gece peyk-i meserret gelir in^âallah 

Gû^uma müjde-i vuslat gelir in^âallah

2. Bugün âzurde isem Kahire’nin kahrından 

Yann âvâze-i vuslat gelir in^âallah

3. Bû-yı vaşh ile ol Yûsuf-ı gül-pîrehenin 

Remed-i dîdeye sıhhat gelir in^âallah

4. Câm-ı ikbâl-i felek şimdi raWbe sunsun 

Dil-i nâ-kârm da nevbet gelir inşâallah

5. Yârin ağzm ara ey bâd-i saba der mi ‘aceb 

Yine İstanbul’a Cevdet gelir inşâallah

Bu gazel A’da vr. 22*̂ ’dedir.
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(Mefûlü / fâilâtü / mefâîlü /fâilün)*

1. Gâlib gelip l^zân u şitâsı bahânna 

Devrin şafâ-yı neş’esi değmez humânna

2. Gülçîn-i bûse olmaya her nev-heves deyû 

Ham hudûd çekdi riyaz-ı ‘izânna

3. Akşam niyâz-ı bûseye verdi cevâb-ı red 

Işbât-ı müddeâ-yı gamı kaldı yânna

4. Sâld yasak etme lebin geldi hat deyû 

Uymaz bu meclis-i Cem’ih eski karârına

5. Gülberk-i 'ârızmdaki reyMnî ^tün ı 

Yazdım hikâye yollu gülistan kenarına

6. Uymaz zamane kimseye ^kk ıy la  çaresiz 

Lâ-kayd olup da gitmeli âdem uyânna

7. Lâfz-ı vefâyı yazsa düşünmez me‘âlini 

Kimse güvenmesin bu zamane kibarına

8. Yarin vefâsı yok dil-i ağyar kîne-cû 

Cevdet ‘azimet etmeli 'uzlet divânna**

90

Bu gazel A’da vr. 23^’dadır; 1., 5.. 6., 7. ve 8. beyitler için bk. Ziyâ Paşa, Hârâbat, 
s. 145.

 ̂ Bu beyit için bk. BeMgat-ı Osmâniye, s. 115.
^ Bu beyit için bk. Osmaniye, s. 115.

Cevdet Paşa bu beyti siyâset âleminin kargaşasından yorularak medresedeki 
sakin hayatım özlediği sırada söylediğini ifade etmektedir.. Bk. Tezâkir, IV, s. 62. 
Bu beyit için bk. BeJSgat-i Osmaniye, s. 115.
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46^ Nazire be-6azel-i Mazlum Bey*

GMefâilün / mefâilün / mefâilün / mefâilün)

1. Hayâl-i gamze vü ebrû-yı pür-te’şîr var dilde 

Gehî z a ^ - ı  sinân geh şer^ -i şemşîr var dilde

2. Zebân bî-tâb u dil pür-tâb u çeşm-i hasretim bî-Mb 

Mecdi-i iş ti^  yok nile-i şeb-gîr var dilde

3. Görüp düşte bihişt ey Yûsuf-ı gül-rû bu ma*nâyı 

Şeb-ı vaşlına yordum böyle bir ta‘bîr var dilde-

4. Recâ geçmez el ermez bir peridir sevdiğim ammâ 

Yine hülyâ bu ya bir hâhiş-i teshir var dilde

5. Gelü-gîr oldu kaldı dâsıtân-ı âh-ı dil-sûzum 

Zebân Mmuş ammâ âteşin takrir var dilde

6. Karâr u şevk-i bezm-i ‘âlemi gerdûn tebâh etdi 

Ne kimse tesliyet-yâb u ne bir tedbîr var dilde

7. Egerçi nazm-ı Fehmi’ye nazire yazmadan Cevdet 

Kalem ‘âcizdir ammâ ^hiş-i tanzir var dilde

91

Bu gazeJ A ’da vr. 22^’dadır.
-  Bu beyit Belâgat-ı Osmaniye, s. S4’te vardır.
3 Bu beyit iptal edilmiştir.
ö Bundan sonraki bir beyit okunamayacak şekilde karalanınıştır.
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Ğazei*

(Fâilâtün / fâilâcün / fâilâtün / fâilün)

1. Dilberi çağında sev fevi etme vakt-i fırşaü 

^Âkıbeı ey dil çekilmez mi baharın hasreti

2. Oldu hem-âhenk çün âhım ile mızrâb-ı dil 

Başına çalsın felek sâz-ı şafâ-yı râhaa

3. Ebruvân üstündedir dâ’im perî-kâküllerin 

İktizâ eyler bu 'âlemde tenezzül rif'ati

4. Sâde,-dil zâhid ne bilsin nükte-i keyf-i meyi 

Hatt-ı sâgardan okur rindân ders-i ‘ işreti

5. Bî-vücûdum [çün] nigâh ammâ yerim var dîdede 

Sâye-i baht-ı siyah altında buldum ‘izzeti

6. Bir pula almaz bu şeşder-hâne-i dünyâyı hiç 

Cevdet-i zânh nedir bimem bu denli nefreti

92

Bu gazel A’da vr. 24^’dadır.
A'da beşinci beyittir.
Bu beyit Beiâgat-ı Osnâniye, s. 45’te vardır.
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46t> Gazel

