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“Üç İmparatorluğa başkentlik yaymış olan İstanbul’u 2010 yılında 
“'Avrupa 'Kültür Başkenti" yaymakgayesiyle yürüttüğümüz' kültür 

faaliyetleri her geçen gün artarak devam etmektedir.

Bu faaliyetler arasında İstanbul’a yönelik araştırmalar ve kitap 
yayınlarımız öncelikti ve önemli bir ağırlık taşımaktadır.

Yaydan bu yayınlardan biri de Muallim Cevdet’in /îauatınt w 
eserlerini anlatan kitaptır.

‘Muadim Cevdet, Türk Arşiv tarihinde ismi saygıyla anılan öncü 
bir kültür adamıdır. Bulgaristan'a burda kağıt fiyatına satılan 
Maliye Arşivini tek başına yürüttüğü muazzam yabalarla Türk 
kamuoyunun ve hükümetingündemine sokan Muallim Cevdet gülen 
arşivden bir kısmını geri aldırmış ve Osmanlı Arşivleri konuşumla 
midi bir uyanışa vesüe olmuş bir isimdir.

^Elinizde bulunan Muadim Cevdet’le ilgili bu eser 1937 yılında, 
“Mecelleyi Umur-i Belediye” yazarı Osman Trgin tarafından 
yayınlanmıştı.

o:

A

Ancak, aradan geçen yaklaşık yetmiş yıl boyunca eser tekrar 
basdmamıştı. Birçok bilimsel çalışmada kaynak olarak kullanılan bu 
eseri, özellikle gençlerimizin Muallim Cevdet'i ve dostlarını tanımaları 
dileğiyle yeni basımını gerçekleştiriyoruz.

Bu değerli eserin 2. basımını yaymanın, ‘İstanbullulara sunmamın 
gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Muallim M. Cevdet kitabı 
gibi eserlerimizi, bundan sonra da sîzlerle buluşturmaya devam 
edeceğimizi belirtiyor, saygılar sunuyorum.

adir Topbaş
İstanbul BüySkşehir Belediye Başkanı
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YAZARIN ÖNSÖZÜ

3 Birinci Kânun 1935’de M. Cevdet’i ebedî durağına bırakıp 
düşünceli ve kederli bir halde şehre dönerken o günden itibaren maddî 
hayatı sönmüş olan bu ilim adamını manen yaşatabilmek için onun 
hakkında bir kitap yazılması fikri bir şimşek hızıyla birdenbire aklımdan 
geçmiştir. Nakil vasıtasına bindiğim sırada kendisi ile karşılaşmış 
olduğum Cevdet’in ve benim aziz arkadaşımız Doktor Süheyl Ünver de 
ilk söz olarak böyle bir teklif yapınca Cevdet’e karşı ikimizin kalplerinin 
birden çarpmakta olduğunu anladım ve kitap hakkındaki düşüncemde 
biraz daha cesaretlendim.

Ertesi gün kitapçı Raif; Cevdet’in kitaplarını basan Bozkurt 
Matbaası onun için bir risale yazdırıp bastırmağa kalkışıyor! diye haber 
vermiş, bu kadirşinaslık da benim için ikinci bir müşevvik olmuştu.

Bir kaç gün sonra Bâb-ı Âli Caddesi’nden geçerken İkbal Kitabevı 
sahibi Hüseyin ufak penceresinden seslenerek beni durdurdu ve bir 
mektup uzattı, baktım. Edirne’den Doktor Feridun Nâfiz yazıyor, 
okudum. Bu zat da Cevdet’in ölümüne yanıyor, yakılıyor; hizmetlerini 
sayıyor, döküyor ve netice olarak da onun hakkında bir kitap 
yazacağından bahisle basım işinde İkbal kitapçısından yardım istiyordu. 
"Cevdet için yazılacak olan kitap böyle bir iki kişiye değil onu tanıyan 
bütün dostlarına, bütün ilim adamlarına yazdırılmalı ve yine bu kitap 
hususî teşebbüsler ve masraflarla değil kendisine on bin cild kitap hediye 
ettiği İstanbul Belediyesi İnkılâb Müzesi gibi resmî bir müessese 
tarafından bastırılmalıdır”, dedim ve artık kat’î karan verdim.

Otuz sene çatısı altında bannmış, sayesinde millî kütüphanemize bir 
kaç cild tarihî, İçtimaî ve beledî eser bırakabilmek fırsatını elde etmiş 
ılduğum İstanbul Belediyesi'ne son şükran borcumu ödemek; otuz 

senelik arkadaşım Cevdet’e de manevî bir hizmet olmak üzere -kitapları 
ve vesikalan İnkılâb Müzesi'nde bulunduğu ve ben de bu müesscscnın 
kuruluşunda çalıştığım için- bu işte herkesten ziyade benim öne 
düşmekliğim yaraşır diyerek keyfiyeti derhal İstanbul’un değerli valisi vc 
belediye reisi ve İnkılâb Müzesi'nin müessisi Muhiddin Üstündağ'a arz 
ettim. Sayın Vali bu teşebbüsü çok iyi karşıladılar. Ve her türlü maddî 
yardımı vadettiler. Cevdet’in vakfetmiş olduğu kitaplar dolayısıyla 
sorulan suale vermiş olduğu izahât neticesinde İstanbul Umûmî Meclisi 
sayın azası da Cevdet’in şehre karşı hizmetini ve bu teşebbüsü alkışlamış 
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oldukları için artık fiiliyata geçmekten başka yapılacak iş kalmamıştı. Bir 
yandan Cevdet’in bırakmış olduğu vesikaları, notlan tetkik ediyor, bir 
yandan da bu kitabın 461. sahifesinde örneğini koymuş olduğum mektubu 
yazarak onu adım adım takip ediyordum.

Cevdet’in notlarını ve vesikalannı görmeden önce ancak onun 
Müderris Naim Bey hakkında yazdığı risaleden biraz büyükçe bir risale 
yazabileceğimi tahmin ediyordum. Fakat bunları gözden geçirip de büyük 
ve İlmî bir kitap yazılacak kadar bol mehazlar bulunduğunu görünce çok 
sevindim ve bunlara göre yazılacak kitabı dört bölüme ayırdım:

Birinci bölümde on bir fasılda Cevdet’in hayatından, eserlerinden 
ve kütüphanesinden bahsettim. Bu bölümü eldeki vesikalara göre 
yazarken Cevdet’in eksik bırakmış yahut aykırı bir şekilde yazmış olduğu 
bir kısım mevzuları tavzîh, hatta tenkid için ben de imzam altında bazı 
mütalaalarda bulundum. Bu suretle onun fikirlerini ve mütalaalarını 
aynen neşretmekle beraber -aklımca- o aykırılıkları düzeltmiş de oldum.

Arkadaşlarından, dostlarından ve talebelerinden aldığım yazılan 
adları sırası ile aynen ikinci bölüme koydum ve Cevdet’i sevenler birbir
lerini tanısınlar diye yazı yazanların fotoğraflarını da bu bölümde bulun
durdum. Hatta yeni resimlerini bulamadığım birkaç zâtın eski kıyafette 
çıkanlmış fotoğraflarını koymaktan bile çekinmedim. Tarihî bir eserde 
tarihe kanşmış kıyafetlerin bulunmasında mahzur değil faide vardır. Yazı 
için müracaat ettiklerimin bir kaçı müstesna olarak hemen hepsi memnu
niyetle bu teşebbüse iştirak ettiler. Hatta kendiliklerinden yazı yazanlar da 
bulundu. Cevdet için yazanlar arasında iki müsteşrik de vardır.

Üçüncü bölümde Cevdet’in yarıda kalmış eserlerinden bir kaç 
örnek bulundurdum. Bu bölümdeki siyakat rakamları ve yazılan ile “Türk 
Tababeti Bibliyografyasında Doktor Süheyl Ünver’in; “Uygur 
Alfabesi”nde İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Reşit Rahmetî’nin; 
şahıs adlan fihristinin tertibinde muallim Hikmet Turhan Dağlıoğlu’nun 
büyük yardımlannı gördüm. Bu yazıları onlar derli, toplu bir hale 
getirdiler. Kendilerine teşekkür ederim.

Cevdet sağ iken altı formasını bastırmış fakat hastalık dolayısıyla 
tamamlayamamış olduğu tarihî sözlüğü de dördüncü bir bölüm olarak 
kitaba ekledim.

İşte eserin şeması budur. İçindeki yazılar -dan Cevdet’in hal terce- 
mesine ve ailesine ait beş on sahife istisna edilirse kalanlar- hep onun ha
yatı ve mesleği dolayısıyla ortaya çıkarılmış İlmî ve tarihî mevzulardır. 
Bununla beraber eserin bu tarzda yazılışına ve bu kadar hacimli oluşuna 
itiraz edenleri gördüğüm ve işittiğim için burada bi’l-mecburiye -ve oku
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yanlardan özürler dileyerek- bu noktaya temas etmeden geçemeyeceğim.
Hayatında ancak bir lise muallimliğine kadar çıkabilmiş, ufak tefek 

üç, dört eserden başka belli başlı İlmî hizmeti görülmemiş hatta adı işitil
memiş olan bir adam için bu kadar emek sarfedilir de, büyük bir eser 
yazılır mı?

Bu kitabın uzun süren basımı sırasında bir çok kimselerden bu türlü 
suallere hedef olduğum gibi kitabı yalnız gören fakat okumayanlar 
arasında da böyle düşünenler olacağını tahmin ediyorum. Hatta “Cevdet 
Katip Çelebi’yi şişirdiği gibi sen de. onu amma şişirdin’’ diyenler de 
olmuştu. Fakat ortaya çıkan bu kitaba alelade gözle değil insaf denilen o 
nadir ve kıymetli gözlük takılarak bakılırsa içine hiç de lüzumsuz bir 
bahis veya sahife konmamış olduğu teslim edilir sanırım.

Esasen bu türlü eserler bir roman gibi baştan sona kadar okunmaz, 
herkes ancak kendisini alakadar eden kısmı gözden geçirir, öyle 
sanıyorum ki birtakım okuyucular, bir adam hakkında muhtelif kimseler 
neler söylemişlerdir? diye kitabın ancak ikinci bölümüne bakarlar. 
Bilhassa tasnif işinde çalışanlar ve umumiyetle tarihçiler hazinc-i evrak 
için yazılan bahislerle tarihî sözlüğü ve siyakat yazısını okumağı isterler. 
Azerî Türkleri Cevdet’in Bakü’deki hizmetine ait sahifeleri dikkatle ve 
millî bir heyecanla takip ederler. İlm-i ahval-i kütüb hakkında gerek 
Cevdet, gerek benim tarafımdan verilen uzun izahatı kitap sevenlerin 
istisgar etmesine hiç de ihtimal vermem.

Sözü bitirirken: Yarım asır süren hayatını hep ilme hasretmiş, kırk, 
elli cilt eser teşkil edecek kadar notlar ve vesikalar bırakmış, 500 nadir 
yazmadan başka 10.000 cild basma kitaptan müteşekkil kütüphanesini hiç
bir maddî menfaat gözetmeksizin millete hediye etmiş olan faziletkâr bir 
ilim adamı için bir arkadaşının bir kaç ay yorularak bir kitap yazmasının 
ve en az bir tahminle 10.000 lira maddî kıymeti haiz bir teberrua mazhar 
olan kadirşinas bir müessesenin, Belediyenin, birkaç yüz lira sarf ile bu 
kitabı bastırmasının bir suç değil bir borç olduğunu hatırlattıktan sonra:

İstanbul Belediyesi’ne, İstanbul Umumî Meclisi’ne, onun başında 
bulunan MUHİDDİN ÜSTÜNDAĞ’a ve yazı hususunda kıymetli 
yardımlarını gördüğüm değerli zatlara teşekkürlerimi sunar ve bu eserle 
millî kütüphanemize yapabildiğim şu ufak hizmet dolayısıyla Cevdet’in 
aziz ruhunu da şâd edebildiysem kendimi bahtiyar sayarım.

Osman ERGİN
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L AİLESİ, ÇOCUKLUĞU,
DOĞDUĞU YER ve TARİH

Cevdet’in ailesi NişTidir. Büyükbabası Said Efendi Niş’de bir tekke 
şeyhi, babası Mehmed Sadi Efendi bir askerdir. Bu aile 1293 (1876) 
Osmanlı-Rus Harbinden sonra Niş’den hicretle gelip Bolu’da yerleşmiştir. 
Mehmed Cevdet 1299 (1883) senesi Mayıs’ının yedinci Cumartesi günü 
Bolu’da doğmuştur. Bu itibarla aslen ve neslen Türk oğlu Türk’tür ve 
Anadoluludur.

Bu; böyle olmakla beraber Cevdet Niş’e, oradaki hısım ve 
akrabalarına dair hatıralarını her zaman söylemekten hatta yazmaktan haz 
duyardı.

Cevdet’in bu hazzını temadi ettirmek ve bu hatıraları kendi adına 
basılan kitapta da yaşatmak için bir kısmım aynen alıyorum.

Cevdet; dedesinden, babasından, anasından ve diğer akrabalarından 
şöyle bahseder:

“Dedem Şeyh Said Efendi; 45 yaşlarında ve 1285 (1869)’de vefat 
etmiş. Herhangi kadını tezevvüç ettiyse çok yaşamamış.

Üç amcam vardı. Şemseddin, Galib, Vefa. Şemseddin Efendi; Şeyh 
Said Efendi’nin en büyük oğlu idi. Babam İkincisi, Vefa üçüncüsü ve en 
küçükleri idi. Birincisi Kastamonu’da Rüşdiye-i Askeriye’de Farisî 
muallimliği edermiş. Dedem bunun eskiden görülen istidad-ı tahsiline 
bakarak: İlmimi Şemseddin’e bırakıyorum demiş.

Babam İstanbul’da 1320 Şubat’ında vefat etti. Edimekapısı’nda 
medfundur. Dedem ona hiddet ve şiddetini bırakmış. Dedem kendisini ner 
kadar dövmüşse babam da beni o kadar dövmüştür. Maatteessüf bu da
yaklar beni hiçbir fena huyumdan vazgeçirmemiş, bilakis gayzımı mûcib 
olmuştur.

Vefa amcam Üsküp’te Sadiye Tekyesi şeyhi iken vefat etmiştir. Ha
remi fevkalade huysuz, dile verir bir mel’ûnmuş. Boşamak varken derviş
lik felsefesi icabı bunu (imtihan-ı İlahî) diye telâkki eder ve sabredermiş. 
Bu kadar miskinâne sabırlara akıl ermez doğrusu. Meğer ki başka 
mecbûriyet olsun.

Galib amcam İzmir’de, Şeydi Köyü’nde zengin araziye mâlik idi. 
Parasına tamaen İzmir kabadayılarından biri öldürmüştür (Rahmetullahi 
aleyh). Oğlu Said akıllı çıktı. Elyevm elinde birçok zeytinlikler vardır.
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Yaşça benden biraz küçüktür. Bir sene İstanbul’a geldi, Dârülmuallimin’e 
uğrayıp beni gördü.

Vefa amcam için dedem; yazımı ona terkettim dermiş. Filvaki hüsn-ı 
hatda büyük bir kâbiliyet gösterirmiş.

Dedemin babamdan müntakil olup İstanbul’un belalı yangınlarının 
birinde mahvolmasın diye üzerine titrediğim el yazısı muharreraından 
anladığım veçhile dedem bu sözü söyleyecek kadar hattat imiş. O nc nefis 
sahifelerdir!

Dedemin dergahı Niş Kalesi’nin biraz berisinde (Nişava) susu 
üzerinde kâin imiş, 1910’da Niş’e seyahatimde beni gezdiren ihtiyar Nişlı 
yerini gösterdi. Sırp Belediyesi Niş’in birçok evlerini yıktırarak, 
c’âmilerini kaldırarak, sokaklarını düzleyerek şehri tecdid ettiği gibi 
dergahı da mahvederek yerini millî bahçeye ilhak etmiş.

Babam dergahın semahânesinde cereyan eden ahval-i dervişaneye 
dair ne hikâyeler söylerdi. Nazarımda tecessüm etti. Firaklı firaklı 
ayrıldım.

Dedem Şeyh Said Efendi’nin, diğer dedem Abdunahman 
Efendi’nin, büyük ninemin kabirlerini ziyâret etmek istedimsc de bunların 
bulunduğu mezaristanı belediye tamamen tesviye ile nişane-i İslâmiyet 
bırakmamış. Niş’de bu kadar çok c’âmilerden yalnız Belgrat mahalle 
sindeki cami kalmış.

Annem ben doğmadan evvel Fatma isminde bir kız doğurmuş. 6-7 
ay kadar yaşamış. Benden sonra hemşirem doğmuş. Merzuka Hanını 
benden 4-5 yaş küçüktür. 15 yaşında ben henüz Kastamonu İdadisi’ndc 
tahsilde iken Bolu askerî kaymakamı Arif Bey’e tezviç etmişler. Badehu 
Miralay olunca Ankara’ya gitmişler. Bade’l-inkılâb tekâüd edilmiş ve 
İstanbul’a gelerek Çapa’da ev yaptırmıştır.

Hemşiremin üç çocuğu vardır. Biri Ankara’da doğan Mükerrem; biri 
Bursa’da doğan Nedime; biri 1331 senesi Mayıs’ının yirmi dördüncü 
gecesi alaturka beş raddelerinde doğduğu ve isim verilmesi bana havale 
edilmekle tarafımdan, inşallah istikbalde delîrâne hizmetler görmesini 
tefe’ülen (Turgud) konulan çocuk.

Ben hâlâ hatırlarım. Annem Vassaf isminde bir oğlan daha doğurdu 
ise de yaşamadı. Vücudunda yumurta gibi çıbanlar çıkararak masumu 
öldürdü. Çok hüznümü davet eden vücud-i alîlini hâlâ yâd ile kalbim 
sızlar.

Babam o vakitler yeni işrete başladığı için zannederim ki, onun tesir 
i icabatından olarak çocuk annesinin rahminde alîl teşekkül etti. Zâten 
babamın yirmi yedi sene süren sarhoşlukları annemi kasıp kavurmuş ve 
kadid haline koymuştu. Zavallı anneciğim, bedbaht imiş. Niş’de evvela 
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Mahmud Paşaların Beylerbeyine istemişler, ortağı vardır, üzerine olmaz, 
diye Hanımninem vermemiş.

Zenginlerden birinin İsmail Bey ismindeki oğluna istenmiş, 
sarhoştur, diye vermemişler. Kim hatırlardı, Niş’de içmeyen bir delikanlı 
ona zevç olacak ve bilâhare delicesine sarhoşluğa başlayacak!

Annem babamın hovardalığından, sarhoşluğundan neler çekmiştir 
neler; ben ekserisini bilirim, gözümle gördüm. Validemin ta-be-sabah 
gözyaşı döktüğünü hatırlarım. Sırrımıza kimse muttali olmasın diye namus 
belası yine annem kimseye açmazdı. Ne anasına, ne de kardeşlerine. 
Babam böyle bir melek kadının kadrini bilmedi, hem kendini bitirdi, hem 
onu.

Annem hikâye ederdi:
Beni nişanladıktan sonra askere gitti, iki sene gelmedi. Nişan iade 

olundu. Bir gün bilâhare ansızın geldi. Ve nasibin cebrine bak ki, beni 
bırakmadı. Meğer bu çileleri doldurmak mukaddermiş. Hatta bu ansızın 
muvasalat ve ısrar üzerine Hanımninem demiş ki:

- Kızım, nasibin seni bırakmıyor. Ya çekeceğin, ya safa süreceğin 
mukadder.

Annem uğradığı felaketlere bakarak, derdi ki: Keşke annem evvela 
ya çekeceğin, demeseydi! Galiba vakit ve saatine çatmış ki, öyle doğmuş.

Annemin pek derin bir esefle 
yadettiği şeylerden biri de babamın 
ancak elli kuruş tekâüdiye bırakma
sı idi. Derdi ki: Mülâzım haremleri 
150 kuruş alıyor. Benim zevcim 40 
sene hizmette bulundu da nihayet 
ölmeyecek bir para bıraktı. Sebebi?

Babam merhûm pek lâkayd-ı 
istikbâl idi. Ölürsem merâk etme
yin. Devlet size ekmek parası bıra
kır, derdi. Hakikat ekmek parası 
kaldı. Fakat işte o kadar. Bir hanı
mın yalnız masrafı ekmek midir? 
Tütünü, çamaşırı, hamamı, elbisesi, 
başka ev masrafı yok mudur? Mülazım Mehmed Sadi Efendi 

(1292 senesinde çıkarılmış bir fotoğrafı)

Annem varını, yoğunu Niş’de bıraktıktan sonra bir de elli kuruşla 
kalsaydı, sefalet çekecekti. Eğer babam yirmi senesini belediyede 
geçirmeyip resmî ve tekâüdiyeli hizmetlerde geçirseydi haremine lâakal 
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200 kuruş bırakâbilirdi. Fakat düşüncesizlik sâikası ile, bir gün ölürse 
hareminden başka çocukları için 50 kuruşun ne kadar hizmet 
görebileceğini hiç kale bile almadı.

Elhamdülillah ki, vefat ettiği zaman, ben annemi geçindirecek bir 
kemâle gelmiştim. Hemşirem de bir miralayla evlenmişti. Babamın 
kayıtsızlığı ibret olmalıdır. Yarını düşünmeyenler hem kendilerine, hem 
çoluk ve çocuklarına azap ve felaket hazırlarlar”.

Şu izâhât Cevdet’in ilme yabancı olmayan bir aile muhitinde 
yetiştiğini gösteril. Sarhoşluğundan bahsettiği babası Sadi Efendi‘nin bile 
kendisinin yetişmesinde ve okumayı sevmesinde ne büyük bir 'âmil 
olduğunu ikinci paragrafta Cevdet’in ağzından işiteceğiz. Dedesi Said 
Efendi’nin de Ahmet Midhat Efendi’ye hocalık edecek kıratta bir alim 
olduğunu yine o paragrafta göreceğiz.

Babasının sarhoşluğunu hatıratına yazdığı için Cevdet’i vc bunu 
neşrettiğim için beni muaheze edecekler bulunacaktır. Olabilir. Fakat 
Cevdet’in bunu yazışı babası bile olsa her şeyi olduğu gibi yazmak ve 
söylemek faziletini gösterdiği için takdire değer. Diyebilirim ki bu 
sarhoşluğun faidesi bile olmuştur. Bunun en büyük faidelerinden birisi 
Cevdet’in üzerinde tesirini göstermesidir. Herkes bilir ki Cevdet 
müskiratın hiçbirisini kullanmazdı. Babasının hâli ve çok sevdiği 
annesinin bu yüzden çektikleri Cevdet’i intibâha getirerek hayatta 
müskiratın katresini bile ağzına koymamasına sebebiyet vermiştir. Şu 
halde babasının sarhoşluğu Cevdet üzerinde “terbiyetkâr bir fazilet" tesiri 
yapmıştır diyebilirim. *

* *
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II. CEVDET’İN OKUMASI, YETİŞMESİ 
ve İLMÎ ŞAHSİYETİ

Cevdet; ilk ve orta tahsilini Bolu’da, lise tahsilini Kastamonu’da 
yapmıştır. Orta ve lise tahsilini yaparken kimlerden ne sûretle istifade 
ettiğini Cevdet; hâl tercemesinde kayıt ve zabtetmiştir. Hem tahsil hayatı 
hakkında bir fikir edinmek hem de birçok ilim adamının adlarının hayırla 
yadına vesile olmak için bu hâl tercemesinin bir kısmını aynen aşağıya 
koyuyorum:

“Hocalarımdan bana tarih ve coğrafyayı ilk defa sevdiren İstanbullu 
Hoca namıyla mârûf ismi meçhulüm olan zata medyunum. Mevla rahmet 
eylesin, İdadi’de beş sene okudum. Bu mektebte cebir dersinden, ikinci 
derecede Fransızcadan ve sonra kitabetten başka hiçbir dersi sevemedim, 
sevdirmediler. Mamafih son senede 
çalıştım.

Beş seneyi bu sûretle Bo
lu’da geçirdikten sonra Kastamo
nu’ya gittim. 1316 ve 1317 sene
lerinde orada bulundum. Vali 
muavini olup bilâhare İstanbul’da 
tarih encümeni azalı-ğında bulu
narak ihtisap ağası Hüseyin Bey 
üzerine meşhur bir makale-i ilmi
ye ile Şehit Ali Paşa talimatını 
neşreden Mehmet Galip 
Beyefendi’ye Fransızca terceme- 
de iktidarımı tezyîd eylediğinden 
ve sonra Fuzulî, Nef’î gibi şairle
rin eserlerini Süleyman Nazif’ten 
gayri kimsede görmediğim bir 
talâkat ve haşmetle okuyan menfî 
ve menkûb üdebadan Reşit Bey’e 
-bana zerk eylediği edebî merâk 
itibarı ile- medyunum.

bütün derslere numara hatırı için

Mehmed Cevdet Efendi 
(Kastamonu idadisinin son sınıfında iken 1316 
senesinde çıkarılmış bir fotoğrafı)

Kastamonu’da öyle bir sehhar halk vâizine rastgeldim ki lisanındaki 
îcaz, Manastırlı İsmail Hakkı Efendi ile Nasuhîzade Asım Efendi’yi
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gölgede bırakır. Bu zat esbâk İstinaf Mahkemesi azasından hukukşinas, 
mutasavvıf, şair, nihayet mebûs Hacı Mahir Efendi merhumdur ki Mısır 
hükemasından Ataullah İskenderânî’nin, hikmetlerini muazzam bir cilt 
hâlinde ve Nef’î’yane bir üslup ile terceme ve neşreylemiştir. Adliye 
Nazırı Abdurrahman Paşa’ya Muhiddin Arabi’nin Fütuhat vc 
FiAiE’undan dersler veren, bu zattır. Sesi o kadar ruh-fezâ idi ki bila 
mübalağa söylüyorum, İstanbul’un en güzide hafızları arasında bir eşine 
rast gelmedim.

Kastamonu bu zatı kaybetmekle kalbini kaybetmiştir. Türkiye’de 
meçhul bir harikayı zayi eylemiştir. Bu zat, fennî eserler mütalaa ettiği 
cihetle de hangi âyeti tefsir ederse makûl şekillerde hazmettirmeğe mu 
vaffak olurdu. Tasavvuf ve felsefeye merâkımı tahrik eden bu yüksek ruha 
meclubum”.

Cevdet, 1317 (1901)’de İstanbul’a gelerek Erkek Muallim 
(Dârülmuallimin) mektebinin edebiyat şubesine bi’l-müsabaka ikincilikle 
girmiştir. Bu mektebe girişini de hâl tercemesinde şu tarzda anlatır:

“1317 sonunda İstanbul’a geldim. Bir sene hukuk mektebine devam 
ettim. Babam rahatsızlanınca Dârülmuallimin’e geçtim çünkü bu mekteb; 
talebesine tam bir sarı altın maaş veriyordu. Bunun cazibesi beni oraya 
şevketti.

Dârülmuallimin’de en çok Fransızca ile pedagojiye çalıştım Pcda 
gojiye merâkıma Fransızcadaki terakkiyatım sâik oldu. Bu terakkiyatın 
müvellidi de Mekatib-i İbtidaiye müdürü, melek-sîret merhûm Şükrü 
Bey’dir.

Sınıfımda dersi olmamakla beraber Mirduhîzâde Abdurrahman 
Süreyya Bey’in edebiyat-ı Farisîye derslerinden çok müstefîd oldum. O 
zat, Avrupa gördüğü için Farisî edebiyatını şerh ederken garp üdebasma 
dair de malûmat verir, gönülleri açardı.

Arapçamı kimseye medyun değilim. Yalnız Beyrut papazlarının 
neşriyatını kemâl-i minnetle yâd ederim. Beni, İslâm felsefe ve tarihinin 
en canlı eserlerini anlayacak bir rüsûh ile techîz eden, papazların metodik 
mesaisidir. Allah, onlardan da razı olsun”.

Cevdet; Dârülmuallimin’e girişini ve Arapçayı nasıl öğrendiğim 
hatıratında kaydetmiştir. Bu; herkesin medrese mahsulü ve softa 
bozuntusu zannettiği Cevdet’in hayatında ve İlmî şahsiyetinde mühim bir 
devrim noktası olduğu için ehemmiyetle bahse değer.

*
* *
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Cevdet der ki:
“Eskiden Arapçadan çok korkardım. Bütün rüştiye ve talî tahsilimi 

Arapça’ya nefret ile geçirdim diyebilirim. Tam yirmi yıl evveldi. 
İstanbul’a gelerek Dârülmuallimin’in âlî kısmına müsabaka ile girmek 
istiyordum. Yaşım küçüktü. Mektebe girebilecek miydim bilmiyordum. 
Bir zata müracaat ettim: Medrese kitaplarından olmayarak bana hangi 
eseri tavsiye edebileceğini sordum. Kahire’de matbu ve Gazi Muhtar Paşa 
maiyyetinde müstahdem birisi tarafından terceme edilen bir kitap size 
muvafıktır. Bunu tatbikat ile tamamlarsanız medreselilerle bile 
müsabakaya girersiniz dedi.

Kitabı buldurdum. Dört beş ayda tamamladım. Eser “An” usûlü ile 
yazılmış gayet ameliydi. O aralık Beyrut muallimlerinden olup bilâhare 
Fransızca bazı makalâtını okuduğum İsmail Hâmi Efendi’nin Lariveflöri 
grameri biçimindeki Arapça ve Türkçe eserini de elde ettim. 1317’de 
İstanbul’a geldiğim zaman bir dostun takdimi üzerine Kilisli Rıfat Efendi 
ile de görüştüm. O, Dârülmuallimin’den mezundu. İmtihanda ne 
sorulabileceğini elbette bilirdi. Rica ettim. Beni muhtelif cümlelerden 
isticvâb etti. Terceme ve tahlil yaptırdı. Ben korkuyordum. Meğer doğru 
söylüyormuş. Sonra dedi ki: Sen bu Arapça ile çok iş görürsün. 
Müsabakayı çoktan kazanırsın. O kadar sevindim ki!

İmtihan meşhur Mütenebbî’nin şiirlerinden icra ediliyordu. Sualleri 
Hacı Zihni Efendi’nin refiki, merhûm Said Efendi, meşhur müverrih 
merhûm Süreyya Bey ve sarıklı bir kaç müderris efendi soruyorlardı. Otuz 
medrese mezunu sarıklılar arasında müsabakayı kazandım ve kocaman bir 
de aferin alarak ikinciliği kaptım.

Bu aferin yok mu bana bilâhare, ne kadar tarihî ve coğrafî âsâr-ı 
Arabîye mütalaa ettirirdi. Teşvik neler yapıyor!

Tamamıyla kaniyim ki medreselerimizde Arapça tekellüm ve tahrire 
kâdir İslâm misyonerleri yetişmesine Merâh, Maksûd, Binâ, Emsile, 
Avâmil, İzhâr, Kâfiye gibi kitaplar katiyen müsait değildir.

Alman müsteşriklerinden Herman’ın sonraları Arapça ve Almanca 
bir kitabından ettiğim istifadenin onda birini ben bu kitaplarda 
bulamadım”.

Mülga Dârülfünun’un Arap edebiyatı tarihi müderrisi Reşer 
Türklerden Arapça kitap yazanlar hakkında bir eser yazmak istemiş, o 
meyanda Arapça eser yazan Cevdet’ten de hayatını sormuş, Cevdet bu 
istek üzerine yazıp Reşer’e verdiği hal tercemesinde Arapça ile diğer 
dilleri öğrenmek meselesinde daha bir hayli izâhat vermektedir. Bunlar da 
burada bahse değer kıymet ve ehemmiyettedir:
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“Dârülmuallimin edebiyat şubesinde en çok sevdiğim dersler Eski 

Türk edebiyatı ile Arabî ve Farisîydi. Bu tesirlerledir ki jjl ve 

tarihleriyle ve '•.».''»’in en mühim fasıllarım otuz yaşıma

doğru adeta hatmetmiş gibiydim.
Muallim mektebinde iken Beyazıt Camii’nde bir sene kadar Arapça 

ikindi derslerine devam ettim. Her hangi bir zattan bir harf dahi istifade 
etsem minnettar kalırım. Bu cihet başkadır. Fakat medrese usûlü ile 
Arapça öğrenilemeyeceğini daha o vakit anladım. Bana Arapça ve 
Farisî’de kılavuzluk eden medrese değildir. Evvelâ hevesimdir. İkincisi 
babam Sadi Efendi’dir ki en güç vakfiyeleri halletmekte, en girift dı\ani 
yazıları kolayca okumakta yüksek kâbiliyeti vardı. Müderris Ahmet Naim 
Bey ile babası Mustafa Zihni Paşa (Bolu)’dan babamı pek iyi tanırlar ve 
melekesine şaşarlardı. Babam adı, sanı belirsiz bir şark âlimi, bir paleograf 
olarak ebediyete göçmüştür.

Üçüncü kılavuzum Bakü muhitidir. Bakü’de temas ettiğim 
ahundlarla bir kaç Dağıstan müderrisi benim üzerimde müessir oldular 
Bunlarla Arapça ve Farsça konuşmağa ve ara sıra muhabereye mecbûr 
olurdum.

Fazla olarak Azerîlerin ahvali, dili ve tarihi üzerine uğraşmağa 
başladım. Bakü’de Arapça birçok tarihî sicillât okudum. Muallim 
mektebinin edebiyat bölümünde iken Arapça noktasından meşhur Said 
Efendi’ye de borçlu olduğumu kaydetmeliyim. Merhum; filoloji ve tarih 
bakımından bana kılavuzluk etmedi ise de Hacı Zihni Efendi ile beraber 

Türkçe’ye terceme eylediği Zemahşerî’nin hjaİİI ¿l^Ü'ini tavsiye ve 

dikkatle okumayı teşvik eylemesi doğrusu beni müstefîd etmiştir. Edebiyat 
bölümünde o yıllarda (1904 - 1905) Arap edebiyatından resmen okutulan 

şiirler ^^m/nin divanından seçilmişti. Şârihlerden ¿şj^’nin yardımı ile 

tenvir ediliyorduk. Fakat divan ile şarihin mütalaası Kafkas muhitinde 
ettiğim istifadenin yarısını bile bana vermemiştir. Bizim İstanbul 
müderrisleri ekseriyetle Arabî ve Farisî konuşamazlar ve yazamazlar 
Hatta Türkçeyi bile layıkı ile yazamazlar. Halbuki Bakü’de ahundlar ve 
Dağıstan’da müderrisler Arapça ve Farsça konuşurlar ve yazarlar.

Bakü’de Rus ve Latin lisanlarını tahsil fırsatı da vardı. Rusça'da 
hayli ilerlemiştim. Latincem de zararsızdı. Fakat Kafkasya’dan Rus tazyiki 
neticesinde ayrılışım, hastalanışım ve bu iki dili yıllarca takib edemeyişim 
onların feyzinden beni mahrum etmiş gibidir. Fransız ve Alman 
lisanlarında da istihraç melekesine sahibim. Robert Kollej'te Türk dili vc 
tarihi hocalığı ederken İngilizcem oldukça ilerlemişti”.
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*
* *

Cevdet, aynı zamanda Hukuk Mektebi’ne de kaydolunmuş, iki 
buçuk sene kadar orada da okumuştur. Fakat babasının hastalığı vaktini ve 
çalışmasını yalnız Dârülmuallimin’e hasrettirerek bir an evvel onu bitirip 
hayata atılmayı icab ettirmiş ve mektebi bitirince Dârüşşafaka da yüz 
kuruş maaşlı bir muallimliğe tayin edilmiş olması Dârülmuallimin’den 
sonra dahi hukuk tahsilini takib ve ikmâle mani olmuştur.

Cevdet; müderris Reşer’e yazıp verdiği hâl tercemesinde Hukuk 
Mektebi’nden bahsederken der ki:

“Hukuk tahsilini üçüncü sınıfın ortasında bıraktım. Fakat günü 
gününe hukuk derslerini notlardan ve kitaplardan takib ettim. 
Şahadetnâme almadım amma hukuk mesleği ardınca yürüdüm. Hukuk 
Mektebi’nde en çok sevdiğim ders Türklerde, îslâmlarda idâre teşkilâtı idi. 

Bu sevgi sonraları çşjjjL’nin ^1^.1 sinin mühim fasıllarını şerh 

etmeğe ve ya zeyil sûretiyle ahîler teşkilâtını tedkik ve tab‘a beni

şevketti”.
*

* *

Cevdet, Dârülmuallimin’den çıktıktan sonra ilk muallimliğini 
Dârüşşafaka"da yapmıştır. Açıldığı tarihten beri bir cemiyet tarafından 
husûsî bir sûrette idâre edilmekte iken talebesinin o devirde hoş 
görülmeyen bir taşkınlığı üzerine idâresi hükümetçe Maarif Nezâreti’ne 
bağlanmış olan bu mektebte birçok değişiklikler yapıldığı ve o zamana 
kadar parasız okutulan derslere bir hayli aylıkla yeni hoca alındığı sırada 
Cevdet de Türkçe ve Arapça dersleri gece müzakereciliğine ve biraz sonra 
hocalığına tayin olunmuştur.

Hâl tercemesinde bu hocalık hakkında da şu satırları okuyoruz:
“Dârülmuallimin’den çıkınca Dârüşşafaka' x\\n ibtidaî kısmına gece 

müzakerecisi ve son sınıfına Arapça sarf ve nahiv muallimi oldum. 
Dârülmuallimin’den üç mezun arkadaşımla Dârüşşafaka'ya alınmıştık. 
Ben sınıfın birincisi idim. Bana yüz kuruş maaş verdiler, İkinciye dört yüz, 
üçüncüye beş yüz. Bu müthiş haksızlığa iki sene tahammül ettim. 
Arzuhallerim, niyazlarım fayda vermedi. Haksızlığın yüzüne tükürdüm ve 
istifa verdim”.

Cevdet’in; ilk hocalığı hakkındaki düşüncesini ve korkusunu da 
hatıratında okuyoruz. Sonraları pek cesur, pek şakrak ve ders takririnde 
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hiç sıkılmaz gördüğümüz Cevdet meğerse ilk önce ne kadar korkak ve 
ürkek imiş. Bakınız bunu Hatıratında ne tarzda anlatıyor:

“Dârülmuallimin-i Âliye’nin son sınıfını bitirirken ödüm patlıyordu 

Nasıl hoca olacaktım? Ya ders verirken pot kırarsam ne yapacaktım" 
Nihayet hafiyelerin farkına varamadıkları günlerde merhum Selim Sabit 
Hocamın Sarıyer'deki hânesine Büyükdere arkasından dolaşarak ve engin 
derelerden geçerek bir kaç defa gittim. Elini öptüm, dua ve teşviklerinden 
müstefîd oldum. Merhum bana meşhur Laurousse’un Dârülmuallimin 
adındaki amelî ve nazarî koleksiyonunu tavsiye ettiği gibi Hachettc 
Kütüphanesi’nin elli yıldır neşreylediği Tedrisat-ı îbtidaiye Mecmuası’na 
abone olmamı da tenbih etti.

Fransızcaya kadîmen Viyana sefareti kitabetinde bulunmuş olan 
elyevm Tarih Encümeni azasından Galip Beyefendi’nin lütuf ve 
himmetlerine inzimâm eden mesaî-i daimim neticesinde kuvvetli bir 
intisab peydâ etmiş olduğum için bu mecmualar bana iyi tatbikat hocalığı 
yapabildi. Derslerimi her defa kendim tenkit etmeğe çalıştım. Çocukların 
şevk veya lakaydilerini, sualler neticesinde cevab verip vermediklerimi 
nazar-ı itibara alır, bu mikyasla derslerimde tekemmül edip etmediğimi 
anlamağa çalışırdım”.

Hâlâ resmî mekteblerde ders alamayan Cevdet’in ihtiyaç içinde 
kıvrandığı şüphesizdir. Babasının ölümü ile ailesi maişetinin 50 kuruş 
tekâüd aylığına inhisar etmesi kendi aylığının da 100 kuruştan ibaret 
olması ıstırabını büsbütün arttırıyordu. Bundan dolayıdır ki Cevdet’i 
Şemsü’l-Mekâtib gibi, Burhan-ı Terakki gibi hocalarına resmî mekteblcrc 
nisbetle daha az para veren husûsî mekteblerde görüyoruz. Ve aynı 
zamanda zengin ve kibar konaklarında hocalık ve mürebbîlik ettiğine şahit 
oluyoruz.

Hatıratında görülen şu fıkralar ne kadar hazindir:
“Ben hakîkâten felaketzede yetiştim. Dârülmuallimin’i bitirmeden 

babamın irtihâli dolayısıyla paşa ve bey konaklarında küçük beylere 
hocalık etmeye mecbûr oluşum nafakamı iyi çıkarmaya ve felaketzede 
ailemi kurtarmak için gözümü dört açmaya beni sevketmişti”.

Bununla beraber Cevdet bu halinden ve bu hayattan memnun. O 
zamana kadar epeyce kimse kendisini tanımış, ehliyetine, ahlâkına şahadet 
edecek birçok dostlar edinmişti. Hatıratında hayatının bu devrinde görüş 
tüğü ve konuştuğu adamları da sayıp dökmekte ve onları hürmetle 
anmaktadır. Cevdet bu türlü şeylerde çok kadirşinastır.

Bu devirde tanıdığı adamlardan birisi Burhan-ı Terakki müdürü 
Hakkı Bey’dir. Bu zat; Cevdet’in Bakü’ye gitmesine sebep olmuş ve 
hakkında şahadet etmiştir. Cevdet hatıratında:



12 MUALLİM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

“Rusya’ya azimetime sebep olan ve Avrupa seyahatimin medâr-ı 
âzâmı bulunan paranın o sayede tedârikine vesâtet eden Hakkı Bey’e 
hakkında mineT-kadîm serdedilen rivayetin sıdkı hâlinde bile ben 
iyiliğinden başka bir şey görmediğim ve bunu inkâr küfran-ı nimet 
olacağını bildiğim cihetle büyük bir hürmetim vardır”, 
diyor ve Kafkasya’ya gidişini şöyle anlatıyor:

“O aralık Kafkasya’da Bakü Cemaat-i îslâmiyesi ora için adam 
arıyormuş, beni buldular; gittim. Rusya’da zihnim çok açıldı, Rusça da 
öğrendim. Bilahare teseyyübüm ile unuttum. Orada birinci sene tatilinde 
Avrupa’ya gittim. Pedagoji ve tarih tedkikatına merâk ettim, ikinci sene 
sonunda Rusya hükümetinin müdahalesiyle mekteb kapandı, Cemaat-i 
İslâmiye bana tazminat verdi. Ağaoğlu Ahmet Bey’in oradaki gazetesinde 
yazı yazdım, konferanslar verdim”.

Cevdet’in Bakü’deki hayatı, çalışması ve bıraktığı izler ve tesirler 
beşinci paragrafta yazılacağı için burada bu nokta üzerinde fazla durmaya 
lüzum görmüyorum.

On altı ay sonra Cevdet’i İstanbul’a gelmiş ve Rumelihisarı’nda 
yerleşmiş görüyoruz. Bu sırada Türkiye’de hükümet şekli Mutlakiyetten 
Meşrutiyete çevrilmiş, istibdat rejimi yıkılmış, yerine hürriyet ve serbesti 
gelmiş, İstanbul’da yer yer cemiyetler, kulüpler açılmış, halka hizmet için 
toplantılar, çalışmalar baş göstermiş. Bu sebepler ve bu hâdiseler 
dolayısıyla Rumelihisarı’ndaki gençlerden ve Roberî Kollej'deki Türk 
muallimlerinden birkaçı -Tevfik Fikret de dahil olduğu halde- 
bulundukları semtteki ilk mektebin idâresini üzerlerine almak, gündüz 
çocukları, geceleri halkı okutmak istemişler. Bu mektebte herkes üzerine 
bir vazife almış, harıl harıl çalışıyorlar. Çalışanlar arasında şair Nigar 
Hanım’ın iki değerli oğlu; Feridun ve Keramet’le o zaman Galatasaray’da 
talebe olan Selim Nüzhet’in bulunduğunu Cevdet’in hatıralarından ve 
onlara gönderdiği mektuplardan öğreniyoruz. Bu zatlar hayatının son 
demine kadar Cevdet’in aziz dostları idiler. İşte tam bu sıralarda İstanbul’a 
gelen Cevdet de bunlara katılıyor. Bundan aşağısını kendisinden 
dinleyelim:

“Çoban Gazi Mustafa Paşa Mektebi’ne fîsebi li İlah parasız baş mual
lim oldum Rumelihisarı hamallarına her gece tarihî ve dinî konferanslar 
verdim. Kürsüm, Hisar’da, Fatih Camii’nin önündeki çeşme üstü idi”.

Cevdet; bu mektebte ve bu muhitte o zamana kadar 
Dârülmuallimin’de, hukukta öğrendiklerini, Bakü’deki tatbikat ve 
tecrübelerini, Rusya’dan dönüşte Avrupa’daki tedkiklerini ve görgülerini 
hevesle, şevkle takib ve tatbik ediyor, bununla beraber hâlâ hükümet 
mekteblerinde aylıklı bir hocalık alamıyor, yahut almak istemiyordu.
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Çünkü eskisi gibi paraca sıkıntısı yok, yalnız kendisinde çok öğrenmek ve 
iyi öğretmek aşkı var.

İşte bu aşk ve bu para onu İstanbul’da tutamıyor. Avrupa'ya kadar 
sürüklüyor. O aralık hükümet tahsil için Avrupa’ya talebe göndermek 
istiyor. Cevdet müracaat ediyor, fakat yaşının yüksekliği ileri sürülerek 
kabul edilmiyor. Cevdet gençlerin değil yaşlıların, talebenin değil 
tecrübeli hocaların Avrupa’da daha iyi istifade edilebileceğini söylüyorsa 
da tabii kimseye dinletemiyor. Rusya’dan dönüşte bir miktar para edinmiş 
olduğu için nihayet kendi hesabına bu para ile tahsile karar veriyor.

Cevdet’in Avrupa’ya gidişinin sebeplerinden birisi de tahsilini Avru 
pa’da tamamlamamış olanların hocalık sahasında memlekete iyi hizmet 
edemeyeceğini görmüş ve anlamış olmasıdır. Avrupa’da tahsil görenlere 
daha bol aylık, daha iyi vazife verildiğini görüşü de buna inzimam 
etmiştir, diyebiliriz.

Kanun-ı Evvel 1909’da Cenevre’de yazmış olduğu vasiyetname 
kılıklı bir vesikada:

“Ehass-ı ‘amalim; ömrüm müsait olursa memlekete bir “terbiyc-i 
etfal” mütehassısı olarak kendimi yetiştirmektir. Bunun içindir ki şimdise 
kadar namuskârâne alnımın teriyle bi-mennihi’l-kerim topladığım parayı 
fedaya karar vererek İsviçre, Fransa, Almanya irfanının sanatıma taalluk 
eden müessesât-ı meşhuresini ziyâret ve bu bâbta tetebbûat-ı lâzımedc 
bulunmak emeliyle seyahate çıkıyorum. Şimdilik Cenevre’deyim. I-ıtratın 
lütf-i tevfikine nail olursam Şubatta Paris’e, sonra bence mutasavver olan 
diğer merâkiz-i münevvereye azimet etmek niyetindeyim”.

Cevdet’in bu hisleri taşıdığını giderken anasına yazdığı 
mektuplardan da öğreniyoruz: Cevdet bir mektubunda diyor ki:

“Dört beş ay kadar bir müddet için İsviçre’ye gidip çocuk terbiyesi 
derslerinde bulunarak istifade etmek isterim. Çünkü o kadar bir müddet 
İsviçre’de tatbikat görüş İstanbul’da olsun, taşrada olsun, ister dolgun 
hükümet maaşıyla, ister mekteb açmakla büyük kârlar elde etmek 
mümkün olur.

İyi biliriz ki İsviçre’de benim gibi esasen sermaye-i malûmatı olan 
bir adam azıcık tatbikat görürse kâfidir. Kime söyledimse az zamanda çok 
para kazandıracak ve neticede daha çok huzuru fikirle vatana hizmet el 
tirecek olan bu teşebbüsümü beğeniyor. Tabii siz de beğenirsiniz. Yine siz 
bilirsiniz. Herhalde evladınızı şu birkaç aylık feyizden mahrum etmeyiniz 
de ne isterseniz yapayım. Serîan cevab verin. Yalnız şunu söyleyeyim kı. 
Allah esirgesin, bir sene kadar İsviçre’ye gitmezsem Maarif Nezâreti'nden 
Avrupa’ya gidip gelenler kadar dolgun maaş alamayacağım. Çünkü 
Avrupa’da tahsil etmeyen eski ve yeni muallimler için büyük tensikât var
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Amma Avrupa’da azcık müddet kalır da avn-i HakkTa gelirsem duanızla 
hem dolgun bir para bulur, hem de size daha çok yardım ederim”.

Bu yazılışa göre Cevdet’in Avrupa’ya gidişinde ilimden ziyâde para 
kazanmak hırsı görülüyor. Yeni bir hayata atılan ve yaşamak isteyen bir 
meslek adamı için bu hırs ayıp ve günah olmamakla beraber ben bu 
sözlerin ihtiyaç içinde kıvranan ve 50 kuruş tekâüd aylığıyla geçinmek 
mecbûriyetinde kalan anasını avutmak için söylenmiştir, derim. Nitekim 
anasını bu türlü sözlerle de kandıramamış olduğunu başka bir 
mektubundan da anlıyoruz. O mektubunda deniliyor ki:

“İsviçre’ye gitmemi tasvip eden birinci mektubunuz üzerine ikinci 
şukkanız zehir gibi tesir etti. Evvelâ birinci mektubunda münasip görüp de 
şimdi dargın dargın mütalaa yürütmenizin sebebini anlayamadım. Biz 
anasına, babasına riayetsizlik eden çocuklardan değiliz. Avrupa’ya gidişim 
tam zamanındadır. Bu, gerek Dârülmuallimin Müdürlüğü’nce, gerek 
Maarif Nezâreti’nce tensib edilmiştir. Maarif Nezâreti ile Hariciye 
Nezâreti’nden Cenevre konsolosluğuna yazılan kağıdı bile aldım. Bura-da 
kalıp da emsâlimiz gibi kırgın maaşı mı alalım, bu daha mı iyi ?”

Anlaşılan bu sözler de anasını yola getirmemiş. Zira mektuplar 
yazarak oğlunun gelmesini istiyormuş ki, 21 Ağustos 1325 (1909) tarihli 
diğer bir mektubunda da şu satırları okuyoruz:

“Üç haftadır mektubunuza cevab vermeyişim yol levazımı tedâriki 
iştigalindendir. Hamd olsun bitti. Bugün bi-lütfihi Taala hareket ediyorum. 
Şimendiferle Budapeşte ve Viyana tarikiyle İsviçre’nin Cenevre şehrine 
gidiyorum. Halkın demesine bakılırsa senelerce oturmak lâzımmış 
diyorsunuz. Evet! Lâkin o; Avrupa’ya yeni baştan tahsil için gidenlere 
mahsûstur. Bizim gibi az çok evvelce sermaye-i irfan tedârikine çalışmış 
olanlar için on ay kadar zaman kâfidir. Mümkün olursa inşallah sekiz ayda 
gelirim. Olmazsa on ay hitamında avdet ederim, bundan emin olun. Diğer 
zevat şakirt sıfatıyla gittikleri için üç seneden aşağı bir zamanda 
dönemezler”.

Cevdet’in Cenevre’den Feridun’a göndermiş olduğu 10 Eylül 1909 
tarihli kart tahsile ve tetebbûa başlaması hakkında bizi epeyce tenvir 
etmektedir:

“Yollarda rahatsızlık yüzündendir ki buraya geleli üç gün olduğu 
halde nezleden henüz kurtuldum. Tesadüfi arkadaşımız Cenevre 
Dârülfünun’u kimya muallim muavini Nazmi Bey de nezleli, ne ise. 
Sadettin Bey’le beraber aradık. Filozoflar bulvarında bir mefruûş oda 
bulduk. Her şey kar gibi temiz. Ayda yirmi beş frank bahtımıza. Konsül 
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Haydar Bey cidden insaniyetperver. Evladının emr-i tedrisini -tabii 
Türkçesiyle efkar-ı milliyesinin emr-i idâresini- bana havale etti. Berlıç 
Mekteb-i Lisaniyesi’ne de beni takdim edecek. Himmeti var olsun. 
Dârülfünunun açılmasına daha yirmi gün var. Bundan bi’l-istifade şehri 
geziyorum. Pek latif, pek temiz, pek muntazam. Hele vesâit-i nakliycsi 
pek mebzûl. Envâr-ı irfan ise amelesinde bile mütecelli. Bahtiyar Cenevre. 
Kendimi iyice topladıktan sonra mektup yazarım. Mekteb ne halde? 
Gazetelerimi siz ve Selim Bey lütfen hareketim günü olan 3 Eylül-i 
Efrencînin ferdâsı Cumartesi gününden itibaren gönderiniz. Keramet e 
selam. Şunu söyleyeyim ki bu kartım size ve Selim Bey’e müştereken 
yazılmış farz edilmelidir”.

Anasına gönderdiği 3/16 Nisan 1326 (1910) tarihli şu mektubunda 
da memlekete dönüşünü anlatmaktadır:

“14 gün sonra yani Nisan’ın 30’unda İsviçre’de Zürih’e gideceğim 
Orada on gün kadar kalacağım. Sonra Almanya’nın payitahtı olan Berlin’e 
gideceğim. 10 gün de orada kalacağım. Sonra Leibzig’e gideceğim. Bir ıkı 
gün orada ve daha sonra Viyana’da sekiz, on gün kalacağım. Badehu 
inşallah Niş - Üsküp - Selanik tarikiyle İstanbul’a geleceğim. Bu seyahat 
her vakit olmaz. Onun için Niş’ten Sofya’ya ve Edirne’ye değil Üsküp vc 
Selanik’e geçeceğim. Oralarda eski arkadaşlarım var.

İstanbul’a avdetimde şimdilik taşra için niyetim yok. Yüzde doksan 
İstanbul’da kalmak isterim. Çünkü orası hem çalışmama müsaittir, hem 
görüşmeye, hem de hizmete. Hele Avrupa’da gezdiğim yeni mekteblcn 
gören, bilen insan bizde beş kişi yoktur. Binaenaleyh İstanbul’da açılacak 
yeni mektebler için olsun, eskilerinin ıslahı için olsun hizmet çoktur 
Bizim metâ en çok İstanbul’da geçer. Yazmak, çizmek, okumak, fuzalâ ile 
görüşmek yalnız orada müyesser olur.

Mamafih yüzde on ümitle belki İstanbul civarına, meselâ Bursa, Ça 
talca gibi yerlerle Kartal, Beykoz, Bakırköy cihetlerine gitmek ihtimali dc 
vardır. Lâkin asıl niyetim İstanbul’da bilhassa mümkün olursa 
Boğaziçi’nde kalmaktır. Hele ablamla oturmak hem size, hem ona iyidir 
Ben de çocuğu Hilmi’ye biraz bakarım. Çünkü mekteblerimiz terbiye 
değil, terbiyesizlik verir. Malûmat değil, cehalet aşılar. Bizim 
mekteblerimizde hoca ve ders sayesinde adam olan yoktur. Varsa hep 
kendi gayreti, kendi kitapları, kendi koşması sayesinde olmuştur. Bu muzır 
mekteblerden, bu fena yazılmış kapalı kitaplardan millet çocuklarını 
kurtarmak borçtur. Ben de şu derdin çaresini bulmaya savaşanlardan biri 
olabilirsem büyük saadet”.

Bu böyle olmakla beraber hatıratında:
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“Param bitti, hükümetten para istedim, vermedi. Avdete mecbûr 
oldum” kaydına da rast gelinmektedir.

İşte Avrupa’daki tedkikât ve tetebbûatımn bîlânçosunu şu bir kaç 
satırla öğrenmiş olduğumuz Cevdet 1326 (1910) senesi sonlarına doğru 
İstanbul’a geliyor. Paris’te iken Dârülmuallimin müdürü Satı Bey’le 
tanışarak ondan aldığı vâid üzerine buraya gelir gelmez vekil sıfatıyla 
Dârülmuallimin’de bir derse kayınlıyor. Hayatının bundan sonraki 
muallimlik ve memuriyet safhaları üçüncü paragrafta tedkik edileceği için 
fazla durmayarak burada daha ehemmiyetli bir noktaya geçiyorum:

Cevdet bulunduğu zamana göre bir lise bile sayılamayacak olan 
Dârülmuallimin ve yarım hukuk tahsilinden başka bir şey görmediği ve 
Avrupa’daki tahsili de sathî olduğu halde yaşayan Fransız, İngiliz, Rus ve 
Alman, dilleriyle ölü, Latin, Arap ve Fars dillerini ve Türkçe’nin en eski 
lehçelerini nasıl öğrenmiş? Tarihe ve millî eserlerle âbideleri İlmî ve
sikaları tedkike nasıl merâk sardırmış da birçok şeylerde ihtisas peydâ 
etmiş? Bunlar hakîkâten merâk edilecek ve bilinmesi istenilecek nok
talardır.

Denilebilir ki Cevdet; bilgisini ne buradaki ne de Avrupa’daki 
mekteblerden almamış o; kendi kendisini yetiştirmiş (autodidacte) bir 
adamdır. Kırk sene hiç durup dinlenmeksizin okumuş, yazmış, gezmiş ve 
görmüştür. Bu uzun zamanlarda aldığı kitaplar, topladığı vasikalar, 
yazdığı eserler ve bıraktığı notlar bunların canlı birer şahididir. Bununla 
beraber Cevdet’in güzel bir huyu var.

İJUC. ¿53 j-“

diyenlerdendir. Evvelce bahsettiğim hatıralarının bir yerinde kitaplarını 
okuyarak o sayede kolayca Arapça öğrenmiş olduğu papazlara bile “Allah 
rahmet etsin” diyor. Ve bundan dolayıdır ki gerek Türkiye’de, gerek 
Avrupa’da mekteb ve medrese dahil ve haricinde ister ders okumak, ister 
kitabından, sohbetinden istifade etmek süreliyle olsun kimlerden ne 
şekilde istifade etmiş ise hatıralarında, hâl tercemesinde onları birer birer 
söylemek kadirşinaslığında bulunmuştur. Daha lisede iken istifade ettikleri 
adamların isimlerini de biraz evvel öğrenmiştik.

Cevdet’in bu işte en evvel babasına medyun olduğunu öğreniyoruz. 
Babası için der ki:

“Tarih ve coğrafyada merâkımı tahrik eden babamdır. Şemseddin 
Sami Bey’in Kamusü’l-’Alâm’ından seçtiği kimselerin terceme-i hâllerini 
okur, kendisine anlatırsam gümüş para olarak bir kuruş verirdi. Bu sayede 
şark ve garp üdebasından, ulemasından ve tarihçilerinden birkaç yüz 
adamın terceme-i hâlini ve eserlerini daha lisede iken öğrenmiştim. Babam 
bana ayrıca “Taberî Tarihi” tercemesini okutur ve söyletirdi.
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Birçok hocalarımı babamla mukayese ediyordum da babamı çok 
yüksek buluyordum. Bu his babamı insiyaki bir tarzda sevmekten 
gelmediğini iddia ederim.

Merhum Ahmet Midhat efendinin Niş Dergâhı’nda dedemden Arabi 
Farisî ders, dayım ile birlikte de Jack Efendi’den Fransızca aldığı 
hengâmda babam onlardan ayrılıyor. Devr-i Azizî’nin pek mûtcnâ bir 
şöhrete mâlik olan Şura-yı Askerî’de tayin edildiği ufak vazifeyi ifa 
sıralarında tarih ve coğrafya ile hukuk mebâhisine merâk ediyor. Bilahare 
zabitlikten de çekilerek tûl-i müddet idâre ve evkâf işlerinde bulunuyor, bu 
sayede Türk medeniyetinin çarklarını tedvir eden âmillere vukuf peyda 
ediyor. Merak ve ihtiyacın kendisinde hasıl eylediği melekeye bakınız kı 
vaktiyle fîsebillallah neferleri okutmaktan, bir müddet de bir idadide hüsn 
i hat ve kitâbet dersleri vermekten başka talim ve terbiye sahasında iştigali 
olmadığı halde pek çok hocalarından ziyâde pedagog idi.

[Babamın adı Mehmet Sadi Efendi’dir. En son memuriyeti Bolu 
Evkâf Müdüriyeti vekâletidir. Felç hastalığından müteessiren 1321'dc 
vefat etmiştir. Edimekapısı mezarlığında şühedâ kabristanına mukabil 
kıt’ada medfûndur. Kitâbesi vardır].

Ben resmî tarih derslerinden yüzde seksen zevk alamamıştım. 
Halbuki babamın tarih ve coğrafya derslerimi yoklarken öğrettiği şeyleri 
şöyle düşünüyorum da o olmasa imiş ihtimal ki bambaşka bir adama 
inkılâp edecekmişim.

Merhum, mekteb kitaplarımızı hiç beğenmezdi. Çocuğun muhtaç 
olduğu şetâret ve sadelikten onları mahrum bulur ve meselâ Kan Kalesi 
efsanesinde yaşayan tasvirlerden tarih derslerimizde eser göremeyince 
Çok sönük, çok cansız şeyler! Muharebe böyle mi anlatılmalı ve mesela 
padişahın tahta geçmesi çocuklara böyle hendesî bir ifade ile mı 
söylenmeli? derdi. Ne kadar haklı imiş.

Babamın pek iyi bir âdeti vardı. Bana ballandıra ballandıra söylediğe 
Plevne ve Niş kaleleri muharebatını ne derece hararetle tekrar edebilirsem 
o kadar çok efsane, hikâye söyler ve seyahatnameler alırdı.

Ömrümde bir hocamın alâka tevlîd etmek için olsun bahsetmediği 
Hindistan seyahati, Çin’de seyahat, Türkistan’da seyahat, Avrupa'da bir 
cevelan, Afrika’da bir seyahat gibi eserleri bana babam hediye etti.

Ne merâkh bir mürebbî imiş! Şimdi şimdi anlıyorum. Hangi 
seyâhatnâmeyi okuttuysa en canlı yerlerini arattırır, buldurur, söyletirdi. 
Bu sayede ne okursam babama hesap vereceğimi peşinden düşünür ve ona 
göre dikkat ve muhakeme eylemeye mecbûriyet duyardım.

Ne güzel metod! Hocalarımın hepsini birer harf öğretmiş olsalar bile 
rahmetle yâda mecbûrum. Bu kadar fazıl muallimlerden ders aldım. Bir 
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tanesi olsun bende babamın uyandırdığı tarih hevesini yaratamadı. Yazık 
mekteb kitaplarına bu derece habs-i efkar etmek revâ mı?

Mesele programdan hariç şeyler öğretmekte değil, çocuklara öğretile 
gelen yüz nevi şeyler arasında hangilerinin elzem olduğunu ve onları ne 
şekilde telkin etmek icâb eylediğini bilmektedir. Babam bunda cidden 
mâhirdi.

Hele beni on beş yaşıma doğru hediye ettiği Kamusu l-Âlâm 
mütâlâasına sevk edişi arza lâyıktır:

Cihanda hangi seyyahlar, âlimler neler keşfetmişler? Bunu bana 
buldurtmak için haftalık paramı tevkif eder. Fîlân kâşifin, filân padişahın 
menkıbesini okuyup kendisine anlatmadıkça ve ara sıra durup sorduğu 
suallere makûl cevablar vermedikçe o hafta parayı vermezdi. Kristof 
Kolomb’a, İbn Rüşd’e, Jean Jack Rousseau’ya, Murad-ı Rabi’e 
muhabbetim işte o husûsî musâhabelerin mahsulüdür.

Çocukluk bu ya! arasıra ezbere kaçarak meselâ İbn Rüşd’ün kitapla
rını bile sırasıyla saymaya başlardım. “Yok, derdi. Bunlar sana lâzım 
değil. Yalnız şu kitapların unvanlarını anlatayım; fîlân ve falan şeyden 
bahseder. Onların adlarını ezberleme” tarzında fikrimi idâre ederdi. Ne 
kadar lüzumlu bir irşâd. Sahifeleri satır satır ezber isteyen bazı hocalarla 
ne kadar tezat!

§ Dârü^afaka hocalarından merhûm Dağıstanlı Hacı Halis Efendi’- 
den sûret-i hususiyede riyazî-i şehîr Gelenbevî merhûmun Burhan’mı 
felsefe-i İslâmiye üzerine Kadı Adudüddin’in Mevâkıf’ı ile Maverdî’nin 
hukuk-ı idâre üzerine olan eser-i meşhurunu tederrüs ettim.

§ Şurasını zikretmeden geçmeyeceğim ki: Tatlı dersleriyle 
devletimizin eski teşkilât-ı idariyesini tedkike beni sevk eden Hakkı 
Paşa’dır. Bilahare İsviçre’de kâin Cenevre’de istişrak meseleleri üzerine 
nazar-ı dikkatimi celbeden Mahmud Esat Efendi’ye, Fransızca melekemi 
herkesten fazla takviye eden Tarih Encümeni azasından Galip 
Beyefendi’ye âzâmî teşekkür hissi ile borçluyum.

§ Ben bizzat Ahmet Cevdet Bey’in öz mahsulüyüm dersem doğru
dur. O beni yakın zamana kadar bilmezdi. Fakat ben onu hayatımın on 
dördüncü senesinden beri tanırdım. Ve onun gazetesinden fasılasız otuz 
beş yıl feyiz aldım.

Bu kadar mekteb gördüm. Bu kadar muharrir yazısı okudum. Hiç 
kimse, hiçbir muallim benim fikrimi şu zatlar kadar açamamıştır:

1. Ahmet Cevdet Bey: Terbiye ve iktisat makaleleri, Avrupa teşkilat 
ve mektebleri makaleleri bana şark ve garp muvazenesini verdi.

2. Şemseddin Sami Bey: Kamusu’l-‘Âlâm'ı sayesinde yüzlerce 
Türk- Müslüman meşâhirini tanıdım.
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3. Ahmet Midhat Efendi: Kırk anbar ve Dağarcık mecmuaları, 
Beşair-i sıdk-ı nübüvvet-i Muhammediye, Müdafaa, Nizau ilm ü din saye 
sinde yüzlerle hakayık öğrendim. Hocalarımın hiçbiri bunların onda birini 
öğretemediler.

4. Ebuzziyâ Tevfik Bey: Mecmuası, Takvim-i marifet koleksiyonu, 
bunlardaki muhtelif İlmî ve edebî makaleler beni mekteblerden çok fazla 
terbiye etmiştir.

Fakat görüyorsunuz ki Ahmet Cevdet Bey’i birinci mertebeye 
koyuyorum. Ve kırk ile elli yaşım arasında bile onun makalelerinden 
istifadeye layık çok şeyler bulduğumu bilirim.

§ Cenevre Dârülfünun’unda derslerini kemâl-i inhimâk ve merakla 
hatta iyi hazmetmek için evvelden hazırlanarak dinlediğim esâtize:

Tecrübî ruhiyât ve pedagoji hocamız Clapard ile muhibb-i İslâm 
profesör Monte’yi, İstanbul’da yapamadığım felsefe-i Islâmiye 
tetebbûâtmın farkına varmadığım inceliklerini ruhiyât-ı diniye ile vâzıhan 
anlatan Klomova’yı, tabiat ve kır terbiyesi mübeşşirlerinden Ferriyer’i 
tekrimât-ı fâika ile yâd ederim.

Memleketime ait kitâbelerin kıraat ve halli zevkini de müsteşrik Van 
Berhem’in notlarından aldığımı minnet-i mahsûsa ile tezkâr ederim.

Dârülfünun’un Aula salonuyla hariçte Viktorya salonunda şark ve 
garp felsefesi üzerine verilen serbest musâhabelerin zevkiyle hâlâ 
sermestim, beni bu salonlarda en çok cezbeden Türkiye ve şark seyahatleri 
hakkmdaki projeksiyonlu musâhabelerdir.

§ Nietcshe, James, Bergson felsefelerinin ana hatlarına ve cihan 
efkarında yaptıkları tesirâtm esbabına dair izâhât-ı umûmiye vermek üzere 
Paris’ten, Londra’dan, İtalya’dan, Almanya’dan, İsviçre’nin muhtelif 
yerlerinden sûret-i mahsûsada bu iş için çağrılmış ulemânın hitabeleridir.

Bu hitabeler mekteb ve Dârülfünunlarda görülen pek fennî, pek 
müşkil klasik şekillerden kurtarılmış, az çok merâklı her şâkirdin hatta 
umûm orta halkın anlayabileceği üslûb ve sûrete konmuş şeylerdi. Bu 
mûnis şekilleriyle idi ki herkesi celb edebiliyorlardı.

§ Paris’te tam dört ay kaldım. Merakım öteden beri terbiye-i tarih 
felsefe müsellesi arasında cevelân ettiği için bu mevzûlarda verilen ders ve 
musâhabeleri kat’iyyen fevt etmemeye çalışırdım.

1909 - 1910’da Paris’te idim. Satı Bey Paris’e geldiği zaman 
birbirimize sormuştuk. O en çok Sorbon’da Dante ile Vaster’in 
derslerinden haz aldığını söyledi. Ben de dersleri herkese fisebilillah açık 
olan “Kollege de Frans” dan hoşlandığımı anlattım.

Filvaki psikoloji müderrisi Piyerjane’nm, filozof Bergson’un, 
müverrih-i mârûf Gabriyel Mono’nun, İslâmiyetşinas Şatelye’nin dersleri 
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en çok alâkadar olduğum bahislere temas ediyor ve beni fevkalâde 
müstefîd ediyordu. Bu büyük allâmeler önünde ne kuvvetli bir hamûle-i 
malûmât ve istidatla oturmak lâzımdı. Ben buna bilmem mâlik mi idim? 
Fakat merâklı olanlar evvelce hazırlanırlarsa o fuzelânın ağzında bir kat 
daha lezzet ve kolaylık peydâ eden mebâhise yabancı kalmayabiliyorlar.

Şlomberje’nin “İstanbul’un muhasarası” nâmındaki eserini terceme 
eden ve vaktiyle bir mektebte de arkadaşlık ettiğim Nahit Bey’in 
delaletiyle Bugie, Kuruvaze, Langluva ve Senyobos’un derslerine epey 
devam ettim ve aklımın erdiği kadar çok çalıştım.

Durkheim’ın verdiği terbiye ve içtimaiyât derslerini yalnız bir defa 
ve kalabalık salonun uzak bir köşesinden güç dinleyebildim. Onun dersi 
Sorbon ve Dârülmuallimin-i Âliye talebe-i asliyesine münhasırdı. Kartsız 
kimseyi dershâneye kabul etmiyorlardı. Bir hile ile bir kere girebildim. 
Diğer müderrislerin dersleri umûma açıktı. Durkheim’ın terbiye ve 
içtimaiyât notlarını hep hariçte takibe mecbûr oldum”.

*
* *

Cevdet’in bu kadirşinaslığı yalnız ölenlere mahsûs değildir. O her 
zaman birlikte yaşadığı, çalışma tarzını ve eserlerini yakından gördüğü ve 
bildiği birçok arkadaşlarını da eserlerinde, hatıralarında hatta 
vasiyetnâmesinde yaşatmak istemiştir. Meselâ vedanâme denilmesi daha 
uygun düşecek olan vasiyetnâmelerinden birinde bazı ilim adamlarımız 
için şu satırları okuyoruz1:

1 Cevdet’in muhtelif tarihlerde yazılmış kısa ve uzun beş vasiyetnâmesi vardır. 
Bunların aynen neşrinde bir fayda görmüyorum. Fakat bazı parçaları sırası geldikçe ve 
münasebet düştükçe bu eserde bulundurulacaktır. Ve bu sûretle bu vasiyetnâmelerin 
hemen onda dokuzu neşredilmiş olacaktır. Ne gariptir ki, bu zat vefatından 27 sene evvel, 
yani daha 23 - 24 yaşında bir gençken ve Cenevre’de bulunduğu sırada vasiyetnâme 
yazmıştır. Bu en eski vasiyetnâmesine şöyle başlar: “Her an için ölüme karîb 
bulunuyoruz, insan vefatından evvel vasiyetnamesini yazmalıdır, ihtimal ki ansızın 
gelecek ölüm yüzünden birçok şeyleri söyleyememiş, yaptıramamış olur. Bu mülâhazaya 
binâen ben de her hale karşı şöyle bir vasiyetnâme yazarak beni - vefatım hâlinde - 
medfenime götürecek dostlarıma terke ve infaz-ı muhteviyatım vicdânlarına tevdîe karar 
verdim. 9 Kanun-ı Evvel 1909. Evlâd-ı Şarktan İbn Sadi M. Cevdet. ”

“Tarihî tedkiklerin henüz işlenmemiş kısımlarını açmak noktasından 
birkaç zatın hayranıyım: Evvelâ Ahmet Tevhid Bey’in, müteâkiben bele
diye tarihi müellifi Osman Nuri, Türk Tababeti Tarihi müellifi Doktor Os
man Şevki, asrımızın şâyân-ı hayret tezhibcisi Doktor Süheyl beylerin. 
Hele Edime saraylarını ve Edime tarihini fevkalâde mesai, daimî bir sabır 
ile ihya eden Doktor Osman Rifat Bey’e gelince hürmetime pâyân yoktur.
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Şunu da söyleyeyim ki bu meçhul kudreti faaliyete getiren Süheyl Bey’dir. 
Doktor Süheyl Bey’in beslediği merâkın nevini, Türk ulemasının hiçbiri 
temsil edememiştir. Meğerki bazı noktalarda Rifat Osman Bey nazîri bazı 
cihetlerde de muktedası olsun.

Süheyl Bey İstanbul’da ne kadar cami, kitâbe, nakış, yazı, sütun, 
çeşme, mekteb, dergâh, imarethâne, kabristan, servi, çiçek, ağaç enmuzcci 
sayılır nefiseler varsa çoğunun evet! bu binlerce şeyin krokisini, 
fotoğrafı sini, resmini çıkarmış ve hıfzetmiştir. Aşkın bu derecesini ben 
kimsede görmedim. Herhangi bir camii, bir tarihî zaviyeyi veya çeşmeyi, 
meşhur nefâisten bir mürekkebâtı, harikulâde bir çiniyi veya kadîm ocak 
ve tavan enmuzeclerini sorunuz, eliyle yaptığı mübalâğasız on, yirmi, elli 
çeşit resim, kroki, fotoğraf, vesika çıkarır. Kırk anbar nâmını verdiği kırk, 
elli adet resimli defteri var. Bunlardan her biri İstanbul’un birer İçtimaî 
dosyasıdır. Her mühim hâdise bir veya birkaç vesika ile tesbit edilmiştir 
Nereleri gezdiyse resimli defterlerini yapmıştır, İznik defteri. Bursa 
defteri... ilh. gibi otuz, otuz beş yaşlarında olan bu harikulâde zekâya ben 
hayranım. Taşıdığı yüksek, dinî şefkat ve kadirşinaslık hisleriylc de misli 
yoktur. Şahsıma karşı da pek lütufkârdır. İsterim ki bütün defterlerim, el 
yazılarım, mektuplarım, hatıralarım, vesikalarım tarihî meskukât ve 
mühürlerim... ilh. bu zatın behemehâl nazarından geçsin. Bunların bu zat 
kadar takdircisi olamaz. Paris’te bulunduğu zaman Millî Kütüphane’de 
okumadığı Türkiye tarihi ve eşelemediği seyahatname koleksiyonu 
kalmamış gibidir. Mimar Sinan’ın âsânyla eski saray üzerine hazırladığı 
malzeme eğer biterse doktor Süheyl bu devrin değil, birçok devirlerin 
Evliya Çelebi’si olacaktır. Benim nazarımda bu devrin Evliya Çelebi’si 
zaten odur. Fazla olarak ressam ve müzehhibtir. Metrûkâtımın hıfz vc 
vakfında dindar olduğu kadar tarih âşıkı olan bu mücevher zekâda vasi 
olmalıdır1.

1 Doktor Süheyl Ünver; Cevdet’in bu arzularını tamamıyla yerine getirmiş metrûkâtına 
diğer on üç arkadaşla birlikte vasî olmuş, bütün vesikalarını, notlarını, defterlerini birer 
birer tedkik etmiştir. Kitabın üçüncü kısmına fotoğrafları konulan vesikaları seçmiş ve 
siyakat hakkındaki eserini o tamamlamış, Uygur alfabesi hakkındaki tedkiki de arkadaşı 
Rahmetî’ye o yazdırmıştır. Cevdet’in aziz ruhu şâd olabilir.

§ Cevdet; vasiyetnâmesinde, hatıralarında gıpta ettiği adamların 
adlarını da zikretmeden geçmiyor. Yine bu vasiyetnâmesinde

“Herkes ölecektir, bundan kurtuluş yoktur. Hüner; yaşanılabıIdiği 
müddette azamî derecede hayır yapmakta ve eserler bırakmaktadır. Bütün 
dünyanın kıyamete kadar kalacak eazımını bir tarafa koyayım 
Memlekette yetişen bazı müellif ve muallimlere bu yüzden gıpta ederim
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Çünkü bunlar öyle eserler bırakmışlardır ki sık sık ve hiç değilse birer 
vesile ile bir zümre tarafından olsun zikredilirler.

Ben kendi hesabıma Türklerden Mevlid sahibi Süleyman Çelebiye 
gıpta ederim. O zat kadar her yıl birkaç vesile ile yâd edilir kimse var mı? 
Evliya Çelebi ile Kâtip Çelebi’ye, yenilerden Emirî ve Bursalı Tahir 
merhumlara dahi üçüncü ve dördüncü derecelerde gıpta ederim. Evliya 
Çelebi ile Kâtip Çelebi’nin isim ve eserleri bütün Avrupa ve Amerika 
istişrak mahfellerinde belki her gün tedavül ediyor. Ne mazhariyet! Emirî 
merhumun bıraktığı binlerle vakıf âsâr-ı nefise namını ebediyen ibkâ 
etmiştir. Koca Emirî. Tahir Bey merhuma gelince: Onun yazdığı Osmanlı 
müellifleri elde olmadıkça Türkiye’nin tarih, coğrafya, hukuk, tıp ve 
askerlik... mazisine ait eserlerden haber almak imkânı var mı? Kâtip 

Çelebi’nin j^JI >-Lii nâm kitab-ı kamusundan ancak Arapça bilenler 

istifade edebilir. Osmanlı müelliflerinden ise Arapça bilmeyen her Türk 
İlmî bir kâr alabilir. Mevlâ hepsine rahmet etsin.

§ Dârülmuallimin arkadaşlarımdan Hafız Kemâl Bey’i birkaç 
meziyeti itibarı ile pek çok sever ve ağabey telâkki ederim...Öyle 
muazzam meziyetleri vardır ki, ancak benim gibi tam otuz yıl beraber 
yaşayan bilir. Fevkalade hayırhah ve pek şefkatli ve mübarek hasâili 
itibarı ile kendisine “melek” demekle otuz yıldır haz duyarım.

§ Diğer dostum ressam Şevket Bey’dir. Şetaretin canlı heykelidir. 
Beni çok sever, son selamlarım.

§ Senelerce meclis-i irfanına devam eylediğim ve teveccühlerine 
mazhar olduğum müşir Fuat Paşazâde Esat Beyefendi’nin birkaç noktadan 
meftunuyum. Bu âlicenap, intizamperver, dindar ve vefakâr zata vefatında 
son tazimatımın arzını rica ederim. Meclislerine devam eden kıymetli 
dostlarımı kendileri bilirler. Vefatımda son tekrimâtımı tevazuan kendileri 
tebliğ ederler. Husûsiyle melek-sîret Keramet Beyefendi ile sıhhatimle pek 
çok alâkadar olmuş olan aziz dostum doktor Burhan Beyefendiye son ve 
ebedî selamlar.

§ Beyazıt Kütüphanesi müdürü ilahî-haslet, yüksek üstâd İsmail Saib 
Efendi hazretlerinin ellerinden öperim. Beni hayır dua ile yâd etsinler.

§ Beyazıt Cami-i Şerifi imam-ı evveli kibar, zeki, vefakâr dostum 
hafız Halid Efendi’ye, Hidiv Abbas Paşa’nın zamanında Kahire’ye davet 
edilerek veliahda senelerce mürebbîlik ve Divan-ı Türkî kaleminde riyaset 
îfa eden merhûm cennet-mekân dostum Said Bey’e ne kadar ağladığımı 
bilirler ve beni rpüştereken kaybettiğimiz bu aziz ve eşsiz dosta sadâkatim 
sebebiyle çok severler. İsterim ki Hafız Halid Efendi ruh-nevâz sesiyle 
senede bir defa ruhuma mevlid okusun. Ve Said Bey merhûmla beraber 
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beni yâd etsin. İstanbul’da Vefa; elyevm böyle birkaç yüksek ruhta tecelli 
etmiş ve kalmıştır.

§ Doktorlardan Osman Şerafeddin, Süreyya Hidayet Beyleri 
hürmetle yâd ederim.

§ Eski talebemden ve elyevm muallimlerden Şahab Nazmi. 
Nurullah, Kalender Yurdu müdürü Zeki Beyleri ebedî hasretle selamlarım 
Hocalarını unutmasınlar.

§ Riyazî-i şehîr Emin Beyefendi, Dârülfünun Kütüphanesi'nde 
manevî babam ve kıymetli müşevvikim melek-sîret Sabri Bey, mezkûr 
kütüphane müdürü Fehmi Bey, meskûkât mütehassısı ve insaniyet 
melâikesi Ahmed Tevhid Beyfendi, eski arkadaşlardan, elyevm Talim ve 
Terbiye Dairesi azasından İhsan Bey, tarih aşkının heykeli Mükrimin Halil 
Bey, Dârülfünun müderrislerinden istişrak vadisinde en derin derecelere 
vâsıl olan Şerafeddin ve Kilisli Rifat efendiler, üstâd Ferid Bey ilim 
sahasında pek çok hürmet ettiğim zatlardır.

§ Dostlarımdan Fuat Şemsi, muallim Süleyman Şevket, ateşli 
muharrir Hakkı Süha beylere cidden ihlasım vardır.

§ Eski talebemden Viyana ve Kolonya’da tahsilde bulunan müfettiş 
Fuat ve Hayrullah Beylerle Viyana’da mehcûr ve metrûk dostum Azız 
Bey’e son selamlarım.

§ Evkâf Dairesi’nde İzzeddin, Defterhâne’de muavin Mazhar. 
Hazine-i Evrak muavini Musa Beyler tarih aşkımı en çok beslemiş 
mübarek şahsiyetlerdir. Hususî ile Topkapı Müzesi’nde İzzet ve Lütfi 
Beylerle müdürü Tahsin Bey’e ne kadar minnettarım. Tahsin Beyefendi 
aşkıma hürmeten Topkapı Müzesi’nin tekmil vesikalarını, tarihî 
defterlerini göstermek lütfunda bulundular. Bu yüksek ruhlu zata ebediyen 
minnettarım.

§ Elyevm Üsküdar orta mekteb müdürü insaniyet-şiâr Feridun 
Beyefendiye kemâl-i ihlas ve şükranla hürmetlerimin iblağı son derece 
matlûbumdur. Çölde ot bitirmek, cehennemde cennet ibda etmek hasletine 
mâlik olan bu zatı birçok insan yakından bilmez ve “serttir, geçimsizdir 
diye zemmeder. Ben onu bunu bilmem. Meclûbu ve takdirkânyım. 
Vefatımda bu zata vasiyetnâmemin tamâmen kıraatiyle icrasının teklifini 
niyaz ederim.

§ Asrımızın celî hatta Rakım’ı üstâd İsmail Hakkı Bey’in tazimle 
ellerinden öperim.

§ Kitapçılık sahasında Şark Kütüphanesi sahibi Hüseyin, İkbâl 
Kütüphanesi sahibi Hüseyin, sahaflarda Hafız Ahmet, Raif, Rıza 
Nasrullah, İsmail ve Mahmud Efendilerle samimî irtibatım vardır. Hele 
Şark Kütüphanesi sahibi Hüseyin’imi fevkalade severim. O da beni çok 
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sever. Şehnâme ile Din dersleri nâm eserlerim onun yed-i emanetinde 
mahfuzdur. Sahaflarda aziz dostum Raif, ne mûnis ruhtur, ne masum 
kalptir. Raif; kimseye göstermediği itibarı bana gösterdi. Benim bilmedi
ğim birçok yazmalarla kütüphanemi besleyen bu mert, ömründe hile 
nedir? düzen nedir? yalan nedir tanımamış olan bu lekesiz elmaspâreye, 
bu asîl ve hayırhah dostuma minnettarlığımı nasıl izhar edeyim bilmem?

İşte görülüyor ya bir ilim adamı olan Cevdet kendisinden önce ölen 
ve kendisi ile beraber yaşayan diğer ilim adamlarının kitap aldığı 
kimselerin de birer vesile ile hizmetlerini ne güzel takdir ediyor. Onların 
adlarını da kendisininki ile birlikte yaşaması için ne iyi şeyler yazıyor. Bu 
zatlar nâmına benden de Cevdet’in aziz ruhuna binlerce hürmet ve takdis 
olsun. *

* *
Buraya kadar verdiğim izâhatla Cevdet’in yetişmesi tarzını, okuduğu 

ve öğrendiği bilgilerle dilleri ve ihtisas kazanmış olduğu bilgi şubelerini 
kafi derecede anlatmış oldum sanırım. Bilgilerini ve ihtisaslarını aşağıda 
adlarını sayacağım eserleri ve makaleleri bir kat daha gösterecektir.

Yalnız bir cihet kaldı. O da Cevdet’in İlmî şahsiyetini ve kudretini 
daha iyi gösterecek vesikalar neşridir. Bundan dolayıdır ki Cevdet’in 
ilminden, ihtisasından istifade için bazı vekâletlerle ilim cemiyetleri ve 
ilim adamları hatta müsteşrikler tarafından sorulan birtakım suallere 
verdiği cevablar hakkında bir kaç söz söylemek ve bazı örnekler 
göstermek isterim:

Avrupa’da ve burada eser ve tez yazmak için müracaat eden yerli ve 
yabancıların hepsinden bahsetmeyeceğim, uzun sürer.

Bunlar arasında Mısırlı bir gencin müracaatı oldukça uzun bir ma
cera geçirmiş olduğu için onun kaydı ile iktifa edeceğim: İbrahim Cuma 
adında Kahire Üniversitesi’nden mezun bir genç. Mısırlıların Türklerle ve 
Mısır’ın Anadolu ile tarihî ve siyasî münasebetlerine dair bir tez yazmak 
istemiş ve aklına İstanbul Dârülfünun’una müracaat gelmiş. Arapça bir 
mektup yazmış, bu mektup Dârülfünun’u, Türk Tarih Cemiyeti’ni dolaş
tıktan sonra bir şey denilmeyerek İstanbul Vilâyetine tevdî edilmiştir.