Tanzîr-i Ğazel-i ‘Âsim Bey’

(Mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün)

1. Dimâğ-ı câna dildânn bahâr-ı ham bû verdi 

Bana men§ûr-ı iWîm-i cünûnu işte bu verdi

2. Nice mümkün olur nû̂  etmemek bir kerre inşâf et

O câmı kim şeb-i mehtâbda bir mâh-rû verdi

3. Sühan ehli yaman şimdi değil dil-teşne kim eslâf 

Nihâl-i hâmeye hep eşk-i hasret ile su verdi

4. Ne alıp veremezsin zâhidâ sen ehl-i derd ile 

Kader ^ühhâda sübha ‘âşıka cam u sebû verdi

5. Cenâb-ı ‘Âsım’a peyrev olup deşt-i belâğatda 

Kumeyt-i Mmeye Cevdet de izn-i cüst-i cû verdi

93

Bu gazel A’da vr. 25^’de, •'Tanzîr-i Ğazei-i ‘Âsim Bey” başlığı ile yer almışur..
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Gazel

(Müfteilün/ müfteilün / fâilün)

1. Ol sanemin lütfü bütün yâda mı 

Hep sitemi ‘âşık-ı nâ-şâda mı

2. Şubh u mesâ hâke dü§er ben gibi 

E^k-i dü-çeşmim dahi üftâde mi

3. Çeşmini mahmûr eden ey mest-i nâz 

Dâ‘iye-i 'işve midir bâde mi

4. Yardan ayırdı beni çarh-ı dûn 

Niyyeti bilmem beni ifnada mı

5. Ey dil-i âvâre bu cü§ u hurûş 

Sende midir neş’e-i şal;±)âda mı

6. Meclise bir büt geliyor sâkiyâ 

Bâde-keşân secdeye âmâde mi

7. Bir de beni vaşlına şâyeste kıl 

Hep sitemin Cevdet-i nâ-şâde mi

94

3 Bu beyit BeJâ^t-ı Osmaniye, s. 94’te vardır. 
 ̂ A ’da bu beyit yoktur.
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47  ̂ (Mefâîlün / feilâtün / mefâîlün / feilün)*

1. O yârdan haberin var nu bir haber geldi 

Gözümden işte sürür ile eşk-i ter geldi

2. Niyâz-ı bâseye ^tt-ı lebiyle cânânın 

Cevabnâme-i mev'üd u muntazar geldi

3. Kitâb-ı hüsnünü şerh eyledi şabâ ammâ 

Bana mebâhiş-i gîsiisu muhraşar geldi

4. Kolay mı dest-i muhabbetde püşt u pâ vurmak 

Ser-i‘felâker-i Mecnûn’a bak neler geldi

5. Sıkıldım öyle ki âğûşu Ümra-i Dünyâ’nm 

Bu Yûsuf'd ile zindandan beter geldi***

6. Bizi bihişt-i Stanbul’a da‘vet ermek için 

Diyâr-ı Kâhire'ye bir peyamber geldi

7. Bahdr-ı hüsnü hazan-dîde olmamış Cevdet 

\esîm ile bana ol yardan haber geldi

95

Bu gazel A’da vr. 25^’dadır.
b. Bu mısra iptal edilmiştir,
a. Bu mısra iptal edilmiştir.
Omm-i Dünyâ, Kâhire’oin halk ağzındaki adıdır. 
Bu be>at iptal edilmiştir.
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Gazel*

(Mefûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün)

1. Ry bâd -ı  subh söyle dilin yâre  hâlini 

Şerh e l n iy â z -^ m e - i  hasrel-meTılini ■

96

2 Uğrar isen Sranbul’a lutf eyle ey sabâ

Ol vâre sor unutdu mu va‘d-i visalini

3. H ı fz  eylerim bu şîşe-i c ism im de can gibi  

M ehcûr isem d e  ben  o perinin hayâlini

4. Uı’l-i lebin medîhasını yazmadan garaz 

Beyhude mi d ökem bu gözüm eşk-i âlini

5. Râd-ı sabâ Teselsüle vardırdı söyleyip 

Gîsu-yı yâre dâ'Lr olan kıyl u kâlini

6. Ol yâr-i bî-;)rnâna bu bî-çâre C e v d e t ’ in 

Ev hâme vaz taha.s.sür ile ‘arz-ı hâlini

* Bu gazel A ’da vr. 25' ’̂dedir ve iptal edilmiştir. 
 ̂ Bu be\at için bk. BeJâgat-ı Osmaniys, s. 100.

-  Bu beyit için bk. a.g.e., s. 100.
b. dökem : döker A.
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47^ Rubâ-r
(Mefûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün)

Fânıjs ile sahilde otıırmiLş şeh-i hûbân 

Camdan görünür sanki perî şîşede pinhan 

Fânııs fitil olmuş onun şevk-i nıhmdan 

Pervane gibi taşrada biz bâl u per-efşân

97

98

Rubâ'î**

(Mefûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün)

Bükreş’de geçen yıl soğuk etmiş idi te’sîr 

F.r.dim Rurûsa kaplıcasıyla ofia tedbir 

Var ise günâhım da oralarda burası 

Gün burc-ı velîdir eder elbet beni tarhîr

Bu rubâ‘î A ’da vr. 27*̂ ’dedir. 
Bu mbâ‘t A’da vr. 27^’dedir.



Rubâ'î berâ-yı le§ekkür-i şal ki ez-İkbâlu’d-devle*

K/-nerme-i İkbâl çü nâmem mesrur 

Reşk-âverem şâh-ı diyâr-ı Lahor 

Der-sâye-i İkbâl istiğnâ-dârem 

Ez-atias-ı gerdûn u zer-i zi-tsıhur^
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99

100

Kıt'a**

(Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün)

Fikr-i kand-ı ieb-i dildâr ile N'â/.ım Rey"imi/ 

Edip merhaie-L Mı.sr'a kadar ‘azm-i sefer 

Fes kenârmdaki gîsûsiınıı yâd eyler ise 

Oradan Fas’a yâhud milket-i Sudan’a gider

101

K ıt 'a -

(Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün)

Tef u râbmı unutnırdu hevâ-yı Mışr’m 

Âteş-i lıicr-i ciğer râb-ı velî ni'met 

Fîöyle âteşler içinde vanarak yakılarak 

Ölmeden Kâhire-i dûzâ^ gördü Cevdet

Yalnızca C’de vr. 14 ’̂de olan aıbâ'înin tercümesi şöyledir;
“tkbal'in bana olan lutfımdan ötürü öylesine sevindiğim ve talihin gölgesinde 
dünyâ atlasmdan ve alünmdan o denli müstağniyim ki, Lahor diyârının şâhı 
dahi beni kıskanır."
Bu kıta C’de vr. 14 ’̂dedir.
Fkı ki fa  C’de vr. U^^’dedir.
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Rubâ'f

(iMefûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün)

Hânın Reşîd ile Reşîdu’I-vüzerânın 

Firkatde budur Cevdet re’yi üdebâmn

O devler, u mülküyle eder idi mübâhat 

Bu bâ‘is-i fahr-i evvelidir devr u zamânın

102

103

Kıt*a*‘

(Mefûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün)

Hengâm-ı seher girye-i ,sÛ7.iş-eşerimden 

Ağyâr benim hâlimi fehm eyledi gitdi 

Şerh etme/ idim yâre bile yâremi amma 

N’etdiyse bana eşk-i dü-çeşm-i terim etdi

104

Rubâ^î**’

CMefûlü / m efâîlüm efâîlü / feûlün)

Ey âşaf-ı ‘âlî-himem ehl-i mürüvvet 

Bu bende ki ehl-i hünerin ez‘af-ı Cevdet 

Pâ-yı meleh u mvir u Süleyman’ ı edip yâd 

Bu tercümevi evledi takdime cesaret

Bu rubâ‘î vr, 27^’dedir.
Bu kıra A’da ■‘rubâT başlığı alünda vr. 27*^'dedir.
Bu rubâ'î yalnızca C’de Reşîd Paşa için yazılan kaside cercümesinin ardından 
'̂aztlmış olup vr. 13^’dedir.
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105

Kıt‘a-i berâ-yı muşâru’n-ileyh*

(Mefâilün / feilâtün / mefâilün / fa‘lün)

Merâ ki kar be-fermân u hukm tûyest 

Kocâ zi-dergeh-i hikmet reven çi sııy devem 

Bi-ha^-ı câh-ı resûl u be-hurmet-i mi'râç 

Be-kon be-men nazarı çend bî-huzıır şevem

106

Kıt'a**

(Fâilâriin / mefâilün / feilün)

Bezm-L meyde ^şura bakma sakın 

'Âlem-i âb başk;i ‘âlenich'r 

Mey-i ikbâli hazm eden ammâ 

Mesrebimce hakîkat âdemdir

1 07

48a K ıta***

(Mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün)