Vilâyete gelen bir kağıda herhalde bir cevab verilmek lazım. 
Düşünülmüş, taşınılmış o zaman Tarihî Evrâk Tetkik Heyeti’nde çalışan 
Cevdet’e bu mektubun tevdîi münasip görülerek kendisine şöyle bir 
tezkere yazılmıştır:

“Kahire’den İbrahim Cuma imzası ile İstanbul Üniversitesi’ne 
hitaben yazılıp vilayete gelmiş olan Arapça bir mektup gönderilmiştir. 
İstenilen malûmat ve izâhatm verilmesi hem memleketimizin menfaati 
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hem de bir ilim adamını intizârda bırakmamak için elzem bir keyfiyettir 
Zât-ı âlîlerinin bu gibi İlmî müracaatlara karşı bilginizi esirgemediğiniz 
vilayetçe şükranla görüldüğünden mektup sahibini ikna ve memnun 
edecek şekilde malûmat verilmesi veyahut müracaat edebileceği 
mehazların tavsiye edilmesi takdirinize bırakılmıştır. Lütfedilecek 
malûmatın doğrudan doğruya mektup sahibine gönderilmesi arzu 
edilmediği takdirde vilayetçe de bunun gönderilmesi mümkündür. Hangi 
cihet muvafık görülürse o sûretle icabına tevessül ve müsaraat buyrulması 
rica ve bilvesile teyidi hürmet olunur efendim.”

İstanbul Vâlisi namına muavin
Ali Rıza

Cevdet; Mısırlı gencin istediği malûmatı ve mehazları Arapça 
yazarak doğrudan doğruya göndermiş ve Üniversitenin de Türklüğün dc 
yüzünü ağartmıştır. Bu vesikalar evrakı arasındadır.

§ Kudretli Ediblerimizden ve muharrirlerimizden Ali Canib in şu 
mektubunu da gerek kullanılan hürmetkar lisan, gerek sorulan mevziî hak 
kında bir fikir husûlüne medâr olmak üzere aynen neşrediyorum:

Fenerbahçe 13 Şubat 1920
“Pek sevgili kardeşim efendim.
Fransa’da yeni bir kitap intişar etmiş “Le Principe des Nationalités 

Renejoanne” namında bir müellif “millet” ve “milliyet” mefhumları 
üzerine tedkikat yapmış. Bilhassa bizim için son derece enteresan bir 
kitap. Bunu arkadaşlardan biri almıştı. Ben de âriyeten aldım. Fakat 
şimdiye kadar okumak nasip olmamıştı. Çarşamba günü mektcbtcn 
dönünce bu pis yağmurlu ve kapalı günlerde evime haps olunmak 
mecbûriyetini hissettim. Teşekküre şâyândır ki hasta sinirlerime pek 
ziyâde su-i tesir icra eden mağmûm saatleri bu kitabı okumakla 
neşelendiriyorum.

İbrahim Alâeddin Bey bendenizden “Tedrisat Mecmuası” için yazı 
istemişti. Bu eserden de istifade ederek “milliyet” umdesinin mahiyetim 
yazacağım. Çocuklarımız böyle şeylere pek teşne. Zâten bizim dc birinci 
vazifemiz -mürebbî sıfatı ile- bu olsa gerek.

Kitapta bir bahis gördüm: Milliyet duygusunun Fransa'da inkişâfı 
Bilhassa müellifleri, şairleri, edibleri nazar-ı itibara alıyor. Güzel bir ta 
rihçe yapıyor. Aklıma zât-ı âliniz geldiniz. Tahkikte üstâdânc ve 
musırrâne kudretinizi bilirim. Gerçi memleketimizde Avrupa’da olduğu 
gibi vesâik etrafı ile bulunamaz, iktitaf edilemez. Fakat bu müşkülü 
müstesna azminiz mutlaka yener. Haddim değil ama müsaade buyurunuz 
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zât-ı âlinizden bir mühim ricada bulunayım. Yine haddim değil ama, 
müsaade buyurunuz bu ricamda inat edeyim. Bize “Türkiye’de milliyet 
duygusunun inkişâfını lütfediniz. Hem mektebteki şakirtleriniz hem biz 
tilmizleriniz istifade edelim. Bu pek kıymetli bir İlmî ziyâfet olacaktır. Bu 
vesile ile de “Tedrisat Mecmuası” el birliğiyle tenmiye edilmiş olur. Bu 
fikir aklıma gelir gelmez hemen tasdie karar verdim. Salıya ders için 
gelince inşaallah daha fazla görüşürüz. O zamana kadar da zât-ı âliniz - 
ümit ederim ki bendenizi mahzun etmemek için- işe karar vermiş ve hatta 
başlamış olursunuz.

Arz-ı ihtiram eder. Ellerinizden, gözlerinizden öperim kardeşim 
efendim.”

Cevdet’in bu mektup üzerine ne yaptığını tahkik ve tevsîk 
edemedim. Esasen buna lüzum da yok. Maksat; Cevdet’in İlmî kıymetini, 
hakkında kullanılan hürmetkâr lisanı göstermekti.

Ali Canib’in diğer bir müracaatını daha -Cevdet’in vesikacılığını 
bildirmek maksadı ile- neşredeceğim.

Bıraktığı hatıralardan, vesikalardan anlıyoruz ki Cevdet kime ne 
yazmışsa onun müsveddesini ve kimden yazı ve mektup olarak ne almışsa 
onu hatta zarfı ile birlikte saklamış ve müsveddenin başına; filâna 
yazdığım ...dır, yahut falandan aldığım ... dır diye üzerine ayrıca şerh 
vermiş ve husûsî aile mektuplarını bile bu usûlden istisna etmemiştir. Bu 
güzel adet sayesindedir ki bugün biz Cevdet’in hayatını, çalışma tarzını, 
muhabere ettiği kimseleri, temas eylediği meseleleri kolaylıkla 
öğreniyoruz. îşte şimdi nakledeceğim fıkralar Cevdet’in bu adete ne 
derece riayet ettiğini ve karakterini göstermek itibarı ile neşre lâyık 
görülmüştür:

“Müfettişlerden ve eski arkadaşlarımdan Ali Canib Bey; Şair Utbî 
kimdir? Tarihi ne mahiyettedir? İbn Hallikan’ın Vefeyat’ında yok dedi. 
Cevap veririm diyerek eve geldim.

İbn Hallikan’ın Mahmud Sebüktekin Yeminî maddesinde şairin ismi 
ve eseri ve üslûbundan on satırlık bir numûne mukayyed olduğu ve bu 
eserle Vassaf Tarihi’nin sicillere gark edilmiş iki tarih olduğunu 
mufassalan yazdım. Utbî ve Vassaf tarihlerinin hangi kütüphanelerde 
bulunduğunu, şarihlerinin kimler olduğunu, Türkçeye ne zaman terceme 
edildiğini dahi beyân ettim. Mektup üç sahifedir. Müsveddesi olmadığı 
için okuduktan sonra iade eylemesini yahut istinsah ettirerek bana 
yollamasını rica ettim. Aziz dostum ihmal etti. Hiçbirini yollamadı. İlmî 
yazılarımın ziyamı istemem. Bunun bu şekilde ziyama acıdım. Bu defteri
me ancak mektubumun mevzûunu nakledebildim. Vefakâr dostum ben 
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öldükten sonra ruhumu rahmetle yâda vesile olacak bir mektubuma 
mâliktir. Bu fikirle teselli buluyorum.

Mart 1928

Ali Canib’in daha böyle birçok müracaatları vardır. Çok arzu 
ederdim ki öldükten sonra da bu değerli zat Cevdet hakkındaki kanaatini o 
kudretli kalemi ile yazsın. Ne yazık ki bir satır yazı bile alamadım.

§ Cevdet’in Maarif Vekâleti Müzeler Umûm Müdürü Hâmid 
Zübeyir’le de birçok muhaberesi vardır. Bu zat Cevdet’e çok şeyler 
sormuş, Cevdet de ondan resmî işlere, Hazine-i Evrak’ta tedkikata ve 
maaşlarına dair çok şeyler rica etmiştir. Bu muhabereler ve mükâtebclcrin 
İlmî olanları ve umûmu alâkadar edenleri hakkında bir iki örnek vereyim:

Hâmid Zübeyir’in şu: “Çoktan beri Avrupa’daki halk terbiyesi 
cereyanları ile alâkadar oluyorum. Yazılarım Türk Yurdu’nda çıkacaktır 
Ocak bendenizden bu hususta bir musâhabe istedi. Türkiye'de mckteb 
haricinde halk terbiyesi için eski teşebbüsleri kimler yapmıştır? Bu 
husûsta bendenizi tenvir buyurursanız çok müteşekkir olurum. Bilvesile 
derin hürmetlerimi sunarım üstâdım efendim”. 2/4/934

Bu dört satırlık mektup üzerine Cevdet’in dört sahile değil, kırk 
sahifelik uzun bir makale ile cevab vermiş ve bu makalede halk 
terbiyesine asırlarca hizmet eden mektebleri, medreseleri, tekyeleri. diğer 
bütün İçtimaî, sıhhî ve İktisadî teşekküllerimizi, ve millî sporlarımızı 
bütün tafsilâtı ile anlatmış olduğunu görüyoruz. Hâmid Zübeyrin bu 
mevzû etrafında konferans verip vermediğini ve bu makaleyi neşredip 
etmediğini tahkik edemedim. Fakat herhalde neşre değer ve neşredılirsc 
ufak bir risale olabilir. Bu; Hâmid Zübeyr’in himmetinden beklenir 
Aynen kitaba derç edemediğim için müteessifim.

Dört satırlık bir müracaata hasta halinde 40 sahifelik bir risale ile 
cevab veren ve o ana kadar kimse tarafından toplu bir halde 
bahsedilmemiş olan bir mevzûu bu sûrede toparlayıp yazan Cevdet 
herhalde ve her zaman takdire değer.

Yine Hâmid Zübeyr 18/12/1931 tarihli bir mektubunda:
“Şinasi Lügat’i hakkında ne biliyorsunuz? Bu Lügat’in 13 cildi 

Peşte’de bulunmuştur. Bendenizden izâhat istiyorlar, lütfeder misiniz ’ 
demesi üzerine Cevdet şu mektupla bakınız ne mukni, ne doyurucu bir 
cevab vermiştir:

“Azizim Hâmid;
Lütufnamenizi on gün evvel aldım. Halli arzu buyrulan Lügat-i 

Şinasi meselesi için eski notlarımı karıştırmaya başladım. Lügat-i 
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Şinasi’nin 13 cild olarak Peşte Kütüphanesi’nde bulunduğunu merhûm 
Ebüzziyâ Tevfik Bey elli yıl evvel Numune-i Edebiyat-ı Osmaniye’sinde 
söylemiş ve eseri Şinasi’ye isnad etmişti. Bunu bilirsiniz sanırım. Yirmi 
sene evvel de Ahmed Cevdet Beyefendi, Türk dilinin sadeliğini herkesten 
ziyâde bir umde şeklinde ortaya süren ve İkdam gazetesinde otuz yıl 
makaleler yazan, bugün ism-i pakî olsun yâd edilmeyen bu büyük ruhlu 
adam Peşte Cemaat-i İslâmiyye reisi mi, yoksa Gülbaba türbedan mı her 
neyse füzalâdan Abdüllatif Efendi’ye müracaat etmiş. Efendi Lügat-i 
Şinasi denilen bu kitabın 12 defter üzerine müretteb olduğunu Peşte 
Kütüphanesi’nde tedkik edip Cevdet Bey’e bildirmiş. Bu; işin ilk safhası. 
Bilahare Harb-i Umûmî esnasında bu eser Abdüllatif merhûm tarafından 
istinsah edilerek bir sûreti Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi’ne 
konmuş, veya konmak üzere satılmış. Bunu bendeniz yedi sene kadar 
evvel görerek Dârülmuallimin’de “Şinasi ve Avrupa ile ilk teması” namı 
ile verdiğim konferansta talebeye bahsetmiştim. Ve bizim Şinasi’nin 
değildir, demiştim Bu kitap Edebiyat Fakültesi yazmaları arasında 1913 
numaradadır.

12 defter üzeredir 9 defteri asıl, üçü zeyil gibidir. Lügatlerin ekserisi 
Türkçe, hem orta Asya Türkçesi yani Çağatayca’dır. Demek ki Garp - 
Osmanlı Türkçesi ile değildir. Peşte Kütüphanesi’ndeki aslından 10 Nisan 
1332’de istinsah edildiği 12. defterin sonunda mukayyedtir. Aslı 13 defter 
olup istinsahta 12 deftere sığdırılmıştır.

Bizim Şinasi’nin Çağatayca lügat tertip etmeye iktidarı olmakla 
beraber ihtimal, zayıftır. Zira metin Farisî’dir. Bâhusûs nâsıhm kimin emri 
ile yazdığı sarihan yazılı olduktan sonra bu ihtimal de kalkar. Zira aslında 
13. cildin nihayetinde 1264 sene-i Hicrisinde Tahran’da Fransa sefareti 
münşisi, kâtibi “Mirza Agay Şuşi”nin emri ile itmâm edildiği ve 1278’de 
ayrıca istinsah edildiği musarrahtır. Fransa Devleti’nin Tahran sefaretinde 
kâtib olan bu zat ne himmetli imiş ki bunu yazdırmış. Müellifi meçhul bir 
İranlı olması muhtemeldir. Şunu da arz edeyim ki 1264 tarihinde Şinasi 
hocam Selim Sabit merhûmla beraber Paris’te okuyorlardı. Ve Şinasi çok 
gençti. Şinasi’nin mektupları o tarihi ispat ediyor. Lügat-i Şinasi’nin 
hâtimesini aynen yazıyorum:

jjjLuj (_Jj I j ı_ul£ J a\ mi öjI

Demek ki nâsıhı tembel veya eserin aslı güç okunaklı imiş ki kâtibin 
canını dudağına getirdi, yani az kalsın canını çıkaracaktı diyor. Sonra 
gelen satırlar şunlardır:



OSMAN ERGİN 29

‘J > 4QİoAâ^UJI jh jJ
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Eserin serlavhası;
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Dedim ya, lügatler ekseriya Çağatay Türkçesi iledir. Fakat tarifât ve 
izâhât hep Farisî’dir. Yani eser Türkçe’den Farisî’yedir. Ve Ali Şîr’in 
âsârında geçen Türkçe tabirleri İranlIlara öğretmek için yazılmıştır.

Fransa’nın büyük müsteşriklerinden Pave de Kortey’in Uygurca 
mevlid-i şerif ve (Babir)’le (Nevayî)’nin kullandığı lügatlere yanı Türkçe 
kelimelere dair bir kamusu olduğu gibi Barbiye de Meynar’ın da bir 
kamusu vardır.

Pave; üstâdım ve dostum Şinasi Paris’te iken çok istifade ettim diye 
yazar. Ebüzziyâ belki bundan istidlal ile Peşte’deki eseri Şinasi’yc isnat 
eylemiştir.

Lügat-i Şinasi’nin hatimesi Nevayî’nin şiirlerinde geçen ve fakat 
manâsı lâyıkı ile malûm olmayan kelimelere tahsis edilmiştir. Arank 

Nevendi; ve Ali Şîr’in 3 ^U’da geçen Çabun, Hale, Arusck, Suçı; 

ujjG j j^^’inde geçen nebtaş j^’inde geçen Badurgan gibi.

Eserin on birinci defterinde “Şart” maddesi üzerine verilen izâhât ile 
Ali Şîr’in eserlerinden alınmış şevâhid nazar-ı dikkatimi celbetmiştir.

Kezâ Salor Türkmenleri üzerine (I harfinde verilen on dört satır 

hk Farisî izâhât meçhul müellifin vukûfunu gösteriyor. Müellif oralardan 

olmasa bunları bilemez sanıyorum. Kezâ G °) maddesinde “türe" 

kelimesi üzerine verilen izâhât ve Cengiz’in Yasası vesâir lügatler 
mühimdir. /

On ikinci cilt kelimesi ile başlıyor. Sasanîler zamanında yetişen 

bu meşhur Rum mimarının terceme-i hâli şerh ediliyor. Bu defterin sonu

i ^5-“^ şeklindeki Türkçe kelimelere dair Farisî tarifât ile biter. En 

son harf olan (<5) maddeleri arasında ve Türkçe (G) ayrıca nazar-ı 

dikkatimi celbetti.
Edebiyat Fakültesi yazmaları arasında 1171 eski ve 555 yeni 

numarada oUUI oil serlavhalı bir lügat kitabı daha vardır.

Bu, hep bildiğimiz kamuslar gibidir. Yani Arabî ve Farisî’den Türkçcye.
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314 yaprak teşkil eder. 9,5x15 hacmindedir. Bunu evvela vücuda 
getirmeye başlayıp iki bab ve yirmi faslını yazınca vefat eden Şinasi 
namında Kastamonulu bir müellif imiş. Kalan yirmi beş bab ile 675 faslı 
yazan yine Kastamonulu Cafer bin Hacı Davud imiş. îtmamı 934 sene-i 

Hicriye Şevvalindedir. Demek oü asıl budur. Ebüzziyâ Tevfik Bey 

eseri görmeyip işitmiş ve yanlışlıkla bizim Şinasi’ye isnad etmiş. 
Kastamonulu Şinasi’nin eseri vakti ile bana satılmak istenildiği halde 
alamadığım kitabın diğer bir nüshasıdır ki, Bilahare Dârülfünun satın 
almıştır.

Şimdi bir şüphe: Niçin Peşte Kütüphanesi’ndeki caiJ Şinasi 

ismini taşıyor? Bana Dârülfünun yazmalar muhafızı Sabri Bey de bu suali 
sordu. Dedim ki, unvanı yanlış okuyorsunuz. Şinasi; bir isimdir. Sonun

daki ((.s) nisbet yâsıdır. Halbuki (oi!) kelimesini ayrı ve kelimesini 

de ayrı okur ve (l$) ye nisbet değil, masdar manasını verirseniz mesele 

hallolur. Yani oü = lügat bilgisi, lügat ilmi manası çıkar, dedim.

Hülâsa kardeşim bundan sonra Peşte’deki kitabı lügat ilmi, lügat 

kitabı manasına olarak diye okumalıdır, Farisîde böyle terkibler

vardır: 4 1. J .„1 •<.* ...M u» > «1i1« V u», ^çjjtîgibi.”

Nasıl buluyorsunuz? însanı doyuracak, çok münakaşayı ve yanlış 
muhakemeleri mûcib olmuş olan Lügat-i Şinasi meselesini kökünden 
kesip atacak bir izâhât değil mi? İşte Cevdet eline aldığı bir kitabiyât 
meselesini böyle halleder. Onuncu paragrafta bunun emsâli izâhâta tesadüf 
edeceğiz.

Cevdet’le yaptığı böyle birçok muhabereler, temin ettiği dostluğa 
hatta istifadelere karşı Hâmid Zübeyr’in Cevdet hakkında birkaç satır yazı 
yazmasını çok arzu ederdim. Ne yazık ki bundan mahrum kaldık...

Cevdet’in tedkikatının kıymeti anlaşılabilmek için aynı eser 
hakkında başka birisi tarafından “Tarama” dergisine yazılmış izâhâtı da 
burada bulundurmayı münasip gördüm. Bu sûretle bu eser hakkındaki 
bütün tedkikat bir araya toplanmış oluyor; 69. sahifede deniliyor ki:

“Lügat-i Şinasi: Ebüzziyâ Tevfik Bey, Şinasi hakkındaki yazılarında 
Şinasi’nin büyük bir Kamus-ı Osmanî hazırladığından, bunun mühim bir 
kısmının yazılmış olduğundan bahsetmiş, bu eserin kısmen Budapeşte 
Millî Kütüphanesi’nde bulunduğunu yazmıştı. Büyük Dünya Harbi 
sırasında eski Maarif Nezâreti bu yazma eserin bir kopyasını aldırmıştır. 
T. D. T. Cemiyeti’nin kütüphanesinde bu kopya vardır. Yazık ki, bu 
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kitabın kopyası alınırken aslından müellifin ismi, telif tarihi, telif mahalli 
gibi malûmat nakledilmemiştir. Aslının dört ciltten mürekkeb olduğu ve 
birinci cildin 1337, ikinci cildin 1338, üçüncü cildin 2419, dördüncü cildin 
2420 sahifesi olduğu kap kağıdına kurşun kalemle yazılmıştır. Bu 
sebepten istifade imkanı pek azalmıştır. Eser Çağatayca kelimelerin Farsça 
karşılıkları ile izâhâttan ibarettir. Bunun İbrahim Şinasi’nin eseri olmadığı 
anlaşılıyor. Ebüzziyâ Tevfik Bey’in tarif ettiği lügat ile bu eser arasında 
hiç münasebet yoktur, ihtimal ki aynı mahlası taşıyan bir başka adamın 
yazdığı Çağatay - Farisî lügatidir.

*
* *

Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesi, Türk Tarihi Tetkik Cemi 
yeti gibi resmî makamların Cevdet’e müracaatları ile onun verdiği ilmi 
cevablar hakkında da -hiçbir mütalaa yürütmeyerek, çıkarılacak hükmü 
okuyuculara bırakarak yalnız- örnek olmak üzere birkaç vesika derç 
ediyorum.

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Ankara: 21/12/1932
Reisliği

146

Muallim M. Cevdet Beyefendi’ye

Muhterem Efendim;
Piri Reis tarafından Hicrî 919 [Miladî 1513] tarihinde tanzim edilmiş 

olup bugün İstanbul Müzesi’nde mahfuz bulunan Atlantik haritasını yap
tığı devirlerde Garp haritacıları tarafından vücuda getirilmiş yine Atlantik 
sahillerini gösteren bir haritaya memleketimizde resmî bir müessescdc 
veya husûsî ellerde tesadüf buyrulup buyrulmadığının müşarünileyh Pırı 
Reis’in ahfadından hayatta kim varsa adresinin lütfen cemiyetimize 
bildirilmesini rica eder hürmetlerimi teyit eylerim, efendim. 26/12/1932

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 
Reisi

Yusuf Akçura
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Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Riyaseti’ne

Efendim
Piri Reis hakkında yazılmış olan 12/12/1032 tarih, ve 146 numaralı 

tahrirat-ı âlilerini hürmetle aldım.
1. [Piri Reis]’in Hicri 919 ve miladî 1515 tarihinde tanzim eylediği 

[Atlantik] sahillerini gösteren bir haritaya memleketimizin resmî 
müesseselerinde ve husûsî ellerde tesadüf etmedim.

2. [Piri Reis]’in ahfadı hakkında resmî bir vesika görmedim. Ancak 
tarihşinas Bahriye Binbaşısı merhum Saffet Bey bir gün bendenize Piri 
Reis’in ahfadından bir kaç zata Üçüncü Sultan Selim tarafından müstevfa 
maaş bağlandığını gösteren bir haç kaydı husûsî defterlerinden okumuştu. 
Merhum iyi siyakat bilmediği için Bahriye tarihine ait malî hesaplan 
bendenize okutur ve terceme ettirirdi. Bu maaş meselesi merhûmun çok 
hoşuna gitmiş olacak ki [Piri Reis]in hatırasına Selim-i Salis ne kadar 
hürmetkar] demişti.

3. Saffet Bey, her halde bu kaydın ya resmî bir varakasına veya 
defterine tesadüf etmiştir.

Şayet şimdiye kadar sual buyrulmamışsa bir kere de Bahriye 
Hazine-i Evrâk müdürü Ali Haydar Emir Bey’den istizâhı muvafıktır 
-sanırım.

4. Piri Reis’in ahfadını kolay bulabilmek için âcizlerinin hatınna 
şöyle bir tedbir geliyor. Yevmî gazetelerin ilk sahifesinde olmak, taltifkâr 
bir arayış manasını andırmak şartı ile üç dört satırlık bir îlân neşretmek 
cemiyet-i âlileri için de bir şeref teşkil edecek. Bu îlân iri harflerle bir ay 
kadar neşredilirse maksat husule gelir. Ve sanırım ki her gazete de bu 
vatanî îlânı iftiharla derceder.

Bu vesile ile hürmetlerimi arzederim efendim.
Muallim

M. Cevdet

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Reisliği’ne

7 Sayılı 23/1/1934 tarihli tamimin cevabıdır:

Millî Kütüphane’yi Türk tarihine ait kitaplarla zenginleştirmek fikri 
ile ve îbn Sina, Farabî, el-Birunî gibi eski Türk âlimleri tarafından 
yazılarak Türklerin ilm u fenne yaptıkları büyük hizmetleri tebarüz 
ettirecek mahiyette olan eserlerin zikredilmesini emretmek sûretiyle 
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yazılan bu tamim, bütün alâkadarlara yollanmış olduğu cihetle gerek 
mezkûr filozofların yazdıkları eserler, gerek Türk tarih ve medeniyetim 
alâkadar eden diğer kitaplar zannımca şimdiye kadar cemiyet-i âlilerine 
iş’ar edilmiştir. Bendeniz hassaten pek mühim gördüklerimi arzedeceğim:

1, 2 - el-Birunî’nin Kanun-i Mesudî ve el-Âsârü’l-Bâkîyy e'sının 
metn-i aslîlerinin aynen tab’ı ve Türkçeye terceme ve tahşiye şartı ile neşri 
Türkiye’nin namus borcudur. Ehline malûm olduğu üzere el-Birunî Türk 
kavminin heyet ilmindeki ibdaını en evvel ortaya Kanun-ı Mesudî'si ile 
koymuş bir dâhidir. Fâtin Bey bunun terceme ve tahşiyesine kadirdir, zira 
hem şark heyeti tarihine hem de Arapça’ya âşinâdır.

İstanbul kütüphanelerinde bulunan ve Türk medeniyeti 
hâdimlerinden bütün Avrupa ve Amerika bilgi yurtlarında yüzlerimizi 
ağartacak olan yazma eserler, birer birer Alman, Fransız, Rus 
müsteşrikleri tarafından istinsah ve fotoğrafiye edilmektedir.

Son altı yedi sene içinde yalnız Almanya müsteşrikleri cemiyetinin 
kopya ettirdiği muhalledât düzineleri geçti. Bu gidişle Türklerin neşr 
eyleyeceği eser ve bundan doğacak şeref, hemen kalmayacaktır. Bu cihetle 
Maarif Vekâlet-i Celilesi’nin isticâli hemen yerindedir ve lekelerimizi 
silmek mahiyetindedir.

3, 4 - İbn Sina’nın “Tekamüliye" fikrini en mutedil şekilde izâh 
eden ve Avrupa Dârülfünunlarının şark felsefesi derslerinde mevzû teşkil 
eden Hayy ibni Yakzan risalesinin ve dört asır kadar Avrupa 
Dârülfünunlarında okutulan “el-Kanun” ismindeki muazzam tıp 
külliyâtının Hekim Mustafa Efendi tarafından 172 yıl evvel yapılan 
tercemesinin (1179 Hicrî),

5 - îhvanüssefa cemiyet-i felsefîsinin “er-Resail” nâmı altındaki 
külliyât felsefesi tercemesinin,

6 - Farabî’nin Aristo ve Eflatun felsefelerine dair metinleri ile 
hâşiyeleri tercemesinin,

7, 8 - İbn Fadlan’ın Arapça seyâhatnâmesinin, müverrih Mesudî'nin 
Mürûcü’z-zeheb'inin,

9, 10 - [Yusuf] Has Hacib’in Türkçe Kutadgu Bilig'inin, Kaşgarh 
Mahmud’un Arapça Divan-ı Lügatut-Tilrk'ünün.

11 - Nizamülmülk’ün Siyasetnâme' sinin,
12 - Kubilay Han sarayını ziyâret ve o zamandaki Türk teşkilâtından 

bahseden Kilyum Robrok seyahatnamesi' nin,
13 , 14 - Nâsir-i Tûsî’nin Zeyl-i İlhanî'si ile Hendese'sinin,
15 - Reşidüttin’in Camiü’t-Tevarih'inin Türk kâbilelerine dair 

kısmının,
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16 - İbn Fadlullah-ı Ömerî’nin Ayasofya Kütüphanesi’nde mevcut 
Mesâlikul-ebsar adındaki muazzam kamusunun Türklere dair fasıllarının 
(Sonraki eserlerin en mühim me’hazı budur),

17 - Ay Bey oğlu Salahattin Halil’in otuz ciltlik el-Vâfî adındaki 
tarihî kamusunun bizce tamamıyla meçhul Türk meşâhirine dair 
fasıllarının,

18 - Kemâlettin İbnü’n-Nedim’in Halep tarihindeki Türk meşâhirine 
dair kısımların,

19 , 20 - Aynî Tarihi ile İbn-i Hacer Kamus’unun Türklere dair 
kayıtlarının,

21 - el-Makrizî’nin el-Hıtafmda Türklere dair fasılların,
22 , 23 - îbn Bibî ile AksaraylI Abdülkerim’in Selçuk tarihine dair 

Farisî eserlerinin -ki Ayasofya ve Hatice Sultan kütüphanelerinde eşsiz 
nüshaları vardır-,

24 , 25, 26 - Kâtip Çelebi’nin 1066 tarihine kadar gelen Türk üdeba 
ve ulemâsının adlarını üç yüz yıldan beri bütün şark ve gaip mahfillerinde 
tanıtan ve Türk tarihinin İlmî, askerî, sınaî, edebî, felsefî... ilh. 
menbalannı haber veren Keşfü’z-zünun adındaki bibliyografya kamusunun 
-ki bir sene evvel Maarif Vekâleti tarafından neşrine teşebbüs edilmişken 
maalesef vazgeçilmiştir- bu kamusa İsmail Paşa tarafından yazılan zeyl ile 
birlikte yine Kâtip Çelebi’nin Süllemü’l-vüsûl adındaki pek mühim tarihî 
eşhas kamusunun,

27 - Ahîler teşkilâtına dair metinlerin aynen tab’ı ve tercemelerinin 
de İlmî haşiyelerle birlikte ilavesi elzemdir.

§ 1 - Türk müverrihi Neşrî’nin İkinci Beyazıt zamanında yazdığı 
Türkçe tarihin,

2 - Silahtar Mehmet Ağa’nın Türkçe tarihinin na-tamam bırakılan 
üçüncü, dördüncü ciltlerinin,

3 - Hüseyin Kazım Bey’in Lügat kitabının na-tamam bırakılan diğer 
ciltlerinin,

4 - Evliya Çelebi seyâhatnâmesinin nâ-tamam bırakılan 9 ve 10. 
ciltlerinin de metn-i aslîleri ile aynen tab’ı, Türk medeniyeti nâmına 
şarttır.

5 , 6, 7, 8, 9 - Meşhur von le Coq’un Kara Hoca ve Turfan 
atîkiyâtına dair eserleri ile Bang, Hirth, Thomson, Barthold’un Türklere 
dair pek malûm eserlerinin tamamıyla Türkçeye tercemesi lâzımdır.

Hülasâ: Tarihe mal olan kitaplarla vesikaları tercemede bir İlmî kıy
met bulunmak ve Avrupa’ca da muteber tutulabilmek için tercemenin 
lüzumu kadar aslî metinlerinin de aynen tab’ından başka çare yoktur.
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Âcizlerine gelince: Bu eserler arasında tarihî kamuslarla bazı 

eserlerdeki Türklere ait fasılların ve Ahîlere ait vesikaların neşrinde, 
hassaten Selçuk tarihi külliyâtının terceme ve tahşiyesinde hizmet 
edebilirim sanıyorum. Bu vesile ile saygılarımı sunarım efendim 

12/12/1932

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti
Aslî âzâsından

M. Cevdet

Muhterem Yusuf Akçura Beyefendi’ye

Muhterem Efendim,
12/9/933 tarih ve 271 sayı ile Dolmabahçe Sarayı’ndan yazılan ve 

âcizlerinin mezkûr cemiyette aslî âzâlığa intihab buyrulduğuma dair olan 
tezkere-i alîlerine cevab takdim eylemiş ve yazılmakta olan Türk 
Tarihi’nin ana hatları için yapılması arzu buyrulan hizmet-i âcizînin şekli 
hakkında görüşmek üzere riyaset-i âlileri makamına gelmiştim. Bir gün 
evvel Ankara’ya teşrif buyrulduğunu haber alınca bu cevabnâmeyi hem 
tekrar teşekkür, hem de arzedebileceğim hizmet nevini tesbit için takdime 
karar verdim.

îlk önce bendenize cemiyetin programının ve mümkünse şimdiye 
kadar neşredilen müsveddelerin irsal buyrulmasını rica ederim, işittiğime 
göre azalara bunların tevdîi mûtâd imiş. Bendeniz hastalığım hasebiyle ıkı 
yıl mezun olduğum esnada neler yazıldığından lâyıkı ile haberdar 
olamadım.

Yapabileceğim hizmete gelince:
1 - Esnaf teşkilâtı Türk tarihinin pek mühmel bırakılmış bir kısmı 

olduğundan bendeniz bu maddeye dair bir iki forma takdim edebilirim.
2 - Türk kadınlarının hayır ve bilgi müesseselerine hizmeti 

meçhuldür. Bu faslı da yazabilirim.
3 - Anadolu’da maarif teşkilâtı üzerine de bir şey takdim edebilirim 

Yazma şerâiti ve mühlet meselesi hakkında bendenizi tenvir buyurunuz 
Çünkü tasnif heyetinde sabahtan akşama kadar meşgul olan ve sık sık 
hastalanan bir adama ne tahmil edilebileceğini pek iyi tahmin 
buyurursunuz.

Bu arîzamda zât-ı âlileri ile rufeka-yı fâdılânelerini pek müteessir 
edecek başka bir mevzûdan bahsedeceğim. Yani Üniversite için yıktırılıp 
yenisi yapılmakta olan Bekir Ağa Kışlası’ndaki Harbiye vesâikinin, on beş 
gün devam etmek üzere yaktırılmış olması... Askerî Evrâk Ayırma 
Komisyonu Reisi Erkan-ı Harp Kaymakamı Ali Bey’le arkadaşı Binbaşı 
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Fahri Bey’in iki ay kadar bizim tasnif komisyonuna devamları esnasında 
görüp malûmat edindiğim ve on sene evvelki hâline de vakıf bulunduğum 
işbu 1.500 sandık kadar vesâikin mezkûr komisyonca tedkikine değil 
açılmasına bile vakit gelmemişti. Ayrılan ve vakti ile Ankara’da Askerî 
Tarih Encümeni’ne gönderilebilen evrâk ancak bir maddeye temas eden 
kısımlardır. Yoksa gönderilmeyenler tarihin lüzumsuz manâsına değildir.

Zâten bunların tedkikine ne vakit müsait olmuş, ne de para tahsis 
edilmiştir. Sizi temin ederim ki daha el değmedik cesîm bir koğuş doluşu 
vesâik-ı askeriye var idi ki, bunların imhasına müteessir olmamak 
mümkün değildir. Cihet-i askeriye “biz bunları tedkik ettirmiştik” 
diyemez. Zira bir kerre bu vesâikin içine tek bir adam bile girmemiştir. 
Sâniyen askerlikçe lüzum görülmeyen vesâik, başka başka noktalardan 
tarihe hizmet etmez midir?

Geçen sene Maliye Hazine-i Evrâkı’ndan satılan 160 balya vesika 
meselesinin bizi ne kadar küçük düşürdüğü malûmdur. Başvekâlet-i Celi- 
le’nin bu münasebetle bütün devâire ve o meyanda Harbiye Vekâleti’ne de 
yolladığı tamime olsun hürmet lâzım değil miydi? Bu vesâikin herkesin 
gözü önünde on beş gün ihrâk edilmesi, tarihî vesâikin ateşe atılmasında 
bir mahzur olmadığı kanaatini de halka vermiştir ki halkı ve mektebli 
gençleri kadîm eserleri tahribe sevk eylemesi itibarile ağlanacak hâldir.

Tarih cemiyetinin insaniyet nâmına, vatan nâmına, Türk tarihi 
nâmına şu hareketi makamı nezdinde protesto eylemesi pek müessir olur 
zannındayım, “iş aceleye geldi de böyle oldu” bahânesi de dinlenemez. O 
halde her acelede âbidelerinizi imha etmemiz icabeder. Dârülfünun 
Kütüphanesi yanındaki metrûk Kaptan Paşa Camii’ne bu askerî 
vesikaların çok değil bir hafta içinde elli neferle kaldırılması mümkündü. 
Üniversite’den olsun yardım istenseydi bu facia olmazdı. Molozlar altında 
terk edilen ve sokak çocukları tarafından toplanıp bakkallara satılan 
evrâktan başka bendeniz de bizzat Harbiye meydanına giderek bir küme 
evrâk aldım... saklıyorum.

İbn Batûta’ya zeylen tarafı âcizîden yazılan ve Türk Ahilerinin 
teşkilâtına dair vesikaları ihtiva eden kitabın Türkçeye tercemesi Talim ve 
Terbiye Dairesi’nin ifadesine atfen sabık Maarif Vekili Reşit Galip 
Beyefendi imzası ile bendenize gelen resmî bir tezkerede emredilmiş ve 
mezkûr terceme tarafımdan bastırılırsa Vekâletçe 500 liralık nüsha satın 
alınacağı tasrih edilmişti. Bu şerâit ile kitap terceme ve tab’ına imkan, 
yoktur. Bendenizin pek mutedil bir şey teklifime müsaade buyurulsun, üç 
yüz lirası peşin ve üç yüz lirası tercemenin takdiminden sonra verilmek 
üzere bu kitap için altı yüz lira îtâsı kabul buyurulursa bendeniz alacağım 
resmî bir kontrat mucibince hemen tercemeye başlarım. Başka birisi 
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terceme ederse en aşağı yüz elli lira ister ve bu kitabı tahşiye de etmez. 
Bendeniz aynca tahşiye de ederim. Vekâlet kendi matbaasında bu kitabı 
kolayca ve hemen masrafsız olarak bastırabilir. Bu cihet bendenize taalluk 
etmez.

Lütfen bir cevab inayeti ricası ile hürmetlerimi sunarım efendim, 
27/9/1933

Başvekâlet Tarihî Evrâk Tasnif Heyeti Reisi
M. Cevdet

Türkiye Cumhuriyeti Maarif
Vekâleti Talim ve
Terbiye Dairesi

Numara
4139

M. Cevdet Beyefendi’ye

Savatçılık tarihi hakkında bir eser hazırlamakta olan ve bu eserine 
Türk savatcıhğı hakkında da izâhât ilavesi arzusunda bulunan sûreti 
merbût mektubun sahibi Mösyö Lucien Gaillard’ın savatçılık tarihine dair 
sormuş olduğu suallere icâb eden cevabların verilmesi millî menfaatimiz 
noktasından çok lüzumlu ve faideli olduğu görülmektedir. Bu husûs 
hakkında malûmatınız bulunduğu takdirde iş’annı ve bu işle uğraşan 
tanıdıklarınızın da kendilerine vekâletçe müracaatta bulunulmak üzere 
isim ve adreslerinin bildirilmesini rica ederim efendim.

Maarif Vekili

4139 No’lu ve 12/12/932 tarihli tahrirat-ı âlilerine cevab

Savatçılık hakkında tarihî ve İlmî bir eser hazırlayan Lucien 
Gaillard’ın melfûf müracaatnamesi muhteviyâtından bahis ve bu bâbta 
kemterlerince izâhât îtâsını âmir tahrirat-ı âlilerini 14/12/1932 tarihinde 
kemâl-i hürmetle aldım. Cevabını ancak dört günde yazabildim. Beyan 
buyrulduğu veçhile mumâileyhe icab eden cevabların verilmesi hem millî, 
hem İlmî noktadan lâzımdır.

Mumaileyhin irâd eylediği suallere ait cevablar âtide arzedilmiştir. 
Mukaddemeten şurasını îrada müsaade buyurulsun ki geçen yıl, 
vesikalarının okkası üç kuruş on paraya satılan Maliye Hazine-i 
Evrâkı’nda bizi ve bütün alâkadar garp âlimlerini Türk sanayi teşkilâtı ile 
teferruâtı hakkında tenvir edecek pek çok vesikalar var idi. 9 - 10 sene 
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evvel resmî izinle ve memur-ı mahsûsu yanında bu vesikaları görmüştüm. 
Bunlar muhtelif sanatların Ahileri yani kethüdâları tarafından tutulan 
defterler idi ki eski Türk Hirfet Ocaklarına dair muhasebeleri, kethüdâlarla 
yiğit başlar ve azalann, hatta kalfaların, adlarını ve ocakların ve 
mamulâtın nevilerini senesi senesine gösteren aynalar mahiyetinde idi. Bu 
nevi defterler, 2000’e yakın mikdarda olup tozlar ve yığınlar içinde 
duruyordu. Bu gün bunlardan bir tek adedi bile mevcut değildir. Çünkü 
hepsi eskidir diye satılmıştır. Bulgarlara satılan bu vesikaların resmî 
mikdarı 30 tondur ki 200 şu kadar balya tutmuştur. Bir balya, asgarî üç 
çuval vesikayı havi olup bu hesapça en aşağı 600 çuval vesika gitmiştir. 
Bulgaristan bize yalnız 61 çuval iade etmiştir, irtikâb ettiğimiz bu hata 
bizim millî tarihimiz için ne büyük felakettir ki tâmirine imkân yoktur. 
Zira bin bu kadar nevi Türk sanatı kethüdâlarının beş asırdır akıllara 
hayret verecek bir intizam ve inci şeklinde nefis bir yazı ile kâtiblere 
yazdırdıkları bu millî vesikaları bir daha nerde bulacağız? Bunların bugün 
en çok mahfuz kalan Divan-ı Hümâyun defterlerinde dahi sûretini ve 
kaydını bulmak imkansızdır. Ve âcizlerince bi’t-tedkik buna kanaat hasıl 
olmuştur. Şer’î Sicillat’ta ise yalnız şikayet ve dava hâdiseleri 
mukayyeddir.

Savat İsmi - Savatçılar - Teknik Cihet

Malûmdur ki Savatçılığa Fransızca’da “Orfèvrerie niellées” 
denilmektedir. Ustalarına Türkler, halk dili ile Savatçılar ve resmî dille 
Zergeran derler. Bunda Kuyumcular, tabiatı ile dahildirler. O cihetle 
kuyumcularla savatçıları zergeran arasında buluruz. Şu farkla ki 
kuyumcuların hepsi savat yapmağı bilmez. Doğrudan doğruya gümüş ve 
altını işler, onları bilmediğimiz şekle sokar. Halbuki savat denilen halliyâtı 
yapmak mühim ve ayrı bir şeydir. Fazla olarak o maddeyi altın, gümüş, 
bakır safihaları ile çubukları üzerine sürüp ateşte muamele ettikten sonra 
istenilen çiçekleri resimleri, adlan, şiirleri, âyetleri kazmak ayn ve güç bir 
şeydir. Hem kuyumculuk, hem ressamlık, hem hakkâklıktır.

Eski Türkler hem sanat dostu, hem vatanperver olduklarından 
kudsiyata ait nakış ve yazılan ruhuna yabancı kalanlara hakkettirmekten 
hoşlanmazlardı. Bu hâl, Türk ve Müslüman savatçıların yetişmesine aynca 
medâr olmuştur.

Savat sürülmeden ve altın, gümüş, bakır, fakfonla ateşte imtizaç 
ettirilmeden yalnız gümüş veya diğeri üzerine kazılan çiçekler, yazılar, 
resimler, altın veya gümüş veya bakınn renginde kalır ve açık görülmez. 
Halbuki madenî safiha, savatla muamele edilirse şekiller ve yazılar nim 
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siyah şekilde görülür. Bu, hem bediî noktadan elzemdir, hem de şekiller 
görünmek ve yazılar açık okunmak için şarttır.

Fakat cıva ile muameleden sonra meselâ bir kamanın gümüş kınının 
sapma doğru gelen kıtayı altınla tılâ eder, kenarlarını ve ortasını işler. 
Savat sayesinde üstüne çiçekler ve yazılar hakkeder. Eğer savatla 
muamele edilmezse ne altın lâyıkı ile sabit kalır ne de kazınan nakışlar 
lâyıkı ile görülebilir. Demek ki savatçıhk bediî sanatların tacıdır. Ve 
sanatın güzelliği, savat olmadan madenî mamulât ve silahlar üzerinde 
tecelli edemez. Mahir savatçılar, en nefis yazılarla resimleri füsunkâr bir 
hakkâk kudreti ile tesbit ederler.

§ Savat nasıl yapılır? Savat bir halitadır ki şu nisbette yapılır: Kırk 
elli dirhem savat yapmak için üç nisbette bakır bir nisbette gümüş 3,5 
nisbette kurşun ve 100 dirhem kükürt.

Evvelâ bakır ve gümüş, potada beraber eritilir. Eridiği görülünce 
derhal kurşun atılır, karıştırılır. Yarım dakika geçmeden bir ceviz, kadar 
olmak şartı ile kükürt atılır. Bitince tekrar ceviz kadar kükürt ilave edilir 
O kadar ki kırk elli dirhem savat yapmak için yüz dirhem kükürt ceviz 
başı kadar olmak üzere tedricen atılır. Nihayet savat çorbası olur. Ya bir 
boynuz içine veya bir potaya konulup soğutulur. Bu suretle sert billûrî 
savat meydana gelmiş olur.

Bu sert savat, havanda tunç tokmakla döğülür. Toz olunca su ile 
yıkanır ve sonra Siyanür denilen zehirle ayrıca muamele olunur ve kara 
gibi bir madde hâline gelir. Bu madde boya gibi gümüş veya altın veya 
bakır safiha veya bilezik üzerine sürülür. Ve suyu pamukla alınır. Sonra 
işbu savatla boyanmış gümüş veya bakır ateşe konur. Üstündeki savat 
erimeğe başlar gümüşün üstü temizlenir ve üzerine istenilen çiçek, resim, 
ad, âyet hakkedilir.

Tekrar edelim: Savatla imtizaç ettirilmeden gümüş veya altın veya 
bakır safiha, çiçek, resim, yazıyı göstermez.

Bu sanatın kitabı olmadığı ve olanlar da birer sûrede zıyaa uğradığı 
için savatın içinde mahlul madenleri Sulfurer etmek için kullanılan 
metotlar ancak sanatkârlar yanında çalışarak not almakla öğrenilebilir. Biz 
yalnız nazariyesini icmâlen arz edebildik.

Mumaileyhin tarihî suallerine cevablar

— Savatçıhk, Türkiye’de ne zaman başlamıştır?
Refah ve haşmetle beraber başlamıştır. Selçuk Türklerinin 

Anadolu’yu külliyetle istilâya başladığı (460) tarihinden beri Anadolu’da 
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güzel silahlar, güzel kemerler, güzel şamdanlar görülmektedir. Bu eşyayı 
elbette Savatçılar tayin ve tersim eylemişlerdir. Bu sanat millî 
sanatlarımızı toptan terke başladığımız son devirlere kadar yaşamıştır.

— Bu madde hangi eşyaya tatbik olunmuştur?
Görüyoruz ki savat mahsulâtı: muhteşem silahlar, muhteşem 

hançerler, muhteşem kemerler, muhteşem haşeler ve üzengiler, kamçılar, 
muhteşem kutular, zarflar, hokkalar, kalemtıraşlar, divitler, taraklar, 
çubuklar, gümüş asalar, murassa taçlar, gümüş şamdanlar, altın tepsiler, 
mücevher bilezikler...dir.

— Savat Türk icadı mıdır?
Bilmiyoruz. Bu çok uzun ve çok derin bir tedkik ile anlaşılır.

Savat hangi memleketten getirilmiştir?

Türk sarayları, Türkistan’da, Hint’te, İran’da, Irak ve Suriye’de, 
Mısır‘da, Anadolu ve Rumeli’de bütün Türk ve gayrı Türk, Müslim ve 
gayr-i Müslim, dünyanın en mâhir savatçılarım çalıştırmışlardır. Silah ve 
ziynet eşyasını onlara yaptırmışlardır. Mahâretlerine mukâbil mükafatlar 
vermişlerdir. Hatta ayrıca “Zergerân-ı Hâssa” nâmı ile ‘‘Savatçılar 
Mektebi” açmışlardır. Burada en aşağı 500 sene yüzlerle üstâdlar, binlerle 
savatçı şakirtleri yetiştirmişlerdir. Demek ki Türk savatçılığında Türk’ün 
ve gayri Türk’ün hisseleri müşterektir. Ve Türkler, savatçılığın en büyük 
h’âmilerindendir.

Muhtelif Devirlerde Meşhur Savatçdarın Adları ve Eserleri:

Savatçılar herhalde en çok saraylara medyûndurlar ve en meşhur 
savatçılan saraylar istihdam etmişlerdir. Ve bu Osmanlı Türk saraylarının 
silahları ve eşyası ile sabittir.

Selçukî saraylarında aynca “Savatçıhk Mektebi” ve “Savatçılar 
Hirfeti” teşkil edildiğini sarîhan bilmiyoruz. Çünkü Türkiye’de savatçılara 
riyaset eden Ahilerin, yani kethüdâların tuttuklan defterler, ne yazık ki 
âhiren satılmıştır. Selçuklu saray defterlerinden ise eser bile yoktur. Fakat 
müverrih İbn Bibi, Ayasofya Kütüphanesi’nde mevcut el-Avâmirü’l- 
’alâiye nâmındaki büyük Selçukî tarihinde Keykubat devrini anlatırken 
öyle haşmetli alaylardan, silahlardan, elbiselerden...bahsediyor ki bunların 
Selçuk sultanlannın elbette Çin’e ve Mısır’a siparişle getirtmediği 
aşikârdır. Elbette bu eşya Selçuk saraylarında, Savatçılar, Silahçılar, 
Elbiseciler...nâmı ile teşkil edilen sanatkârlar tarafından yapılıyordu.
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Osmanh Türk saraylarına gelince: Edime saray defterleri, 1293 
senesinde Edime kumandanının azim bir hatası neticesinde baştan başa 
mahvoldu. Onun için Edime sarayındaki savatçılar mekteb ve 
zümresinden resmen haberimiz yoktur. Fakat İstanbul’da Fatih 
zamanından itibaren Türk sarayında “Zergerân-ı Hassa” unvanı ile 
kuyumcu ve savatçılar mektebi olduğu bendenizin âhiren neşreylcdığim 
“el-Ahiyyetü’l-fityan” nâmındaki eserde vesikaları ile birlikte mezkûrdur 
Hele 932 senesinde Süleyman-ı Kanunî sarayındaki Zergeran, yanı 
savatçılar mektebinin tekmil üstâdlan ve şakirtleri ve aldıkları yevmiyeleri 
bile mezkûrdur ki bu vesikanın kıymetine endâze yoktur.

Şüphe edilmez ki saray savatçılan haricinde halk savatçılan da 
vardı: Ve zaten saray mektebine çağırılanlar evvelâ halk savatçılığından 
yetişenler ve maharetleri görülüp de sarayca mükafata lâyık olanlardır 
Lâkin yüz bin esef ki çarşı-yı kebir kethüdâlarının defterleri de Bulgarlara 
satılan vesikalar arasında uçup gitti.

Savatçılann eserleri, en ziyâde Topkapı Sarayı’nda görülür.
Eski hazine-i hümâyunda altın, gümüş, bakırdan yapılmış eşyanın 

hemen yansı, savatçılann ellerinden doğmuş bedîalardır. Sultanların 
birçok tüfenkleri, kılıçlan, hançerleri, divitleri ve sonra birçok fincan 
zarflan, üzengiler, kamçılar...

Hâlihazırda

Savatçılar üzerine en derin malûmatı olan, Bedestanlı Nizamettin 
Bey idi, iki sene evvel vefat etti. Yetmişini geçmiş olan bu hurde-şinas 
zekânın ölümü, Türk medeniyeti tarihi nâmına büyük ziyândır. Merhum 
Abdurrahman Şeref Bey bu zatla çok görüşür, silahların, hançerlerin, zarf 
lann, kutulann, bileziklerin, mühürlerin, kemerlerin esrarına ait birçok 
şeyler sorardı. Bendeniz de birçok defalar bu muhâverelerde hazır bulun 
dum. Cevapnâmeme derç ettiğim icmâlî malûmat kısmen Nizamettin 
Bey’den aldığım notlardandır. Merhum derdi ki elli sene evvel bedestanda 
otuzdan fazla Türk savatçısı ve birkaç da Dağıstanlı savatçı var idi. Bugün 
Ahmet Efendi isminde Dağıstanlı mâhir bir ustadan başka kimse 
kalmamıştır. Bu rie müthiş sükuttur! Seyyar halde çalışan iki, üç sanat 
kârın ise piyasada mühim mevkii yoktur. Bununla beraber savat halitası 
dökmeği bilen ve gümüşle imtizaç ettiren de ancak onlardır.

Usta Ahmet Efendi, merhûm Nizamettin Bey’den aldığım malûmatı 
teyit etmiştir. Ermenilere gelince: Van Ermenileri, vukuattan evvel 
savatçılıkta şöhret kazanmışlarda. Bugün İstanbul’da savatçı ancak iki 
Ermeni vardır. Biri de yakında vefat etmiştir. Diğer Ermeni ler yalnız 
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kuyumcudurlar. Savat yapıp işleyemezler. Dağıstan’da hâlâ savatçılar 
şöhretlerini muhafaza ederler. Çünkü oralarda zarif kamalara, güzel silah 
ve hançerlere an’anevî bir hürmet yaşar. Pizren taraflarında Arnavut 
savatçılar, vaktiyle epey çok imişler. Fakat yine en meşhur savatçılar 
İ stanbul ’ da yeti şmi ş.

Bize bizden ziyâde alâkadar olan ve sönüp gitmiş nefis 
sanatlarımızın baş tacı olan savatçılığa adeta medenî bir mersiye yazmakla 
meşgul bulunan Lucien Gaillard cenahlarına, daire-i âliyeleri vasıtası ile 
bir hediye takdimine müsaade buyrulmasını rica ederim. O, bir sualinde 
savat işlerinden bir kaçma dair fotoğrafî istiyor. Bendeniz vesâtet-ı 
muhteremeleri ile mumaileyhe pek memnun olacağı başka şeyler 
gönderiyorum:

1. Savat parçası. 2. Gümüş safiha üzerine savatla işlenecek bir nakış 
örneği. 3. İki kuş resmi hakkedilmiş savatlı bir kutu.

Zannederim ki bu canlı numuneler kendisini Maarif Vekâleti’ne ve 
Türkiye’ye derin bir hisle bağlayacaktır. Diğer taraftan daire-i âliyeleri 

nâmına (¿Çüll ÇıiYO’ın bir nüshası İkbâl Kütüphanesi vasıtası ile 

kendisinin adresine yollanırsa 1932 senesinde yaşamış olan savatçılara ait 
bahsi terceme ettirir ve eserine derceder. Bu Türk sınaatı için bir şeref 
olur.

Hürmetlerimin kabulünü ve mâruzâtımın daire-i âliyelerince makbul 
ve kâfî olup olmadığına dair lütfen bir cevab îtâsını rica ederim, efendim.

18/12/932

§ Cevdet; husûsî meclislerde konuşulan mevzûlan dikkatle takib 
eder, yakından alâkadar olur ve sonuna kadar dinlerdi. Musahabe İlmî bir 
tarzda ve yolunda cereyan ediyorsa bittiği zaman söyleyeni teyid ve 
takviye ve meclisi tenvir edecek birkaç söz de kendisi söylerdi. Yok böyle 
değil de konuşmalar yavan ve hükümler indî ise hülasâ akla ve mantığa 
mugâyir bir tarzda devam ediyorsa nezâketle fakat müsaade isteyerek söze 
karışır, söyleyeni yanıldığı noktalarda tenvir ve ikaz etmek isterdi. Ve bu 
türlü münakaşa ve musâhabelerde daima ifrat ve tefritten çekinerek 
asgariciyim derdi.

Hele münakaşa ve musâhabelerde dine, millî tarihe ve millî 
âbidelere karşı vaki olan tecavüzleri, tecahülleri, istihfafları ve istihkârları 
hiç hazmedemez, hemen müdafaaya kalkışırdı. Bununla beraber 
nezâketten, nezâhetten ayrılmaz, münakaşa ve münazara adabına son 
derece riayette kusur etmezdi. Fakat karşı taraf aynı yolu tutmaz ve ayni 
usûle riayet etmezse işte o zaman kükrer ve zıvanadan çıkardı. Denilebilir 
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ki Cevdet İslâm dininin ve İslâm kültürünün parasız ve gönüllü bir 
müdafii idi.

Cevdet’in; Doktor Abdullah Cevdet ile olan münakaşa ve 
musâhabelerinden burada bu vesile ile bilhassa bahse mecburiyet gördüm. 
Birisi dindar ve muhafazakar olduğu nisbette öteki dinsiz ve garezkâr olan 
bu iki adaşın birçok musâhabe ve münakaşalarında tesadüfen ben de 
bulundum ve dikkat ettim. Muallim Cevdet çok kere Doktor Cevdet’i 
ilzâm ve ikna eder ve o da.

Doğru, böyle de olabilir, bu benim aklıma gelmemişti, hakkın 
var!” gibi sözlerle çok kere Muallim Cevdet’i tasdik ederdi. Bununla 
beraber yine bildiğinden şaşmaz ve yolundan dönmezdi.

Bir gün Sahaflar Çarşısı’nda Muallim Cevdet’e rast geldim. Gördün 
mü yine neler yazmış dedi ve İctihad mecmuasını elime vererek altını 
çizmiş olduğu satırları okumaklığımı tavsiye etti. Okudum. Abdullah 
Cevdet şimdi tekrar gözden geçirdiğim 168 numaralı İctihad nüshasında 
Türklerin inhitat devirlerini teşrih ederken sözü İslâmiyet’e getirerek diyor 
ki:

“Arabistan için biçilen bir gömleğin “kamîs-i cebrî” hâlinde 
başımıza geçirilmiş olan ve bizi karyolaya bağlayarak tabiî ve ırki 
istidatlarımızı inkişâfa bırakmayan İslâmiyet’tir.

“Kur’anı Arapça inzâl ettik” meâlindeki hitabın münhasıran 
Araplara ait olduğu ve Türk’ün bu hitapta hiçbir hissesi olmadığı 
bedihîdir. İntikamcı Arap’ın Hûda’sının Aziz ve zü-intikam olması 
zaruridir... Benim Allah’ım hâlik-i şer değildir. Felâket ve musibetin 
men’ine muktedir olmadığı vakit teşfiye ve teselliye edemediği canlarla 
beraber ağlar. Araplar kendi ruhlarının âferîdesi olan bir Yezdân'ı bize 
kabul ettirerek bizi harap etmişlerdir. Bu Yezdan’ın pek iyi ve necib 
seciyeleri de yok değildir. Fakat bizim ırkî ve kavmî istidatlarımızı felce 
uğratan sıfatlarla da mevsuftur. Ve tezatlar içinde aklımızı perişan 
etmiştir. İranî’lerin başına gelmiş olan felaketin nevide aynıdır”.

Bu satırları okuyup bitirdikten sonra Cevdet:
— Bu adam görüyorsun ya bildiğinden şaşmıyor. Sen de şahitsin 

hani geçen gün bazı hakikâtleri teslim etmişti. Dini alet ederek para kazan 

mak adama neler yaptırıyor! Bu türlülere artık V

demekten başka çare kalmadı. Bununla beraber bir cevab yazdım. 
Kendisine gönderiyorum. Neşrini rica ettim. Bakalım neşredecek mi ’ 
dedi. Ve yazdığı cevabı okudu. Hakikaten munsifâne ve âlimâne. Fakat 
Abdullah Cevdet bunu neşretmedi. Cevdet’in nezâhet ve nezâketine ve 



44 MUALLİM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ 

müdafaasındaki kuvvete bir misal olmak üzere cevabın bir parçasını 
aşağıya dercedi yorum:

Cevdet o makalede diyordu ki:
“... Bu hücumların siyasî, ahlâkî çok fenalıkları vardır. Muhtelif 

anasır-ı medeniyet arasında dinin feyyaz kuvvetini Gustave le Bon’dan, 
Spencer’den, profesör Monteique’den öğrenemeyen gençler rahip Melyen 
ile Fikret Bey’in sözlerini ayn-ı kerâmet sayarlarsa işimiz vardır. Din hissi 
sarsılan gençlerin daha halûk, daha temiz, daha vatanperver, daha mazbut 
olduklarını Avrupa uleması arasında iddia ve isbat eden var mıdır? 
Bahusus bizde bir gencin bu hücumlardan sonra din-i İslâm’ın iyi 
taraflarını alıp güya batıl cihetlerini bırakacağını mı zannediyoruz? Genç 
hallal-i mesâil bir feylezof mudur ki, bu kadar ince bir işe girişebilsin? 
Dini toptan atar vesselam... Asıl mesele; Türk gençlerinin cennet ve 
cehennem mefhumlarına bağlanmadan terbi ye-i ahlâki ye ye rabtı ise din-i 
İslâm nerede “vazifeyi mutlaka azap veya mükafata bağlıyorum” demiş?

Fakat cihanın her yerinde insanları, gençleri, çocukları, memurları 
hatta askerleri maddeten ve manen ceza veya mükafatla idâre etmiyorlar 
mı?

Diğer taraftan rahip Melyen’in dinlere îlâm husûmet eden 
vasiyetnâmesi ile Fikret Bey’in mahût tarihi kadîm manzumesini de neşir 
sûreti ile Türk gençlerini cidden şaşırtıyorsunuz. Hele “Dimağ 
hıfzıssıhhası” adındaki eserinizin dinî terbiyenin zararları hakkındaki 
sahifelerini okuyan gençler din tarz-ı tedris ve telâkkinin fenalıklarını 
kabul ile kalmayarak sanıyorlar ki, bütün Avrupa hükema ve mürebbîleri 
din aleyhindedir. 171 numaralı nüshada da cennet ve cehenneme 
inanmadığınızı ve peygamberinizin akl-ı selim olduğunu yazıyorsunuz.

Bu kadar serbest tenkitlerle bir cemiyetin birbirine düşman iki 
fırkaya ayrılacağını bir vatanperver sıfatı ile düşünmemeli miyiz?”

İşte Cevdet din meselelerinde böyle hassas davranır ve müdafaalara 
kalkışırdı.

Muallim Cevdet; dindar olmakla beraber mutaassıb değildi. 
Abdullah Cevdet’in İslâmiyet’e girmiş olan batıl akideleri yıkmak 
husûsundaki hizmetlerini de inkar etmiyordu. Böyle olmasaydı birisi 
müsbet, diğeri menfi bu iki muhalif kutup imkanı var mı ki bir arada 
buluşup konuşsunlar!

Mesela Muallim Cevdet; bahsettiğim makalede Abdullah Cevdet 
için diyor ki:

“Îctihad’mızı birinci numarasından itibaren takib eden bir 
kariinizim. Bu mecmuanın İçtimaî seyyielerimizi teşrih ve tenvir eden bir 
alet-i tefekkür olduğunu iddia edebilirim. Maamafih öteden beri bazı 
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kanaatlerinize iştirak etmediğim olmuştur. Onlardan son günlerde tebarüz 
eden en mühimi hakkında beyân-ı efkara müsaadenizi rica edeceğim”.

Abdullah Cevdet de tuhaf! Daha doğrusu karaktersiz bir adam. Bir 
taraftan din aleyhinde böyle yazılar yazmakla beraber diğer taraftan da 
bakınız neler söylüyor:

“Biz, din-i İslâm’ın değil, din-i İslâm’da ve her dinde mevcut 
ebâtılın düşmanıyız.... Müslümanlıkta yüksek fazilet ve terakki 
prensiplerinin bulunduğunu ve bunları tebcil ettiğimizi söylemeye hacet 
yok... Cihan-ı İslâm’a dair küçük risalemizde İslâm’daki yüksek terakki ve 
temeddüne sâik ahkamı telhis etmişizdir. Fakat bu ahkamın münhasıran 
İslâm malı olmadığını da bilmeliyiz.”

Nasıl buldunuz? Bu Abdullah Cevdet’in karaktersizliğine, 
riyakârlığına ve mecmua satışı için vakit vakit din aleyhinde bulunduğuna 
delalet etmez mi?

Cevdet’in bu türlü münakaşa ve münazaralarına husûsî meclislerde 
yüzlerce defa şahit olduğumuz gibi ötede beride verilen konferanslara ve 
matbuatta intişar eden İlmî bahislere karşı da bu tarzda hareket ederdi.

Vesikaları arasında bu maksatla şuna buna yazılmış birçok 
mektuplara ve makalelere rast gelinmektedir. Bu türlü münakaşalardan 
birisi de müderris Mehmed Ali Aynî ile geçmiştir. Bunu vesikalarından 
anladığımız gibi Mehmed Ali Aynî’nin bu kitabın ikinci kısmındaki yazısı 
da bize öğretiyor.

Değerli âlimimiz Profesör Fuad Köprülü ile de böyle birçok 
münakaşaları ve muhabereleri görülmektedir. Hatta bu münakaşalardan bir 
tanesinin benim Mecelle-i Umur-ı Belediye’m yüzünden olduğunu 
dokuzuncu paragrafta bilmünasebe söyledim. İkisi de aziz dostum olan bu 
değerli âlimlerin birbiri ile uzlaşarak Türk kültürüne hizmet etmelerim ne 
kadar arzu ederdim.

Cevdet her nedense değerli âlimimize karşı pek kızgın ve kırgındı 
Fakat profesörün aleyhindeki yazılarını gazeteler neşretmezdi. Ona da 
kızardı. Cevdet; Fuad Köprülü’ye çatmakta pek de haklı değildi. Şöhreti 
ondan ziyâde, kütüphanesi onunkinden daha zengin ve hizmeti de o 
nisbette büyük ölan ve şarktan ziyâde garpta tanınarak ilim âleminde 
yüzümüzü ağartan bu genç âlimimize Cevdet kızgın ve dargın olmamak 
lâzım gelirdi.

§ Cevdet’in bu vadideki münakaşalarının ve yazılarının en mühimi 
mülga Dârülfünun Alman Edebiyatı Tarihi Müderrisi A. Cemil ile olandır. 
Bu zat Edebiyat Fakültesi Mecmuası'nm Birinci Kanun 1340/1924 tarihli 
7. sayısında Fransız müsteşriki Baron Karra de Vo’nun İbn Sina hakkında 
yazmış olduğu bir makalesinin tercemesini neşretmişti. Bu makaleyi 
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herkes gibi ben de o zaman merâkla okumak istemiştim. Daha ilk 
sahifesinde üslûbu sıkıcılığı benimde canımı sıkmıştı. îkinci sahifesinde 

(ÂljJljaki) tabirini görünce “devletin eşi” manâsına olan bu tabirin bir 

devlet adamı için lakab olamayacağını ve olsa olsa yahut

(aJjJ olacağını tahmin etmiş fakat bu yanlışı mûtâd olduğu üzere 

mürettibe atfetmiştim. Daha sonraki sahifelerde buna benzer birçok 
yanlışlara rastgelince mürettibten özür dileyerek hatanın mütercimde 
olduğuna karar vermiş ve mecmuayı fırlatıp atmakla aklımca mütercime 
manevî bir ceza vermek istemiştim. İşte o kadar. Fakat Cevdet böyle mi 
ya! O da makaleyi görmüş, fakat başından sonuna kadar okumuş, yalnız 
okumakla da kalmamış, yanlışlarını birer birer bularak bunlardan 
mütercimi ve dolayısıyla ilim âlemini de haberdar etmek istemiş. Bunu 
beş on gün sonra Tanin gazetesinin 4 Şubat 1341/1925 tarihli nüshasında 
intişar eden bir makalesinden öğrendik. Bu makaleyi Cevdet’in İlmî 
şahsiyetini daha ziyâde tebârüz ettirmek ve neticesi nereye vardığını 
bildirmek için aynen neşrediyorum:

İbn Sina, Hayatı ve Asarı

Alman Edebiyatı Tarihi müderrisi Cemil Bey ’e

“Edebiyat Fakültesi Mecmuası”nın Kanun-ı Evvel 1340 tarihli 
nüshasında Dârülfünun Alman Edebiyatı Tarihi müderrisi A. Cemil Bey 
tarafından Karra dö Vo’dan terceme edilen “İbn Sina hayatı ve âsârı” 
serlavhalı pek mühim sahifelerde cidden fâhiş hatalara rastgeldim. Hiçbir 
gareze kapılmayarak sırf hakikâtin zuhuru fikri ile şu teşrihnâmeyi 
yazıyorum:

1 - ¿¿I şeklinde yazdığınız isim, olacaktır.

Müellifin bahseylediği bu meşhur zat oUJa nâmındaki kamusun 

sahibidir ki İbn Sina’nın terceme-i hâlini oraya kaydetmiştir.

2 - Musul’daki ^a^a ümerası dediğiniz Ja^, olacaktır. Latin 

harfleri bizim sesleri hakkı ile aksettiremediği için (^) sesi sizi (^) 

şeklinde tercemeye sevk etmiş. Halbuki Seyfüddevle’nin mensub olduğu 

bu sülale, maarif tarihimizde çok mârûftur ve ^jIa^a ’lerle kanştınlamaz.

3 - Sasanî hükümdarlarından diye terceme ettiğiniz

isim şark tarihlerinde pek ziyâde münteşir bir isim olacak: <J
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Latince harfler bu kelimeyi de hakkı ile okutamadığı için yanlış 
terceme etmişsiniz.

4 - Baylem kıtaatı Dilem olacaktır.

5 - şeklindeki yaptığınız nakil, tamamıyla yanlıştım Bu.

^1 ismindeki meşhur müverrihimizdir.

6 - Müellif, Karamıta ve Îsmailîlerden “Muhammedîlik ve Arya 
Samî ruhları” isminde bahseylediğini tasrih etmişken kat’iyycn 
hazfetmişsiniz. Malûm-ı âlileridir ki tercemede sadâkat şarttır ve İbn Sina 
kadar mühim bir Türk filozofunun hayatını teşrih eden bir Frenk âliminin 
yazısından hiçbir notu terke hakkımız yoktur.

7 - Müellifin Gronar’m eseri üzerine yazdığı haşiyeyi sadâkatle 
terceme etmemişsiniz. Müellif orada Türk beylerinin ferden alındığı 
sûrette bazen ilmin hamisi olduklarını tasrih ediyor. Alelumûm Türk ırkı 
için de “barbarlık” isnad eyliyor. Bu fıkra hem aynen terceme edilmeli, 
hem de cevab-ı İlmîsi verilmeli idi. Öyle nâkıs ve muharref terceme 
etmişsiniz ki okuyan, müellifin ne ırkımız, ne hami-i ulûm beylerimiz 
hakkındaki mütalaasına muttali olamıyor.

8 - jjs Türkistan’daki(^jlSşehri olacaktır. Latince, bu sesi 

hakkı ile veremediği için olacak bu meşhur Türk şehrinin ismini de yanlış 
yazmışsınız.

9 - îbn Sina’nm(^iLaj isminde bir eser yazdığından 

bahsediyorsunuz. İbn Sina’nın âsâr-ı meşhuresi malûmdur ve onlar 
arasında böyle bir kitap yoktur. Siz müellifin bu eseri “resultat" ve 

“resultant” şeklinde göstermesinden bilistifade(^aj diye terecine 

etmişsiniz. Halbuki İbn Sina’nın müellif tarafından ism-i Arabi'si 
zikredilmeyen ve tarafınızdan yanlış terceme edilen eseri, pek cesîm bir 

kitabıdır ve yirmi ciltliktir Jj cLaLdl Bir eserin unvanı katiyen 

tahrif edilmemelidir.
10 - Müellif, muharebeler neticesinde rasadat-ı semaviyenin dûçar-ı 

teahhur olduğunu ve bunlara yeniden başlamak lâzım geldiğini yazıyor Siz 

basit ve kolay tercemeyi bırakarak küdemâ uslûbu ile 

demişsiniz.
11 - Eserde îbn Sina’nın bir yeni kitabı muttarit sıra ile okumaya 

lüzum görmediği ve yalnız mühim noktalarını gözden geçirmekle iktifa 

eylediği mevzû-i bahistir. Bu manâyı LpUla ile terceme yanlıştır.
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12 - Kadîm hesap lisanında ilaçların miktarını anlatırken

kelimesini de kullanırlardı. Bunu şeklinde terceme doğru mudur?

13 - “Halep’te bir kral vardı” şeklindeki tercemede “bir emir var 
idi” şeklinde olmalıdır. Türkler ve şarklılar İslâm hükümdarlarına hiçbir 
zaman “kral” dememişlerdir.

14 - Türkler “Venis” şeklinde bir tercemeyi soğuk bulurlar. Bu isim 
öteden beri “Venedik” şeklinde kabul edilmiştir. Öyle terceme etmek icab 
eder.

15 ismini ile terceme etmek icab eder.

Meşhur riyazinin ismi tahrif edilemez. Bu sehv-i mürettib de olsa 
Avrupa’da bizi lekelemeğe sâik olur.

16 - îbn Sina’nın âsâr-ı meşhuresinden birini fevkalâde yanlış olarak 

haber veriyorsunuz “ÂıLM olM”

Yine sizi Latince harfler aldatmış olacak. Bu kelimeyi “cULLJr diye 

terceme ediniz.
17 . Diyorsunuz ki “îbn Sina’nın felsefeye dair umûmî eserlerinden 

biri de “AoSkdl nâmındadır. Çeşmeler hakkında çok latif bir risaledir” 

ve ilave ediyorsunuz ki müellif hata etmiş de bu eserin çeşmelere dair 
olduğunu söylemiş.

Halbuki aslı ile mukayese eden bir merâklı adam görür ki hata eden 
yalnız sizsiniz ve müellifin pek çok isabet eylemiş olduğu yerde kendisine 

hata isnat ediyorsunuz. Müellif aynen şunu söylüyor:

fontaine’i yani menbaı üzerine küçük bir risaledir”. Rica ederim. Şark 
felsefesinde hikmet menbaı, adalet menbaı, ilim menbaı diye muayyen 
klişeler vardır. Binaenaleyh hikmet menbaını pek haklı olarak “fontain” ile 
gösteren ve bu işleri pek iyi bilen müsteşrike “çeşmelerden bahsettiğini 
zannetmiş” diye bir şey isnat etmek caiz olur mu?

18 - îbn Sina’nın Ebu Mehemmed-i Şirazî için telif eylediği orta 

mantık kitabı jYI değildir “-k^l u_Aai”dır.

19 - Profesör Landavr’ın yazdığı îbn Sina psikolojisini Bon 
Kütüphanesi’nde ve 1836 numarada gösteriyorsunuz.

Halbuki müellif, bu eseri Bon şehrinde 1836 senesinde basılmıştır, 
diye tanıtıyor. Ara yerde dağlar kadar fark vardır.

20 - îbn Sina’nın ruh hakkındaki meşhur kasidesinin, vefatını 
müteakip îbn Ebi Usaybia -bunu da yanlış yazıyorsunuz ya- tarafından 
diğer bir takım eş’ar mecmuaları ile birlikte tekrar tab’ ettirildiğini
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yazıyorsunuz. Evvelâ müellif böyle bir şey yazmıyor, sâniycn bunu 
Avrupa ulemâsı duymasın fakülteyi terzil ederler, zira îbn Ebi Usaybia, 
zamanımızda berhayat Mısır tâbi’lerinden değildir ki îbn Sina’nın eserini 
bassın, hem sizin tercemenize göre be-tekrar tab’ etsin. îbn Ebi Usaybia, 
altıncı asr-ı Hicrî ulemâsmdandır. Müellif, bu zatın o kasideyi diğer 
mecmualarla birlikte istinsah ve temsil ettiğini yazıyor. Siz buna “be- 
tekrar tab’” manâsını vermişsiniz. Elim bir hata.

Ne kadar reproduction vardır ki tab’ı eseri değildir. Bundan gaflet 
büyük hata olur. Ve “Moment Critiques”! “ezmine-i tenkidi ye” di ye 
tercemenin nazîrini teşkil eder.

21 - îbn Sina’nın Ebu Ali el-Nişaburi ile olan münazarasına dair 
kaydı tamamıyla hazfetmişsiniz Buna hakkımız var mı?

Müellif işitse ne der? Eserimi niçin kusurlu gösteriyorsunuz, demez 
mi?

22 - ojSc diye yazdığınız isim *1¿#1 olacaktır.

23 - îbn Sina’nın ÂJUj”i diyorsunuz, îbn Sina’nın böyle bir

eseri yoktur “ ÂIUj”i vardır.

24 - Ne sehv-i mürettible, ne başka bir şey ile kâbil-i tevil olmayan 
hataların en büyüklerinden biri de meşhur alim-i riyazi ve feylesof 
Nasirüddin-i et-Tusî’den bahsederken şöyle terceme edişinizdir:

“îbn Sina maiyetinde bulunan “Nasirüddin-i et-Tusî” tarafından 
Salaman ve Absal nâmındaki efsane tetebbû edilmiştir.”

Buna hem şark hem garp ulemâsı gülecektir. Nasirüddin, İbn 
Sina’dan üç asır kadar sonra gelmiştir ve Devlet-i Osmaniye’nin zuhuruna 
yakın vefat etmiştir. Nasıl olur da îbn Sina maiyetinde bulunur?

Müellif, îbn Sina’yı takiben Nasirüddin tarafından tetebbû edilmiştir 
diyor. Siz ise nasıl terceme ediyorsunuz.

Salaman ve Absal efsane-i meşhuresi, îbn Sina'dan sonra 
Nasirüddin tarafından pek ehemmiyetle tetebbû ve tahlil edildiği içindir ki 
müellif böyle diyor. Yani müellif, erbabınca pek kolay anlaşılacak bir 
kayıt ile maksadını edâ ediyor. Bu efsaneyi bendeniz de hasbclmcrâk 
mütalaa etmişimdir. Elyevm elimde bu efsaneye dair hem Fahr-i Razî'nin. 
hem Nasirüddin’in şerhleri vardır. Yani dediğimi hem tarih-i telif rakamı 
ile, hem iki şerhle ispat edebilirim.

25 - Â-ğjuUl sıfatı ile terceme ettiren terkibi şöyle olacak, 

“şarkiye ile terceme ettiren”.
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26 - Meşhur allâmemiz Hacı Kalfa ^1^ diye gösterilmiş. Sehv-i 

mürettib de olsa Avrupa Dârülfünunlarına gidecek bir mecmuada bu kadar 

mârûf bir isim, yani ism-i mübareki bu şekle girmeli mi?

27 - “Kâtip Cebeli (!) terceme-i hâlinin bir fıkrası” yerine şöyle 
denecek:

Hacı Kalfa’nın bir fıkrası; ve bunun altına da maateessüf 

tayyettiğiniz Latince <_i2£ismi yazılacak.

28 - Meşhur feylesof jjje-; (' c yazılmış. Fâhiş hatadır.

29 - îbn Sina, Sokrat’ın risalesini değil risalelerini tedkik eylemiştir. 
Siz ise “cem ve telfik eylemiştir” diyorsunuz. Ne kadar fark var. Zâten 
Ayasofya Kütüphanesi’ndeki nüshaları da buna şahittir. Sokrat’ın risaleleri 
ise on cesîm cilt teşkil eder. Ve tekmili bende de vardır.

30 - Alchimie’yi kimya-yı bâtıl ile tercemeniz yalnız meâlen 

doğrudur. Halbuki bunun şarkta pek meşhur ismi vardır:

31 - îbn Sina’nın el-Birunî’nin on sualine de, on altı sualine de ayrı 
cevabları vardır. Müellif, ikisini de yazdığı halde siz yalnız birincisini 
almışsınız. Buna hakkımız var mı?

32 - Hive’yi Give diye gösteriyorsunuz. Bu ıstılahlar sabit değil 
midir?

33 - Müellif İbn Sina’yı şair olmak nokta-i nazarından meşhur 
Ethe’nin tedkik eylediğini yazıyor. Siz tay etmişsiniz.

34 - îbn Sina gibi adamlar hakkındaki cümleyi şöyle terceme 
ediyorsunuz;

“Eserleri ve kezâlik hayatları ansiklopediye dahil olan e’azım..” 
hangi ansiklopediye dahil?

Müellif demek istiyor ki “îbn Sina ve emsâli e’azımın eserleri gibi 

hayatları, hayatları gibi eserleri de ’dir. Bir iki noktaya münhasır 

değildir; gayet geniş sahalarda tecelli eder..”. Siz ise bu vasfı bir kamusa 
dahil olmakla göstermek istemişsiniz. Tercemede haşiyelerin numaraları 
da yanlış konmuştur.

On sahifelik bir tercemede ve Türkistan’ın pek meşhur bir 
feylesofundan bahis sahifelerde bu kadar bariz hatalar vukuu, garp 
müsteşriklerinin Türkler hakkında derhal teveccühünü izaleye sâik 
olmasaydı beyân-ı efkara cesaret edemezdim. Tashihâta intizârla 
ihtirâmâtımın kabülünü niyaz ederim efendim”.

*
* *
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Cevdet’in bu tenkidinin kıymetini daha iyi takdir edebilmek için her 
halde A. Cemil’in tercemesini okumak lâzım gelir. Cevdet’in pek yerinde, 
pek alimâne olan bu tenkidi ilim adamları arasında ona karşı takdiri. A 
Cemil’e karşı da hayreti mûcib olduğu gibi bu neşriyât Dârülfünun 
muhitinde, hatta Büyük Millet Meclisi’nde de tesirini göstermekten hâli 
kalmadı. A. Cemil müderrislikten istifaya mecbûr oldu. Biraz sonra 
Dârülfünun bütçesi dolayısıyla Büyük Millet Meclisinde Dârülfünunun 
geriliği münakaşa edilerek ıslahât lüzumundan bahsedilmeğe başlandı. 
Daha sonra münakaşa gazete sütunlarına geçerek bir iki sene sürdü. 
Nihayet hükümet işe el attı, ve Dârülfünunun muhtariyetini kaldırıp 
bugünkü Üniversite’yi kurdu. Avrupa’dan getirtilen profesörler ders 
kürsülerini işgal ettiler ve Türk müderrislerinin çoğu Dârülfünun'dan 
uzaklaşmağa mecbûr oldular.

Bütün bunlar Cevdet’in bir tek makalesi yüzünden oldu demiyorum. 
Ve bütün müderrislerin de A. Cemil ayarında bulunduğunu iddia etmi
yorum. Bu büyük bir küstahlık olur. Şunu demek istiyorum ki Cevdet 
olgun bir yarayı deşti ve dolgun bir bardağa bir damla su akıttı, onu 
taşırttı. Kendisi bir lise hocası olduğu halde bir Dârülfünun müderrisim 
can alacak bir noktadan vurarak onu işten çekilecek derecede neşriyatta 
bulunması ıslahâtı tesri’ etti. îşte o kadar.

M. Cevdet ile A. Cemil arasında cereyan eden bu münakaşa millî 
kültür meselesinin sakat cihetlerini de açıkça ortaya vurduğu için ben 
kendi hesabıma bu makalenin bu sûretle ortaya çıkışından dolayı çok 
sevindim. A. C’âmil de bu hizmeti ile sevinmelidir. Çünkü menfi olan bu 
makalenin Türk kültürü tarihine müsbet olarak büyük yardımı dokunmuş 
tur ve bugün bu makaleyi bu eserde tekrar neşretmek de ancak bu 
hizmetinden dolayıdır. Onun için A. Cemil’e burada Türk kültürü nâmına 
teşekkürü bir borç bilirim ve bu vesile ile de çizmeden yukarı çıkarak bir 
kaç söz söylemek isterim; tekrar edeyim ki gözettiğim gaye ileride 
yazılacak kültür tarihine malzeme vermektir. Başka bir şey değildir. 
Memleketimizde Cevdet gibi adamların çok yetişmemesi, yetişenlerin dc 
Cevdet’in akıbetine uğraması bizde millî kültürün takarrür etmemesinden 
ileri geldiği için-bu nokta üzerinde biraz duracağım: İnkar edilemez bir 
hakikâttir ki bu millet, bu memleket millî kültür meselesinde hiçbir zaman 
îtidâli bulamamış ya tefrite, ya ifrata gitmiştir. Belki bu tabirleri tam 
yerinde kullanamadım. Demek istediğim şudur: Bizde yalnız şark ve İslâm 
kültürü gören medrese mensublan tefriti ve yalnız garp kültürünü almış 
olanlar da ifratı temsil ederler. Birinciler garbın son terakki yatına karşı 
gözlerini kapayarak, kulaklarını tıkayarak şarkın 7-8 yüz sene evvelki
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malûmatı ile kafalarım doldururlar. Ve ne varsa, ne aranırsa şarkta, şark 
kültüründe vardır iddiasında bulunurlar.

Ve garp kültüründen istifade için bir yabancı dil olsun öğrenmezler 
İkinciler ise birçok noktalarda haklı olarak garp kültürünü şarkınkinden 
üstün sayarlar ve şarkta hiçbir şey yoktur diye manevî ilimlerde bile şarkı 
ihmal ederler. Bunların hiçbirisinde îtidâl yoktur, îtidâli ancak yeni dil ve 
yeni tarih için sarf edilen emekler neticelendikten sonra Üniversite 
yapacaktır. Fakat nasıl yapacaktır? İşte halledilecek mesele budur. Her iki 
tarafta bazı müstesna şahsiyetler olduğu şüphesizdir. Fakat istisna hiçbir 
zaman an’aneyi bozmuyor.

îtidâl garbın tekniği ve metodu ile tecrübeye dayanan bilgilerini bil
hassa manevî ilimlerde şarkınkilerle karşılaştırarak garbınkini 
hazmedilebilir ve şarkınkini de istifade olunabilir bir hâle getirmektir. 
Bence bir medrese mahsulü şark ve îslâm ilimlerinde ne kadar derin bir 
bilgiye mâlik olursa olsun bu asırda bu kafa ile Türk gençliğine arzu 
edildiği derecede hizmet edemeyeceği, hizmetten ziyâde zarar vereceği 
gibi garbın en yüksek üniversitelerinden çıkmış fakat tenezzül edip de 
şarkı ve şark îslâm kültürünü tedkik ve tetebbu etmemiş bir münevver de 
onların aynıdır, ikisi de müteassıbtır. Ve ikisi de dar kafalıdır. Biz ancak 
hem şarkı, hem garbı okumuş, anlamış, hazmetmiş ve aynı zamanda 
başkalarına da aşılayabilmek kudretini kazanmış olan kimselerden istifade 
edebiliriz. Bizde ilme hizmet edenlere şöyle bir göz gezdirilirse bu hakikât 
derhal teslim edilir.