Bu ^sr-ı dil-küşâ âyine-i esrâr-ı vahdettir 

Nezârerden îemâ.şâ-yı cemâl-i yâr olıır makşûd 

Bakıp elvanına keşretde kalma bir olur zîrâ 

Harîm-i Ka‘be vü nüzhetiüe kâşane de ma'bCid

Yalnızca C’re vr. 23^’da olan bu kıranın tercümesi şöyledir: “Çalışmak bizim 
için ferman ve hüküm şenindir. Senin hikmet dergâhına nereden, hangi 
yönden koşayım. Allah için, Rasul’ün makamı ve miracı hürmetine, beni 
huzursuz edecek birkaç nazar et.’
Bu kıt‘a C’de vr. 28^’dadır. Bu kıt’anın son mısra’ı, “Meşrebimce hakîkat-ı 
âdemidir" şeklinde neşredilmiştir. Bk. Mustafa Reşid, MüntehatâM Cedide, 
İstanbul 1303, s. 56.
Bu kıfa C’de vr. 28^’dadır.



Mazlum Fehmi Bey'in köşkünde söylenmiş olan 

^ t ‘a

(Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün)

Kaşr-ı vâlâ-yı kerîmânesine da'vet ile 

Etdi Fehmi Beyefendi bizi çünkim memfiûn 

Dâ’imâ hem-dem-i revfîk olarak ‘âlemde 

Evleve devlet u ikbâlini Mevlâ efzûn
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108

109

Bursa mevlevîhânesinde söylenmiş olan 

Kıt'a*

(M efâ i lün  / feilârtin / mefâilün / faMün)

Nevâ-yı ney eder esrâr-ı vahdeti izhar 

Bu nâyı sem‘-i hu7.ûr ile dinle mevlânâ 

Ki neydüğün saria şerh ede nefha-i nefesi 

Semâ'hânede sırr-ı semâ‘-ı Mevlânâ

110

K ı t ‘ a * ‘

Kenıhin ii-dsmi’l-meliki şadnı Reşid 

Yuhlîhi re’yu’l-müsteşâri Fu’âd 

Eşâbe bi-şıdkrl-kavli men kâle fîhâ 

Yelîku li-hâza’s-sadri hâza’l-Fu’âd

Bursa mevlevîhânesinde söylenmiş olan kıt‘a A'da vr. 27^’dedir.
A ’da vr. 28a'da kayıtlı olan bu kıt'anın son mısraı Bağdat müftüsü Alûsî-zâde 
tarafından söylenmiş, Cevdet Paşa tazmin etmiştir. Bk. Te2âkir, IV. s. 41. 
tercümesi şöyledir:
“Reşid’in kalbi pâdişâhın vücuduna ruh gibidir. Müsteşan Fuad’ın görüşleri de 
onu süslüyor. Bu Sadrazama bu Fuad yakışır diyenkişi, doğru söyleyerek isabet 
etmiştir.
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ve diğer kıt'a*

CâTe Fu’âdun müsteşâren li-men 

Bdhâ reşîdu’r-re’yi şadru’r-Reşîd 

C3*e bi-hakkri-mııdde‘î kâilun 

Lâka li-hâza’.ş-sadri hâza’l-Fu'âd

112

Bir mecmu'a zuhuruna yazılan kıt'a**

(Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâüün)

Ol perî-ruyufi beyân-ı hüsn u ân u şîvesi 

Şâ'irâmn sığmaz asla mecma'-ı eş'ânna 

‘Âdv:âne ismimi kayd eyledim Cevdet fakat 

Yadigâr olsun deyû mecmu'a-i âşânna

113

48b (Halep vilâyeti haritası tab‘ ile bir nüslıası Fu’âd Paşa’ya 

takdim olundukta zalırına yazılan)

Kıt’a

(Fâilâtün / mefâilün / feilün)

Hâk-i pâ-yi Fu âd Pa^a’ya 

Bu eser ‘âcizane takdimedir 

Gerçi şâyân değil kabûle fakat 

Bâb-ı ihlâsa bir mukaddimedir

111

Bu Arapça kıt‘a A’da vr. 28^’dadır. Tercümesi şöyledir: “Fuad, görüşleri sağlam 
olan Reşîd’e müsteşar oldu. Söze ise. bu sadrazama bu fuad yakıştı’ diyerek 
müddeinin hakkını giizelce savundu.
Bu kıra C’re vr. 2*̂ ’dedir.
c. Şâ'irârufl sığmaz aslâ ; Sığmaz aslâ şâ'irânın C.
Harita için yazılmış olan bu kıt'a A ’da vr. 28^’dadır. Kıt*amn son iki mısraı 
yazılı olan bir kağıt C’ye iliştirilmiştir.



(Buna cevâben Fuâd Paşa bu kıt'ayı nazmetmişdir.)

Kıt‘a-i Fu âd Paşa*

(Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün)

Gösterir cümlC'i ışlâlıâtın 

Eser-i liimmet-i Cevdet’dir bu 

‘Arz-ı ihlâş ile şükr eyle Fu âd 

Sana bir başka ‘inâyetdir bu
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114

115

(Fu âd Paşa tebdîl-L lıava için Avrupa’ya ‘azîmet 

ettiği gün li’ecii’l-vedâ‘ bi’l-bedâhe söylenmiş olan)

(Fâilâtün / feilâtün / feilün)

Ne kadar telh ise liicrin çekemem 

Sıhhatindir bize a^â-yı emel 

Devletifi hâs Fu âd’ısın sen 

Git selâmet ile sılıhat ile Qel

116

(Fuâd Paşa nâ-mîzac iken söylenip de laareme gönderilen 

Mesnevi***

(Feûlün / feûlün / feûlün / feûl)

Hâk-i pâye süremezsem de yüzüm 

Sağ u vâr ola Fu âd ile sözüm

A ’da vr. 28^'dadır.
A ’da vr. 2S)̂ ’dadır.
A ’da vr. 30^’dadır: C’de 28^’dadır.
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M esnevî*

CFeûlüıi/ feûlüıı/ feûlOn/ feül)

Bu f ir ^ t  ne yapdı ne etdi bana 

Ne münıkün bevân edebilmek sana

117

118

M eşn ev î* *

( Ft û lu / - f t û l M a / f c L t  Q

Buyur,meclis-i ünse ey mest-i nâz 

Nev ü ınev mülievvâ kemân dil-nüvâz

119

Mesnevî der-lıa^-ı Reşîd Pasa 

(Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün)

Devletiyle ifühâr eylerse Harunu’r-Reşîd 

Devleti evler Resîd Pasa iJe fahr-ı mezîd

A'da vr. 30^ dadır. 
A’da vr. 30“’dadır.
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M esnevî*

CFâilâtüıı / fâilâtüıı / fâilâtün / fâilün)

Çeşm-i giryâmm görüp ol meh teğâfülden gelir 

Hâliıni bilınez değil aınnıâ tedihülden gelir

120

121

İVİ esnevî*’

rMefLİlü / fâilâtü / mefûîlü / fâilün)

Hûbân-ı bî-vefâ gibi dehr-i desîse-bâz 

Nâz elıliııe ııiyâz eder elü-i myâza ııâz

122

VI esnevî***

(Fâüâtüıi / fâilâtüıı /' fâilâtüıı / fâilüıı)

Nâme-i kez ^ z re l-i İkbâl-i devlet âmedesL 

Ber-sereın çüıı sâye-i ikbâl-i devlet âınedest

tSu mesnevi A da vr. 30*’dadır.
Bu mesnevi A'da vr. 30^ ve BeJâgat-ı Osmaniys, s. 62’dedir. 
au fiars(;a mesnevî A'da vr 3ü^ o'up, ‘Ba^daı’da muk'm olan müteveffâ 
îkbalu’dAievle’ye yazılan cevabnâmeve dere edilmiş meşnevî" kavdı altındadır. 
Tercümesi şöyledir;
“îkbal-i Etevle’den «elen mektup, başıoıa devlet ikbâlinin «ölgesi gibi geldi.'
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49^ Hâüme*

(Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün)

1. Genc-i vahdetdir bana kâşâne-i şevk-i cedîd 

İsteyen râ ^ t olur yârin u mârândan ba'îd

2. Ehl-i ‘uzlet dâ'imâ hoş-hâl u ferruh-dem olur 

Çünkü halvetle olur zevk u şafâ-yı dil mezîd

3. Keşret-i elvâna aldanmaz hakîm u zü-fünûn 

Bâğ-ı dehri bir gül-i ra’nâ görür ashâb-ı dîd

4. Bezm-i mey mat'un'şûfî ğaybet ile müşteğil 

Merd-i sâWb-dil olur âzâde-i güft u şenîd

5. Şâf isen şüfî eğer cümle kebâ’irden sakm 

Meclis-i ğaybetde sözden sazı fark etmez reşîd

6. Çün riyâ şirk-i ^ îd i r  da’ima ondan sakm 

Şeyh-i San'an olsa da olma mürâ’îye mürîd

7. Eyle dildçat kâşkî dîdi güzeşti remzine 

Tevbedir inâbet olma hod-bîn u ‘anîd

8. Nevbahâr-ı zindegânîdir dem-i devr-i şebâb 

Meyve-i ‘irfândır ammâ lezzet-i ‘ömr-i medîd

123

Hâüme A ’da vr. 54^-55^’dadır.
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9. Geh teğazzül geh tenâşüd eyler idim bir zaman 