A. Cemil’in makalesi bu tezi haklı gösteren en kuvvetli 
vesikalardandır. Bununla beraber bu türlü vesikalar tek değildir. Çoktur. 
Görülüyor ki bu memleketin Dârülfünun’da müderrislik kürsüsüne çıkan 
bir şarklı Îslâm-Türk, bir garplı Hıristiyan’ın yine bir şarklı Îslâm-Türk 
âlimi îbn Sina hakkında yazmış olduğu bir makaleyi hakkı ile anlayarak, 
hazmederek terceme edemiyor ve daha garibi o garplı Hıristiyan kadar 
şark kültürünü bilmiyor. îşte hastalık budur. Ve buradadır. Bence 
senelerden beri Dârülfünun’dan beklediğimiz ilerleme meselesi -yine 
tekrar edeyim- bilhassa manevî ilimler sahasında bu büyük noksandan 
dolayıdır ki mümkün olamıyor.

Cumhuriyet Hükümeti üç sene evvel Dârülfünun ıslahatında büyük 
ve esaslı bir adım attı. Avrupa’dan profesörler getirtti. Bu büyük bir 
fedakârlıktır. Garbın en son terakki yatını bundan sonra Türk gençleri, 
kendi memleketlerinde, millî üniversitelerinde kolaylıkla öğretebilecekler. 
Ne kadar iyi bir hareket. Buna ve getirilen profesörlere bir diyecek 
olamaz. Fakat profesörlerin dilleri ve kültürleri bize yabancı, bunlardan 
hakkı ile ve tamamıyla istifade ancak kuvvetli mütercimler ve muavinler 
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sayesinde mümkün olabilecektir. Cumhuriyet Hükümeti bu husûsta da 
hiçbir fedakârlığı esirgemiyor. Birçok asistanlar, doçentler ve muavinler 
tayin ve istihdam ediyor. Doçentler tahsillerini garp Dârülfünunlannda 
tamamlamış, garp kültürünü almış değerli gençlerdir. Fakat bu gençlerin 
çoğu şark kültürünü tedkike ve tetebbûa vakit ve vasıta bulamamışlardır 
sanırım. İçlerinde tanımak şerefi ile mübâhî olduğum dördü, beşi cidden 
bu işin ehli. Hatta bunlardan ikisi şu satırları yazdığım günlerde Mayıs 
1936’da muvaffakiyetle imtihan vererek Profesör Agreje unvanını almış 
olduklarını gazetelerde okuduk. Şayet tanımadıklarım arasında şark 
kültürünü, onun istifade vasıtalarını bilmeyenler varsa hemen ilave edeyim 
ki bu vaziyet karşısında hükümet Avrupa’dan değerli profesörler 
getirmekle beyhude zahmet ve masraf ihtiyar etmiştir. Yani demek 
istiyorum ki eğer profesörlerin takrirleri burada bahse mevzû olan makale 
şeklinde terceme ve izâh ediliyorsa üniversiteden beklenen yenilik ve 
ilerleme işi de yerinde sayıyor demektir. Tekrar edeyim ki bence 
üniversitenin ilerlemesi ve millîleşmesi bugün her şeyden önce doçent 
meselesidir. Öteki sebeplerini de başkaları arayıp bulsunlar ve söylesinler.

İstanbul Üniversitesi’nde çalışacak doçentler hiç olmazsa millî 
kültürümüzün bir kısmının yazılmış olduğu Arabî ve Farisî ile Türk dilinin 
belli başlı lehçelerini ve Türk-İslâm tarihi ile umûmî şark kültürünü iyi 
bilmezlerse bunların tercemanlığıyla bizim için garp kültüründen, onları 
bize getiren Avrupah profesörlerden istifade imkanı bulunamaz.

Hatta Cumhuriyet Hükümeti daha ileri giderek Arabî ve Farisî gibi 
daha dün kendileri ile sıkı râbıtalarımızı kestiğimiz dilleri değil üç dört bin 
senelik Asur, Sümer, Mısır, Eti vesâire dillerini ve kültürlerini bile tedris 
etmek üzere Ankara’da yeni bir üniversite açmıştır.

îşte belki fazla telâkki edilecek olan fakat ileride yazılacak kültür 
tarihimiz için lüzumlu görülen bu mütalaayı yürütmeğe sebebiyet veren 
hep Cevdet’in mahût makale dolayısıyla tebârüz eden İlmî şahsiyeti ve çok 
kimselerde göremediğim hazım ve temsil kudretidir. Başka hiçbir yazısı 
ve eseri olmasa bile Cevdet bu kudretini bu bir tek makalesi ile 
göstermiştir. Diyebilirim ki Cevdet’le diğer bazı ilim adamları arasındaki 
derin açıklık ve geçimsizlik de bir dereceye kadar bundan ve onun bu 
ihâtasından ve bu kültür farkından ileri gelmiştir.

Cevdet -tam yerinde bir tabirle söyleyeyim- kapalı bir kutu idi. 
Ancak bir şey sorulduğu zaman anlatır, bir makale okuduğu zaman 
kanaatini uymazsa reddiye yazar, bir münakaşayı dinledikten sonra yanlışı 
varsa tashihe ve izâha kalkışır ve bu vesilelerle insanı doyuracak ve ikna 
edecek derecede söz söyler ve yazı yazardı. Fakat durup dururken asla 
bilgiçlik göstermez yahut eski bir ifade ile söyleyeyim malûmatfuruşluk
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etmezdi. Ve gariptir yabancı kelimeleri söz esnasında hiç kullanmazdı. 
Şayet dilimizde mukâbili yok da söylemek mecbûriyetinde kalırsa 
muhatatabından özür diler ve müsaadenizle Frenkçesini söyleyeceğim 
derdi.

Ben senelerden beri Cevdet’le tanışırım ve âlim, tetebbûu sever bir 
adam olduğunu bilirim. Fakat yalnız Fransızca, Arapça ve Farsça okuyup 
anladığını sanırdım. Lâkin hiçbir zaman bu lisanları anladığı kadar 
yazabildiğine ihtimal vermezdim. Hasta hâlinde ve az zaman içinde îbn 

Batûta’ya jUiü' adı ile Arapça dört yüz sahifelik bir zeyl yazıp bastır

dığı zaman hayretler içinde kalmıştım. Bu kitap hakkındaki mütalaam 
ileride gelecektir.

Cevdet; her dilden hangi kitap rast gelirse satın alırdı. Bu hâlini 
görünce, bunları ne diye alır? Bu, herhalde kitap sevgisinden ileri geliyor 
derdim. Halbuki kitaplarını aldığı dilleri de bildiğini çok sonraları birer 
vesile ile öğrendim. Ve hayret ettim. Bu vesilelerden bir tanesini 
anlatayım:

Birgün Cevdet Bayezıt’da Umûmî Kütüphane karşısındaki kestane 
ağacı altında oturuyordu. Oradan geçerken beni yanma çağırdı. Cebinden 
Almanca yazılmış dört sahifelik bir mektup çıkararak kelime kelime 
okuyup terceme etmeğe başladı.

Mektup Avrupa’da bulunan bir Türk genci ile onun Avrupalı 
nişanlısı arasında cereyan eden bir hâdiseden bâhisti. Cevdet bu ailevî 
hâdisenin halline kadın tarafından hakem tayin ediliyordu, kadın Cevdet’i 
tanımadığı halde fazilet ve meziyet sahibi bir adam olduğunu kocasından 
işite işite kendisine gıyâben hürmet beslemeğe başlamış ve bu müracaata 
sebepte ondan ileri gelmiş olduğu mektubundan anlaşılıyordu. Mektubun 
okunması bitti. Cevdet; benim de fikrimi sordu. Söyledim. Fikirler 
arasında muvafakat görüldü. O esnada bir de rüyadan bahsetti. Bu rüya ile 
bu mektup arasında bir râbıta aradık ve bulduk. Bunun üzerine cebinden 
Fransızca yazılmış bir mektup müsveddesi daha çıkardı. Kendi el yazısı. 
Onu da okudu. Bir iki noktasına iliştim. Memnun oldu. Bizzat tashih etti. 
O zaman kendisine söylediğim gibi şimdi de tekrar ediyorum. Ben 
Cevdet’in Fransızca bu derece yazı yazabileceğini tahmin etmediğim gibi 
bu kadar Almanca bildiğine de hiç ihtimal vermemiştim. Yalnız ben mi 
ya!

Bakınız otuz seneden beri arkadaşı olduğunu Cevdet’in bu eserin 22. 
sahifesinde bahsettiği muallim Hafız Kemâl bile onun bu hâline hayret 
etmektedir.

Hafız Kemâl’in bu kitabın ikinci kısmında görülecek olan Cevdet 
hakkındaki yazısının şu: “Cevdet’in mahiyeti arkadaşlarınca da anlaşılma
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mıştı. Bilgisinin nevileri ve miktarı malûm değildi. Cihan Harbi’nde 
Çanakkale’nin zorlandığı günlerde Kadıköy’ündeki Dârülmuallimin’in 
bahçesine bir batarya Alman ağır topu yerleştirilmişti. Zabitleri mektcble 
alâkadar oluyorlar ve kendilerinden maddî - manevî istifadeler temin edili
yordu. Mekteb idâresi Alman zabitlerine bir çay ziyâfeti vermeği münasip 
görmüştü. Çay içerken Cevdet ayağa kalkarak Almanca bir hitabe irâd etti. 
Bununla da kalmayarak Almanların mukabelesine cevab vermekle de 
bizleri hayrette bıraktı. Çünkü o güne kadar hiçbirimiz Cevdet’in 
Almancaya bu derece vâkıf olduğunu bilmiyorduk, İngilizce eserlerden 
istifade edecek kadar bu lisanı bildiğini de son zamanlarda öğrenmiştim”, 
fıkrası da beni teyid eder.

Hülâsa Cevdet kadr ü kıymeti uzun müddet takdir ediİçmeyerek 
ömrü bir lise hocalığında geçen, orada yıpranan ve böylelikle sönüp giden 
nadir fıtratlı bir şahsiyettir.

Yalnız bir nokta teselliye ve şükrana lâyıktır ki son zamanlarda 
Cumhuriyet Hükümeti bu cevher parçasının kıymetini takdir edip 
kendisini Tarihî Evrâk Tetkik Heyeti reisliğine, kütüphanelerdeki eski kıy
metli eserleri tasnif heyeti başına ve Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti azahğına 
getirmek kadirşinaslığını göstermiştir.

Ne çare ki hastalık ve ölüm, hemen yetişerek Cevdet’ten istifadeye 
zaman ve imkân bırakmamıştır. Bu da Cevdet kadar Türk milletinin 

talihsizliğinden ileri gelir. âliden başka ne diyebiliriz.’
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III. CEVDET’İN RESMÎ MUALLİMLİKLERİ
ve MEMURİYET HAYATI

Cevdet Paris’te Satı BeyTe tanışarak onun vaadi ve daveti üzerine 
İstanbul’a gelir gelmez 17-30 Mayıs 1326 (1910) tarihinde Dârülmual- 
limin Edebiyat Medresesi Fennî Terbiye muallimliği vekâletine -bu ders 
için bütçede muhassas maaş olan 600 kuruşun beşte biri ile- 120 kuruşla 
tayin olunmuş ve bu sûretle ilk defa olarak Dârülmuallimin’den çıktıktan 
yedi sene sonra resmî bir mektebte muallim olabilmiştir.

1-14 Birinci Kanun 1326/1910’da 1.720 kuruş maaşla Darülmual- 
limin-i Aliye fennî terbiye muallimliğine tayin olunarak öteki dersin vekâ
letinden çekilmiştir. Bu dersi 1331 (1916) senesi sonuna kadar okutmuş, 
aylığı 2.200 kuruşa kadar çıkmış, fakat 1-14 Şubat 1329 (1914)’de bir 
kadro ve teşkilât dolayısıyla bu aylık 1.440 kuruşa inmiştir.

1-14 îlk Kanun 1331/1916’da vazifesi 1.600 kuruş maaşla sarf mual
limliğine çevrilmiş, sonraları maaşı tedricen 3.000 kuruşa kadar çıkarılmış 
ise de 30-13 îkinci Teşrin 1340 (1924) senesinde yine bir kadro ve teşkilât 
dolayısıyla vazifesi 2.000 kuruş maaşlı malûmat-ı medeniye ve içtimaiyât 
derslerine çevrilmiştir.

Bir sene sonra ve 1-14 Birinci Teşrin 1341 (1925)’de aylığı yine 
3.000 kuruşa çıkarılmakla beraber vazifesi Dârülmuallimin kütüphane 
memurluğuna çevrilmiş fakat 1-14 Birinci Kanun 1341 (1925)’de yine 
aylığı 2.000 kuruşa indirilerek İstanbul Erkek Lisesi din dersleri muallim
liğine nakledilmiştir.

1 Birinci Teşrin 1926’da aylığı 3.340 kuruşa çıkarılıp fakat vazifesi 
Erenköy Kız Lisesi Farisî muallimliğine çevrilmiş ve 25 İkinci Kanun 
1926’da da aylığına 60 kuruş zam yapılarak İstanbul Erkek Muallim 
Mektebi (eski Dârülmuallimin) şube tarih ve coğrafya muallimliğine 
getirilmiştir.

1 Birinci Teşrin 1930’da aynı aylıkla Gelenbevî Orta Mektebi’nde 
tarih ve coğrafya okutmaya memur edilmiş ve 5 Birinci Kanun 1931’de 
Hamdullah Suphi Tannöver’in Maarif Vekilliği zamanında aylığı 5.000 
kuruşa çıkarılmış ve sekiz ay bu miktarda aylık almışken ondan sonra 
vekâlete gelen Mustafa Necati Bey zamanında 2.000 kuruşa indirildiğini 
de bir yazısında okuyoruz. Ve sonra Çemberlitaş Orta Mektebi Türkçe 
muallimliğine naklolunduğunu öğreniyoruz.
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İşte Cevdet’in resmî muallimliklerinin adları, tarihleri ve aldığı ma
aşlar bundan ibarettir. Görülüyor ki bu değerli adam yüksek ilmine ve faz
lına rağmen muallimlikte -sekiz ay aldığı 5.000 kuruş istisna edilirse- 
3.500 kuruş aylıktan yukarı çıkamamış, maaşı miktarı bir tahvilât borsa- 
smdaki temevvücât gibi vakit vakit artmış, eksilmiş ve bu vaziyet karşı
sında Cevdet adeta Dârülmuallimin’e ve dolayısıyla maarif idaresine 
küsmüştü.

Cevdet bu tahavvüllere, bu maaş eksiltme ve çoğaltmalarına 
kimlerin sebebiyet verdiğini hayatında yana yakıla herkese anlattığı gibi 
hatıratında da bunları acı acı yazmaktadır.

Hele Dârülmuallimin’e vermiş olduğu binlerce cilt kitap yüzünden 
çektiği sıkıntıları, istiskâlleri söylemekle bitiremezdi.

İşte bu üzüntülere boğazlarından ve sinirlerinden rahatsızlığı da 
inzimâm edince hastalığı dolayısıyla izin alıp iki sene kadar derslerine 
devam etmemişti.

Resmî hâl tercemesine göre Cevdet; 1910’dan 1931 senesine kadar 
yirmi bir sene fiilen hükümet mekteblerinde hocalık yapmış ve iki sene 
kadar da hastalık dolayısıyla mektebe devam etmeyerek kanunen hakkı 
olan mezuniyetini kullanmıştır. Bu hesaba bakılırsa Cevdet’in resmî 
hizmet müddeti yirmi üç sene eder. Tekaüt olabilmesi için daha iki sene 
lâzım. Bu iki seneyi tamamlamamış olması Cevdet’in son zamanlarda 
çektiği en büyük ıstıraplardan biri idi. Çünkü artık mekteblerde muallimlik 
yapmaya hem sıhhati, hem de şevki ve arzusu müsait değildi. Hastalıklı 
olan hayatının son demlerini pek karanlık görüyor ve müteessir oluyordu.

Maarif erkânından birisine yazdığı 26 Mayıs 1931 tarihli bir 
mektupta:

“Beni dersler altında ezen... dır. O yüzden maişetim mahvoldu, 
sıhhatim bozuldu. Bir seneye karibdir ki mezunum. Yine ders verecek 
halde değilim. Lehülhamd okuyor ve geziyorum.

Sonra emsâl ve akranım yüksek yerlerde, Dârülfünunda ben daha 
lise hocası bile değilim. Orta mekteb hocasıyım. Hâlimi insanlar değil 
köpekler işitse acır. Binaenaleyh maarifle alâkamı kestim. Mezuniyetim 
bitince malûlen tekâüdümü isteyeceğim. îşte o kadar”, 
sözlerini sarfetmektedir.

Bu neden böyle olmuş? Yani Cevdet neden ilerleyememiş? Neden 
durup dururken o mektebten o mektebe atılmış, dersleri değiştirilmiş ve 
niçin maaşı birden bire azaltılmış ve sonra bir aralık yine çoğaltılmış'.’ 
Bununla beraber hiçbir zaman 5.000 kuruştan yukarı çıkarılmamış?

Cevdet’in bıraktığı vesikalar ve notlar bu meçhul noktaları epeyce 
tenvir etmektedir. Bunların hepsinden bahse imkân yok. Ancak bir vesika
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dan bazı fıkralar almak sûreti ile hayatının bu elemli safhalarını da Hurlan
dırmak isterim.

Cevdet’in evrâkı arasında üzerinde şu “1334 senesinde müfettiş 
unvanı ile ve hakikâtte kendisini göstermek davası ile Dârülmuallimin’e 
gelerek dersime giren ve aleyhime rapor veren... yazılmıştır. Kullandığım 
lisana muhatap olmağa lâyıktır.” satırları yazılı bir vesika vardır. Bu 
vesikadan anlaşılıyor ki günün birinde mülgâ Maarif Nezâreti’nden 
Dârülmuallimin müdürlüğüne gelen bir tezkerede: “Alman resmî raporlara 
göre Cevdet Bey’in verdiği dersler esasat-ı İlmiyeden mahrum, âmiyâne 
şeyler” olduğu zikredilmiş. Resmî sicilinde görülen 5/6/1329 tarihli bir 
kayıda göre de daha evvel:

“Dârülmuallimin’in vermeye ça
lıştığı terbiye ile kâbil-i telif olmayan 
harekâta sebebiyet vermesinden dolayı 
ihtara müstahak olmuştur” denilmek
tedir.

Cevdet’in muallimlik hayatında 
böyle iki kayda tesadüf edilmektedir. 
Ve Cevdet bu kayıtlar dolayısıyla da 
mücadelelerde bulunmuştur. Burada 
yalnız İkincisinden bahsedeceğim

îşte Cevdet bu vesikayı nezâret-i 
mektebe bu suretle tebligatta bulun
maya sevk eden müfettişe yazmış ve 
aynı zamanda nezârete de resmen şika
yette bulunmuştur.

Bunun teşrihine girişmeden önce 
istidrâden bir meselenin halli lâzım 
gelir. Cevdet’in kusuru ne idi?

A: Tedris usûlüne âşinâ mı değildi?
B: Müktesebâtı ve İlmî kudreti kâfî mi gelmiyordu?
C: Hocalık edemeyecek derecede uzvî ve ruhî bir noksanı mı vardı?
Cevdet’in talebesi ve muallimlikte arkadaşı olmadığım için tedris 

usûlünün iyiliği veya kötülüğü hakkında söz söyleyecek bir mevkide 
değilim. Bunun hakkında söz söyleyecek bazı arkadaşları esası bırakıp 
teferruatla uğraştığını söylüyorlar. Diğer bazı arkadaşları ve talebeleri; 
talebeyi mevzûu kendileri tarafından bulmaya sevkettiğini ve hazıra 
konmak, yalnız hocanın takririni dinlemek isteyen talebenin bu usûl 
hoşuna gitmediğini söylüyorlar. Bu mevzû hakkında hangi arkadaşından 
yazı istedimse açıkça yazmaktan çekindiler. Ancak muallim Hafız Kemâl 
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ile talebelerinden bir kısmının bu eserin ikinci kısmına konulan 
yazılarında tedris usûlüne biraz temas edildiği görülüyor. Hatta işittiğime 
göre Cevdet’in tedris usûlünden şikayet eden bir kısım talebe bir aralık 
mektebi terketmiş ve Cevdet’in muallimlikten çıkarılmasını bile talep 
etmişlerse de nezâret ve mekteb müdürlüğü talebeyi haksız bulmuş. 
Cevdet’i himâye ve müdafaa etmiştir. Tekrar edeyim, bu mevzû üzerinde 
söz söyleyecek bilgim ve ihtisasım olmadığı için bu kadarla iktifa 
ediyorum.

Evet! Müktesebâtı ve İlmî kudreti kâfi mi gelmiyordu? Buna da 
ihtimal vermem. Ben Cevdet’i mekteb ve ders haricinde çok dinledim. 
Herhangi bir mevzûu ele alsa saatlerce söz söyleyecek ve dinleyeni 
müktesebâtına ve İlmî kudretine hayran bıraktıracak derecede yüksek bir 
irfana mâlikti. Kitapları, makaleleri ve notları da buna şahittir. Şark ve 
garp kültürlerine bu derece dalmış bir adamın müktesebâtından ve ilmi 
kudretinden şüpheye hakkımız yoktur.

Hocalık edemeyecek derecede ruhî ve bedenî bir noksanı da yoktu. 
Sesi, talâkatı, mevzûu toplayışı ve anlatışı yerinde idi. Hitabet usûlünü de 
iyi bilirdi. Şu halde kusuru neydi?

Bence Cevdet’in kusuru muhitine nisbetle kuvvetli bir kültüre mâlik 
ve aynı zamanda dindar ve muhafazakâr oluşudur. Cevdet bu evsâfını 
kitaplarında, makalelerinde, derslerinde, husûsî konuşmalarında, 
yaşayışında ve hatta giyinişinde gösterir ve her şeyden üstün tutardı. Fakat 
mutaassıb değildi. Bilakis taassup gösteren, asra uymayan sarıklı hocalara 
kızardı. O zamanlarda hükümet din derslerini resmen mekteblerden kaldır 
mamakla beraber lâiklik cereyanı gençler arasında günden güne kuvvet
lenmekteydi. Cevdet bunlarla konuşurken daima muhâsım ve müdafi mev 
kiinde bulunmakta ve bir mecliste konuşurlarken ekseriya yalnız kalmak
taydı. Bu niçin böyleydi? bilmem fakat böyleydi. Cevdet; bu yüzden 
birçok arkadaşlarını kendisine düşman ve muhalif bir mevkie getirmişti.

Cevdet bu yolu tutmakta haklı mıydı? Onun da münakaşa yeri burası 
değildir, ileride terbiye ve tedris tarihini yazacaklar bunu tahlil ederler. 
Burada bu görüş noktasını teyid için biraz evvel bahsettiğim teftiş 
hâdisesinin tafsilâtını vermekle iktifa ediyorum. Müfettişe gönderdiği 
mektupta Cevdet kendisini “sizden evvelâ sinnen ve birçok noktalarda 
ilmen hele talim ve tedris tecrübelerinde amelen yüksek adam' olarak 
takdim ettikten sonra hizmetlerini birer birer anlatır. Bu satırlar şahsiyattan 
ziyâde Cevdet’in hizmetleri kendisi tarafından anlatılmış olmak itibari ile 
ehemmiyetli görülerek aynen alınmıştır:
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“Siz Dârülmuallimin’de talebem ve arkadaşlarım karşısında beni 
idam ettiniz. Tekmil arkadaşlarım mütehayyir. Beni mekteb köşelerinde 
arayıp buluyorlar. Dârülmuallimin’de beş yıldır din ve ahlâk derslerinden 
başka dinî ve ahlâkî teşkilât yapmış ve bu teşkilât esnasında nice gençleri 
dinî ve ahlâkî buhrandan kurtarmış ve buna dair yüzlerce vesikaya mâlik 
bulunmuş, namaz tamamen kalkmış bir müessesede ikaz ve irşâd yardımı 
ile nice gençleri ibadete şevketmiş, mektebte zerre kadar tanınmayan 
Kitab-ı Kerim’i umûm muhteviyatı mukaddesesi ile mürebbî namzetlerine 
sevdirmeğe çalışmış, bayramlarda ve mübarek gün ve gecelerde herkesin 
evine çekildiği zamanlarda talebeyi toplayarak tarihî, ruhanî anlar 
yaşatmış, Rusya’dan gelen Türk gençlerine senelerden beri hâmi kesilmiş, 
tatillerde kimse yüzlerine bakmazken onları toplayarak İstanbul âbidât ve 
bedayii ile, c’âmileri ile, âsârı ile ve tarihî ile alâkadar etmiş, yalnız geçen 
sene ve yalnız bir sınıf için yapılan teşkilât-ı taavvüniye sayesinde yüz 
liralık hayrât yaparak mektebin devlet tarafından on para yardım görmeyen 
zavallı talebesine kitap, fes, fanila, çorap... ilh. tedârik etmiş, ikna ettiği as- 
hab-ı hayrın yardımı ile beş yıl içinde 
üç yüz lira toplayarak tevzi eylemiş, 
mektebin unutulmuş nice esâtizesini 
yâdettirecek hatıralar, müsamereler 
ihdas etmiş, hükümetin hiçbir mual
limden beklemeye hakkı olmadığı bir 
derecede fedakârlığa girişerek haftada 
lâakal üç gece mektebte yatmak zah
metine katlanmış ve 7.000’e yakın 
âsâr-ı nefiseyi talebesinin nef’ine 
olarak mektebe hediye eylemiş bir 
mazlum hocanın bugün mektebte izi 
silinmiştir.” diyor. Ve sonunda da 
müfettişe şu teklifte bulunuyor. “Se
nelerden beri ibtidaî hocalarına esa- 
sât-ı ilmiye dairesinde ahlâk ve din 
dersleri nasıl verilir? Bunu göster
mekle meşgulüm. Hocalığa alfabeci- 
likten başladım. Tedricen Dârülmuallimin hocalığına yükseldim. Cihanın 
en muktedir mürebbî ve mürebbîyelerini Avrupa mekteblerinde görüp 
dinlemek fırsatına tam üç buçuk sene mâlik bulundum. Sizin gibi hoca ile 
müşâfeheye tenezzül etmez bir adam; insanın mazisini, tecrübelerini ve 
talebesi üzerindeki nüfûzunu öğrenmeye heves etmez ki bunları düşünsün. 
Hem şimdi “ben böyleyim, şöyleyim, böyle yaptım, şöyle yaptım” desem 
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bir taraftan hodbinlik olur. Diğer taraftan da faydasızdır. Yalnız size bir 
teklifim var:

Mademki beni ahlâk ve din derslerini esasât-ı İlmiyeden mahrum 
şekilde vermekle itham ettiniz. O halde sizden bir şey istemeye hakkım 
var. Bana ibtidaîden Dârülmuallimin müntehi sınıfına kadar ahlâk ve din 
derslerinin esasât-ı ilmiye dairesinde nasıl verileceğini bilfiil öğretmek. 
Bundan kaçtığınız gün size... diyeceğim ve matbûatta teşhir edeceğim. 
Zira müfettiş hocayı yalnız azle değil, evvelâ irşâda memur ve mecbûr 
olduğunu tekmil medenî cihanın nizamâtı ile, örf-i cârisi ile ispat 
edeceğim. Sizin bana vermenizi istediğim esasât-ı İlmiyeye muvafık çocuk 
ve genç derslerinde İstanbul’un tekmil alâkadar hocaları ile mârûf ecnebi 
hocaları bulunacaktır. Dersi bir siz, bir de ben vereceğim. Neticede 
hangimizin daha terbiyevî ve daha pişkin tedris edebildiğimiz sabit 
olacaktır. Dünyada bundan ulvî imtihan olamaz. Bana bir haftada ccvab-ı 
muvafakat vermezseniz sizi cihana teşhir edeceğim.

Bakı L_ılİLa ^1 1 ¿yill aUuuj)

Aynı mesele hakkında Maarif Nezâretine yazdığı şikayetnâmcdc:
“Makam-ı sâmîleri yalnız müfettişlerin muallimler aleyhindeki 

şikayâtına değil, muallimlerin onlar hakkında vârid olacak mütalaâtına da 
açıktır zannmdayım”, mukaddemesi ile girişerek müfettişe yazdığı şikayeti 
başka bir tarzda tekrardan sonra: “Her dersin müfettişinin o derslerle 
senelerden beri uğraşan bir zat olması lâzımdır. Müfettiş ...’in din dersleri 
ile alâkası yoktur.

Avrupa’da müfettişler hocaların ilmen ve sinnen fevkindedirler. 
Sâniyen muallimde kusur görseler birdenbire tahviline gitmezler, irşâd 
ederler. Semere görülmezse tahvili ve azli için çalışırlar. Müfettiş ...bu şc- 
râiti hâiz olmayarak teftişe gelmiştir. Mesul tuttuğu muallimden çok fazla 
mes’uldür”, diyerek müfettişle bu derslerden imtihanın yapılmasını teklif 
etmiştir.

Gerek Maarif Nezâreti’ne yazdığı şikayetnâme, gerek müfettişe 
gönderdiği mektup üzerine ne yapıldığını bilmiyoruz. Fakat bunu bilmeye 
de lüzum var mı ya! Maksat, Cevdet gibi bir ilim adamının uğradığı 
haksızlıkları, çektiği sıkıntıları göstermektir. Haksızlıklar karşısında böyle 
acı ve pervâsız bir ifade ile resmî makamlara ve cezadan korkmayarak 
şahıslara hücum edecek medenî cesarete mâlik olan bir adamın bulunduğu 
muhitlerde hiç de hoş görülmeyeceği ve daima bu türlü muamelelere ve 
cezalara hedef olacağı hep görülen ve bilinen şeylerdendir. İşte Cevdet de 
bundan müstesna kalamamıştır.

Şu halde Cevdet’in aylıklarının vakit vakit azalması ve dersleri ile 
mekteblerinin durup dururken değiştirilmesi bu huyundan hatta bu medenî 
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cesaretinden ileri gelmekle beraber faziletinin ve ilminin takdirkân olan 
adamlara rast geldiği zamanlarda da bu muamelelerin aksini görüyoruz. 
Meselâ yine aynı sene içinde aylığının 3.000 kuruşa çıkarıldığını 
öğreniyoruz. Bu vesile ile kendisine Dârülmuallimin müdürü Servet Bey 
tarafından yazılan şu tezkere yapılan haksızlıklar için manevî bir tarziye 
mahiyetinde görülerek aynen aşağıya konuldu:

“1334 senesi Teşrin-i Evvel’inin on beşinden itibaren tatbik edilmek 
üzere nezâret-i celîlenin tasvib ve tasdikine iktiran eyleyen yeni kadroda 
maaşınızın 3.000 kuruşa iblağ olunduğunu tebliğ ve bütün varlıklarını ken
disine vakf ve hasreylediğiniz bu müessesenin size karşı vazife ve deyn-i 
şükranını böyle mütevazı şekilde olsun edâ ve ifâ etmiş olmasını 
görmekten çok memnun olmakla beraber bu nişane-i takdirin ahvâlin 
fevkalâdeliği yüzünden evvelâ geç ve sonra istihkak ve liyakatinizle gayrı 
mütenasip bir şekilde tezahüründen de müteessir bulunduğumu beyân ve 
bilvesile tebrik ve teyid-i hürmet eylerim beyefendi.”

16 Teşrin-i Evvel 1334

Cevdet’in resmî muallimlik hayatının bir tek tatlı safhası vardır. O 
da fazilet mükâfâtının kendisine verilmesi hakkmdaki teşebbüstür. Bu mü- 
kâfâtı aldığını zannetmiyorum. Esasen alıp almaması bir mesele teşkil et
mez. Asıl mesele bir fazilet mükâfâtının kime verilmesi münasip olacağı 
mevzû-i bahs edildiği zaman Dârülmuallimin Talim ve Tedris Heyeti’nce 
ittifakla Cevdet’in ileri sürülmüş olmasıdır. Tedrisat Mecmuası’nm 24. 
sayısında görülen yazılar bu meseleyi kâfî derecede nurlandırmakta, 
Cevdet’in hayatını, hizmetlerini ve İlmî şahsiyetini de oldukça hakîkâta 
yakın bir sûrette anlatmaktadır. Şüphe yoktur ki Cevdet’i şöyle bir 
tesadüfen teftişe gelen bir genç müfettişten ziyâde senelerden beri 
arkadaşlık ettiği mütehassıs meslektaşları daha iyi bilirler. Ve bundan 
dolayıdır ki bu teşebbüs kuvvede kalmış, fiiliyata geçmemiş yani Cevdet 
fazilet mükâfâtını almamış olsa bile kıymeti büyük olmak lâzım gelir.

Mecmuada görülen yazı şudur:
“Muhibb-i marifet ve fazilet olan erbab-ı hayır ve servetten bir kaç 

zat her sene muallimlerden en lâyıklarına ihdâ edilmek üzere Maarif 
Nezâreti’ne bir meblağ vermişlerdi. Meclis-i Maarif bunu “fazilet 
mükâfâtı”, unvanı ile her sene muhtelif derecattaki talim heyetlerinden 
intihâb edilecek zevata tefviz etmeği münasip gördü.

Müessesemiz bu sene için fazilet mükâfâtı namzedi olarak pek 
sevgili ve kıymetli muallimlerinden Cevdet Bey’i intihâb etmiş ve bu 
husûsta meclis-i mualliminde müttefikan verilen karan müdür Selim Sırrı 
Bey, nezârete âtide sûreti mündemiç tezkire ile arzetmiştir;
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“Nezâret-i Celîle’nin en lâyık olan bir muallime tevcih etmek 
kadirşinaslığında bulunacağı kemâl-i şükranla istihbar kılınan fazilet 
mükâfâtı için mektebimiz kendi muallimleri arasından bütün şeraiti camı 
gördüğü Cevdet Bey’i namzet olarak takdim etmeyi kararlaştırmıştır.

Cevdet Bey müessesemizin kısm-ı âlisinden on beş sene evvel 
mezun olmuş ve şahsî mesaisiyle Türkçeyi muhtelif lehçeleri ile öğrenmiş, 
Arapça, Farisî, Fransızca ve Almancayı âsârdan kemâli ile istifade edecek 
derecede tahsil ve Avrupa’da da bir müddet tetebbu ve seyahat ederek 
tevsi-i malûmat eylemiştir.

Meşrutiyetten evvel azimet ve iki sene ikamet ettiği B akü’de diğer 
rüfekası ile birlikte bir Dârülmuallimin teşkiline ve maarif-i îslâmiyeyi 
tevsie muvaffak olmuştur. Bir müddet Dârüşşafaka ’’da, on seneden beri de 
müessesemizde muallim olup yedi sene terbiye ve usûl-i tedris derslerim 
idâre etmiş, üç seneden beri de Türkçe derslerini derûhte eylemiştir.

Cevdet Bey öteden beri müessesemizde mesaisine hiçbir mükâfat 
beklemeyen saf bir mefkûreci aşkı ile çalışmış, maaşının pek cüz’i 
bulunduğu zamanlarda dahi büyük bir kanaatle vezâif-i munzamına 
derûhde ederek, talebeye telkinât ve irşâdatta bulunarak mektebe vakf ı 
hayat etmiştir.

Namus ve irfanı ile, vazifeperverliği ile tekmil arkadaşları arasında 
temin-i muhabbet ve hürmet eden bu zatın geçen haftaki muallimin 
içtimamda taraf-ı çâkerânemden vaz’ edilen namzetliği meclisçe hâhişle 
kabul edilerek keyfiyetin taraf-ı nezâretpenahîlerine arzı için tavassutum 
rica edilmiştir.

Mâruzâtımız tasvib-i âli-i nezâretpenahîlerine iktiran ederse 
müessesemiz için büyük bir şeref olacaktır”.

Cevdet; genç müfettişe yazdığı mektupta kendisini müdafaa 
sırasında daha evvel Naim Bey’in dersini dinleyerek takdir edildiğini 
söylüyordu. Bu noktayı da tevsîk etmek ve 50-51. sahifelerde bahsettiğim 
îtidâl sahiplerine bir numûne göstermek maksadı ile o takdirnâmeyi de 
aynen neşrediyorum:

Naim Bey hem şarkı hem garbı bilenlerdendi. Ve Cevdet'i 
anlayacak ve takdir edecek bitaraf bir şahsiyet ve değerli bir ilim 
adamıydı.
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Dârülmuallimin Fenn-i Terbiye ve Tatbikat-ı Dersiye 
Muallimi Cevdet Bey’e

Usûl-i tedrisin talebeye tefhim ve takririnde göstermekte olduğunuz 
mesayi-i cemile-i ihtisaskârâneden talebenin cidden temin-i istifade 
eylemekte olduğu dersinizin esna-yı takririnde hazır bulunmuş olan ulûm-ı 
felsefiye müfettiş-i umûmisi Ahmet Naim Bey tarafından verilen raporda 
dermeyân kılınmış olduğundan bu husûstaki ikdam ve ihtimam-ı 
âlilerinden dolayı beyân-ı takdirât olunur efendim.

28 Nisan 1329
Maarif-i Umûmîye Nazırı 

Ahmet Şükrü

Cevdet’in kültür farkı dolayısıyla birçok kimseler tarafından 
sevilmediğini biraz evvel söylemiş ve bu yüzden mesleğinde 
ilerleyemediğini hatta ilerletilmediğini, mektebten mektebe bilhassa uzak 
yerlere atıldığını ve aylığının vakit vakit azaltıldığını da ilave etmiştim. 
Ona bu fenalığı kimlerin yaptığını akran ve emsâli Dârülfünun 
müderrisleri olduğu halde kendisinin bir orta mekteb hocalığından 
yukarıya çıkamayışına kimlerin sebebiyet verdiğini de bizzat Cevdet’ten 
naklen yazmıştım.

Bereket versin ki tek tük ilim ve fazilet muhibbi de eksik değil.
Maarif erkânından ve Cevdet’in eski arkadaşlarından birisinin 

aşağıya dercettiğim mektubu Cevdet’e karşı oynanan facianın son 
safhasını göstermek itibarı ile çok dikkate değer bir vesikadır.

Muhterem üstâdım efendim;
Lütufnâme-i âlinizi hürmetle aldım. Sıhhatiniz ve vaziyetiniz 

hakkında lütuf buyurduğunuz izâhâttan fevkalâde müteessir oldum. 
Mümtaz şahsiyetinize karşı ne kadar hürmet, muhabbet ve merbûtiyetim 
olduğunu teslim buyurursunuz. Bu hürmet ve muhabbet ilcası ile emr-i 
âlinizi yerine getirmek için orta tedrisat dairesi nezdinde elimden geldiği 
derecede kuvvetli ve müessir teşebbüslerde bulundum. Bu husûsta Feridun 
Beyefendi muhlisinizde bendenize fevkalâde yardımda bulundular. Her 
ikimizin maatteessüf aldığımız netice, zât-ı âlilerinin maaşınızı Muallim 
Mektebi tahsisâtından almak üzere Üsküdar Lisesi’nde altı yedi saatlik 
tarih ve coğrafya zümresine muallim olarak tayininizi temin etmekten 
ibaret kaldı. Sıhhat-i âliyenizin bu dersleri ifaya müsait olmadığını 
biliyorum. Fakat maatteessüf başka türlü bir netice almaya imkân 
bulamadık. Bu imkan başkası için belki başka türlü tecelli ederdi.
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Bendenizin bugünkü orta tedrisattan istihsâl edebileceğim netice 
maatteessüf bu oldu. Hâk-i pâ-yı âliniz için takib edilecek muvafık bir yol 
vardır ki oda şudur: Zât-ı âliniz bu dersi kabul buyurursunuz. Ondan sonra 
maarif heyet-i sıhhiyesinden sıhhatinizin bu dersleri vermeye müsait ol
madığı hakkında bir rapor alırsınız. Alelusul zât-ı âlinize mezuniyet verir
ler. Bu mezuniyet muahharen temdid de ettirilebilir. O zaman müddct-i 
mezuniyetiniz esnasında istirahata ihtiyacınızı tatmin etmiş ve yeniden 
çalışmaya imkân kazanmış olursunuz. Ellerinizden ve gözlerinizden 
hürmet ve muhabbetle öperim aziz üstâdım.

19 Teşrin-i Sâni 1929

Bu tavsiyeye Cevdet harfiyen riayet etmiş olacak ki uğraşa uğraşa 
nihayet 26 Eylül 1930’da Üsküdar Orta Mektebi Müdürlüğü’ne şu 
arzuhali veriyor ve bu tarihten itibaren de izinle vakit geçirmeye başlıyor:

“Efendim;
Bir kaç senedir boğaz ve baş ağrılarından muzdaribim. Boğaz 

ağrıları nisbeten azalmış ise de bu sene yine pek çok sıkıntı çektim. Birçok 
dersleri tahrirî şekilde geçirdim. Baş ağrısı ise müthiş! Tramvaya 
binemiyorum. Uzun mesafelere gidemiyorum. Gürültüde muvazenemi 
kaybediyorum.

Bu yüzden Robert Kollef'ı bile terke mecbûr oldum. Maişetim 
daraldı. Sinir doktorundan aldığım raporu takdim ediyorum.

İktizâsı veçhile bendenize uzun müddet izin îtâsı ve dersimin 
behemehâl İstanbul veya Pertevniyal liselerinden birine tahvili lüzumunu 
müdüriyet-i umûmiyeye bildirmenizi rica ederim efendim”.

İşte bu müracaat üzerine Cevdet izin almış ve bu izni iki sene kadar 
devam etmiştir.

Fakat Cevdet’in tam izni bittiği ve vazifeye dönmeğe veyahut 
malûlen tekâüd olup çekilmeye mecbûr kaldığı bir sırada 1932 Birinci 
Kanunda 150 lira ücretle Başvekâlete bağlı Tarihî Evrâk Tedkik Heyeti 
Reisliği’ne tayin olunup 15 Nisan 1935 tarihine kadar orada kalmış vc 
sonra sıhhî vaziyeti dolayısıyla bu memuriyetinden de istifa edip 
çekilmiştir.

Altıncı paragrafta bu heyetteki hizmeti ve çalışma şekilleri hakkında 
izâhât verilecektir.

Üç ay kadar açıkta kaldıktan sonra nihayet yine 150 lira ücretle 
İstanbul Kütüphaneleri Tasnif Heyeti Reisliği’ne tayin olunmuştur. 
Cevdet; iki üç ay kadar da hasta hasta buraya devam etmiş ise de günden 
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güne rahatsızlığı artarak sokağa çıkmaya ve vazifeye devama mani olacak 
bir dereceye gelince ücreti kesilmiş ve tabiatı ile bu işten de ayrılmıştır.

1319 (1903)’de ilk defa yine Maarif Nezâreti’ne bağlı olan 
Dârüşşafaka'da muallimliğe başlamış ve bir aralık muallim sıfatı ile 
memleket haricine çıkmış, tahsilini tamamlamak için Avrupa’ya da gitmiş 
olan Cevdet’in hayatı hemen fasılasız denilecek derecede hep okumak ve 
okutmakla geçmişken kanunî bazı şekiller öne sürülerek Dârüşşafakci daki 
hizmetinin hesaba katılmamış olması ve son memuriyetleri olan tarihî 
evrâk ve kütüphaneler tasnif heyetleri reisliklerinde de ücretle çalışmış 
bulunması tekâüdlük için aranan yirmi beş seneyi doldurmayarak hele son 
hastalığı sırasında ümitsiz bir sûrette ıztırab içinde kalmıştı. Nihayet ölüm 
bu endişesini de kaldırdı.

Cevdet’in hastalığını ve ölümünün sebeplerini arkadaşlarından 
doktor Burhan Osman ve Süheyl Ünver yazmışlardır. Bunu onların 
yazılarından takib etmek lâzım gelir.

Ölümü 1935 senesi Birinci Kanununun üçüncü Sah gününe tesadüf 
eder. 1883 tarihinde doğmuş olduğuna göre 52 sene yaşamıştır.

Cevdet; vasiyetnâmelerinin birisinde öldükten sonra kendisi 
hakkında yapılmasını arzu ettiği şeyler için şunları yazar:

“Mezarımın masrafı için hizmet-i resmiyeye mahsuben Maarif belki 
bir iki maaş verir. Onunla dostlarım mezarımı Süleyman Nazif Bey’le 
Ahmet Naim Bey arasında ve Naim Bey’e pek yakın bir yere kazdırsınlar 
ve derhal betonarme yaptırmak büyüklüğünde bulunsunlar. Umûm îslâm 
mezarlarında görülen dikme usûlü; taşın çabuk kopup düşmesini intâç 
eylediğinden mezarım; Fatih’te Ahmet Midhat Efendi merhûmun mezarı 
gibi kapaklı ve yanlı olursa dua ederim”. Resminden anlaşılacağı üzere 
Cevdet’in bu arzusu da hemen ve harfi harfine yerine getirilmiş ve 
müdderis Ahmet Naim’e çok yakın bir yere gömülmüştür. Yeri cennet 
olsun.

Yalnız öldüğü zaman Maariften aylık alır bir muallim olmadığı için 
vefatında kendisine Maarifçe bir yardım teminine imkân bulunamamıştır. 
Şu kadar var ki ölümünden 12 gün evvel Türkiye Cumhuriyeti Başvekâleti 
Tarihî Evrâk Tetkik Heyeti’ndeki çalışmasına ve o yüzden hastalanmış 
olmasına binâen kendisine 200 lira göndermiş ve bu para ile fotoğrafı 
görülen mezarı yapılmıştır. Şu halde Cevdet’in bu arzusu ve bu ümidi de 
husûl bulmuştur demek olur.

Cevdet’in diğer bir arzusu da borçlarının tediyesi keyfiyetidir. 
Vasiyetnâmesinde “Ömrümde kitaptan başka bir zevk tanımadığım için 
borçlarım hep o yüzdendir”, dedikten sonra kimlere kaç kuruş borcu varsa 
birer birer yazmakta ve “borçlarıma verilecek para; Maarif Vekâleti’nin 
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ölümden sonra eski hocaların ai
lesine kanunda yazılı olan fıkraya 
göre vereceği tazminattan ayrıl
malıdır. Şefkatli Osman Bey bu işi 
Allah rızası için yaptırırlar. Kâfi 
gelmezse hemşirem için Emniyet 
Sandığı’na yatırdığım paradan da 
almalıdır” cümlesini ilâve etmektedir.

Cevdet, öldüğü zaman kanuna 
göre aylık veya tazminât alacak ailesi 
ve çocukları olma-dığı için vekâlete 
müracaat edil-memiştir. Fakat bir hâl 
çaresi bu-lunarak daha ziyâde kendi 
para-smdan borçları tesviye edilmek 
sûreti ile bu son arzusu da yerine 
getirilmiştir.

Cevdet’in muallimlik hayatının 
son safhası olarak 4 Nisan 1934’de 
Türkiye muallimleri tarafından 
yapılan ihtifâli burada ehemmiyetle 
kaydetmek icabeder.

(Muallim M. Cevdet'in ebedi 
istiratgâhı)

Cevdet’in genç denilecek yaşta, kendisinden tam istifade edilecek 
bir çağda ölümü ilmi sevenler arasında hiç şüphesiz en çok kendisinden 
feyiz almış olan muallimleri müteessir etmişti.

Maarif müdür muavini Cevdet’in talebesinden Nurullah'm öne 
düşmesi ve İstanbul muallimler kurumunun da ona yardım etmesi ile tertip 
olunan ihtifâle memleketin her tarafına yayılmış olan Cevdet’in talebeleri 
birer sûretle iştirak etmiştir. Bunlardan İstanbul’da bulunanlar bizzat, 
bulunmayanlar telgraf, mektup ve makale göndermek sûreti ile bilâvâsıta 
iştirak etmişlerdir. Hatta bu ihtifâlde bulunmak üzere mercilerindcn izin 
alıp gelenler de olmuştur. Trakya Müfettişliği’nde Sıhhiye Müşaviri olan 
Doktor Feridun Nafiz bunlardan birisidir.

îhtifâl Cevdet’in içinde senelerce hocalık ettiği eski Dârülmuallimin 
(şimdiki İstanbul Kız Lisesi) binasında ve o binanın konferans salonunda 
yapılmıştır.

İhtifâli Nurullah açmış ve muallim Hafız Kemâl idâre etmiştir. 
İhtifâlde Cevdet hakkında söz söyleyenlerin çoğu ya evvelce yahut bu 
ihtifâl vesilesi ile mütalaalarını yazarak vermiş oldukları için kitabın ikinci 
kısmında aynen okunacak olan o yazıları burada tekrara lüzum görmedim. 
Ve telgrafların hepsini dercetmekte de bir faide ummadım. Ancak
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Cevdet’e karşı gösterilen hissiyata ve teessüre bir numûne olmak üzere 
yalnız üçünü kayıt ile iktifa ediyorum:

Üstâdın ruhuna hürmetle ve ananlara minnetle selamlar.
Adana Kız Lisesi Müdürü
Şahab Nazmi

Töreninize katılarak kıymetli hocamız Cevdet’in aziz hatıralarını 
saygı ile anarız:

Zonguldak’ta talebesinden 18 muallim

Talebelerine, gençliğe ve bütün Türk milletine derin bir bilgi ve 
sevgi ile hitap eden hocamız Cevdet’in ölümü bizi çok kederlendirdi. 
Derin hislerle bağlı olduğumuz büyük hocamıza ebedî sükûn ve huzur ve 
onu sevenlere uzun ömürler dileriz.

Erzincan Kültür Direktörü: Bedri 
Erzincan Sakarya Okulu Baş Öğretmeni: Hayri

Söz söyleyenler arasında Doktor 
Feridun Nafiz’in; Cevdet’in neşretmiş 

olduğu îbn Batûta Zeyli jUiil <¿.^1 ’nin 

Avrupa ve bilhassa Alman müsteşrik
leri üzerinde bıraktığı tesire ve bu ese
rin intişarı üzerine Alman müsteşrik
lerinin Halley’de toplanarak söyledik
leri sözlere ve müsteşrikler Cevdet’in 
Arapçasım beğenmekle beraber eserin 
Türkçe yazılması hakkında dermeyân 
ettikleri arzulara dair verdiği izâhât din
leyenler üzerinde Cevdet’e karşı derin 
bir intibâ bıraktı.

Diğer hatibler de Cevdet hakkın- 
daki hislerini ve duygularını söyledik
ten ve daha bir hayli samimî hasbıhâl
lerden sonra ihtifâle nihayet verilerek 
toplu bir halde Edimekapı Kabrista
nı’na gidilip Cevdet’in mezarı ziyaret 
edildi. Orada yine Cevdet’e ait birçok 
hatıralar söylendi ve bu vesile ile Cev

(Muallim M. Cevdet’in son 
resimlerinden birisi)
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det’in yakınında bulunan büyük Türk edibi, ateşli ateşli hatib Süleyman 
Nazif’in mezarı da ziyâret edildikten sonra herkes yerli yerine gitti. Kab
ristandan ayrılırken şairin:

Kadrini seng-i musallada bilip ey Bakî
Durup yaran karşında el bağlayalar sâf saf 

beytini hatırlamamak mümkün olmadı.

Cevdet ihtifâlinde bulunanlardan bir gurup
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IV. CEVDET’İN HUSÛSÎ MUALLİMLİKLERİ 
ve MÜREBBÎLİK HAYATI

Cevdet’in, resmî mekteblerdeki muallimliklerden başka husûsî 
mekteblerden Dârüşşafaka da, Burhan-ı Terakki'de, Şemsülmekâtib'de ve 
Robert Kollej'de hocalık ettiğini görüyoruz. Saydığım dört mektebten üç 
evvelkilerindeki hocalıkları hayatının ilk ve dördüncüsündeki son 
zamanlarına tesadüf eder.

Cevdet, Robert Kollej'e 1926 senesi Eylülünde tayin olunmuş ve 
1930 senesi Haziranında ayrılmıştır. Şu halde dört seneye yakın bir 
müddetle orada hizmet etmiştir.

Bu mektebte Türk dili ve Türk tarihi okutuyor, aynı zamanda dinî, 
İçtimaî, ahlâkî ve tarihî konferanslar veriyordu. Robert Kollej'deki bütün 
talebe öteden beri kiliseye götürülerek Hıristiyan muallimler tarafından 
kendilerine dinî ve ahlâkî mevîzeler verilmekteydi. Sonraları Türk ve 
İslâm talebenin mecbûren bu mevîzelere devam etmekte olması muvafık 
görülmeyerek hükümetçe menedilmiş fakat yerine de bir şey konmamıştı. 
Nihayet Türk- İslâm talebenin bu ihtiyacını temin ve telâfi etmek üzere 
haftada muayyen günlerde birer çeyrek saat devam etmek üzere bir ders 
açılmış ve bu derse Cevdet’le beraber aranan evsâfı hâiz diğer bir kaç 
değerli zat tayin olunmuştu. Hatta bunlardan birisi olan Esat Fuat Bey bu 
hizmetinden dolayı para dahi almazdı.

İşte Cevdet’in Robert Kollej'e tayini bu zamana tesadüf ve bu 
zarurete ibtina eder. Kollej Talim ve Tedris Heyeti, Cevdet’i bu işe 
getirmekle tam isabet etmişlerdir.

Denilebilir ki Cevdet resmî mekteblerden göremediği iyi kabulü ve 
güler yüzü ancak bu yabancı müesseseden görmüştür. Kendisine buradaki 
hizmetine mukâbil ayda 150 lira verilmekteydi. Ayrıca mektebte yatması 
ve parasız yemesi, içmesi de temin olunmuştu. Fakat Cevdet mektebte 
yatmamıştı. Hastalık burada da Cevdet’in karşısına çıkmış, kalbinden 
rahatsız, gürültüden müctenib olduğu için Kollej’den çekilmeğe mecbûr 
kalmıştı.

Cevdet’i bu mektebe tayin ettirten muallim Hüseyin Pektaş’tır. 
Vasiyetnâmesinde bunun için: “İkinci derecede minnettar olduğum zat; 
benim Robert Kollej'e tayinime vasıta olan Hüseyin Beyefendi’dir, 
mezkûr mektebin mezunlarından ve muallimlerindendir. Bu zata 
kemiklerim de minnettardır”, sözlerini okuyoruz.
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Cevdet’in hayatı yazılırken husûsî mekteblerdeki bu türlü 
hocalıklarından ziyâde hatıratında da söylediği gibi kibar konaklarında, 
paşa ve bey çocuklarına vermiş olduğu husûsî derslerden ve 
mürebbîliğinden bahsedilmeden geçmek doğru olamaz. Hayatının her 
safhası hakkında bizi tenvir eden Cevdet; bu safha hakkında da kâfî 
derecede yazılar yazmış, vesikalar bırakmıştır. Ezcümle hatıratında hangi 
aileler nezdinde husûsî sûrette muallimlik ve mürebbîlik ettiğini uzun 
uzadıya yazmakta, o ailelere karşı minnetlerini ve şükranlarını bildirmekle 
hatta dünyadan giderken onlara bu sûretle vedâ etmektedir. Bakınız hu 
cihetleri nasıl anlatıyor:

“Vakti ile birçok ailelere husûsî dersler vermişimdir. Birkaçını 
sayayım:

§ Uşşakîzâdelerden Vecibe ve Rukiye hanımlarla küçük 
birâderlerine ve Latife Hanımefendiye.

§ Roma sefiri Suat Beyefendi’nin üç kerimesi benim şahsıma çok 
büyük nezâket göstermişlerdir. Kendilerine birkaç sene ders vermişimdir. 
Büyük kerimeleri Refika Hanımın zevci dostum doktor Hulusi Behçet Beş 
ne insan zattır. Beni hayatında kardeş edinmiş yüksek bir şahsiyettir, Tanı- 
makla iftihar ederim. Kitaplarımın mühim bir kısmını konaklarında muha
faza etmek gibi iyiliklerini gördüm. Kıymetli kitaplarımı bu zevç vc 
zevcenin lütfü olmasaydı nereye sığdırabilirdim?

§ Esbâk Viyana sefiri Mahmud Nedim Paşa, mabeyn kâtiblerinden 
Abdurrahman Bey, Şura-yı Devlet rüesâsmdan Daniş Bey ailelerine dc 
husûsî dersler verdim.

§ Ahmet Rıza Bey’in ailesini ayrıca zikrederim. Bu necib ailenin beş 
kıymetli ferdine husûsî ders vermişimdir. Büyük ve temiz vatanperver 
Ahmet Rıza Bey semavî gözlerini ebediyen kapadığı gün bu cesur vc 
tarihî ailenin hamâsetini tekrar yâdettim. Ya Rab! Servet ile satın 
alınamayan ne demir irâdeyi kaybettik, dedim. Bu aileden beni en çok 
seven Sadi Bey’dir. Ve tam yirmi altı senelik dostluğumuz vardır. 
Hayatımda tesadüf ettiğim beş on vefakâr şahsiyetten biri odur. Bu mert 
Sadi benim hakîkâten kardeşimdir. Birâderi talebemden eski kaptan Kenan 
Bey’dir”.

Cevdet’in evrâkı arasında Sadi Bey’in bu husûsî muallimlik 
keyfiyetine dair dikkate değer bir mektubu vardır. Bu mektub Cevdet'in 
hizmeti ve aileler nezdinde kazandığı mevkii gösterecektir. Aynen 
neşrediyorum:
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Muhterem üstâdım; 20 / Eylül / 921

Mektuplarıma bir küçük kart ile olsun cevab almamak beni ne kadar 
üzüyor, mahzun ve dil-şikeste bırakıyordu tarif edemem. Fakat hocam 
şimdi ise ne kadar sevindiğimi, bahtiyar olduğumu yazacağım.

Zannederim ki hayatta beni hiçbir hâdise sizin tahsil ve terbiyeme 
masruf kıymetli muâvenetiniz nisbetinde minnettar edemeyecektir. On 
sekiz senedir kalbimde rekâbetsiz büyüyen bu hiss-i şükranı bugün yine 
siz gölgede bıraktınız... Sabâvetimden itibaren tenevvürüm için ibzâl 
buyurduğunuz itinanın ne kadar medyûn ve mütehassısı olduğumu pek iyi 
bildiğiniz için minnettarlığımın tezâufünden bahsetmek için zeminin, 
girizgâhı buradan intihâb ettim.

Yegâne hemşirem Cahide’nin tedrisi için ihtiyar ettiğiniz külfet ve 
inayete, ibraz eylediğiniz merdâne ve âlicenâbâne zahmet ve lütfe nasıl 
teşekkür edeyim? Beni değil, bütün ailemi nasıl minnettar ettiniz hocam 
bunu teşrih edemeyeceğim.

Cahide bir erkek olsaydı tahsil çağı benim hayatı anladığım, 
kavradığım bir zamana tesadüf eden bu çocuğu bilâ tereddüt aile 
muhitinden ayırır irfan hayatına vakf ve bend ederdim. Fakat bir kız 
olması beni çok müşkül vaziyette bırakmıştı. (Muhterem anamın kızı, 
benim kız kardeşim!). İşte bu iki unvan beni durdurdu, düşündürdü, 
şaşırttı, iffetinde salâbet, nezâhetinde katiyet olsun için hatta cahil 
kalmasına bile tahammül ederdim. Eğer cehlin bu husûsâtta en büyük bir 
tehlike olduğunu bilmesem! Vakıa maddî çok sıkıntı çektiğimiz devirleri 
yaşıyoruz. Fakat ne olursa olsun bir muallim, bir mürebbîye bulmak için 
daha fedakârlık edebilirdik. Yalnız erkek değil, nezâhct ve namusuna 
güvenilecek kadın bile şimdi ender değil mi? Onun için hocam, sevgili ve 
mert ağabeyim, İstanbul’dan çıkarken hayatıma ait düşünceye fasıla 
vermiş, bunu sizden rica etmiştim. Minnettar olduğum, size artık bir 
kardeş de değil, köle olduğum nokta işte bu! Üzerimdeki en ağır ve en 
giran-bahâ bir vazifeyi sizin emin ve kudretli ellerinize itimatla tevdî 
edebilmeye muvaffakiyet işte benim saadetim, bahtiyarlığım, emelim.

Annem de derin bir hiss-i şükranla bana bu husustaki saadetini ve 
huzur-ı kalbini yazarken bir aralık garip bir çocuk hissi ile soruyor. 
Oğlum, diyor, yarı kalmasından, bu lütfa bir fasıla ârız olmasından, bu 
tatlı rüyadan çabuk uyanmaktan o kadar korkuyorum ki, ne yapalım, ne 
ikram edelim diyor. Latife ile bir cevab verdim üstâdım. Dedim ki: Hocam 
bir merd-i şirhârdır. Bol bol süt, kaymak ikram ediniz. Zannederim 
memnuniyetle kabul edeceği şeylerin zevk-i vicdânîden sonra birincisi 
budur.
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Ancak sevgili ağabey! Ciddî olarak da bir şey yazdım. Dedim ki: 
Anne, hocam ancak talebelerinin anlayabildiği bir harika-i ahlâktır. Onun 
para ile, herhangi maddî bir şeyle mübâdele edilebilecek hiçbir zevk-i 
ruhanî ve vicdânîsi yoktur. Ancak ben rica ederim ve lütfen pek samimî ve 
kardeşçe olan mantıkî teklifimi, istirhamımı kabul edeceğine eminim ve 
bu onun faziletine, zevk-i vicdânîsine asla eksiklik getirmeyeceği için bizi 
de minnettarlığımızın yanında bir azab-ı kalbî hissetmekten halâs 
eyleyeceği cihetle is’af edilir: Hocama ücret değil şimendifer, vapur 
şirketlerine lâzım gelen şeyi veririz.

Ağabeyim, aramızdaki râbıta ve hususiyet bizi yekdiğeri m iz. in 
safahat-ı hayatına da âgâh etti. Vaziyetlerimiz basit, zengin değili/ ve 
hayatın maddî kademeleri karşısında her hatve bize bir sademe getirir. O 
itibarla sizin maddî vesâitinizi de -ki onunla siz ne hayırlar, nice muhtaç 
talebelerinize iyilik yaparsınız ben bilirim- fuzûlen hebâ etmemizde hiç 
manâ ve münasebet yoktur. Validemin takdime-i maddiyesi arzettiğim 
gibi şirketler ve vesâit-i nakliyeye inhisar ettikçe reddetmeyeceğinize ve 
bundaki samimiyet ve aileviyeti de hoş göreceğinize itimat edemez 
miyim?

Sınıfımızın birincisi Hikmet’le beraber Antakya’da bir buçuk a) 
geçirdim. O, orada sulh hâkimi. Ben de bir Fransız şirketinin mümessili 
olarak bulundum. Hep sizden, Hatıratınızın zengin ve kıymettar 
levhalarından ve şiirlerinden bahsederdik. Fransız sensorunun ifratı 
tahakküm ve tecebbürü size oradan istediğimiz gibi müşterek bir mektup 
yazmak şevkimizi selbetmişti.

Ellerinizi bütün hürmet ve tazimimle, takdis ve tebcilimle öperim, 
hocam efendim.

Cevdet’in husûsî muallimlik ve mürebbîlik yaparken aileler 
nezdinde kazanmış olduğu mevkii ve onlara telkin etmiş olduğu hürmet ve 
emniyeti daha iyi anlayabilmek için bu kitabın ikinci kısmına konmuş olan 
Profesör Doktor Hulusi Behçet’in yazısından da şu bir kaç satırı alıyorum.

“Namus ve fazileti, pek nadir şahsiyetlerde görülen kuvvetli 
seciyeye müsteniddi. Seneler geçtikten sonra ailemizden hiçbir sûretle 
ayırt etmiyorduk. Büyük vâlide onu evladı gibi sever, kayın pederim ve 
vâlidem bizlerden ayırt etmeyecek derecede muamelede bulunurlardı. 
Evimize gelir, odasına çıkar, husûsî kitapları için ayrılan dolaplarda 
eserlerini tanzim eder, okur ve evimizi kendi evi gibi telâkki ederdi ’.

Bu iki ailenin, Doktor Behçet’le Sadi’nin Cevdet hakkındaki 
şahadetleri çok kıymettar değil midir? Bir husûsî muallim, bir mürebbî 
için bundan ziyâde iftihar edecek meziyet olabilir mi?



74 MUALLİM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

Bakî kalan bu kubbede bir hoş seda imiş 
ne kadar doğru.”

§ Cevdet’in evrâkı arasında bir mektup bilhassa göze çarpar. Bu 
mektubun zarfı üzerine “Hayatımda en aziz bildiğim vesikalardan biri 
budur. Yazan benim ders verdiğim bir İtalyan binbaşısıdır”, cümlesini 
yazmış ve mûtâdı veçhile M. Cevdet diye altını imza etmiştir.

Mektup Türkçe’dir. Bir harfini değiştirmeyerek olduğu gibi 
neşrediyorum.

“Hocam efendi;
Kosti’nin vahşi palikarya ordularının Anadolu’dan def ve tardı, 

İzmir ve Bursa’nın istirdâdı ve binnetice elde edilen muzafferiyet-i milliye 
münasebeti ile tebrikâtımı takdim ederim.

Arkadaşlarımla beraber palikarya kiryelerin İstanbul’a karşı vukuu 
muhtemel tecavüzlerine mani olmak üzere Çatalca hudutlarında 
bulunduğumdan daha evvel size yazamadım. Muzafferiyet-i milleyenin 
istihsâline bu kadar olsun ben de iştirak ettiğimden son derece 
memnunum. Bâkî takdim-i ihtirâmât eyler ve samimiyetle ellerinizi 
sıkarım.”

18 Eylül 1922
Şakirdiniz: Yüzbaşı tercüman 

(imza okunamamıştır)

§ “Tam mürebbî olarak istihdam edildiğim zat yalnız Nejat Bey’dir. 
Ötekilere yalnız ara sıra gidip gelmek fakat mürebbîlik etmemek üzere 
ders vermişimdir”.

Evet; Cevdet Nejat adındaki gence hepsinden ziyâde hizmet ve emek 
sarfetmiş ve bu çocukla on bir sene yakından meşgul olmuştur. Cevdet 
gibi milliyetçi olduğu kadar dindar olan, şarkı bildiği kadar garbı da 
tanımış bulunan bir muallimin zengin bir aile nezdinde kâbiliyetli bir genç 
üzerinde o zamana kadar okuduklarını, gördüklerini hulâsa fikirlerini ve 
emellerini nasıl tatbik ettiğini ve bu işte, bu tecrübede ne dereceye kadar 
muvaffak olduğunu, mürebbîlikte, talim ve terbiyede nasıl bir metod takib 
eylediğini ve hangi eserleri genç çocuğa okuttuğunu öğrenmek 
isteyenlerin çok olacağına kâniim. Bu noktanın tavzihi henüz bizde 
yazılmamış olan talim ve terbiye yahut maarif tarihi için de elzemdir 
sanırım.
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Talih ve tesadüf bizi bu husûsta da tenvir edecek vesikayı temin 
etmiştir. Nejat öldükten sonra hatıra defteri Cevdet’in eline geçerek bu 
deftere uzun bir yazı yazmış ve hepimizin öğrenmek ve bilmek istediğimiz 
şeyleri bu yazısında bütün tafsilâtı ile göstermiştir. Bu yazıdan Cevdet'in 
metodu, samimiyeti, kadirşinaslığı ve iyiliğini gördüğü bir aileye ve bil
gence karşı beslediği şükran hisleri hulâsa ahlâkı, seciyesi ve muhitine 
telkin ettiği emniyet ve itimad apaçık görünmektedir. Bu yazının herkesi 
bilhassa talim ve terbiye sahasını alâkadar etmeyen birkaç husûsî fıkrası 
çıkarılarak hemen aynen bu esere konulmasında çok faide gördüm. 
Okuyacakların da bunda isabet ettiğime hükmedeceklerine eminim.

“Merhum Nejat Bey’i nasıl tanıdım?” adını taşıyan bu yazının baş 
tarafına: “Ben de vefat ettikten sonra merhametli bir ele düşerse ibret ve 
rikkâtle okunur mülâhazası ile merhûma ait bazı duygularımın bu cüzdana 
kaydetmeyi mağfirete vesile saydım”, cümlesini yazdıktan sonra:

“Yavrum seni Küplüce’ye gömdüler. Bir sene sonra vücudun 
çürüyecektir. Ben seni satırlarınla satırlarım içine gömdüm. Ve defterinin 
iki kapağı ile tarihî tabutunu kapadım. Yazı ebedîdir derler. Ezelî ve ebedî 
Tanrı’dan bu defterin hıfzını dilerim”, sözlerini ilave ediyor.

Cevdet’in aziz ruhu şadolsun; bu defteri notları arasına gömmek 
değil kitabının sahifeleri arasına koymakla daha ziyâde ebedileşmiş ve 
herkesin daha kolay okuması temin edilmiştir.

Bence bu yazının en değerli taraflarından birisi de Cevdet’in; kendisi 
gibi yetiştirmek istediği bir gence on bir sene içinde okuttuğu kitapların 
bilinmesidir. Cevdet bunu da ihmal etmemiş kayıt ve zaptetmiştir. Acaba o 
tarihlerde, her manâsı ile o intikâl devresinde bir mürebbînin kıymet 
verdiği kitaplar yalnız bunlar mıymış? Nejat yaşasaydı Cevdet ona daha nc 
gibi kitaplar okutacaktı? Bunlar üzerinde durulacak meselelerdir ve 
bunların cevablarmı talim ve terbiyeciler arayıp bulsunlar... Cevdet, 
hatıraya şöyle başlar:

“On bir sene oldu. Meşhur vatanperver Ahmet Rıza Bey ailesine 
mensub kız ve erkek beş altı gencin husûsî hocası oldum. Bir gün bana 
Dârülmuallimin’de Nejat Bey’i tanıyor musunuz? dediler. Evet birinci 
sınıftadır. Zeki, ve pek temiz bir İstanbul çocuğudur. Niye sordunuz ’ 
dedim.

- Nejat Bey, Beylerbeyi’nde Hasip Paşa yalısında oturur. Yah. Paşa 
merhûmun oğlu Hami Bey’indir. Zevcesi Mısır prenseslerinden Fethiye 
Hanımefendi’dir. Nejat Bey sizi Hami Bey’le prensese çok senâ etmiş. 
Cevdet Bey’i bana husûsî muallim olarak tutunuz demiş. Sizi arıyorlar, 
cevabını verdiler. Birkaç gün evvel de Nejat Bey bana mektebte sormuştu.
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- Bizim yalıya haftada bir defa olsun gelebilir misiniz? Tatillerde de 
bana husûsî ders verebilir misiniz?

Adî günlerde size ancak mektebte ders verebilirim. Tatillerde ise 
vaktim müsaittir, demiştim. Artık aramızda İlmî râbıta başlamıştı.

Nejat Bey’in annesi Hami Bey’in sütannesiydi. O haysiyetle Nejat 
Bey’in kuvvetli bir tahsil görmesi gerek Hami Beyce, gerek prensesçe 
matlûbtu. Hatta prenses Nejat Bey’i üç dört sene sonra İsviçre’ye tahsile 
yollayacağını söylüyordu. Benim için ne acı hatıradır ki Nejat Bey 
Dârülmuallimin’i bitirirken prenses hastalandı. Tedavisi için burada ve 
Avrupa’da 20.000 lira sarfedildi. Fâidesi olmadı. Müteverrim olarak vefat 
etti. Naş-ı mağferet-nakşı Avrupa’dan Mısır’a nakledildi. Hidiv 
hânedanma mahsûs hatireye defnolundu. Hami Bey pek müteessir olarak 
Mısır’dan İstanbul’a avdet eyledi. İrtihalini haber aldığım gün hüngür 
hüngür ağladım. Merhumenin Nejat Bey sayesinde çok lütfunu 
görmüştüm. Anlatacağım. Merhumenin irtihâli anacığımın vefatına pek 
yakındı. Her ikisinin birden ufûlü kalbimi çok dağdâr etmiştir.

Hami Bey’e gelince; pederinden müntakil Selanik taraflarında pek 
vasî çiftliklere mâlik ise de Balkan Harbi’nden beri o çiftlikleri satamamış. 
Yunan hükümetinin kıymet îtâsına muvafakat eylediği kısımların parası da 
on beş yıldır alınamamıştır. Yunan avukatlarına sarfettiği para o kadar 
çoktur ki Hami Bey’in buradaki servetini kurutmuştur. Prenses zamanında 
bir saray gibi işlediğini gördüğüm koca yalı elyevm uşaksızdır. Ve yalnız 
bir ahçı, ile bir kalfaya mâliktir.

Nejat Bey; hâmilerinden birinin vefatı, birinin de siyaseten ve 
iktisaden felaketi yüzünden öksüz kaldı. Bereket versin Dârülmuallimin’i 
bitirmişti. Evvelâ Kadıköy Orta Mektebi’ne, müteâkiben Kabataş 
Lisesi’ne muallim oldu. Maaşa geçti.

Prensesin emri veçhile Nejat Bey’in gerek mektebte nezâreti, gerek 
tatillerde idâresi bana aitti. îki ayda bir rapor yazıp takdim ederdim.

Bu mürebbîlik meselesini takviye eden bir âmil de Ahmet Rıza Bey 
ailesi oldu. O aileye hürmeten ilk ay prensesin yolladığı parayı almak 
istemedim ise de muvaffak olamadım. Şu yirmi beş senelik tedris 
hayatımda İstanbul’un kibar ailelerinden sekiz on kadarı ile münasebet-i 
İlmiyede bulundum. Prensesten aldığım parayı hiçbirinden alamadım. Bu 
biraz tabiî gibi görünürse de öyle değildir. Prenses Nejat Bey’in her 
husûsta terakkisine masrûf olan samimî ihtimamı çok takdir etti. Ve bir 
yerine beş nisbetinde ödedi, ikisi de hakkın rahmetine kavuşan bu aziz 
ruhlara benden yüzlerle selam.

Nejat Bey merhûm; annemi çok severdi. Onun Niş şîvesi ile karışık 
hikâyelerine bayılır, hele sûret-i mahsûsada yetiştirdiği çiçeklerin tohum 
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ve yapraklarına mahsûs kutularına hayran olur ve yetmişlik annemin gayet 
ince oyalar yaparak gömleklerimi tezyin edişine bakar da: “Hanım nine siz 
harikasınız derdi.”

Zavallı anneciğim! Sen yaşasaydm bir inci gibi masum telâkki 
ettiğin Nejat Bey’in gaybûbetine tahammül edebilecek miydin? Her şey 
hatıra gelirdi. Fakat Nejat gibi cevvâliyetin mücessem numûnesinc ölüm 
yakıştınlamazdı. Efsûs!

Nejat merhûm; annemin her vakit gönlünü yapar, mevsiminde 
Beylerbeyi’ndeki cesîm yalının bahçesinden kiraz, kayısı, armut getirir, 
hayır duasını alırdı.

Nejat Bey’in ve onun asîl hâmiyesinin bana karşı velînimetlik 
derecesine çıkaran pek büyük bir iyiliğini işte bu aralık gördüm. Harb ı 
Umûmi’nin ekseriyeti kasıp kavurduğu ve ete, şekere, pirince hasret 
bıraktığı senelerde idi. Anacığım pek ağır sûrette hastalandı. Meşhur 
doktorlara muntazaman göstermek lâzımdı. Bunun için yüzlerle liraya 
ihtiyaç vardı. Bu kadar parayı nereden bulacaktım? Aldığım para ancak ev 
idâresine kifâyet ediyordu. Allah Nejat Bey’i şevketti. Asâletin, inceliğin 
timsâli olan bu genç prensese meseleyi anlattı, benim vaziyetimi söyledi, 
îslâm merhametinin yüksek umdelerim imanında yaşatan prenses anam 
için Beyoğlu’nun en mârûf bir iki doktorunu aylarla bize yolladı. Gerek 
ilaç, gerek tedavi ücretlerini kesesinden verdi. Mübalağasız bin lirayı 
mütecâviz bir para! Şunu da ilave edeyim:

Nejat Bey’in tahsiline nezâret vesilesi ile bana verdiği mcbzûl 
paralarla 2.000 kadar kitap tedârik ettim. İşte aziz ruhları karşısında 
haykırıyorum. Dünyada iki velinimet gördüm; biri prenses, öbürü Nejat 
Bey. Bu satırları gözlerimden yaşlar akarak yazıyorum. Allah her ikisine 
de ganî ganî rahmet eylesin. Beş sene içinde anamla prensesi, en nihayet 
Nejat’cığımı kaybettim. Rabbim bana sabır ver...

Nejat Bey’in bu büyük vesâtet-i hayriyesine mukabeleden gen 
durmadım. Prensesin irtihâlinden biraz sonra Nejat Bey mcktcbtcn 
çıkmıştı. Zâhire bakılırsa koskoca delikanlı olan, mektebi bitiren bir 
gencin husûsî mürebbîsi ile alâkası kalmamak lâzım gelirdi. Fakat 
merhûm böyle düşünmüyordu. O, ilelebet annemin manevî evladı ve 
benim küçük kardeşim olmaya ahdetmişti.

Sonra hukuk fakültesine girmek, birkaç sene sonra muallimliği 
terketmek istiyordu. Bunun için beni her vakit bir yardımcı ve kendi 
tabirince bir mürşid telâkki ediyordu. Her hafta iki saat musâhabc 
edecektik. Nejat Bey maaşa geçtiği için benim emeğimi de ödemek 
istiyordu. Fakat annem merhûmeye karşı vesâtet eylediği pek büyük 
hayırdan dolayı benim hakîkâten küçük velinimetim olan Nejat Bcy’dcn 
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bir şey isteyemezdim. Bu sûretle merhûma beş sene ücretli, beş sene 
ücretsiz hizmet ettim. Daha doğrusu merhûm benim beş sene değil, on 
senelik emeğimi bile ödeyen azim bir hayırda bulunmuştu. Yani o benim 
emeklerimi tamamen ödedi, ben onun lütfunu ödeyemedim.

Dört sene Galatasaray’ına her hafta muntazaman gidiyor, iki saat 
kadar merhumla musâhabede bulunuyordum. Bu defteri bir zaman sonra 
okumak tesadüfünde bulunacak karîe haber vereyim ki Galatasaray 
musâhabeleri bana Dârülmuallimin’de iken fark edemediğim yeni 
kâbiliyetlerin habercisi oldu. Nejat Bey Dârülmuallimin’de 15 türlü dersin 
ağırlığı altında bunalıyordu. Kitâbetle tarihten başka hemen hiçbir dersle 
kaviyyen alâkadar olmuyordu. Hatta ısrarlarıma, gücenmelerime rağmen 
vaziyet değişmedi. Halbuki Galatasaray’ına muallim olup da çok sevdiği 
Türkçe dersi ile tarihî, ahlâkî musâhabelere kavuşunca yüksek merâkı tabiî 
istikâmetini buldu. Ne bakayım? Merhum yetiştiği asâlet, servet ve haşmet 
muhitinin parlak bir şûlesi gibi yanıyor. Tarihî kıymeti hâiz her ne 
tasavvur ederseniz Nejat Bey onun hayret-fezâ bir âşıkı. Prensesin getir
diği kilimlerin, kumaşların, yüzlerle çeşit eşyanın, resimli mecmuaların... 
Nejat Bey’in zekâsında derin bir intibâh yaptığını gördüm.

Muayyen günlerde müzeleri ziyâret ederdik. Vazoların envai, 
kıymetleri hakkında benim bilmediğim şeyleri söylerdi. Bu mevzuları 
yalıda, mektebte, bazen Beylerbeyi sırtlarında ulu ağaçlar altında Frenkçe 
me’hazlara müracaat sûreti ile tevsî ederdik. Türk mühürleri ve pulları ile 
paraları hakkında onun kadar merâklı bir tek mektebliye ve bir muallime 
rast gelmedim. Ben ki yirmi beş senede akallî 200 muallim gördüm. îki - 
üç bin talebe yetiştirdim. Miralay Ali BeyTe Ahmet Tevhit Bey gibi 
ömürlerini meskûkâtın tedkikine hasretmiş bir iki yüksek zat, tabiî 
müstesna ve bahisten hariçtirler.

Merhum benden sûret-i mahsûsada İslâm ve Türk tarih-i umûmisi ile 
ayrıca eski İran ve Mısır tarihini okudu. Bana birkaç Sasanî parası ile 
Abbasî ve Selçukî Türk meskûkâtına dair yirmiden fazla para hediye etti. 
Ne merâklı genç idi.

Hocam; ömrüm olursa seninle bir gün Totankamon’un mezarına 
gideceğim diyordu.

Nejat Bey yaşadığı muhît içinde Mehmet Ali Paşa ile Hidiv İsmail 
Paşa ve Prens Mustafa Fazıl Paşa’ya ait yüzlerle hikâye işitmişti. Bunları 
asîl çehresine has bir heyecan içinde lezzetle anlatırdı. Bizim fermanların 
üslûbunda büyük bir haşmet bulur, sık sık ferman okurdu. Husûsiyle 
Mehmet Ali Paşa zamanından son devre kadar yazılan fermanların sûret- 
lerini tam bir sene ısrar ve sebâtla okudu ve bana da okuttu.
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Bir gün prensesin kitapları arasında Vâmık ve Azra hikâyesini 
görmüş, bu hikâyenin İstanbul kütüphanelerindeki nüshalarını aramak için 
beni bir ay sıkıştırdı. Daha mektebte iken kendi merâkı ile tamik ettiği 
meselelerden biri: Türkçemizin Mısır’da ne zaman müterakki, ne zaman 
mütedennî olduğuna dair vesikalar taharrisi idi.

Dünyada en çok sevdiğim dostlarımdan olup Rusya’da bulunduğum 
iki sene zarfında vâlideme birçok yardımı sebkeden manevî ağabeyim 
Hacı Said Bey vakti ile Mısır’da Hidiv maiyetinde Divan-ı Türkî riyasetim 
ifâ eylemişti. Bu bâbta bize mükemmel bir merci olabilirdi. Nejat Bey’in 
tahsiline nezârete başladıktan sonra irtihâl eden bu aziz dostum Nejat 
Bey’in daha mektebte iken böyle mühim bir tarihî meseleye alâkasını 
hayretle telâkki etmiş; “bu genç yaşarsa pek nâfiz bir tarihçi olacaktır”, 
demişti. Efsûs! İkisini de kaybettiğim bu vücutların elyevm siyah 
hatıralarından başka neleri var? Ah hayat! Ruhun bekâsına imanım olmasa 
çekilmez belasın!

Nejat Bey; Mehmet Ali Paşa ile vârislerinin himmetleri ile Mısır 
kütüphanesine vazedilen binlerle âsâra dair bana bir fihrist hediye etmişti, 
îki cildi Dârülmuallimin’e vakfettiğim kitapların arasındadır. Bu 
fihristlerde Hidiviye Kütüphanesinde teşhir edilen Kur’an-ı Kerim'lerc 
dair de izâhât vardır.

Nejat Bey bunları okudukça masum bir kıskançlık duyar. Bizim 
İstanbul’da mahfuz Kur’an-ı Kerim nüshalarına nefâset ve hüsn-i hat 
itibarı ile ne Mısır ne de British Museum yetişemez derdi. Bu sâika ile idi 
ki Evkâf Müzesi’nin bütün koleksiyonlarını tedkik etti. En yüksek 
hattatların Türkiye’de yetiştiğine kanaat ettikten sonra bütün bir sene Şeyh 
[Hamdullah], Seyit Abdullah, Hafız Osman, Eğrikapılı, Yesarî ve 
Yesarîzade, Celâleddin, Rakım, Haşim, Kadıasker Mustafa İzzet, Râşid. 
Vahdetî, Hacı K’âmil Efendilerle Şefik, Sami, Tuğrakeş Hakkı Beyler 
üzerine izâhât istedi. Nefâis içinde yaşayan bu mücevher zekâyı memnun 
etmek için Timurlenk, Bay Sungur, Hüseyin Baykara ve Alı Şîr 
devirlerine dair de Farisî tarihlerden birçok hikâyeler, fıkralar okudum. 
Sanatkârların eskiden nasıl himâyeye mazhar olduğuna, bu hayret-bahş 
bediaları takdir edenler olmasaydı sanatın bir şey doğurması imkânı 
bulunmadığına dair iki ay musâhabeler yaptım. Eski talebemden ve 
hattatlardan muallim Süreyya Bey’in pederi Haşan Rıza Efendi’nin 
Beyazıt Kütüphanesindeki Hilye-i şerifesini ziyâret ederken Rıza 
Efendi’ye Cevat Paşa merhûmun dört yüz sarı altına bir Kur’an-ı Kerim 
yazdırdığını anlattım. O kadar mütehassis oldu ki ağladı.

Sâbık Divan-ı Hümâyun tuğrakeşi ve asrımızın Rakı m’ı İsmail 
Hakkı Bey üstâdım; Nejat’ın rahatsızlığından pek müteessir olmuştu. O 
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rahim kalp bu nefiseler âşığı ve üstâdın eserlerinin meftûnu olan Nejat’ın 
zıyâına kim bilir ne kadar yanacaktır!

Merhum her sene hattat mektebi sergisine benimle beraber gider, 
tezhib işlerine çok alâka gösterirdi. Eski yazılardan kûfîyi mükemmelen 
okurdu. Bunu prensesin tavsiye eylediği Mısırlı bir tarih mütehassısından 
öğrenmişti. Epey müddet serpûşlara merâk etti. Elliden fazla serpuş 
envaını tersim ederek bana gösterdi. Bir nüshasını istemediğime pek 
müteessifim. Metrûkâtını tedkik meselesi ailesince bana havale 
edildiğinden belki bulurum. Kaydedeyim ki bu tersimât bir eserden 
alınmış değildir. Beni zorlayarak ve beraberine alarak gezdiğimiz 
mezarlardan istinsah edilmiştir.

Kalemi canlı ve renkli idi. Güzel düşünür ve tabiî manzaraları 
sevdiği kadar güzel tasvir ederdi.

Çok teşvik eylediğim halde Arapça’ya merâk sardıramadım. 
Farisî’yi çok severdi. Bilhassa Gülistan ile Hayyam’ın Rubailer’ini tam bir 
sene okuduk. Şehnâme’nin efsanelerinden çok zevk alırdı. Benim 
yazdığım Şehnâme’ye medhal ona çok geniş ufuk açmış. Kendisi böyle 
söylerdi. Bununla bittabiî iftihar ederim.

Merhum Mevlevîliğe kıymet verirdi. Kendisine Mesnevî’den bir kaç 
parça okuttum. Mevlânâ ile Eflatun arasında mukayeseler yaptım.

Mûsikîden pek mütehassis olduğunu ayrıca ilave etmeliyim. 
Makamına riayetle okunan ezanlar Nejat’ı hazin hazin ağlatırdı. Meftûn 
olduğu makamlar: Şehnâz, Hüseyni-i Kürdî, Hüzzâm, Sûzidilârâ, 
Sultani yegâh fasılları idi.

Hayyam’ın parçalarını feylesofça, Sadi’nin Tazarrııâf ını dervişçe, 
Firdevsî’nin Rüstem ve Zal mefâhirini hakîkâten askerce okur ve beni 
inşâddaki kâbiliyetine hayran bırakırdı. Zavallı yavrum! Bundan sonra 
Şehnâme’nin penbe gülleri bile ruhumda kızgın demir damgası olacak. O 
satırları okurken ebedî ziyamı düşünüp zehir olacağım.

Merhuma Şehnâme’den lâzım gelen parçaları Viyana’da matbû bir 
nüshadan okudum. Bir gün şarkın artık bu eserleri takdirden vazgeçtiğini, 
temiz ve nefis bir Şehnâme’nin tab’ına, fotoğraf, matbaacılık sanatlarının 
harikalar yarattığı bu asırda ne Hintlilerin, ne îranlıların muvaffak 
olamadığını teessüfle söyledim. Viyana nüshasındaki hüsn-i tertibe nazar-ı 
dikkatini celbettim. Dedi ki: Bizde sanat ve sanatkârların takdir edildiği 
eski devirlerde yazılmış bir Şehnâme göstersenize. Peki dedim. Ve bir gün 
Fatih Sultan Mehmet Hân’ın nefs-i hümâyununa mahsûs olarak yazıldığı 
üzerindeki kayıt ile sabit olan nefiseyi, diğer bir gün de tezhibine tam yedi 
sene emek sarf edilen diğer bir bedîayı gösterdim. Tam bir saat vecd 
içinde temaşa etti.
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Ben bu eski takdirkârlığın Şehname’ye münhasır olmadığına, 
Türkçe eserlerden çoğunun dahi aynı haşmet ruh ile tezhib edildiğine dair 
izâhât verdim. Birçok hendese, hesap, tarih, edebiyat, divan, tıp ve hukuk 
kitapları gösterdim. Bütün bu şaheserlerin bugün yüzlerine tükürüldüğünü, 
adam akıllı bir fihristi bile mevcut olmadığını söyledim. Bizim fihristleri 
elimdeki Alman fihristler ile mukayese ettirdim, ne acı bir mukayese!

Türk edebiyatına dair benden ders aldığı zaman zevkine 
karışmazdım. O; zevkinin rehberliği ile Ruhî-i Bağdadî’ye, Şeyh Galib’e, 
Nef’î’ye; yenilerden Namık Kemâl’e, Abdülhak Hâmid’e, Fikret’e, Cenab 
Şahabeddin’e, Fazıl Ahmed’e pek teveccühkâr idi. Ruhî’nin dört parçası. 
Fikret’in Nef’î’si Namık Kemâl ile Hâmid’in bazı yazılan ezberinde idi. 
Bunları ben zorlamadan beller ve bana ancak İstanbul çocuklarında 
görülen bir inşâd-ı isabet ile okurdu.

Cenab-ı Hakk’a çok mu’tekid idi. Gerçi asrın birçok gençleri gibi 
namaz kılmazdı. Fakat züppe değildi. Mübarek gecelerde ekseriya bana 
gelir; “Beni lütfen camie götürünüz, Rabbime yalvarayım”, derdi. Ben. bu 
heyecandan istifade eder, dinî telkinlerde bulunurdum. Kur’an-ı Kerim’i 
baştan başa anlamadığına müteessifti. Arapça öğrenemedi. Lâkin Farisîyı 

pek severdi. Ben Kur’an-ı Kerim’in ruhuna nüfûz ettirmek için jU) ile 

(oy) surelerini tam iki ay terceme ve izâh ettim. Bütün bu derslerde kuru 

tefsircilikten vazgeçtim. Her âyetin işâret veya tasrih eylediği eski ve yeni 
medeniyet hâdiselerine, tarihî vakıalara, asri hayatın masum veya çirkin 
sahnelerine tatbik-i efkar sureti ile mukayeseler yaptırdım. Cenab-ı Hakk 
imkân verirse bu iki sureyi merhûma verdiğim şekilde yazacağım. Ve 
sevabını Nejat’ın ruhuna ithaf edeceğim. Bu vesile ile Türk gençleri iki 
mübarek surenin makûl bir tefsirini elde etmiş olacaklar zannederim.

Bir gencin bu çağlarda dinsiz kalmasındaki tehlikeyi bildiğim için 
merhumu yalnız şark zekâları ile değil garp dehaları ile de irşâda çalıştım. 
Allah bu sa’yimden razı ise benim için ne saadet!

Ben Nejat Bey’e garp âlemi filozofları içinde en yüksek adamların 
dinin kıymeti üzerine mülâhazalarını okudum ki ikinci veya beşinci 
derecede heriflerin sözü ile sapıtmasın. Meselâ Bühner bir dinsizdir. Ve 
eseri kemâl-i tehâlükle yine bir dinsiz Türk tarafından dilimize 
nakledilmiştir: Madde - kuvvet. Ben Bühner’den çok yüksek bir pâycdc 
olan ve beynelmilel bir itibara mâlik bulunan mütefennin-i kâmil 
Flamaryon’un Madde - kuvvet reddiyesi'ni kendisine okuttum.

Bühner’in fikirlerindeki sakatlığı biz seçemiyoruz. Bak yüksek bir 
adam nasıl anlıyor. Bu sevimli görüş mantarların zehirini nasıl buluyor 
dedim.
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Kezâ Avrupa’nın en yüksek filozoflarından Spencer ile Chon le 
Boch’un din ve fen terbiyesi, dinsizliğin zararları üzerine makalelerini 
okudum. Hiç unutmam; bekâ-yı ruha dair Eflatun’un muhâverelerini 
okuduğum zaman heyecandan titriyordu.

Fennin temellerini kuran Newton’un, Kepler’in, Laplas’ın, Line’nin, 
Pasteaur’un dindar olduklarını söyledim. Ve yazılarını okudum. Meşhur 
kimyager Bertelo’nun dinsizliğine karşı Pasteaur’un demir gibi metin 
müdafaalarını terceme ettim. Rahmetli çok müteheyyic oldu. Ve 
Pasteaur’un hayatı üzerine yazılan mühim bir kitabı beraber okuduk1.

1 Bu kitabı Doktor Galip Ata, Türkçe terceme etmiş ve 1935’de Devlet Matbaası’nda 
basılmıştır.

Merhumun kütüphanesini ben teşkil ettim. Ve en kıymetli eserlerden 
biri olarak Spencer’in terbiye kitabını hediye ettim. Ne aziz hatıralar!

Nejat Bey, temizliğin mücessem heykeliydi. Üstünde, başında 
elbisesinde hulâsa hiçbir şeyinde tek bir lekeye, bir kere tesadüf imkanı 
yoktu. Pedagoji kitapları; husûsiyle çocuk mürebbîlerinde birinci meziyet 
temizliktir derler ve temizliğin faidelerini uzun uzadıya sayarlar. 
Mübalağa etmediğime kâilim: İstanbul’un 15.000’i mütecâviz ibtidaî 
hocaları arasında merhûm derecesinde temiz, hem sahte bir iltizâmla değil 
tabiî, cibillî bir şuurla temiz beş ferde tesadüf edilemez, o, temizlik 
şi’ânnın havarisiydi diyebilirim. Husûsiyle dişlerinin her an temizliği 
hayret-bahş derecedeydi.

Sonra ibtidaî hocalarının bir haylisi hikâye söylemenin yolunu 
bilirler. Fakat Nejat gibi İstanbul çocuğunun, güzel söz söyleyen yüzlerce 
zekâ arasında büyümüş bir İstanbul cevherinin ifadesindeki tatlılık herkese 
müyesser olmaz. Bunu yüzlerle genç yetiştirmiş ve pek çok mukayeseler 
yapmış bir tecrübeli adam sıfatı ile söylüyorum.

Ben her şeyi doğru bildirmek vazifesi ile mükellefim. Onun için 
Nejat’ın büyük bir kusurundan da bahsedeceğim: İsraf. Üzerinde çok 
müessir olduğumu merhûm; minnet ve şükranla yâdettiği halde hesapsız 
para sarfiyâtmdan vazgeçirmeğe muvaffak olamadım. Gerçi borcu yoktur. 
Fakat tasarruf edilmiş on parası da yoktur ki pek fena bir misaldir. 
Bununla beraber aziz yavrum kimsenin hakkını yemediğin için bu kusurun 
bir gün tashih edilir hatalar arasına geçebilirdi. Yazık ki ömürcüğün vefa 
etmedi.

Hastalığı 15 Mayıstan itibaren 5 ay sürdü. îki ayı Prevantoryom’da 
üç ayı Haydarpaşa’da İntaniye Hastanesi’nde devam etti. Ve hayatı 12 
Kanun-ı Evvel 1929 tarihine müsâdif Perşembe günü saat 4.j(),da söndü. 
Mevlâ ganî ganî rahmet ede. Hastalığı müddetince arkadaşlarından ziyâret
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edenlere, bir mazereti olup da gelemeyen ve fakat mektupla hatırını soran
lara pek minnettar kaldı. Vefatında kendilerine şükranlarının tebliğini bana 
vasiyet etti. Galatasaray kütüphane memuru Mustafa Bey pek çok şefkat

•X»» * < ve*
Nejat'ın hatırası

[Bu resim Muallim Cevdet tarafından tertip edilip Nejat’ın hatıra
defterinin iç sahifesine yapıştırılmıştır]

gösterdi. Müteaddid kereler ziyâret ile merhûmu teselliye çalıştı. Şahab 
Nazmi, Cemal ve İzzet Beyler birer kere ziyâret ettiler. Şahab Bey o 
müessir ve ümit-bahş mektubu ile merhûmu ne kadar dilşâd etti. Ahmet 
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Rıza Bey’in alâkası derin şükranlara lâyıktır. Rıza Bey; merhûma ait bazı 
şeyleri sevine sevine ifâ ederek kalbinin yüksekliğini gösterdi.

Nejat’ın ölüm döşeğindeki sözleri:
- Ah bir kere kalkâbilsem ve hocamla şu yeşil kırlarda gezebilsem
- Bir şey içebilmek, saadet imiş! Üç gündür boğazımın şişi bir kaşık 

çorba içmeğe bile müsaade etmiyor. Annem ve hocam her şeyi getiri
yorlar, bir lokmasını bile yemek mümkün değil.

- Kendime çok acıyorum 25 yaşında ateşe yandım.
- Hocam! kabrim Küplüce Camii hazîresinde olsun, ne bir hayvan 

ne bir fert kabrimi çiğnemesin. Beni sevenler ara sıra ziyâret edip ruhuma 
Fatiha okusunlar.

- Bana bakan Necmiye Hanım ne şefkatli! onu ikinci anne edindim. 
Hocam vefat edersem resmimi kendisine hedeya et. Beni gamlı gamlı 
yâdeylesin.

Beni ziyâret eden, mektup yazan dostlarıma son selamımı tebliğ et, 
resimlerimi tevzi et.

- Hocam çok ıztırab çekiyorum. Eski Nejat değilim. Çehrem ve 
bedenim kadide döndü, ilaç içmek için elim kalkmıyor.

- Ağrılarım bir yerde değil her yerde. Ciğerlerim ağrıyor. Bir 
kulağım sağır oldu. Hiç işitmiyorum. Başım çatlıyor, bir dirhem et 
kalmadığı için yatakta bile oturamıyorum. Kemiklerim batıyor. Ah çok 
çekmesem. Çabuk ölsem.

Vefatı beş dakika sürmüştür. Annesine: “Babam geldi, çağırıyor 
gidelim” demiş. Annesi de: “Hocan Cevdet Bey gelsin de beraber 
gidelim” demiş.

Ve merhûm “peki” demiş, başını çevirerek ruhunu teslim eylemiştir. 
(Rahmetullahi aleyh)

Cevdet; Nejat öldükten sonra vasiyetlerini yerine getirmiş, 
ölümünden alâkadar olanları haberdar etmiştir. Onlardan gelen taziye 
mektuplarına da cevablar yazmıştır. Bu meyanda Viyana’da tahsilde 
bulunan Nejat’ın arkadaşlarından ve kendi talebesinden Fuad’a yazdığı 
mektupta aşağıdaki fıkralar bilhassa bu mevzûu tamamlayacak mahiyette 
görüldüğü için onlarda burada bulundurulmuştur:

“Zavallı Nejat’ın ebedî ziyamdan doğan pek derin kederi sizin bu saf 
ve ulvî hitabınız derecesinde tadil eden ikinci bir lütfü muhîtte henüz 
bulamadım. Yüksek ruhlu yavrucuğum; sen beni, ne kadar çok 
severmişsin ki merhûmu tanıyan elli bu kadar arkadaşı arasında ta 
Viyana’dan taziyeye şitâb ettin. Ben senin ne temiz ne necib bir mâye-i 
insaniyete mâlik olduğunu önceden anlamıştım. Avusturya ufuklarından 
bana gönderdiğin müşfik selamların kadrini nazarımda bir kat daha 
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yükseltti. Varol yavrum Cennetmekan Nejat Bey’e beslediğim muhabbetin 
derecesini takdir ettiğinizden dolayıdır ki taziyenâmenizi pek asîl bir 
üslûbla, aynı zamanda pek masum bir ateşle yazmışsınız. Onun için 
mektubunuz döktürdüğü gözyaşları nisbetinde ruhumu mesûd etti.

Fuad’ım; beni rahmetli Nejat Bey’e bağlayan râbıta on bir yıl husûsî 
mürebbîlikte bulunuşum değildir. Bana pek çok muâvenette bulunması lâ- 
yezal bir minnettarlıkla beni kendisine ve hâmiyesi olan merhume prenses 
Fethiye Hanımefendi’ye bağlamıştır.

Bilirsiniz ki benim kütüphanem İstanbul’da on kişiye nasip olmayan 
bir servet-i ilmiye ve maneviyeye sahiptir. Bu derece güzide eserlerin tam 
2.000 adedini merhûm Nejat Bey’in lütfuna medyûnum. Bu gün 43 
yaşındayım. Müddet-i hayatımda beni bu nezih, bu kibar genç kadar taltif, 
takdir ve ikdâr eden kimse yoktur. Merhum benim mütalaa ve tcdkik 
işlerindeki aşkımın kudretini iyi ölçtüğü için esbâk Hidiv Abbas Hilmi 
Paşa’nın kerimesi Fethiye Hanımefendi’nin bütün enzâr-ı semahat ve 
himâyesini bana çevirtti. Ve tam altı sene beni o âlicenap Hanımefendi’nin 
bir kaç bin lirayı aşan muâvenet-i nakdiyesine mazhar kıldı. Merhum bana 
yaptığı bu misilsiz iyiliği kimseye söylememiştir. Fakat ifşâ ve îlân etmek 
benim vazifemdir. Nazîri bulunmaz bir cevher kaybettiğimizi şimdi daha 
çok anladın değil mi aziz Fuad’ım.

Prenses merhûme sağ olsaydı Nejat Bey beni Mısır’a gönderecekti. 
Bana karşı semâhatine pâyân tasavvur edemediğim bu pâk masum kim 
bilir benim için daha ne iyilikler düşünüyordu? Şahsıma liyakatim 
fevkinde hürmet gösteren, îcad ettiği “kıymetli hocam” vasfı ile beni 
iltifatlarına gark eden Bey merhûm, vesâteti sayesinde Prenses tarafından 
bana tahsis edilen pek mühim maaştan başka senenin adedi beşi, altıyı 
geçen mübarek gün ve gecelerinde hocasını dilşâd ve lebrîz-i minnet 
ederdi. GalatasaraylI refiklerinin hazır olduğu mevlid-i şerif merasimini 
müteâkib verdiğim hitabede de söyledim. Prensesin selamına terdîfen bir 
Miraç gecesi hürmetine bana tam 50 lira vermiştir.

Bu semâhâtm tasviri arkadaşlarınızdan bir kaçını ağlattı. Bir hocaya 
bu derece muâvenet hükümdar saraylarında bile ender görülür.

Merhumun vefatı beni çok üzdü. Diyorsunuz ki “hocacığım 
Nejat’ının gaybubeti seni ne kadar perişan etti”. Bu sözü size Allah 
söyletmiş. Yalnız bu cümlen beni bir saat ağlattı. Dindar olmasaydım. 
Rabbü’l-âlemine bağlanmasaydım mutlaka ölürdüm. Bu gün beni teselli 
eden yalnız Kur’an-ı Kerim’in hava-yı icazından teneffüs ettiğim gıda-yı 
esiridir. Ah bu lâhûtî nefesler ne şifa-bahştır!

Merhumun bana yardımlarına dair yazdığım fıkralar ne kadar pür ib
rettir. Ben, şimdiye kadar size tabiatı ile meçhul kalan bu semahatların 
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hikâyesi ile, ne büyük velinimet kaybettiğimi anlatmaya muvaffak oldum 
sanırım. Evet! Ben Nejat’ın ilmen velinimetiyim. Fakat şek ve şüphe 
yoktur ki oda benim muâvenet noktasından velînimetimdi. Şimdi 
ebediyetin kim bilir hangi köşesinde uçan ruh-ı pâkini taziz ederim. 
Muattar hatırasına yüz bin selam!

Fuad’cığım; ben merhumun iyiliklerine tam mukabelede 
bulunamadım; “Gerçi merhumun fikrî terbiyesine ait cihetlerde hiçbir 
ihmal yapmadım kemâl-i sadâkatle terbiyesine çalıştım. Hatta prenses beş 
altı sene evvel irtihâl ettikten sonra aylık almayarak hizmet-i talimi yemde 
devam ettim. Buna rağmen merhûmun ve prensesin benim üzerimdeki 
hukukunu yarı yarıya bile ödeyemedim. Cenab-ı Hakk bana ömür ve 
imkân versin. Merhuma ait derslerimden bir kaç mühim kitabı da resmi ile 
beraber vakf ile ruhunu taziz edeceğim.

Merhum tarihte pek yüksek bir merâka mâlikti. Muammer olsaydı 
Türkiye’nin pul, eski paralar ve antika mühürler sahasında mühim bir 
şahsiyeti olacaktı. Rahmetlinin bana hediyeleri vardır. Ne kıymetli mü
hürler ve paralar. Prensesin Nejat’ı tavsiye eylediği Mısırlı meşhur bir 
antikacı ona bu derin vukufu aşılamıştı”.

Cevdet’in burada bahsettiği kitabı yazmaya ömrü vefa etmedi, ancak 
daha sağ iken Nejat’ın 200 kadar kitabını getirip İnkılâp Müzesi ne 
vakfetmişti. Kitapların üzerine Nejat’ın vakfı olduğuna dair birer de 
mühür bastırmıştı. Kendisine intikâl ettiğini söylediği koleksiyonlarda 
bugün bütün kendi kitapları ile beraber İnkılâp Müzesi ndedir. Nejat 
hakkında yazılan bu satırlar Cevdet’in onun için yazmak ve bastırmak 
istediği kitabın yerini tutarsa benim için ne bahtiyarlık.

Cevdet ne kadar hulus-ı pâk bir adam. îşte bakınız bu arzusu da 
yerine getirilmiş oldu. Aziz ruhu şâd olsun.

On bir sene içinde Cevdet’in Nejat’la birlikte okudukları kitaplar 
şunlardır;

Nef’î Divanı, Ziyâ Paşa’nın müntehâb eserleri, Şehnâme Hulâsası, 
Hüsrevnâme, Ömer Hayyam Tercemesi, Şeyh Gâlib Divanı, Gülistan, 
Telemak ve Odisa, Dede Korkut, Naci: Mektuplarım ve Mütercem, Ruhî-i 
Bağdadî Divanı, Rübab-ı Şikeste, Şinasi’nin Darb-ı Meselleri, Ömer 
Seyfettin’in Hikâyeler’i, Âkif Paşa’nın Hususî Muharrerât’ı, Ali Canib’in 
Edebiyat’ı, Refik Halid’in bütün yazıları, Kemâl’in Cezmi’si, Silistre’si, 
Hüseyin Rahmi’nin, Tebessüm-i Elem, Şıpsevdi, Ateşten Gömlek, Avrupa 
Mektupları, Hâmid’in, Eşber’i Tarık’ı, Finten’i, Evrâk-ı Eyyâm, Rıza 
Tevfik’in eserleri, Mecmua-i Ebuzziyâ, İlhan, Tayıflar, Eski Tasvir-i 
Efkâr, Dağarcık ve Kırk Anbar, îkdamcı Ahmet Cevdet’in bütün 
makaleleri, Cümel-i Müntahabe-i Kemâl, Şinasi Müntehebatı, 
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Müntehabat-ı Mustafa Refik, Numûne-i Edebiyat-ı Osmaniye, Takvim-i 
Marifet, Kaptan Grand’m Çocukları, Üç Rus, Üç İngilizin Seyahati, Kutup 
Seyahatleri, Bir Sahte Dervişin Seyahati, Tibet Dağlarında, Asya 
Kumsallarında, Ruhu’l-Kavânîn, İngiliz Kavmi, Said Paşa’nın Hatıratı, 
Sefaretnâmeler. Bir Elçinin Tarihçe-i Sefareti, Reşit Paşa’nın Evrâk-ı 
Siyasiye’si, Cevdet Tarihi’nden, Naîma’dan ve Raşid’den müntahap 
kısımlar, Hüseyin Cahid’in Türk Tarih’i, Lale Devri, Âlim ve 
Sanatkârlarımız, Medeniyet-i îslâmiye Tarihi, Kayseri Kitabeleri, 
Meskûkât-ı îslâmiye ve Osmaniye Katalogları, İstanbul ve Boğaziçi, 
Topkapı Sarayı, Tezkeretü’l-Bünyan, Mirat-ı İstanbul, Bedeger’in Paris, 
Viyana ve Berlin Rehberleri, Avrupa’da Bir Cevelân, Refaa Bey 
Seyahatnâmesi, Âlem-i İslâm ve Japonya’da İntişar-ı İslâmiyet, Evliya 
Çelebi Seyahatnâmesi, Yahudilerin Mesaisi (Cevdet’in makaleleri) Kâtip 
Çelebi Hayatı ve Eserleri (Cevdet’in) Elacı Murat, Ba’sü Ba’de’l-Mevt, 
Anna Karenin, Müthiş İvan, Salahaddin-i Eyyubî, Ebu Müslim, Fergane 
Güzeli, Mizanü’l-Hak, Niza’-ı İlm ü Din, İbn Rüşd, Gazzalî, Beşair-i Sıtk 
ı Nübüvvet-i Muhammediye, Ahmet Midhat’m Terceme-i Hâli (Rızaeddin 
Fahreddin’in) Madde Kuvvet Reddiyesi, Vahdet-i Vücûd (Ferit Bey) 
Eflatun’un Muhâvereleri, Hazreti Peygamber ve Kur’an-ı Kerim, Kur’an 
nedir? (Ömer Rıza) Flamaryon, Allah, Askerî Din Dersleri, Şeriat ı 
îslâmiye ve Mister Karlayel, Bedreddin-i Simavî, Din ve İlim, Ölüm ve 
Felsefesi, Doktor Osman Rif’at ve Süheyl beylerin makaleleri, Terbiye 
Musâhabeleri, Terbiye: Spencer, Oğullarımız Kızlarımız, Hürriyet-i 
Vicdan, Terbiye ve Demokrasi, Mekteb ve Cemiyet ... ilh.

Bunlar arasında bazıları baştan başa, bazıları da mühim noktaları 
itibari ile okunmuştur. Hukuk dersleri müzâkerâtı bunlardan hariçtir.
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V. CEVDET’İN TÜRKİYE DIŞARISINDA
TÜRKLÜĞE VE MAARİFE HİZMETİ

Cevdet’in; hükümet mekteblerinde kendisini geçindirecek derecede 
aylığı olan bir ders alamamasından dolayı husûsî mekteblerde az para ile 
muallimlik yapmaya mecbur kaldığını dördüncü paragrafta göstermiştim. 
Maişet derdi, yahut maarife hizmet arzusu onu memleket dışarısına 
çıkmaya bile sevk etmiş ve 1323 (1907)’de yapılan bir teklif üzerine 
Kafkasya’ya gitmiş olduğunu görüyoruz. Hâdise şöyle başlar:

1905’de uzak şark harbinde Rusların Japonlara mağlup olması 
üzerine Rusya’da çarlık istibdadı sarsılarak hürriyete ve meşrutiyete doğru 
oldukça geniş bir inkılâp olmuş ve bu sırada Rusya’daki Türk-îslâm 
unsuru da bu serbestîden istifade etmek isteyerek Türkçe tedrisât yapacak 
mektebler açılmasına teşebbüs edilmiştir.

Bunun izâhına girişmeden önce Kafkasya’nın maarif siyaseti, 
milliyet cereyanları ve halkın bunlarla alâkası itibari ile o devirde ne halde 
bulunduğunu göstermek için üç menbadan biraz malûmât vermek lâzım 
gelir. Bu menbalardan ikisini Azerîlerden ve birisini Osmanlı 
Türklerinden seçiyorum;

Azerîlerden A. M. imzası ile “Azerbaycan’ın Teşekkülü” adında 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin resmî vesikalarından telhis ve iktibas sûreti 
ile bir eser yazmış ve 1334 (1918)’de İstanbul’da Ahmediye Matbaacılık 
Şirketi Matbaası’nda bastırmış olan zat Azerbaycan’ın o zamanki ahvâlini 
şöyle anlatır:

“Azerbaycan’ın asıl yerli ahâlisi olan Azerbaycan Türkleri kan ve dil 
itibari ile Selçuk Türkleri ile kardeş olduğu gibi mezhep nokta-i 
nazarından din-i İslâm ile mütedeyyin bulundukları için Kafkasya’da Rus 
idâresi hüküm-fermâ olduğu zamanlarda diğer kavimlere nisbetle en 
ziyâde şiddetli takibât ve tazyikâta duçar olmuşlardır. Komşuları bulunan 
Gürcülerle Ermeniler millî mektebleri ile kiliselerine, evkâf 
müesseselerine, kendi dillerinde birçok gazetelere mâlik ve sahip oldukları 
ve hayır ve sair maksatlarla cemiyetler ve millî teşkilâtlar vücuda 
getirebildikleri halde Azerbaycan Türkleri için bu nevi millî teşebbüslere 
tevessül ya külliyen menedilmekte ve yahut müsaade edildiği takdirde de 
ancak AzerbaycanlIları nefret ettirecek her nevi ahlâkî ehemmiyetten ârî, 
herkesi teşebbüsten soğutacak bir şekil ve sûrette bu müsaade verilmek
teydi. Ana dilinin mekteblerden hemen hemen tamamen tardedilmiş oldu
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ğunu söylemek meselenin izâh edilmesi için kâfidir zannındayım. 
Ortodoks kilisesi karşısında her zaman rükû edildiği ve hadden aşırı 
derecede Rus papazlarına hürmet gösterildiği bir zamanda Rus idaresi 
Müslüman teşkilât-ı ruhaniyesine karşı hiçbir kaide-i nezâkete riayet 
etmeyerek muhakkirâne vaziyet göstermekten asla hâli kalmazdı, İslâm 
teşkilât-ı ruhaniyesine gösterilen riayetsizlik hasebi iledir ki İslâm’ın en 
büyük mümessillerinden olan müftü ve şeyhülislâm da dahil olmak üzere 
ruhanî memurların kadroları ekseriya cahil kimselerden ve hattâ bazen 
okumak yazmak bilmeyenlerden tayin olunarak doldurulur ve bunlara pek 
sefil maaşlar verilmek siyaseti takib olunurdu. Hem de aynı zamanda 
mescitlere ait olan müessesât-ı vakfiyenin idâresi zapt ve Rus memurlarına 
tevdî edilmekte idi. Ortodoks kilisesi memurlarının müsaadesi olmadıkça 
mescit inşa etmek kâbil değildi. Hâsılı Ruslar İslâm ahâliyi bir taraftan 
taassup ile itham ettikleri halde en fena bir idâre-i mutaassıbânc 
Müslümanlar hakkında takib ve tatbik edilmekte idi.

İçtimaî teşkilâta gelince: Şu kadarını söylemek kâfidir ki ancak 1905 
senesi zarfında Bakü şehri dahilinde bir “İslâm Cemiyet-i Hayriyesi" tesisi 
müsaadesi güç bela birçok müracaat ve istirhamlardan sonra Rus 
idâresinden istihsâl oluna bilmişti. Gazete neşri, kitab tab’ı, millî lisanda 
tiyatro küşâd ve tesisi Rus bürokrat memurlarının en zalimânc ve en 
şiddetli sansürü altında bulunmakta ve şiddetle takib edilmekte idi” (sahile 
21-22).

O sıralarda Azerîlerin başında bulunan ruhanî reislerin ilim ve 
irfanca, Türklük ve milliyet duygusu itibari ile ne halde bulunduğuna dair 
bir fikir verebilmek için de Ahmet Ağaoğlu’nun bu kitabın ikinci kısmına 
konmuş olan yazısının tamamıyla okunması icâb eder.

O yazıdan alman şu parçalar ise Cevdet’in nasıl bir muhite gittiğini 
kimlerle mücadele etmek mecburiyetinde kaldığını, işinin ne derece 
müşkül olduğunu açıkça gösterir:

“Cevdet Dârülmuallimin’in programını hazırladı. Ayân ve eşraftan 
mürekkeb bir meclis kuruldu. O meyanda Bakü’nün baş ahundu Hacı 
Mirza Ebu Türâb da bulunuyordu. Bu yetmişlik ihtiyar Bakü’nün en ilen 
geleni ve en sahib-i nüfûz ahundu idi. Kendisine inanmış öyle müridlerı 
vardı ki bir işâreti ile tereddütsüz adam öldürürlerdi. Ve bu hareketleri ile 
cennetin tam ortasında en güzel bir köşkle en nefis hurî ve gılmanlara 
sahip olacaklarına derinden kânidiler. Binaenaleyh ahunda karşı söz 
söylenemez, her ne dese: “Belî, cenabı ağa buyruğunuzdur”, demelidir. 
Cevdet programını okumağa koyuldu. Dersler, derslerin saatleri birer birer 
zikredildi. Hesap, tarih, coğrafya, kimya, fizik...

Ahund uyukluyordu. Nihayet Cevdet okudu:
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- Türk sarf ve nahvi! Ahund gözlerini açtı ve üzerindeki abayı geri 
atarak:

- Ne mene?
- Türk sarf ve nahvi!

ve nahvi olsun. Hayır!

(Cevdet’in Kafkasya’ya gittiği 
zaman çıkarttığı resim)

- Hayır, böyle bir şey yoktur. Arapça’dan başka hiçbir lisanın sarf ve 
nahvi yoktur. Türkçe ne menedir ki sarf ve nahvi olsun. Hayır!

Zavallı Cevdet elinde kalem 
durdu ve etrafa bakındı. Herkes başı
nı aşağı salmış, kimsede nefes almak 
kudreti kalmamıştı. Ahundun mürid- 
leri ise kızgın kızgın etrafa bakını
yorlardı. Bir kaç dakika bu öldürücü 
sükûnet içinde geçti. Nihayet ben da
yanamadım ve büzüle büzüle, küçü- 
le, küçüle:

- Cenab-ı Ahund! her dilin 
kendine göre bir sarfı nahvi vardır. 
Dedim ve misal olmak üzere kendi 
adımı alarak Ahmet, Ahmet’ten, Ah- 
med’e diye tasrif etmeye başladım. 
Ahund kızdı:

Sus cahil! Arapça’dan başka 
hiçbir dilin sarf ve nahvi olmaz. 
Müridleri gözlerini bana doğru 
dikmişlerdi. Fakat ben dayanamadım 

Cenab-ı ahund! meselâ Rusçanın sarf ve nahvi vardır. Rus
mekteblerinde tedris ediliyor.

Ahund bütün bütün kızdı ve bir küfür savurarak:
- Demek ki sen bizi Rus yapmak istiyorsun kâfir! Hayretler içinde 

kaldım. Millî mektebler tesisi için millî bir Dârülmuallimin açmak, 
İstanbul’dan bunun için adamlar getirtmek Rus yapmak içinmiş. Cevap 
vermek istedim. Fakat müridlerden birisi ayağa kalkarak, belindeki 
tabancaya el uzattı ve bana hitaben:

- Sus! Yoksa hemen leşin ortada kalır! diye bağırdı.
Etraftan da bana göz attılar. Sustum.
Cevdet programından Türkçe sarf ve nahvi çıkarttı ve bu sûretle otuz 

sene evvel Bakü’de Türkçenin sarf ve nahvi olmadığına karar verildi. 
Tabiî bu karar uzun müddet sürmedi, mekteb açıldı ve Cevdet Türkçe sarf 
ve nahiv derslerini de muntazaman verdirdi”.
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Cevdet’ten bir sene önce Kafkasya’ya gitmiş olan Dârüşşafaka 
mezunlarından şair Ahmet Kemâl’in ora ahvâline dair verdiği izâhâtı da 
bu sırada öğrenmek faideli olacaktır.

Ahmet Kemâl diyor ki:
“Rus - Japon harbinde Ruslar dahilî ihtilâllerden bir dereceye kadar 

kendilerini kurtarmak için akalliyetlere bazı müsaadelerde bulunmuşlardı. 
Azerbaycan Türkleri de bundan istifade ile bazı millî müesseseler açmaya 
teşebbüs ettiler. Bunlardan biri Cemiyet-i îslâmiye) ve onun açtığı 
mekteblerdir. Ben bu sıralarda Kahire’de muhterem üstâd Ubeydullah ve 
İzmirli hicviyeci Eşref’le sahibi bulunduğum Doğru Söz gazetesini 
çıkarıyordum. Şimdi emrâz-ı cildiye müderrisliğinden mütekait pek 
değerli Türk âlimi Hüseyinzâde Ali Bey bu esnada Bakü’de haftalık 
Füyuzat mecmuasını neşrediyordu. Kendisi ile vaki olan muhabere 
neticesinde benim Bakü’de, Türk muhitinde yeni doğan inkılâba yardım 
etmekliğim için oraya gitmekliğim kararlaştırıldı ve hemen gittim (1322 
senesi). Orada muhterem Üstâd Ağaoğlu Ahmed’in gündelik Güneş ve 
Hüseyinzâde Ali’nin haftalık Füyuzat ve Tiflis’te mizâhî Molla Nasraddin 
gazeteleri ile yenileşmek istemeyen ve ekseriyet-i azimeyi teşkil eden 
tabaka-i mutaasıbaya karşı ateşli bir cidal açıldığını ve Cemaat-i İslâmî ye 
tarafından Kafkasya’nın ötesinde berisinde mektebler açılmaya 
başlandığını gördüm. Bu gazetelerden başka İran konsoloshânesi 
tarafından Hakayık ve Haşim Bey isminde birisi tarafından da Ahundlar 
ve tabaka-i mutaassıba organı olan Taze Hayat neşrediliyordu. Ben 
Füyuzat’da bunlarla uzun müddet ve pek yorucu gayretle didindikten 
sonra Füyuzat kapatıldı. Fakat bu zamana kadar da mektebler keyfiyet ve 
kemiyetçe hayli yol almıştı.

Beni Bakü’ye şimendiferle yirmi dakika mesafesi bulunan 
Bâlâhâne’deki mektebin başına geçirdiler. Bakü’deki münevver kitapçıları 
İstanbul’a şevkettim ve bütün tedrisâtı İstanbul kitaplarından yapmaya 
başladım. Bu diğer mekteblere de örnek oldu. Bundan sonra İstanbul 
kitapçıları ile Bakü kitapçıları arasında kuvvetli bir temas başladı. Ve az 
zaman içinde bütün Kafkasya İstanbul evrâk-ı matbûası ile doldu. 
Mektebler ilerledikçe muallim ihtiyacı arttı ve bir muallim kursu açmak 
düşünüldü. İşte kıymetli muallim M. Cevdet’in Bakü’ye getirilmesi bu 
lüzuma mebnidir ki bu da 1323 senesine müsâdiftir. Çarlık Rusya’sının 
bizi orada uzun müddet bırakmayacağı âşikâr olduğundan bu kursa çok 
ehemmiyet verildi. Ve M. Cevdet de yaratırcasma muallim yetiştirmeye 
muvaffak oldu. İstanbul’dan Baha Said ve D âr üş ş af aka dan mezun 
Beşiktaşlı Küçük Fuad gibi değerli zatlar da Bakü’ye gelerek bu mesaiye 
iştirak ettiler, neticede:
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1. Gençler ve bilhassa çocuklar Osmanlıca konuşmaya başladılar. 
Hattâ iş büyükler arasında bile sohbet esnasında Osmanlıca bir kelime, bir 
cümle söylemek bir zarafet yapmak derecesine vardı.

2. TaTik bozması olan yazılar kâmilen yerlerini nk’aya terketti.
3. Şiîlik, Sünnîlik yüzünden birbirine el vermeyen halkın çocukları 

bir arada okumaya başladılar. Bu iki mezhep halkını ayrı bulundurmak 
için Tiflis’te Şiîlere mahsûs bir şeyhülislâm ve sünnîlere mahsûs da bir 
müftü vardı ve bunlar Çarlık Rusya’sının elinde halkı idâre için bir aletti. 
Birincisi tarafından hattâ genç bir muharrir tekfir bile edilmişti.

1323 - 1324 senesi tedrisâtını ikmâle bir iki ay kalmıştı ki 
Türkiye’de meşrutiyet idâresi ilân edildi ve bu bir sene içinde mesaimiz 
hiçbir sekteye maruz kalmadan muvaffakiyetle yürüdü”.

İşte şu izâhlar ve şu şahadetler gösteriyor ki 1905’den sonra 
Kafkasya’da mekteb açmak, halkı okutmak ve uyandırmak için bir 
cereyan, bir kımıldanma olmuştur. Ve bu kımıldanmanın başında da 
Bakü’nün en zengini olan Hacı Zeynelabidin Takıyef bulunmuştur. 
Mektebler açılmadan önce açılacak mekteblere hoca yetiştirmek üzere bir 
muallim mektebi açılmasına ve bunun için de İstanbul’dan bir muallim 
getirilmesine karar verilmiş, o sırada ticaret veya başka bir iş kastı ile 
İstanbul’a gelmekte olan Ahıshah Şeyhzade Mehmet Efendi’ye aradıkları 
evsâfı hâiz bir muallimi İstanbul’da bulup getirmesi işi yükletilmiştir.

Nasıl olmuş bilmiyoruz. Mehmet Efendi o zamanlar Burhan-ı 
Terakki'de hocalık eden Cevdet’i bulmuş, kendisine bu işi teklif etmiş, 
Cevdet’in kabul ettiği bu talep ve teklif o devrin Maarif Nezâreti’nce de 
hoş görülerek Kafkasya’ya gitmesi kararlaştırılmıştır. Cevdet hatıratında 
Burhan-ı Terakki mektebi müdürü Hakkı Bey’in kendisine bu işi temin 
ettiğini minnet ve şükranla yazmaktadır.

Cevdet 1907 (1323) senesi îlk Teşrininde İstanbul’dan Kafkasya’ya 
hareket ediyor. O zaman Ankara’da damadı Miralay Arif Bey yanında 
bulunan anasına Bakü’den yazdığı 16 îlk Teşrin 1323 tarihli mektubundan 
bu seyahate ait fıkralarını birlikte okuyalım:

“Bakü’den Hacı Zeynelabidin Takıyef Efendi’den ansızın telgraf 
almıştım. Hemen birkaç gün içinde Zaptiye Nezâreti’nden pasaportumu, 
Maarif Nezâreti’nde lâzım gelen memurdan iznimi aldıktan sonra o gün 
Alman vapuru ile Batum’a azimete kalkıştım. Çarşamba akşamı Batum’a 
çıktım. Batum’da iki gece kaldım. Trenle Tiflis’ten geçerek bir gece bir 
gündüz ve yine bir gece sonra Bakü’ye indim. Hacı Zeynelabidin 
Takıyef’in evine gittim. Ev söylerim size, ev değil bir saray. Beyoğlu’nun 
en büyük otelleri öyle süslü ve mükemmel değil. Kapıcıya şahsımı 
anlattıktan sonra efendinin yanına çıktım. Buralarda öyle bizde olduğu 
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gibi on yerden temenna etmek, el, etek öpmek adeti yok. Kaide-i İslâmiye 
üzere yalnız musafaha ediyorlar. Ben bunu oraya gidince elini 
vermesinden anladım. Acemilik etmedim. Zâten İstanbul’da iken Bakü’de. 
İran’da ve Rusya Müslümanlarında bu güzel musafaha sünnet-i şerifesinin 
yapıldığını bilirdim. Oturduk, konuştuk, beni sevdi. Beni niçin getirttiğini, 
Bakü’de maarif-i İslâmiyenin ilerlemesi için çok arzu beslediğini, benim 
bu işlere bakmak üzere Dârülmuallimin müdürlüğünü kabul etmekliğim 
lüzumunu söyledi. Sonra beni oturacağım yere gönderdi. Pek iyi. Yeni 
Dârülmuallimin içinde bir yer. Mekteb de yeni yapılmış. Şimdilik misafir 
olmak üzere “Mihmanhâne-i îslâmiye”deyim. Fakat masraf Hacı efendi ve 
ait. Şehir pek güzel, İstanbul’da böyle temiz, geniş caddeler yok. Şehrin 
halkı dörtte üçü İslâm, bir kısmı Rus’tur. Lisan Anadolu Türkçesi gibidir. 
Elhamdülillah İslâm merkezindeyim, Frenk içinde bulunmuyorum”.

Diğer bir mektubunda da: “Elhamdülillah saye-i şâhâne dc 
İstanbul’da gördüğüm tahsil yardımı ile burada İslâm nâmına güzel güzel 
hizmetlerde bulunuyorum. Dua ediniz muvaffak olmakta devam edeyim. 
Burada her şey iyi. Yalnız şehir Ankara gibi değil. Bereket versin ki deniz 
manzarası latif. Gazyağlarının çıkarıldığı yerlerin gezilmesi hoş. Şehirde 
zengin pek çok. Ahâlisinin dili Türkçe’dir. Fakat Anadolu Türkçesi gibi. 
Herhalde Bolu Türkçesi gibi kaba değil. Ben tabiî ahâli ile değil, erbab-ı 
ilim ve kalemle konuşup görüşüyorum”, diyor.

Cevdet’in Bakü’deki yaşayışını, maarif ve Türklüğe hizmetlerim 
onu o zaman orada yakından gören ve birlikte çalışan Ahmet Ağaoğlu ile 
Şerif Bilge Han’ın ve yine görenlerden naklen yazan Ahmet 
Caferoğlu’nun bu kitabın ikinci kısmına konulan yazılarından 
öğreniyoruz. Burada bu mesele hakkında izâhât vermeyeceğim. Yalnız 
Cevdet’in oralarda bıraktığı intibâ ve tesir hakkında bir fikir verebilmek 
için bu yazılardan birkaç satır almakla iktifa edeceğim:

“Meşrutiyetten evvel Türkiye’den Kafkasya’ya gidenler pek azdı. 
Ramazanlarda cer için giden birkaç hoca ile bazen Avrupa’ya firar edip 
oralardan geçen birkaç zattan başka Kafkasya’ya kimse gitmez ve bundan 
dolayı halk Türkiyeli bir Türk görmez ve tanımazdı. Hattâ o zamanlar 
Bakü’de Türk Şehbenderi bile yoktu. Cevdet fesli olarak sokağa çıktıkça - 
o zamanlarda fes Türkiye’nin sembolü addedildiği için- birçok kimseler 
bir Türkiyeli Türk görebilmek arzusu ile onu seyre çıkıyor ve kendisini 
samimi muhabbetlerle takib ediyorlardı.

Cevdet Dârülmuallimin talebesinin fes giymesini arzu edince bir ay 
içinde bütün talebe Türkiye’den ve Batum’dan fes tedârik etmiş ve bu 
sûrede Bakü’de birçok fesli insanlar görülmeye başlamıştı...O yerlerin 
ahâlisi ilk evvel Cevdet’le Türkiye’yi tanımış ve sevmişlerdi. Cevdet 
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mu’tekid olduğu gibi içki içmez; barlara, meyhânelere gitmez, her türlü 
sergüzeştlerden çekinir, hâsılı ekseriyet-i halkın ideal bildikleri bir tip 
olarak yaşardı. Avam ve mutaassıb halk bütün Türkiyeli Türklerin Cevdet 
gibi olduklarını zannedip Cevdet’te Türkiye’yi sevmişlerdi. İşte Cevdet’in 
o yerlerde yaptığı en büyük hizmeti bu olmuştur”.

Ahmet Caferoğlu da Cevdet hakkındaki yazısında şunları söylüyor:
“Cevdet kendisinden beklenen bütün hizmetleri bilâ-mübalağa yaptı. 

Yeni vatanına çok çabuk ısındı. Halûk tabiatı ona acûllüğün mazeretlerini 
asla tattırmamış olacaktır ki büyük bir sabırla bütün müşkilâtları yendi. 
Daima ciddî, ağır baş ve sâkin tabiatı ile Azerbaycan’ın Bakü’sünde 
büyük bir muhabbet kazandı. O; yerli kuvvetten istifade etmek yolunu 
bildi. Her kendisine mahsûs süs verenler gibi karşısına gelen hiçbir 
kuvveti boynuzlamadı, tam aksine olarak okşadı, kendisini sevdirdi. Ve 
Azerbaycan için hem kendi, hem Azerî'lerin bilgisini bütün varlığı ile 
sarfetti. Cevdet; mürebbîlik sırrına kelimenin tam manâsı ile vâkıftı. 
Emektar hoca Azerbaycan’ın inkişâfında ve yükselmesinde kendi varlığını 
koymaktan çekinmedi. Kadirşinas Azerî kendi büyüklerini asla 
unutmadığı gibi Cevdet’in de Azerbaycan için yaptığı iyilikleri ve 
hizmetleri hiçbir vakit unutamayacaktır. Elverir ki bu kadirşinaslığı 
gösterecek fırsat olsun”.

Ahmet Ağaoğlu da diyor ki: “Cevdet’in kurmuş olduğu Füyuzat 
adındaki Dârülmuallimin’i kendisinden sonra Hüseyinzâde Ali yürüttü ve 
bu mekteb Azerbaycan Türklerinin uyanışında en müessir bir âmil oldu. 
Onun yetiştirdiği talebe sayesindedir ki Azerbaycan’ca îstanbulcaya 
yaklaşa yaklaşa bu gün iki lehçe arasında hemen fark kalmamış gibidir”.

Şu üç Azerî Türk’ ün Cevdet’in Azerbaycan’da gördüğü işler ve 
bıraktığı izler hakkındaki şahadetleri kıymetli değil midir? Bu az bir 
mazhariyet midir?

Yine Ahmet Ağaoğlu; 23 İkinci Kanun 1334 (1918)’de Cevdet’in 
Dârülmuallimin’de verdiği bir konferans münasebeti ile Tercüman-ı 
Hakikat gazetesine yazmış olduğu bir baş makalede Cevdet’in Bakü’deki 
hizmetlerini ve ahundla cereyan eden muhâvereyi uzun uzadıya yazdıktan 
sonra şunları ilave ediyor:

“Ben dün Cevdet Bey’i dinlerken bu hâdiseyi tahattur ve on dört 
sene evvelki mâziye irca-ı nazar ediyorum. Tayyedilmiş olan yol ne kadar 
uzundur. O cenabı ağalardan bugün Kafkasya’da eser bile kalmamıştır. 
Cevdet Bey’in kurmuş olduğu Dârülmuallimin vâsi bir müessese şeklini 
almıştır. Buradan neş’et etmiş yüzlerce efendi Kafkasya’nın muhtelif 
köşelerine, merkezi aşarak Türkistan’ın her tarafına Türk irfanını saçmış
lardır. Bugün birçok yevmî Türk gazeteleri, mecmuaları, risaleleri 
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neşrolunuyor ve bütün o âlem İstanbul’daki kalbin darabanı ile yaşıyor. 
Bütün o yerlerde canlı yaşayan ocaklar şuleleşmiş ve bütün o ocaklar 
hararetlerini yine buradan alıyorlar. Osmanlı Dârülmuallimin’inin 
menkıbesi zikrolunurken bu husûsun unutulmaması icab eder”.

Ahmet Ağaoğlu bu yazıları yazdığı zamanlarda Türk ordusu umûmî 
harp sonunda Kafkasya’ya girmiş ve B akü’ye kadar gitmişti.

Cevdet Bakü’de şair Ahmet Kemâl, AzerbaycanlIlardan Ahmet 
Ağaoğlu ve AzerbaycanlI olmakla beraber İstanbul’da yüksek tahsil 
görmüş olan Doktor Ali Hüseyinzâde ile birlikte çalışmıştır. Daha sonra 
yine Dârüşşafaka mezunlarından Beşiktaşlı Fuad da Bakü’ye gitmiştir. 
Şerif Bilge Han; Cevdet’in bunlar kadar inkılâpçı olmadığını söylüyor. 
Olabilir. Fakat Cevdet de bunların hizmetlerini yazılarında, hatıralarında 
ehemmiyetle kaydetmekten çekinmiyor. Meselâ evrâkı arasında görülen 
bir kaç türlü yazı örneklerinden yapılmış bir koleksiyonun üzerine yazmış 
olduğu bir fıkrada: “Bakü’de İstanbul yazısı öğretmeden evvel bu yazı 
taammüm etmişti. Ali Bey Hüseyinzâde, Ahmet Kemâl ve benim sayemde 
İstanbul rık’a hattı oralarda intişar etti. Bilhassa Ahmet Kemâl ile ben iki 
mektebe ve dolayısıyla sekiz mektebe hâkimdik. Yüzlerce talebemize 
rık’a hattını öğretmiştik”, diyor ki bu hizmetten Ahmet Kemâl'in de 
bahsettiğini görmüştük. Bu yazının örneği bu esere klişesi konulan 
vesikadan da anlaşılır.

Cevdet Bakü’de bulunduğu müddetçe Zeynelabidin Takıycf'c son 
derecede minnettar kaldığını, ondan çok iyilik ve ihsan gördüğünü sağken 
anlatırdı. Bir hükümdar sarayı kadar büyük ve o nisbette nisbette teşrifata 
tâbi olan konağına gittikleri zaman Takıyef, 
herkese tercihen ve takdimen yanına 
çağırtır, elini öptürtür ve onları dizinin 
dibine oturturmuş. Rusya’nın son inkı
lâbı üzerine açlıktan ve sefaletten ölen bu 
İslâm milyoneri hakkında Cevdet’in 
Yeni Kafkasya gazetesine dercedilmek 
üzere yazılmış bir makale müsveddesi 
var. Orada Cevdet diyor ki: “Beni oğlu 
gibi sevdiği için haftada iki defa husûsî 
olarak çağırtır ve tarih okuttururdu. 
Kapısında müsellah dört kazak neferi 
bekleyen idâre hânesi tıpkı Bank-ı Os- 
manî gibi işleyen bu zenginin konağın-da 
yaşadığım anlan yâdederek ağladım”.

kendisini ve Ahmet Kemâl'i

(Hacı Zeynelabidin Takıyef)



96 MUALLİM M. CEVDET’ İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

Cevdet; İstanbul’a geldikten sonra da Zeynelabidin Takıyef ile 
râbıtayı kesmemiş fırsat düştükçe onu hatırlamaktan uzak kalmamıştır. 
Umûmî harpten sonra Rusya parçalanarak bu koca ülkede de yer yer 
müstakil cumhurî hükümetler teşekkül ettiği zaman Azerbaycan’da da bir 
millî hükümet teşekkül etmiş ve çarlık istibdadından kurtulan bu 
hükümetin Türkiye’ye ırk, dil hatta din birliği dolayısıyla yakınlığı daha 
artmıştı. İşte o sırada Azerbaycan’da yeni mektebler açılmasına başlanmış 
ve her taraftan oraya bir muallim akını olmuştur. Böyle bir maksatla 
Rusya’ya gitmek isteyen gençler için bu yolun ilk yolcusu olan Cevdet’in 
Takıyef’e verdiği tavsiye mektubu bu vesile ile neşre değer mahiyettedir:

“Hacı Cenahları;
Hemen herkesten evvel Kafkasya Müslümanlarınım terakkisi için 

rehberlik eden devletli sîzsiniz. Senelerce devam eden çalışmanızın 
Cenab-ı Hakk mey vasini verdi. Rusya ve Avrupa Dârülfünunl arında, 
sanayi mekteblerinde paranızla okuttuğunuz gençler bugün Azerbaycan’ın 
saadetini hazırlamak üzere iş başına geldiler. Sizin koruduğunuz 
muharrirler, muallimler, talebeler yeni Türk ilinin hâdimi bulunuyorlar. 
On dört, on beş sene evvel açılmasına yardım ettiğiniz Bakü Neşr-i Maarif 
Cemiyeti’ne ait Dârülmuallimin’i idâre ederken bu millî aşkınızı yakından 
görmüş zat-ı asîlânelerine minnettar kalmıştım. Tanrı Taala hazretlerine 
çok şükür ki on dört yıldır hayal-i azizini kalbimde taşıdığım cânibinize 
yeni evlatlar takdim etmeğe muvaffak oluyorum. Sami, Kemâl, Fethi 
adlarını taşıyan bu gençler İstanbul Dârülmuallimin’inden çıktıktan sonra 
Almanya’nın Etlingen Dârülmuallimin’inde de bulunmuşlardır. Bakü’de 
millî mektebler açılırken ve Türk dili, Türk harsı bunlarda yaşatıhrken bu 
zeki ve namuslu muallimlere çok ihtiyaç olacaktır. Kafkasya’nın her 
derdine deva bulmak isteyen ve her nevi tekemmülünden sevinen zat-ı 
devletlerine bu bir sürü fazilet gençlerini tanıtırken sizi selamlar ve on dört 
yıllık hicran içinde mahpus kalan hürmetlerimi arzeylerim”.

Cevdet’in birlikte çalıştığı arkadaşı Ahmet Kemâl bu kitabın ikinci 
kısmına konan yazısında Bakü’deki hizmetlerine nihayet verilişinin 
sebeplerini şöyle anlatır:

“Halka gece kursları açtım. Çok rağbet gördü. Halk ile artık Osman
lIca ile Azerbaycanca arasında bir dil konuşuyorduk. Bu iki lisanı telif 
ederek onlara Füyuzat-ı kıraat adında bir de kitap yazdım.

Bir gün mektebin bahçesinde intihâb yapılıyordu. Evvelki senelerde 
mühür basan halkın bu sene imza ettiği intihâbı idâre eden komiserin 
nazar-ı dikkatini celbetmiş olacak ki bir hafta sonra bana yol verildi”.

Fakat mesele bu kadar basit olmasa gerek. Kendisinin ne maksatla 
oraya gönderilmiş olduğunu Ruslar herhalde öğrenmiş olacaklar, 
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öğrenmeseler bile gerek Cevdet’in, gerekse kendisinin oradaki Türklere 
aşıladıkları millî benlik hisleri ve hele din ve fırka münazaalarını 
kaldırmaya çalışmaları Rusların işine hiç gelmezdi.

Cevdet’in sağken verdiği malûmâttan, bıraktığı yazılardan ve 
husûsiyle kitabın ikinci kısmındaki AzerbaycanlIların ifadelerinden 
sarâhaten veya delâleten anlaşıldığına göre bir Türk gencinin Kafkasya’ya 
gelerek orada Türk milliyetini, milliyetin en büyük âmili olan Türk dilini 
yayacak ve yaşatacak işler görmesi müstebid Rus hükümetinin dikkat 
gözüne çarpmış bunun üzerine Cevdet’in Bakü’den uzaklaştırılması Bakü 
Müslüman Neşr-i Maarif Cemiyeti’ne emrolunmuştur.

Neşr-i Maarif Cemiyeti’nin Cevdet’e verdiği 3 İkinci Teşrin 1908 
tarihli tasdiknâmede bu hakikâti açıkça söylemeyerek onun ayrılışını 
bakınız ne suretle izâh ediyor ve gördüğü işleri ne derece ehemmiyetsiz 
bir şekilde anlatmak mecburiyetinde kalıyor:

“Kafkasya’da en parlak bir merkez-i Müslimîn olan Bakü’de geçen 
yıl bir Dârülmuallimin-i İslâm açmak teşebbüsünde bulunmuş ve bunun 
için İstanbul’a vekil göndererek Dârülmuallimin-i Osmanî mezunlarından 
İbn Sadi Mehmet Cevdet Bey cenaplarını şehrî 172 ruble müdürlük maaşı 
ile davet etmiştik. Bu müesseseyi açmaktan maksadımız elân Kafkasya'da 
bilhassa Bakü’de maraz-ı sârî gibi münteşir olan cehalet ve sefahatin 
tezayüdünü menetmek ve yahşi ibtidaî muallimler yetiştirerek câbecâ usûl- 
i cedîde üzere mektebler küşadı ile terbiye-i evlad-ı vatan eylemekti. 
Ancak her şeyin bir şart-ı münasibi olmak kaidesince mezkûr 
Dârülmuallimin evvelce iki üç yıl terbiye görmüş ve Müslüman'ca 
malûmâtı artmış şakirtler bulduktan sonra açılmak lâzımdı. Lâkin bir hata 
eseri olarak vakitsiz küşâd edildi. Mücerred bu sebeptendir ki küşâdında 
lâzım olduğu kadar kâbiliyetli, sevatlı 1 şakirdân tedârik edilemedi. 
Dârülmuallimin’in mevcut iki ihtiyat şubesindeki az şakirtle dar-ı 
mezkûrun birinci sınıfını açmak mümkün olmadı. Buna binâen meclis son 
içtimamda bu iki şubenin ayda 172 ruble alır bir müdürle idâresi kâbil 
olmadığına göre müdürlüğünün lağvı ile Cenab-ı îbn Sadi Mehmet Cevdet 
Bey’in İstanbul’a avdetine ve özüne üç ayhk fazla mevâcib îtâsı ile 
tarziyesine karar verdi. Mumâileyh Cevdet Bey cenaplarının mekteb 
nâmına sa’y ve gayretinden meclis umûmen razı ve şu iftirak-ı 
zarurisinden nâşi müteessiftir”.

1 Azeri Türkçesinde okur, yazar, münevver manâsınadır.

Cevdet; Kafkasya’ya İlk Teşrin 1907 tarihinde gittiğine ve 3 İkinci 
Teşrin 1908 tarihinde de vazifesine nihayet verildiğine göre orada 13 ay 
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kalmış olduğu anlaşılıyorsa da bazı yazılarında 14 ve bir kısmında 16 ve 
diğer kısmında da 24 ay kadar kaldığını söyler.
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Cevdet’e verilen tasdikname

Cevdet; Kafkasya’ya îlk Teşrin 1907 tarihinde gittiğine ve 3 İkinci 
Teşrin 1908 tarihinde de vazifesine nihayet verildiğine göre orada 13 ay 
kalmış olduğu anlaşılıyorsa da bazı yazılarında 14 ve bir kısmında 16 ve 
diğer kısmında da 24 ay kadar kaldığını söyler.

İşinden ayrıldıktan sonra bir müddet de serbest olarak Rusya’da 
kalmış olduğu zannedilirse de buna da imkân yoktur. Şu halde bu rakam 
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ihtilâfları zamanın geçmesi ile asıl müddet akılda kalmayarak tahminen 
söylenmişe benzer.

Arkadaşı Ahmet Kemâl hapislere tıkılarak idama mahkum edildiği 
ve bu yüzden Osmanlı Mebusan Meclisi’nde istizahlar yapıldığı halde 
Cevdet’in serbestçe oradan geldiğini ve hiçbir işkenceye ve cezaya 
çarpılmadığını görüyoruz. Ahmet Kemâl’in siyasetle uğraştığını ve 
kendisine İttihat ve Terakki Fırkası’nca siyasî bir vazife verilmiş olduğunu 
yazılarından öğreniyoruz.

Cevdet’in ise kendi memleketinde bile fırkacılıkla ve siyasetle 
uğraşmadığı malumdur. Bu cihet Ruslarca bilinmiş olacak ki arkadaşına 
yapılan muamele onun hakkında tatbik edilmemiştir.

O zaman Ahmet Kemâl’i Kafkasya’ya siyasî bir vazife ile gönderen 
İttihat ve Terakki Fırkası kendi aralarında bulunan Doktor Kara Bey’in bir 
Rus casusu olduğunun farkında bile değildi. Ahmet Kemâl’in siyasî 
vazifesini bu doktor Ruslara haber vermiş ve Cevdet’in siyasetle alâkası 
bulunmadığını da yine bu zatın söylemiş olması muhtemeldir.

Cevdet; Bakü’de iken mekteblerin tatil zamanında mı yoksa, işine 
nihayet verildikten sonra mı pek iyi hatırımda kalmamıştır, Hazar 
Denizi’nin karşı yakasına geçerek Orta Asya’ya gitmek, oradaki Türklerle 
temas etmek istemiş fakat derhal yakalanarak dört beş saat tevkiften sonra 
geri çevrilmiş olduğunu sağken anlatmıştı. Herhalde bu türlü siyasetlerde 
acemi olduğumuza şüphe yoktur.

îşte Cevdet’in Bakü seyahati gerek kendisinin, gerek Azerîlerin arzu 
ettiği kadar uzamamış ve bittabi o nisbette de semere vermemiş ise de bu 
kadar az müddet içinde de ve bu sayede elde ettiği para ile Avrupa'da 
tedkik ve tetebbû seyahatine çıkmış olması onu Azerîlere ve Bakülü 
milyonere daima bir minnet ve şükran hissi ile bağlı bulunduffnakta idi. 

Hele Takıyef’in adını ne zaman anmak lâzım gelse <¿1 ve

tâbirlerinden birini terdif etmeden söylemezdi.

Cevdet çok kadirşinastı. O hasletini bunda da gösterirdi. Azerîler 
yaptığı hizmetten dolayı Cevdet’e karşı ne kadar minnet ve şükran hissi 
besliyorlarsa Cevdet de onlar hakkında bu vaziyetten dolayı aynı şükran 
hislerini taşıyordu. Cevdet Âzerîleri bir vatandaşı gibi değil hatta 
hemşerisi kadar severdi.

Cevdet’in ilk ders tatili sırasında Rusya’da ve Avrupa’da gezmiş 
olduğunu da hatıratında görüyoruz. Bilhassa Moskova’ya gidip Rus 
filozofu Tolstoy ile -İskender Bey Melikof’un delâleti ile- görüştüğünü ve 
çok istifadeler ettiğini anlatırdı. Bir yazısında da: “Bakü’de bulunduğum 
zamanlarda tatil seyahatleri yapardım. Bir aralık meşhur müsteşrik 
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Barthold ile görüştüm. Bana bir vakfiye gösterdi. Girift noktalarını 
halledebildim. Memnun oldu. 1926 senesinde İstanbul’a geldiği zaman 
eski hürmetkân sıfatı ile bana iltifat etti. Köprülü Kütüphanesi’nde 

Abdülgâfir’in (jbJ adındaki Nişabur tarihinde birçok noktaları 

kendisine ben okudum”. Fıkralarını görüyoruz. Ve bununla da tatil 
zamanlarında Rusya’da boş vakit geçirmeyerek ilim adamları ile görüşüp 
istifade ettiğini anlıyoruz.

Cevdet; yazılarının birisinde Rusya’dan dönüşte aldığım külliyetli 
tazminât ile Avrupa’ya tahsile gittim”. Dediğine bakılır ve milyoner hacı 
Zeynelabidin Takıyef ile olan husûsiyeti de göz önüne getirilirse eline 
3x172 = 516 rubleden fazla bir para geçmiş olduğuna hükmedilebilir.

Cevdet’in Azerbaycan’daki hizmetlerinin tafsilâtının kitabın ikinci 
kısmındaki yazılardan takibi daha iyi olur. Burada bu kadar kâfî görüldü.
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VI. CEVDET’İN ARŞİVCİLİĞİ 
ve TÜRK TARİHİNE HİZMETİ

Cevdet’in ilim, tarih ve Türk kültürü bakımından hiç unutulmayacak 
olan en büyük hizmeti Türk arşivinin temelinin atılmasına, tarihî evrakın 
ve vesikaların bir kıymeti olduğunun bu memlekette de takdir edilmesine 
sebep ve sâik oluşudur. Hakikaten Osmanlı Türklerine ait vesikaların 
kıymetini Cevdet kadar bilen ve takdir eden az bulunur. İstanbul’un 
neresinde ne cins ve ne miktar evrâk, defter ve vesika vardır? Bunlar ne 
halde bulunuyorlar? Nasıl muhafaza ediliyorlar? İlmî kıymetleri nedir? 
İşte bütün bunları birçok müracaatlardan ve yalvarmalardan sonra 
koparabildiği izin üzerine gitmiş gezmiş, görmüş ve mümkün olduğu 
kadar tedkik ve tetebbû’ etmiştir. Bıraktığı notlarla, vesikalar ve yazdığı 
kitaplar bunu gösterdiği gibi birer münasebetle aşağıya dercedilecek olan 
muhtelif mevzûlardaki yazıları da Cevdet’in tarihî evrâk ve vesikalara kar
şı aşkını bilgisini ve görgüsünü kâfî derecede nurlandıracağı için burada 
bu nokta üzerinde daha fazla durmayarak yalnız Ayasofya’daki evrâk ve 
vesikalar hakkında İstanbul mebûsu muhterem Halil Ethem Eldcm'c 
yazmış olduğu mektubu bir örnek olarak dercediyorum. Cevdet’in aşkı, 
samimiyeti, ilim ve irfana muhabbeti bu mektupta apaçık görülmektedir:

Pek yüksek üstâdım:
Müsellem olan tevazu-ı âlîlerini rencide edeceğini bilmekle beraber 

arzedeyim ki yapılmaz zannolunan birçok şeyleri yaptınız. Kurtarılmaz 
denilen nice nefiseleri dest-i yâri-i hamiyet ve faziletinizle kurtardınız. 
Hâlâ nerede himâyesi lâzım bir şey, hıfzı vâcib bir kitâbe filân varsa haber 
verenleri taltif ediyor, o mübarek kalbinizin ne semih bir şefkat-i ilmiye ve 
tarihiye ile meşbû’ olduğunu isbat buyuruyorsunuz.

Bin birinci misal: Nedim’in rüfekasından şair, muharrir, âlim, mü 
verrih Neylîzâde’nin muhteşem ve nefis kabrini kurtarmış olmanızdır. Di 
ğer bir mefharet ise Yesarî ve oğlunun medfenini ziyâdan vikayeden Fa
tih’e nakil buyurtmanız; diğer taraftan Zigetvar gâzilerinden felsefeşinas 
Muslihiddin Efendi’nin nefis olduğu kadar mazlum olan kabrinin kitâbesi- 
ni derhal nakli için teşebbüs buyurmanızdır. Sizin şu vatana İkincisine 
tesadüf edilmesi muhal denilecek derecede sebk eden mevâni ber-endâzâ- 
ne gayretiniz bilgi ve şevk nâmına ne taşıyorsa onda dokuzunu zat-ı fazılâ- 
nelerine, âsâr ve makalât-ı fazılânelerine, idâre buyrulan müzelere medyun 
olan yirmi beş yıllık manevî oğlunuza nâm ve şeref-i sâmilerini dübâlâ 
edecek, aynı zamanda emsâlinin icâb ettirdiği masrafların onda birini bile 
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istilzâm eyleyemeyecek yeni bir teşebbüs hakkında sâik oluyor.
Manzur-ı âlîleri olmuş olsa gerektir ki Ayasofya’nın orta 

tabakasında kapalı, kilitli iki mahzen-i evrâk vardır. Fazla olarak 
koridorda açıkta evrâk ve birçok vesikalarla defterlerle dolu olan sekiz on 
sandık mevcuttur bunlar da kapalıdır.

Daire-i âidesi İlmî tedkikât yaptırmamakla beraber hiç olmazsa şu 
vesâiki sandıklara, mahzen raflarına koydurtmuş saklamıştır. Yani hiç 
değilse Resmen muhafaza medlûlüne sığacak asgarî bir teşebbüste bulun
muştur. Bunlara kimse dokunmaz. Mahzendekiler kilitlidir. Sandıktakiler 
kapalı. Fakat...kimsenin muhafaza ve tedkikine lüzum görmediği, fırlatıp 
yerlere attığı, tahmin-i âcizâneme göre lâakal yüz bini mütecâviz vesâik 
vardır ki bunlar mahzen şöyle dursun adî sandıklara bile konulmamış, 
lüzumsuz addedilmiştir.

Geçenlerde Fatih, Süleyman-ı Kanunî ve Ahmed-i Sâlis devirlerine 
ait vakfiyelerden mühimlerinin tedkiki için yanlarına gittiğim Kuyûd-ı 
Vakfiye Müdürü îzzeddin Beyefendi bu imha edilen evrâk yığınını 
bendelerine göstermek ve bunların içinde ne kadar bin vesikanın 
çürütüldüğünü fiilen isbat etmek için Ayasofya’ya bendelerini bir 
memurla beraber götürdüler. Büyük ve kilitli mahzen-i evrâkın yanında 
onar metre tûluunda ve birer metre sı hanında tam dört merdivenin 
üzerinden yuvarlanan ve senede bir defa Kadir gecelerinde tabaka-yı ulyâ 
süpürülünce bütün molozları işbu onbinlerce metruk fermanlar, berâtlar, 
defterler, tezkereler ve donanma, tophâne, yeniçeri, enderun, maliye, evkâf 
vesikalarının üstüne dökülen süprüntülüğü gösterdiler. Kayyum ile beraber 
bu bî-misil vesikaları çiğneye çiğneye tam kırk metre yol gittim.

Arzeylediğim veçhile bunlar hıfz ve tedkiki lâzım telâkki edilmediği 
için mahzen ve sandık haricinde terkedilmiş ve hattâ imha için üzerlerine 
moloz atılmıştır.

Aşkını mübarek ve feyyâz telâkkilerinizden alan bendeleri bu hâli 
Hülâgû’nun Dicle nehrine attırdığı on binlerce kitap ve evrâk zıyaı ile 
mukayeseye mecbûr oldum.

İçeriden lâ-lalettayin aldığımız bir kucak evrâkı elyevm Evkâf 
Dairesi’nde îzzeddin Beyefendi yanında tedkik ediyorum. Yüz sene 
evvele ait emlak defterleri, Varna’dan Rusçuk’a sevkedilen donanma 
levazımına ait yüz elli sene evvel yazılmış müsveddeler, Damat İbrahim 
Paşa kethüdâsmın Kavak’ta biçare yolcuların istirahatı için yaptırdığı hana 
ait vakfiye ve bunun üzerine yürütülen resmî kuyud; Selim-i Sâlis ve 
Mahmud-ı Sânî zamanlarında verilen fermanlardan bir kaçı... ilh..

Hayret ve teessürümden ne yapacağımı şaşırdım. îzzeddin Bey; bu 
faciaya muhterem, mübarek Halil Beyefendi’den başka kimse acımaz 
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diyor.
Aziz üstâdım: Bu bâbta şöyle naçiz bir tedbir ittihazı için birkaç söz 

arzına müsaade buyurun:
Ayasofya merdivenlerinde yığılıp çürüyen bu on binlerle vesaikin 

kurtarılması evvelâ kilitli ve hattâ adi bir kapı inşası ile başlayacaktır. 
Kabul buyurulursa bu adi kapının masrafını insaniyet, İslâmiyet, Türklük 
tarih saygısı nâmına bendeniz maaşımdan veririm. Bendenize iki hademe 
terfik ediniz, bir marangoz, bir kilitçi ile gelir, bir günde yaptırırım.

Sâniyen: bu vesikaları medhalden başlayarak ikişer üçer çuvalla 
Ayasofya koridoruna çıkartırım. Daima asgarî hareket ederek bu vesikaları 
evvelâ küçük tomarlar hâline getirip müzenin iki hademesi ile bağlarım, 
üzerlerine adedini yazarım. Günde iki üç çuval vesâiki böylece kurtarırım.

Müzenin münasip bir yerine mi, her nere tensip buyurulursa 
naklederiz. Hattâ böyle olmayıp da Ayasofya koridorunda tahta perdeden 
bir bölme yapıp oraya koymak münasipse öyle yapmak üzere emrinize 
âmâde oluruz.

Evvelâ kurtarmak, sâniyen tomar hâline koymak, sâlisen adi tasnif 
eylemek, râbian ileride İlmî bir tasnife tabi tutmak üzere saklamak.

Bu vesikaların farzedelim yüzde birini kurtarsak millî tarihimizin 
hâzinesi olan müzeniz yine binlerle yâdigara masrafsız mâlik olacaktır.

Yirminci asırda Hülâgû faciasını tâmir buyurduğunuzdan dolayı 
tarih nâm-ı sâmilerini yüzlerle muvaffakiyetiniz arasında Ayasofya 
vesikalarının yegâne halâskârı olarak kaydedecektir. Böyle bir fazilet tâcı 
mübarek başınıza pek ziyâde yakışır aziz üstâdım. Muâllâ emrinizi almak 
şerefini kazanmak için heyecanla bekliyorum.

Hükümetin şimdiye kadar maaşlı, muvazzaf komisyonlara 
yaptıramadığı Bab-ı Alî vesâikinin tasnifi meselesi acı bir numunedir. 
Halbuki ulûvv-ı himmetinizle ve arzeylediğim veçhile masrafsız ve 
maaşsız olarak bir çırağınızla iki hademeniz Bâb-ı Alî vesâiki kadar 
mühim olan bu meçhul, metrûk hazine-i bî-bahâyı topraktan çıkarabilir, 
İlmî tasnif sonra yapılsın. Evvelâ kurtarıp sarmak, işte bir emrinizle fî- 
sebilillah yapabileceğiniz iş. Merhum birâder-i âlîleri ile, mübârek 
şahsiyetinizin Anadolu ve İstanbul’da hıfza müekkel oldukları bu 
definelerin perileri (Muz) efendimize bu yeni gazâ için kim bilir ne kadar 
evvel şarab-ı tahur sunmuşlardır. Muzların müştâkı olan kalb-i Halil; 
Ayasofya vesikalarının yandığı vahşet ve hüsrân ateşini Gülistan-ı 
İbrahim’e tahvil edebilir. Cenab-ı Hakk bu ‘icâzı size nasip etsin duâsı ile 
necib ellerinizden öperim. Üstâd-ı mükerremim efendim.

31 Mayıs 1930 İrfanınızın daima minnettarı şâkirdiniz
M. Cevdet
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Bu mektubun altında iki hâşiye vardır:
1. Müverrih Silahtar Mehmet Ağa’nın kitâbesini kurtaran elleriniz 

ağanın telifine temel kuran vesikaların Enderundan sonra ikinci mahzenini 
teşkil eden bu depoya ait ne kadar İlmî ve tahrirî hizmet olursa şahs-ı 
pâkımzm kırkıncı sene-i hizmetini tezkâren ifaya ömrümün sonuna kadar 
âmâdeyim ve bunu fahriyen parasız edâya müteahhidim. Efendimize 
hürmetimin ne kadar derin olduğuna bu da bir delildir.

2. Neylîzâde’nin mezarını kurtaran, Yesarî ve oğlunun makberesini 
kemâl-i takible bir günde Fatih hatiresine taşıyan benim. Fakat en büyük 
meziyet ricâlarımı kabul eden müze müdürü Halil Beyefendi ile telefonla 
teşvik eylediği Dinî Müessesât Müdürü Esat Bey’dedir. Zirâ dinlediler.

îki sene sonra hâşiye:
Halil Beyefendi’ye maalesef bu Ayasofya ve maliye vesikaları için 

ne yazdımsa semere vermedi. Arka tarafta melfûf matbû raporumun İsmet 
Paşa’ya acı lisanla arzeylediği faciadan evvel, kimseye dert dinletemedim.

Halil Beyefendi’ye şu noktada teşekkür olunur ki İsmet Paşa’ya gön
dereceğim vesikaları kendisi götürmeği deruhte etti. Herhalde bunun tesiri 
olmuştur.

İlâve:
İşbu evrâkın Ayasofya’da tedkiki ile müzeye nakline Kuyûd-ı 

Vakfiye Müdürü İzzeddin Bey muvâfakat etti. Fakat müze resmî bir 
tezkere ile sormak isteyince İzzeddin Bey; “madem ki iş tahrirât şekline 
girdi, Ankara’dan istizan edelim” dedi ve müdüre de sorarak reyini aldı. 
Benim kırtasiyeye dökülen işte hayır çıkacağına imânım yoktur. Ankara 
Evkâf Müdüriyet-i Umûmîyesi’nde kimse Ayasofya evrâkının değil 
harabisinden, varlığından bile haberdâr değildir, İzzeddin Bey de böyle 
söylüyor. Halbuki resmî tahrirâtla sorulunca iltizâmkârâne bir iş’âra bile 
aksi cevab verecekleri şüphesizdir. Zirâ devlet malını çürütmek 
mes’uliyetsiz bir günahtır. Fakat onu kurtarmak istediniz mi sanki o 
emvâl, o evrâk müzeye değil, ecnebi bir memlekete gidiyormuş gibi 
taassup gösterir vermezler. Pekâlâ Siz muhafaza ediniz. Hayır. Yüz 
binlerle tarihî vesâik molozlar altında çürür de kimse ses çıkarmaz. Ne ise; 
iş tahrirât meselesine tahavvül edince müzeye koştum. Topkapı Müzesi 
müdürü hayırhâh ve âlicenap Tahsin Bey’e, şu müsveddeyi verdim. 
Münasipse Başvekâlete veya Evkâf Müdüriyet-i Umûmîyesi’ne yazınız. 
Şu vesâiki Allah ve memleket aşkına kurtarınız, dedim. Bu teşebbüsüm 
tarihî ve hasbî olduğundan mezkûr müsveddeyi tesbit ediyorum:

“Ayasofya Câmii’nin orta tabakasında bir iki yüz bin evrâk on 
yıldan beri açıkta durmakta ve farelerle güvercin pislikleri içinde 
çürümektedir. İstanbul Evkâf Dâiresi kendine lâzım olan evrâk ve 
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defterleri ayrıca bir mahzende sandıklar içinde muhâfaza etmekte ise de 
mezkûr sayısız evrâk-ı metrûke merdivenler boşluğunda ve tozlar içinde 
mahvolmakta olup hademe tarafından ledelicâb üzerine basılarak 
gezilmektedir. îşbu evrâk üzerine maalesef moloz dahi atılmıştır. Halbuki 
bunlar içinde Türk tarihinin pek çok muzlim noktalarını tenvire yarayacak 
vesikalar bulunmak ihtimali olduğundan ve tedkiki ile müzeye nakli millî 
hars itibari ile pek faydalı bulunacağından bu bâbda müsaade buyurulması 
ricâ olunur efendim.

6 Temmuz 1930

İlâve: 7 Temmuz’da Maarif Vekâleti vasıtası ile Başvekâlete yazılan 
bu mühim kâğıda 7 Eylül’e kadar bir cevab gelmedi, geleceğini de 
zannetmem.

Hâşiye: 5 Kanûn-ı Evvel 1931: İşte bugün Müzeler Müdürü Hamil 
Zübeyir Bey’in emr-i resmîsi ile Ayasofya vesikalarının müze sandıklarına 
vaz’ına lehü’l-hamd başlandı. Evkâf dairesi 150 lira yardım etti. Müze 
sandıklan verdi. Topkapı Müzesi müdürü Tahsin Bey ve ben Evkâf 
Kuyûd-ı Kadîme müdürü Hazım Bey, evrâkı temizleyenlere talimat 
verdik. Elhamdülillâh bu cihât semere verdi.

Bu yazılardaki acı ifadeleri olduğu gibi bıraktım. Tâ ki Cevdet’in 
karakteri anlaşılsın.

*
* *

Tarihî Evrâk Tedkik ve Tasnif Heyeti nasıl ve niçin teşekkül elti? Ve 
Cevdet ne sûretle bu işin başına geçti? İleride yazılacak Türk Arşivi nin 
tarihini nurlandıracak olan bu mevzû etrafında epeyce dolaşmak lâzımdır. 
Hâdise şöyle olmuştur:

İstanbul Belediyesi’nde bulunduğum sırada resmî vazifelerimden 
birisi de gazetecilerle temâs etmek ve belediye işleri hakkında onlara 
malûmât vermekten ibaretti.

Bu münasebetle gazeteciler hemen her gün odama gelirler, onlarla 
günün birçok meseleleri ve bu meyanda belediye işleri hakkında da 
konuşurduk. Bir gün yine odamda toplanmışlardı. O günlerde İstanbul 
Defterdarlığının, maliye evrâk hâzinesini, okkası üç kuruş on paradan 
Bulgarlara satmış olduğunu ve evrâkın balyalar yapılarak ve kısmen 
dökülüp saçılarak Sirkeci’ye kadar götürülüp oradan şimendiferle 
Bulgaristan’a gönderilmekte bulunduğu işitilmekte ve görülmekte idi.

Bunu ilk defa gören ve ortaya atan Son Posta muharrirlerinden İbra
him Hakkı [Konyalı]’dır. O da aramızda bulunuyordu. Bu havâdisin 
gazetelerde yazılıp yazılmaması mevzûu etrafında görüşülür iken İbrahim 
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Hakkı, ben bunu yazarım dedi ve gitti.
Filhakika ertesi gün (4 Haziran 1931) çıkan Son Posta gazetesinde, 

“Okka ile satılan kıymetli evrâk meselesi” başlığı altında bir yazı çıktı. Bu 
yazısında hâdiseyi uzun uzadıya anlattıktan sonra bilhassa evrâk daha 
mahzenden çıkarıldığı sırada orayı gezmiş ve görmüş olan İbrahim Hakkı; 
şu tafsilâtı veriyordu:

“Oradaki koridor harman hâlinde dökülmüş kağıtlarla dolu idi. 
Çemberliyorlardı. Arkada yüzlerce torba kâğıt yığılmıştı. O sûretle ki içeri 
girmek mümkün değildi. Evvelâ Bekir Ağa (oradaki hademe) bu torbaların 
üzerine çıktı ve elimden tutarak beni yukarı çekti. Bu kısımda tesâdüf 
edilmiş birçok kıymetli vesikalar, defterler göze çarpıyordu. Burasını 
gözden geçirdikten sonra sıra aşağı kata geldi. Burada lâlettayin, aldığım 
kağıtların içinde altın yaldızlı mecmua parçaları, Silistre, Varna, Tuna 
vilayetlerine ait kalelerin tâmirine, zeamet, tımar vesikalarına, 
ulûfenâmelere, mutfak masraflarına, vakıflara ait birçok tarihî 
mülknâmeler vardı. Bunlar değersiz kağıt parçaları değil, on binlerce 
kuruş ve lira sarfı ile bile yerlerine konması mümkün olmayan 
vesikalardı.”

Tarihî evrâkın okka ile satıldığı şayi’âsi bu sûretle gazete sütunlarına 
da geçince o ana kadar buna ihtimal vermeyen ve havsalaları almayan 
kimselerde de artık şüphe kalmamıştı.

Yine ö gün odamda gazetecilerden Yekta bulunuyordu. Derken o 
sırada Muallim M. Cevdet de geldi. Hiçbir şeyden haberi yok. Hasta 
olduğu için eskisi gibi günlük gazeteleri de takib etmiyor, yalnız mühim 
ve İlmî şeyler olursa kendisinin haberdâr edilmesini arkadaşlarından ve 
dostlarından ricâ ediyordu.

Cevdet’i bu felaketten ve bu cinayetten haberdâr ettim, ihtimal 
vermedi ve inanmadı. Gazeteyi ve oradaki resimleri gösterdim. Bu sefer 
de yerinde oturamadı. Yıldırımla vurulmuşa döndü. Bir müddet hüngür 
hüngür ağlamaya başladı. Azıcık yatışınca biraz daha izâhât istedi, verdim. 
Derhal yerinden kalktı. Sultanahmet meydanına doğru gitti. Yarım saat 
sonra elinde bir kucak vesika olduğu halde geldi ve bunları beşer kuruşa 
çocukların elinden aldım, tarihî evrâk bu hâle getirilir mi? dedi. Hâlâ 
ağlıyordu. Kendisini teskine ve tesliyeye çalıştım, ne mümkün!

Nihayet yapılacak muâmeleyi söyledim, zâten cesur ve pervâsız 
olmakla beraber daha ziyâde cesaretlendi.

Fakat olan olmuş, atı alan Üsküdar’ı geçmişti. Bununla beraber bir 
tarihçi, bir ilim adamı sıfatı ile keyfiyetten hükümeti, Türk Tarih 
Cemiyeti’ni ve hemen hamur hâline getirilerek kağıt yapılmaması için 
Bulgar Tarih Cemiyeti’ni haberdâr etmesini söyledim. Ve daha bazı 
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tedbirlere müracaat olunmasını da anlattım. Râzı oldu. O akşam dört beş 
arkadaş bazı nefis eserler ve yazılar görmek üzere tüccardan Debreli 
Fuad’ın evinde toplanacaktık. Cevdet de geldi. Orada bu mevzû etrafında 
daha etraflı görüştük. Ertesi gün Cevdet elinde bir takım yazılar olduğu 
halde geldi. Başvekil İsmet Paşa’ya müracaat ediyor. Yazdığı yazıyı 
okudu. Kendisini bir kat daha teşci’ ettim ve yazısını derhal teksir, birkaç 
gün sonra da Belediye Matbaası’nda tab’ ettirdim.

Şimdi bu mektup İsmet Paşa’ya nasıl ve ne vasıta ile takdim 
olunacaktı? Mesele çok acele ve çok mühim.

O gün odamda mûtâd olan haftalık içtimâim yapan İnkılâp Müzesi 
Heyeti toplanacaktı. Bu heyetin basında İstanbul meb’usu Halil Ethem 
Eldem var. O da hâdiseyi gazetelerde görmüş. Fevkalâde müteessir olmuş. 
Müze heyetinin o günkü müzâkere zemini de hemen hemen bu oldu. 
Aklıma geldi, Cevdet’in vaziyetini ve teşebbüsünü anlattım. Muhterem 
mebûs ve ilim adamı Cevdet’in yazdığı şikayetnâmeyi bizzat götürüp 
İsmet Paşa’ya vermeyi lütfen kabul ve deruhte ettiler ve derhal başvekile 
bir telgraf çektiler, telgrafın aynı şudur:

Ankara’da Başvekil İsmet Paşa hazretlerine;
İstanbul’daki maliye hazine-i evrâkından yüzlerce sandık vesika 

satılmıştır. Taşınırken sokaklardan toplanan ve çocukların ellerinden üçer, 
beşer kuruşa alman vesikaların numûnelerini getiriyorum. Bu faciayı 
durdurmak için lâzım gelen emrin müsaraaten îtâ buyurulmasın! ilim ve 
medeniyet nâmına ehemmiyetle ricâ ederim efendim.

Cevdet tam bir vesikacı. Bu telgrafın müsveddesi kenarına hemen şu 
kaydı koymuş: “Hazine-i Evrâk faciasını Başvekile süratle ihbâr için ben 
ve belediye mektupçusu müverrih Osman Beyefendi, Halil Bey üstâdımıza 
ricâ etmiştik. Bu, ona dâir telgraftır. Halil Bey’in bahseyledikleri 
vesikaları bulan ve Paşa’ya gösterdikten sonra iâde edilmek üzere veren 
benim”, demiş. Ve altını adeti veçhile M. Cevdet diye imzalamıştır.