Hayli demdir olmadım ben dâWl-i bezm-i neşîd

10. Kâr u bâr-ı şâ'iriyyetden feragat eyledim 

Gelmez oldu z îhnime mışra‘ ya beytü’l-^şîd

11. Cem* ile takdîm için mevcud olan eş'ânmı 

Sâdır oldu şimdi fermân-ı Hüdâvend-i vaMd

12. Pâdişâh-ı b a ^  u ber Hâkân-ı memdûhu’s-siyer 

Şehriyâr-ı şehriyârân İbn-i Hân ‘Abdülmedd

13. Bende-perver dâd-güster hâmi-i ehl-i hüner 

İftiMr-ı âl-i ‘Osman hazret-i ‘Abdûlhamîd

14. Şem‘-i cem‘-i bezm-i ‘âlem şeb-çerâğ-ı saltanat 

Mesnöd-ârâ-yı M âfet dâver-i dânâ ‘abîd

15. Dest-gîr-i dîn u devlet ol şeh-i şevket-me'âb 

Kim odur bu ‘âleme ba^âyiş-i Rabb-ı Mecîd

49̂  l6. Mü§terî-tal‘at hümâ-^şlet hümâyun-menkabet 

Âsuman-mesned mu'allâ-menzelet şâh-ı ferîd

17. Rahmi çok kahn mü’eşsir yâr u yâver tâli‘î 

Hazmı çok ‘azmi kavî kalb-i Hümâyun'ı celîd

18. Lutf u kahn şâhbâz-ı şevkete iki cenâh 

İntizâm-ı dehr içindir etdiği va‘d u va'^d

19. Lutf u kahrı muhteric berk-i güi-i ra’nâ gibi 

Şemme-i h u l^  güzel her tavr u mişvân hamîd
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20. Lutf-ı kahin ger felizzâta sirayet eylese 

Ma’deninde mum olurdu üynet-i saht-ı l^dîd

21. Bağ u rağa eylese ferman ^h r-ı ^ m  için 

Sîne-i a’dâya hançer gösterir her şah-ı bîd

22. Hâsılı her yerde emri su gibi cârî olur 

Hâdişât-ı devr-i dûn olmaz ona sedd-i sedîd

23. Pertev-i efM n âfâkı iha^a eylese

Gündüzün olurdu şekl-i kehkeşân gökde bedîd

24. Sâye-i lutfunda envâ‘-ı ma'ârif münteşir 

Lutf-ı Mevlâ ile her sa*yi meşkûr u müfîd

25. Açdığı binlerce mekteplerde neşr-i ‘ilm için 

İbn Sînâ iftihar eylerdi ger olsa mu‘îd

26. Tâze köhne yine evrâk-ı perîşânın bile 

Mahvuu görmez revâ ol şâh-ı bî mIşl u nedîd

27. Bende-i bî-tâb okun atmış yayın yasmış iken 

İltifât-ı şâh-ı ‘âlem verdi bir şevk-i cedîd

28. nisyâna atılmış türbeyi aldım ele 

Eyledim terûb-i dîvân etmeden kat‘-ı ümîd

29. Çün perişan olmuş eş'ârım da efkârım gibi 

Zâyi‘ olmuş bir çoğu bâlâsi de şey-i ̂ ehîd
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30. Ehvenu’l-mevcûd olan eş'ârımı cem' eyleyip 

Böyle bir dîvançe-i nâ^ş-‘ayâr oldu bedîd

31. Çün otuz yıldan ziyâde oldu kim terk etmişim 

Şan‘at-1 nesc-i metâ‘-ı şi‘ri mânend-i Lebîd

32. Esb-i tab'un nâtüvândır çille-i eş'arda 

Eylemez cevlangerî etsem de tehzîz-i ekîd

33. Hatime olmak için eş'ânma nazm edeyim 

Bir gazel olmazsa da şevk-âver-i bezmri neşîd

50  ̂ 34. Eski sözde olsa da envâ‘-ı mazmûn-ı müfîd 

İ'tibâr etmez ona âlı:fte-i torz-ı cedîd 

t

35. ‘Aşıka bâd-ı sabâ bir peyk-i çâbuk-seyr iken 

Kalmadı Mcet ona çün telgırâf oldu bedîd

36. Bikr-i fikrim kû§e-i halvetde yâr olsun bana 

Gam değil esmer oluşa dilrübâ yâhud sefîd

37. Reng-i rû-yı ‘âşı^ îmâ için gîsûlann 

Sanya mâ'il boyar ol yâr-ı tannâz-ı ‘anîd

38. H o l^ - i  la’l-i lebin her derde derman olmasa 

İltiyâm-ı z a ^ - ı  gamzenden olurdum nâ-ümîd

39. Gül değil nergis dikilsin m er^di üzre anın 

Kim ola sehm-i nigâh-ı çeşmri yâr Üe şehîd

40. Bend olunmaz ‘aşk ile mecnûn olan ^a^-neverd  

Bend-i zendr-i cünûndur ‘âşıka ^blu 'l-verîd
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41. Cevdetâ vafe-i tağazzüi geçdi kes arük sözü 