Biraz sonra yine bu bahse avdet etmek üzere sırası gelmiş iken 
burada yine Cevdet’in İlmî şahsiyetine taalluk etmek fakat bizdeki ifrât ve 
tefrite misâl olmak üzere bir istidrât yapayım:

Bilmem dikkat edildi mi? Cevdet üç satırlık bir telgrafı tevsîk için 
yazmış olduğu hâşiyede “müverrih” ve “beyefendi” gibi tabirleri bir âciz 
için sarf ve ibzâl ediyor. Zâten gerek konuşmalarında, gerek yazılarında 
çok nazik ve terbiyeli hareket ettiği için o sıralarda henüz yasak edilmemiş 
olan “beyefendi” tabirini yazmakta istiğrâb edilecek bir şey olmasa gerek. 
Ancak “müverrih” sıfatını takmış olması oldukça söz götürür ve bu türlü 
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hareketi Cevdet’e söz getirmektedir, izah edeyim.
Cevdet; vasiyetnâmesinde de (sahife 10-11) bizde tarihî tedkiklerin 

henüz işlememiş kısımlarını açanlar arasında naçiz şahsiyetimi de saymış 
olduğu gibi hediye ettiği îbn Batûta zeylinde, “tarihî tedkikatta gıbta 
edilecek bir iffet gösteren büyük kalpli Osman Beyefendi’ye kemâl-i 
tazimle takdim ederim” cümlesini yazmıştı. Bunları da teşvik ve taltife 
atfedip geçmek mümkündür. Fakat değerli tarihçilerimizden Mükrimin 
Halil tarafından Cevdet hakkında yazılmış ve şu kitabın ikinci kısmına 
konulmuş olan yazıda okuduğumuz aşağıdaki satırlar bu yolda hareket 
ediş onun için bir kusur olduğunu göstermektedir. Mükrimin Halil diyor 
ki:

“M. Cevdet pek fazla şark kültürüne bağlı mu’tekid ve dindâr bir zât 
olduğu için kendinde fikir hürriyetini bulamıyor, İlmî meselelerde dinî 
itikadını ve kanaatini hiç fedâ edemiyor ve yazılarında bugünkü ilmin 
istediği bî-taraflığı gösteremiyordu. M. Cevdet; Avrupa’daki Katolik ve 
mutaassıb tarihçiler tarzında Müslüman ve mutaassıb bir şark tarihçisi 
olarak kalmıştı. Bu sebepledir ki bizim tarihimizin herhangi bir bahsini 
yazarken harikulâde bir tarafgirlikle mâzideki adamlarımızı metheder, 
kusurlarını meziyet yapmaya kalkardı. Ve yine bu sebeple mâzideki 
meşhûr adamlarımızdan bahsederken kendilerinde olmayan faziletleri ve 
meziyetleri onlara isnâd etmeye çalışırdı. Kâtip Çelebi ve diğer zevât 
hakkında yazmış olduğu makaleler bunun en büyük misâlidir. Descartes, 
Leibniz başta olmak üzere insaniyet tarihinin yetiştirdiği en büyük 
adamların yaşadığı XVII. asırda memleketimizde yaşayan Kâtip Çelebi o 
asır Avrupa’sındaki fikir adamlarına nazaran basit bir okur yazar zat 
sayılabilir. Halbuki M. Cevdet’in makalelerinde Kâtip Çelebi adeta 
beynelmilel bir âlim gösterilecek kadar medhedilmiştir”.

Değerli ve genç tarihçimiz Cevdet’in Katip Çelebi hakkındaki 
kanaatlerini ifrât saydıktan ve Kâtip Çelebi’yi basit bir okur yazar 
gösterdikten sonra benim gibi acemi bir tarih amatörü hakkındaki yazısına 
karşı kullanılacak kelimeyi zannederim kendisi de bulmakta müşkilât 
çekecektir. Hattâ genç tarihçimizin Kâtip Çelebi hakkındaki bu son hükmü 
kudretli kaleminden çıkarken “mekteb talebesi olamayacak kadar” 
ibâresini de yazmış fakat ne düşünmüşse sonra bunu silmiştir. Hafif mi, 
ağır mı bulmuş da silmiş onu kestiremedim.

Cevdet’in Kâtip Çelebi hakkındaki kanaati ifrât ise Mükrimin 
Halil’inki de tefrit ile tavsif edilemez mi? Bu memleket ne zaman ifrât ve 
tefritten kurtularak îtidâli bulacaktır?

Şarktan ziyâde garpta şöhret kazanmış iki çelebimiz var. Biri Evliya 
Çelebi, öteki Kâtip Çelebi’dir. Bunlardan birincisine hurafâtçı ve 
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mübalağacı diğerine mekteb talebesi, basit bir okur yazar deyip atarsak 
iftihâr edecek yüzümüzü ağartacak kaç eski adamımız kalır? İnsaf edelim!

Şimdi yine mevzûumuza avdet edebiliriz. Biraz evvel İsmet 
İnönü’ye takdim edilmek üzere Cevdet’in bir rapor yazmış olduğundan ve 
bu raporu Halil Eldem’in götürdüğünden bahsetmiştim. Cevdet’in birçok 
yazılarında ve mektuplarında “acı”, “dehşetli”, “şiddetli”, “İlmî” gibi 
vasıflarla tavsif ettiği bu rapor artık tarih"in malı olduğu ve evvelce de 
neşredilmiş bulunduğu için ve bir de İsmet İnönü’nün kadirşinaslığını, 
tarihseverliğini hulâsa büyüklüğünü göstermek maksadı ile aynen 
neşrediyorum:

Pek muhterem Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine
Paşa hazretleri;
Askerî, Bahrî, Malî, Fennî, Ticarî, Siyasî, Hukukî, Sınaî, Edebî, 

1 23456789
tarihimizin vesikalarını asırlardan beri saklayan 25 kubbeli Sultan Ahmet 
Hazine-i Evrâkı faciasını gazetelerde okumuşsunuzdur. Memur komisyo
nun Defterdar beyde mahfuz tezkeresine göre lüzumsuz zannedilen vesi 
kalar satılığa çıkarılmış ve daha birçok defterlerin de imhasında mahzur 
olmadığı dercedilmiştir. Komisyon İlmî, medenî, harsî nokta-i nazardan 
değil, “muamele-i resmiyeye yaramak ve yaramamak itibarı ile” evrakı 
faideli ve faidesiz diye ayırmıştır. Rivayete göre dört yüze karîb sandık ve 
balya dolusu vesikaları okkası üç kuruştan Bulgaristan’a satmıştır. Demek 
ki Türkiye’nin en zengin Hazine-i Evrâk’ınm nısfı imha edilmiştir.

Devletin koskoca müze idâresi, tarih encümeni ve sekiz on tarih ve 
arşiv mütehassısı olduğu halde kimsenin reyi sorulmamıştır. Yani lüzum
suz sanılan, müteaffin denilen o kıymetli vesikaların bugün resmî muame
leye yaramasa bile yukarıda sayılan dokuz nokta-i nazar itibarı ile pek mü
him olacağına inanıİmamıştır.

Paşam,
1. Bu milletin askerî tarihi yazılmamıştır. Fakat asırlardan beri ordu 

defterleri, askerî emirler, muhasara ve yol jurnalleri bu mahzende şimdiye 
kadar saklı duruyordu.

2. Vergi, emlâk, nüfus, bütçeler gibi malî anasır tarihleri yazılma
mıştır. Fakat vesikaları saklı duruyordu.

3. Fünun ve maarif tarihleri yazılmamıştır. Fakat vesikaları saklı 
duruyordu.

4. Sanayi-i nefise şubeleri ile Türk evlerinin, bahçelerinin tarihleri 
yazılmamıştır. Fakat vesikaları duruyordu.

5. Kağıt, mürekkeb, mühür, imza, cilt, ebru tarihleri yazılmamıştır.



110 MUALLİM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

Fakat vesikaları duruyordu.
6. Ziraat, ticaret, sanayi, maadin işleri tarihi yazılmamıştır. Fakat 

vesikaları duruyordu.
7. Siyakat, divanî, rik’a yazılarının tarihi yazılmamıştır. Fakat 

vesikaları duruyordu.
9. Türk köylerinin, Türk aşiretlerinin, Türk şehirlerinin ve bin yıllık 

Türk adlarının tarihleri yazılmamıştır. Fakat vesikaları duruyordu.
Şimdi bu vesikaların bir kaç yüz bini uçmuştur. Daha birçok defter

lerin de imhasına ayrıca karar verilmiştir. Yakında bu da olacaktır. Paşam, 
bu defterleri niçin müzeye vermeyip de ateşe yakacağız? Vahşi miyiz?

Satış ve imha faciasını evkâf mahzenleri, bahriye mahzenleri, adliye, 
dahiliye, ...mahzenleri de tekrar edecektir. Bu, ne müthiş hâldir?

Bin yıllık vesikaları satan bir cemaati garp medeniyeti kendi 
ailesine kabul eder mi?

Evvelâ bu sözümde, sonra size takdim ve pâk vicdânınıza 
arzeylediğim âtideki vesikaların lüzum ve kıymetinde Avrupa ulemâsının 
zerre kadar şüphesi varsa idamıma râzıyım.

Bulgaristan’a taşman balyalar içinden düşen bu vesikaları sokak 
çocukları toplamış ve tesadüfen bendenize yirmi kuruşa satmışlardır!

1. Huzurunuza beğenmediğimiz Türk vesikalarından bir tek tanesini 
bile kemâl-i ehemmiyetle dünyanın en İlmî mecmuâlarından birine 
derceden Viyana Darulfünûnu profesörlerinden Kıreliç’in eserini takdim 
ediyorum, ibret!

2. Vambery’nin Türk vesikalarına dair mütalaasını âtîde yazdım. 
Dünyanın en salahiyettar adamları, “Türklerin eski vesikaları pek 
mühimdir” diyorlar. Bizim komisyon, “vakti geçmiştir, müteaffindir, 
yerde sürükleniyor” diyerek imha ediyor. Avrupa ise bunları medeniyet 
âbideleri diye teşhir ediyor.

3. Dört yüz sene evvel Budapeşte valilerimizin Türkçe ve Macarca 
tahrirât ve emirlerini Macar Akademisi, hayret ve tazim ile bir kaç sene 
evvel neşretti.

4. Profesör Karaçon, bizim işe yaramaz denilen müteaffin 
vesikalarımızdan beş yüzünü muâzzam bir cilt hâlinde neşretti ve Türk 
milletinin asâletine takdirler yağdırdı. Bu eserin bir nüshası bizim 
Dârülfünun’da mahfuzdur.

5. Türklerin Peşte’deki teşkilât-ı medeniyesine dâir Türk vesikalarını 
Almanca neşrettiler.

6. Macar Fünûn ve Tarih Akademisi, eline geçen pek az vesikayı (22 
adet) bir kaç sene evvel medeniyet âlemine neşretti. Eski Türklerin ne 
medenî bir kavim olduğuna bu vesikalar, kâri derecede şahâdet ediyor 
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dedi ve bunları Türkçe metinleri ve Almanca tercemeleri ile beraber 
fevkalâde nefis mecmua hâlinde bastı. Halbuki bu 22 vesikanın binlercesi 
bizim mahzende idi.

Cesur sözleri seven pâk vicdânmızdan cür’et alarak arzediyorum; 
eğer ilmen, tarihen, medeniyeten intihara karar verdikse bunları niçin 
Londra, Paris, Berlin ve Peşte akademilerine milyonlara satmayıp da dört 
beş yüz liraya Bulgar fabrikasına teslim ediyoruz.

Bulgarlara satılırken yere düşen ve sokak çocukları 
tarafından yirmi kuruşa bendenize verilen 

mühim vesikalardan
Bunların arzından evvel Vambery’nin Geletizemle Mecmuası’nda 

(1903 senesi) yazdığı Türkçe mütalaasını dercediyorum; “Biz Macarlar 
kendi tarihlerimizi ve münasebât-ı coğrafiyemizi izâh için Türk vesikala
rından nevi nevi fâide görüyoruz. Türklere şükranımızın sebeplerinden bi
risi Türklerin Macaristan’ı zabtı vaktinden kalma (vergi ve sair hasılât-ı 
mîriye) defterleridir. Bu resmî vesikalar, Macaristan’ın iki yüz seneden 
daha evvelki hâllerini, nüfusunu, ziraatını, ticaret ve smaatini bildiren tak- 
rirât ve tafsilâtı hâvî olup geçmiş zamanımızın aynasıdır.

Bu Türk vesikalarının emsâli dünyada kolay kolay bulunmaz.
Zirâ, o vakitler Türk memurları her şehrin, her köyün, her 

mahallenin evlerinin nüfusunu, hububâtm cins ve miktarını bile kemâl-i
1 2 3

dikkatle yazmışlar ve fevkalâde kıymetli istatistikler bırakmışlardır’’ diyor.
Halbuki bizim komisyon böyle “hububât” kayıtlarını görünce arpa 

ve buğday hesabının tarihçe ne ehemmiyeti vardır diye hüküm vermiştir 
sanırım.

Mezkûr Vesikalar
1. Üç yüz elli sene evvelki bir askeri vesika: 1096 - 1099 - 1101 

senesi Viyana seferine dair parçalanmış yol masârifi defteri; bundan hangi 
tarih kitabı bahseder? Bu ne mühim vesikadır? Hangi askerî müverrih 
buna muhtaç değildir?

2. Uygurca anahtar: Dünyada ancak üç müze ile yalnız Ayasofya 
Kütüphanesi “kadîm Uygurca” metinlere mâliktir.

Şimdiye kadar bir Türk âliminin Uygurca metinleri halle yarayacak 
bir anahtar yaptığı meçhul idi. İşte bu vesika o müşkülü hallediyor. Bu, 
nasıl satılır? Komisyona göre Uygurcanın hiç ehemmiyeti yoktur! Çünkü 
mâliyeye taalluku bulunmaz!

3. Zırhlı Orhaniye’nin 1286 senesine ait mühimmât defteri; Bu da 
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Bahriye ye aittir, çürüktür, mâliyeye taalluku yoktur, denilerek satılmıştır. 
Belki de hiç görülmemiştir.

4. Sırbistan’da ilk fethettiğimiz Niş Kalesi’ne dair kayıtlar.
5. Gazi Mihâl evlâdının Pilevne’de vakfına ait bir kayıt.
6. 1134 senesine ait ve Hatice Sultan’m mührü ile defterdarlığa irsâl 

edilen fevkalâde mühim bir mutfak defteridir. Bunlar o devirde Türk 
yemeklerinin envâ’ım, hububât ve eşya fiyatlarının tarifesini gösterir. Türk 
sanayi ve harsı itibari ile pek mühim olan bir mutfak defterinin 
komisyonca demek ki hiç kıymeti yokmuş. Kim bilir böyle ne kadar 
“mutfak defterleri” uçtu gitti.

7. 1148 senesine âit (defterdar) ve sair mühim maliye memurlarının 
mühürleri ile vergi nişanlarını hâvî bir levha. Mühürcülük sanatı ve 
maliyecilik nokta-i nazarından buna kıymet biçilir mi? Tarih kitaplarımıza 
bu vesikaların bir tanesi geçmemiştir.

8. Diğer vesikalar arasında meşhur Türk edîbi Şeyh Galib’in 
evlatlarına verilen bir ferman ve tersane masarifine dair bir icmâl ve saire 
vardır.

Paşam elime geçen vesikaların yalnız unvanları hamiyetli yüreğinizi 
tutuşturmaya kâridir.

Netice

Paşa hazretleri, bizi beynelmilel ilim aleminde pek küçük düşürecek 
ve düşmanlarımıza ip ucu verecek bir hareketten kurtarınız. Bunun için de:

1. Bütün dâirelerin mahzenlerinde lüzumsuz zannedilen evrâk ve 
defteri müzeler idâresine devrettiriniz. Bu büyüklüğü siz yaparsınız.

2. Tarihî evrâk ve defter satışını men için iki satırlık kanun 
yaptırınız.

3. Lütfen Bulgar sefiri ile görüşünüz, âsâr-ı kadîmenin iadesi beynel
milel kaidedir. Eğer iadesine imkân yoksa on binlerce vesâiki kağıt 
fabrikasında hamur olmadan, bari Bulgar Arşiv Dairesi’ne naklettiriniz.

4. Vesikalar okkası üç kuruşa Bulgarlara verileceğine ekallî on 
kuruştan alacak Türkler hazırdır. Fakat hazine-i evrâk satılır mı?

5. İstanbul’a teşrifinizde muhtelif mahzenlerde yatan Türk 
vesikalarının hâl-i harabîsini müsaade buyurulursa bizzat iraeye cüret 
edeceğim.

6. Kıymeti bilinmeyip atılan Türk ebrularının Avrupa’da yüzlerle 
liraya satıldığını arz için numûneler takdim ediyorum.

17/5/ 1931
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Halil Ethem Eldem’in Ankara’dan Cevdet’e yazdığı mektupta bu 
işin oradaki safhası hakkında şu kayıtlar görülmektedir.

“Fâzıl-ı Azizim Cevdet Beyefendi:
Başvekil Paşa Hazretlerini Meclis’te şöyle ayakta görebildim. 

Vesikaları takdim edeceğimi söyledim. Kendisi de benim telgrafımın 
Maliye Vekâleti’ne verildiğini beyân etti. Fakat şimdi o kadar işi çok ki 
makamında rast getirmek ve görmek kâbil olamayacağını anladıktan sonra 
müsteşar Kemâl Bey’e gittim ve vesikaları birer birer gösterdim, hâli 
anlattım. Paşa Hazretlerine takdim edecektir. Bunların iadesini rica 
ettiğinizi de söyledim. Pek iyi dedi.

Mecliste bir hayli arkadaşlar benden bu meseleyi sordular. Fakat bu 
kadarla kaldı. Maamafih bu işe İstanbul’da müfettişlerin vaziyet ettiklerini 
haber aldım. Belki bu cinayet devam etmez artık. Maarif’te de anlattım.”

Hakikaten müfettişler işe vaziyet etmişlerdi. Fakat iş bir türlü 
yürümüyordu. Meclis’te de zannedildiği gibi hemen istizah yapılmadı. 
Ancak işe hükümetçe ehemmiyet verilerek hiç olmazsa bu cinayet bundan 
sonra yapılmasın diye Başvekâletten şu tarzda bir tamim gönderildi.

Ahiren İstanbul Defterdarlığında eski ve lüzumsuz diye satılan evrâk 
arasında çok kıymetli bazı tarihî vesikalar bulunduğu anlaşılmıştır. Bilu- 
mûm daireler evrâk mahzenlerinde de birçok kıymetli vesâik bulunacağı 
şüphesiz ve bunun takdiri ihtisas erbabına ait bulunduğundan gerek 
merkezde ve gerek vilayetlerdeki evrâk mahzenlerinde bulunan muamelesi 
hitam bulmuş eski ve yeni bilcümle evrâkm hiçbir bahâne ile ve hiçbir 
sûretle zıyaa uğramalarına meydan verilmemesi, bilakis muhafazalarına 
itina edilmesi için icâb edenlere tamimen emir ve tebliğ buyurulmasını 
ehemmiyetle rica ederim Efendim. 10/6/931

Başvekil
İsmet

Tuhaf bir tesadüf eseri olacak. Ben bu satırları yazıp matbaaya 
verdiğim günlerde İbrahim Hakkı Konyah da Açık Söz gazetesinin 22 - 26 
Mayıs 1936 nüshalarında bu meselenin geçirdiği safhaları anlatmaktadır. 
Bu makalelerin tamamından burada bahse imkân görülemiyor. Ancak bir 
noktayı tashih etmek için bir kaç satırını alıyorum:

“Balyalar Bulgar yolunu tutmuştu. Artık bunları çevirmek için bir 
çare kalmamıştı. Gazete neşriyâtı yapmaya başladım. Bu arada bir gün 
Belediye Mektupçusu Bay Osman’a gittim. Yanında İstanbul saylavı Halil 
Ethem, Köprülüzâde Fuad, Doktor Süheyl ve Muallim Cevdet merhumda 
vardı, onlara da hâdiseyi anlattım. Tarihimiz satılıyor ne duruyorsunuz 
dedim.
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Muallim Cevdet merhûm yerinden fırladı. Sultanahmet yolunu tuttu.
Neşriyâtım üzerine herkes bu kağıtların kıymetli olduğunu anlamış 

ve sokaklardan toplamaya başlamışlardı, Cevdet merhûm çocukların 
elinden topladığı kağıtları para ile satın aldı”.

İbrahim Hakkı Kon yalı hâdisenin heyecanından olacak ki vak’ayı o 
zaman hafızasına iyi nakşedememiş. Benim hatırımda daha iyi kalmış 
olduğu gibi yazdım. Bunun en büyük delili ise müze heyeti toplantı halin
de iken ne Cevdet’in ne de kendisi
nin odaya giremeyeceğidir. Ne ise 
mesele bu değil.

İbrahim Hakkı’nin himmeti 
Cevdet’inkinden aşağı değildir. 
Hattâ ondan da büyüktür diyebili
rim. Var olsun. Bu zat bu medenî 
cesareti göstermeseydi, ne Cumhu
riyet Hükümeti ne Kamutay bu ha
diseden haberdar olabilecek ne de 
Cevdet bu hizmeti görecekti. BuL 
garlar ise aldıkları hâzinenin kıyme
tini takdir edemeyerek öteki paçav
ralar gibi derhal hamur edip kese 
kağıdı yapacaklardı. Binaenaleyh 
şeref ve hizmetin en çoğu İbrahim 
Hakkı Konyah’ya ait olmak lâzım 

Muharrir İbrahim Hakkı Konyah

gelir.
Bu hâdisenin eski ve yeni safhalarına ve daha nerelerde evrâk 

bulunduğuna, ötede berideki tarihî evrâkın kurtarılması için kendisinin 
fahrî müfettiş tayin edilmesine dair Cevdet’in Müzeler Umûm Müdürü 
Hamit Zübeyir’e yazdığı mektubun bazı parçaları ehemmiyetli görülerek 
aşağıya aynen dercedildi:

“Aziz kardeşim, 24 Mayıs 931 tarih ve müstacel kayıtlı 
lütufnâmenizi aldım. Dostum, nelerden korktumsa vatanın başına geldi.
Eğer şu istediğim izin, meselâ iki ay evvel, hattâ bir ay evvel gelseydi beni 
bu vesâik satışına bittabi yerinde ve vaktinde muttali edecek ve siyasî, İlmî 
ve harsî cinayeti Başvekil paşaya derhal ihbar ile telâfisi imkansız bir 
ziyânın önünü alacaktım. Evet izin geldi, fakat nasıl geldi bilir misiniz? 
Başvekâlete mülhak hazine-i evrâka; hem kaç kerre? iki kerre. Bu azîm 
hata nereden oldu? Halli gayr-i kâbildir. Ben İsmet Paşa’nın fevkalâde 
dostu olan bir zat eliyle ve Paşa’nın emr-i mahsûsu ile istidâ vermiştim. 
Sarîhen yazdım ki “Maliye mahzenlerinde tedkikât icrası için üç sene izin 
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veriniz”. Bin kerre yazık olsun ki (Maliye) kayd-ı mühimmini atarak Bâb-ı 
Âlî hazine evrâkına mükerreren emir yazmışlar. Halbuki sizde bilirsiniz ki 

lütuf ve delâlet-i âliyeleri ile bu hâzineye çoktan beri giriyorum. Hangi 
şeye yanayım, bilmem ki.

Dün Maliye Teftiş Heyeti reisi ve Borsa komiseri Adil Bey’in 
arzusu üzerine Defterdar beyle iki müfettiş ve ben Maliye Hazine-i 
Evrâkı’nın Sultanahmet şubesine yani vesikaları satılığa çıkarılan mazlum 
hâzineye gittik. Meşrutiyetin bidayetinde resmî izin ile bir kerre gidip 
memurları ile beraber ziyâret ederek muhteviyâtının zenginliğine hayran 
olduğum bu cesîm, kârgir, kubbeli daireye o vakitten beri bir kerre daha 
gidemediğime bin kerre teessüf ettim. Üst katta vakti ile tasnif ve tertip 
edilen binlerle defâtir ve vesikalara bir şey olmamış. Numaraları ile duru
yor. Lâkin fihrist defterleri öteye beriye atılmış. Hele numarasız sürülerle 
vesâik ve defâtir yerde yatıyor.

Satış ve imha cinayeti yalnız alt kattaki yüz binlerle evrâk üzerinde 
icra edilmiş. O vakit memurlar bizi bu evrâk üzerine bastırarak gezdirmiş- 
lerdi. Bu ambarlar, sandıklar dolusu, dağ gibi yığınlar teşkil eden bu mü
barek vesikaları niçin tasnif edip kaldırmıyorlar diye o vakitler sormuş
tum: “tasnif edilenler şu torbalara kondu, bir kısmı dolaplara yerleştirildi. 
Tasnif edilemeyenler yerlerde kaldı”, dediler. Sonra 1336’da Efdal Bey ile 
refiki tasnife memur olmuştu. Epey çalışmışlar, fakat eksik kalmış.

Bundan bir buçuk sene evvel Maliye Vekâleti beş altı Maliye mermi 
rundan müteşekkil bir komisyona emir vermiş. Komisyon erkanı, ne mü
zeler idâresine, ne tarih encümenine ne de hariçte olan benim gibi vesâik 
tedkikine kâdir adamlara malûmât vermemişler. Kendileri “muamele-i res- 
miyeye yarayıp yaramaması nokta-i nazarından” vesikaları ayırmışlar. 
Resmî muameleye yaramayanların muhtelif tarihî noktalardan kıymetli 
olacağına ehemmiyet vermeyerek hepsini Bulgar tüccarına satmışlar. Yere 
dökülenlerden bazılarını toplayan, tesadüfen mahzenin kapısı önünden gc 
çerken bana yirmi kuruşa satan sokak yavrularının şu himmeti olmasaydı 
dairenin bütün aşağı kısmını işgal eden ve yüzlerle çuval dolduran bir kaç 
yüz bin vesikanın satıldığından kimsenin haberi olmayacaktı.

Çünkü Maliye “vesika satıyorum diye ilân etmemiş ve etmez ki”, 
“lüzumsuz kağıt kırıntıları satacağım” diye yazmış. Zâten hiçbirimiz 
gazeteleri sonuna kadar okumadığımızdan bu işe muttali olamamışız. 
Benimle birlikte dün mahzen-i evrâkı gezen Maliye erkânından hiçbiri 
lâlettayin çekip çıkardığımız defâtir ve vesikalara aşina değildiler ve 
kısmen mazurdurlar. İzâhâtı hep ben verdim. En güç hatt-ı resmî olan 
siyakat vesikalarından bazılarını kendilerine okudum ve anlattım. 
Eskilerin en ufak bir şeyi tafsilâtı ile nasıl kayıt ve tesbit ettiklerini ve biz 
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utanmazlara ne mükemmel halde terk ettiklerini gösterdim. Bir müfettiş 
“bari yine pek çok vesâik kalmış ya” diye teselliye çalışıyor. Orası öyle. 
Fakat gidenler? Bunların haydi hepsi lüzumlu değildi diyelim, yani öyle 
farz edelim. Ya düşenlerden çocukların ellerine geçen, Başvekil paşaya 
göndereceğim esnaa görerek elimden alan Halil Beyefendi’deki vesikalara 
ne diyelim? Avrupa’da bu cinsten vesika satanların idamına karar verirler. 
Acaba bu cinsten meselâ akallî beş bin vesika uçmadı mı ? Bunu da 
geçiniz. Tek başına bütün bir Hazine-i Evrâk’a bedel olduğu halde 
komisyonca görülmeyerek yığın içinde kalan ve toptan uçan bir vesika 
farzetsek yine felaket-i uzmâdır. Paşaya Türk vesikalarının kıymetine dair 
âlimlerin mütalaât ve neşriyât teşebbüslerini bildirdim.

Dün müfettiş benim ayrıca ifademi aldı: “Komisyon evrâkı bihakkın 
tasnif etmiş, ancak lüzumsuzları satmıştır” diyor. Şiddetle protesto ettim. 
“Tasnifin ilmen, tarihen doğru olduğuna kat’iyen kanaatim yoktur. Çünkü 
bu evrâkın ilim, tarih, hars ve medeniyet itibarı ile kıymetini ancak 
tarihçiler, müzeciler bilir. Halbuki ne müzelere, ne tarih encümenine, ne 
tarihçilere haber verilmemiştir”, dedim.

îsmet Paşa’ya yazdığım İlmî ve acı raporda rica ettim. “Bütün daire
lerin lüzumsuz zannettikleri evrâkı ve hassaten tarihî defterleri müzelere 
devrettiriniz. Bu satış ve imha zihniyeti yakında bahriye, adliye, evkâf ... 
hazine-i evrâklarına sirayet edecektir. Bu cinayetin önünü alınız bizi 
beynelmilel ilim âleminde fevkalâde küçük düşürecek bir hareketten 
kurtarınız” dedim. Sonra; “mahzenlerde yatan yüz binlerce vesikaların 
hâl-i harabîsini size arz ve izâh için müsaade veriniz” dedim.

Hâmid’im, bilirsiniz ki şer’î sicillât Türk tarihinin en ufak 
teferruâtına kadar aynasıdır. Lisanî, malî idari hukukî, ticarî, sınaî ...tekmil 
hars şubelerinin bekçisi bu mübarek vesikalardır. Bunları merhûm 
Abdülhamit Han cidden nefis dolaplar içinde olarak kârgir bir mahzende 
toplatmış. Fakat ne Evkâf, ne Bahriye, ne diğer idârelerin vesâiki 
başlarındaki âmirlerin duygusuzluğu yüzünden tertip ve tasnif 
edilmemiştir. Bununla beraber teşekkür olunur ki, bunlar mahfuzdur. 
Ancak mahva mahkumdur. Çünkü tozlar içinde yığınlar hâlindedir. Tekrar 
ediyorum: hiç değilse mâliyenin irtikâb eylediği cinayeti yapmamışlar, 
yani satmamışlardır. İstanbul evkâf mahzeninde kıymetli vesikalar, 
vicdânlı bir memurun himmeti ile demir kasaya konmuştur.

Kardeşim; bu işlerle alâkanıza ne kadar teşekkür edilse azdır. Sizin 
şuurlu ve hamiyetli vicdânınız bu ve emsâli vesikalarla âbideleri mahvdan 
kurtaracaktır, îsmet Paşa’yı en vicdânlı adam bilirim. Mademki fikrimi 
soruyorsunuz yazayım:

Maliye Vekili değil İsmet Paşa, Türkiye’nin İstanbul, Anadolu,
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Rumeli sicillât ve devâir ve kütüphaneler evrâkını teftiş için beni vâsi 
salahiyetle memur etsin. Bu işi Allah ve vatan için on para istemeden 
yaparım. Yani elyevm almakta olduğum muallim maaşından başka teftiş 
parası istemem. Çünkü bu bir aşk işidir. İsterse hükümet elime harcırah da 
vermesin. Yalnız nereye gidersem araba bulsun ve ben mektebler ve 
istersem kaymakam veya vali evinde misafir kalayım. Hangi daireden 
vesâik, defâtir ve kitap istersem derhal bana irae için şedid emir verilsin. 
Göreceksiniz ki kenar ve köşede kalmış yüzlerle defâtir ve pek kıymetli 
vesikalar bularak Türk müzesini zenginleştireceğim. Diğer insanlar para 
isterler, ben bu işi parasız yaparım. Sonra Türkiye tarih ve vesikalarına 
şedid alâkam sebebi ile nerede ne vardır bilirim. En güç defterleri, 
asırlardan kalma yazma vesikaları okurum. Çünkü yalnız tarihe değil, en 
güç iki yazıya da âşinâyım: siyakat ve divanî. Bulduğum vesikalar 
arasında Viyana seferleri esnasında yol masrafına dair pek kıymetli defter 
parçası siyakatla idi. Muhtelif yerlerini Halil Bey’e okudum. Hele şu 
İstanbul Maliye mahzenlerini teftişe bu cinayet yüzünden olsun, memur 
olursam Türk tarihine dair ne mühim vesikalar bulur ve bildiririm. 
Mektubunuzda bu ciheti geçiyorsunuz. Bu hususta size çok rica ettim. 
Hazır sırası gelmiştir. Bu adam, maliye ve diğer mahzenlerde, hiç değilse 
maliye mahzenlerindeki vesâiki müze nâmına tedkik ve rapor îtâsına 
memurdur. Her ne isterse göstereceksiniz diye Başvekâletten İstanbul 
defterdarlığına bir emir kâfidir. Tekrar ediyorum: Başvekâlet müsteşarı 
bey bu emri vermiştir. Fakat maalesef Bâb-ı Alî hazine-i evrâkına 
vermiştir. Halil Bey’den de rica ettim: “Benim şu emrimi tashih ettiriniz' 
dedim. Kuzum Hâmid’im ihmal etme.

Kardeşim, benim İsmet Paşa’dan istediğim şey sicillât ve vesâik 
nâmına İstanbul ve taşrada ne varsa tedkik ve teftiş için salâhiyettir. 
Müzeniz bu işi teklif edebilir. Bakınız para bile istemiyorum.

* 
* *

Verilen bu kadar izâhât ve dercedilen bunca vesikalar Maliye 
hazine-i evrâkı faciasının geçirmiş olduğu yüz kızartıcı safhayı kâfi 
derecede tenvir etmiştir sanırım, ilim ve tarih bunların müsebbiplerini 
lanetle yâdedecektir. Bu facianın aldığı neticeye gelince:

Hakikaten müfettişler meseleyi tahkike koyuldular, birçok kimseleri 
sorguya çektiler. Aylarca uğraştılar. Tahkikat evrâkı daireden, daireye 
komisyondan komisyona ve nihayet devlet şurasına giderek mülkiye 
dairesince ittihaz olunan 14. 12. 1932 tarihli kararda müsebbiplerin bir 
kısmı cezalandırılmak istenilmişse de sonra bunların şura umûmî heyetine 
yaptıkları itiraz üzerine suçlulardan bir kısmı ölmüş olduğundan ve bir 
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kısmı da bilmem ne bulunduğundan bahisle hemen hemen kimseye bir 
ceza tertibine imkân ve mahal bulunamadı!

Suçlular arasında; en büyük maliye memuru sıfatı ile ve Maliye Ve
kili nâmına hazine-i evrâk satışına “mûcib” demiş olan Maliye müsteşarı 
Ali Rıza da tahkikata dahil edilmiş ve Devlet Şûrası’nca bu zat da mücrim 
telâkki edilmiş olduğu için verilen karar üzerine vakî olan beyânâtı ve iti
razı bu meselenin ne kadar ehemmiyetsiz telâkki edildiğini ve maliyeciler 
indinde tarihî evrâkm kıymeti hakkında iyi bir fikir vereceğinden burada 
bulundurmayı muvafık gördüm: Bu memleket için pek muzır bildiğim 
Maliyeci zihniyetinin ve “nef’-i hazine” klişesinin ne demek olduğunu bu 
en salâhiyettar zatın ağzından işitmek kadar ibret alınacak bir hâldir.

“Devlet Şûrası mülkiye dairesinin, artık yılan hikâyesine dönen 
ma’hud eski kağıtlar meselesi üzerinde bazı memurlar arasında benim 
hakkımda verdiği men-i muhakeme kararından sonra bu meselenin umûmî 
heyette müzâkeresi esnasında Mülkiye Dairesi kararının hilafına böyle bir 
karar verileceğini zan ve tahmin etmezdim. Bu kararda isabet ve kanunî 
esbab-ı mucibe bulunmadığı fikrindeyim. Bundan dolayı hayretim 
hudutsuzdur. Bence mesele o kadar sade ve ehemmiyetsizdir ki, onun bu 
derece uzatılmasına hayret etmemek kâbil değildir. Senelerden beri duran 
ve hiçbir işe yaramadığı ve içinde vesika ve tarihî kıymeti hâiz bir şey 
bulunmadığı ait olduğu daire tarafından resmen ve sarâhaten bildirilen bu 
kağıtların tasnifi için bir komisyon teşkil edildikten ve tasnif muamelesi 
bu komisyon tarafından bildirildikten sonra hâzineye velev ehemmiyetsiz 
bile olsa beş on kuruşluk bir menfaat temini için bu evrâkın satılmasına 
makam-ı vekâlet nâmına müsaade edilmiş olması en tabiî bir muameleden 
başka bir şey değildi. Bu tarzdaki muameleye müsaade vermek mevkiinde 
olan memurların, dünyanın her tarafında yapacakları şey bilâistisna bu 
müsaadeyi vermekten ibarettir. Hiç şüphe etmiyorum ki bu kararı veren 
zevâtın hepsi, idâre mevkiinde bulundukları takdirde verecekleri karar 
bizim verdiğimiz karardan başka olamazdı. Bu itibarladır ki henüz resmen 
haberdar olmadığım bu karar filhakika verilmişse hayretten başka diyecek 
bir cevabım yoktur. Eğer bu muhayyel kıymetli kağıtlar satılacak yerde 
yakılacak olsaydı, satılmak sûreti ile hâzinenin elde ettiği beş on kuruşluk 
menfaat da zayi olmakla beraber kimsenin mes’uliyeti mevzû-i bahs 
olmayacaktı. “Kör ölür badem gözlü olur!” tabirine mâ-sadak olarak 
bugüne kadar kimsenin bile hatırına getirmediği bu kağıtlara bugün 
muhayyel bir takım kıymetler veriliyor.

Defterdarlık, merkezdeki Levazım Müdürlüğü ve vakti ile Tapu 
Umûm Müdürlüğü’nde bulunan zevat, bilhassa bu meselenin esası 
hakkında en mukni’ delilleri gösterdikten sonra, beni karıştırmak haksızlık 
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olur. Eğer komisyon vazifesini ifâ etmemişse ve evrâk arasında tarihî 
kıymeti hâiz evrâk varsa bütün bu zevâtı değil, o komisyon âzâsını mes’ul 
tutmakla iktifa etmek lâzım gelir.

Ortada; senelerden beri kimsenin aklına gelmeyen, tarihî kıymetleri 
mevcut olmadığı hem de tahkikata istinaden sarâhatle ve resmen dairesi 
tarafından bir müzekkere ile bildirilen eski kağıtların husûsî bir komisyon 
tarafından tasnifinden sonra hâzineye menfaat temini, aynı zamanda tekaüt 
olan mahzen memurunun yerine tayin olunan memurun işe başlayabilmesi 
için halef, selef arasında devir verişin teshili gayesi ile yapılmış bir 
muameleden başka bir şey yoktur”.

Maliye müsteşarının cevabı bir şaheser değil mi? En yüksek maliye 
memuru tarihî evrâk hakkında bu fikri beslerse ötekiler hakkmdaki hükmü 
de okuyanlar versinler.

Bununla beraber mesele Kamutaya da aksetmişti. Mebus Refik 
Şevket Bey bir sual takriri ile bu işi Maliye Vekili’nden sormuş ve vekil 
de cevab olarak şunları söylemiştir:

Vekil B. müteâkiben ikinci sual takririne cevab verdi:
Refik Şevket Beyefendi’nin sordukları suallere birer birer cevab 

vereceğim.
Evrâkın muhafaza edildiği depo öteden beri Maliye’ye aittir. Bu evr- 

âkın iki kere tasnifine teşebbüs edilmiş ve son tasnif Kalem-i Mahsus Mü
dürü Basri Bey zamanında yapılmıştır. Basri bey hâlen Roma’da bulun 
maktadır. Heyet-i teftişiye kendisinin de mütalaasına müracaat etmiştir.

Tasnif edilen evrâk ayrı bir yere konmuş ve kıymetsiz olanlarının 
yakılması mevzû-i bahs olmuştur. Bu şekil, tedkik edildiği sırada bu kağıt
ları yakmaktansa satmanın daha faydalı olacağı düşünülerek âzâsının ikisi 
Evkâftan, ikisi Defterdarlıktan olmak üzere bir komisyon teşkil edilmiştir.

Komisyon satış muamelesinde müzayede ve münakaşa kanunu 
ahkâmına harfiyen riayet etmiştir. Bu husûsa dair yapmakta olduğumuz 
tahkikat henüz bitmediği için mes’uller de tayin edilmemiştir.

Evrâkın Bulgaristan’dan iadesi için teşebbüs edilmiş, satın alanlar 
dan aynen iadeye hazır oldukları cevabı alınmıştır. Vekâlet evrâkın tama
men iadesini muvafık gördüğü için bu kağıtlar da yakında İstanbul'a gel
miş olacaktır.

Refik Şevket Bey:
- Hepimizin candan alâkadar olduğumuz bu meselede vekil 

beyefendinin beyânâtımn ne dereceye kadar tatminkâr olduğu cây-i 
sualdir. Vekil beyin bu söylediklerini biz gazetelerde okumuştuk. Yalnız 
evrâkın aynen iade edileceğine dair sözleri bizim için teselli-bahştır.

Maarif Vekâleti’nden istirham ediyorum ki bundan sonra bu gibi 
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tarihî evrâka dikkat olunsun. Bu işlerde fazla mutaassıb olmalarını da 
alâkadarlardan rica ederim”.

Filhakika yapılan siyasî teşebbüs sonunda Bulgarlar aldıkları 200 
balya evrâktan ancak 51 çuvalını geri göndermişlerdir.

Evrâk 1931 senesi Mayısında Bulgaristan’a gitmiş olmasına ve iki 
sene sonra geri gelmiş bulunduğuna göre bu uzun müddet içinde Bulgarlar 
bu evrâkı - Cevdet’in sağ iken verdiği malumata göre -Viyana’dan getir
tilen müsteşrik Kıreliç’e tasnif ettirerek içlerinde ilme, tarihe ve Bulgaris
tan’a taalluku bulunan neler varsa ayırt etmişler ve bunların bir kısmını da 
gazetelerin o zaman yazdığına göre 40.000.000 Levaya Vatikan’a satmış
lar ve kalan posasını ise İstanbul’a göndermişlerdir. İstanbul’a gelen evrâk 
henüz açılıp tasnif edilmemiş olduğu için kıymeti hakkında kat’î malûmâ- 
tımız yoktur. Fakat 200 balya ile 51 çuval arasındaki nisbet düşünülürse 
hakikât anlaşılır.

*
* *

Bu evrâk perişanlığına ve hazine-i evrâk hikâyelerine bir son olmak 
ve aynı zamanda İstanbul’un daha neresinde ne miktar ve ne cins evrâk 
bulunduğunu, bunların ne halde olduklarını yine Cevdet’ten öğrenmek 
üzere onun en son 16 Eylül 1934’te Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin 
istemesi üzerine yazıp takdim etmiş olduğu layihanın bir yazısının suretini 
aşağıya koyuyorum.

Esefle haber vereyim ki 14 fıkrayı ihtiva eden bu yazının birinci 
fıkrası Cevdet’in eyrâkı arasında bulunamamıştır. Bununla beraber bu 
birinci fıkranın şimdiye kadar feci hikâyesini dinlediğimiz satılan maliye 
hazine-i eyHikına ait izâhât olduğu anlaşılıyor. Yine bununla beraber 
lâyihanın aslı Tarih Cemiyeti’nde olacağından istenilirse oradan da 
istifade edilebilir bundan dolayıdır ki 2. fıkradan itibaren neşrediyorum:

2. Cevat Paşa Kütüphanesi Vesikaları:
Burada karma karışık duran binlerle evrâk ve paketler son on beş 

sene içinde fasılalı iki komisyon marifeti ile tasnif edilmeye başlanmışsa 
da bu komisyonlar malî endişe ile lağvedilmiştir. Yalnız Musa Bey yedi 
sene tek başına hazine-i evrâkta bırakılmıştır. Geçen 1933 senesinde teşkil 
edilen yeni bir heyet mezkûr kütüphanede metruk evrâkı temizletmek ve 
tasnif etmekle meşguldür. Bendeniz heyete dahilim.

3-4. Başvekâlet ve Hariciye Hazine-i Evrâkı:
Bütün devlet dairelerinin 3, 4 yüz senelik eski evrâkından bâkîyye 

olup 1264’de Reşit Paşa’nın himmeti ile açılan bu güzel binada 961 
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senesinden 1285 tarihine kadar divan-ı hümâyun defterleri mahfuzdur. 
Bunlardan, zayi olanlarını Kontes de Rogli’nin mektubu vesilesi ile 
takdim ettiğim takrirde arzetmiştim. Ayrıca bir hatt-ı hümâyun odası da 
vardır ki 1100 ila 1255 senesine kadar muhtelif mâruzât üzerine yazılan 
padişahların yazılarını hâvi kutuları camidir. Bu dairenin muhtelif 
yerlerinde Sadâret, Amedî, Şura-yı Devlet ... ilh. dosyaları ile Meclis-i 
Mebusan ve Ayân evrâkmı hâvi camekânlar ve gözler vardır. Alt kat 
tamamıyla Hariciye Hazine-i Evrâkı’dır. Vilayet ve eski hariciye binaları 
altındaki mahzenlerde ise eski Sadâret dosyalarının mühim bir kısmı 
mahfuzdur ve pek muntazamdır.

5. Ayasofya Vesikaları:
Camiin orta kısmında bekçisiz duran ve vasati hesapla iki milyonu 

tecavüz eden vesâik Evkâf Nazırı merhûm Hayri Efendi zamanında 
yoklanmağa başlanmıştı. Bunlardan Amasya tarihi sahibi Hüseyin 
Hüsameddin Efendi’nin dahil olduğu bir heyetin on beş yıl önce ayırmış 
olduğu 28 - 30 sandık vesika senelerce buralarda kaldıktan sonra ancak 
geçen sene Evkâf dairesindeki mahzene taşınmıştır. Diğer bir kısım san 
dıklarda Ayasofya imaretindedir. Fakat heyet vesikaları deftere geçirmekle 
uğraşmamış olacak ki evrâkın hiçbirinde numara yoktur.

Ayasofya tabakasında kalan ve azametli bir yekun teşkil eyleyen dı 
ğer sandıksız perişan vesâik ise harb-i umûmî esnasında Avusturya impa
ratorunun Ayasofya’yı ziyâreti bahânesi ile merdivenlerden aşağı süpürge 
ile süpürülerek dehlizlere tıkılmıştır ve burada on beş sene kadar kalmıştır. 
Tabakanın kırık camları, güvercin pislikleri, koridorların süpürülmesi 
esnasında çıkan molozlar yığın yığın bu vesâik üzerine atılmıştır.

Vesâikin üstü bu halde olduğu gibi alt tabakasının da yarım metre 
kadar kısmı çürümüştür. Taraf-ı âcizîden bu yolda vuku bulan ihbarı 
evvelâ nazar-ı itibara alan ve gelip faciayı gören Maarif Vekâleti Müzeler 
Müdürü Hamit Zübeyir Beyefendi’ye teşekkür etmelidir. Hamil Bey; 
Ankara’ya döner dönmez Maarif Vekili beye meseleyi ehemmiyetle 
anlatmış ve amele tedâriki ile vesikaların temizlenerek sandıklara konması 
için İstanbul Müzeler îdaresi’ne bin beş yüz lira göndermiştir. Müze 
İdaresi’nin meşkur himmetle vesikalar bin sandık içine konularak 
kurtarılmış ve Müzeler İdaresi’nin işâretini hâmil bulunmuştur. Fakat 
geçen yıl para bitince Maarif Vekâleti bâkîyesini de kurtarmak üzere 
sandıkları Başvekâlete devretmiştir. Bununla beraber bu yıl Maarif 
bütçesinde bu husûsa dair on bin lira konulmuş olduğundan vekâlet 
sandıkları istirdat için Başvekâletle muhaberededir.
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6. Defterhâne Vesikaları:
Eski tapu defterleri eslâfın elinde asırlarca sapasağlam muhafaza 

edildiği halde bundan dört sene evvel Defterhâne’ye gelen lâkayt bir 
muavinin cahilâne reyi ile fevkalâde rutubetli ve bacasından kar ve 
yağmur giren bir zindana atılmıştır. Zerre kadar vicdânı olan bir insanın 
kıyamayacağı bu vesikalar tamamıyla mahva mahkum bırakılmış ve 
Maarif Vekâleti vasıtasıyla Mâliyeye müracaat edip bunları muvakkaten 
müzeye naklettirmiş ve nihayet Başvekâletçe müzeden aldırılarak tasnif 
edilmek üzere Hazine-i Evrâka gönderilmiştir.

7. Evkâf Vesikaları:
Evkâf dairesi mahzeninde birçok evrâk ve paketler vardır. Ve kezâ 

Ayasofya îmareti’nde de birçok sandıklar vardır. Bunların çoğu muamele
den hariçtir, yani tarihîdir. Hassaten vakıf kayıtlar İdâresinin demir 
kasasında pek nefis vakfiyeler vardır ki bunların resmen sûretleri ayrıca 
defterlere çıkarılmış iken neden dolayı müzeye aldırılmadığı ve müzeye 
aldırılmış böyle şeyler varken bunların bırakılmış olması hayret edilecek 
hâllerdendir. Malûmdur ki nefis şeylerin yalnız sûretleri elde tedavül eder. 
Kendileri değil.

8. Maliye Vesikaları:
24 Sene önce Topkapı Sarayı’ndan Cevat Paşa Kütüphanesi’ne 

nakledilen beş yüz araba vesâikten başka 1341 senesinde müteşekkil bir 
heyet marifetiyle mütebâkî vesikalarda 200 - 250 sandık içinde Maliye 
mahzenine nakledilmiştir. Ancak ne yüz karası bir haldir ki gerek bunlar, 
gerek diğer pek eski Maliye vesâiki cahil bir komisyonla gafil bir 
defterdarın kararı neticesinde Maliye Vekâleti’nce okkası üç kuruş on 
paradan Bulgarlara satılmıştır.

Sokak çocuklarının mahzen kapısı önünde dökülen vesikalar arasın
da elde ettiklerini tesadüfen anlamam üzerine Başvekâlete takdim 
eylediğim rapor bu faciayı tafsil eder. Bir nüshası ilişiktir. Meşruti yet’ten 
sonra Maliye Nezâreti’nin Darphâne fırınlarında pek çok eski defâtir ve 
evrakı yaktırmış olması ve şimdiki Maliye Vekâleti’nin ona taş 
çıkartırcasına Bulgarlara vesâik satması ve hiçbir dairenin bir kerecik 
olsun müzelerle Tarih Cemiyeti’nden rey almağa tenezzül etmemesi 
cidden yüz karasıdır. Talim ve Terbiye Dairesi’nin himmeti ile bundan 
sonra askerî ve mülkî dairelerin Maarif Vekâleti’nin reyini almadan evrâk 
yakmağa ve satmağa cesaret edememesi hakkında bir lâyiha hazırladığı 
işitilmiştir.

Yüksek heyetinizin bu teşebbüsü teyit buyurması Türk tarihinin 
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daima arayıp bulamadığımız ve olanlarını da mahvettiğimiz vesikalarını 
kurtaracak ve büyük bir şeref kazanacaktır.

9. Meşihat Vesikaları, Sicillât:
Taşra sicilleri, şer’i mahkemelerin şeddi üzerine büsbütün sahipsiz 

kalmıştır. Ne Adliye, ne Maarif vekâletleri bunların medenî ve tarihî 
ehemmiyetini takdir edememişlerdir. Nihayet bu sene Maarif Vekâleti’nin 
himmeti ile muhtelif Anadolu sicilleri Ankara’da toplanmaya başlanmıştır 
ki teşekküre lâyıktır. Şüphe yoktur ki ne kurtarılsa kârdır. Hassaten İstan
bul sicillâtı taşra sicillâtma nisbetle mazbuttur. Kütüphaneler müdürü 
Haşan Fehmi Bey 980’den evvel yazılmış sicillere rast gelemedik 
demişlerdi. Tebşir edilmelidir ki İstanbul Meşihat Hazine-i Evrâkı’nda 
961 senesinden itibaren sicillât vardır. Daha evvelkiler mahvolmuştur. 
Galata, Mahmudpaşa ve Üsküdar mahkemelerinin pek kıymetli sicilleri dc 
maalesef yanmıştır.

10. Harbiye Vesikaları:
Askerî vesikaların 100 ila 400 senelikleri Cevat Paşa 

Kütüphanesi’ndedir. Fakat Harbiye hazine-i evrâkında birikenler eski 
değildir. Ancak 70 - 80 seneliktir. Bunlar pek perişan, bir halde eski Bekir 
Ağa Bölüğü alt katında duruyordu. Ankara’da da askerî tarih 
komisyonunun şubesi olmak üzere bir erkân-ı harp kaymakamı ile nadiren 
gelebilen iki binbaşı idâresinde iki sene evvel bir “Evrâk arama heyeti" 
teşkil olunmuşsa da 25 lirâdan fazla tahsisatları ve hattâ kırtasiyeleri bile 
olmadığından işsiz kalmışlardır. Nihayet geçen sene Bekir Ağa 
Bölüğü’nün üniversiteye terkedilerek orasının yıktırılması üzerine evrâkın 
ancak bir kısmı Sultanahmet’teki Süleymaniye Askerlik Şubesi'ne 
nakledilmiş, mütebâkisi maalesef amele marifeti ile Bekirağa bölüğü 
önünde tam on gün cayır cayır yaktırıl mı ştır. Başvekâletin Millî müdafaa 
vekâletine bu bâbtaki sualine karşı “lüzumsuz evrâktı” cevabı verilmiştir.

Harbiye Nezâreti’nin daha eski birçok vesâiki Meşrutiyet’i müteakip 
aynı meydanda yaktırdığını, bir kısmı da toptan kağıt tüccarları ile 
bakkallara sattığını bilenler çoktur. Askerî sıhhiye teşkilâtı ile, Kırım ve 
93 seneleri harp vesikalarını aramakla meşgul tarihçileri muztarip edecek 
ne hazin hâl.

11. Bahriye Vesikaları:
1000 tarihinden evvelkiler mahvolmuştur. O tarihten sonraki defter

lerden istifade edilebilir. Bahriye evrâk evinin müdürü Ali Haydar Emir 
Bey’dir. Evrâk evi pek bakımsız bir hâldedir.
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12. Maarif Nezâreti Evrâk ve Defâtiri:
Eski Maarif Dairesi altındaki mahzende duran mühim evrâk ve 

vesâikin pek çoğu meşrutiyeti müteakip güya Donanma Cemiyeti kârına 
olarak okkası 20 paradan satılmıştır. Şüphe yoktur ki bunlar arasında 
arzuhaller gibi, koçanlar gibi, aşıtları mahfuz mükerrer defterler ve emirler 
gibi fazla olan ve hakîkâten satılması ve hattâ yakılması caiz şeyler vardı 
ve her dairede dahi böyleleri vardır. Fakat Maarif evrâkı arasında tarihî 
ehemmiyeti hâiz olup da tarihçilerden gayrilerinin takdir edemeyeceği 
öyle vesikalar vardı ki ayırt edilmeden satıldı. Maarif Nezâreti defterleri 
hâlâ eski bina altında yanmaya mahkum duruyor. Evrâka gelince; Sultan 
Ahmet Medresesi’nin iki harap odasında pek fena bir halde yatmaktadır.

13. Tophâne Vesikaları:
Bunlardan tekaüt ve sair meseleler dolayısıyla müracaat edilmekte 

olanları nisbeten muhafaza altında ise de tarihî vesikalar serapa metruk ve 
perişandır.

14. Adliye Vesikaları:
Bu defaki yangında baştan başa yanmıştır. Bir kaç milyon 

miktarında olan bu evrâk dört büyük koğuşla abdesthâne aralıklarına 
tıkılmış olup pencerelerden atılacak herhangi bir sigara ile tutuşmaya 
meyyaldi. Hattâ kapısı bile açık olup bekçisiz duruyordu.

Netice:
Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti’nin yüksek nazarına arzedilen şu 

ifadât; bütün bu İstanbul vesâikinin tarihî olanlarının toplattırılarak Maçka 
Silahhânesi gibi geniş bir yerde hıfzı lüzumunu takviye eder.

Türkiye’nin bir Ankara’da, bir de İstanbul’da olsun iki hazine-i 
evrâkı bulunmak pek zarurîdir. Malumdur ki medenî devletlerin her büyük 
şehrinde bile ayrıca hazine-i evrâklar vardır.

Reşit Paşa’nın yaptırdığı daire ile Meşihat Hazine-i Evrâkı hakîkâten 
bir şeye benzer hâldedirler.

Hele Meşihat Hazine-i Evrâkı’nın dolapları nev-i şahsına münhasır 
gibi üstâdânedir. Meşihat sicillâtı binası pek mahfuzdur. Koca kâgir 
Adliye yandığı halde sicillât mahzeni daha evvel yanan ahşap meşihat 
dairesinin alevlerinden çok şükür kurtulmuştur. Şu kadar ki tavanı sakattır. 
Yağmur sızmakta ve mühim defterleri mahvetmektedir. Bir kaç yüz lira 
sarf ile mükemmelen tâmiri kâbildir. Diğer taraftan Maarif Vekâleti’nin bu 
seneki teşebbüsü şükranla kaydedilmelidir. Bu sene Maarif bütçesine 
10.000 lira konmuştur ki bu sayede vekâlet pek çok vesâiki kurtaracaktır.
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Encümen-i âlîleri boş duran Maçka Silahhânesi’ni Maarif 
Vekâleti’ne devrettirir ve bir defa olarak 90 - 100 bin liralık bir masrafı 
bütçeye koydurtursa Türkiye’ye ve Türk tarihine pek büyük bir hizmet 
etmiş olur.

Husûsiyle hazine-i evrâk vesikalarından sıhhî, bahrî, İktisadî İlmî ... 
ilh. olanların iki ayda bir defa aynen neşri yüksek heyetinizin dileğini 
yaşatır, masrafı da çok cüz’idir ve on bin lira içinde dahildir efendim.

Cevdet’in büyük bir sebât, medenî bir cesaret ve azimle senelerden 
beri müdafaa ettiği resmî dairelerdeki ve hazine-i evrâklardaki eski ve 
tarihî evrâkı ve defterleri yakmamak, satmamak ve çürütmemek, bilakis 
tasnif ve hıfzederek tarih ve ilim adamlarının istifadelerine terkctmck 
husûslarmdaki yorulmaz ve usanmaz çalışması sayesindedir ki hükümet 
19. 9. 1934 tarihinde 19 maddelik bir nizâmnâme neşretmiştir.

Cevdet’in gazası mübarek olsun.
Bu nizâmnâmenin ikinci ve üçüncü fasılları tarihi ve ilmi alâkadar 

etmediği için onları terk ederek yalnız birinci fasıldaki 10 maddeyi aşağıya 
dercedi yorum.

Madde 1. Devlet idâre ve muamelelerine ait olup yok edilmesi lâzım 
gelen bütün evrâk ve defterler bu nizâmnâmede yazılı usûl dairesinde yok 
edilir.

Madde 2. Her vekâlet ve dairede saklanacak ve yok edilecek evrâkı 
ayırmak üzere üç âzâdan terekküp edecek birer heyet teşkil olunur.

Bu heyet âzâlarının seçilmesinde evrâkı, daire işlerinin mahiyet ve 
kıymetine göre ayırmak husûsunda kifâyeti hâiz olmasına dikkat edilir.

Madde 3. Bu nizâmnâmenin neşrini müteakip teşkil edilecek olan bu 
heyetler, her vekâlet ve dairenin evrâk mahzenlerinde saklı bulunan vc 
1926 senesi nihayetine kadar olan bütün evrâkı ayıracaklardır.

Madde 4. Hazine-i Evrâk’ta veya herhangi bir mahalde bulunup 
şimdiye kadar muhtelif zamanlarda tedkik edilmiş veya tedkik edilmek 
üzere ayrılmış ve yahut ta hiç tedkik edilmemiş olan eski evrâk tefrik ve 
tasnif edildikten sonra yok edilmek üzere ayrılmış olanlar bulunduğu 
takdirde bunların da herhalde ikinci maddedeki komisyon taralından 
gözden geçirilmesi meşruttur.

Madde 5. Her sene bidayetinde tekrar toplanarak üzerinden yedi 
sene geçmiş olan senelik evrâkı tedkik ederler.

Madde 6. Heyetler, câri muameleler için elde bulundurulması veya 
herhangi bir mülâhazadan dolayı saklanması lüzumlu görülen evrâkı ayır
dıktan sonra yok edilmesinde mahzur görmedikleri evrâkı tasnif ederek bir 
mazbata ile aşağıdaki maddede yazılı komisyona gönderirler.

Madde 7. Merkezde Başvekâlet ile Dahiliye, Hariciye, Millî 
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Müdafaa ve Maarif vekâletleri tarafından intihab edilecek beş zattan 
mürekkeb bir komisyon teşkil olunacaktır.

Madde 8. Bu komisyon, heyetlerden gönderilen evrâkı tedkik ederek 
tarihî, İlmî, siyasî, askerî, İktisadî ve hukukî kıymet ve ehemmiyeti hâiz 
olmadığına kanaat getirdiklerini yok edilmek ve bu noktalardan kıymetli 
ve ehemmiyetli olduğuna kanaat getirdiklerini de saklanmak üzere tasnif 
ederek bir mazbata ile Hazine-i Evrâk Müdürlüğü’ne tevdî eder.

Madde 9. Komisyonun çalışması sırasında tedkik edilen evrâkın ait 
olduğu vekâlet veya dairenin mümessili de hazır bulunarak tedkikata 
iştirak eder.

Madde 10. Vilayetlerle mülhakâtındaki evrâk için ilk tedkikatı 
yapmak üzere vilayetlerde teşkil olunacak heyetin âzâsı valilerce seçilir ve 
heyetin çalışmaları muntazaman takib edilir.

Bu heyet yukarı ki maddeler hükümlerine göre hareket eder ve yok 
edilmek üzere ayırdıkları evrâkı merkezdeki komisyona gönderir.

*
* *

Fakat bu işte asıl büyük hizmeti îsmet Paşa hükümeti yapmış, hiç 
olmazsa kalan evrâkı kurtarmış ve tasnif ederek ilim âleminin ve 
tarihçilerin istifadelerine arzetmek için 8. 11. 1932 tarihli icra vekilleri 
karan ile bir “Resmî ve Tarihî Evrâk Tasnif Heyeti” teşkil edilerek Cevdet 
de bu işin başına getirilmiştir.

Bu heyeti teşkil etmekle ve tarihî evrâkın ezelî âşığı ve müdafii olan 
Cevdet’i bu işin başına getirmekle Cumhuriyet Hükümeti’nin ne büyük bir 
iş yapmış olduğunu Cevdet’in çalışma şekli hakkında verdiği talimât ve 
hatıra defterlerinden toplayarak aşağıya koyduğum malûmât açıkça 
göstereceğinden şimdiden daha ziyâde tafsilata lüzum görmedim.

Cevdet’in tarihî evrâk hakkındaki ihâtası, aşkı ve ihtisası yapmış 
olduğu bu talimattan çok iyi anlaşılır. Bunun aynen kabul ve tatbik edildi
ğine ihtimal vermiyorum. Fakat bence kabul edilip edilmeyişinin ehemi- 
yeti de yoktur. Esasen Cevdet bu türlü ihtisasa taalluk eden mütalaalarının 
ve tekliflerinin çoğunun kabul edilmediğini söylerdi ve bunlardan acı acı 
şikayet ederdi.

Tarihî vesikaların tasnifi ile hulâsaların yazılışında müştereken 
riayet edilmesi lâzım gelen mühim esaslar hakkında olup âmirlere 
arzedilmek üzere Avrupai tecarübe tatbik sûreti ile yazılmıştır.

1. Vesikalar bidâyeten zaman itibari ile değil gösterdikleri maddeler 
itibari ile 17 şubeye ayrılmak ve hulâsalar yazılmak takarrür etmiştir. 
Ancak işbu hulâsaların tesvîd edildiği küçük kağıtlar, 17 sınıfın 
kütüklerine kayıt edildikten sonra zayi edilmeyip ayrıca zaman itibari ile 
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tasnifte kullanılmalıdır. Mezkûr şubeler şunlardır:
Evkâf, iktisat (ticaret, sanat, ziraat), bahriye, belediye, hariciye, 

dahiliye, saray, sıhhiye, darphâne, adliye, askeriye, maliye, maarif, nafia, 
tımardır.

Defter mahiyetini hâiz vesikalar için “defter” sınıfı da vardır.
2. Hülâsalar, eski üslupta, müselsel, izafetli ve terkibli şekillerde 

yazılmayıp açık Türkçe ile yazılmalı. Ne uzun, ne kısa olmalıdır.
3. Vesikalarda geçen Ahmet bin Hüseyin, Ayşe binti Ali gibi tabirler 

hulâsalarda “Hüseyin oğlu Ahmet”, “Ali kızı Ayşe” şekline konmalıdır.

‘ J gibi medih suretlerine, hulâsalarına da lüzum yoktur.

Jî jj gibi münasebetsiz yabancı tabirlerin hulâsalara

alınmaması lâzımdır. Bunların öteden beri halk arasında öz Türkçeleri 
yaşamaktadır.

Bir vesikada birçok köy adlarının zîkredildiği görülürse bunlar 
arasında garabet, hâlis Türkçecilik veya tarihî ehemmiyeti bulunanlar 
yazılmalı, diğerleri vesâire kaydı ile geçilmelidir.

jo lann üstüne yazılan ve mühim bir İdarî ve siyasî mütalaayı 

hâvi olmayan hatt-ı hümâyunlardan hulâsalarda ayrıca bahse lüzum 
yoktur.

4. Tarih bakımından (lüzumu olmayan) maddeler, adlar, cihetler 
hulâsalarda zikredilmeyip kaydında hakikî bir faide olan şeyler 
dercolunmalıdır. Ve birinci derecede kayda lüzum görülmeyen vesikalar, 
kinci kısma terk edilip paket hâlinde hıfzedilmelidir.

5. Tarih usûliyâtınca (lüzumlu) denilen şeylerin tayini her vakit 
kolay olmayıp güç ve tarihçi olmağa muhtaçsa da riyaset ile istişare sûreti 
ile iş kolaylaşır.

6. Vesikaların ne biçimde hulâsa edileceği (H) işâretli cetvelde tasrih 
edildiği gibi reisin göstereceği numûnelerin tashihlerle de tatbikâtı 
yapılacaktır. Avrupai usûle göre bu asgarî örnektir. Vesikanın muhtelif 
cephelerden tedkiki ile mesâhası gibi tahlilâta malî endişeler mani 
gösterilmektedir.

7. Bir dosyada hulâsası ve tarihi yazılacak olan vesika, asıl maddeyi 
evvelâ ortaya atan kağıttır. Diğerleri bunun etrafında döner ve hulâsada 
bunların muhteviyâtından lâzım gelenler de tabiî zikredilir.

8. Asıl vesikanın tarihi yoksa ona terettüp eden emir veya kaydın 
tarihi konmalıdır.

9. (H) işâretli hulâsa cetvelinin hânelerinden (adet - sayı) hânesine 
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tek vesikalarda (bir) ilavesine lüzum yoktur. Fakat fazlasında adet 
yazılmalı ve vesika sahifeleri mutlaka sayılmalıdır. Kezâ bir tek vesikanın 
nevi hânesine o vesikanın adı yazılır. Fakat muhtelif mahiyette evrâkı 
ihtiva eden bir dosyada nevi hânesine en mühim görünen kağıdın adı 

yazılır: gibi, gibi, gibi, gibi, gibi, oJJ gibi.

10. Bir vesika bir kaç şubeyi alâkadar edince vesikanın nereye 
yazılacağında tereddüt hâsıl olur. O takdirde en çok taalluku görülen sınıf 
defterine kaydolunur. Ve alâkadar olduğu bir veya iki şubeye de ayrıca 
ilmühaberi verilir. Bu ilmühaberler, o tâlî şubelerde o günkü son 
numaranın altına numarasız olarak işâret ile yazılır ve fakat aslının hangi 
kısımda mukayyed olduğu da zikrolunur.

Ancak hakikî bir alâka mevcut olmadıkça diğer şubeye ilmühaber 
verilmemelidir. Riyaset-i umûmî ahengi muhafaza için alâkaları tedkik 
eder. İlmühaberlerle en ziyâde beslenmeğe muhtaç şubeler: iktisat, 
sıhhiye, maarif, belediyedir.

11. Okunan vesikanın bir tarafında kesik varsa, bu hâl, hulâsada 
zikrolunmahdır ki maddî ve manevî mes’uliyeti de yazana ait olmasın. 
Heyete verilen vesikalarda meselâ Sultan Mahmud-ı Adlî’nin mühim 
mütalaaları hâvi hatt-ı hümâyunları hep kesik çıkmaktadır.

Metod Meselesi
12. Hülâsalar, mahzenden karmakarışık gelmekte olan numarasız 

paketlerin muhtevi olduğu gayri mütecanis vesikalar üzerinden 
yapılmaktadır. Bunlarda ise bittabi [zaman, mekan, mevzû, eşhas] itibari 
ile bu tertip yoktur.

Bu vesikalar hakkında mezkûr tertipler üzere (tahliller) yapmak 
ilmen lâzımdır. Hiç değilse (zaman) tertibine derhal başlamak şarttır ki 
fîlân tarihe ait vesikalar, çabucak bulunsun. Hülâsa müsveddelerinin bu işe 
yarayacağı birinci maddede geçmiştir. Fakat bunlan sonraları 7,5x12,5 
ebadında kartonlara tebyiz ettirmek pek faideli olur.

13. Hülâsaların hangi biçimde yazılacağı H cetveli numûnesi ile 
gösterilmiştir.

14. Reis, icâb edenlere usûlünü gösterir. Ve tarihî vesâik 

telhisinde, kitâbet noktasından doğruluk kâfî olmadığını ve “tarihî 
cevahir”i posasından çıkarmadıkça bir hulâsanın makbul olmayacağı 
misalleri ile tayin eder ve yapılan hulâsaları tashih eder.

15. Âzâlar, yaptıkları hulâsaları kâtiblere devrederler. Reis, 
kâtiblerin tebyiz eyledikleri defterleri de görecek ve tarihî cevahir ve 
alâkalara göre tadile gayret edecektir. Ancak birçok işler arasında 17 
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tebyiz defterinde satır satır tedkikine ve vesikalarla mukabelesine reisin 
kudreti olamaz. Bu bâbta âzânın yardımı lâzımdır. Kezâ kâtibler arasında 
hulâsa yapabilenlerin hulâsalarını âzânm da tedkik ve icâbında reisle 
istişareleri çok faydalı olur. Mezkûr hulâsalar, tebyizden sonra riyasete 
devredilir.

16. Heyetin kuruluşundan başlayarak 17 şube teşkil ve işler, âzâ ve 
kâtibler arasından aşağı yukarı taksim edilmişse de bir veya bir kaç şubeye 
az vesâik çıktığı zamanlar herkes birbirine yardım edecektir.

17. (Maliye) kısmına masârif, vâridât, gümrükler, rüsûm ve şâir 
teklifler kaydedilmek tabiî gibidir. Ancak paraya müteallik her madde 
Maliye kısmına yazılmayacaktır. Yani para maddesi, esasta hangi şahıs 
veya müesseseye taalluk ediyorsa vesika, o şahıs veya müessesenin 
bağlandığı şubeye kaydedilecektir. Meselâ mekteb, medrese ve 
muallimlere ait masârif, maliye sınıfına değil, maarif kısmına, tersane 
işleri ile adamlarına dair masârif, bahriye kısmına, dârüşşifalara, hekim ve 
cerrahlara ait masraflar sıhhiye kısmına geçecektir. Hakikaten lüzum varsa 
ayrıca maliye kısmına da ilmühaber verilebilir.

18. Vesikalarda geçen (kuruş) ve (para)ya, yevmiye ve aylığa dair 
miktarların hulâsada müfredât ile kaydına lüzum yoktur. Meğerki bir 
iktisatçının, bir tarihçinin nazar-ı dikkatini hemen celbetmesi lâzım bir 
miktar olsun. Meselâ bir mimarın maaşı şu kadar olduğuna, feshânede 
yevmiye şu kadar kuruşluk fes dokunduğuna, iş yapıldığına veya falan 
yerde imal edilen çadırlardan her birinin şu kadar kuruşa mal olduğuna ve
yahut Matbaa-i Âmire’de beheri şu kadar masrafla şu kadar eser 
bastırıldığına dair kayıtlar gibi. Yahut İznik’ten şu miktar da şu kadar 
masraflı çini, Avrupa’dan şu cins ve miktarda (boya) veya (bez) ... i Ih. 
getirildiğine dair kayıtlar gibi.

19. İktisat, belediye, sıhhiye, maarif sınıfları çok beslenmeye 
muhtaçtır. Malî, evkâf, askerî vesikalarda mezkûr fakir sınıfları alâkadar 
edecek pek çok maddeler dağınık halde yaşar. Bunları mezarlarından 
çıkarıp diriltmelidir.

20. Bir sanata yalnız (haberler) değil, müessese ve şahsiyetler de 
yazılmalıdır. O halde iktisat sınıfına da yalnız sınaî, ticarî, ziraî haberler 
değil, müesseseler ve şahsiyetler de kaydedilir. Bu umûmî kaidenin tatbiki 
hassaten bu fakir sınıf için elzemdir. Maliye, darphâne, belediye, askerî, 
evkâf ilh. vesikalarında birçok İktisadî hâdiseler gömülüdür. Bunların 
iktisada taalluku çoksa doğrudan doğruya oraya kaydedilir, ikinci 
derecede ise ilmühaberi verilir.

21. Madenlere müteallik muameleler, haberler, kayıtlar Darphâne 
kısmına yazılır. Pek yakın zamana kadar maden işleri oraya bağlı idi. Eğer 
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maden işinin askeriye, bahriye, maliye, iktisat ilh. kısımlarından birine 
taalluku fazla ise vesika oraya kaydedilir, Darphâne kısmına da ilmühaber 
verilir.

22. Mimar, mühendis, müneccim, âlim, şair, terceman, hekim ..derin 
işi maddesi itibari ile şiddetle taalluk ettikleri şubeler varsa evvelâ ait 
oldukları şubelere kaydedilir. Fakat Maarif sınıfına da ilmühaberleri 
verilmek lâzımdır. Yoksa evvelâ Maarif kısmına yazılırlar, ikinci derecede 
diğer şubelere ilmühaberleri verilir.

Hekimler = doktorlar ecnebi iseler Hariciye’ye dahi ilmühaberleri 
verilmek şarttır. Fakat madde itibari ile Sıhhiyeye kaydedilirler. Bizim 
hekimler, tabiatı ile Sıhhiye kısmında zikredilirler.

23. Bir sahib-i hayrın cami, medrese, imarethâne, köprü, 
dârüşşifa...gibi müesseseler! toptan zikrolunuyorsa bunlar evvelâ Evkâf 
kısmına kaydedilirse de medrese dolayısıyla Maarif kısmına, imarethâne 
dolayısıyla Belediye kısmına, dârüşşifa ve hastahâne münasebeti ile 
Sıhhiye’ye, köprü dolayısıyla Nafia sınıfına ilmühaberleri verilmek ilmen 
lâzımdır ve ilmühaberlerde bu adlar, büyük mutarıza içinde yazılmalıdır ki 
hikmeti belli olsun.

24. Ecnebi siyasîler, konsoloslar, tacirler, mühendisler, doktorlar 
ustalar ve mimarların adları gördükleri işlerin taalluk ettikleri şubelere 
kaydedilmekle beraber bunlar için Hariciye kısmına da birer ilmühaber 
vermelidir. Tâ ki bunların Türkiye ile alâkası toptan bir arada görülebilsin.

25. Defterler, ayrıca defter sınıfına kaydolunur. Fakat bir vesikanın 
defter sınıfından hariç bir şubeye kaydı elzem ise icâbında reisle 
istişareden sonra kayıt ve fakat hulâsada nevi hânesine defter yazılmayıp 
hulâsa metninde zikrolunur. Ve defter sınıfına da ilmühaberi verilmek 
lâzımsa verilir.

26. Vesikalarda (senelerin 1100, 1200 gibi) bine ait büyük kısımları 
gösterilmediği çoktur. Meselâ 52 rakamı görülünce icâbında reise 
sorulmalıdır.

27. Mühür ve imzaları dikkatle okumak ve hassaten (siyasî, edebî, 
İlmî, ticarî, sınaî) mevkii olan zatların: (Ahîler ve esnaf kahyaları ile yiğit 
başlarının ....) imza ve mühürlerini hulâsada zikreylemek, mühürlerinin 
muhteviyâtıpı ve sınaî şekillerini de kaydetmek lâzımdır. Hele ecnebi 
elçilerinin irriza ve mühürlerini aynen hulâsaya almak şarttır. Meselâ 
müphem olarak İngiltere elçisinin imza veya takriri diye geçmemek 
lâzımdır. Adi arzuhal sahiplerinin, yahut tarihî ehemmiyeti olmayan 
mütevellîlerle sâirenin imzaları yazılmamalıdır. Bilakis tarihî eşhasın 
sülalelerinden olduğunu zikreden zatların arzuhalleri ile kuyûdu 
ehemmiyetlidir.
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Kırım, Bosna, Kafkasya, Tebriz, Tuna, Macaristan, Mora, Mısır, 
Tunus, Cezayir gibi terkeylediğimiz yerlerden gelmiş olan ilâm, tahrirât 
arz ve defterlerle oralara gönderilen evâmir ve fermanların bunlardaki 
mühür ve imzaları itina ile okumak ve iyi tesbit eylemek şarttır.

28. Mükerrer çıkan vesikaları mükerrer diye (ikinci mertebeye) 
terketmemeli, icâbında riyasete havale eylemelidir. O mükerrer denilen 
şeylerde göze çabuk görünmeyen bazı husûsiyetler olabilir.

29. Dosya hâlindeki tarihî kütlenin hiçbir parçasını ayırmak caiz 
değildir. Bu kül hâlindeki vesikalar, muhtelif şubeleri şiddetle alâkadar 
ederse o şubelere ilmühaberleri verilir.

30. Umûmî kutulara konmaması icâb eden bazı güzel berâtlar, 
fermanlar, planlar dosya memuru vasıtası ile riyasete tevdî edilmelidir. 
Bunlar dolapta saklanır. Kezâ harap olan ve ecza hâlinde bulunan 
mühimce şeyler de dolaba konur ve tâmir edilir.

31. Vesâik dışarıya çıkarılamaz.

H Cedveli [Metod kısmına aittir]

Heyette âzâ ve kâtiblere muayyen işler ve bölükler havale edilmiştir. 
Azâlann maiyetinde birer kâtib vardır. Âzâ ve kâtibler tarafından yapılan 
işler, bir binanın odaları gibidir ki birer cüz-i tâm demektir. Fakat onlardan 
bir bina çıkarmak için heyet-i umûmiyesini ek noktalan ile birleştirmek ve 
Türk tarihini aydınlatmaya yardımı olup ta dağınık kalmış dan meseleler 
hakkında küllî tarzda tedkikat icra etmek de lâzımdır. Reis bununla 
mükelleftir.

Hülâsalar, zikredilen umdelere uygun olarak muayyen kıt’ada küçük 
(fiş) kağıtlara müsvedde olarak yazılır, vesikalara muvakkaten iğne ile 
iliştirilir ve mübeyyizlere devrolunur. Mübeyyiz kâtibler bu müsveddeleri 
hulâsa kütüklerine geçirmeden evvel rapt ve sebkine bakarlar. Ve muka
bele ederler, her şubenin kütüğüne birinci numaradan başlayarak rakam 
koydukları gibi vesikalann arkasına ve müsvedde fişlerine de (kırmızı) 
kalemle rakam korlar. Bu sûretle numaralanmış vesikaları dosya 
memurlanna, kütükleri reise, hulâsa fişlerini de fiş memuruna verirler. 
Reis, kütükleri okur. (17 şubeye göre zaman sırası ile) tertibe sokar ki 
faidesi fîlân tarihe dair (Maarif, Bahriye ilh.) vesikalarını muntazaman ve 
bir arada bulmayı temindir. Hülâsa kütükleri -zaman tertibi ile- 
yazılamayacağı için o küçük fişler hadisâtı zaman tertibi ile kolayca bulup 
tedkik eylemeğe yol açar.

Hülâsa fişlerinin tertibi şudur:
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Vesika Tarihi Adedi Vesikaların
Başlıca Nevi

Hülâsası Mülâhaza

Cevdet’in bu yazısını dercetmekten maksadım; ilk başlayışta tasnif 
işinin nasıl kurulmuş olduğunu ve aynı zamanda Cevdet’in ihâtasını ve 
ihtisasını göstermektir. Bu talimâtın aynen ve hâlen tatbik edilip 
edilmediğini bilmem. Ve tamamen veya kısmen değiştirilip 
değiştirilmediğini de tahkik edemedim. Tabii zaman geçtikçe ve tecrübe 
arttıkça daha mühim esaslar konmuş olacağından şüphe yoktur. Nitekim 
bu talimât yapıldıktan bir müddet sonra Başvekâlet müsteşarı bizzat 
İstanbul’a gelerek ve lütfen bu işle meşgul olarak bu talimâtı tavzih ve 
tefsir edecek bir konuşma olmuş, Cevdet onu da zabt ve tesbit etmiştir. 
Cevdet’in bu ikinci izâhâtnâmesini de aşağıya dercediyorum::

Başvekâlet müsteşarı beyefendi ile Müdevvenât Müdürünün 
açtıkları celsede takarrür ederek âzâ-yı kirama tebliğ-i âcizlerine havale 
edilen vesikaların (tarihî nokta-i nazar)a riayetle defterlerine kaydı için 
ayrı ayrı kanaatlere mahal kalmamak üzere tayin olunan müşterek esasları, 
müsaade-i fâzılâneleri ile arzediyorum. Dün de kısmen görüşülen mezkûr 
esasların icmâli şudur:

1. Vesikalar 16 sınıfa ayrılmak esas kabul edilmiştir. Bu sınıfların bir 
cetveli yapılmıştır.

Defterler evrâk sınıflarından hariç bir sınıftır.
2. Bunlardan herhangi birinin bir sınıfa idhalinde tereddüt olunursa 

riyasetle istişare olunacaktır. Bazen iki üç sınıfa taalluku olan bir 
vesikanın tercihen bir sınıfa nakli de istişare ile olur ve icâbında mülâhaza 
hânesine de işâret olunabilir.

3. Maliye sınıfına, para sarfı noktasından bakılınca girmeyecek 
hiçbir vesika yoktur. Ancak tarihî tasnifte bu nokta-i nazar yanlıştır. 
Maliye sınıfına doğrudan doğruya o müesseseye mal olan şeyler girer. 
Gümrük maddeleri, muhassasât, rüsum-ı umûmiye, avârız, ‘aşar... ilh. 
gibi binâenaleyh Bahriye, Harbiye, Maarif, Evkâf, Hariciye işleri 
zımnında tahakkuk eden para meseleleri; mâliyeye değil o sınıflara taalluk 
eder. Ve meselâ Maarif müesseselerine taalluku olan bir masraf vesikası 
maarif sınıfına girer ve bilâhere Maarif vesikaları ayrıca tahlil edilince bu, 
Maarif Mâliyesi şubesine nisbet edilir. Kezâ diğerleri de Bahriye Mâliyesi, 
Hariciye Mâliyesi ... ilh. şubelerine ayrılır.

4. Vesikaların geliş tertibi ile hulâsa defterlerine kaydı, tarih teteb- 
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bûu bakımından maksadı asla temin etmez. Bunun için herhangi bir vesi
kayı zaman tertibi ile çabuk bulup öğrenmek için zaman fişleri lâzımdır.

5. Adliye sınıfı şer’iye ile müşterektir. Fakat kadıların ilâmları ve 
hüccetleri taalluk ettikleri sınıflar itibari ile ayrılır. Meselâ ilâm, belediye 
işlerine müteallik ise Belediye sınıfına girer. Kavgaya, cinayete, bir 
umûmî hak meselesine dairse “Adliye ve Şer’iye”ye dahil olur; bir vilayet 
maslahâtını nakil ise Dahiliye’ye girer ..ilh.

6. Evkâf nâmına taalluku olmayacak bir müessese-yi hayriyye veya 
bir madde pek azdır. Evkâf vesikaları için yapılacak rehberde de bu 
hakikât teyit edilecektir. Ancak Maliye işlerinde olduğu gibi bunda da 
Evkâf müesseseleri, vakfedilip edilmemesi itibari ile değil mevzuun 
lehleri olan maksat itibari ile tefrik edilmek lâzım gelir. Binâenaleyh 
Bimarhâne, Dârüşşifa, Darüttıp gibi sıhhat-i umûmiye için vakfedilmiş 
hayır müesseseleri tarih üşülünce Sıhhiye ve Tıbbiye sınıfına girer. 
Bundan dolayı mânende zarar yoktur. Çünkü vesikalar aynen mahfuzdur 
ve hulâsalarında da kimin vakfından olduğu tasrih edilir. Kezâ mcktcb, 
medrese, darülhadis, kütüphane gibi Talim ve Tedris maksadı ile 
vakfedilen müesseselerin kuyûdu, Maarif sınıfına dahil olur. Çeşmeler, 
tabhâneler, kervansaraylar gibi şehir bakımına ait müesseseler Belediye 
fihristine geçer.

7. Vesikaların hulâsası alınırken gayet açık Türkçe uslûbla yazılmak 

mukarrerdir. Kezâ t t t gibi tabirlerin Türkçeleri 

yazılmak elzemdir. Aynen kayda geçmesine cidden lüzum olan resmî 
ıstılahât ve meçhul teşkilât adları yanma muterize ile Türkçeleri yazılır.

8. Herhangi bir sınıfın vesikalarında tevcihât vesâir mesalih vesilesi 
ile mezkûr isimlerin, eşhas adlarının ancak tarihî kıymetleri olup 
olmamasına göre kaydedilip edilmemesi lüzumuna hüküm verilir. 
Defterleri binlerce kıymetsiz adlarla doldurmağa mahal yoktur. Tereddüt 
vukuunda riyasete müracaat olunur.

9. Yevmî mesaî için istatistikler tutulur. Âzâ-yı kiramdan her birinin 
günde en aşağı (25- 35) vesikayı hulâsa etmesi matluptur. İşte efendim 
kayıt usûlüne ve çalışma talimâtına dair notlardan çıkardıklarım.

*
* *

Cevdet; her çalışma sahasında yaptığı gibi Tarihî Evrâk Tasni 1 
Heyeti’nde çalışırken de hatıralarını ve mütalaalarını kayıt ve zaptetmeyi 
ihmal etmemiştir. Bu son memuriyeti hiç şüphe yok ki onun en ziyâde 
sevdiği ve en çok çalışmak istediği bir yerdi. Fakat bir yandan hastalığı, 
bir yandan muhitinde ve maiyetindekilerle anlaşamaması ve bir yandan da 
onun için onulmaz bir yara olan maaş - ücret ve bunların neticesi bulunan
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tekaütlük meselesinin halledilememiş olması bu değerli adamın hazine-i 
evrâkta çalışmasında kendisinin de, milletin de, ilim âleminin de arzu 
ettiği ve beklediği derecede istifadeye imkân bırakmamıştır. Aşağıda 
istifasından bahsederken bu nokta biraz daha tafsil edilecektir.

Velev ki az olsun hazine-i evrâkta bıraktığı izi ve eseri ilim âlemine 
tanıtmak ve kendisinden sonra orada çalışanlara bir hizmet yapmış olmak 
maksadı ile hatıra defterlerinden neşri mümkün olacak parçaları seçtim. 
Bunları; biri bazı ıstılahlarla tabirlerin tavzihine; diğeri bir kısım tarihî 
izâhâta ve üçüncüsü kurduğu idârenin işleme ve çalışma tarzına dair 
olmak üzere üçe ayırarak sırası ile aşağıya dercediyorum.

Burada okunamadığı, anlaşılamadığı beyânı ile Cevdet’ten tavzihi 
istenilen kelimeler, tabirler ve ıstılahları; vesikalarda görülen imlâları gibi 
Arap harfi ile yazmakta bilhassa zaruret gördüm. Böyle yapılmasaydı 
faidesi mahdut kalır, hattâ hiçe inerdi sanırım.

Cevdet’in hatıra defterinden topladığım bu yazılar onun yazmaya ve 
bastırmaya başlayıp da yarıda kalmış olan “Tarihî Sözlük” adındaki 
kitabının bir iki formalık temadisi de sayılabilir. Çünkü bunlar da 
Cevdet’in malıdır. Bu yazılar ve bu notlar Cevdet’in husûsiyeti, İlmî 
kudreti, seciyesi ve idâre tarzı hakkında bizi oldukça tenvir edecektir.

Cevdet; bu türlü hareket edişinin ilim âlemine, yeni kurulan Türk 
arşivine bir hizmet olduğunu takdir ederek bunları yapmış, hattâ biraz 
sonra bunların da kâfi olamayacağını anlayarak çalışmasını ve hizmetim 
genişletip “Tarihî Sözlük” kitabını da bundan aldığı ilham üzerine 
yazmaya ve bastırmaya başlamıştır. Gerek bu notlar, gerek “Tarihî 
Sözlük” kitabı gösteriyor ki Cevdet millî arşiv için misli bulunmaz, 
kendisine kıymet biçilemez bir mütehassıs, bir âlimdir. Diğer birçok 
meziyetleri, ihtisasları ve ilme muhabbet ve aşkı hesaba katılmasa bile 
yalnız siyakat hakkmdaki derin bilgisi yeni kurulan bir arşiv için ne kadar 
kıymetli, ne derece bulunmaz bir nimetti. Bu hayırlı adamın yetiştirdiği 
yeni mütehassıslar Hazine-i Evrâk’ta birlikte çalıştığı arkadaşları da 
Cevdet’in bu kıymetini defaatle takdir ve kendisine itham etmişlerdir. 
Bunları aşağıdaki yazılardan öğreneceğiz.

Ne yazık ki yukarıda söylediğim üç sebep bu değerli zatın bu canlı 
ansiklopedinin orada uzun müddet bulunmasına ve çalışmasına mani ol
muştur. Buna ne kadar acısak yeridir.

Bu notlardaki hâdiselere kimler sebebiyet vermişse veya sual kimler 
sormuşsa onların adlarını da Cevdet’in defterlerinde yazılı olduğu gibi 
aynen alıyorum.

İlimde âr olmaz
Ar eden behredâr olmaz
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derler. Ar olan ancak bilmediği halde biliyorum zannetmek yahut biliyor 
gibi görünmektir. Keşke bu zatlar her gün bir değil daha böyle yüzlerce 
şeyler sorsalardı da Cevdet de onları hail ve izâh etmiş olsaydı.

Bu zatlar Cevdet’e bu sorguları sormakla hem kendilerine, hem ilme 
hizmet etmişlerdir. Bundan dolayı notlan adları ile birlikte neşredişimden 
memnun olmaları lâzım gelir. Benim de bu yazıları bu tarzda neşirde 
gözettiğim gaye ancak ilme hizmettir, başka bir şey değildir.

-1-

§ Kâtip Ahmet Bey > ıstılahını sordu. Dedim ki kumaşın bir 

nevidir. Halep’te kermsut ve alacalar dokunurdu.

§ Ahmet Beye, Arapça vesikalarda geçen <3^ kelimesini îzah 

eyledim. Anbar manâsmadır. Cemi olan sefain-i harbiye manâsına 

da gelir. Dedim.

§ Kezâ Ahmet Bey’e ’nın vakıf tarafından verilen mekûlat 

manâsına olduğunu anlattım.
§ Fevzi bey sordu: Şu kelime uymuyor. Hayvan isimleri arasında 

kelimesi. Baktım ve cevab verdim. O esbab değil ’dır. 

Değirmen demektir.

§ Mümtaz Bey sordular, ûUvergisi diye bir şey biliyor 

musunuz? Cevap verdim. Evet! Arpa, saman, hayvanât gibi askere lâzım 
şeylerin parasını tedârik etmek üzere tarh edilen vergidir. Bu levazım, 
tekâlif-i harbi yedendir. Zalimânesi parası verilmeden veya çok tehirle 

yapılandır. Sursat bir kalemdir ki mâliyede nâmı ile mühim bir 

şubeye merbuttu.

§ Mümtaz Bey, Ahmet Bey, Suphi Bey bir vesikada j 

kaydını görmüşler “vilayet” kelimesini okuyamamışlar. Bana gösterdiler, 
hoşuma gitti. Dedim ki “velâyet”dir. Gülüştüler. Latife ettim ve dedim ki:

- Evelallah burada kadîm hutûtun âşinâsı bir adam yani bendeniz 
varken niye sıkıntı çektiniz ve çekiyorsunuz. Bana havale ediniz, ben de 
hasbelbeşeriye bilemezsem daha iyi bileni ararız.

§ Mümtaz Bey bir vesika gösterdi. jLmalumdur jUjİ 

neresi dedi. Bilmiyorum cevabını verdim. Özi’nin nâm-ı kadîmidir, dedi. 
Teşekkür ederim, mülâhaza hânesine kaydediniz diye rica ettim.

§ Münir Bey bir vesika gösterdi: ‘ anlamadım bu ne 
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demektir? dedi. Cevap verdim, lâmın üstün okunması şartı ile bazı 

rüsûmdan muaf demektir. Bunlar eski Türklerin süvari kıt’aları için ihtiyat 
kuvvetlerini idâre eden reisler demektir. Bazı muafiyete mukâbil at 

yetiştirirler, icâbında müsellahan süvariye iltihak ederlerdi başkadır. 

Önceleri valiler elli, seksen, doksan bin maaş alırlar. Ve asker 
yetiştirmekle mükellef değildiler mülkî memurdurlar. Evvelleri valiler 
asker idiler. Sonraları askerleri onlar yetiştirirlerdi. Devlet yalnız saray 
askerini yani yeniçerileri ve sipahileri besler ve yetiştirirdi.

Valiler bu hizmete karşılık olarak vilayetlerin arazi, emlak vesâire 
rüsûmunu toplarlar, masraflarını öderlerdi. Arazi bu sayede imar edilirdi. 
Hükümet ayrıca maaş vermezdi. Valilerin idâresine tabi üç, dört, beş 
sancak vardı. îşte onlar bu sancakların rüsûmunu toplamak üzere vekiller 
gönderirlerdi ki bunlara mütesellim derler.

§ Mümtaz Bey sordu. Sandal bedestânma niçin böyle denmiş 
anlattım ki: Bedestânda sanatlarımızın tarihini bilmek noktasından bir eşi 
bulunmayan merhûm Bedestânî Nizamettin Bey’den işittiğime göre Fatih 
BizanslIlardan kalan bu binaya evvelâ ilme ve kitaplara alâkası bulunan ve 
eskiden murakkaat ve kütüp mahfazası olan sandalı yapan hirfet erbabının 
yerleşmesini emretmiş sonra diğer esnaf yerleşmiş.

Mümtaz Bey dedi ki; biz sandala1 iki manâ vermiştik. Kayık ve 
ayakkabı. Fakat bu çok daha makûl.

1 Sandal; yollu, ipekli ve pamuklu bir kumaştır. Bir yolu ipek, bir yolu pamuk. Büyük 
çarşıda şimdi bedesten denilen yerde pamuktan yapılan bez ve şimdi belediyenin Mezat 
İdaresi olan yerde de sandal denilen bu kumaş satılırdı. Bedesten: bezzâzistandan 
kısaltmadır. Bezciler çarşısı demektir. Avrupa malları İstanbul piyasasını doldurmaya 
başlayınca bu sanat da itibardan düştü. Yalnız adı kaldı. O. E.

§ Mümtaz Bey bir vesika gösterdi: >1 JjY ismini hâvi bir satır ile 

başlıyor. Dedim ki: Bu, karantina yeri, hastahâne, darrüşşifa demektir. 
Hazreti İsa muhabbetini temsil eden meşhur “Sen Lazar” nâmınadır. 
Latinler “Lazarato” derler. Bu vesikada o müessesenin karantina vazifesini 
gördüğü yazılıdır.

§ Ahmet Bey sordu: > Terden rüsûm meselesi mevzû-i bahstir. 

Dedim ki yabancılar manâsmadır. Eski vesikalarda geçer.

§ Mümtaz Bey sordu: ne demek? Eski vesikalarda kurşun yerine 

ve kalay yerine yazarlardı diye cevab verdim.

§ Hayırhâh ve mütevazı Mümtaz Beyefendi sordu: olinedir?

Dedim ki eski Maliye teşkilâtında pek mühim bir vazife ifâ eden bir 
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şubedir. Bugünün Levazım-ı Askeriye ve Masarif Dairesi mukâbilidir. 
Askerin karada ve denizde menzil teşkilât ve rüsûmu ile harp tekâlifi 

ve ağnam vergisini takib ve muhasebesini yapardı.

§ Mümtaz Beyefendi nedir dediler? Can vergisi, beden vergisi 

dedim. Eski maliye ıstılahlanndandır.

§ Binbaşı Fahri bey sordu: Rumeli’de jUlâ çingenelerden 

olacak ki çeribaşıları varmış dedi. Hayır beyim dedim. Çeribaşı ancak şu 
son elli, altmış sene içinde çingenelerin ağasına alem olmuştur. Halbuki 
vakti ile bütün müfrezelerin ve küçük ocakların reisine çeribaşı derlerdi. 
Binâenaleyh evlad-ı fâtihân gibi Anadolu’dan geçen Türk oğlu Türklerin 
çeribaşıları çingene olamaz.

Bilmiyordum memnun oldum dedi. Kibar ruhlar böyle mütevazı ve 
hakikât dostu olurlar.

§ Mümtaz Bey’in sualleri üzerine ıstılahı hakkında şunları 

söyledim:
Muhassıl 1252’ye kadar tımarların lağvından evvel yalnız mal nazırı 

gibi vilayetleri idâre ederlerdi. Bu tarihten sonra vali makamında ve 
maliye kadar başka işleri de tedvire salâhiyettar oldular. Teşkil-i vilayet 
kanunu neticesinde bu unvan valiliğe tahvil edildi.

§ Mümtaz Beyefendi <-^2 ıstılahını sordular. Mısır’da hükümdar 

Kayıtbay’m hayrâtıdır. Zehâir vakfıdır dedim. Deşişeyi bilen nadirdir. 
Kayıtbay’ın büyük vakfiyesi Topkapı Müzesi’nde mahfuzdur.

§ Mümtaz Bey iki vesika gösterdiler; siyakatladır okuyun dediler. 

Birincisi büyük kıt’adaydı. Biri yeniçeri efradının

yevmiye icmâline dair inci gibi bir yazı ile muharrerdi. Mühür yeniçeri 
ağasının.

Mümtaz Bey dedi ki mühür neden yarım? Dedim ki o vakitler 
mühürün yarısı yeniçeri ağasında yarısı da mürselünileyh makamda 
kalırmış. Tâ ki bir vesikanın sahtekarlığı çabuk teftiş edilip anlaşılsın diye.

Çok nazar-ı dikkatimi celbetti dedi. Evet dedim. Yeniçeri ağası 
mühürü hakîkâten öyledir. Daha birçok vesikalar zuhur edecektir, dedim.

§ Mümtaz Bey pek mühim bir vesika gösterdi. Çarım Mirza 

Veled...hesabına ait bir tımar akçası. Hakim tasdik etmiş yani bir Jûc 

vazifesini görmüş. Bu vesikada akçanın evveli jÇj ihtidasından diye yazılı.

Mümtaz bey ben “niyaz” ihtidasından okudum ne demektir? dedi. 
Baktım anladım. Latin ve Yunan aslından gelen takvim hesabı ile 
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“yenayır” Kanun-ı Sâni’dir. Mısır’da hâlâ bu takvim vardır. Meselâ Şaban 
14, Yenayır 12 diye yazarlar. Fatih devrinden kalan defterlerde de böyle 
takvim adları resmen mukayyedtir. Kırım, Eflak, Sırp, Macar Bosna 
tarafları cizye hesabâtı ve tımar hâsılâtı nâmına takvim bu tabirlerle 
muteber ve mukayyedtir: Yenayır, Ohtures Noyambır... ilh.

§ nedir? dediler, bilmiyorum, dedim. Mümtaz Bey dedi ki: Bu 

tabir çocukluğumda Harput taraflarında kullanılırdı. Ağnam resminin bir 
nevidir.

§ Mümtaz Bey sordu: Tan vehleten tahsil-i emvâl nazırı

sanırdım. Görüyorum ki bunlar vali vazifesini görüyor.
Evet! dedim. Sizin bulunmadığınız bir gün kâtiblerden birisi de 

sormuştu. Demiştim ki, muhassıl, son zamanlarda hassaten Sultan 
Mahmud ve Mecid zamanlarında vali vazifesini görürlerdi. Daha evvel 
yalnız Tahsil-i Emval Nazırı idiler. Bilahere yine eski unvanları olan vali 
kelimesi kullanıldı ve muhassıl terkedildi.

§ Kâtiplerden Münir Bey sordu: nedir?

Bir valinin tayin edildiği vilayetin muhtelif sancaklarına kendisine 

vekâleten gönderdiği zatdır ki demekti. Valiler idâreten başka bir 

yere, bir harbe giderlerse yerlerine işbu mütesellimlerden biri vekâleten 
kâim olurdu. Bir vilayeti alan valinin mutlaka orada bizzat oturması lâzım 
değildi. Meselâ Vidin valisi Vidin’de oturursa, meselâ Adana1 vilayet 
onun mütesellimi veya mütesellimler! tarafından idâre edilirdi.

1 Buradaki Adana Tuna olacak. O. E.

§ Mümtaz Bey bildiğimiz tereke olmayacak nedir? dedi. Dedim 

ki “tirke”dir. Buğday ve şâir mahsullerin kemâl zamanıdır ve tevsîan 
zahireye derler.

§ Mümtaz Bey teşkilâtını sordu. Eski kelimedir, padişahların 

atlarına bakan zümrenin adıdır. Nizamları vardır, dedim. Memnun oldu.

§ Mümtaz Bey pusula mıdır? dedi. Hayır, dedim. Penç ve 

yekdir ki üserânm beş de birinin hükümete ait olduğunu anlatan tabirdir. 
Tabiîdir ki bu muamele bir temessük kağıdında tesbit edilir. Ve o kağıt 
pencik pusulası veya temessükü olur. Lütfen hulâsaya da öyle kayıt 
buyurunuz.

îzzeddin Beyefendi; ben de bu izâhâttân memnun oldum. İşin bu 
asıldan geldiğini bilmiyordum, diye mütevazıâne bahse karıştılar.

§ İzzeddin Bey, biz Mümtaz Bey ile şu kasabanın yerini bilemedik.



OSMAN ERGİN 139

Neresidir? ol >11 dedim ki, eski vesikalarda bu tabir çok geçer. Fırat

kenarındaki “Birecik” kasabasıdır. İkisi de sevindi.

§ Mümtaz bey sordu: 05i ihtidasından itibaren ne demektir? Dedim 

ki, kadîm Mısır lisanına ait bir ıstılah-ı malîdir, ihtimal ki, Kıbt 
lügatindedir. Fakat hâlâ Mısır matbûât ve mecmualarında, resmî 
vesikalarında zikri geçer -hatırımda yanlış kalmadı ise- Şubat belki de 
Mart ayının adıdır.

§ Haşim Bey sordu: ^1 jb ne demektir? Dedim ki, bir kumaş adıdır. 

Eski dairelerde mektup keselerinin bazıları bu nevi kumaşlardan yapılırdı.

§ Kâtip Suphi Bey nedir? dedi ile alâkasını hatırlatarak 

manâsını verdim. Toplamak ve toplanan şeyden rüsûm alan adam. 
Anadolu’da öşür yazanlara “şahne memuru” derlerdi. Vakti ile Abbasî ve 
Selçukîlerde bilakis zabıta müdüriyetine “şahne” derlerdi. Moğollar da 
mal muhassıllanna “şahne” derlerdi ki, tabiî müsellah bir kuvveti de 
hâizdi. Şiraz şahnesi, Tebriz şahnesi gibi.

§ Mümtaz Bey sordu: Şaykalarda kullanılan o» bir alet midir?

Dedim ki, hayır. Bu her nerede olursa olsun angarya olursa bilâbedel 
istihdam edilen adamlara, parasız ameleye derler. Fatih fermanlarında dahi 
geçer. Ve Fatih cerrehorluktan muaf tuttuğu yerleri sayar.

§ Mümtaz Bey j*. nedir? Cizye falan mıdır? diye sordu.

Hayır efendim, dedim. Harameyn fukara ve ulemâsına mahsûs olan tahsi

sattır ki, Haremeyn cerâyesi nâmı ile mâruftur, (lj) ile değil (^) iledir. Bu 

evkâf ıstılahlarındandır.
§ Mümtaz Bey sordu: Anadolu valisi “Lazikye”de bir tımar 

meselesine dair maruzatta bulunuyor. Lazikye ile Anadolu, yani Kütahya 
valisinin münasebeti nedir?

Dedim ki, Lazikye üçtür: Biri malumdur ki Şam Lazikyesi, diğeri 
Sivas’ta Ladik kasabası; üçüncüsü de Denizli’nin ismidir. Laodise'den 
muharreftir.

§ îzzeddin Bey sordu: ajU nedir? Bir yerde kalmayıp başka

yere nakl-i mekan edenlere derler, dedim.
îzzeddin Bey dedi ki: Bu nevi ıstılahât ve teşkilâtın izâhı lâzım. 

Dedim ki, bunlar şimdiye kadar toplanıp izâh edilememiştir, inşallah 
benim hazine-i evrâk rehberim çıkarsa bu müşkülatın çoğu kalkar.

§ îzzeddin Bey dedi ki: Cevdet bey calili ne demektir?

nedir ve neresidir?



140 MUALLİM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

Dedim ki; Yörük denilen aşiretlerin mesâlih ve hukukunu tesviye ve 
takibe memur olan kadı demektir, kısaca “kadı beyurgan”1 derler, dedim, 
îzâhâttan memnun kaldılar.

1 Bu seyyâr hâkim gibi bir şey olacak. O. E.
2 Halbuki Balıkhâne nazırlığından mütekaid Ali Bey’in verdiği izâhâta göre de ((^) 

gemi yapmakta kullanılan ve denilen kerestelerin konulduğu üstü örtülü ve göz göz 
ayrılmış sundurmalara derler. Şu halde Çeşm’in manâsı daha umûmileşmiş oluyor ve her 
ne konulmak için olursa olsun göz göz bölük bölük ayrılmış yerlere (e^) dedikleri 
anlaşılıyor.

Göz tabiri varken neden onun Farisî olan çeşm alınmış ve kullanılmıştır? Bu; 
Türkçenin kaba ve halk dili telâkki edildiği ve “Balyemez”^ bir İtalyan top mûcidinin 
adı olan (csj* utM tabirinden geldiği bilinmeyip Türkçe sanılarak J^) yapıldığı
ve bir de demek olan evvelâ (^9 sonra ye çevrildiği
devirlerin yadigârıdır. Bu kelimeler ve tabirler hakkında Mecelle-i Umur-ı Belediye'n\v\ 
birinci cildinin 903. sahifesinde kâfi derecede izâhât verilmiştir. (f^)’in göz manâsına 
olduğuna ve gözlerde gemi inşaâtında kullanılan ve denilen kerestelerin üst üste 
konularak muhafaza altına alındığını Ali Bey uzun uzadıya anlattıktan sonra tersane

§ Haşim Bey sordu: Bosna valisinin tuğra biçiminde buyrultusu 
içinde Kilis’e ait bir tımar meselesi geçiyor. Kilis’le Bosna’nın ne 
münasebeti var? Dedim ki Kilis ikidir. Biri Maraş civarında malumdur. 
Diğeri Bosna Hersekte’dir.

§ îzzeddin Bey dedi ki ’i Jıjj yazmışlar. Alt tarafını okudu de

diği ki yanlış değil, bu, sebilin maharrefi olan zibil değildir. Fışkı, moloz 

manâsına olan ’dir. Anadolu’nun bazı yerlerinde Türklerde böyle 

kullanırlar.

§ Kâtip Ahmet Bey sordu; Salih Namık isminde bir zatı 

tayin etmişler. Selefinin aldığı tayinâtı istiyor. Bu £midir? dedim ki 

hayır. Maliye ve Defterhânede evrâk-ı hesabiye ile vesâiki tarih sırası ile 
tertip eden ve tarihsiz olanlara tarih koyan zattır. Müverrih demek değildir.

§ Mümtaz Bey sordu: nedir? dedim ki Bahriyenin eski

ıstılahlanndandır. Kayıkhânelerin ismidir. Farisî ve Arabî aşkı galip 
olduğu zamanlarda Türkçe söylememek için böyle Farisî bir ıstılah 
koymuşlar.

[Cevdet; hakkında burada verdiği izâhâtı sonradan Tarihî Sözlük 

adındaki eserinde şu tarzda biraz daha tadil ve tafsil etmiştir:

Farisîdir. Göz demektir. Fakat eski Bahriye vesikalarımızda 

gemilerin kızaklar üzerinde durduğu büyük sundurmalara derler. Kayıklar 
2 

ve orta gemiler için de 1er vardı.”]
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§ İzzeddin Beyefendi; Hacı Haşim Bey’e gösterdiği bir vesikaya 

işâretle dedi ki: ıstılahı geçiyor nedir? diye konuşuyorduk siz izâh
ediniz.

Dedim ki: Cizyenin Suriye, Irak ve Mısır’da diğer ismidir. Mamafih 
oralarda yerleşen yabancı cemaatlerden alman rüsûma da derler ki aşağı 
yukarı yine odur.

Hazine-i Evrâk vesikaları için eşkal, üslup, tuğra, pençe, sah, resîd, 
tarih, derkenar, takrir, telhis, ferman, nişan, tevki ...ilh. gibi maddelerle 
birçok unutulmuş, İdarî, siyasî, malî ıstılahlar için bir rehber yazmadıkça 
bizim tasniften de büyük faide husûle gelemez. Buna âcizâne çalışıyorum. 
Bu eserin içinde maliye ıstılahları da şerh edilecektir ki onlardan biri de 
“cevalî”dir.

§ Hacı Haşim Bey; bir siyakat vesikası gösterdi. Şu kelimeyi 
İzzeddin Beyefendi ile beraber okuyamadık dedi. Lütf-i Hakk’la okudum. 

Jâjj ¿UFilvaki Hacı Haşim ve İzzeddin Beyler gibi siyakata vâkıf 

zatların bile okuyamayacağı derecede girift yazılmış bir terkib. Siyakatta 
böyle nice kelimeler ve ıstılahlar vardır ki Türk ve İslâm teşkilât tarihinde 
iyi bir rüsûh sahibi ve aynı zamanda siyakatin (divan-ı hümâyun, evkâf. 
maliye, bahriye) devâir-i kadîmesinin birbirinden çok farklı nevilerini 
seçecek bir seviyeye gelmedikçe alelâde siyakat okumakla da işin içinden 
çıkmak mümkün olamayacağını bu misal ve tecrübe de gösterdi.

§ Ahmet Bey sordu: nedir? dedim ki Tunus’ta bir mühim mev

kidir. Turgut Reis dahi buranın fetih ve idâresi ile iştigal etmiştir.
Vesikanızda “çerde başbuğu” deniliyor ki herhalde Tunus dayılar 

ocağıyla alâkası olacaktır.
§ Suphi Bey sordu. Şu kelime nedir? ... dedim ki bu ıstılah usta ve 

usta muavini makamında olan kalfalara derler, ’tır. Hatırımda 

kaldığına göre Rusçaya da girmiştir. Herhalde bizde eski maden 
ocaklarında kullanılırdı. İtalyan ıstılah âtın dan olsa gerektir.

§ Âzâdan Haşim bey sordu: ûUhj ne demektir? Dedim ki: Islavca

içinde, asker nöbetçilerin nezâreti altında olan bu gözlerden denilen keresteleri
çekip, çıkarıp çalmaktaki müşkilâtı hatırlatarak el çabukluğunu ifade etmek üzere 
dilimizde bir adamın hırsızlıktaki maharetinden bahsedilirken “gözden sürmeyi çeker 
denildiğini ve bu tarihî malûmâta vakıf olmayanlar bu tabiri insanın gözüne çekilen yahut 
kirpiklerine sürülen sürmeyi yine insanın gözü bakarken çekmek ve almak ne kadar 
mâhirâne bir hareket ise bahsolunan hırsızınki de öyle mâhirâne olduğu tarzında yanlış 
bir manâ verdiklerini de söyler ki doğru bir mütalaadır. O. E.
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’dır. Askerî nakliye işlerinde kullanılır. Ya (jLiSC^L) ayrı mı? 

Hayır. Voynoklar kısım kısımdır. Bir kısmı top çekerler: topkeşân, bir 
kısmı arabacıdır. Diğer bir kısmı başka işlerde meselâ Istabl-ı Amire 
işlerinde veya çayırlarda müstahdem edilir.

§ Ahmet Efendi sordu: j nedir? Dedim ki Arabistan kuyûd ve 

defâtirinin bir kısmıdırlar. Ekseriyetle pusula ve müfredât defterleridir.
Meselâ Şam hâzinesi muhasebesine ait ric’alar denilir ki kuyûd ve 

pusulalar manâsınadır.
§ Kâtip Alâaeddin Bey sordu: “Mekteb-i Maarif-i Adliye” adliye 

meslek mektebi midir? Hayır, dedim. Sultan Mahmud-ı Adlî yaptırmıştır. 
Rüştiye derecesinde yeni bir mektebdir. Yoksa adliye mesleğine ait 
değildir.

§ Mümtaz Bey sordu: birkaç saat sonra Kâtip Ahmet Bey de tekrar 

etti: nedir ve nasıl okunur? Dedim ki arazisi olmadığı halde

kazananlardan alman rüsûmdur. Bennâk okunur. Farisî bir kelimedir 
derler. Belki İslâv dilinden geçmiştir.

§ Âzâdan îzeddin Bey sordu: jJalkimlerdir ve ne demektir?

Cevap verdim: Topkapı Sarayı’nda bir sınıf sanatkârlardır ki demir 
ve ağaç eşyayı tesviye ederlerdi. Tornacılar demektir ve pek mühim 
sanattır.

Harâtîn: Hem haritacılar, hem de tornacılar demektir. Eldeki ince 
bileziklerden alınız da çarklara ve silâh yivlerine kadar herşeyi yaparlardı. 
Bir aralık îzzeddin Bey, Haşim Bey’e sordu:

- Bunlar sarayda ne gezerler? manâsında. Ben meseleyi anladım. 
Dedim ki: Topkapı Sarayı’nda vaktiyle otuzu mütecâviz sanayi ocağı 
vardı.

îzzeddin ve Haşim beyler hayretle dinlediler. Dedim ki: Öyledir 
Efendim. Millî tarihimizin askerî ve siyasî cephelerinden gayrisi hele 
sarayların sanayi-i milliyeye hizmet için sarfeylediği himmetler ve 
saraylardaki hirfet teşkilâtı serâpâ meçhuldür. Cenab-ı Hakk’ın lutfuyla bu 
cepheyi evvelâ ben açtım. Hazine-i Evrâk tarihi medhalinde de ayrıca 
teşrih edeceğim dedim. '

§ Mümtaz Bey sordu: 3^ nedir? o-jâve zuâfâ ve aceze 

sınıfıdır. Arapça isimleri budur.

§ Mümtaz Bey sordu: ne demektir? Dedim ki: Bazı vesikalar

mütalaasından anladığıma, daha doğrusu sezdiğime göre arabacı demektir.
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Haşim Bey dedi ki: Ben Lehçe-i Osmanî’ye baktım: araba

kullanan demekmiş.
Dedim ki: İkimizin de fikri bir yere çıktı. Mamafih ihtisab 

nizâmnâmesinde bu kelime vardır.

§ îzzeddin Beyefendi şu kelimeyi okuyamadım nedir? Dedi: 

Bu ev gücüdür1 dedim.

1 Cevdet’in bu izâhı kâfi değildir. Mecelle-i Umur-ı Belediye’nin birinci cildinin 355. 
sahifesine koymuş olduğum vesikadan ve orada verdiğim izâhâttan anlaşılır ki: Vali-ı 
vilâyetin, kuzât ve nüvvâbın ve ayân ve murabahacı güruhlarının mezalim ve 
taaddiyâtlarına takat getiremeyerek memleketlerini terkedip İstanbul’a gelenlere bu ad 
verilmiştir. Evinden, barkından, yurdundan göç eden gibi bir manâya olmak lâzım gelir. 
Hattâ bu türlü kimselerin İstanbul’a gelmemesi için vakit vakit emirler ve nizamlar 
neşredilmiş, gelenler tekrar yerlerine gönderilmiştir. Hele Kültlerin ve Arnavutların 
İstanbul’da toplanmaması ve yerleşmemesi o zamanki devletin en esaslı siyaseti 
icabâtındandı. O. E.

§ Âzâdan îzzeddin Bey sordu: mi büyüktür mi? dedim ki 

müd; 20 kiledir. Bazen 22’dir. Bursa, Konya...ilh. müdleri vardır.
§ Âzâdan îzzeddin Bey sordu: kimlerdir? Cevap verdim.

Sarayda bir teşkil-i sınaîdir ki, saraya ait okları yaparlardı. Sarayda; 
padişaha, maiyetine, ecnebi hükümdarları ile sefirlerine hediye verilmek 
üzere pekçok ok lâzımdı. Bunları yapanlar onlardı. Yeniçerililer -ki elli 
binden fazla idi- onlara ait oklar saray sanat mektebinde değil aynen 
hariçde beylik darüssınâalarda yapılırdı.

§ Âzâdan îzzeddin Bey iki nevi teşkilâtın mahiyetini sordu: öjûî 

Jjb dedim ki: Evvelkiler kalemkârlar, İkinciler çizme

dikenlerdir ve Topkapı Sarayı’nın hassa sanatkârları teşkilâtından iki 
mühim koldur. Ahilerin yani sanatkârların reisleri ve teşkilâtları üzerine 
yazdığım îbn Batuta Zeyli’nde bunlara dair bendi gösterdim.

§ Mümtaz Bey: ojIc yerine ^1 yazsak dedi. Eski

vesikalarda umumiyetle bir ıstılahtır. Aynen yazınız. Sayı manâsına değil, 
mûtâd bir vergi manâsına olarak vazetmişlerdir dedim.

§ Mümtaz Bey, Haşim Bey’e şu kelime nasıl okunur diye sordu: 

okunur, dedi. Ben ikmâl ettim. Hassaten Bahriye’de Kereste ve 

Levâzım Depo îdaresi’ne eskiden böyle derlerdi.

§ Ratibe Hanım ve Ahmet Bey sordular: ne demektir? Dedim

ki nazır ve müfettiş demektir. Vakıf vesikalarında geçer.



144 MUALLİM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

§ Haşim Bey Arabî bir vesika gösterdi: jâ Jû nedir? dedi.

Okudum > Jaj) değil J jjj) dir ki kendir sapı ve saman demektir 

dedim. Kani ve memnun oldu. Ben de sevindim.

§ Emrullah Beyefendi’nin açık duran bir vesikada sadrazamlara has 
işâret nazar-ı dikkatlerini celbeyledi. Bu nedir? dediler. Sadrazamın nereye 

ve ne şekilde yazdığını (<?^) ve j) işâretlerini anlattım (¿>0^) hulâsa 

mı demektir? dedi. Hayır, dedim. Sadrazamların padişaha mâruzâtıdır, 
hulâsa olsun olmasın. Mamafih sadrazamdan mâdun olan zevâtın meselâ 
defterdar, tophâne emini, tersâne emini, kaptan paşa gibi zatların sadarete 

yazdıkları (jjjîi)dir. Darüssaade ağalarının yazdıkları j^dır, dedim. 

Gerek bu nevi resmî kadîm ıstılahları, gerek siyakat şifrelerini hâvi bir 
rehber yazdığımı, inşaallâh neşri ile Türk vesâiki nâmına hizmet edilmiş, 
olacağını arzettim. Sevindiler ve hayırkâr teveccühlerine garkettiler.

§ Bir vesikada Bağdat’ta >0) tabiri geçti. Mümtaz Bey

Bağdat vali muavinliğinde bulunduğu sırada oralara gitmiş. İzâhât verdi. 
Hor sazlıktır dedi.

§ Subhi Bey: var mıdır, nedir? diye sordu. Meğer

Mümtaz Beyefendi de biliyormuş. İzâh ettim. C’âmilerde, medreselerde 
dârüşşifalarda hademe, talebe ve müderrislerin devam edip etmediklerini 
teftiş eden zattır.

§ Ferit Bey kelimesini okuyamamış (o>jkli) şehri mi? dedi.

Cevap verdim. Bakınız dedim, vesikada “Venedik balyosu” diye yazılmış.

1 Yahut (jjA?) her ne kadar Venedik elçisine âlem olmuş ise de İtalyancada 
umûmiyetle küçük elçilere ve büyük konsoloslara “balyos” denilmektedir. Nitekim 
Şeyhülislâm Bahaî Efendi’nin İzmir İngiliz konsolosunun bir müracaatı dolayısıyla 
İstanbul’daki İngiliz sefirini tahkir eylemesi, azlini mucib olarak yerine Kara Çelebizâde 
Abdulâziz Efendi, meşihat makamına geldiği zaman Bahaî Efendi bunu kendisine rakip 
görerek ve bu makama gelmesi iktidar ve ehliyetinden ziyâde kendisinin azline sebep 
olan İzmir konsolosu meselesinden ileri geldiğini kasdederek Abdulâziz Efendi’den söz 
açıldıkça “Balyoz müftüsü” dermiş. Hattâ “balyoz müftüsüdür Abdülâziz” mısraının bu 
adamın meşihatine tarih düşürülmüş olduğu Hammer tercümesinde görülmektedir. 
Balyozlar yani Konsoloslar İstanbul’da daimî sefarethâne ve konsoloshâne tesis 
edilmemiş olduğu zamanlarda şimdi “Bal kapanı” denilen yerde otururlardı, hattâ orada 
bir de Türk balyozu yani bu tabirin mukâbili olan şehbenderi bulunduğunu Evliya Çe
lebi’nin ifadesinden öğreniyoruz ve “Bal kapanı” da “Balyoz kapanı” tabirinden 
bozmadır. Bunun hakkında Mecelle-i Umur-ı Belediye'nin birinci cildinin 813-814. 
sahifelerinde tafsilât vardır. O. E.
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Bu elçi manâsına Lâtince kelimedir. Türk tarihlerinde çok geçer, 
görmediniz mi? dedim. Ve bu hayırhâh ve nazik dostuma izâhât verdim.

§ Kâtip Ferit Bey’e izâhât verdim, kimlere derler. Emir
çavuşları gibidirler. İcabında bir müfreze ile giderler. Eflâk voyvodasının 
yanında da böyle beşlüyan vardı.

§ c’âmilerde Peygamber Efendimize ve vâkıflara dair kaside 

ve ezkâr söyleyendir.

§ (¿^¿1 >) tercüman demektir. Drağman Yunus, tercüman 

Yunus’udur. Eski vesikalarda drağman çok geçer. Tanzimat devrinden 
itibaren tercüman kelimesi onun yerini tutmuştur.

§ (<xJL) mendil, havlu demektir.

§ eskiden padişahın maiyetinde giden muhafaza

kıt’asındaki adamlar, “peyk”ler daha yüksekdir ki yâverân demektir.
§ Mümtaz Beyefendi; kâğıt, kalem, atlas levâzımına dair verilen eski 

bir emri gösterdi: nedir, dedi? Dedim ki, iki manâyadır: bir (

jjjcLi) diye kullanılırsa kurdela demektir. Yazının mürekkebli kısmı etra

fına dairen-mâ-dâr altınla ince hat çekilirse altın tahrirli derler. Memlûklar 
devrinde pek çok tahrirli Kur’an’lar yazılmıştır.

§ Mücteba Bey; Şeyhülislâm Mekkîzâde Asım Efendi’nin beş 
medrese müderrisliğinin müstahiklarına tevcihi hakkında sadârete yazdığı 

kâğıda demiş. Dedim ki, olamaz, tabir-i mahsûs; ojLil) dir.

Nasıl ki sadrazamda bu arîzanın kenarına işâretleri mucibince beş kıt'a 

(jjjUa jj) îtâ olunmuştur, diye yazmıştır.

§ Kâtip Adalet Hanım sordu: (aUj*) nedir? Meşihat makamından 

verilen tahrirî emir dedim.

§ Mümtaz Bey sordu: nedir? Yeniçerilerin ortası ve ekseriya

orta câmia verilen addır, dedim.

§ Kâtiplerden Doktor Refik Bey’e ojLil neye denildiğini 

anlattım. Ve numûne gösterdim. Bunlar şeyhülislâmın sadrazama yazdığı 
tezkerelerin adıdır, dedim.

§ Âzâdan îzzeddin Bey: Diyarıbekir’de Necmeddin Gâzi Camii’ne 

ait bir vazife inhâsını gösterdi. Bir kelimeyi okuyamadım dedi.

ki camiin kurşun malzemesini tâmir etmek vazifesidir ve dedim ki 
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Necmeddin Gâzi Artuk hükümdarıdır. Türk’tür, sikkesi resimlidir. 500 
senesi hükümdarlarındandır.

§ Âzâdan Hacı Haşim Bey; 998 tarihli bir vesika gösterdi. Sağ kena

rında var, kimindir? dedi. Baktım. Derbent Beylerbeyisi Mustafa 

Paşa’nın buyrultusu. Haşim Bey hayatında bu nevi vesikayı ilk defa 
görmüş. Dedim ki, bunlar tuğra değil, tuğra biçiminde imzalardır. Vakti ile 
verilen salâhiyete binâen beylerbeyiler padişah tuğrası gibi ortada değil, 
sağ kenarda olmak şartı ile böyle imzalar atarlar ve bazı tımarlan da bizzat 
tevcih ederlerdi. Bu gördüğünüz vesika ise Derbent vilâyetine tâbi 

kazalardan birinin kadısına valinin yazdığı jjjjj dur. Dikkat ediniz, 

bunların başında jAb' W ibaresi de vardır, dedim. Bu izâhât-

tan memnun oldu. İşte bizim vesikalar, herkese birçok hakikâtler 
öğrenmeye sebep olmaktadır. Demek ki, burası bir mektebtir. İnşallah 
Fransa’nın “Ecole des chartes”ı gibi olmak üzere hazırlık başlar ve belki 
de yanm asırda himmetle öyle de olur.

§ Âzâdan îzzeddin Bey sordu: Ben LUj gayrimüslime tahsis edilmiş 

bir tabirdir sanıyordum. Meğer müslim ve gayrimüslim olanlara da şâmil 
imiş. Ne dersiniz? Cevap verdim: Evet eski vesikalarda umûm tebaa ve 
mükelleflere şâmil olarak kullanılmıştır.

§ Kâtip binbaşı mütekaidi Rıza Bey tabirini

anlayamamış. isminde bir zatın kethüdası mı? dedi. Hayır; kıldan 

torba ve yular vesâire yapan esnaftır, dedim. Tasnif heyetinde tarihî 
vesikalar halledebilmek için derin vukûf ister.

Mümtaz Bey dedi ki: Siz olmasanız bu tarihleri nereden bulacaktık. 
İltifatına teşekkür ettim.

§ Şu şehirlerin yerlerini bellettim: İskenderiye - îşkodra’ya da derler. 
Arnavut Belgradı “Avlonya” şehridir. Bögürdelen Kalesi, Semendre 
dairesindedir. Kanpazarı kazası; Çankırı’dadır. Eyüpeli; Nevşehir 
civarındadır.

§ îzzeddin Bey: Şehzâde (jA^ ^^A^) kimdir? Bir hatuna şehzâde 

denildiğini ilk defa işitiyorum dedi. Dedim ki: geçenlerde rastgeldiğiniz 
“Ümmü Gülsüm”ün Fatih’in dâyesi olduğunu arzetmiştim. Nasıl ki biraz 
sonra sizin rastgeldiğiniz kayıt 885 senesine ait olarak kadının ismini 
tesbit ediyordu ki dediğimi isbat etti. O Ümmü Gülsüm’ün kızı “Hundi 
Hatun” idi ki o da dâye-i şehriyârî idi. Bugünkü Hundi Hatun başkadır. Ve 
Çelebi Sultan Mehmed’in kerimesi Hundi Hatun’dur.
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Geçenlerde bir Hundi Hatun’dan daha bahseyledim ki Selçukîler 

evâhirinde Kayseriye ve havâlisi sultanı meşhur lüjl ’nın zevcesidir. 

Türbesi enafistendir. (Hülâsanın buraya yazılmasında faide görmedim).
§ Mümtaz Bey bir büyük arîza gösterdi. Tepedelenli mührü müdür 

dedi. Uzun müddetle baktım. Mühür şudur: U ♦ £ 4^ J

Arîzadaki muhteva itibarı ile bu zatın Tepedelenli Ali Paşa olduğuna 
şüphe kalmıyor. Kahraman adamlar harp perisi demek olan Hazreti Ali’ye 
fazla merbûtturlar. Hassaten “Ali” ismini taşıyanlar ondan daima feyiz 
beklerler. Demek ki bu mühür, Tepedelenli’nindir. Ancak tarih 1104’dür.

Demek ki Ali Paşa teberrüken ecdadından “Ali” nâmında birinin 
mührünü kullanmıştır.

Mümtaz Bey Anadolu’da birçok zatlar ecdadından kalıp kendi 
ismine uyan mühürleri kullanırlar. Bu adettir diyor. Bu hesapça 
Tepedelenli ecdadından birinin mührünü pekâla kullanmıştır.

Vesikanın tarihi 1216’dır. Ohri Sancağı mutasarrıfı ile olan 
husûmetin ref’ine dair gelen emre itaat edildiğini müş’irdir.

§ Mümtaz Bey bir vesika verdi. Mühür İngiliz sefirinindir. 
Pertevsizle okuyunuz. Ben yalnız “Smith” ismini okuyabildim, dedi. 
Baktım “Yuhan Spencer Smith”. Mümtaz Bey dedi ki: İlk defa olarak bir 
ecnebi sefirinin Türkçe mühürünü görüyorum.

Dedim ki: Bu nevi vesikalarla çok uğraştığım ve senelerden beri 
iştigalimi idâme eylediğim cihetle ecnebi sefirlerinin birçok Türkçe 
mühürlerini görmüşümdür. Hey gidi zaman hey! Bir vakitler ecnebi 
elçilerini bile Türkçe mühür kullanmaya mecbûr edecek derecede 
muhteşem ve hatırı sayılır bir devlet imişiz.

Ben birçok İngiliz, Fransız, İsveç ve Avusturya sefirlerinin Türkçe 
mühürlerini gördüm. Şuvazöl Gofiye Karnen, Senprist, Strankord, Baron 
Otenfeld, Manobel...ilh. En hoş cihet şudur ki, bize iltica eden meşhur 
Macar Kralı “Tükeli İmre”nin mühürü şu beyti hâvi idi:

Muhibbi âl-i Osmanım itaat üzereyim emre
Kral-ı Orta Macarım ki, nâmım Tükeli İmre
Ahmed-i Sâlis ve Mahmud-ı Evvel zamanlarında bizim 

hizmetimizde bulunmuş olan meşhur Fransız mühendisi Bonoval Ahmet 
Paşa’nın mühürü de şöyle idi:

Din-i İslâm’dır atâ-yı Muteal
Ulu nimet sana Ahmet Buneval1

1 Arap harfile hem Bonoval hem de bu neval okunur. Şair aynı kelimeyi iki 
türlü okutuştan bir sanat eseri göstermek ve paşanın teveccühünü kazanmak istemiş ve 
muvaffak da olmuştur. O. E.



148 MUALLİM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

§ Bizim Tarihî Vesâik Tasnif Eieyeti kâtiblerinden şehremâneti 
iktisat müdür muâvinliğinden mütekaid Fevzi Bey; Türk İktisat ve 
Belediye Tarihi’nde ahilerle yiğitbaşıların varlığından haberdar değilmiş. 
Okuttuğum bir vesika münasebeti ile ben zikredince sordu. Hayretle bir 
bir izâhât verdim, ahilerin mahallî reisler ve eşraf demek olduğunu ve 
bunların esnaf kâhyaları vazifesini gördüklerini, yiğitbaşıların her sınıf 
sanatkârlar cemaatinde sınaî teşkilât ve nizamâtı takib eden ehl-i hibre 
olduğunu söyledim.

§ Ferit Bey; ¿5^şeklini bilmiyordu. Birkaç numune gösterdim. 

Bunları sadrazam, defterdar, kaptan paşa, tersâne emini ve valilerin kendi 
daireleri dahilindeki memurlara bir emir vermek lâzım gelince yazarlardı 
ve sonları ile biterdi, dedim. Yani tahrirî emrin hâlis TürkçesiJ

§ Mümtaz Bey sordu: Jjj teşkilâtı nedir? Dedim ki: Vakti

ile Avrupa sefaretleri Türkiye’de devlet erkânı ile temas ederken 
tercümanlık etmek üzere gençler yetiştirmek istediler. Ve bilhassa bu 
gençleri sefaret binasında iâşe ile Türk muallimlerden ders almaya mecbûr 
ettiler. Bu gençlere dil oğlanları “Les jeunes gens de langne” derlerdi. 
Mümtaz Bey izâhâttan memnun oldu.

§ Mümtaz Bey bir defter gösterdi: Valilerle mübaşirlerin şehir ve 

köylere tevzii lâzım gelen mesarifını müş’ir. Bu mesarif (^) üzerinedir. 

Meselâ; falan kazanın şu kadar koyun âvârızhânesi vardır. Deftere bu 
koyunları köy hesabı ile taksim etmişler, birçoğuna 1,5, 2,5... ilh. gibi ko

yun düşmüş. Bu (^¿)ler herhâlde koyun manâsına değildir. Çünkü meselâ; 

bir köye yarım veya bir buçuk ganem düşmez ve düşse de yarımın manâsı 
kalmaz. Dedim ki: Hayır, ganem yine koyun demektir Vakti ile köyler ve 
hâneler yazılarak, tarlalar hesap edilerek memurların tahmini ile taksim 

edilmezdi. Bir köye toptan nâmı ile şu kadar kuruş tahmil edilir. 

Sonra köyün muhtarları ile ayâm aralarında taksim ederler, hasılâtı 
hükümete verirlerdi. Ve mikyas şu idi: Tarlalarda dört veya beş dönümü 

bir (ait?) saymak 2,2 dönümü yarım baş, bahçelerde iki dönümü bir baş, 

köylere yarım veya bir buçuk koyun düşmesi de tabiîdir ve yerindedir. 
Zira şu kadar koyun demek koyun itibarıyla değil, o kadar koyunun tutarı

1 Cevdet Bey böyle herşeyi söylemiş, aynı zamanda yazmış. Acaba söyledikleri 
adamlar da zaptetmiş mi? Ne gezer! O. E.
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olan akçe iti barıyladır. Binaenaleyh bir köye meselâ yarım koyunun tutarı 
olan şu kadar akçe düşer ki pek tabiîdir.

Mümtaz Bey izâhâtımdan memnun oldu ve dedi ki:
- Doğru, filvaki bizim Mamuretülâziz taraflarında son zamana kadar 

vergi şimdiki gibi arazi ve hâne üzerinden alınmazdı.
Ben dedim: Köylerdeki arazi, hâne ve emlâki yazmak âdeti çok 

eskidir. Eski defter-i hakanî buna şahittir. O ciheti size bildirmekle 
müftehirim. Yalnız vergi almak meselesi köylerden hükümet memurları 
vasıtasıyla ve tahminle değil toptan salyâne sûreti ile idi ki söylediğiniz 
budur. Bu çok iyi bir usûldü. Çünkü köylüler vergiyi kendi servet ve 
toprakları ile mütenâsiben taksim ederlerdi. Haksızlık olursa hükümet 
hakem olurdu. Fakat taksimi hükümet yapınca kime şikâyet edilebilir? 
Sonra bu vergi tevzii meselesinde vesikalar bize ikinci bir hakikâti daha 
öğretiyor ki o da şudur: Vergiyi halka tahmil etmeden evvel köylülerin 
ileri gelenleri şehir hâkiminin yanında toplanırlar. Müzakereden sonra 
takaiTür eden şekli tatbik ederlerdi. îşte halk hükümetinin hakiki şekli. 
Halbuki sonraları ve hâlâ vergi halka, sorarak değil hükümet tensibi ile 
oluyor.

§ Kâtiplerden Ahmet Bey; Ayasofya Camii’nin j'-^) cihetine ait 

bir ilâm okumuş. Bana gösterdi, dedi ki: Ne dersiniz? Mimarlık ciheti 
olduğunu ilk defa görüyorum. Cevap verdim; her büyük camiin mimarlık 

ciheti vardır. Hattâ küçük c’âmilerin ciheti vardır ki bu da mimarlık 

hizmetidir. Eski Türkler bir müessese yapınca daima tâmirât cihetini de 
düşünüyorlardı. Eski Türkler terkibçi, toplayıcı bir kafaya mâliktiler.

§ Suphi Bey sordu: j>^) ne demektir? Dedim kı

eskiden iki nevi arazi, emlâk ve nüfus tahriri olurdu. Biri; salâhiyet-i 
vâsiayı hâiz bir emin ile maiyetindeki kâtiblerden müteşekkil bir heyet, bu 
uzun tedkikat yapar ve bütün temessükleri tedkik eder. Diğeri bazı mesâi!i 

tedkik ve tahrir için yollanır. Bu, o nevi yoklamadır.

§ Mümtaz Bey; Mısır kâşiflerinden Ömer Bey’in mühürünü ve 
şahsına ait maaş maddesini hâvi bir vesika gösterdi. Mühürün tarz-ı halli 

doğru mudur? Dedi: (>ao jaj Jl^>) ibareli mühürü

okudum ve doğrudur dedim. Kâşif, Mısır’da kaza kaymakamlığıdır. Fakat 
bizimkilerden ziyâde salâhiyete mâliktir, dedim.

§ Rıfat Bey; kâtibi olarak tuğralı ferman ile tayin edilen zatın 

vazifesine dair berâtı gösterdi. Cumal burada ne demektir? Dedi. 
Vergilerin âdil nisbette olup olmadığını mahallinde tedkik ve rapor 
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hazırlayacak mühim bir kitâbettir. Vakti ile yoklama kâtibi derlerdi. Sultan 
Mahmud zamanından itibaren maalesef alafranga tabirle “cumal kâtibi” 
dediler. Vesika da zaten vazifesini dediğim gibi göstermektedir.

§ ((jjl olLijl) tabiri üzerine Mümtaz Bey bir vesika okudu. 

Dedim ki bahriyenin ve tabyacılığın eski ıstılahlarındandır. Mutlaka 
muallim manâsına değildir. Gayrıya da şâmildir. Birçok kaptanlar ve 

mühendisler >k) nâmı ile mevsûm idiler. Selim-i Sâlis’in 1213 ve 1219 

tarihli bahriye kanunnâmesinde 1er tertibi vardır.

§ Rifat Bey; (^^1 LLdl jh) ne demektir? dedi ve bir vesika 

verdi. Bunun duvarlara tersim ve ilsak edilen münasebetsiz şeyleri izâle 
hizmeti demek olduğunu ve ehemmiyet-i sıhhiye ve bediiyesini söyledim.1

1 Fatih’in basılan vakfiyesinde bu vazife hakkında mühim bir kayıd vardır. Bu 
vakfiye hakkında Türkiye’de Şehirciliğin Tarihî İnkişâfı adındaki eserimin imaret - 
medeniyet kısmında vakfiyeden bazı fıkralar alınarak kâfî derecede izâhât verilmiştir. 
Türklüğün yüzünü ağartacak güzel bir teşkilât ve medenî bir vazifedir. O. E.

§ Mümtaz Bey bir vesika gösterdi. Burada (<^) geçiyor, ne 

demektir? dedi. Dedim ki: vakti ile Macaristan’da sakin bir cemaattir. 
Daha evvelce Orta Asya veya Volga boyundan Özi Havzası tariki ile 
Macaristan’a gelmişlerdir. Sırp unsuruna mensubiyetleri de iddia olunur. 
Halbuki eski Türklerdendir. Mürûr-ı zamanla Sırp olmuşlardır. Anlaşılan 
Macarlarla geçinememişler, hattâ tazyik görmüşler ki, Osmanlı hududuna 
geçip topraklarımızda yerleşmeye izin almışlar.

§ Bugün Mümtaz Beyefendi pek mühim bir vesika gösterdi. Eflâk 

voyvodası Kostantin’e verilmiş. Mühür; büyüktür ve müdevverdir: jLo

‘ oje. ^le. jSâ Mümtaz Bey tarihini bulamadım, 

dedi. Ben tahmin ederim dedim ve aldım. Kostantin 1205’den sonradır. O 
halde bu buyruldu Selim Sâlis’in sonunda veya Sultan Mahmud’un 
evâilinde verilmiştir. Mümtaz Bey’e rica ettim: Fihriste mülâhaza 
hânesine mührün yazısını naklediniz. “Münderecâtı şâyân-ı dikkattir” 
derim dedi, kâfî değildir, tenvir ve tasrih ediniz ve vesikanın kenanna 
“Sadrazam pençesi de var” deyiniz, dedim. Ben bilmiyorum ve dikkat 
etmedim dedi. Bu mütevazı ve temiz kalpli, hayırhah, bilmediğini 

öğrenmekten, sormaktan çekinmez ihtiyar zata (<şo) nedir anlattım ve 

gösterdim. Memnun oldu. Dedim ki pençeler daima sola yazılır ve şekli 
tuğraîdir.

§ Kâtip Münir Bey’e not olarak yazdırdım:
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Mısır hâzinesi doğrudan doğruya ceyb-i hümâyuna aitti. Kıbrıs 
varidâtı sadaret mesarifıne mukâbildi. Gelibolu ve Akdeniz adaları 
varidâtı Kaptan Paşa’ya muhavveldi.

§ Mücteba Bey bir vakıf vesikası gösterdi. Dedi ki: Bakın ne tuhaf!

Algden bahsediyor. Evet, dedim bunda tuhaflık yok, mekteb 

kalfalarına vaktile halife demezler miydi? Siz hulâsa alırken mekteb 
kalfası1 diye yazınız.

1 Dilimizde bina yapanlara yani dülger ve mimarlara da kalfa denildiği malûmdur. 
Bu tabir Cevdet’in dediği gibi halifenin veya bunun cem’i olan hulefâmn muharrefidir.

Halife; vekil veya muâvin demektir. İbtida Hazreti Peygamber’e vekâlet eden dört 
halifeye denmiş, sonra diğer hükümdarlara ve ezcümle Osmanlı padişahlarına da bu ad 
verilmiştir. Daha sonra her nerede bir âmir bir baş görülmüş ise onun yanında çalışan ve 
ona yardım edenlere de “halife” denilmiştir. Meselâ; Bâb-ı Ali ricâlinden amedci beyin 
yanında çalışan kâtiblere “Âmedî hülefâsı” denildiği gibi. İşte bunun gibi mekteb 
hocasının yanında bulunan ve ona yardım eden adama da halife denilir ki “Kalfa “ 
bundan bozmadır.

Eski vesikalarda görülen ve mimarbaşına vekâleten “keşif ebniye-i ibâde ve 
tesviye-i nizaa gidecek hülefa” gibi tabirler de bunu göstermektedir.

Eskiden mimarbaşının yanında çalışan müslüman mimarlara halife veya kalfa 
denildiği gibi yine bu sûretle çalışan Hıristiyan mimarlara da böyle denilmiştir. İşte 
bugün İslâm olsun, Hıristiyan olsun umûmiyetle mimarlara kalfa denilmesi bu 
devirlerden ve bu türlü kullanışlardan kalmadır. O. E.

§ Hacı Haşim Bey; Kasım Padişah, Haşan Padişah kimlerdir? Ve ne 
biçim ıstılâhlardır? diye sordu. Akkoyunlu sülâlesinden Diyarıbekir Maraş 
havzasında hayrâtı mevcut iki şanlı ulu Türk sultanıdır. Padişah lakabı ile 
yadolunmak onlara mahsûstur dedim.

§ Mümtaz Bey sordu: (^L jji var mıdır? Dedim ki pek eski 

teşkilâtta vardı. İran’da on bin başına da (jbojL j^l) derlerdi. Herhâldc 

onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, tornan, salar tabirleri pek eskidir.
§ Mümtaz Bey sordu: Sivas valisi olduğu metinden anlaşılan 

“Yusuf’ mühürlü zat oğlum Celâlettin Paşa şöyle söylüyor tarzında bir 
şeyler yazıyor. Bu adamlar neden ünvan memuriyetlerini imzaları üstünde 
yazmıyorlar? Bunları nasıl tanırlardı acaba?

Dedim ki: Vakti ile müşkilât yoktu. Merciinde tabiî ki “defter” 
vardı. Kimin nereye tayin edildiği yazılı ve fazla olarak herkesin resmî 
mühürü de mazbut idi. Sonra zarfların üzerinde kime yazılı olduğu 
musarrah ve getiren postacı da malûmdu.

§ Mümtaz Bey dedi ki: Birçok böyle nüfus defterleri çıkıyor bir 
ikisini yazıp diğerlerini bırakalım. Dedim ki bu ne defteridir? Dedi ki 1263 
senesi Tımava nüfus defteridir. Zannetmem ki kimse bunu arasın!
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Dedim ki beyefendi; düşmanlarımız Türkleri istatistik yapmamakla 
da ithâm ediyorlar. Biz istatistiğe ait bir şey bulduk mu hemen 
kaydetmeliyiz. Hem Tırnova’ya ait kimin ne isteyip soracağını kim tayin 
edebilir? Bugün arayan çıkmazsa yüz sene sonra çıkar. Vesikalar bu gün 
lüzumu yoktur diye ret ve terk edilemez. Her vesika tarihin birer köşesini 
tenvir eder. Hem biz bulduğumuzu yazmaya memuruz ve mecburuz. 
Hakikaten bir kâğıdın lüzumu olup olmadığını ancak istişare ile 
halledebiliriz.

Hassaten bu istatistik Tımova halkının cinsini, tabakalarını, 
mikdarını sanat ve ziraate ait mahsulâtını, doğum, ölüm, nikâh vukuâtını 
gösteriyor. O halde 1263 senesinde Tımova veya mülhakatının bir aynası 
elde edilmiş demektir. Bunu nasıl ihmal edebiliriz. Tarih noktasından 
değil bir şehir, bir köy bile adi bir şeydir diye ihmal edilemez. Bazen bir 
köyün yalnız adının kalması büyük bir muammâyı halle yarar.

§ Mümtaz Bey sordu: □¿j!) nedir ve nasıl okunur? Dedim ki

^1) vardır. O, olacak, Mümtaz Bey altında (^) var. Noktalı. 

İzzeddin Bey dedi ki: Evet, ateş mengenesidir. Mahmud Paşa 
evkâfmdandır. îki mengene var. Biri soğuk, öbürü ateş mengenesi. 
Noktası yanlış konmuştur. Bu mengeneler dokuma işlerinde kullanılmak 
üzre vakfolunmuşlardır.

§ İzzeddin Bey sordu: Karakulak ne demektir? Dedim ki sadrazamın 
teşrifat ve zabıta işlerinde bulunan zatlara denilir. Beykoz’da meşhur suyu 
getiren Karakulak Ahmet Ağa’dır.

§ Kâtip Ahmet Hamdi Efendi sordu: Mısır kâşifleri, rehberleri mi 
demektir? Hayır, dedim. Mısır kâşifleri: Mısır müdüriyetlerinin vâsi 
salahiyetli mutasarrıfları demektir. Bu yalnız Mısır’a mahsûs bir ıstılahtır. 
Vesikayı hulâsaya geçirirken mülâhazahânesine bu tabirin manâsını da 
ilâve ediniz.

§ Haşim Bey sordu: Dergâh-ı Âli yeniçerileri sarayın mı, kimindir? 
Cevap verdim: “Hâssa” tabiri olmadıkça hükümetin demektir ki, ağası, 
yeniçeriağasıdır, daha büyük kumandanı da sadrazamdır.

-2-

§ Mümtaz Bey dedi ki: Bir kaç vesika gördüm. Bunlara nazaran 
filân ve falan meselede evvelce bir kanun neşredilmemiş, maslahata ve 
ihtiyaca göre o şey nasıl yürüyorsa icabında ve istida vukuunda bir ferman 
ile teyid edilirmiş. Böyle midir?
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Evet, dedim. Bu eski Türklerin en meçhul vasıflarındandır. Her 
kanunu şimdiki gibi âmmeye neşredip de tatbikine sonra girişmezlerdi. 
Fiil ve ihtiyaç neyi âmirse onu bir ferman ile teyid ve divan-ı hümâyunla 
defterhâneye ve başmuhasebeye kayıd ettirirler ve yalnız alâkadarlara 
bildirirlerdi. Bu İngilizlerin usûlüne benzer.

Sâniyen Türkler, Anadolu ve Rumeli’nin muhtelif vilâyetleri için 
mahallî husûsâtı ve ırkları okşayan ayrı ayrı kanunlar koymuşlardır. 
Halbuki Tanzimat devri girer girmez hükümet bir kanunun muhtelif 
yerlerin ihtiyacına uyup uymayacağını düşünmeyerek umûmî kanunlar 
neşrine başlamış maalesef kanunlarla mahallî ihtiyaçların uyuşmadığını 
görür görmez ya rücû ile kanunun mehabet ve haysiyetini çürütmüş yahut 
tatbikte ısrarla ahâlinin ihtiyacını ihmal ve hukukunu mahveylemiştir. Hiç 
Bursa vilâyetine uyan kanun Irak’a veya Kürdistan’a uyar mı? Üsküp 
vilâyetine uyan kanun Ankara vilâyetine uygun gelir mi? Büyük esaslarda 
tevafuk kâfidir. Teferruât ve eşkâl daima mahallî ihtiyaçlardan mülhem 
olarak kalmalıdır ki eski Türklerin ve hâlâ îngilizlerin büyüklüğü bu 
“temyiz” hissindedir. Mahallî “ihtiyaç” kaydı daima “takib” manâsı nadir. 
Yeni Türkler ise mahallî ve millî ihtiyaçları daima ihmal siyasetini takib 
etmiştir. Yani eski Türkler objektif ruhtadır. Yeni Türkler Theoriqune 
kafadadırlar. Bu günkü Avrupa hukukçuları eski Türklerin hemen her 
mahallî kanununu dikkat ve hürmetle kaydederler fakat yeni Türklerin 
kanunlarında hiçbir meziyet-i tatbikiye görmezler.

Hâşiye: Mümtaz Bey mahallî ihtiyaçlara uymayan ve fakat 
tatbikinde körükörüne ısrar edilen yeni Türk kanunlarının Irak’ta ne büyük 
fesad ve kıtale sebep olduğunu bir hatırası ile teyid eylediler.

§ Mümtaz Bey Zülfikaroğlu ve Kasımoğlu fırkalarından bâhis bir 
divanî vesikanın İbrahim Bey tarafından Mısır valisine gönderdiğini 
söyleyerek hangi İbrahim? dedi. Yazıya nazaran devrine intikâl ettim ve 
Damat İbrahim Bey olmak ihtimali vardır, dedim Mümtaz Bey, nazik ve 
hayırhahtır, mültefittir. Siz olmadığınız zaman biz bunları nasıl okuruz, 
diye hayır duâ etti. Teşekkür ve Cenab-ı Hakk’a senâ ettim. Sonra 
Mümtaz Bey’e esasen Zülfikarlı ve Kasımlı fırkalarının mebdeini anlattım 
ve Yavuz Selim’in Mısır’ı fethinde bunların süvarilik müsabakalarında 
gösterdikleri oyunların envâını takdir ile kendilerine imtiyaz verdiğini 
söyledim. Demek ki bu fırkalar o kadar eski, dedi. Evet, dedim, o kadar 
eskidir.

§ Mümtaz Bey; tarihsiz bir vesika buldum. Acaba zamanını nasıl 
anlıyabiliriz? dedi. Veriniz, dedim, baktım. Humbaracı Ahmet Paşa’ya ait 
bir madde mezkûr. Dedim ki: Mahmud-ı Evvel devridir, şek ve şüphe 
yoktur. Ve bu iş 1143 ile 1168 arasında olmuştur. Sonra Ahmet Paşa’nın



154 MUALLİM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

Köprülü Kütüphanesi’nde mahfuz, Mahmud-ı Evvel’e takdim edilen 
resimli askerî talim plânı ile meşhur iki lâyihasında ve mühüründe 
muharrer:

Ulu devlettir sana Ahmet, bu neval 
mısraından bahsettim.

§ Mümtaz Bey; III. îvan’ın vâlidesi Anna’ya yazılan nâme-i 
hümâyun vesilesiyle sordu: Bu tarihsiz nâme kimin zamanında yazılmış 
olabilir? Vesikaya baktım. Kıt’a, üslûb, ve metinde geçen mevadd-ı 
siyasiyeye göre Katerina’dan evvel, yani Mahmud-ı Evvel zamanında 
olmak icab eder. Bugün başka bir vesika gösterdi. Bunda, el-Hac Ahmet 
Paşa’nm memur olduğu iş mezkûrdur. Dedim ki: Dünkü tahminim doğru 
çıktı. el-Hac Ahmet Paşa Köprülüzâdelerdendir ve Köprülü 
Kütüphanesi’ne birçok kitap vakfeylemiştir. Bilmeyenler bunu Fazıl 
Ahmed Paşa zanneder.

Mümtaz Bey: Acaip! dedi. Bu Ahmet Paşa da Köprülüzâdelerden 
midir? Evet, dedim. Mührü de kitaplarında mevcuttur. Ayrıca kendi 
nâmına muharrer siyasî muhaberâtı hâvi înşa mecmuası da o kütüphanede 
mahfuzdur. İşte bu zatın ismi ve bu siyasî madde ile alâkası mevzû-ı bahs 
olan vesika behemehâl Mahmud-ı Evvel devrine aittir. Onun vefatı 
1182’de Mısır valiliğindedir. Vesikada ismi geçen III. îvan katiyen bu 
tarihlerde ve bu tarihlere yakın zamanlarda değildir. O halde îvan’ın 
üçüncülüğü hakkındaki kayd-ı resmî sehve müstenittir.

§ Bu sabah harp ilânından evvel meşihâta sorulan suale ber mûtâd 
düşmanın tecavüzü hâlinde harp ilânı zaruri ve şer’an lâzım olduğuna dair 
verilen resmî cevab tahlil edildi.

Bolşeviklerin tahribâtından kaçarak nihayet Türkiye’de ve 
sevmediği Türkler arasında vefat eden meşhur hukuk-ı düvel mutahassısı 
Martens’in “Türkler harp hukuku nedir bilmezler, hayvanca ilân-ı harb 
ederler”, diye yazdığı makaleleri hatırlattım. Profesör nâ-hak yere iftira 
eylediği Türk milletinin uluvv-i cenabı sayesinde rahat ölebildiği feraş-ı 
mevtinde yadeylediğini ve kendisini yatağında ziyâretimde ağzından ne 
acı itiraf duyduğumu zikreyledim. Herkes hayretle dinledi.

Merhum Ali Şahbaz Efendi’nin Cevdet Paşa’nm yardımı ile 
[İslâm’da hukuk-ı düvel] bahsine dair bir eser hazırladığını Mümtaz Bey 
söyledi.

Ben dedim ki: İşittim fakat galiba ikmâl edemedi. Teessüfle 
yâdettik. Ne kadar bâkir mevzû.

§ Mümtaz Bey dedi ki: Cevdet Bey sadrazam ordu ile gittiği vakit 
“defâtir-i hakaniye” beraber mi giderdi?
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Dedim ki: Evet. Zira sadrazam vekil-i mutlaktır. Orduda bulunurken 
dünya kadar ferman ısdar edecek, tımar ve zeamet tevcih edecek, binlerle 
evâmir verecek bunları tesbit için reisülküttabı, defter eminini ve birçok 
divan kâtiblerini götürürdü. Defterlerin burada ikinci nüshaları bırakılır ki 
İstanbul ve taşra işleri de muattal kalmasın diye.

Mümtaz Bey: Bu işe hayran kaldım. Ne mükemmel usûl dedi.
Dedim ki: Türklerin eski teşkilâtı hakîkâten pek mühim ve pek 

muhteşemdir.
§ Mümtaz Beyefendi dedi ki: Ne tuhaf zaman ve ahvâl, bir fermanda 

filân ve falanm mütegallibeden olmalarına mebni nefyleri yazılıyor. Niçin 
mahkemeye havale edilmiyor?

Dedim ki: Bir kere okuduğunuz vesika işin yalnız son safhasını gös
teriyor. Daha evvel sebkeden muamelâtı göstermiyor. Şüphe yok ki evvelâ 
filân şehir halkı bu heriflerin mezâliminden hâkime şikâyet etmişlerdir. 
Kadı mahkemeye çağırmış gelmemişlerdir. Ve hâkim ahâlinin şikâyetini 
ve mahkemeye vuku bulan hürmetsizliğini zikr ile sadrazama ilâm 
yazmıştır. İlâm üzerinedir ki merkumların nefyine ferman çıkmıştır.

Siz nefyolunsun hükmünü görünce muhakeme edilmek istenmiyor, 
bilâ-hüküm masumlar nefyediliyor mu sanıyorsunuz? Böyle şey olur mu? 
Olur ama ancak mahdud birkaç vak’ada. Hem fermanda “mütegallibeden” 
kaydı bizi tenvir etmeli. Heriflerin mütegallibeden oldukları tahkikatsız ve 
mahkemeden ilâmsız anlaşılabilir mi? Vesikaları çok dikkatle ve bilhassa 
evâil ile levazımını beraberce teemmül ile okumalıdır.

§ Mümtaz Beyefendi pek mühim bir şey söyledi. Cevdet Bey 
defterhânenin nüfus kaydı ile mükellefiyeti, her altı ayda bir defa ölen 
doğan, gelen, giden kimlerse kaydedilmesi hayretimi mûcib oldu, dedi. 
Beyim dedim. Birde bendenizin hayretimi sorunuz.

Defterhâne hem nüfus kaydına, hem arazî ve emlâk kaydına, hem 
evkâfın tesbitine çalışan şubelerden mürekkebdi. Bu şubelerin ayrı ayrı 
defterleri vardır. Arazî ve nüfus defterlerinin Fatih’ten itibaren eşkâlini, 
envâını, muhteviyâtını tedkik ettim ve bir kitap yazdım.

Eski kuyûdda ikinci nokta bir kâğıt üzerinde muhtelif muamelâtı 
kısaca îfa usûlüdür. Bulgar âlimi Yapçef: Ben bu muamelelerin 
tarihlerindeki kısa zamana bakıyorum. Böyle mühim meseleler devlet 
devâirinde ne kadar çabuk bulunurmuş. Ne muntazam defterleriniz varmış, 
ne bilgiç adamlarınız mevcutmuş, bu muameleler sonradan ne kadar 
kırtasiye an’anesine fedâ edilmiş. Eski usûlünüz ne kadar sade ve 
süratliymiş, demiştir.
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Ben diyorum ki, bizim Fransız usûlüne tabiiyyetimiz çok fena oldu. 
Biz eski Türk usûlüne ihtisar, vecâzet ve süratte benzeyen İngiliz usûlünü 
alacaktık.

Mümtaz Bey dediki: Kırtasiyeden kurtulalım dedikçe bağlanıyoruz. 
Yirmi paralık muamele için on nevi kayıt var.

§ Mümtaz Beyefendi: nedir? dedi. Geçenlerde

defterhânenin eski taksimât ve vezâifinden bahsederken ehemmiyetini 
arzeylediğim nüfus maddesini son yetmiş seksen sene içinde takib eden 
dairenin adıdır. Bunun nâm-ı kadîmi Kuyûd-ı Hakaniye Şubesi idi. 
Anadolu ve Rumeli’nin her kasabasına beş yüz sene bilâ-fasıla yolladığı 
seyyâr heyetlerle işbu nüfus meselesini tahkik ve büyük defterlere kayıt 
ettirirdi. Bu defterler “Defâtir-i Hakaniye” nâmı ile mârûftur.

Defâtir-i Hakaniye usûlü terkedilince her madde ayrı ayrı yazılmaya 
başlandı. Ve o meyanda nüfus kısmı da Ceride Nezâreti ve en sonra Nüfus 
Müdüriyeti nâmı ile bir şubeye muhavvel oldu. Vazife yine eski vazifedir: 
Nüfusu kaydetmek. Bu münasebetle Mümtaz Bey’e Fatih’ten evvelki 
defterlerden dahi bahsettim. Hayret ettiler.

§ Defterler sınıfının fihristinde 304 numarada ordu-yı hümâyunun 
Bağdat ve Erzurum’a kadar takib eylediği ve edeceği menzillerin noktası 
noktasına tafsilât ve mesarifâtmı hâvi bir defter mukayyedtir.

Bu defterin coğrafya, iktisat ve yollar tarihi itibarıyla ne mühim bir 
vesika teşkil eylediği aşikârdır. Fatih ve Kanunî Süleyman devirlerine ait 
böyle menzil jurnalleri tamamen meydana çıksa ne iyi olurdu.

Topkapı Müzesi’ne defterhâneden naklen koydurduğum defatir-i 
hakaniyeden birinin cildi içinde Yavuz Selim devrine ait böyle mühim bir 
menzilnâme çıkmıştır.

§ İzzeddin Beyefendi dedi ki: Ceridehâne 1278 senesinde 
defterhânede imiş. İlk defa görüyorum. Dedim ki: çok eskiden beri 
oradadır, hattâ Fatih devrinden beri. Bey; bu söze taaccüp ettiler. Dedim 
ki: nüfus kaydı bizde 1278’de değil, 1200’de dahi başlamış sayılmaz. 
Nüfus kaydı bir umdedir ki, Türkler çok eskiden beri buna dikkat 
ederlerdi.

îsbatı: Bütün eski defter-i hakanide şehirlerin ve köylerin dahi 
nüfusunun mukayyed olmasıdır.

îzzeddin Bey; o eski defterleri görmedim, bilmiyorum dedi. 
Cevaben bendeniz çok gördüm ve elyevm de Topkapı’da, defterhânede o 
defterlerden vardır. Fakat Sultan Mecid zamanında nüfus kaydı için bir 
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oda ayırarak (<iU o^)1 tesmiye ettiler ve bilâhare odayı mâliyeye nakl 

ile Nüfus Müdüriyeti dediler. Fark serâpa şekilden ibarettir. Yoksa Türk 
nüfus kaydetmeyi 70-80 senedir öğrenmiş değildir.

1 Tanzimat devrinden yani 1255’den 1300 tarihine kadar İstanbul’da Ceridehâne 
yahut Nüfus Müdüriyeti tarafından yapılmış olan 5, 6 nüfus tahrirleri hakkında tarihî 
tenkidi bazı mütalaatı hâvi olarak İstanbul Şehremâneti Mecmuası’nın 1341’de çıkan 6, 7 
ve 9. sayılarında üç makalem vardır. Bu sırada onlar da okunursa o zamanlarda yapılan 
sayımlar ve sayımların İlmî kıymeti hakkında bir fikir edinilmiş olur.

O makaleler okunursa anlaşılır ki ben İstanbul’daki sayımları İlmî ve doğru 
bulmadım. O. E.

§ îzzeddin Bey: Diyarıbekir hâzinesi ^b) tabiri ne demektir? 

Bu kelimenin bâki kalan veya Bâki Efendi kelimelerinde olduğu gibi 
Arapça “Bâki” şeklinde okunmamasını, bunun Türkçe “bakmak”tan gelen 
bir sıfat ve “Bakı” olduğunu ve zabıta-i maliye memuru manâsına 
geldiğini, hâzineye borcu olup vermeyenleri hapse ve tedibe salâhiyeti 

bulunduğunu ve İstanbul’da defterdar yanında ^b ^ib) nâmı ile bu 

memurların umûmuna riyaset eden bir baş müfettiş bulunduğunu 
söyledim. Memnun oldular. “Bu vesikaların halli için sizin gibi eski 
teşkilât tarihine vakıf olmak lâzımdı”, diye iltifat ettiler.

§ Bir vesika bulduk dediler: ¿Ul) ismi var. Bu kimdir?

Cevaben aman dedim. Arandığı halde bulunamayan şu vesikayı hemen 
sıhhiye ve tıbbiye fihristine yazınız. Bu zat Mısır’ı ve Suriye’yi imar eden 

büyük bir Türk hükümdarıdır, şahin demektir ve Çin Türkçesidir. 

Kendisi oradan geldiğinden böyle demişlerdir. 688’de Ertuğrul Gâzi ile 
aynı senede vefat etmiş gibidir. 670 tarihinde Kahire’de dünyanın en 
mükemmel tıbbiye mektebini ve hastahânesini yaptıran budur. Burada 
Osmanlı Türklerinden tahsil eden doktorlar çoktur. Meşhur Hekim Hacı 
Paşa ile Emir Çelebi ise burada riyaset-i etıbbâ rütbesini ihraz ile hizmet 
etmişlerdir. Bu zat Şam’da emir iken gördüğü Nureddin Şehit 
Hastahânesi’ni beğenerek ve hastalığını oradan getirilen bir ilâçla da 
tedavi ettirince öyle bir hastahâneyi Kahire’de yaptırmayı nezrederek işbu 
tıbbiye mektebi ile hastahâneyi kurdurmuştur. Benim ahîler üzerine yazıp 
îbn Batuta Seyahatnâmesi’ne zeyl sûreti ile neşreylediğim kitapta bu 
hastahâne hakkında uzun uzadıya tafsilât vardır, dedim ve rica ettim: 
Şam’da Nureddin Şehit, Kahire’de Klavun, Kayseriye’de Şifaiye ve daha 

şâir mevkilerdeki (llilljh t t <jLUâ)lere dair her ne görürürsek en 

ufak bir vesika da olsa ihmal etmeyelim. Sıhhiye ve tıbbiye fihristlerine 
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geçirelim. Tıb ve sıhhat tarikimiz vesikalardan mahrum yaşıyor. îşte 
bunlar vesikalardır.

§ îzzeddin Bey İstanbul kadısının bir arzını gösterdi. Bu kimin dedi. 
Medrese İstanbul’da olduğu için müderrislik tevcihini şeyhülislâma ilâm 
etmek salâhiyeti de onundur. Kadıaskerin salâhiyetleri dahilinde olan 
tevcihler başkadır. îşte bu İstanbul kadısının ilâmıdır ki, şeyhülislâm 

üzerine şu işâreti koymuş: bu kayda (aJo ojUl)

derler. Bu kâğıt sadarete gider. Zira eski usûle göre tekmil İlmî, idari, malî 

ve askerî tevcihât sadarete arzedilip (aaJjI jj) işâreti konmadan ihtimali 

yoktur ki şer’î, idari ve askerî bir vazife ve memuriyet verilebilsin. Amma 
sonraları meselâ; maarifin küçük hocalıkları, askerliğin ufak zabitlikleri, 
mâliyenin ehemmiyetsiz vazifeleri doğrudan doğruya kendi nazırları 
tarafından tevcih edilirdi ki, bu bir kolaylıktan ve sadareti bu kadar küçük 
işlerle yormamak esasına müstenid doğru bir tefrik idi. Fakat herhangi bir 
dairenin büyük memuriyetleri yine sadarete ve o vasıta ile irâde-i 

hükümdariye arz ve (a^^) kaydı alınmadan verilemezdi. İşte bu 

müderrislik de o yolu katetmiştir. Nihayet divan-ı hümâyun kaleminden 
yazılan berâtı ısdar ve merasim ile medreseye îta olunmuştur.

Gelelim müderrislik silsilesine: îzzeddin Bey ben nedir?

jU. nedir? Bilmiyorum. Bana bir cetvel veriniz, dedi. Yazdım 

verdim ve dedim ki: Medreseyi ikmâl eden bir efendi rüus imtihanına 
girer. Muvaffak olunca müderrislik rüusu verilir. O vakit şu mertebeden 

(Jkb cjlAküden başlar ve bütün söyleyeceğim derecelerde kalıp tecrübesi 

arta arta son müderrislik payesine çıkar. Nihayet adliyeye yani taşra 
kadılıklarından birine geçer. Müteakiben Edime, Bursa, Mekke, Mısır 
kadılıklarına ve en sonrada İstanbul kadılığına ve oradan Anadolu 
kadı askerliğine yani Adliye nazırının ikinci müsteşarlığına ve daha sonra 
Rumeli kadıaskerliğe yani birinci müsteşarlığa terfi ederdi. Bunula beraber 
bu hakiki terfi yerinezâdegân sınıfına mensub ve medrese tahsilleri gayr-ı 
kâri hattâ gayr-ı mevcudlann da bu payeleri aldıkları ve bu yüzden o 
mükemmel ve tedricî silsilenin bozulduğu malûmdur. Şimdi silsileyi 

görelim: payesidir (Meselâ üç sene

burada kalır) ^aL^^ cjLj ja—a «.aL^^ l(>ua ç-a!^^ ıjkb

AajUjLu nihayet ¿ıpaJljh ’den itibaren müderrislerin yevmiyeleri altmış 

akçedir onun için bu silsilelere ^±1^ derler.
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Darülhadis müderrislerinin yevmiyesi ise yüz akçedir, îzzeddin Bey bu 
izâhâta memnun oldu.

§ îzzeddin Bey İbrahim Paşa Sarayı kimin zamanında yapılmıştır. 
Bu sarayda medrese-i evvel ve medrese-i sanî müdderisliği ne demektir? 
diye sordu.

Cevap verdim: İbrahim Paşa Sarayı şimdiki hapishâne ve maliye 
maliye defterhâne binalarını ve askerî dikimhaneyi işgal eden cesîm 
dairelerin mecmuundan mürekkeb idi. Paşanın yalnız para hâzinesi, 
şimdiki maliye mahzenini teşkil ederdi. Sarayın azamet ve resânetini 
anlamalı.

İbrahim Paşa Süleyman-ı Kanunî vüzerâsmdan Frenk İbrahim Paşa 
denmekle mâruftur. Mısır’da da valilik etmiştir. Vefatından sonra saray-ı 
mîriye alınmış ve şimdiki Kuleli Askerî Lisesi gibi hem lise hem de sanayi 
mektebi hâline konmuştur ki boyahâne atölyeleri bu sarayın binbirdirek 
üzerine düşen kısmında idi.

Bu sarayın lise, medrese olduğundan bahsettik. Talebesi olan genç

lere eski kayıtlarda LL derler. Kalabalık olduğundan

mekteb iki medreseye ayrılmıştır. Evvel ve sanî.
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Cevdet’in El Yazısı

(Doktor Süheyl Ünver’in hatırat defterine Cevdet’in 1337’de yazmış 
olduğu iki sahife yazının fotoğrafıdır. Bunu hem onun el yazısına hem de o 
zamanki fikirlerine bir örnek olarak burada bulundurmayı muvafık 
gördüm.
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Cevdet yin El Yazısı

Doktor Süheyl Ünver’in hatırat defteri 4 cilttir. Bu defterlerde 300’ü 
geçen Türk âlim, mütefekkir, sanatkâr ve muharririnin el yazıları ve 
hatıraları vardır. Eskiden bu türlü defterlere ve mecmualara pek 
ehemmiyet verilir ve çok himmet sarfedilirdi. Bunlar adeta yazı ve fikir 
meşheri idi. Doktor Süheyl bu an’anenin son mümessilidir denilebilir. 
Eğer yazı yazanların resimlerini de bir arada bulundurmuş olsaydı zaten 
paha biçilemeyecek bir derecede olan bu mecmuaların kıymeti bir kat 
daha artmış olurdu.
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§ Bulgar Dağı ne demektir diye Mümtaz Bey sordu.
Selçukîler zamanında Toros havzasında Bulgarlar iskân edilmiş. Bu 

tabir o zamandan kalmadır. Bulgarlar esasen Türk’tür. Ve burada iskân 
edilenler herhâlde Volga nehri kenarında hükümet kurduklarını bildiğimiz 
eski Türk ve Müslüman Bulgarlardandır. Fakat diğer Bulgarlar Rusların 
tesiri altında yaşadıklarından tamamıyla İslav dilini almışlar ve Hıristiyan 
olmuşlardır. Halbuki eski dilleri Türkçe idi.1

1 Cevdet’in bu mütalaası hemen hemen herkesçe bilinen ve söylenendir. Halbuki 
burada sâkin olanlar Volga boyundan gelen Bulgarlar değil Toros’un Türkçede adı 
“Boğa” olduğundan orada yaşayan Türkler de bu dağın adını almışlar, yani sonraları 
“Boğa” Bulgara çevrilmiş ve daha sonra bu cihet bilinmeyerek Bulgarların nereden 
oraya geldikleri münakaşası ortaya çıkmıştır. Frenkçede bile “taureau” boğa demektir. 
Arapçası (oy) dir. Gerek boğada, gerek Oüde bir yükseklik, bir büyüklük manâsı vardır. 
Dağdaki yükseklik ve büyüklük ise aşikârdır. İşte ondan dolayıdır ki bu yüksek dağlara 
“Boğa” demişler ve orada yerleşen Türklere de “Boğa Dağı Türkleri” adını vermişlerdir. 
Bunun Bulgarlarla hiçbir münasebeti yoktur. Zorla Bulgarlara mal etmeyelim. İzmir’e 
halk arasında “Gâvur İzmir’i" denilmesinin ve “Gâvur” tabirinin de Türklerce Rumlara 
tesmiye edilmiş olmasının İzmir’in onlara aidiyetine delil getirildiğini sulh masası 
başında işitmiştik. Boğa Dağına, Bulgar Dağı demekle başkalarının da böyle gülünç bir 
mevkie girmesine imkân ve mahal bırakmayalım. O. E.

§ İzzeddin Bey; ünvanı ile başlayan ve üç satır sonra

ol ^oJjl cümlesi ile biten vesikaya ne diyelim dedi?

¿jLij _>^l dır.