Bence memdûM du'â beyti olur beytü’l-^ş îd

42. Servlerle bağçeler tâ her zamân ma‘mûr ola 

Şevk-i gülzâr ile bülbül eyleye tâ kim nüvîd

43. Pirler tâ kim ola vato-i ^zandan  müştekî 

Gençler de ‘âlemin her bir deminden müstefîd

44. Ol veliy-yi ni'metin kâşâne-i im âlde 

‘Ömrü rûz-efzûn u şân u şevketi olsıan mezîd

/

45. Nev be-nev fevz u fütühât ile olsım dâ’imâ 

Her şebi Kadr u sabâiu gıptâ-bahş-ı şubh-ı ‘ lyd
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50t> Târîh-i Hitim-ı Dîvançe*

(Fâilâtün/fâilâtün/ fâilün)

1. Hazret-i ‘Abdülhamîd-i Cem-haşem 

Şâh-ı Efrîdun-vakar dârâ-ğulâm

2. Câmi‘-i mülk u hilâfet kim od ur 

Hazret-i Peygamberce kâ'im-ma^m

f
3. ‘Adi u inşâf ile memdûh-ı dhân 

Neşr-i ‘LLm u ma'rifet ile benâm

4. Ol veliy-yi ni‘metin ed'iyyesi 

Vird-i ma^uş-ı Üsânımdır müdâm

5. Şükr-i e l^ ın  edâ mümkün değil 

Merzâ etsem de vird-i şubh-ı şâm

6. Emri üzre cem‘ edip eş'ârımı 

Eyledim tertîb-i dîvâna kıyam

7. Böyle bir şûretle ol pâdişâh 

Etdi a'lâ ^drim i beyne’l-enâm

8. Şükr edip Cevdet dedi târîh-i tâm 

Hamd ile dîvançem buldu Mtâm

Sene 1310

124

A’da vr. 62^’dadır.
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51a Nişantaşı’nda vâki' Teşvikiye Câmi‘-i Şerîfi’nin ‘ilâve ile

tevsî*ine dâir 

Târih*

(Mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün)

1. Binâ-yı câmi‘u’i-envâr-ı Teşvikiye kim onu 

Küçük yapmış idi ‘Abdûlmecîd Hân-ı keşîru’l-cûd

2. Cemâ'at sığmaz oldu çünkü etraf u âvânnda 

Yapüdı hâne vü kâşâne-i dil-cû-yı nâ-ma‘düd

3. Onun ned-i necibi Hazret-i ‘Abdülhamîd Han’ın 

Zamânmda yapıldı pek güzel bu ma‘bed-i mes'ûd

4. Şeref-bahşâ-yı dîhîmrhilâfet âsumân-mesned 

Şehinşâh-ı âhân Mkân-ı şâMb-cûd u ‘âlem-sûd

5. ‘İlâveyle ne a'lâ eyledi bu ma'bedi tevsi'

Cenâb-ı Hak ede ikbâl u ‘ömr u şevketin memdûd

6. Du‘â tarzında ‘arz et Cevdetâ bu tâm târihi 

Güzel yapıldı Teşvikiye mes‘ûd eyle ya ma‘bûd

Sene 1310

125

A’da vr. 57*̂ ’dedir.
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51b Sâlifu’z-zikr Teşvikiye Câmi‘-i Şerifi Muva^thânesi için

Târih*

(Mefâilün / mefâîlün / feûlün)

1. Şehinşâh-ı cihan ‘Abdülhamîd Han 

Oiıjr ilham ile dâ’im müeyyed

2. Ne a‘lâ bir m uva^ ıM ne yapdı 

Ki ‘âlemde ola nâmı m u^lled

3. Zihî mîkat-ı Teşvikiye pîrâ 

Zihî bünyâd-ı hûlî-zîb-i ma'bed

4. Cihan durdukça ol şâh-ı dhânıA 

Ola idâli rûz-efzûn u mümted

5. Olur Cevdet bu mışra' tâm târih 

M u v a l^ t l^ e  yapıldı mücedded

Sene 1310

Dîvançe-i Cevdet için esas alınan B, bu târih ile son bulmaktadır.
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127

51b Câmi‘-i mezkûr kütüpMnesi için 

Târih*

(Mefâilün / feilâtün / mefâîlün / feilün)

1. Sezâ ki ^zret-i ‘Abdulhaînîd Hân etdi 

Kemâl-i mekremetinden mşâr-ı nakd-i himem

2. Binâ ile bu kütüpMneyi o Şâh-ı kerîm.

Ma'ârif u hüner asMbm eyledi hurrem

3. Bu mghzen-i kütüb-i düpesend açıldikça 

Eder du'âsmı tekrâr hep şunûf-ı ümem

4. Sürür ile yalayıp dâ’Lnoâ muvaffak ola 

Bunun gibi nice hayrata ol veliy-yi ni'am

5. Sevindi söyledi Cevdet bu tâm târiW 

KitapMne yapıldı cedîd hem muMkkem

Sene 1310

Bu tarih yalmzca A’da vardır.
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(Mefâilün / tnefâîlün / mefâîlün / mefâîlün)*

1. Bu ‘âlî câmi‘-i pür nûr-ı Teşvîkiye-yi evvel

Binâ etmiş idi ‘Abdülmedd Hân-ı kerem-mu'tâd

2. Onu necl-i nedb-i Hazret-i ‘AbdüLhamîd etdi 

‘İlâveyle güzel tevsi' u nev-bünyâd ile âbâd

3. Olur bu mışra‘-ı berceste Cevdet tâm târihi 

Küındı câmi‘-i vâlâ-yı Teşvikiye nev-bünyâd

Sene 1310

128

129

Târih-i Diğer* *

(Mefâilün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün)

1. Bu ‘âlî câmi‘-i pür nûr-ı Teşvîkiye-yi evvel 

Binâ etmiş idi ‘Abdülmecîd Hân-ı zü’s-sûd

2. Onu tevsi' u tezyîn ile hakkâ eyledi ihyâ 

Yeniden ^ zre t-i \\bdüllnmîd Hân-ı keşîru’l-cûd

3. Du‘â tarzında ‘arz et Cevdetâ bu tâm târiW 

Güzel yapıldı Teşvikiye mes'üd eyle yâ Ma'bûd

Sene 1310

Bu tarih yalnızca A’da vr. 60^’dedir. 
^ * Bu tarih yalnızca A’da vr. 61 ’̂dadır.
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NETİCE

Edebiyat târihi kaleme alınırken dikkate alınacak en mühim unsur, 

şüphesiz edebî eserdir. Bizde, matbaamn bir hayli geç faaliyete geçmesi 

sebebiyle dağımk halde bulunan eserlerin en doğru şekilde tesbiti, ilk safha 

için ayrı bir çalışma gerektirmektedir. Muayyen bir devre ait edebiyat 

üzerinde yapılacak tetkik için, yalmzca en mükemmel eserlerin dikkate 

ahnması, gerek eserin hakiki kıymetini ortaya koymak, gerekse devrin 

edebiyat telâkkisine dair umûmî bir hüküm çıkarmak bakımından yeterli 

değildir. Dolayısıyla birinci derecedeki eserlerin yamnda; ikinci, üçüncü 

derecedeki eserlerin de tesbiü, mukayeseli bir edebiyat târihi çalınması için 

gereklidir.

Eserden müessire gidiş yolu, sanatçıyı anlamak bakımından güvenilir bir 

metod olduğu gibi, eserin hazırlanmasmda dolayh yoldan etkili olan;sanatçının 

yaşadığı ve yeüştiği şartlann da dikkate alınarak araşürılması ve edebî 

şahsiyetin bu yolda tayin edilmesi gereklidir.

Bu düşünceden hareketle çalışmamızda A. Hamdi Tanpınar’ın da tensibi 

ile Divan edebiyatının son takipçilerinden kabul edilen Ahmed Cevdet Paşa’yi; 

tahsili, yetiştiği muhit ve şahsî kabiliyetlerini dikkate alarak tanıtmaya çahştık.

Gördük ki Paşa, tahsili süresince hıasüsî olarak tasavvufla da ilgilenmiş ve 

geliştirdiği edebî zevki doğrultusunda bir dîvaîıçe oluşturacak kadar şür 

söylemiştir. Tanzimat hareketinin hedeflediği değişim ve yeniden teşekkül 

döneminde, Reşid Paşa tarafmdan takdir edilerek ihtiyaç hissedilen her sahada 

istihdam edilen Cevdet Paşa’mn hayati boyunca devam eden yoğun çalışma 

temposu, onu şür ve edebiyat muhitinden uzak tutmuştur.



Fakat ortaya koyduğumuz Dnrançe-i C ^d et metni bize gösterdi ki  ̂

Cevdet Paşa, İlmî cehtinin bir kısmım şiire sarfetmiş olsaydı, edebî kıymet 

içeren mensûr eserlerinde müşâhade ettiğimiz fevkalade güzel ifade kudretini, 

şiirlerinde de bulmak mümkün olacaktı. Nitekim, “Şiiri ve Nazım Üslûbu” 

bölümünde yer verdiğimiz eleştirmenlerin değerlendirmeleri; bir çok şiirinde 

gördüğümüz hayal ve ifade güzelliği, esasen Paşa’mn şâir ruhuna işaret 

etmektedir. Ne var kı^iire nisbetle elzem gördüğü ilmî çalışmaları ve hayatı 

boyunca devam  eden nâzik memuriyetleri, şiirle sürekli meşguliyetini 

imkânsız hâle getirmiştir.

Bu çalışmada, Cevdet Paşa'mn edebiyat târihindeki yerinin tesbiti için 

gerekli malzemenin ortaya çıkmasına gayret edilmiştir.
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