Ve bu nevi cibayet, imamet, vilâyet, çavuşluk, müderrislik, 
beylerbeydik gibi divanî ve şer’î ne kadar mansıplar ve memuriyetler 

varsa hepsinin tevcihinde ol jj t verildiği cihetle bunlara jlO

derler ki bu kayıtlar mucebince berât yazılır.

Malûmdur ki evvelâ bir istida verilir. Sadaret kabul ederse sol tarafa: 

yahut <¡1ojjjl diye buyurultusunu yazar. 

Bu işâretli kaydı reisülküttap okur. İşte o vakit (ûLO) yahut ol^^i 

veyahut oöj defteri denilen deftere tarih ile birlikte emri yazar. Ve bu 

sûreti bir küçük kâğıda yazarak maiyetindeki berât yazıcısına havale eder. 

İşte bu rüus tezkeresi veya berât tezkeresidir. Ve altında 0işâreti 

vardır. Bunu alan zat onu saklar ve mucebince berâtı yazıp reisülküttaba 
verir.

§ Mümtaz Bey bir aralık bir vesika gösterdi: bir (^*j5jj)yi Boğaz 

muhafızı yapmışlar nasıl olur? dedi.
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Dedim ki: İngilizlerin teşkilâtı icmâlen olsun malûm-ı âlîleridir. Bu 
teşkilât eski Türk usûlüne pek benzer. İngilizler askerî vazifelere, berriye 
ve bahriye dairelerine bazan mülkî adamları âmir ve nâzır yaparlar. Bunun 
zararı olmuyor. Çünkü bu makamlarda ayrıca müsteşarlık ve ihtisas 
kalemi heyeti vardır. Muamelâtı ihzar ederler âmir ve nâzıra yalnız imza 
etmek tenkit eylemek düşer. İhtisas işlerinde erbabının reyini sorar, 
istişare eder. Binaenaleyh nâzır ve baş âmirin meslek harici adam 
olmasının zararı görülmez, İngilizler bahriye nezâretine yalnız kalem 
odasından yetişmiş bir kâtibi getirip korlar. Zararı yoktur. Çünkü o bahriye 
işlerinde mutlaka müsteşarla, erkân-ı idâre ile müzakere eder sonra imza 
eyler. Bizde de vaktiyle Boğaz muhafızlığına bir Nişancı Efendiyi tayin 
ederlerdi. Çünkü emin ve doğru idi. Maiyetinde ihtisas heyeti vardı. Sorar 
yapardı. Onun müdafaa teşkilâtını bilememesi bir mahzur teşkil etmezdi.

Amma böyle hariçten gelen, hattâ dahilden yetişen bir nâzır ve âmir 
ihtisas heyetini dinlemez de her şeye burnunu sokarsa felâket doğar. 
Demek ki işin ruhu terbiyededir. Fazilet hâkim değilse işin âmiri mes
lekten yetişmiş biri dahi olsa yine işi bozar, faziletli ise meslek haricinden 
de gelse ehliyle istişareyi bırakmaz, nizam ve kanun haricinde iş yapmaz 
ve meslek dahilinde olanlardan ziyâde hizmet görür.

§ Mümtaz Bey bir vesika gösterdi ve iftihar etti. 1127’de Ahmed-i 
Sâlis’in bir hattı, diyorki: “Veziriazamın ayrıca buyurultusu olmadıkça 
ferman-ı hümâyunum dahi sadır olsa amel olunmaya” evet, dedim: 
Hükümet reisi veziri ile mukavele etmiş, resmî ahval böyle olsun demiş. 
Bunu nakzeder de vezirinin iş’arına mahal kalmadan hodbehod ferman 
ısdar ederse devlet ve kanun fikri yaşar mı?

Sonra kâtib Münir Bey’e döndüm ve muhtıra defterine yazınız: Bir 
hükümet reisi yapılan kanuna evvelâ kendisi tabiiyyet etmeli dedim ve 
Hazreti Ömer’in kanunu evvelâ kendi oğlunda tatbik ediğini anlattım, 
mütehassıs oldu.

§ Mümtaz Bey: Kadı asker tayini de sadrazamın reyi ile mi 
oluyordu? dedi. Evet dedim, son merci odur. Münasip bir kadıasker 
bulacak olan elbette şeyhülislâmdır. O, sadarete filân zat Anadolu veya 

Rumeli Kadıaskerliğine lâyıktır diye arzeder. Buna <4^ OjUl derler. 

Sadrazam da bu işâret muktezasmca tasvip ve zat-ı şâhâneye 0=4^ eder. 

44^5-4 irâdesi çıkınca meşihat makamına tebliğ eder. Sadaret görmeden 

ve tasvip eylemeden hiçbir şey olmaz. Çünkü Sadrazam vekil-i mutlaktır, 
diğer bütün nezâretler ve dairelerin efendisidir.
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§ Mümtaz Bey; bir taşra mahkemesinde kısmet-i askeriye vazifesini 
gösteren bir vesikayı okudu. Kadıasker İstanbul’dadır, taşrada kısmet-i 
askeriye ne demektir? dedi.

Kadı askeri erin evvelâ askerî, hukuk, eytam, şüheda, vakıf, miras ve 
nafaka gibi husûsâta baktıklarını ve bundan başka alelumûm kadılıkların 
tevcihini, kuzât ilâmlarının temyiz ve nakzının kendilerine ait olduğunu, 
taşra mahkemelerinde ayrıca kassâm-ı askerî yoksa doğrudan doğruya 
mahkeme tarafından kassamlık yapıldığını söyledim. Memnun oldular. 
Netice şudur ki: Anadolu ve Rumeli Kadıaskerlikleri Adliye nâzınnm yani 
şeyhülislâmın iki müsteşarı idiler ki zamanımızda mahkeme-i temyizin 
reis-i evvel ve sânisi demektir.

§ Alâeddin Beyefendi dedi ki: görüyorum ki kadıların ilâmları bir 
hükmü iazammun etmiyor. Ediyor amma sadrazam emir ve tensip ederse, 
cevab verdim: eski ilâmlar iki şekilde idi. Biri vali veya mutasarrıf vazifesi 
görme kadının mülkî, askerî, malî bir meseleye dair sadarete gönderdiği 
arzlardır. Bunlar vali ve mutasarrıfların nâzırlara veya sadrazama takdim 
ettikleri “tahrirât ve mâruzât” kâbilindendir ki elbette ve elbette tensib 
veya reddi mâ-fevk makamın reyine muallaktır. Ve nasıl ki sonlarında çok 
defa “böyle mütalaa kılınmışsa da, tensip edilmişse de yine rey 
efendimizindir” kâbilinden cümleler geçer. Fakat kadıların bu nevi 
ilâmlarına tanzimatın ikinci devresinden itibaren tesadüf edilmez. Çünkü 
bu devreden itibaren mülkî ve İdarî vazifeler artık kadılardan alınarak vali 
ve mutasarrıflara devredilmiş ve kadılara yalnız nikâh, miras, vasiyet gibi 
pek mahdud vazifeler bırakılmıştır. Ve işte bu devirden itibaren kadıların 
ilâmları yalnız mesâil-i şer’iye üzerinedir. Ve hükmü mütazammındır. 
Halbuki mülkî ve İdarî vazifeleri îfa ettikleri zaman iki nevi ilâm 
yazarlardı. Biri; vali ve mutasarrıfların tahrirât ve mâruzâtı kâbilinden 
olanlar, öteki yalnız mesâil-i şer’iyeye dair bulunanlardır. Evvelkiler bir 
hükmü mutazammın değildir, sadaret tensip edinceye kadar. Halbuki 
İkinciler sırf şer’î meselelere dairdir ve birer hükm-i mütazammındır. Ve 
sadaretten müstakildir meğer ki ilâm vesâireye ait olsun. O vakit bu 
ilâmlar yine sadarete irsal ve irâdei seniyeye arzolunurdu.

§ îzzeddin Bey sordu; Nureddin Şehit kimdir? tımarhânesi varmış. 
Dedim ki Nureddin Şehit: Müverrih Îbnü’l-Esir’in şahadeti veçhile 
Hulefa-yı Râşidin’den sonra İslâm âleminde en âdil ve en büyük idâre 
adamı olan bir hükümet reisidir ve Türk’tür. Meşhur Selâhaddin-i 
Eyyubî’nin efendisidir. Ve Mısır fethine onu yollayandır. Bütün 
menahîden nefsini temizleyebilmiş bir şanlı kahramandır, ilim adamlarına 
hürmeti dillerde destandır. İslâm âleminde onun bîmaristanı, dârüşşifası 
kadar tıp âlemine tesir yapmış ve en meşhur doktorları toplayabilmiş bir 
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müessese, onun zamanına kadar yoktu. Ben ahîler üzerine yazdığım 
kitapta bu zattan ve mezkûr bîmaristandan bahsettim, içinde hizmet eden 
doktorları da o devrin hekimlerinden İbn Ebi Usaybia’nın “Tabakatü’l- 
etibba’sından birer birer çıkardım. Ve ayrıca neşreylemek niyetindeyim, 

tımarhâne deliler hastahânesi manâsına değildir. Kelime Farisîdir 

binâenaleyh bu bîmaristanda doktorluk veya sair cihete dair geçen 
vesikaları hemen “Sıhhiye” fihristine nakledelim.

§ Kitapçı Raif Efendi’nin okunmak üzere bana verdiği tarihî bir 
mühürü dört gün düşünerek bugün lehülhamd hallettim. Bizim âzâdan 
Hacı Haşim Bey; hem şair, hem mühürlerin girift yazılarını okumakta 
cidden mâhir olduğu halde halledemedi. Çok şükür hallettim:

Jİ ÛJ oLüi öAic.

Bu mühür; Dulkadiroğullarından meşhur Şah Budak’ındır ve 
hakîkâten nâdir bir tarihî mühürdür. Haşim Bey iltifâten dedi ki; hakîkâten 
muvaffakiyet. Bunu okumak nim-i kerâmettir. Ben de Hak Taalâ’ya senâ 
ederek çok sevindim.1

1 Dilimizde atalar sözü olarak kullanılan: “Ko desinler Şah Budağın bağı var” mısraı 
bu zat için söylenmiştir. Anlaşılan bunun bir hükümdara yaraşamayacak derecede ufak 
bir bağı varmış ki bir halk şairi böyle demiş. Fakat birçok atalar sözü gibi bunun da 
nereden çıktığı ve niçin söylendiği, bilhassa Şah Budak'm kim olduğu bilinmeyerek: “Ko 
desinler Şahın bu dağda bağı var” gibi yanlış, vezinsiz ve manâsız bir şekilde söylenir ki 
doğrusu budur. O. E.

2 AvrupalIların Hacı Kalfa demeleri de bundan ileri gelir. O. E.

§ îzzeddin Bey sordu; (jJ nedir?

Dedim ki: Sultan Mahmud’un yeniçeri teşkilâtını lağvından sonra 
bütün memurlar için maaş usûlü konulduğu malûmdur. Bu usûlden evvel 
süvari ve piyade yetiştirmek üzere köyler, nahiyeler, sancaklar, vilâyetler 
derece derece yayabaşılara, zâimlere, sancak beylerine, beylerbeyilere 
arazi taksim edilir ve şu kadar süvari ve piyade yetiştirmek üzere mezkûr 
zatlar memur edilirdi. İşte bu usûle göre süvari ve piyadelerin bir bir tak- 
simâtım, adlarını, vefat, azil, nasb, veraset gibi muamelelerini kayıt ve 
takib ve miraslarını defterlere tesbit eyleyen kalemlere “mukabele-i süvari 
ve mukabele-i piyade” derlerdi. Tabiî bu kalemlerin de diğer kalemler gibi 
reisleri, baş halifeleri, muâvin, mümeyyiz, kâtib ve şakirtleri vardı. Ve 
meşhur Kâtip Çelebi mukabele-i süvari kaleminde ikinci halife olarak 

2 tarihlere geçmiştir.
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Tevcihât defterlerine bakınız. Şimdiki teşkilâtla mukayese edilse 
Umûm Süvari Dairesi Müdürlüğü olan bu idâre tabiî pek mühim idi.

§ îzzeddin Beyefendi pek mühim bir mesele sordular: Jjj

nedir? Ve askerî ahkâm diye kadîm vesikalarda geçen tabir ne 

manâdır?
Dedim ki: Bu hakîkâten mühim ve manâsını bilen de azdır. 

Ruznâmçe-i askerî; derhal hükmedildiği gibi askerî işlere ve binâenaleyh 
ordu husûsâtına dair kayıtları değil kadıaskerlik kalemine muhavvel olan 
umûr-ı adliye, kazaiye, vakfiye ve idariyeye dair işleri tedvir eden kalemin 
adıdır. Bazan o kalemin defterine dahi ruznâmçe-i askerî derler. Malûm-ı 
âlîleridir ki vakti ile kadıaskerlik makamına da birçok evkâfın nezâreti 
terkedilmişti ki bunlara dair davâlarla ahkâm ve muhasebât kadıasker 
maiyetindeki kalemde kayıt ve zaptedilir, berâtlar dahi kadıaskerlik 
makamından yazılıdır. Bunlara “Askerî berât” derler. Tahattur buyurulur 
mu? Bir zamanlar Evkâf Dairesi’nde çalışırken odanızda bir sual irat 
buyurmuştunuz: Ankara’dan soruyorlar ki vakti ile Mâliyeden yazılan 
fermanlara dair sizde ne gibi kuyûd var? Ben şaştım. “Hiç maliye ferman 
yazar mı? Ve yazmış mı? Fermanları divan-ı hümâyun kalemi yazar 
dedim”, demiştiniz. Bendeniz de kemâl-i hürmetle cevab vermiştim ki 
hayır; divan-ı hümâyun malî işlere dair fermanların tahrir ve ısdar ve 
kaydını defterdarlığa terk ve tevdî eylemişti. Eskiden beri öyle yazılmıştır. 
Rastgelmemişsiniz. O vakit memnun olmuş bendenize dua eylemiştiniz. 
Ve yine o aralık askerî ruznâmçenin böyle herkesçe pek malûm olmayan 
bir “teşkil” olduğunu arzetmiştim. İnşallah “Türk vesikaları tarihine 
medhal” unvanlı eserim biterse bu, Türkiye’nin tekmil Hazine-i Evrâk 
tarihine de pek kıymetli bir rehber vazifesini görecektir. Orada bu, pek 
malûm olmayan tarihî teşkilâtı tafsilen anlatacağım, îzzeddin Beyefendi 
pek hayırhâh ve mütevazî zatlardandır. Bu eserimin ikmâli için de hayır 
dua etti.

§ îzzeddin Bey sordu: den başka ruznâmçe var

mıydı? Cevaben dedim ki: Ruznâmçe muhasebe kelimesinin müteradifi 
gibidir. Ruznâmçe tabiri Sultan Hâmid’in evâil-i saltanatında dahi vardı. 
Tophâne ruznâmçecisi, Matbaa-i Amire ruznâmçecisi gibi.

Bu tabir terkedilinceye kadar her dairenin muhasebe odasına 
ruznâmçe odası derlerdi. Binaenaleyh Yeniçeri Dairesi’nin, Bahriye 
Dairesi’nin, Meşihat Dairesi’nin...ilh. ruznâmçeleri ve ruznâmçecileri 
vardı. En meşhur Maliye ruznâmçecileri idi ki ruznâmçeci-i evvel ve 
ruznâmçeci-i sânî nâmı ile ikiye ayrılırdı. Askerî ruznâmçeye olsun 
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diğerlerine olsun evkaf kuyûdu da yazılırdı. O şartla ki o daireye 
müfevvaz evkaf işleri bulunmuş ola.

Evkaf; nezâret nâmı altında bir daireye toplanmadan evvel muhtelif 
şubeler evkâfın birer kısmını idârc ederlerdi. Askerî daireye de bir takım 
evkafın maslahatını görmek vazifesi tahmil edilmişti. Bu dağınıklığın bazı 
kere fenalığı da olurdu. Eğer bir dairede işi bitmiş ve kaydı kapanmış olan 
verese, mütevelli ve vâkıfın bundan bahsetmeyerek, meselâ; mâliyede 
Anadolu kalemine müracaatla orada da mukayyed evkâf üzerinden yeni 
berât alması ihtimali olurdu. Böyle vak’alar da görülmüştür. Onun içindir 
ki daireler vakfa veya başka bir cihete ait bir karar veya terkin oldu mu 
diğer alâkadar dairelere de “ilmühaber” yanı malumât varakası verirlerdi 
ki yanlış olmasın diye.

§ Mümtaz Bey; bir Ermeni askere gitmiş, esir olmuş bu nasıl şey? 
dedi. Cevap: Sultan Mecit zamanında “Kurâ-i Askeriye Nizamnâmcsi”nin 
neşrine kadar eski Türkler askerî külfeti Hıristiyanların da üzerine 
yüklenmişler, onları da “silâh müstesna’ tekmil askerî hizmetlere 
kullanmışlardır. Yazık ki Tanzimat kanunları Hıristiyanları bütün 
külfetlerden kurtarmış, tekmil zahmetleri Türk ve Müslümana 
yüklenmiştir. Bu meçhul hakikâti bu gün dostlarıma izâh eylemeye 
muvaffak olduğumdan Ccnab-ı Hakk’a şükran ve niyaz ettim.

§ Rıfat Bey; Tekirdağı’nda Behram Reis mahallesinde ahâli 
ıdâresine bırakılmış bir vakıf hayrât akçesine dair ahâli ağzından yazılmış 
istidayı verdi. Husûsî kısımda sanlı zarfta sakladım. Rıfat Bey bu ne 
mühim halk teşkilâtı dedi. Dedim ki bu, eski Türklerin en mühim 
umdelerindendi. Hâlâ Edremit’te câridir. Hayrât sahipleri yalnız mahalle 
ahâlisi tarafından intihab edilecek bir heyet eline bir mikdar para vakfeder. 
Bu para dullann. yetimlenn körlenn iâşesine ve mahalleye isabet eden 
angarya vergilerinden halkı korumaya, fakir çocuklann terbiye ve talim 
masrafına karşılıktır.

Türk ve İslâm ruhunun en ulvî te§kilâtındandır. İstanbul'un, 
Edirne'nin Konya'nın, Bursa'nın en mühim mahallelerinde bu teşkilât 
vardı. Her eski müessese gibi bunun da tahribine çalıştık.1

§ Mümtaz Bey; sefirler Türkiye hükümetine yazdıkları notalar veya 
tahrirâtlara diye imza üstüne bir sıfat-ı teşrifiye ilâve ediyorlar. Ne 
dersiniz? dedi.
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Evet! dedim birçok vesikalar bunu gösteriyor. Kuvvetli olduğumuz 
zamanlar ecnebi süferâ bize böyle bir hürmet gösteriyorlardı. Şerefimiz 
kaybolunca kaldırdılar.

§ Mümtaz BeyTe eski kadıların valileri tenkid ve İstanbul’a onların 
ahvâlini ihbar vazifesi de olduğunu konuştuk. Diğer taraftan vergi ve narh 
meselesini de görüştük. Ben dedim ki: Yüz senedir bizim hükümetimiz 
esnafa fena muamele ediyor, reylerini almıyor. Halbuki eski kadılar yani 
valiler ve mutasarrıflar yerlerinde olan hâkimler bir vergi, bir narh 
meselesi çıkınca hemen piyasa adamlarını yani esnaf kâhyalarını, 
yiğitbaşılarmı toplar, konacak verginin tüccarı, fukarayı ezmemesi için ne 
miktarda olması lâzım geleceğini istişâre ederdi.

§ Rıfat Bey dedi ki: îki Arapça arîza gördüm. Bu anlatır ki devlet, 
Arap lisanı ile de divana arîza kabul ediyor. Dedim ki bütün mahallî 
lisanlarla kabul ederdi ve divandan Bulgar, Sırp, Rum, Alman...ilh. dilleri 
ile sâdır olmuş evâmir çoktur ve bir kısmı da mahfuzdur.

§ Mümtaz Beyefendiye; belediye nizamâtı bizde halkın teşebbüsünü 
kırdı ve bütün medenî teşkilâtı hükümet vasıtasıyla yapmak temayülüne 
yol açtı demiştim. Anadolu’daki müşahedeleri de bunu teyid ettiğini 
anlattılar. Misâl olarak bizim Çemişgezek kazasında yol, mekteb, çeşme, 
cami hep halk tarafından yapılmıştır ve yapılırdı. Oradan yetişen bir vali 
kasabaya hizmet zannı ile ve hükümet parası ile bir mekteb yaptırdığı 
günden itibaren halk bütün imar ve muâvenet işlerinden vazgeçti dediler. 
Mümtaz Bey’e dedim ki: Eski valilerden bir hayli zevât tanırım. Hepsi bu 
fikirdedirler. Ezcümle Mehmet Ali Aynî Bey der ki: Belediye nizamâtı 
halkın icraatına her yerde engel olmuştur.

Benim kanaatim şudur: Türk münevverleri kat’iyen Avrupa 
medeniyetinin mahallî ve millî ruhunu anlamamışlardır. Anlayanlar da söz 
dinletememişlerdir.

Bizim Avrupa’dan aldığımız nizamlar daima eksiktir ve şuursuz 
takliddir. Mahallî ahvâle ekseriya uymayan şeylerdir. Biz güya en çok 
Fransız teşkilâtını taklid ettiğimiz halde onları da daima nâ-tamam ve 
makûs olarak icrâ eylemişizdir. Fazla olarak eskiden halkın hükümet 
yardımı olmadan kendi iman ve parası ile yaptığı hayrâta da mani 
olmuşuzdur. Halk seksen yıldır o derece hükümet parasına bağlanmıştır ki 
bugün herşeyi halka bırakmak istediğimiz halde muvaffak olamıyoruz, 
zira halk seksen senedir hem an’anesini kaybetmiştir hem hayra 
sarfedilecek servetten de mahrum kalmıştır. Bu, Türk terbiye ve teşkilât 
tarihini yazacak olanların düşünmesi lâzım bir noktadır. Bizim 
hocalarımız ekseriya bunu mevzû-i bahs etmiyorlar.
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Türk Belediyeleri Hakkında Zaruri Bir İzâh

Birisi valiliğe kadar çıkmış büyük ve tecrübeli bir idâre adamı, öteki 
eski teşkilâtımıza vukufunu şu yazılarıyla göstermiş yüksek bir tarihçi 
olan bu iki zatın belediye hakkındaki mütalâaları -aflarma güvenerek 
söyleyeceğim- hiç de hakikâte uygun değildir.

Bu memlekette belediye kadar hor ve hakir görülen, aynı zamanda 
kendisinden herşey istenen ve beklenen fakat buna mukâbil pek az hakkı 
ve selâhiyeti tanınmış olan bir müessese yoktur diyebilirim.

Bir yandan eski hükümetlerimiz, belediyeleri varidât ve salâhiyet 
hususlarında lâzım olduğu derecede ikdar etmeyerek, bilâkis ellerini, 
kollarını bağlayarak bu halde yürümesini istemiş, bir yandan da halk, bele
diyeye hizmet mukâbili olarak verdiği tenviriye ve tanzifiye ücretinden 
başka doğrudan doğruya esaslı bir vergi vermediği halde ondan şehir ve 
kasabaların cennete çevrilmesini istemiş ve hâlâ da istiyor. Bu doğru 
mudur? İnsaf ile düşünmelidir, biraz izâh edeyim: Bütün dünyada her 
memlekette bir hükümet, bir de mahallî idâre yani belediye bulunduğunu 
herkes bilir. Halbuki bizde de bir hükümet bulunduğu halde mahallî idâre 
yani belediye işini gören müessese bir değil, evkâf, husûsî idâre ve 
belediye olmak üzere üçtür. Bu teslis ne zaman tevhid edilir, daha açıkçası 
üç, bire indirilir ve esasen belediyelere ait olduğu halde öteki müesseselere 
verilmiş olan haklar ve salâhiyetler -tabiî varidâtları ile birlikte- 
belediyelere devrolunursa ancak o zaman hükümet de, halk da garbda 
olduğu gibi belediyelerden iş isteyebilir ve belediyeler yapmazlarsa bu 
türlü tenkidlere girişir.

Maksadımı biraz daha izâh edeyim: Garbın müterakki ve medenî 
memleketlerinde belediyelerden beklenen, su, mekteb, kütüphane, aşhânc, 
hastahâne, darülaceze, nakil vasıtaları, kabristan, hattâ mabcd gibi 
umûmun işine yarayan müesseseler bizde asırlardan beri evkâf tarafından 
idâre olunmaktadır. îlk zamanlarda bu müesseseler! hayır sahipleri 
yapmışlar ve asırlarca halk da bunlardan parasız istifade etmiştir. Fakat bir 
asırdan beri evkâf idâresi bu müesseseleri ıslah ve tecdid ederek halkın bu 
asra göre de istifadelerini temin, etmek lâzım gelirken bunu yapmamış, 
bununla beraber halk evkâftan bir şey istemeyerek bu müesseseleri 
yeniden ve hiç yoktan yapmasını belediyelerden istemiştir.

Yine garbın müterakki ve medenî memleketlerinde herkes bilirki 
küçük çocukları okutmak ve buna mukâbil halktan bir vergi almak beledi
yelere verilmiş vazifelerden ve haklardandır. Halbuki bizde tanzimata ka
dar bu vazife ve hak evvelâ evkâfa, sonra hükümete ve daha sonrada husû
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sî idâreye verilmiştir. Yani bugün bizde ilk mekteblere belediyeler değil 
husûsî idâreler karışır ve maarif vergisini de o alır.

Yine garbın müterakki ve medenî memleketlerinde herkes bilir ki 
şehir ve kasabaların yollarını yapmak vazifesi ve bunun karşısında halktan 
bir vergi almak salâhiyeti belediyelere aittir. Bizde ise filhakika şehir ve 
kasabalar içindeki yolları yapmak vazifesi belediyelere yükletilmiş ve yol 
yapmak için halktan vergi almak salâhiyeti de kabul edilmiş ise de bu salâ
hiyet ve hak hükümete ve husûsî idâreye bırakılmıştır. Binaenaleyh hükü
met ve husûsî idâre halktan aldığı yol vergisinin on parasını belediyelere 
vermez. Bununla beraber halk yol yapılmasını yine belediyelerden ister.

Şu halde hükümetlerimiz, garbın belediye sistemini alırken o 
belediyelerin vazifelerini ve mükellefiyetlerini aynen kabul etmişler, fakat 
bu vazifeleri yapmak için halktan alınacak vergi hakkını ve salâhiyetini ya 
kendileri üzerinde bırakmışlar yahut husûsî idâreye tevdî etmişler, fakat 
aynı zamanda yolların, meydanların kaldırımlarını, lağımlarını yapmak 
işini de haksız ve parasız olarak belediyelere yükletmişlerdir.

Bu, böyle olduğu halde halkın dili demek olan matbûât başta olmak 
üzre bütün halk ve bütün münevver geçinenler çatacak, hınç alacak kim
seyi bulamadıkları veya hükümete bir şey söylemeye cesaret edemedikleri 
zamanlarda belediyeyi dillerine dolamaktan başka bir şey yapmazlar, bu 
türlü mütalaalar yürütürler. Şu halde izâh ettiğim bu vaziyet karşısında 
Türkiye’de belediye vardır ve ondan da iş beklenir denilebilir mi? Asla 
denilemez.

Yirmi, yirmi beş seneden beri bu mevzû etrafında ciltlerle yazılar 
yazdım. Bu hakikâti istediğim derecede bilhassa münevverlere duyurama
dım. Burada ise kendimi yoracak değilim. Ancak rakamın belâgati beni 
sahifelerce yazı yazmaktan müstağni kılacağı için söyleyeceklerimi birkaç 
mukayeseli rakamla teyid etmekle iktifa edeceğim:

1928 senesinde Dahiliye Vekâleti Türkiye’de bulunan 641 belediye
nin îrad ve masraflarını gösterir bir istatistik yaptırmış hattâ bu istatistiki 
benim nezâretim ve mes’uliyetim altında bastırtmıştı. Bu istatistiğe göre 
Türkiye’deki 641 belediyenin bütün varidâtı 22.000.000 lirâdır. Bu 
yekûnda en yükseği İstanbul’a düşen 6.000.000 lira olduğu gibi 30 liraya 
kadar varidâtı olan belediyeler de vardır. O zaman İstanbul Belediye 
Mecmuası ile neşretmiş olduğum bir makalede Türkiye belediyelerinin bu 
varidâtını garp hükümetlerinden birisinin ki ile değil garbın büyük şehir
lerinden birisinin varidatı ile mukayese etmek istemiştim. Ve bunu 
Nevvyork, gibi Londra gibi pek büyük şehirlerle değil, hattâ Berlin ve 
Paris gibilerle de değil, ancak İstanbul kadar nüfusu olan fakat onun üçte 
biri derecesinde bir sahayı işgal eden Marsilya Belediyesi’nin bütçesi ile 
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karşılaştırabilmiştim. Marsilya’nın o seneki varidâtı bizim paramızla 
22.000.000 lira tutmakta idi. Şu halde Türkiye’nin 641 şehir ve kasabanın 
bütün varidâtı Fransa’nın bir tek Marsilya şehrinin varidâtına tekabül 
ediyor. Marsilya Belediyesi, senelerden değil asırlardan beri çalışarak 
şehri imar etmiş, bütün medenî, sıhhî, İktisadî ve bedii müesseselerini, 
yollarını, kaldırımlarını yaptırmış olduğu halde şimdiki varidâtı yapılan 
işlerin ve müesseselerin idâresine, ve memuriyetinin idâmesine bile 
yetişemeyerek milyonlarca lira borca bile girmiştir. Şimdi insaf edelim, 
Türkiye şehirleri ve kasabaları böyle midir? 641 şehir ve kasaba herşeyi 
yeniden yapacaklar ve idâre edecekler değil midir? Fakat ne ile? Ancak 
Fransa’nın bir tek şehrinin varidâtı kadar bir para ile!

Okuyucuların insafını ve belediyeye şefkatini biraz daha 
celbedebilmek için birkaç rakam daha söyleyeyim: Paris’in, Berlin’in 
belediye varidâtı 4 ile 5 yüz milyon Türk lirası arasındadır. Londra’nın ve 
Newyork’un ki ise akla hayret verecek derecededir. Meselâ, Newyork’un 
bir senelik varidâtı Türkiye’nin 641 belediyesinin 36 senelik varidâtı 
mecmuuna yani 22.000.000X36 = 792.000.000 liraya tekabül etmektedir. 
Nasıl buldunuz? îşte ancak bu türlü belediyelerden şehir ve kasabalarının 
cennete çevrilmesi beklenir. Bizimkilerden değil.

Mümtaz Bey’in eskiden ahâlinin yaptığından bahsettiği mekteblerin 
ve şâir müesseselerin yapılması ve idâre edilmesi şekline gelince, bunun 
hakkında söze girişsem çok uzayacaktır. Okuyucular bu mevzûu 
Türkiye’de şehirciliğin tarihî inkişâfı adındaki eserimden takib edebilirler.

Teşekkür olunur Cumhuriyet hükümetine ki, yeni bir belediye 
kanunu çıkarttı ve belediyelerin mevkiini yükseltti.

Evkâfın üzerinde bulunan su ve kabristan işlerini belediyelere verdi.
Medreseleri ve tekkeleri husûsî idârelere, İstanbul’da Belediyeye 

devretti. Belediyelerin varidâtından yüzde beşini alarak bir belediyeler 
bankası açtırdı. Emlâk ve arazi vergisini husûsî idârelere, İstanbul'da 
belediyeye terketti. İtfaiye teşkilâtında kullanılan aletleri ve şehirlere 
getirilecek sulara lüzumu olan boruları gümrük resminden istisna etti de 
belediyelerin biraz yüzünü güldürdü ve nefes almasına meydan bıraktı. 
Fakat garp belediyelerine kıyas edilirse bunlarda kâfî değil. Hükümetçe 
daha şunların da yapılması lâzımdır:

A. Gördüğü vazifeler itibarı ile belediyeden başka bir şey olmayan 
evkâfı kâmilen kaldırır, bütün hukuk ve vecâibi ile, bütün îrad ve 
akaretleri ile birlikte belediyeye verir.

B. Yine gördüğü vazifeler itibarı ile belediyeden başka bir şey 
olmayan husûsî idâreyi İstanbul’da olduğu gibi de değil büsbütün, kayıtsız 
ve şartsız olarak belediye ile birleştirir.
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C. Garbın müterakki ve medenî memleketlerine kıyasen ve esasen 
şehir ve kasabalara ait olan elektrik, hava gazı, tiyatro ve sinema resmi 
gibi hükümet için ehemmiyetsiz birçok mahallî vergileri ve bu meyanda 
tamamen şehir ve kasabalar halkından alman yol vergisinin hiç olmazsa 
yarısını belediyelere terkeder.

Ç. Yine garbın müterakki ve medenî memleketlerinde belediyelerce 
alman diğer birkaç türlü verginin Türkiye belediyelerince de alınması için 
yeni bir vergi kanunu çıkartır.

D. Ve bunların hepsini gölgede bırakacak bir iş olmak üzere de şehir 
ve kasabalardaki imtiyazlı elektrik, havagazı, su ve bütün deniz ve kara 
nakliye vasıtalarını yapmak ve işletmek hakkını belediyelere verirse ancak 
o zaman Türkiye belediyeleri halkın arzu ettiği hizmeti -garp belediyeleri 
derecesinde olmasa da- bize göre yapabilir. Yoksa paraca kudretsiz, 
frenkçe ifade ile initiative de, salâhiyetsiz ve bunlardan dolayı halk 
karşısında haysiyetsiz kalmış olan Türkiye belediyelerinin bu kadar az bir 
para ile bu kadarcık olsun iş gördüğüne de Mümtaz ve Cevdet beylerle 
onlar gibi düşünenler teşekkür etmelidirler. O. E.]

-3-

§ Mümtaz Bey o temiz ruhuyla beni taltif etti ve dedi ki: 
Çalışmanızın tarzına bakıyorum. Yalnız vazife hissi bu mühim işleri 
görmeye kâri değildir, diyorum. Sizde ayrıca aşk var.

Teşekkür ettim zahmetlerimin böyle taltifkâr bir zat gözünde 
kıymeti olabilmesine sevindim.

§ Kâtiplerden bir... vardır ki işinin aşıkıdır. İstanbul kitâbelerini en 
iyi tesbite muvaffak olan üç beş zattan biridir. Bizim tasnif heyetinde 
mümtaz şekilde çalışır. En tozlu vesikalar arasından göze görünmeyen 
veya takdir edilemeyerek kalan vesikaları çıkarır. Tozdan elbisesi 
mahvoldu. Hademeye elbise yaptığımız esnada bu zata da aynı masrafla 
elbise yaptırdık. Halbuki âzâdan pek ziyâde merâk ederek bu işin dibine 
darı ekmek istemiş... elbise yapılır mı? demiş. Zavallı ... bunu işitmiş çok 
üzülmüş. Be mübarek zatlar şu fakire bir hizmet ve yardım yapalım dedik. 
İşiniz gücünüz yok mu ki bu işe merâk sardınız vo zavallının kalbini 
kırdınız. Bu iş şayet mes’uliyetli bir iş ise size ne? Reisiniz var. Hazine-i 
evrak âmiri Musa Bey var. Bunlar münasib görüp yaptırmışlar, size ne 
düşer? Hem bu yardım bir zengine değil,bir fakire ve pek namuslu bir 
fakir kâtibe yapılmış. Yerine masrûf değil mi ki telaşettiniz? diyerek 
benim gibi düşünmeyen arkadaşları teskin ettim. Onlar da iyi kalplidirler. 
Hakikati anlarlar, diye cevab verdim.
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§ Yapılan hulâsaların ve müsveddeleri aşağıda mezkûr 
mübeyyizlerin iyice okumaları ve anlamadıkları yerleri bana ve âzâya 
sormadan kütüklere geçirmemeleri için defaatle emirler verdim. Ve buna 
rağmen iki senedir yaptıkları imlâ hataları ve dikkat etmeyerek aynen 
yazıverdikleri düşük ibareler üzerine defaatle nazar-ı dikkatlerini 
celbettim. Fâidesini görmedim.

Ehliyetsizleri azle gelince: buna da imkân yok, çünkü 
mültemisdirler. Ve şikâyet edilince de “adam sende daha hafif işte kullan” 
diyorlar. Demek ki üç mübeyyiz ... beyleri atmaya imkân yoktur. Doğrusu 
ya iki yıldır berabar yaşadığım ve başka sahalarda kıymetleri bulunan bu 
insanları atmakta zulümdür. Ve elimden gelse yine yapmak istemem. 
Lâkin beride (ilim, tarih, devlet,) millet işi kalıyor. Bu zatlar benim şim
diye kadar ibarelerin sebk ve rabtma dair kardeşçe ve insanca verdiğim 
izâhâti ve numuneleri kavrayacak kadar (lisan ve uslûb işlerinden) 
behredâr olsalardı ne iyi olurdu.

Bu gün .... Bey’e yine insanca ihtar ettim. Tebyiz ettiğiniz müsved
deleri kütüklere dürüst geçiriniz, halbuki sizin ve arkadaşlarınızın tebyiz
leriniz o şekildedir ki yeniden kütükleri benim tashih etmem icab ediyor. 
Kütükler zenci saçma dönüyor. Bir çoğunu tashihe vakit bulamadığım için 
hâli ile bırakıyorum. Ne fena! dedim bu sözüme mukâbil şöyle söylemesin 
mi: “Azâ beyler daha itinâ ile müsveddelerini yaparlarsa bizde 
kurtuluruz.” Dedim ki: Mübeyyizlerin vazifesi bir değil ikidir; beyaza 
çekmek ve âzâlarm müsveddelerindeki ibâre ve sebk ve rabt hatalarını 
düzeltmek. Cevap verdi: “Biz o kadar yapabiliriz, daha mütehassıs olanlar 
tashih etsinler.”

Kavga etmek, hakaret eylemek, ve hakaret görmek doğru olmadığın
dan artık dedim ki A... Bey! İşte Türkiye’nin işleri her yerde ve her za
manda vazifesine ehliyet peydâ edememiş olanları kayırmaktan dolayı 
asırlarca berbat gitmiştir. Ve hâlâ öyle. Bizim tarihî vesâik heyetine olsun 
eski yazılan okur, anlar, tarihî maddeleri derlemeği bilir, cümlelerin sebk 
ve rabtını öğrenmiş adamlar alınmalıydı. Yazık ki ben burada adamlarımın 
bir kısmına tarihî maddelerin tahkiki gibi azim meseleleri havale şöyle 

dursun adi ibare hocalığı etmekle vakit geçiriyorum. jl

Mübeyyizlere defaatle dedim ki: Mesuliyeti müsvedde yapanlara 
tahmil etmeyi kabul etmem. Sizin vazifeniz aynen kopya değildir. Tarihî 
vesâik heyetinde böyle bir şey çok tuhaf olur.

§ Bu gün büyük bir azab içindeyim. Devletin koskoca Tarihî Vesâik 
Tasnif Heyeti içinde hulâsa müsveddelerinin sarf, nahiv ve mantık nokta
larından düşük kalmış, farkına varılamamış cihetlerini aramak, doğruca 
tebyiz etmek ile memur olan mübeyyiz ve mukabelecilerin ekseriyetle 
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imlâ yanlışları yapmalarından, üst ve alt tarafları birbirini tutmaz cümleleri 
tashih etmeyerek olduğu gibi kütüğe geçirmelerinden pek müteessirim. Bu 
hâllere bakdıkça bazı arkadaşların millî dil ve uslûb hakkında ne derin bir 
fakr içinde olduklarını görüyorum.

17 Şubeye ait ve yedi yüzü mütecâviz müsveddelerin mübeyyizlerce 
farkına varılamayan düşüklüklerini, rabıtasızlıklarını tashihe uğraşmakla 
geçen ömrüme acıyorum ve hepsini tedkik ve tashih imkânı olmadığından 
bir kısmı olanca yanlışlıkları ile kütükte kalıyor. Yarının adamları bu 
mes’uliyeti bana yükletmesinler. Çünkü Vesâik Tasnif Heyeti’ni ben teşkil 
etmediğim gibi ehliyetsizleri de ben tayin etmedim. Her kütüğü kimler 
tebyiz ve tashih ile mükellef ise yazılarından bellidir. Mesuliyet de onlara 
aittir.

Ben nice zamanlar çocuk okutur gibi ibare yanlışlıklarını, rabt hata
larını ihlâs ile gösteriyorum. Fakat ne faide! Umumî lisan seviyesi ve hars 
fakir! Ben ne yapayım!

Numûne olarak defterime bir kaç bozuk ibare alıyorum. Nasıl olup 
da yaşlı başlı mübeyyizlerin bunları göremediklerini tayinden âcizim.

§ Bu gün muallim Kilisli Rıfat Efendi’nin yerine tayin edilen eski 
Şûra-yı Devlet muâvinlerinden Haşan Mücteba Bey bizim heyette işe 
başladı. Benim usûlüm; her zatı bir kaç gün işe alışmak üzere idmana 
davettir. Heyette tasnif usûlünün birkaç umdesi olduğunu izâhtan sonra 
eline birçok vesikalar verdim. Hangilerini hâl ve kıraat edemezseniz 
toplayınız, akşamları bana tevdî ediniz, ben ferdâsı günü sizinle baş başa 
verir halle çalışırım dedim.

Benim bu divanî ve siyakat yazıları ile ülfetim yok. Eski sadaret, 
deftardarlık teşkilâtını, tahrir usûllerini, darüssaade ağaları ile defterdarlar, 
sadrazamlar ve valilerin kendilerine hâs rumuz, pençe ve sahh işâretlerini 
bilmiyorum dedi. Dedim ki: bu vesikaları İstanbul’da halle merâk etmiş 10 
adam yoktur. Biri lehülhamd bu fakirdir. 21 senedir binlerle vesâik 
gördüm. Ve hayırhahım. Aşıklara yardım ederim. Tedricen öğrenirsiniz, 
Allah muvaffak etsin.

§ Haşan Mücteba Bey ile bugün vesikalar üzerinde konuştum. 
Sadrazam telhisi nasıl olur numûneler gösterdim. Şu da hatt-ı hümâyundur 
dedim. Eski ayların rumuzunu unutmuşlar hatırlattım.

Şu vesile ile arzedeyim ki: Devlet hizmetinde bulunmuş pek çok 
zevât tarihî vesikaları halden âcizdirler. Şu vesikaları Cenab-ı Hakk’ın 
lutfu ile ortaya çıkarıp da heyet teşkiline yol açtığım için ilelebed 
müftehirim. Heyete gelen zatlarda pek çok cihetleri öğreniyorlar. 
Memnundurlar. Hele dört genç çok müstefîd oluyorlar.

§ Bu gün bir kâtibe şu tezkereyi yazmaya mecbûr oldum:
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Amirin maiyetini zaman zaman teftiş etmesi lâzımdır. Bugünkü 
teftişimde sizin saat onda geldiğinizi gördüm. Resmen af dilemeye bile 
lüzûm görmediniz. Bu verdiğim emre muhaliftir. Sonra da bu, saçı, sakalı 
vazife uğrunda ağarmış ve devlet görmüş büyük zatlar karşısında bir genç 
için ayıptır. Gençler devlet işini çocuk oyuncağı değil birçok keyiflerin 
fedâ edilmesi lâzım bir ocak diye telâkkiye alışmak şarttır.

Resmî hayatın neler istediğini daha ilk günü söyledim. Amma en 
mühimlerinin bir ikisini tam’âmile unutmuşsunuz. Biri budur: Müdür, 
Reis her kimse masa başına gelince nezâketen biraz ayağa kalkarlar. 
Ticarethânede böyle olmayabilir. İkincisi: Amirin tayin ettiği saatten 
sonraya kalındımı resmen itizar şarttır. Üçüncü: Teneffüs zamanı çalışıl
maz, meğerki âmir izin versin. Dördüncüsü: Kıyafet îtidâl ve sekinete uy
gun olmalıdır.

Diğer bir memura da şunu yazdım:
§ Bir resmî dairede hizmete almanlar bâzı kaidelere riayete mecbur

durlar. Değil sizin gibi gençler, ihtiyarlar bile. Sizin tayin ettiğim zaman
dan sonra odada yemek yemeniz, gerek âzâ ve kâtiblerin, gerek kendinizin 
rahatını selb eder. Onlar sigara içecekler, gülecekler, eğlenecekler. Zâten 
ciğerleriniz hafif, bir taraftan bu pis dumanı yutmak da var. Ben istediğim 
vakit yerim, diyemezsiniz. Çünkü her şeyin bir sırası var.

Hülâsa: Onlar yerken siz o dar odadan çıkınız ve rahat geniş odada 
oturunuz, en iyisi hariçte temiz hava alınız.

Sonra akşam çıkarken bizlerden evvel elbiselerinizi çıkarıp giyiniz. 
Kadınların soyunup dökündüdükleri zaman erkeklerin zamanı ile beraber 
olamaz. Bu en basit bir terbiye icabıdır. Taraklanırken Avrupah kadınlar 
bile resmî dairelerde böyle yaparlar kızım.

§ Bizim odaya elinde sigara, giren bir mühendisin hâline taaccüb 
ettim. Kâtip Alâeddin Bey vasıtasıyla ihtar ettim ki resmî bir odaya böyle 
girmek caiz değildir.

Mümtaz Beyefendi ile bu meseleyi konuştuk. On yıldır umûmî âdâb 
iflas etti. Mektebler var ki bazı talebenin elleri arkalarında olduğu halde 
mekteb müdürleri ile beraber fotoğraf çıkarttıkları görülüyor. Müdürlerin 
hepsi lâkayd desek doğru değil, aralarında ağır başlı ve bu nevi 
hürmetsizlikten müteessir insanlar da var. O halde bunu nasıl tecviz 
ederler? Cevap: Âdâb-ı umûmiyenin iflası karşısında şaşırmışlardır. Alemi 
ben ıslâh edecek değilim ya demişlerdir. Halbuki bir müdür ne de olsa 
talebesini bâzı zahiri âdâba riayete pekâlâ mecbûr edebilir.

§ Kâtiplerden Adalet Hamdi Hanım, şimdiye kadar gösterdiği ağır 
başlılığa, son derece gayrete, afif bir kıza yaraşan hasletlere göre tebcile 
sezâ bir gençtir. Hiç kimsenin fena gözle bakmasına da imkân yoktur. Ve 
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inşaallâh göründüğü gibi çıkar. Bu genç şehit bir bahriye yüzbaşısının kı
zıdır. Bu çocuğun masum hâline çok acıdım. Ve ince zekâsına hayran ol
dum. Münasebet düştükçe millî tarih hakkında kendisini tenvir ediyorum. 
Bugün eski takvim üzerine iki kitap getirdim. Biri Müneccimbaşı’nın, 
öbürü Ebuzziyâ Tevfik Bey’in. Takvim sahifesinde halli lâzım kaç cetvel, 
kaç sıra, kaç fikir var? Gösterdim. Türk halkının seneyi Kasım ve Hıdrel
lez nâmı ile neden ikiye ayırdığını, zemherinin ne zaman girdiğini, ne za
man çıktığını “Hamsîn”in ne olduğunu “hamsin her günden kesik” denil
mesinin sebebini, Mart ayına ait darb-ı meselleri, hastalıkları, ziraî 
husûsâtı, tarihî şuûnu öğrettim. Pek memnun oldu.

§ Âzâ ... Bey’e şu mektubu yazdım:
Amirlik makamından aldığımız talimâta binâen her birimizin yevmi

ye fazla miktarda hulâsa yapmaya mecbûriyetimiz vardır. Günlük mesaiyi 
gösteren cetvele bakan salâhiyettar zatlar 7, 8, 10 arasında tehâlüf eden 
miktarlara karşı hayret izhar ettiler. Bunun mes’uliyeti bendenizle size ait 
oluyor. Gerek âzâ ve gerek kâtibler için îtası lâzım olan ülfet devresi geç
miş olduğu için zaten bir haylisi mûtâd olduğunuz vak’ayı ve hadisâtı ad
liye ve askeriyeden ibaret bulunan ve hulâsası ekseriyetle zamana muhtaç 
bulunmayan evrak için ufak tefek kelime ve şekiller de takılmayarak doğ
ruca maksada gitmek mümkündür. Hattâ kâtiblerden bir iki genç bile 
ömürlerinde kat’iyyen bu gibi evrâkı görmedikleri halde söylenen esas 
dairesinde hareket ettikleri içindir ki âzâ derecesinde iş görmemektedirler.

Vaziyeti izâhtaki mecbûriyeti takdir buyuracağınız iman ile 
hürmetlerimi takdim ederim efendim

... Bey yazdığım mektuptan müteessiren istifa verdi. Haksızdır.
Ben haklıyım. Elimden gelen yardımı yaptım. Halbuki çok defa res

mî ayların adları ile hesabını bile kolayca bulamıyor. Vaktiyle “inhâ edi
niz” diyenler divanî ve siyakat bilir diyorlardı. Siyakat hiç bilmiyor. Diva
nînin yalnız pek basit şeklini okuyabiliyor. Uzun kâğıtları hiç hulâsa ede
miyor. Tarihî eşhâs ve müesseseleri tanımıyor. Her gün ancak 6-10 adet 
vesika hulâsa edebiliyor. Halbuki kâtibler bile günde 15-20 vesika halle
diyorlar.

§ Tasnif heyeti kâtiblerinden ...’e:
Bilirsiniz ki herkesin gündelik işi âmirlere bildirilmektedir. Kaide 

koymuşuzdur ki bir kâtibin işi muayyen hadde ve arkadaşlarının yazdığı 
miktara vasıl olmazsa iş istemek mecburiyetindedir. Sizin bu ay içinde 
yevmiye 8 - 15 ile iktifa ettiğiniz cetvelden anlaşılıyor ve sanki kabahat 
benimmiş gibi âmirler beni mes’ul tutuyor. Rica ederim, hak ve adalet 
yerini bulmak için Ziyâ ve Ahmet Beylerden başka şubelerde dahi olsa iş 
ve defter isteyiniz. Otuzdan aşağı yazmak çok mes’uliyetlidir.
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Tebyiz hulâsa çıkarmaktan on kere daha kolaydır. Hiç kimseye 
yalnız filân şubenin defterini yazmak bir inhisar şeklinde verilmemiştir. İş 
müşterektir efendim.

§ 4 Şubat 1933’de Başvekâlet Müdevvenât Müdürü Emrullah 
Beyefendi’ye yazılmıştır:

1/2/1933 tarih ve 20 sayılı maruzât-ı resmiyede arz ve izâh 
eylediğim veçhile Rıfat Bey’den inhilâl eden âzâlığa mutlaka muktedir bir 
zat tayini elzemdir. Gelecek zatın Haşim ve Mümtaz Beyler gibi devlet 
dairelerinde uzun müddet bulunmuş, bir muamelenin ne gibi yollar takib 
eylediğini bilfiil görmüş, aynı zamanda Türk teşkilât-ı idariyesine vâkıf 
olması da derece-i vücûbdadır. Zât-ı âlileri ehliyet maddesini herşeye 
tercih buyurursunuz itikadındayım. İşittiğim sahih ise bu şerâiti hâiz 
olmayan bir zat müsteşar beyefendiyi tasdik ederek veya ettirerek bu 
vazifeye kendisinin tayini için çalışıyormuş, ellerinizden öperek istirham 
ederim bu meseleyi tehir buyurtturunuz.

Bir âzânm yaptığı hulâsanın fenalığı yani muayyen ve mukarrer 
evsâf dairesinde yazılmaması “tarihî metin”de geçen en canlı fikirlerle 
mühim müessesâta dair edna bir delalet olmadan kalem çırpıştın vermesi 
yarın bütün alâkadarlan levm için sermaye olacaktır. Eskiden Şurâ-yı 
Devlet’te istihdam edilen değerli bir zatın peşindeyim. Şahıs ve 
menfaatime zerre kadar taalluku olmayan bu meselede tamamen devlet ve 
ilim endişesi ile müteharrikim. Birkaç güne kadar bu zatın da olamadığı 
takrirde mezkûr şerâiti hâiz olarak taraf-ı âlilerinden diğer birinin tayini 
hakkında resmen iş’arâtta bulunacağım.

Şu iki aylık tecrübe fiilen gösteriyor ki: Bu iş ancak reis ve âzâlarla 
yürüyecek bir iştir. Kâtiplerden ancak birkaçına ihtiyaç var. Zât-i 
sâmilerince bir emel teşkil eden madde ki, vesâik lisanının anlaşılması ve 
bütün ilim adamlarının bunlardan kısım kısım istifadesinin temini 
meselesidir. Bunun için gelecek sene meselâ; ders açarak on beş, yirmi 
genç yetiştirmek mümkündür. Böyle bir şey olursa hem kâtib masrafı bu 
kadar olmaz, hem de bir iki genç yerine yirmi genç istifade eder.

Efendimize etrafı ile malum olan bu meseleyi tatvîle hâcet yoktur. 
Altı ay hitamında mevzû-i bahs olur. Tasdikime sebep yeni âzâlık 
meselesidir. Bu husûsta delâlet-i aliyelerini rica eder ve ellerinizden 
öperim efendim.

§ Kâtip Ahmet Bey’e dedim: Hanımlar sinnen, mevkien ve ilmen 
küçüktürler. Onların ayağına büyüklerin gitmesi doğru değildir. Kendileri 
gelirler, bizzat imza ederler.

§ Arkadaşlara bir tarihçi gözünün başka türlü göreceğini her vakit 
söylemekteyim. Ve vesikaların hulâsasını, nasıl ve ne şekilde yazılması 
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lâzım geldiğini yüzlerle misâller vererek anlattım ve anlatıyorum. 
Ezcümle müstensihlere de demiştim ki: Meselâ; tıbbî ve sıhhî işleri, 
adamları, müesseseleri alâkadar eden herşey sıhhiye kısmına kaydedilir. 
Fakat işin tıp mektebine taalluk eden tarafı varsa maarif kısmına da ayrıca 
ilmühaber verilmelidir. Bu defa güya üç kere gözden geçirildiği halde 
tashih edilmemiş olan iki kayda rastgelince çok canım sıkıldı. Ve bu 
kadarcık basit bir meseleye akıl erdiremeyen ve âcizleri sebebi ile 
müstensihlikten başka bir işe konulmalarına da imkân kalmayanlara 
hitaben: Bu pek basit meseledir. Buna dikkat çok kolaydır. Bunun tashihi 
de bana yükletilmemelidir. Alâkalarının tıbbî olması âşikâr bulunmasına 
rağmen sıhhiye kısmına kaydedilmeyip bir cehâlet ve dikkatsizlik eseri 
olarak yalnız maarif kısmında bırakılan iki vesikanın hulâsaları şunlardır 
ki ibret olarak bu defterime aldım:

No 2216 sene 1244: Tıbbiye mektebinde terfi-i sınıf eden talebeye 
dair Mustafa Behçet mühürlü ve defterli takrir.

No 2217 sene 1254: Tıbbiye mektebi nazın Mirliva Reşit Paşa’nm 
tekâüdünün icrası ve yerine Bâb-ı Seraskerî mütercimi Osman Efendi’nin 
tayini hakkında takrir.

§ Kâtip Ferit Bey 1183 tarihli bir vesikayı şöyle hulâsa eylemiş ve 
askerî kısma kaydetmiş: Ordu-yı hümâyundan tedârik ve irsali emredilen, 
lâğımcı ve hazineci amele ihzar edilmiş olmakla yevmiye ve 
harcırahlarının irsali.

Ben vesikanın aslını gördüm, mimarlar tarihi ve mimarlar isimleri 
meçhul olduğundan arkaşlara demiştim ki en ufak bir mimar mühür ve 
imzasını veya mimar mâruzâtını ihmal etmeyiniz. Ferit Bey koca bir 
mimarı gafleten geçmişti. Hülâsayı şu şekle koydum. Gerek kendisine, 
gerek Hazine-i Evrâk müdür muâvini Salâhattin Bey’e de gösterdim, 
bakınız dedim. Tarihçi gözü kolay teşekkül eder mi? Ben meçhul olan bir 
büyük mimarı keşf ve kaydettim. İşte benim hulâsam ki, Ferit Bey’in 
hulâsasından ne kadar farklıdır:

Ordu-yı hümâyun için mimar ağa vasıtasıyla tedâriki emredilen 150 
nefer lâğımcı ve hazineci amele ihzar edilmekle yevmiye ve 
harcırahlarının ordudan verilmek üzere başmuhasebeden tezkere 

yazılmasına dairdir. <5^ j'’nin takriri ve mühürü vardır.

Yani Ferit Bey’in üç vesikada görmeyip geçtiği isimler Türk mimarî 
tarihinde meçhul oldukları için böyle vesikaların bazen belirsiz bir 
köşesinde, bazen bir siyakat kaydınde isimleri geçen bu kıymetli adamları 
aramalarını ve maarif kısmına birer ilmühaber vermelerini ve 
halledemedikleri kayıtları bana sormalarını binbirinci defa ihtar ettim.
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Ferit Bey’in okuyup hulâsa eylediği vesikalarda gözünden kaçan 
dört mühim ser-mimar-ı hâssanm adları şu tarihli evrakta ve şu 
sınıflardadır:

Askerî sınıfı: Sene 1183. Ser-mimarân-ı hâssa Abdi mührü ile takrir.
Maarif sınıfı: Sene 1192. Ser-mimarân-ı hâssa Tahir mührü ile 

takrir.
Belediye sınıfı: Sene 1227. Ser-mimarân-ı Haşan Mehmet Emin 

mührü ile takrir.
Belediye sınıfı: Sene 1169. Ser-mimarân-ı hâssa Mustafa mühür ve 

imzası ile keşif.
Mimarlar meselesi pek mühimdir, Hazine-i Evrâk’ta mevcut 

olmayan bazı kuyûdu hâvi yazma kitaplarda benim görüp topladığım 
mimar adlarına, eski tasnif heyetinin tevcihât defterlerinde gördüklerimi 
de ilâve eyledim. Bu defa bizim defter sınıfına koyduğumuz 1054 tarihli 
bir tevcihât defteri vardır ki Sultanzâde Mehmet Paşa sadaretinde 
yazılmıştır. Tabiîdir ki birçok tevcihât arasında o sene zarfında İstanbul’da 
ve taşrada vuku bulan mimarân tayinleri de câlib-i dikkattir. Bu sayede 
Türk, Rum, Ermeni birçok meçhul mimarların adı meydana çıkmış olur. 
Bizim matbû tarihlerde bu mimarların adları ekseriyetle mezkûr değildir.

§ Yine Ferid Bey’in bir hulâsası: 6 H 1241 takrir. Bahriye sınıfı:
(Fransa tüccar sefâini kaptanlarından Ogüsten Broner Güzen, nâm 

kaptan sefinesi ile ve ticaret malı ile Bahr-ı sefîd’e azimet edeceğinden 
izn-i sefine verilmesini Fransa’nın Dersaadet’te mukim murahhassı 
tarafından.)

Benim tashihim:
(Fransa ticaret kaptanlarından Ogüsten, ticaret malı ile ve gemisi ile 

Akdeniz’e gideceğinden Fransa’nın İstanbul elçisi Kilmayto tararafından 
Türkçe sefaret mühür ile verilen takrir.)

Aynı zamanda söyledim ki, işin sefir tarafından gelmesi hasebi ile 
Hariciye’ye kaydına ve mevzûun ticaret maddesi olmasından iktisat kıs
mına ilmühaber itasına da lüzûm vardır. Bakınız bir tarihçinin gözü neler 
görür? Ve nasıl görür? Ve eli nasıl yazar? Bu meleke, bir senede, üç se
nede değil, yirmi senede elde edilmiştir.

§ Ferit Bey’in saray kısmına kayıt için işâret verdiğim bir hulâsası 
ile musahhah sûretini naklediyorum. Sene 1188. Saray kısmı. (Fatih Sultan 
Mehmet Han Camii’nin temeli atılırken cami şeyhi Abdülbâkî Efendi’ye 
giydirilecek sof feracenin bedeli.)

Benim tashihim: (Fatih Camii’nin temeli atılırken cami şeyhi Abdül
bâkî Efendi’ye giydirilecek sof feracenin bedeli hakkında dış hazine 
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hazinedarbaşısı ağanın temessükünden bahis ve ruznâmçe-i hümâyun 
kaleminin derkenarını hâvi takrir.)

(Fatih Camii 1180 senesinde zelzeleden yıkılmıştı. Şehzâde Camii 
şeklinde yeniden yaptırılmıştır. Vesikanın zikrettiği mesele budur.)

§ Ferit Bey’in diğer bir hulâsası: Saray kısmı, sene 1182 (lede’l- 

İktizâ mevcudu hazine-i birunî olmak üzere c unju) ve (¿yLaa A)

mübayaası için para verlimesi.)
Benim tashihim: (Dış hâzinede bulunmak üzere hil’atlik hân 

kumaşına kaplı samurun kürkçülerden mübayaası için hazinedarbaşmm 
temessükünden bahis takrir.)

Bir kere daha tenbih ettim: Hülâsalar sade Türkçe ile yazılmalı. 
Anlamadığınız (eşya ve kumaş nevleri’ni) lütfen bana sormalı. Hassaten 
saray için hariçten de ara sıra kürk satın alındığını gösteren ve iktisat tarihi 
için pek mühim olan kayıtları ve daha dün küçük kayıtlar arasında üç 
mimarbaşının adlarını keşfettim. Dikkat etmeli.

§ Bugün âzâdan Bursa Halkevi Tarih Bölüğü reisi Kâmil Bey 
tarihsiz iki vesikayı önüme koydu. Tarihini bulamadım, yazılmamış, devri 
nedir? Dedi. Dedim ki:Mühürü okuyunuz. 1246. Demek ki bu vesika o 
tarihten evvele ait olamaz. Ve yazı, üslûb şekline göre de 1255’den 
sonraya taalluku bulunmak ihtimali yoktur.

§ Tasnif Heyeti’nin maarif dosyasında: 2662 7 H 1169 adet 3. 
Arzuhal ve telhis. (İstanbul’da tezhibci esnafının Okmeydanı’ndaki 
Okçular Tekkesi’nde şakirtlere icazet vermek için her sene toplanıp 
eklenmeleri mûtâd olduğundan bir günlük rasîme icrasına müsaade îtası 
hakkında mücellidlerbaşı Haşan imzası ile verilen arzuhal ve sadaretin 
padişaha yazdığı arzdır.)

Hayrete lâyıktır ki padişah müsaade etmemiştir. İktisat ve belediye 
kısımlarına da ilmühaber verilmelidir.

§ Diğer bir hulâsa ve tashihim: Maliye dosyam.. Sene 1221, 7 adet. 
Takrir ve keşif defterleri.

(Topçu arabaları kışlası ile ahırlarının cam ve sıvalarının tâmiri ve 
tersanede “Darağacı” nâm mahaldeki çeşme mahzeninin tâmiri hakkında 
keşif defterleri.)

Benim tashihim: Topçu arabaları kışlası cam ve sıvası ile ahırlarının 
kiremitlerinin tâmiri ve tersânede darağacı arkasında yelkenhâne 
bitişiğindeki “Kayıkhâne Gözleri”nin tâmiri hakkında üç keşif defteridir. 

Ve jlo Jmühür ile mühürlü derkenarları hâvidir.

Bakınız, benim görüşümle mimarî tarihi nâmına meçhul bir hakîkât 
meydana çıktı. Sene 1211 de Ser-mimarân Mehmet Arif’tir. Yazdığı keşif 
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defterleri iktisat ve ebniye tarihi itibariyle de mühimdir. Yazık ki nice ser- 
mimarlann adları tarihçi olmayanların elinden geçen hulâsalarda 
zikredilmeden kaybolmuştur. Vesikaları sathî okumayınız. Hâsseten 
mimar, hekim, mühendis, ahî, yiğitbaşı, elçi, hattat, müzehhib adları ve 
esnaf teşkilâtı haberleri, imtiyazları, davaları görünce bana söyleyiniz ki 
sizi irşâd edeyim, hulâsalara da kaydettireyim ki memleketin iktisat, ilim, 
askerlik, güzel sanatlar tarihi müstefîd olsun ve genişlesin diyorum. Ve 
kendim elimden geçen vesikaları bu endişelerle tarıyorum. Fakat 10 
kişinin okuduklarını yeni baştan birer birer tedkike ne vaktim, ne hâlim 
müsait. Kabahat Tarihî Vesâik Heyeti’ne tarihî maddeleri bulamayacak, 
toplayamaycak ve hassaten eski siyakat ve divanî yazıları okuyup manâ 
çıkaramayacak olanları sokanlardadır.

§ Kâtip Fevzi Bey, tarihî müesseselerle nazır ve kethüdaların, esnaf 
yiğitbaşıları adlarının mutlaka hulâsaya konması hakkmdaki karara zıt 
olarak şöyle bir hulâsa yapmış, tashih ile beraber aşağıya dercediyorum: 
Bu vesile ile bir kere daha tekrar edeyim. Tarihçi olmayanlar ihtimali 
yoktur ki tarih için lüzûmlu olan maddeleri yani müessesât, âdet, örf ve 
eşhâsı kolayca teşhis ve tesbit edebilsinler ve bazen bir ismin kaydı ile ne 
derin bir meçhulün halledildiğini iyice anlayabilsinler. Tasnif heyetine 
anlatmakta en çok güçlük çektiğim mesele budur. Artık hulâsaya geçelim:

(Enderun-ı hümâyun hazine kethüdalığının inhilâline mebni diğerine 
tevcihi, 10 M 1156. Saray.)

Benim tashihim: (Enderun-ı hümâyunda dış hazine hâzinlerinden 
Mustafa kethüdanın vefatı sebebi ile vazifesinin “hil’at-i hâssa” 
bölüğünden İbrahim Mustafa’ya tevcihi hakkında “Enderun-ı hâssa ser- 
hazinedan” Ahmet imzası ile yazılan arzıdır.)

Bakınız ben dış hazinedarları zümresini, hil’at-i hâssa bölüğünü ve 
1156’da Enderun-ı hâssa başhazinedannın “Ahmet” nâmında birisi 
olduğunu nasıl buldum. Tarihçi olmayan bunları geçer ve kupkuru bir 
hulâsa yazarak işin içinden çıkar.

§ Tasnif heyeti askerî dosyasında 10634 numaralı ve 1253 tarihli 
hulâsanın sonu düşüktür ve mübeyyizliğe tayin edilen... Maalesef bu 
ibârenin sakatlığını seçemeyecek derecede dil ve tarih vukufundan 
mahrumdur. “Hâssa askerlerine ait işleri tesviye ve tanzim etmek üzere 
Selimiye kışlasında teşekkül eden ve oraya tayin olunacak müftü ve kâtib 
ve şâir memurlar tahsisâtına”. Ayol! Böyle cümle bitirilir mi? Ben sonuna 
şunu ilâve ettim: Tahsisâtına dair takrir.

... Bey hulâsa yapmaktan, tarihî vesikaların dil ve üslûbunu 
anlamaktan âcizdir. Bari o vesikaların hazır yapılmış olan 1 ürkçe 
hulâsalarındaki ibare hatalarını olsun anlayabilse.
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§ Mansure ferîki Selim Paşa’ya bir liva ile beş miralaya saray-ı 
hümâyundaki Hırka-i Şerifi ziyâret etmelerine dair teşrifâttan tezkere 
yazıldığı kıyafetleri tayin edilmiştir.

- Mübeyyiz bu düşüklüğü hulâsacı yapmıştır. Bana ne? Ben aynen 
istinsah ederim diyor. Anlatamıyorum ki, dünyanın her neresinde olursa 
olsun mübeyyiz ve mukabeleci yanlışlan bulmakla, düzeltmekle 
mükelleftir. Başkaları zühul ile düşük bir ibare yazmışsa mukabeleci 
görecek, düzeltecektir. Hâtıra gelir ki böyleleri merciine bildir. Kaç kere 
bildirdim. Mültemes olanları kımıldatmanın imkânı yok. Ben giderim, 
onlar yine kalırlar. Mezkûr cümleyi şöyle tashih ettim:

(Mansure ferîki Selim Paşa ile bir mirliva ve beş miralaya saray-ı 
hümâyunda mahfuz Hırka-i Şerîfi hangi kıyafetle ziyâret edeceklerine dair 
teşrifâttan tezkere yazılmıştır.)

Şöyle de olabilir. (Teşrifâttan tezkere yazılmış ve ziyârette giyilecek 
elbisenin nevileri tayin edilmiştir.)

§ Hariciye kısmında 3289 numaralı ve 1217 tarihli vesikanın şu 
bozuk hulâsası şu şekilde kütüğe geçirilmiştir ki, insanı hiddetinden 
patlatır:

(Limon iskelesinde mukim İsveç konsolos vekili tercümanı Mişel ile 
Karabet ismindeki hizmetkârına yol emr-i şerîfi verilmesi. İsveç elçisi 
Vasbın Türkçe.

- Be mübarek mübeyyiz! Şundaki bozukluğu, gedikliği zannederim 
ki ilk mekteb mezunu bile fark eder. Böyle tashih ede ede bitiremediğim 
yüzlerce müsvedde var. Azâlann bunları tashih ile de iş bitmiyor. Bir 
kısmı yorgun kafa ile tam tashih yapmıyorlar, bir kısmı geçiveriyor. İş 
bana kalıyor. Ben ise birçok işler arasında imkân bulursam hepsine 
bakıyorum, bulamazsam bakamıyorum. Ve tabiîdir ki çoğuna da bakamı
yorum. Yukarıdaki sakat ibareyi “verilmesi” kelimesinden sonra - 
hakkında- ilâvesi ile ve “Türkçe” kelimesinden sonra da -mühür ile 
takriridir- cümlesi ile maksadı tercüme ve satırları tabiî ve makûl bir 
üslûba irca eyledim.

§ Suphi Bey pek zeki ve tecrübe görmüş bir maliyecidir. Onunla 
beraber yaşamak bir şereftir. Bu zat heyetimizin hedefini teşkil eden tarihî 
tedkiklere -mesleki olmadığı hâlde- pek çabuk alıştı. Ne söylense çabuk 
kavrar. Tıpkı bizim Kitapçı Ahmet Efendi gibi. Bu iki zat tarihî fişleri 
hulâsalardan çıkarmakta çok isabet ederler. Bazı kere lâzım gelen ihtarları 
yaptığım vakit memnuniyetle ve alâka ile dinliyorlar.

Bir gün Suphi Bey’i çağırdım ve 1 - 172 numaraya kadar yaptığı 
“maliye” fişlerini tedkik ettim. Şunları ihtar ettim. “Gazeteci bulak, atlas 
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torba” maddelerini geçmişsiniz. Ayrıca fiş koyunuz ki gazetecilik tarihinin 
mühim şahsiyeti meydana çıksın.

İhtarıma hak verdi. “Torba” maddesine muterize içinde “atlas” 
râbıtasını koyunuz, dedim. Öyle yaptı.

Fes maddesinin râbıtası pek mühimdir. Koymamışsınız, yanına 
“senevi iki yüz bin adet” deyiniz ki fes tarihi ve iktisat şuûnu ile uğraşan 
bu kaydı görünce müstefîd olsun. Zira 1255 senesinde Feshâne’de senevi 
200 bin fes yapıldığını biz nereden anlayacağız. İşte böyle kayıtlardan. 
Kezâ fes maddesinde “10 kuruş, 25 kuruş, 38 kuruş” gibi kayıtlar da 
zikrediniz. Çünkü yüz sene evvel fes fiyatlarını ancak bu kayıtlar 
sayesinde anlıyabiliriz. Kezâ efrenc fes maddesinin yanma “fes maddesine 
de bak” diye yazınız ki umûmiyetle fes mevzûuna ait vesikaları toptan 
okuyabilmek bir merâklı adam için mümkün olsun.1

1 Bizde yüz sene kadar millî serpûşluk vazifesini görmüş olan fesin nerelerde yapılıp 
İstanbul’a getirildiğine, sonra hangi tarihten itibaren İstanbul’da da yapılmıya 
başlandığına ve Türklerin fesi resmî ve millî bir serpûş olarak hangi tarihte kabul 
ettiklerine dair Mecelle-i Umur-ı Belediye'nin birinci cildinin 834 - 835 ve 1201-1202. 
sahifelerinde tarihî izâhât vardır. Fesin umûm Türkler tarafından giyilmesine sebep olan 
Hüsrev Paşa’dır ve bu zatın Belediye İnkdâb Müzesinde suluboya bir resmi 
bulunmaktadır. O. E.

§ Usûlsüz not, usulsüz defter, usulsüz çalışma pek fenadır.
Adalet Hanım’ı hece harfi ile ayrılmış sahifelere mâlik bir defter 

yapmaya ve vesikalarda gördüğü veya benden aldığı malumât ve tabirâtı 
hece harfleri ile tertip eylemeye davet ettim. Meselâ; ben ona yiğitbaşıhk 
hakkında malumât vermiştim. Sordum nereye yazdın? Cevap verdi: 
Defterimin “Y” harfine ve o harfi hâvi sahifeyi açarak gösterdi. Peki 
dedim. Semâhâne ne demektir? Ve nereye yazdın? “S” harfine dedi ve o 
harfi açarak Semâhâne hakkındaki notu okudu.

Bizim mekteblerde böyle harf tertibi ile malumât toplasalar ve daima 
her maddede toplanan ve işitilen şeyleri hep o maddeyi hâvi sahifeye 
yazsalar veya o maddeye mahsûs zarfa koysalar ne mükemmel fiş olur. 
Ben ahiler üzerine on beş senedir ne okudum, ne gördümse hep “Ahi" 
zarfına koydum ve nihayet koca bir kitap oldu. İbn-i Batuta’ya zeylen 
bastırdım. Bu ahîler maddesini yedi yüz yıldır îbn-i Batuta’dan gayri 
kimse takib ve tesbit etmemiştir. Hak teâlâ bu kuluna nasip etti. Çok 
şükür.

§ Mümtaz Bey birkaç sahifelik bir müsvedde gösterdi. Ve bu neye 
dairdir anlayamadım dedi. Bu zatta tecelli eden kibarlık ve hayırhahlık 
cidden kayda lâyıktır. Vesikaya baktım. Ötesini berisini tedkik ettim. Ve 
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şöyle bir hulâsa yaparak Mümtaz Bey’e verdim ki hariciye hulâsasına 
geçirilsin diye. (Bu hulâsanın nakline lüzum görmedim).

§Bugün şu mühim sınaî (İktisadî) maddenin hakiki alâkası 
hissedilemeyerek askerî kısma kaydedilmesine şaştım ve kızdım. İşte 
âmirlerin tarihî vesâiki alelâde mektubî kalemi evrâkı gibi telâkki ve 
binâenaleyh kolay addetmesinin neticesi birçok zavallıların heyete 
girmesine bâis olmuştur. Yüksek bir maksatla kurulduğunu, hiç değilse 
zanneylediğim tasnif heyeti içinde birkaç değerli adamda olmasa ilgâ 
etmek çok hayırlı olur.

Mevzû-i bahs madde şudur: 8 H 1226 Mehterhâne için Siroz’da kırk 
bin arşın “küp kübî” bezinini dokunup İstanbul’a gönderilmesi hakkında.

Bu hulâsadan iktisat dosyasını müstefîd etmek için onun kütüğüne 
bir ilmühaberini koydurdum.

Ne tuhafdır! Serez’da bu kadar mühim miktarda bez yaptırılıyor da 
bunun iktisatla alâka-i zâhiriyesi yine görülemiyor. Allah görür göz nasip 
etsin.

§ Kâtibe Adalet Hanım; siyakat yazısına çok merâklı. Bu merâkı 
tebcile lâyıktır. Hanımlardan Türkiye’de siyakat bilen bir tek genç yoktur. 
Altmış bin bu kadar Türk memur arasında da siyakat bilen 10 kişidir, biri 
bu âcizdir.

Adalet Hanım, bu yetim zekâ evvelâ bütün kadınları geçti. 
Zannederim ki binlerle erkeği de geçecek. Mümtaz Beyefendi’nin nazar-ı 
hayretini celbetti. Ve imtihan için bir siyakat defteri verdi. Hanım on iki 
hata ile halletti. Aferin. Onu da beni de bir emr-i vaki karşısında bıraktı. 
Sabahleyin benim masam üzerine halledilmiş bir siyakat vesikası konmuş. 
Birdenbire bunu onun hallettiğine imkân vermedim ve sordum, ben hal
lettim, deyince kalktım bütün huzzar önünde alenen tefekkür ve tebrik 
ettim. Ya Rab! Sen bu masum çocuğu her nevi âfet ve dalâletten koru. Bu 
bir cevherdir. Büyük Allah onu saklasın, Amin.

§ Siyakata vukufu itibarıyla Türkiye kadınlan arasında bir tek eşi 
mevcut olmayan ve pek yüksek bir zekâ ile de mücehhez bulunan manevî 
hemşirem Adalet Hanım benim bir türlü göremediğim, ince ve kapalı 
harflerini seçemediğim öyle girift iki siyakat vesikası halletti ki, hayran 
oldum ve bu masumun çok yaşaması için Allah’a niyaz ettim.

§ Kâtip Suphi Bey, bazı bahrî ve askerî vesikalarda mimarların 
isimlerine, hizmetlerine, raporlarına, mühürlerine dair mühim işâretleri 
atlamış, nazar-ı dikkatini celbettim. Ve dedim ki: Bizde hassaten üç sınıfın 
efrâd ve hâdimleri az tanınmıştır. Evvelâ mimarlar, sâniyen mühendisler, 
sâlisen doktorlar. Tercümanlar sınıfına ait her kaydı da derhal yakalayıp 
hulâsaya geçiriniz.
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Suphi Bey’in pek mühim bir ser-mimarân raporunun kaydını ve 
meşhur Halet Efendi’nin maiyetindeki tercümanı nasıl ihmal eylediğini ve 
benim ne şekilde tashihe mecbûr olduğumu gösteren iki müsveddeyi bu 
defterin baş tarafında münasib bir yere yapıştırdım.1 Tashihlerim kırmızı 
kalemledir. Okuyan görür ki, tashih böyle olursa tarihî hakikâtler ve 
köşeler meydana çıkar. Bu da isbat ediyor ki, İçtimaî tarih usûllerini 
bilmeyenler uzun mümâreseleri de bulunmadıkça küçük kayıtların büyük 
ehemmiyetlerini kavrayamazlar.

1 Bu müsvedde Cevdet’in 6 numaralı hâtıra defterinde kayıtlıdır. Bir de bu defterde 
Cevdet, tasnif heyetinin yazdığı defterler kısmında 381 numaralı defterin Üçüncü Selim 
devrindeki mimarları gösterdiğini ve pek mühim bir vesika olduğunu kaydeder. O. E.

§ Mümtaz Beyefendi, dediler ki: Kastamonu’da Ata Bey Dârüşşifası 
varmış. Bunun tevliyeti hakkında bir vesika, içinde mühim bir şey yok, 
yazmıyahm. Aman dedim, dârüşşifalarm mikdarı, nerelerde olduğu, 
doktorları, mütevellileri, vakıfları çok lâzım birer mevzûdur. Bu 
müesseselerin tarihi meçhuldür. Hazır elimizde mezkûr dârüşşifa hakkında 
-adıyla, yeriyle, mütevellisiyle- bir vesika geçmiş daha ne gibi mühim bir 
şey arayacağız?

§ 23 Kânun-ı Sâni 1933’de Başvekâlet müsteşarı Kemâl Beyefendi 
odamızı ziyâret etti. Bizi taltif eyledi. Kâtiplere tasnif ve tahlil usûlünü 
öğretip öğretmediğimi sordu. Öğretiyorum dedim. Ve fişleri gösterdim. 
Ratibe Hanım’m vakıf müesseseleri, Ahmet Bey’in c’âmileri nasıl 
topladıklarını anlattım. Zaman usûlü ile tasnif meselesine dair küçük bir 
rehber de gösterdim.

§ Vesikaları şimdilik 17 sınıfa ayırdığımızı hatıralarımın birinci 
günü için yazdığım fıkrada arzetmiştim.

1. Evkâf, 2. Belediye, 3. Ticaret, 4. Tımar, 5. Hariciye, 6. Dahiliye, 
7. Saray, 8. Sıhhiye ve Tıbbiye, 9. Darphâne, 10. Zaptiye, 11. Adliye ve 
Şer’iye, 12. Askeriye, 13. Maliye, 14. Maarif, 15. Nafia, 16. Defterler, 17. 
Husûsî Kısım.

Defterler umûmiyetle hangi sınıfa mensub olursa olsun ayrı bir nevi 
sayılmış ve ayrı konmuştur.

Vesikalar, tomarlar açıldığı zaman yapılan zihnî bir tefrik ile bu 
sınıflara ayrılmaktadır. Bir vesika hangi sınıfa ait ise o sınıfın fihristine 
yazılıp bir numara konur, tabiîdir ki fihristlere hulâsaten geçen vesikaların 
tarih sırası ile kaydına imkân yoktur. Tarih sırası ayrıca “zaman fişleri” ile 
tesbit olunur.

§ Kâtiplerden Ahmet Bey’e bizden evvelki heyetin yaptırdığı evkâf 
vesikalarının hulâsalarını müş’ir fihrist üzerinde “zaman” itibarı ile nasıl 
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tasnif yapacağını söyledim. Zeki ve aşık adam, çabuk kavradı. Güç yerleri 
bana soruyor.

Evkâf vesikaları 4000’i mütecâvizdir. Bu vesikalar zaman itibarı ile 
ayrı bir deftere tasnif edilmiştir. Evkâf vesikalarını cami ve mescidler ile 
bâniler itibarı ile de diğer iki tasnife tâbi tutturdum. 7-8 yüz kadar fiş 
yaptırdım.

1. İstanbul ve taşranın hangi bir yerinde -kasaba ve şehir- hangi 
camiie ait vesika varsa o şehrin dahil olduğu hece harfini hâvi fişlere 
bakarak şehri ve o şehirdeki cami veya c’âmilere ait vesikaların numara
sını bulursunuz.

2. Yapanların adlan için de hece tertibi ile fişler yazdırdım. Meselâ; 
Fatih Sultan Mehmet veya Sokullu Mehmet Paşa... ilh. ‘in nerelerde 
hayrâtı olduğunu harflerine bakarak bulursunuz.

§ Kâtip Ratibe Hanımı da evkâf vesikalarından c’âmilerden gayrı 
müesseseler ile -çeşmeler, imaretler, medreseler, dârüşşifalar, 
bimarhâneler- vazife ve memuriyetler için umûmî bir tasnif yapmak üzere 
evvelâ küçük bir deftere elli sahifelik bir fihristi bu noktalardan tahlilât 
yaparak nakletmesini söyledim ve tarzını öğrettim. Hanım şimdi bu işlere 
çalışıyor. Yanlış olan cihetleri arasıra gösteriyorum, doğrultuyor. Bu, 
kendisi için ilk küçük ameliyâttır, hattâ derstir. Bu idmanda muvaffak 
olunca asıl büyük fihrist üzerinde -ki beş yüz sahifeliktir- deminden 
zikreylediğim nevler için temsil fişleri yapabilir. Bir insanı küçük 
mikyasta işe alıştırmadan büyük işe sevkeylemek hatadır sanıyorum.

§ Kâtip, Ahmet ve Münir beylerle Ratibe Hanım’a, fişlere “eşhâs” 
adlarının şu tarzda tesbiti muvafık olacağını söyledim. Meselâ; “M” 
harfini alalım. Evvelâ: sultan adları, sonra paşaların adları, sonra 
efendilerin, sonra ağaların, nihayet ünvansız adların tertibi lâzımdır. 
Şimdilik ünvanları kâle almayıp yalnız adları tesbit ediniz ve fakat aynı 
harfe dahil muhtelif ünvanh ve lâkin aynı adlı adamlar çıkarsa bunları 
yazarken ünvanları da hece tertibi ile yazınız dedim ve numûneler verdim.

§ Bugün bir kanun sûreti çıktı. Mümtaz Bey bu nedir? Dedi. Baktım 
çevirdim, hallettim. Süleyman-ı Kanunî devrinde yazılan meşhur kanunun 
Tevkiî Hamza Paşa arzı ile ve müteâkiben Sultan Ahmed-i Evvel 
zamanında ilâve edilen fıkraları hâvi suretidir dedim.

Mümtaz Bey Süleyman-ı Kanunî kanununa çok merâk etti. Ve dedi 
ki: Nerededir? Dedim ki: Ben defterhânede gördüm. Ve fazla olarak tere
kelerden satın aldığım yazmalar arasında bir tanesine de rastladım. Türkle- 
rin medenî tasavvurları bu kanunla meydana çıkar. Pek mükemmel ahkâmı 
hâvidir. Sanıyorum ki ben Süleyman-ı Kanunî kanununu görmemiş olsay
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dım ve kendimde bir nüshasına mâlik bulunmasaydım bu çıkan müsved
deyi hal ve aslına ircâa muvaffak olamazdım. Çok şükür muvaffak oldum.

Mümtaz Bey’in arzusu üzerine maliye fihristine yazdığım şu 
hulâsayı hatıra olarak alıyorum:

Arazî ve timar işlerinden “veraset, intikâl, tefviz”...ilh. maddelerine 
ve köylülerle sahib-i arzın, kezâ voynuk, yörük ve şâir cemaatler ile 
kapan, dalyan, meyhâne, bozahâne gibi ticaret müesseselerinin tabi 
tutulduğu ahkâm ve rüsûma dair kanunun suretidir. 28 sahifedir. Üst ve alt 
tarafı kopmuştur. 23. sahife Hamza Paşa kayıtlı işbu ahkâm; Tevkiî 
Hamza Paşa zamanında meriyete konmuştur manâsına alınmalıdır.

Süleyman-ı Kanunî kanunnâmesi ile mukayeseden anladım ki bu 
kanun onun ilâveli bir nüshasıdır. Hassaten 1000-1010 senelerinde ve 
sonra Sultan Ahmet zamanında ilâveler yapılmıştır.

Bakınız, ben evvelce defterhânede Süleyman-ı Kanunî devri kanuna- 
mesini görmüş ve haftalarca tedkik etmiş olmasaydım bu müsveddeye 
şöyle böyle bir arazî kanunu deyip geçecektim ve geçeceklerdi. Bir daha 
söyleyeyim, tarihî evrâk ve vesikaları bu nevi tedkikâtı evvelce yapmaya 
alışmış adamlardan gayrı kimse hakkı ile îfa edemez.

Mümtaz Bey’e Süleyman-ı Kanunî kanunun aynı dediğim zaman 
çok memnun oldu. Müstefid oldum dedi.1

1 Süleyman-ı Kanunî’nin Kanunnâmesi ile Fatih’in Kanun-ı Muhammedi si Tarih 
Encümeni Mecmuası nda neşredilmiştir. O. E.

Hâşiye:
Mümtaz Beyefendi, bir kaç gün evvel Süleyman-ı Kanunî devri 

kanununun ilâveli nüshasıdır diye keşfeylediğim kanunu üç dört gün 
mütalaa etti. Bu gün dediki: Yirmi yıl Şurâ-yı Devlet’te bulundum. Bütün 
kavanîni gördüm. Bu eski Türk kanunu kadar veciz, etraflı kanun 
görmedim.

§ Geçen 1932 Kânun-ı Evveli’nden 1933 Kânun-ı Evveli’ne kadar 
Vesâik Tasnif Heyeti’nin bir yıllık mesâisine dair Başvekâlet 
Müsteşarlığı’na umûmî ve mukayeseli cetveller gönderdim. Gelen 
cevabta: “12 kişilik bir heyetin senede 23.000 vesika hulâsa etmesi az 
görülüyor ve günde 70 vesika düşüyor, bu mikdarın bir kaç misline 
çıkarılmasını temin ediniz”, deniliyor.

Müsteşarlığa cevab yazdım. Bu vesikalar yirmi, otuz yıl evvele ait 
olsaydı ve rıkka hattı ile yazılmış bulunsaydı okuyup anlamak ve hulâsa 
etmek daha çok kolay olurdu. Halbuki onda birisi siyakat ve divanî hatları 
iledir. Sonra üslûb, örf, teşkilât, muamelâtın yeri, mesâlih mercileri 
itibarları ile de zamanımızdan bambaşka zamanın mahsulüdür. Bu heyette 
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uzun müddet idman görmedikçe bu vesikalar üzerinde kolayca yürünemez 
makam, “İlmî tasnif’ yerine adi kayıtlar isterse Mart’tan itibaren ona göre 
yazdırılır dedim.

Gelen ikinci cevabta: “Usûlü değiştirmek istemedik, hulâsaların 
günlük mikdarını arttırmak esbâbını temine gayret ediniz”, deniliyor.

§ Bugün heyet-i umûmiye muvâcehesinde hulâsaların “îcaz 
dairesinde” tahriri lüzumundan belki onuncu defa hatmettim. Ve tekrar 
ettim ki, hulâsada fikirlerin asgarisi gösterilir. Ve bu hürmetsizliği değil 

îcazı gözetmekten doğan zarurettir. Binaenaleyh

caso aLI j gibi tabirlere hâcet yok. 

Hem kelime, hem mürekkeb, hem zaman tasarruf edelim.
Fakat şu tabirler hem veciz, hem her nevi fikri icmâl ettiklerinden 

aynen yazılır. Medine-i Münevvere, Ravza-i Mutaharra, Hazreti 
Peygamber, Hazreti Ali, Hazreti Mevlâna, veya Celâlüddin-i Rumî, zat-ı 
şâhâne, taraf-ı hümâyun gibi.

§ Bu tasnif işine başladıktan iki ay sonra 974’den evvele rastgele 
bildiğimiz vesikalar olursa onları diğerlerinin kaydı gibi muhtasarca değil 
-kıymet ve ehemmiyetlerine binâen- tafsilli ve Avrupa’da mer’î ve bu nevi 
vesikalar için yapılan tarzda tesbit edelim. 1000 tarihinden sonrakileri de 
bu kadar itina ile tesbite imkân varsa da hem vakit çok geçer, hem maliye 
itiraz eder. Bir ay içinde 15 zat bu kadar az vesikamı çıkarır? der. İlmî 
ehemmiyet hasebiyle böyle etraflı yazdığımıza kâil olmaz. Onun için 
ancak 974’den evvelki vesikaları atideki tarzda münasib gördüm ve Kâtip 
Ahmet Bey’e de numûnesini verdim.

Örnek

Numarası, tarihi, nevi, adedi, ebadı (santimle) satırların adedi (bir 
sahifede) ilk ve son satırları, fasılları, hattın nevi, mühür, sahh, pençe tuğra 
gibi alâmetlerin kaydı, hulâsa-i umûmiyesi, mülâhaza. 1

1 mülâhaza vesikanın işbu 11 nevi haricinde kayda lâyık bir husûsiyeti varsa onu 
tesbite yarayacak sütundur.

Demek ki bu nevi vesikalar için on bir nevi kayıt yapılacaktır.
§ Bugün Rifat Bey’in evkâf fihristini tedkik ederken karar-ı İlmî 

hilâfına “medrese”lerden nicesinin evkâf fihristine kaydedilmediğini 
gördüm. Mümtaz Bey de dedi ki: Ben de bakıyorum bugünlerde maarif 
kısmı boş. Demek benim maarife kaydedeceğim şeyleri hep Rifat Bey 
çekmiş. Gülüştük. Kararı tekrar hatırlattım: Îlmî müesseseler maarif 
fihristine geçecektir. Fakat fihristin hitâmında denilecek ki, bu ilim 
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ocaklarını bir takım hayır sahibi Türkler vakfetmişlerdir. Demek ruhan 
vakf emelinden doğmuştur. Fakat madde ve maksat itibarıyla ilim 
müesseseleridir. Binaenaleyh maarif gözünde dahildir. Rifat Bey karara 
sadık kalacağını tekrar vaadetti.

§ Haşim Bey, evkâf kartonuna mevzû bir numarayı kadı arzını 

diye gösterip fihriste geçirmiş. Haşim Bey, Rifat Bey’in yaptığı 
fihristlerde muharrerâtm envâı yanlış teşhis etmesinden ve hulâsaları resmî 
bir vecâzetle ve kadîm üslûb ile yazmayıp “hikâye” tarzında yazdığından 
müteessir. Ricam üzerine müsveddeleri tashih ediyor. Güzel hatla beyaza 
çekiyor. Haşim Bey olmasa Rifat Bey’in adeta bakkal defterine dönen 
müsveddelerini bir devlet adamı ve bir arşiv müdekkiki nasıl bir hiddet ile 
görür bilmem.

Maamafih Haşim Bey’e dedim ki: Kadıların tevcihâta, müderris ta

yini, lüzumuna dair yazıları dan ziyâde jo’dır. Nasıl ki, bu arzların 

kenarlarına resmen kütükten çıkarılıp darcedilen yazılarda da “narp arzı ile 
olagelmiştir” kaydı var. Fazla olarak sadrazam da “kadının arzı veçhile 
tevcih olunsun” diyor. Demek ki adlî ve hukukî bir kaziyeye temas 

etmeyen maddelerde kadıların tahrirâtını nevine dahil saymak pek 

mucib olur, dedim. Muhterem ihtiyar kabul etti. Müteşekkirim.
§ Bugün memnunum ve büyük Allah’a hamdüsenâ ettim. Zira Yu

nus Emre’ye ait pek mühim bir vesikanın siyakatla muharrer derkenarını 
tamamiyle hallettim ve okudum. Bu vesika 1175 tarihinde Lârende kadısı
nın arzıdır ki Lârende’de medfûn Yunus Emre türbesi zaviyedârliğinin 
tevcih edilmesine dair arzıdır. Usûlen kadının arzı kadıaskere gitmiş ki 
şeyhülislâma arzı ve “tevcih buyurulmak mercudur”, diye yazmış ve “Dür- 
rîzâde” diye imza koymuştur. Bu, zaviyedârlık meselesinin tevcihâtına 
dair muhasebe kaydıdır ki, siyakatledir ve pek mühimdir.

1140 tarihinden 1175 tarihine kadar olan tevcihât kuyûdunu hâvidir. 
Bu sahifeye de aynen naklediyorum ki bu, benim mezkûr yazının sûret-i 
hallini gösteren yazımdır. Ve hürmeten Kilisli Rifat Bey’e de bir sûreti 
hediye edilmiştir.

Yunus Emre’nin Lârende’de medfûn olduğunu bilvesile zikreden bu 
istida pek mühim görüldü. Ve Mümtaz, Haşim ve Rifat Beylerle aramızda 
müzakereye zemin teşkil etti. Ben Sakarya kenarında Sarıköy’deki kabrin
den, Bursa’da Abdürrezzak mahallesindeki kitâbeden bahsettim. Herkes 
birer şey söyledi. Tarihşinas Osman Bey’i de yâdettik.1

1 Bu hatırlayış, Yunus’un hayatı hakkında Millî Mecmua nın 129. sayısına yazdığım 
makale ve mezarı hakkında Cumhuriyet gazetesinin 7 Teşrin-i Evvel 1932 nüshasında 
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Siyakat talimi için bir mekteb açılmazsa ve para verilmezse 
felâkettir. Yoksa bir zaman sonra vesikalarımızın yazısı kat’iyyen 
anlaşılmaz hâle gelecektir. Hakikat öyledir. Ben hakkın lütfuyla eğer 
Yunus Emre’ye ait siyakat derkenarını halletmeseydim ne olacaktı?

§ Mümtaz Bey Karasi sancağının asker efrâdmı gösteren ve Ali, 
Veli, Haşan tarzında yazılmış 1222 tarihli bir defter parçası gösterdi ve 
lüzumsuzdur yazmayalım dedi. Aldım, baktım. Esas itibariyle hakk-ı 
âlileri var, ehemmiyetsizdir. Fakat Karesi sancağının birçok köylerinin 
adları, dolayısıyla zikrediliyor. Böyle toplu köyler isimleri bize pek 
lâzımdır. Kaydediniz ve mülâhazahânesine 130 sene evvel Karasi 
sancağının köylerini gösterir deyiniz dedim.

§ Mümtaz Beyefendi, maliye işleri hafifledi dediler. Bunun sebebi 
var, kendilerine bir kaç defa ve son gün dahi arzetmiştim ki umumiyetle 
maliye sınıfına vergiler, baçlar, rüsûm ve malî tevcihât ve defâtir girer. 
Başka nevi muhasebeler, masraflar, irâdlar hangi sınıfa aitse oraya 
konmalıdır. Bahriyeye ait mesarif ve varidât-ı bahriyeye, askeriyeye ait 
olanları askeriyeye, maarife ait mesarif, irâdlar, tahsisât-ı maarife 
konmalıdır, tâ ki her sınıfın tarihi yazılırken o sınıfın mâliyesi, tevcihâtı, 
teşkilâtı beraber ve topluca taayyün etsin. Yoksa “bütün paraya ait şeyler 
mâliyeye mütaalliktir” diye umûmî bir fikir ileri sürülürse felâkettir. 
Demek ki arada sırada başka sınıflara konacak para vesikaları yanlışlıkla 
mâliyeye konmuş ki Mümtaz Bey şimdi düzeldi manâsına olarak bir 
tevazu ve kemâl eseri göstermiş oluyor. Allah ömür versin.

§ Bugün Mümtaz Beyefendi’nin hayır dualarını aldım. Çünkü 
kendilerine Türkiye’de yapılmamış fakat tedricen ve ufak mevzûlardan 
başlayarak yapılması lâzım “tahlilî fihrist” numûnesini gösterdim. Bu, 
bahriye fihrist-i umûmisi üzerinde yaptığım ve Kâtip Ahmet Efendi’ye 
numûne vererek, yanlışlarını tashih ile vücuda getirttiğim “küçük ve tahlilî 
bahriye” fihristtiydi. Umûmî fihriste teşkilâta, eşhâsa, bahriye mâliyesine, 
inşaata ve inşaat maddelerine...ilh. dair ne geçmişse herbiri için hece 
tertibi ile bir fihristti pek memnun oldu. Müdekkikler için ne kolaylık dedi 
ve samimî söylüyorum Allah senden ve seni tayin edenden razı olsun dedi. 
Hayırhah zat, ne temiz vicdânlı.

Şunu da sordu: Zaman itibarıyla de tasnif olacak mı? Evet dedim ve 
ilk numûne olarak evkâf vesikalarından dört bin bu kadarı üzerinde 

çıkan beyânâtım dolayısıyla olacak. Evet, Yunus’la ben de meşgul oldum. Fakat, Yunus 
hakkında en mühim İlmî tedkiki yapan lise edebiyat muallimlerinden ve bu kitabın ikinci 
kısmında Cevdet hakkında yazısı bulunanlardan Abdülbâkî'dvc. Bu değerli şâir ve 
mutasavvıfın eseri bu mevzû hakkında başka tedkike ihtiyaç bırakmayacak derecede 
kıymetlidir. O. E.
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yaptırdığım “zaman itibarıyla tasnif’ cetvelini gösterdim. Cenab-ı Hak 
itmâmına, müsaade buyursun, Amin.

§ Mümtaz Beyefendi 1260 tarihinde İstanbul mahallâtı nüfus 
defterini gösterdi. Parçalanmış, atalım mı, dedi. Baktım, mühim. Aman 
dedim, saralım, sarmalayalım numara yazalım. Zira Sultan Mecit devrinin 
mühim bir hareket-i medeniyesini, yani nüfus kaydını hâvidir.

§ îzzeddin Beyefendi’nin nüfus kaydına dair 1263 ve 1270 tarihli 
defterler üzerine nazar-ı dikkat-i âlilerini celbettim ve “ceride 
muhasebesine kaydedilmek üzere” tabirinin tasrihini rica ettim. Tâ ki bu 
odanın Türk medenî teşkilâtındaki mevkii tezâhür etsin. Mutabık kaldık.

§ îzzeddin Beyefendi’ye 200 senelik bir ^>>1 gösterdim. Şekli 

böyle olur dedim. Tabiî bu şekiller bizim son yüz senelik resmî işlerde 
görülen tarzda değiller. Nasıl ki îzzeddin Bey gibi Evkâf Kuyûd-ı Kâdime 
Müdürlüğü yapan ve resmî hayatın safhalarını iyi bilen bir zat bile “bu 
şekli görmedim” diyor.

Ben dedim ki: Bu heyetin bir ismi vardır. Vesikalar mektebi. Herkes 
burada cehlini giderir. Bu sözü herkes tasdik etti

§ îzzeddin Beyefendi’ye birçok 1er gösterdim, 1er birer

hükümdür dedim. Zâten resmen hüküm denildiği şu sûretle sabittir.

§ Mümtaz Beyefendi dedi ki: A^j^diye başlayan vesikaları ilk defa 

görüyorum. Cevap verdim: Bunlar ûjjLûa jLi veya müsved

deleridir. Sadrazam veya kethüdâ-yı sadr-ı âlî veya aldığı emre binâen 
reisülküttab kalem halifesine şu ve şu mealde bir şey yazılsın diye emir 

verirken iki şekilde verir: 1. a£jLjL 2. a£ve ilâve ettim, iş

ilerledikçe böyle birçok numûneler göreceksiniz.
§ Kâtip Ahmet Bey, bir sadrazamın ramazan zarfında matbahına 

giren yumurta ve sâireyi pek çok zannı ile hulâsasına “mühimdir” demiş. 
Mümtaz Beyefendi, vesikanın aslını bana göstererek: Mühim kelimesini 
hulâsadan tayyetmeyi teklif etti. Vesikaya baktım. Maiyetinde 1000 - 1500 
kişi yaşatan bir sadrazamın belki bir günlük yumurta sarfiyâtına bile hakkı 
ile tekabül etmeyen bu rakamı evvelâ tashih ettim 2. 300 + 480 = 2. 800’ü 
mütecâviz.

§ İskân müdüriyetinden mütekaid ve mülkiye mezunlarından Münip 
Bey, bize yeni kâtib tayin edildi. Eski evrâk-ı tarihiyenin rumuz ve 
uslûbunu göstermek için numûneler verdim. Üç gündür onlar üzerinde 
uğraşıyor, hulâsalar yapıyor. Yaptığı hulâsaları ruh ve esasa ait kusurlar, 
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noksan görüşler varsa tashih ediyor ve gösteriyorum, münakaşa ediyoruz. 
Bugün birçok vesikaların yanlışlıkla bahriye, adliye ve maliye sınıflarına 
konduğu zannmı veren kayıtlar gördüm. Yanma gittim ve o kayıtların bu 
sınıflardan başkalarına aidiyetini isbat ettim.

Konuşurken Münip Bey bir aralık bir arizanın üstünde “Devletin sul
tanım hazretleri sağolsun” ibaresini ele alarak bu, padişaha yazılmış dedi. 
Elayır, dedim. Bu, sırf sadrazama yazılır. Eski uslûb böyle idi. Padişaha 
ancak sadrazam yazar ki buna “telhis” derlerdi ve yazarken “sultanım” 
demez, “devletin, kudretin, mehabetin padişahım hazretleri” der, keser 
dedim. Berâtları da anlattım ve evkâf fihristinde 101, 102, 110 
numaralardaki berâtlar ile başkaca bir sadrazam telhisi dahi gösterdim. 
Çok memnun oldu. Hayırhah Mümtaz Beyefendi de öteden atıldı:

- Ben de müstefîd oldum, bilmiyordum. Sanıyordum ki “sultanım” 
tabiri yalnız padişaha yazılır dedi.

Bu hayırhah ve büyük kalpli zat beni böyle çok taltif eder.
ŞMümtaz Bey, Defterdar Reşit imzalı ve 1218 tarihli bir takım evrâk 

gösterdi. Bunlardan bir ikisini seçelim, diğerlerini atalım dedi. Lütfediniz, 
bana veriniz, tedkik edeyim dedim ve aldım. Baktım ki 1218 de birçok 
sancakların tekmil kazalarından müretteb zehâiri göstermektedir. Dedim 
ki: Bu zâhire meselesinden değil, bambaşka bir maddeden dolayı 
mühimdir. Bizim 1218 senesi salnâmemiz yazılırsa bundan mükemmel 
me’haz bulunamaz. Zira birçok sancakların topyekûn kazaları var. Hele 
bizim Bolu sancağının 140 sene evvel kaç kazası varmış ve adları 
nelermiş, bunları seksen defter karıştırmadan bulamayız. Hiçbir matbû 
tarihimiz yoktur ki bunları sırası ile göstersin. îşte Defterdar Reşit Efendi 
zehâir tertibi vesilesiyle birçok sancakların kazalarını zikrediyor ki bir 
nimettir. Mümtaz Bey cevaben dedi ki: Hakikaten öyle. Ben takdir 
edememişim. Bu mübarek, kibirsiz ve hakikât dostu olan zatla beraber 
yaşamak saadettir.

§ Haşim Bey sordu: Ser-mimarân-ı hassa imzası ile bir arz vardır. 
Neccar tayfasından falan ... cizyedardan almak üzere bir miktar cizye 
evrâkmm havalesini niyaz etmekle mes’ulünün is’afına dair. Bu defterdara 
havale edilmiş cizye emininin de derkenarı var.

Dedim ki: Madem ki “hassa” imzası iledir, saray faslına girer. Cizye 
evrakının nasıl olduğunu göstermek için dolapta mahfuz üç nev’e 
munkasem cizye tahsilinde halka verilecek mühürlü kâğıdı çıkardım, 
memnun oldu. Ah millî vesikalar, ne kadar meçhul şeyler.

§ Ahmet Bey’i, Kilisli Rıfat Efendi’nin büyük hatalar irtikâbı ile 
berbat eylediği evkâf fihristini ben görüp tashih eyledikten sonra ikinci 
defa gözden geçirmeye memur ettim. Bugün 109 ve 113 numaralı vesikayı 
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ve daha nicelerini gösterdi. Rifat Bey, ^’e olberâta da hüküm deyip 

geçiyor. Bu zata vakti ile numûneler göstererek anlattım ki berât, bir 
vazife veya memuriyet tevcihini gösterir ve tuğralıdır. Hüküm ise çok defa 

tuğrasızdır ve yalnız resmî maslahata ve hukuk meselesine dairdir.

ile hüküm bir gibidir. Ancak ferman tuğralıdır ve ûjjUa j tabirini 

hâvidir. Evkâf fihristinde 105 numaradaki vesika, yalnız hükümdür. 

Berâtlar da bazen tuğrasızdır. Fakat daima: Q r- ı q

JjI cs-jlSİA ^1jğ ^1 jkL 3 diye başlar.
*

* *

Cevdet’in Hazine-i Evrâkta geçen iki senelik hayatını bir ayna gibi 
aksettiren şu yazılarını bilhassa 134. sahifeden buraya kadar okumak 
zahmetinde veya nimetinde bulunmuş olanlar teslim ve takdir ederler ki bu 
zat; rahat, huzur ve selâmeti fikir içinde bu vazifede uzun müddet 
bulunsaydı kim bilir daha neler yapar, ne gibi müşkülleri halleder ve orada 
çalışanları daha ne kadar tenvir ve irşâd eylerdi? Bunda hiç şüphe 
edilemez. Ne yazık ki şimdi izâh edeceğim hallerle hastalığı ve en nihayet 
ölümü ilim ve tarih âlemini bu hizmetlerden mahrum bırakmıştır.

Ancak dikkat edilmişse anlaşılmıştır ki Cevdet; hep kendisine ne 
sorulmuşsa, ne gösterilmişse yalnız onlar hakkında mütalaalarını söylemiş 
fakat kendiliğinden ben de şu evrâkı alıp tedkik ettim ve şunları buldum 
dememiştir. Adeta yabancı bir adam Hazine-i Evrâk’ın bir köşesinde 
misafir sûreti ile oturmuş, orada çalışanların ondan başka hepsi emniyet ve 
itimada lâyık kimseler, yalnız o aralarında yabancı ve itimada şâyân değil. 
Bu nasıl olur?

Tarihî Evrâk Tedkik Heyeti başkanlığına getirilen bir adam yalnız 

fetva emini gibi ne sorulursa, ne gösterilirse: O ^1 ^1 ^1»Jl olur 

yahut olmaz tarzında fikirler mi beyân etmelidir?
Okuyucular bu ciheti sormakta ve araştırmakta haklıdırlar. Fakat biz 

Cevdet’in arkadaşları onun bu mesele hakkındaki ıztıraplannı daha orada 
çalışırken kendisinden dinlemiş olduğumuz için başkaları gibi hayretler 
içinde değiliz. Yalnız şu kadarını söyliyeyim ki Cevdet; en büyük müş
külâtı beraber çalıştığı bazı arkadaşlarından ve bilhassa Hazine-i Evrâk 
müdür muâvini Musa Bey’den gördüğünü anlatırdı. Halim, selim ve yaşı 
itibarıyla her türlü ihtirastan ve tûl-i emelden âzâde faziletli bir zat 
olduğunu bildiğim Musa Bey hakkında Cevdet’in tenkillerini o zaman 
mübalâğaya hâmi ve rahatsızlığına atfederdim. Fakat hatirâtında bunları
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Cevdet’in acı ifadelerle tekrar etmiş olduğunu görüyoruz. Şu kadar ki, o 
ifadeleri aynen neşirde fayda görmedim. Yalnız Tarihî Evrâk Tedkik 
Heyeti’nde Cevdet’ten sonra çalışacak reislere ders, heyetin merciini ikaz 
ve Cevdet’in oradan çekilmesi sebeplerini de izâh mâhiyetinde olmak 
üzere hatırâtın birkaç parçasını aşağıya naklediyorum: Şu yazıları 
Cevdet’in biraz da vehme kapılmış olduğu zannmı vermekledir ve 
ölümünden sonra evrâkı ve kitapları arasında çıkacak tarihî vesikalar 
dolayısıyla hakkında söylenecek sözlere karşı adeta kendisini müdafaa 
ettiği görülmektedir:

“A. Meşrutiyeti müteâkib donanma cemiyeti menfaatine hükümetin 
muhtelif dairelerdeki köhne vesâik ve defterleri ve Umûmî Harb esnasında 
âlî satış komisyonunun eski toplar gibi birçok yâdigârlar arasında Evkâf 
Müzesi’ne ait 20 kadar Kur’an-ı Kerimleri ve Ayasofya ve Maliye ve 
Topkapı metrûkâtmdan birçok defterleri sattığı esnada merhûm Mahmud 
ve Sadık Efendiler gibi bazı açıkgöz kitapçıların elde ettikleri eserler ara
sından satın aldığım kadîm şeyler.

B. Yine meşrutiyetten sonra Harbiye meydanında resmen yaktırılan 
binlerle evrâk arasından şunun bunun alıp bakkallara sattıkları vesikaların 
arasından seçtiğim ve satın aldığım mühim evrâk-ı kadîme.

C. Yine meşrutiyeti müteakip maliye Hazine-i Evrâk’ından köhne! 
bahânesi ile çıkarılarak darphâne külhanında yaktırılan binlerle vesâikten 
dördüncü derece memurların elden sattıkları birçok kuyûd ki bir haylisi 
merhûm Mahmud Efendi’ye satılmıştı.

Ç. Yine meşrutiyeti müteakip 700 araba ile Bâb-ı Âli’ye taşıttırılan 
vesâik arasında yollarda düşenlerden hamal ve çocukların toplayıp 
sahaflara sattıkları, resmî hademenin yok pahasına şuna buna verdikleri 
pek cüz’î evrâk.

D. 1931’de en son maliye Hazine-i Evrâk’ının Bulgarlara satılması 
sebebi ile doldurulan balyalardan arta kalıp yerlere serpilen ve tanzifât 
arabaları ile denize döktürülen evrâk meyanında sokak çocuklarının elde 
ettikleri yarım çuval kadar evrâk ki bir veya iki paketine de yazmışımdır.

Bir gün bir dost, hem hakiki bir dost demişti ki: Senin gül kadar afîf 
olduğunu bilirim ve devlet vesâiki ancak senin dehşetli raporun sayesinde 
kurtarıldı. Fakat senin Hazine-i Evrâk’ta tasnif işine memur edilişin senin 
için ve şendeki vesâik için fena bir talih teşkil etti.

Dedim ki: Benim hakiki dostlarım benim senelerden beri vesâik 
topladığımı ve hükümetin de maalesef senelerden beri vesâik yaktığını, 
sattığını bilirler ve nihayet ben İsmet Paşa’ya yazdığım müthiş raporda 
“ben sokak çocuklarından birçok vesikalar satın aldım” diye haber verdim. 
O halde kim bana bu vesâiki çaldın diyebilir? Deseler de cevabım şudur:
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Hükümetimizin vesâik satması cürüm teşkil etmiyor da satış yerlerinden 
parası ile vesâik tedârik etmiş bir tarihçi neden mücrim oluyor?

Evet, ben Mektupçu Osman, Doktor Süheyl, Hafız Kemâl ve Hüse
yin Beyefendilerin pek iyi bildikleri veçhile maliye Hazine-i Evrâk’ı Bul
gari ara satılırken döküntülerini aşıran ve toplayan sokak çocuklarından 
cem’an yarım çuval dolusu kadar vesâik aldım. Bunun gizli yeri var mı? 
Birkaç paketin üzerine de yazmışımdır. Diğerlerini yazmadım. Çünkü otuz 
yıldır pek muhtelif yerlerden damla damla toplatarak tedârik edilmişlerdir 
ve sonra ben işte arzediyorum ki bu vesikaları mezkûr vâsiler heyet-i âli- 
yesi lütfen sattırmasınlar “Cevdet bunların müzede bir büyük camekânda 
teşhirini ve ilim adamlarının istifadesine terkini rica etti” desinler.

Demek ki ben dişimden tırnağımdan arttırdığım para ile aldığım bu 
birkaç yüz evrâk, ferman, berât ve sâireyi yine gönlümle millete hediye 
ediyorum. Daha ne lâzım, hulâsa söyliyeyim: Bendeki vesâikten bazıları 
ihtimal ki Hazine-i Evrâk’ta da yoktur.

Dostum şöyle bir mülâhaza daha söylemişti: Acaba demezler mi ki 
“Cevdet bunların bir kısmını olsun Hazine-i Evrâk’tan aşırmıştır” dedim 
ki derler. Hassaten benim Hazine-i Evrâk’ta varlığını ilmen ve fazileten 
bir mikrop kadar muzır gördüğüm iki üç mel’un vardır ki bunlar her vakit 
öyle iftiralar uy durabilirler. Ancak benim Hazine-i Evrâk’taki mevkiim şu 
idi:

A. İleride bir şey söylenir mülâhazası iledir ki tasnif odasına 
herkesten sonra gelirdim. Ve zaten beni gözleyenler de vardı.

B. “Okurken bir şey çalabilir” dedirtmemek içindir ki vesikalara 
kat’iyen el sürmezdim. Evvelâ memurlar açarlar, görürler ve icab edince 
bana verirlerdi. Bende hafi yelerin zaten haberleri olan bu vesikaları okur 
veya gözleri önünde dolaba kordum.

C. “Bizden sonra kalıyor, belki o vakit çalıyor” denemek için de 
herkesten önce ve baze dört beş kişi ile birlikte çıkardım.

Ç. “Ya gündüzün şunu bunu okurken bir iki yaprak çalarsa" 
dedirtmemek içinde koynumdan ne zaman bir cüzdan çıkarsam ve ne 
zaman mektup ve şâire koysam mutlaka bence malum olan! bir iki 
hafi yenin! gözü önünde yapardım ki herşey âşikâr olsun [bu taaccüb 
işâretlerini Cevdet koymuştur.]

D. “Ya paket yapıp evine yollatıyorsa” dedirtmemek içinde esasen 
gizlice memur edilmiş ve sûreti mahsûsada talimât! aldığını iyi bildiğim 
hademeyi çağırır ve eve kendi eşyamdan defter, kitap ve not gibi neler 
gönderteceksem mahsûs bir bahâne bularak derdim ki: Şunların arasına bir 
bak, pul, mektup, telgraf gibi şeyler karışmış olmasın. Tabiî hademe giden 



196 MUALLİM M. CEVDET’ İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

paketi iyice muayene ettiği ve kendi sardığı cihetle bu iftiraya mahal 
kalmazdı.

Halbuki benden başka hiçbir reis ne Emîrî merhûm, ne İbnüT-Emin 
Mahmud Kemâl, ne Musa beyler kontrole kendilerini tabi tutmamışlar ve 
pek de iyi yapmışlar. Fakat, ben düşman ve vesâik sahibi olduğumdan 
böyle bir tedbir lâzımdı. Şunu da söyleyeyim ki Musa Bey mahzen ile 
Cevat Paşa Kütüphanesi’ne yanına kimseyi almayarak gider. Ve saatlerle 
kalırdı. Bu adamın ne çaldığını bilmem ve çalacağını da zannetmem. Fakat 
bakınız ne cüret ki “o daima mahzende yalnızdı” deseler ben müstakim 
adamım demekten gayri delili kalmaz. Ben öyle bir gaflette bulunmadım. 
Başka şekilde iftira olmaz mı? Olur amma ne yapalım?

Benim Hazine-i Evrâk’tan çekilmemde sıhhatimin bozulması ve 
ücretin maaşa tahvil edilmemesi gibi azîm iki maddî sebep vardır. 
İstifanâmem husûsî evrakım arasında olup okunabilir. Fakat manevî 
sebepler çoktur. Biri hafiyelerin mevcudiyetidir. Bakınız öyle bir emir 
getirdiler ki vesâik 24 saatten fazla reisin önünde dahi kalamaz. Bunun 
üzerine tahammülüm kalmadı siz “âlim reis” istemiyorsunuz, mukayyid 
ketebe istiyorsunuz. Buna riyaset şerefi tahammül edemez manâsına 
sarahaten gelen bir cümle yazarak şerefle çekildim. (15 Nisan 1935)

Hazine-i Evrâk’ta tasnif riyasetine İlmî müşkülâtı tedkik ve hal için 
mi çağrıldım, yoksa kapıda iş, güç sahipleri varmış ve sanki tekâüd veya 
nasb haberlerini müş’ir evrâkm intâcını bekliyorlarmış gibi “muamele 
evrâkı” mukayyidi olarak mı getirildim? Yani tarihî vesâik âlimi mi? 
Yoksa evrâk ketebesi olarak mı? Vasiyetnâmeme bu “Hazine-i Evrâk, 
vesâik, satın alma ve çalma” meselelerinin vaz’ı, benim vefatımda 
meydana çıkacak vesâik karşısında zaten dostlarımdan pek çoğunun 
malûmu olan hakikâti bir kere daha ışıklandırmak içindir.

*
* *

Başvekâlet Müsteşarlığına

Aşağıdaki sebepler dolayısıyla Hazine-i Evrâk Tasnif Heyeti 
başkanlığından affımı rica ediyorum:

1. Bir tozlu vesika iğnesi ile parmağımda açılan ve bir buçuk ay 
devam eden müthiş yaradan sonra doktor Hazine-i Evrâk’ın tehlikeli 
muhitinde çalışmama müsaade etmiyor.

2. Muallim iken, her türlü kat’iyâttan sonra 154 lira alırken burada 
yalnız 117 lira ücretle çalıştırılmaklığım büyük ziyân vermiştir. Açığım 
her ay 37 lirâdan 28 ayda müthiş bir yekûn tutmuştur.
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3. 28 ay tekâüd hakkından mahrum kalışım tehlikeli olmuştur.
4. Emsâlim, maarif hizmetinde iki defa zam görmüşlerdir.
5. “Bazı fena hâller” de devama ve tahammüle imkân bırakmamıştır. 
Yüksek teveccühlerinizin bekâsını niyaz ederim.
7 Mart 1934 Hazine-i Evrâk Tasnif Heyeti Başkanı

M. Cevdet înançalp

M. Cevdet İnançalp’a
Başvekâlet Hazine-i Evrâk Tasnif Heyeti Başkanı

7/IV/ 1935 tarihli istifanâmeniz pul yapıştırılmak üzere geri 
gönderilmiştir.

Beş maddede tesbit ettiğiniz istifanızı mucib sebeplerden dördü açık 
ise de beşinci madde vâzıh olmadığından ayrılmak istediğiniz şu günlerde 
karanlık bir nokta kalmamak için bu maddenin de tavzihini dilerim.

8/IV/1935 Başvekâlet Müsteşarı
Kemâl Gedeleç

Başvekâlet Müsteşarlığına

7 Nisan 1935 tarihli istifanâmemin 5. maddesini tavzih eylemem 
hakkında gelen 457 sayı ve 8 Nisan 1935 tarihli emimâme-i âlileri 
mucebince mezkûr maddeye müfredâtı ile izâhât ilâve ediyorum.

İstifamın sebepleri şunlardır:
1. Bir tozlu vesika iğnesi ile parmağımda açılan ve bir buçuk ay 

devam eden müthiş yaradan sonra doktor Hazine-i Evrâk’ın tehlikeli 
muhitinde çalışmama müsaade etmiyor.

2. Muallim iken her türlü kat’iyâttan sonra 154 lira alırken burada 
yalnız 117 lira ücretle çalıştırılmadığım, büyük ziyân vermiştir. Açığım 
her ay 37 lirâdan 28 ayda müthiş bir yekûn tutmuştur.

3. 28 ay tekâüd hakkımdan mahrum kalışım, tehlikeli olmuştur.
4. Emsâlim, maarif hizmetinde iki defa zam görmüşlerdir.
5. “Bazı fena hâller” de devama ve tahammüle imkân bırakmamıştır.
Şöyle ki:
A. Hülâsaların gittikçe artması, reisi lâzım gelen metinlerle vesika

ları okuyup tashih yapamayacak vaziyete getirmiştir.
B. Tarihî birçok meseleleri çözmek ve aydınlatmak için kitab karış

tırmak, defterime not almak, kayıt çıkarmak icab eylediği zamanlar hattâ 
tek bir “muârız”ım “Reis, boş vakit geçiriyor, tasnif işile uğraşmıyor” diye 
şayiâ yayması çok kötü oluyor. Böyle bir kötü şayiâ, faraza üç iyi 
şahadetin kıymetini mahvetmeye kifâyet eylemektedir.
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C. Vesikaların bir günden fazla masada kalmasının emimâme ile 
men’i, nice mühim meselelerin kavranmamasına sebep olmaktadır. Bu hâl, 
Reisi, (archiviste paléographe) bir müsteşar olmaktan çıkarıyor. Dairelerde 
eskiden görmüş olduğumuz ketebeden bir (Mukayyid Haşan Efendi) 
mevkiine düşürmektedir.

D. Tarihî vesika hallinin verdiği güçlük ile sıhhatimin narinliği 
haftada bir gün olsun istirahati mecbûrî kılıyor. Bu madde, Neşriyât 
Müdüriyeti’ne arz ve bu bâbda rica edildiği halde bu defa gelen emirde 
yine sebep sorulması itimadsızlıktır. Seleflerimden hiç kimse haftanın her 
gününde sabahtan akşama kadar heyet arasında ve tozlu vesikalar içinde 
çalışmayı göze almadığı gibi istirahat günleri de mesele teşkil etmemiştir.

E. Nizâmnâmenin verdiği hak dairesinde ve nezâketle olarak son 
günlerde iki zata yaptığım İlmî ihtara karşılık alenen ünf ve hakaretle 
cevab almışımdır.

Bu sebepler riyasetten çekilmemi zarurî kılmıştır. Makam-ı 
sâmilerini muhaberât ile rahatsız etmemek ve gider ayak yeni bir mesele 
çıkarmaktan yorgun kafamı kurtarmak için müphem geçtiğim ‘bazı fena 
hâller’i işte emr-i sâmilerine hürmeten izâha mecbûr oldum. Son ricam, 
riyasetten affımdır. Bu makamdan çekilirken Bay Selâhaddin’den daima 
nezâket görmüş olduğumu zikreylemeyi de borç bilir ve yüksek 
teveccühlerinizin bekâsını niyaz ederim. 13/4/1935 Tasnif Heyeti Reisi

M. Cevdet înançalp

Cevdet înançalp 
Tasnif Heyeti Reisi

13/IV/1935 günlemedi istifanız tedkik edildi. Beşinci maddede izâh 
olunan sebeplerden devamın murakabesi ve çıkan işlerin takib edilmesi 
infiâli mucib olacak ve itimadsızlık telâkki edilebilecek hâllerden olmadığı 
gibi her memurun memuriyet hayatında ittibâ etmesi zarurî bulunan 
esaslardan olduğu izâhtan vârestedir. Ancak diğer 4 maddede tesbit 
edilmiş olan sebepler muhik görülerek istifanız kabul edilmiştir.

îşe başladığınızdan beri resmî ve tarihî evrâkın tedkik ve tasnifinde 
görülen gayret ve faaliyetinizden dolayı teşekkür eder ve saygılarımı 
sunarım. 15/IV/1935

Başvekâlet Müsteşarı 
Kemâl Gedeleç
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VII. CEVDETİN MİLLÎ - DÎNÎ TALÎM VE TERBİYE, 
ve GENÇLERİ YETİŞTİRME USÛLÜ

Muallim M. Cevdet’e bir kusur atf ve isnâd olunmaktadır: softa, 
hoca ve daha açıkçası dindar olmak. Bunu çok kimselerden def’atle işitti
ğim gibi bu kitabın ikinci kısmında yazısı bulunanlardan bazı dostları ve 
talebeleri de bunu yazmışlardır. Meselâ iki sene kadar birlikte çalıştıkları 
ve bundan evvelki paragrafta belki kırk defa adı geçen Tarihî Evrâk 
Tedkik Heyeti âzâsmdan Mümtaz’ın bile:

“Cevdet taşralıdır. Cübbeli, sarıklı ve sakallı bir talebe olarak 
İstanbul Muallim Mektebi’nde tahsil etmiş ve hayatının son demine kadar 
softalık ruhunu taşımıştır”. Dediği görülmektedir. Ne müthiş hata! Ne 
büyük aldanış! İşte Cevdet böyle anlaşılmaz bir muamma idi.

Doktor Feridun Nafiz’in yazısından da Alman müsteşriklerinden 
Kari Sushayem’in Cevdet’i -İbn Batuta’ya Arapça zeyl yazdığı için- 
sanklı ulemâdan sanmış ve doktorun Cevdet’in şapka giyen fâzıllardan 
olduğuna bu Avrupah nezdinde şehâdet etmiş olduğunu hayretle 
öğreniyor. Ya Rab! Bu Arapça ne fena bir lisanmış ki bilenleri hep hoca 
ve softa sanıyorlar.

Hattâ daha ileri gidenlerde olmuş ve “Cevdet mürtecidir” diyenler de 
görülmüştür. Ve hattâ kendilerinden yazı istediğim bazı kimseler Cev
det’in bu şöhretinden ve kendilerinin ise son derecede münevver ve tarak- 
kiyi sever olduklarından dolayıdır ki bu mürteci için iki satır yazı yazmak
tan bile çekinmişlerdir.

Cevdet’in hayatını yazarken hiçbir köşesinin karanlıkta kalmamasını 
istediğim için bu köşesinin de aydınlanması ve Cevdet’e sürülmek 
istenilen bu kara lekenin silinmesi ve iz bırakmaması için bir kaç söz de 
burada söylemek ve bir iki vesika da bu vesile ile neşretmek istedim:

Cevdet’in medreseden yetişmiş bir softa olmadığını bundan evvelki 
paragraflarda etrafı ile anlatmış ve kendisine bu vasıflan isnada sebep olan 
Arapça ile şark-îslâm kültürünü nasıl edindiğini de söylemiştim.

Hattâ Cevdet; medreseden yetişen muallimler, müderrisler ve vâizler 
için: “zamana uymuyor, muhîti anlamıyor, garbın son tarakkiyâtını takib 
etmiyor ve asrî yaşayış âdâbı ile tedris usûllerini bilmiyor” diye isimler ve 
vak’alar tasrih ederek bunlar hakkmdaki fikirlerini, tenkitlerini açıkça söy
lemekten çekinmezdi ve Türk gençlerini dinsizliğe sevkeden bir dereceye 
kadar da bu türlü hocalardır derdi. Husûsiyle hukuk mektebinde okurken
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Mecelle yahut Kitabü’n-nikâh hocalarından birisinin Uj ile

başlayan bir ibareyi îslâm olan ve olmayan fakat çoğu oldukça münevver 
bulunan bir talebe kütlesi kaşısında nasıl söyleyip izâh ettiğini anlatır ve 
talebenin de hoca ile nasıl eklendiklerini ve o hocanın bu tavır ve vaziyette 
îslâmiyete nasıl söz getirdiğini söylerdi. Dârülmuallimin’de din dersleri 
okutan diğer bir kısım sarıklı hocaların yazılarının, tavırlarını ve bilhassa 
tedris usûllerinin talebe üzerinde ne fena tesirler bıraktığını ve hele 
bunlardan birisinin fazla olarak dershânede talebe karşısında ağız dolusu 
balgamı nasıl yerlere saçtığını ve bundaki kabalığı ve gayr-ı sıhhîliği 
anlata anlata bitiremezdi ve sonunda da bizim sanki hocaların yaptıkları 
fenalığın derecesini göstermek için Abdullah Cevdet’in “Âdâb-ı muâşeret 
rehberi” mukaddemesindeki fıkranın -oldukça mübalağalı bulmakla 
beraber- okunmasını tavsiye ederdi.

Fıkra aynen şudur:
“Sultan Aziz zamanında Japonlar dinî tedkikâtta bulunmak ve bizim 

din âlimlerimizle mübahese ve mübâdele-i efkar etmek üzere İstanbul’a 
resmî surette bir ruhanî göndermişler, hükümet bu muhterem Japonu 
misafir-i hâs edinmiş, hizmetine bir saray arabası, hademe ve bir tercüman 
tahsis etmiş. O zamanın a’lem-i ulemâsından ak sakallı, san mesli pabuçlu 
ve kollan gayet uzun cübbeli bir hoca efendi Japon ruhanisi ile 
mübaheseye memur olmuştu. Japon ruhanî mükemmel İngilizce 
söylüyordu. Biraz Fransızca ve daha iyi Almanca biliyordu. Arapça 
tekellüm ve tahrire muktedirdi. Bizim a’lem-i ulemâmız Türkçe’den başka 
hiçbir lisanla mütekellim değildi. Bildiği Arapça ile ne tekellüm ne de 
inşâya iktidarı yoktu. Japon ruhaninin tırnaklarının paklığı, elbisesinin 
temizliği, gözlerinde yanan zekâ ateşi ve istiknah nuru bizimkinin yanında 
daha ziyâde parlıyor, göze çarpıyordu. Bir gün saraya kadar gitmek üzere 
gayet müzeyyen, geniş ve nefis kadife ile döşenmiş olan arabaya Japon 
ruhanî ile Müslüman hoca yan yana oturmuşlardı. Araba henüz hareket 
etmemişti -hatırladıkça hâlâ tüylerim ürperir ve kızarırım- bizim hoca 
başını arabanın dışarısına çıkardı. Eliyle burnunu tuttu, müstekreh bir ses 
çıkardı, arabanın basamağını berbat etti ve siyah tırnaklı ıslak parmaklarını 
o güzelim arabanın kadifesine sildi. Japon ruhanî bu hâli gördü, 
simâsından gayet derin bir istikrah ve teberrüd alâimi okundu. Aradan bir 
hafta geçmeden Japonyalı ruhanî Darü’l-Hilâfetü’l-îslâmiye’yi terketti.

Bu Japonyalı rahip efendi û- buyuran din-i mübîn-i 
İslâm’ın müntesipleri ile görüşmek ve belki İslâm dinini kabul etmek ve 
vatandaşlarına da kabul ettirmek fikri ile gelmişti. Fakat...
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Bu vak’ayı, evet bu pek mühim vak’ayı anlatan muhterem zat lehü’l- 
hamd ber-hayat ve el-yevm Mütekaidîn-i Askeriye Ticaret Anonim Şirketi 
ve Teâvün Cemiyeti’nin müessisi Kişmirli Mehmet Sadık Paşa’dır”.

Şimdi rica ederim, medreseliler ve softalar hakkında bu fikirleri 
besleyen ve Abdullah Cevdet’i sevmediği ve yazılarını mübalağalı 
bulduğu halde bu mevzûa dair olan yazısını bile herkese tavsiye eden bir 
adama softalık, mültecilik isnadı doğru olur mu?

Cevdet; din dersleri hocalarının talebe karşısında alması lâzım gelen 
vaziyetler hakkında da fikirlerini söylemiştir. Ezcümle kendisinden din 
derslerinin nasıl okutulması lâzım geleceği hakkında Maarif vekâletinden 
sorulan suâle vermiş olduğu cevabta liselerde okutulan kitabı kastederek 
diyor ki: “Yalnız bu eserde değil bütün dinî, gayr-ı dinî talebe kitaplarında 
şu tadilât matlûbtur: Musahabe şeklinde, sevimli, cazip bir üslûb, müselsel 
ve katı ifadeyi terk. Bütün derslerin ve o meyanda din derslerinin kız ve 
oğlanlara verilecek kısımları üzerinde çok düşünmek, erkeklerin hayatına, 
ihtiyacına uyacak misâlleri intihab etmek mevzû-i bahs olurken kızları 
unutmamak. Demek isterim ki, ihtilâm, hayız, âdet-i şehriye bahisleri 
geçerken hocanın derste çok müteyakkız davranması lâzım geldiği kadar 
eser yazanlarında, program tertip edenlerin de bu bâbda etraflı ve ihtiyatlı 
düşünmesi lâzımdır. Resmî bir kitabın içindeki misâllerin, kullanılan bazı 
tabirlerin “bulûğa ermeyen, henüz eren, ereli hayli zaman geçmiş olan'’, 
muhtelif talebe ve talibât üzerinde yaptığı muzır ve müstehcen tesirlere 
kırk kere şahit olmuşumdur. Bendeniz gençlere fiilen ders vermeyen 
veyahut vermekle beraber dersinin talebe ve talebât arasında sûrcti 
in’ikâsını veya tevilâtını hattâ, müncer olduğu bazı müessif hâlâtı 
görmemek isteyenler için ayrıca bir talimât yapılması taraftarıyım. Kaş 
yaparken göz çıkartmamak, din ve ahlâk dersi verirken ahlâksız 
yapmamak şiân elbette sâlim bir hatt-ı harekettir”.

îşte bu mütalaada Cevdet’in softa olmadığını ve softa zihniyeti 
taşımadığını gösterir.

Cevdet’e mutaassıb diyenlerde aldanırlar. Cevdet taassubun -velev 
ki kelli, felli bir Müslüman hoca efendiden sadır olsun- düşmanı, ilim ve 
faziletin ise -yine velev ki bir gayr-ı Müslimde görülsün- takdirhânı idi. 
Medreselerde, c’âmilerde ders okutan Müslüman hocalardan Arapça öğre
nemedi ğini ve o lisanı kolaylıkla Müslüman olmayan Beyrut katolik 
papaslannm kitaplarından öğrendiğini söyleyerek “Allah onlardan razı ol
sun” diyecek kadar liberal olan Cevdet’e hiç mutassıp denilir mi? Bu tabi

rin Arapçası dır ve bu tabir İslâm an’anesine göre ancak Pey

gamberin ashâbına yani arkadaşlarına söylenir. Hâl böyle iken Cevdet’in
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papaslara j demesi ve sözünü bu

gibi yerlere her zaman sarfetmesi en münevver ve en liberal adam oldu
ğuna delâlet etmez mi? Hattâ Hahambaşı Becerano Efendi’nin ölümünü 
havâdis olarak yazan Akşam gazetesi parçasını keserek kenarına “Allah 
rahmet eylesin, âlim ve fâzıl bir zattı” diye tezkiye eden ve sarıklı hocalar 
hakkındaki kanaatlerini de biraz evvel dercettiğimiz fıkralarda göstermiş 
olan Cevdet’i taassupla ittiham etmek bilmem ama pek insafsızlık olur.

Hele Cevdet’e irtica isnad eylemek affolunur özürlerden, 
kabahatlerden değildir. 1908 inkılâbından beri çok işittiğimiz ve pek çok 
kullanmaya başladığımız “irtica” tâbirinin esefle söyleyeyim ki ben 
manâsını hâlâ anlayamadım. Eğer irtica; gidilen herhangi bir yoldan, bir 
meslekten geriye dönmek, daha iyiyi bırakıp kötüye gitmek demekse 
Cevdet’i iyi tanıyan, bütün evrâkını ve vesikalarını gözden geçirmiş olan 
şu satırların yazıcısı onda böyle bir şey görmemiş ve sezmemiştir. Bu 
sözler ve bu isnad olsa olsa Cevdet’in dine, dinî tedrisâta taraftar hattâ 
sözle değil, bilfiil dindar oluşundan ileri gelmiş olsa gerek. Bu bir kabahat 
midir?

Cumhuriyet rejiminde vicdân hürriyeti en esaslı umdelerden birisi
dir. Bu devirde dinsizlik nasıl taarruzdan masûn bir meslek ise dindarlık 
da öyle olmak lâzım gelir. Bir tarafı kabul, diğerini red ise hakiki asrîlik, 
İlmî lâiklik ve cumhuriyetçilik ile kâbil-i telif değildir. Ve bu yeni ve 

Avrupai bir şey değildir. İslâmiyet 1300 küsür sene önce jjûJI dve

Ojl L. demekle bunu her milletten evvel kabul etmiştir.

Fakat bu zan ve bu telâkki nereden çıkmıştır? Bu da araştırılacak bir 
meseledir. Bence buna bir dereceye kadar Cevdet’in giyinişi, yaşayışı, ke
tumiyeti, mahviyet gösterişi ve her vesile zuhurunda dini müdafaaya kal
kışması sebebiyet vermiştir. Bununla beraber medreseye ve softalığa değil, 
sarığa ve sarıklı muallime taraftar olduğunu gösteren mütalâalarının bu te
lâkkiye sebebiyet verdiği zannolunmaktadır. Meselâ; hatırâtında diyor ki:

“İstanbul Dârülmuallimin’in sarık çıkartmak sûreti ile yaptığı tahav- 
vülün zararlarını -yalnız zann-ı âcizânemi arzediyorum- ölünceye kadar 
unutamayacağım. Yeni yeni malumâtla ve fennî vasıtalarla mücehhez 
sarıklı başlar, feslilerden çok ziyâde faydalıdırlar. Bunu İstanbul hâlâ mı 
hâlâ anlamadı. Fakat Anadolu ve Rumeli biliyor. Sarıklı bir darülmualli- 
mînlinin Anadolu müftülerinden, müezzininden, hocasından hacısına va
rıncaya kadar mâlik olduğu istinadgâhlara mukâbil fesli darülmuallimîn 
mezunu o kadar teveccühsüz, o kadar yalnızdır ki, bu boşluğu yalnız ma- 
lumât dolduramaz. Sarık ve kisvenin bahşettiği cazibeye de ihtiyaç vardır 
ki fes bundan her vakit mahrumdur. Bendeniz maarif sistemimizin tarla ile
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sarığı ihmali kadar bünye-i mevcudiyetimize rahne açmış başka bir darbe 
bilmiyorum dersem bilmem mübalağa etmiş oluyor muyum?”

Bu mütalaanın cevabını vermek talim ve terbiyecilere düşer. Müna
kaşası çok uzun sürecek olan bu mevzûıı burada keserek Cevdet’in dindar
lığı, milliyetçiliği, millî ve dinî işlerde göstermiş olduğu hassasiyet ve asa
biyet hakkında bir fikir verebilmek için birbirini tamamlayan dört yazısını 
seçerek bu kitaba koyuyorum. Bu yazılar medrese ile mekteb arasında 
mukayeseden ve mekteblerde din dersleri okutulup okutulmamasından 
bahistir.

Cevdet: Bu yazılardan ilkini medreseler kaldırıldıktan ve tarihe 
karıştıktan sonra dostlarından birisinin istemesi üzerine yazmıştır. Fakat 
kime hangi tarihde yazdığı anlaşılamıyor. Ve bu kısım yalnız medreselerin 
iyi cihetlerine dairdir. Kötü taraflarını da başkaca yazacağını söylüyor. 
“Muallimler Mecmuası”nda neşredilmiş olan İkincisi bir dereceye kadar 
bu noksanı tamamladığı yani medreselerin kötü cihetlerini de gösterdiği 
için burada bulundurulmuştur.

Üçüncüsü Yusuf Akçura’nm skolastik hakkındaki bir konferansına 
cevabtır. Akçura’nınki ile birlikte okunursa o zaman Cevdet’in kıymeti 
daha iyi anlaşılır.

Dördüncüsüne gelince: En mühimmi budur. Bunu da Muallim 
Sadreddin Celâl’in mekteblerden din derslerinin kaldılması hakkında ileri 
sürdüğü mütalaaya karşı yazmıştır. Henüz hükümetin din derslerini 
mekteblerden kaldırmamış olduğu zamanlarda yazılmış olan bu yazılarda 
Cevdet’in buna ihtimal vermediği anlaşılırsa da bugün bu bir emr-i vâki 
olmuştur. Münakaşası bize değil talim ve terbiye ile uğraşanlara düşer. 
Şüphe edilemez ki gerek medrese tedrisâtı, gerek mekteblerde din dersleri 
okutup okutmamak keyfiyeti dünyanın her tarafında olduğu gibi Türk 
kültür ve medeniyet tarihinde de her zaman bahse mevzu teşkil edecek ve 
üzerinde durulacak meselelerdendir. Nitekim Cumhuriyet hükümetinin 
mütehassıslara yazdırtmakta olduğu “Türk tarihinin ana hatları” adındaki 
büyük millî eserin yazılmakta olan serilerinden birisi Türklerin fikir hayatı 
ve ilimlere hizmetidir. İşte bu serinin bir parçasını Nafî Atuf yazmıştır. 
Daha önce bir de maarif tarihi yazmış olan bu zatın müracaat ettiği vesi
kalar ve me’hazlar arasında ve en başta benim Mecelle-i Umur-ı Belediye 
oluşundan istidlal ediyorum ki arzu ettiği derecede me’haz bulamamıştır. 
İşte Cevdet bu işin tam ehli ve mütehassısıdır. Bir intikâl ve inkılâb dev
rinde gelmiş, medreseyi de mektebi de çok iyi tedkik etmiş ve mekteblerde 
bi'l-fiil din dersleri okutmuş olan böyle bir adamın bu meseleler 
hakkındaki fikirlerini öğrenmek terbiyeciler ve tarihçiler için her zaman 
aranacak ve müracaat edilecek bir me’haz olacaktır. İşte bu türlü 
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düşüncelere binâendir ki, ben de bu yazıları aynen neşrediyorum. Tekrar 
edeyim ki maksat tarihe ve Türk kültürüne hizmetir. Yoksa zamanı ve 
modası geçmiş, artık tarihe karışmış müesseselere taalluk eden bu 
yazıların neşrinde başka bir maksat ve gayem yoktur ve olamaz.

-1-

Hayatî İhtiyaçlar Karşısında Medrese Ve Mekteb

Bu mevzû üzerinde Türkiye, Suriye, Irak, Mısır, Hint, Tunus, İran, 
Türkistan, Volgaboyu ve Kafkasya havzalarında bir hayli muharrir, 
muallim, müderris ve mütefekkir kalem yürütmüştür. Eğer bunun 
bibliyografyasını yapmak lâzım gelse epeyi uzun olur. Bugünlük bize 
bunun lüzumu da yoktur. Düşünülecek saha Türkiye ve yalnız Türkiye’dir. 
Zâten Türkiye medreseleri ile mektebleri arasında yapılacak bir mukayese 
umûm meseleyi az çok ışığa çıkarır. Lâkin bu bâbda bî-tarafâne söz 
söylemek, ne kadar güçtür. Ehlinin malumudur ki her mevzû üzerinde üç 
sınıf düşünme tarzı vardır:

İfrat, tefrit, îtidâl = insaf.
Dikkate lâyıktır ki insaf; bilgiden de kıymetlidir. Pek malumâtlı bir 

muharrir veya mütefekkirin imkânsızlık yüzünden birçok hakîkâtlari 
sakladığı yani tahrif ettiği her gün esefle gördüğümüz şeylerdendir.

Fakir sanıyorum ki siyasî hırsların çok yaşandığı devirlerde insaf, 
sıfıra iner. Bu hâli memleketimizde de çok görmekteyiz. Buna rağmen biz 
insaf şerhasından ayrılmayarak “medrese ve mekteb” meselesini 
eşeleyebiliriz. Küstahlık olmazsa şurasını arzedeyim ki, bu mesele on beş 
sene evvel bir, on sene evvel iki, medreseler topyekûn lâğvedilirken de bir 
defa olmak üzere muallimler ve memurlar meclisinde mevzû-i bahs 
olmuştu. Cenab-ı Hakk’ın lutfuyla getirdiğimiz maddî deliller karşısında 
muârızların biraz insaflı olanları kadîm medrese teşkilât ve usûlleri 
karşısında kemâlini itirafa mecbûr oldular.

Fakat bu teşkilât ve usûller meselesini toptan almak münazara 
âdâbına uymaz. Zira bu; dört mevsimi de birbirine zıt eşkâl ve müessirler, 
birbirine yabancı hâdiseler gösteren bir ‘sene’ mefhumunu andırır. 
Malumdur ki ilkbaharın hâli başka, sonbaharınki başkadır.

Bir şehrin, hattâ bir bahçenin sonbahardaki hüznünü, çiçeklerindeki 
solgunluğu, tarhlarındaki bozukluğu gören bir insanın “bu şehir veya bu 
bahçe öteden beri böyle berbattır” demesi ne kadar yanlışsa bir müessese 
“husûsiyle medrese müessesesi” hakkındada böyle “kemâl ve zaaf’ yani 
ilkbahar, sonbahar tasnifleri yapmadan hüküm vermek adalet şaritasına 
mugayirdir.
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Ne kadar acınacak hâldir ki medreseler, mazlum medreseler yalnız 
“son inkıraz devirleri” noktasından mütalaa ediliyor ve hakkında çok 
insafsız hüküm yürütülüyor da, hayatın ihtiyaçlarına uymamıştır, Türke 
benliğini unutturmuştur, millî şuurunu silmiştir, Türk dilini kurutmuştur, 
Arap ve Fars harsını yaymıştır, fen düşmanlığı etmiştir, ticaret ve sanat 
heveslerini kaldırmıştır, milletin sırtından geçinen bir sınıf, hem de 
kalabalık bir sınıf yetiştirmiştir ve nihayet işi hep dine ve din ahkâmına 
boğmuştur deniliyor.

Bu sözler arasında kabul edilecek acı hakîkâtlar yok değildir. Fakat 
bu acı şeylerin ne zamandan beri ve niçin husûle geldiğini ayırt etmeden 
bütün mes’uliyetleri medreseye yükletmek en hafif tabiriyle “iffetsizlik”tir 
ve Avrupa ulemâsının mütefekkir bir adamda aradığı integral ve objektif 
görüşün tamamıyla aksidir.

Niçin böyle yanlış hükümler yürütülmektedir? Denirse şöyle cevab 
verilebilir:

1. Meseleyi muhakeme edenlerin bir kısmı “dinsiz”dir. Ve Avrupa 
pisikologlannın isbatiyla zahirdir ki dinsizliğe sapmış bir müfrit zihninin 
dine taalluku olan herhangi bir meseleyi, bir müesseseyi, bir eseri, bir 
şahsiyeti adilâne tahlil etmesine imkân yoktur. Bu adamlar en müsbet 
deliller karşısında bile inatlarını terketmezler ve akıllarınca buna -fenni 
muhakeme- derler. İşte medrese davasında da insafsız muânzlann bir 
kısmını bunlar teşkil ederler.

2. Bir takımları da “dindar” dırlar, hattâ ifrata sapmış dindardırlar. 
Yani kaba sofu olmayan ve aklî tenkidleri dahi kabul eyleyen adamlardır. 
Ancak medreselerin tarihini tedkike merâk etmemişlerdir. O halde 
hükümleri “tamamiyet” ve “hayat” hassalarından mahrumdur.

3. Diğer bir sınıf adamlar “hâlis medreseli”dirler. Medreselilik 
gayretini her şeyden üstün tutarlar. Bunların hükümlerinden de hayır 
çıkmıyor. Hele bilhassa bunlar arasında da öyle müfritler, öyle hasta ruhlar 
vardır ki dehşettir. Mektebi, mekteb tedrisatını ve mekteb mensublarını 
“tekfir” ederler. Bunların adedi azdır. Fakat tesirleri ihmale gelmez. 
Bunların medreseleri bize tanıtmalarına ve sevdirmelerine imkân yoktur.

4. Bir takım adamlarda “mektebli”dirler. Bunlar medreselerin 
tarihini tedkik etmedikten başka mekteblerde kendilerine din dersi veren 
adamların -maalesef ekseriyetle- tuhaf zihniyette, gülünç tavırda, umûmî 
malumât-ı asrîye itibarı ile büyük bir eksiklik içinde olduklarını görerek 
toptan hüküm vermişlerdir:

Medreseli değil mi? ancak böyle ham halat olurlar! Medrese değil 
mi? Ancak böyle adam yetiştirir! derler. Ve hattâ meşhurdur: Bir mesele 
azıcık dal, budak saldı mı, halli çetinleşti mi “bırak şu skolastik işini 
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davayı medreseye düşürme” derler. Demek ki medrese ve medreselilik, 
toptan bir afaroz damgası ile damgalanmıştır.

Mektebliler arasında bütün medreseyi, böyle itham doğru 
olmayacağını bilenler de vardır. Ve bu nevi zatlar sitayişe lâyıktır. Fakat 
adetleri mahduddur. Hükümleri doğru olmakla beraber uzun ve “tahlili bir 
mukayese” mahsulü değildir.

Acaba bütün Türkiye müesseselerinin aşağı - yukarı (askerî, bahrî, 
malî, edebî, fennî, siyasî) iyi - kötü, muhtasar hattâ mücmel birer tarihi 
vardır da niçin medreselerin tarihi yoktur? Niçin bu müesseselerin, pek 
faideli iken mahvolan bu ocakların hayatını yaprak, yaprak; devir, devir; 
köşe, köşe bize gösteren adamlar ve eserler yoktur? Bu da hakîkâten 
merâk edilecek bir şeydir. Fakirin zannıma göre bunun da esbabı 
şunlardır:

1. Kalem erbâbı yüzde doksan dokuz “mekteb”ten yetişir. 
Mekteblerin ise ekseriyetle medrese için ne zalimâne hüküm verdiğini 
arzettim. Böyle topyekûn tardedilen bir mevzûun cazibesi olamaz ve 
sanırım ki bundan dolayı da medrese; tedkike değer bir madde olarak 
alınmamıştır.

2. Medrese ve medrese mesuplannı asırlar içinde haddeden 
geçirmek için insaf gibi manevî bir şart derecesinde Arabî ve Farisî ile 
Eski Türk Edebiyatı’na ve eski şark ilimleri tarihine vukuf gerektir. Kaç 
mekteb mezunu bu iki şeritayı hâizdirler?

Hattâ biraz sonra arzedilecektir ki mekteblerde gösterilen riyaziyât 
ve tabiiyât ilimlerinin tariheleri arasında mücmelen olsun şark riyaziyûn 
ve tabiiyyûnunun adları, hizmetleri, eserleri bile zikredilmemektedir. Bu 
yüzdendir ki, medreselerimizin yetiştirdiği riyazî, tabiî ve tıbbî şahsiyetler 
mekteblerde hemen tamamiyle meçhuldür. Mekteb derslerinde bir veya iki 
defa o da ehemmiyetsiz birer vesile ile İbn Sina ve Farabî’nin adları geçer. 
İşte o kadar! Neler yazmışlar? Neler yapmışlar? Ve bilhassa o zamanlar 
komşu milletlerin irfan ve medeniyet derecesi ile mukayese edilince bu 
adamların ne büyük hizmetleri olmuş? Hattâ Avrupa Dârülfünunlannda bu 
büyük İslâm mütefekkirlerinin -hem ikisi de Türk olan- bu dâhilerin 
eserleri asırlarca niçin okunmuştur? Bunları talebe değil, hocalardan bile 
tafsilen bilenler yüzde bir raddesinde değildir denirse korkmamalıdır.

Allah ganî ganî rahmet etsin, meşhur Türk riyaziyecisi olup yazdığı 
şark riyaziyâtı tarihinin bir misli ne garp lisanlarında, ne de Arapça’da 
mevcud olmayan Salih Zeki Bey merhûmun “Asâr-ı bâkiye” adındaki 
ölmez kitabını tedârike merâk etmiş kaç mekteb hocası vardır? Bendeniz 
bir zaman otuz kadar riyaziye muallimine bunu sormuştum. Ancak ikisi 
tedârik etmiş! Öbürleri tedârik şöyle dursun okumamışlar bile! Yüksek 
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riyaziyât mekteblerimizde, yani mühendishâne ile Dârülfünun Riyaziyat 
Fakültesi’ne gelince, muhterem Fatin Bey’den gayri bu işe merâk etmiş 
adam yoktur ve onun da eseri gayr-i münteşirdir.

Kezâ şark-îslâm milletlerinin ve o meyanda Türklerin -yani Türk 
medreseleri mezunlarının- tababete hizmetine dair koca tıp fakültesinde 90 
seneden beri bir tek konfrans verilmemiştir ve bir Türk tababeti tarihi 
olabileceğini, bunun bir kıymeti bulunabileceğini ve hassaten bir ders 
şeklinde tıp talebesine -milliyet nâmına olsun- gösterilmesi elzem 
olduğunu daha düne kadar kabul etmeyen hayli Türk doktoruna 
rastgelmişimdir! Görülüyor ki, medreselerin kısım kısım, köşe köşe, nevi 
nevi tarihini yazacaklardan bir sınıf da Türk doktorları ve bu meseleyi der
piş edecek Türk tıbbiyesi olmak lâzım iken ve bu arada Türk 
medreselerinin doktorluk sahasında ne kadar değerli hekim yetiştirdiğini 
isbat ilmen ve milliyeten icab ederken mesele aksi olmuştur. Osman Şevki 
Bey’in küçük ve muhtıravî eserinden sonra belki bu kusurdan kurtuluruz, 
ümit edelim1.

1 Cevdet’in ruhu şâd olsun. Arkadaşı Doktor Süheyl Ünver bu millî vazifeyi onun 
arzu ve ümit ettiğinden çok yüksek bir muvaffakiyetle yaptığı ve ilim âlemi ile, garba 
karşı Türk ’ ün yüzünü ağarttığı gibi Türk gençlerini de bu karanlık sahada 
ışıklandırmaktadır. Doktor Süheyl Ünver bu hizmetinden ve bu neşriyâtından dolayıdır 
ki daha şimdiden Avrupa’nın birçok tıp tarihi cemiyetlerine âzâ olmuş, bir hayli tıp 
kongrelerine iştirak etmiş ve şimdiye kadar küçük büyük yirmiye yakın eser yazmış ve 
bastırmıştır. Türk tarihi ana hatlarının tababete ait kısmının bir parçasını da yazmış ve 
bastırmıştır. Bu çığırda devamını ve daha ziyâde muvaffak olmasını dileriz. O. E.

Edebiyat hocalarına gelince: Bunlardan vukûflarmı eski edebiyata 
hasredenler maalesef ekseriyetle son yetmiş senelik edebî yeniliği hakir 
görürler. Bunların yazacağından ne hayır gelir? Yalnız son devir 
edebiyatına vakıf olanların çoğu, hassaten bugünkü edebiyat hocaları 
ekseriya bir asır evvelki Türk şâirlerininin şiirlerini anlamaktan değil, 
doğruca okumaktan bile âcizdirler ve bunun isbatı gayet kolaydır. O halde 
görülüyor ki eski medrese mezunlarımızın Türk edebiyatı sahasında 
yaptıkları büyük hizmetleri tahlile kâdir edebiyatçılar pek azdır. Husûsiyle 
Arapça ve Farisî’nin haklı - haksız buğz ve husûmete uğradığı bir 
zamanda.

Arabî ve Farisî bilenlere de gelince: Bunların arasında bu vukufla 
mütenasib olarak Türkçe güzel yazacak adam hemen hemen görülmemiş
tir. Bu iki lisana Türkçe’ye vukuf meziyetini de ilâve edebilen pek nâdir 
bir kaç zat ki -merhûm Cevdet Paşa bunlardan birisidir- kendilerinden 
büyük hizmet beklenirken maalesef zaman ve vekâyi bu nevi mahdut 
âdemlerin de “medrese tarihi”ni müstakilen yazmalarına müsait 
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olmamıştır ve bundan pek tabiî bir netice çıkmıştır: Tarihi müdellelen ve 
meşruhan yazılmayan ve fazla olarak yukarıda mezkûr sebepler yüzünden 
hakarete uğrayan bir müesseseyi elbette iyi tanıyanlar az olur ve hakkında 
âdilâne ve vâkıfâne hüküm yürütenler de mahdûd bulunur.

Arzolunan şu ciddî ve inkâr edilmez sebepleri düşününce herhangi 
bir okuyucunun medrese lehinde hüküm vermesine ve hassaten mekteble 
mukayese edilince onun hayata intibâkma, hem mektebten daha ziyâde 
intibâkına kâni olmasına imkân yoktur. Kemter dahi böyle düşünürdüm. 
Fakat yirmi iki sene evvel Rusya’da bir mekteb idâresine talihin bendenizi 
sevk edişi ve o vesile ile Kafkasya, İran, Türkistan ve Volga boyu 
medreseleri mensubları ile Bakü’de temâsım, nihayet Rusya’nın diğer 
aksâmmda seyahatim terbiye ve tedrisât ve o meyanda tarih meselelerini 
muâsır ilim gözlüğü ile görebilmek için İsviçre’de kalışım, Beyrut 
papazlarının ve Alman müsteşriklerinin İlmî tecrübelere müstenid yeni 
usûllerinden istifade ile Arabîye, Farisîye intisab peydâ edişim, bütün 
Avrupa’da ruhanî medreselerin el-yevm resmî mekteblerle ve diğer ilim 
ocakları ile rekâbet edercesine kudret gösterdiğine muttali oluşum ve has
saten İsviçre’nin ve îngitere’de Oxford ve Chambridge darülfünûnlannm 
eski medrese hayat ve sistemini bozmadan tamamiyle asrî tekâmüle 
eriştiklerini muhtelif şevâhid ve âsâr delâleti ile anlayışım bendenizde 
Türk medresesini son yüz sene içinde kasden ihmal eden ve sistemini 
ıslaha yanaşmak şöyle dursun el-yevm Avrupa ilminin en aziz telâkki 
ettiği umdelere tamamen uygun birkaç husûsiyetini dahi imha eden 
Osmanlı hükümeti bürokrasisine karşı büyük nefret uyandırmıştır. Fenle 
din, din ile yenilik, medrese ile mekteb, dünyevilik ile uhrevilik yanyana 
gidemez diyen ve Avrupa’yı yalnız eğlence perdesinden seyreden acezeye 
defaatle sormuşuzdur: Acaba nasıl oluyor da Avrupa bunları yanyana 
yürütüyor? Bu suâle safsatadan gayrı cevab vermemişlerdir.

Avrupa’nın muhtelif yerlerinde tahsil eden hayli insanla temâs 
etmişimdir ve bu temâslar şu kanaati vermiştir: Muhakkaktır ki, meselâ; 
İsviçre’de veya Fransa’da tahsil edenler oralarda yalnız mekteblerin 
ahvâlini -nâ-tamam olarak- tedkik etmişlerdir. Kat’iyen ruhanîlerin 
teşkilâtını, cemiyetlerini, neşriyâtını tedkik etmemişlerdir ve katolikliğe 
varid olan garip suâlleri nâ-hak yere îslâmiyete de teşmil etmişlerdir. Hele 
Türk münevverlerine en çok meçhul olan garp müesseseleri, Alman ve 
İngiliz Dârülfünunları İsviçre ve İsveç teşkilâtı ile bütün Amerika 
irfanıdır. Halbuki garbda ruhanî müesseselerin dahi ıslah tarzları ile hayat- 
ı ilmiye ve tarihiyeleri bilinmedikçe Avrupa terakkiyâtının sırrına hakkıyla 
vukuf imkânsızdır. Ve ne söylense yalnız bir köşeye aittir. Tıpkı dört 
cepheli bir binanın yalnız bir tarafını görüp öte tarafları da böyledir demek



OSMAN ERGİN 209

gibi gülünç ve yanlış bir hükümdür. Bu hakikât bize Avrupa’da tahsil 
edenlerin de yüzde doksanının niçin medrese ve dolayısıyla din düşmanı 
olduğunu gösterir. Çünkü Avrupa’da tahsil edenler ekseriyetle Avrupa 
maarif müesseselerinin yalnız mekteb kısmını görüyorlar. Bunun yanında 
yaşayan ve hattâ mekteb içinde barınan ruhanî ve eski an’aneleri 
görmüyorlar. Görenler varsa sözlerini dinletemiyorlar.

Kemterleri bizim garpçıları da ekseriyetle bu halde görünce merâk 
ettim: Şark îslâmda ve hassaten Türkiye’de Anadolu’nun fethi tarihi olan 
460’dan itibaren medreselerin lâğvine kadar geçen müddet içinde Ana
dolu, İstanbul, Suriye ve Mısır medreselerinde ne kadar edebî, riyazî, 
tıbbî, felsefî, tasavvufî eserler okutmuşsa hepsini şu son yirmi sene içinde 
birer birer süzdüm. İhtisas haricinde kalacak noktalara gelince ehline 
sormaktan çekinmedim ve nihayet Türkler’in değil bütün İslâm âleminin 
en yüksek bibliyoğrafyacısı olan Kâtip Çelebi üzerine âcizâne yazdığım 
dokuz musâhabe ki gayr-ı münteşir kısmı ile 18 musâhabedir. İşte bu 
umûmî musâhabe şeklini sokduğum bu hitabelerde medreselerde tedris 
edilen eserleri birer birer göstermeye savaştım. Gerek bu musâhabelerde 
gerek muallim mektebi salonunda muârızlar karşısında mükerreren 
verdiğim konferanslarda ispat ettim ki medrese mefhumunu ve medrese 
teşkilâtı ile mahsulâtını topyekûn itham ilmen doğru değildir.

2. Hassaten Türk medreselerinin kemâl devresinde bütün İslâmî 
ilimler kadar Türk edebiyat ve ulûmuna, tarihine, riyaziyât, tabiiyât ve 
tıbbiyâtına da yüksek hizmetler edilmiştir. Türklerin en büyük 
riyaziyecileri, doktorları medreselilerdir.

3. Türkler en mühim İslâm âsârının behemehâl Türkçe’sini de 
yazmışlardır ve yazanlar medreselilerdir. Kur’an-ı Kerim’i de asırlarca ev
vel tercüme edenler medreselilerdir.

4. Medrese Türk şuurunu silmek değil tekkelerle elele vererek Türk 
ün öz dilini de sinesinde barındırmıştır. En zengin ve rengîn Türk 

şiirlerini ekseriyetle ruhanîler söylemişlerdir.
5. Katolikliğin 1800 tarihine kadar ulûm ve fünûna îka eylediği 

müşkilâtı, yaptığı tekfirâtı kat’iyen İslâmiyet yapmamıştır ve 1200 sene 
içinde Katolik ruhanîler arasında bir tek mühendis ve tabiatşinâs yetiş- 
me[me]sine mukâbil şarkta ve o meyânda Türkler arasında en meşhur 
riyaziyeciler, tabiiyâtçılar, doktorlar dindarlar ve ruhanîler ocağında yani 
medreselerde yetişmişlerdir.

6. Avrupa’da yüz yıldır asrî hukukçuların kadın için ve umûmi yelle 
hükümet karşısında fertler için tanıtmak istedikleri meşru hukukun hepsini 
İslâmiyet 1300 sene evvel kanununa madde be-madde koymuştur.
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7. Arap ve Acem edebiyatının lüzumundan fazla olarak Türk dilini 
istilâya başladıkları zamanda Türk dilinin en sade şeklini devlet 
dairelerinde yaşatanlar medrese mahsulü kâtiblerdir. Ve divan-ı 
hümâyunda hâlâ saklı duran on binlerce vesika bunun canlı şâhididir.

8. Türk dilini malum olan resmî muğlak üslûba yaklaştıran 
ekseriyetle mülteciler ve îranlı firarilerdir.

9. Türklerin en iyi tarihlerini yazanlar medreselilerdir. (Her biri bir 
çok vesika ve şahitlere müstenid olan bu bahisleri şifâhen veyahut ayrıca 
eser-i mahsûsla arza âmâdeyim efendim.)

Hayata İntibak Meselesinde Medrese ve Mektebler:

Bahsimiz asıl bu iken niçin böyle uzun bir mukaddemeye ihtiyaç 
gördük? Sebebi âşikârdır:

Medreseye karşı münevver tabakaların vaziyeti ve eski medreselerin 
meçhul hizmetleri hulâsa edilmedikçe onun hayata intibâkı maddesinde 
mektebe tefevvukunu iddia tuhaf olurdu. Onun için şimdi bu meseleye 
geçelim:

1. Hassaten elli yıldır ki garp pedagojisi bütün terbiye ve tedrîs 
meselelerine şu temeli koymak istiyor. Genç şakirt hayatın şedâidine, 
mahrumiyetlerine katlanacak tarzda yetiştirilmelidir. Tamam. Bizde med
reseliler; medrese kurulduğu günden beri yemeklerini kendileri pişirirler, 
odalarını kendileri teshin ederler, elbiselerini kendileri temizlerler, yatak
larını kendileri yaparlar, çamaşırlarını kendileri tâmir ederler, en uzak 
şehirlerden ekseriyetle yaya yürüyerek, dağ, ova geçerek -az giderek, uz 
giderek, dere tepe düz giderek- şehirleri gezerler; karların şiddetine, sıcak
ların tesirlerine, mesafelerin uzaklığına vücutlarını alıştırarak medreselere 
gelirler ve medreselerden de aynı sûretle memleketlerine dönerlerdi ve bu 
her sene üç aylarda azîm bir hareket ordusu hâlinde tekerrür ederdi.

Mekteblerin kurulduğu günden beri bu (şark ve garp umdesi) met- 
rûktur ve ancak beş seneden beri yalnız izci talebeye mahsûs olan dağ, te
pe, deniz seyyahatleri de ekseriyetle Avrupa ilminin talimâtına mugayir
dir. Alâyişle, sahte taklitlerle, müsrifâne masraflarla, gayri tabiî hareketler
le malûldür. Medreselilerin umdesi ise tabiîdir. İsraftan masûndur. Ve bir 
kısım güzidelere değil bütün şakirtlere şâmildir. Fark nasıl? Medreseliler 
mi hayata ve hayatın şedâidine daha uygun yetişir, mektebliler mi?

2. Garp pedagojisi diyor ki: Genç şakirt bütün havâyicini kendisi 
tanzime alıştırılacaktır, ve bu işlerde hademe ihtiyacından uzak tutula
caktır. Self gouvernement işte budur. Âlâ. Yemeğini kendi pişiren mi, ya
tağını kendi yapan mı, çamaşırın kendi diken mi, sobasını kendi yakan mı 
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hayata intibâk etmiştir? Yoksa hâlâ mekteblerde ve hassaten kız ve erkek 
muallim mekteblerinde olduğu gibi bütün işleri hademeye görtürten beyler 
mi ve bu sistemi devam ettiren yeni Türk kafası mı? Yani medrese mi, 
mekteb mi?

Bendeniz muallim mektebinde 16 sene çalıştım. Son sınıf talebesine 
olsun çorap tâmirini, bir çorba pişirmesini, yemekten sonra havluyu 
insanca devşirip toplamayı, yataktan kalkınca çarşaf ve yorganını düzelt
meyi öğretemedim. Çünkü hepsi alıştırıldıktan mekteb sistemi icabı 
“bütün bu işler efendi harcı değil, hademe işidir” diyor!! Mübalağam 
yoktur. Bir hafta evvel muallim mektebinde de aynı şeyi söyledim. O 
mekteb ki ekseri erkânı Avrupa’da tahsil etmişlerdir. îlâve edeyim: Bizim 
vaktiyle muallim mektebine müsabaka ile giren talebe arasında kafaca ve 
hayata intibâkça en iyi talebe medreselerden gelenlerdi. Bütün arkadaş
larım bunu muteriftiler.

3. Garp pedagojisi diyor ki: Genç şakirt, istikbâl mekteblerinde an
cak sevdiği iş ve ilimden tahsile başlamalı, tedricen o sevgi etrafında diğer 
şeyleri toplamalıdır. Güzel. Bizim mekteblerin hangi dersine “ben onu 
sevmiyorum” diyen şakirt girmemezlik edebilir? Şütûm, ceza hepsi 
hazırdır.

Yani mekteb diyor ki: Ben senin sevgi ve merâkmı düşünmem, ben 
bir sistem kurmuşumdur, hayata uyar, uymaz, onu da kâle almam, sen bu 
makineye kendini kaptırınca işlemeye mecbûrsun!

Halbuki medrese öyle demiyor ve demedi. Dedi ki: Sen istediğin, 
derse gir, istemediklerini sonraya bırak. Meselâ; bir dersi çok seviyorsun o 
halde ona devam et, dikkatini ve kuvvetlerini israf etme, kâbiliyetin varsa 
medresede sıra derslerine gir, bunlar hafiftir, daha ziyâde hevesli isen Sah 
günleri ve birkaç gün ikindi vakti (sıra harici) verilen derslere gir, daha 
ziyâde merâklı isen müntehilere mahsûs derslere gir, bütün bunlara 
muntazam devam edemeyecek isen umûma açık ve tamamiyle ihtiyarî 
olan dersiâmlara gir.

Soruyorum: Mekteb bu kadar elâstikî ve hayat ihtiyaçlarına uygun 
bir sistemi rüyada olsun görmüş müdür? Bir tek muallim ve müdür bilir 
misiniz ki medrese umdesi denilen ve el-yevm Avrupa umdesi sayılan bu 
mübarek prensibe tâbi olmak isteyen bir şakirdin hareketini tasvib etsin? O 
halde medrese mi hayatı ve hayatın ihtiyaçlarını, talebeyi ve talebenin 
muhtelif kâbiliyetlerini düşünür, mekteb mi?

4. Garp pedagojisi diyor ki: Tahsil ânâsırı; dersler, sistemler, 
programlar, işler genç şakirde kat’iyyen nefret vermeyecek şekilde tertib 
edilmelidir âlâ. Şimdi soruyoruz: İhtiyarı ile medreseye giden mi derslerini 
kitaplarını, hocalarını sever, âdettir diye mektebe giden ve bütün derslere
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mecbûriyelle giren, sevmediği dersleri dahi sabahtan akşama kadar bütün 
sene dinlemeye muztarr kalan mı? Medrese talebesimi hoca derse 
gelmezse sevinir, mekteb talebesi mi? Defter ve kitaplarını yakanlar 
mekteblerde mi, medreselerde mi türer?

5. Garp pedagojisi diyor ki: Genç şakirtler hayatı tenkide değil 
olduğu gibi kabule ihzar edilmelidir. Âlâ. Yukarıda söylediğim gibi bütün 
işlerini kendi elleri ile tanzim eden medreseli mi yoksa her işini hademeye 
gördüren mekteb talebesi mi hayattan daha bezgindir? İntiharlar medrese 
talebesi arasında mı, mektebliler arasında mı çoktur?

6. Garp pedagojisi diyor ki: Genç şakirt alnının teriyle kazanacak bir 
sanat ve mesleğe alıştırılmak. Bu da güzel. Soruyoruz: Bir zavallı genci 
makinesinin çarkları arasına alarak, kemiklerini kırarak hergün akşama 
kadar olmak şartı ile 11 sene onu hayattan, aileden, ana ve babanın 
mensub olduğu sınaî, ziraî ve ticarî mesleklerden uzak tutan mekteb mi 
insanı on bir sene sonra hükümet dilencisi hâline sokar, medrese mi?

İlmine güvenerek hükümet maaşından vazgeçmiş, bir köye giderek 
köylüyü tenvir ve ruhunu tatmine muvaffak olmuş eğer beş mektebli 
bulursanız ben size bu muvafakiyeti gösterecek bin medreseli bulurum. O 
halde hangi sistem insanı hükümet pençesinden daha çok kurtarmaya sâik 
ve salihdir, medrese mi, mektebte mi?

7. Cihan harbinden sonra doğan pedagoji diyor ki: Genç şakirde 
öyle mekteb ve tahsil lâzımdır ki o tahsil müddeti içinde hem tenevvür ve 
terbiyeden, hem para kazanıp maişetini teminden mahrum kalmasın. Bu 
hepsinden âlâ. Soruyoruz; derslerini ekseriyetle öğleye kadar yapan, haf
tada iki gün tamamiyle tatil zamanı ayıran, senenin en çok ziraî ve ticarî 
faaliyet aylarında talebesini üç ay serbest bırakan, vakit ve hâli müsait 
olanlara öğleden sonra ders veren, buna da hayatı uygun olmayanlara yal
nız sabah dersi ve dersiâm açan medreseliler mi daha iyi hayat programı 
tanzim etmişler ve İktisadî terbiye zihniyetine varmışlardır, yoksa 11 sene 
binlerle genci sabahtan akşama kadar mektebte tutan ve melekeden mah
rum bırakan mektebler mi gençlere ve ailelere ve memleket iktisadiyâtına 
zarar ettirmişlerdir? Talebesine ders haricinde piyasada bakkallık etmeye, 
çift sürmeye, terzilik, demircilik yapmaya müsaade eden medrese mi ha
yatı ve hayat işlerini kavramış, mektebler mi?

ELyevm bütün Avrupa âlî mektebleri ve Dârülfünunları talebesi 
günlerinin yarısını mektebte, yarısını piyasada hayatlarını kazanmakla 
geçirmiyorlar mı?

Bir daha soruyoruz: Avrupa Dârülfünunları mı medreseler içindedir, 
bizimkiler mi? Bütün hayatı mekteb diyarlarından ve ders kitabından 
ibaret gören mekteblerimizin medreselerin umdelerine karşı ağız açmaya
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liyâkati var mıdır? O halde sarıklı medrese bânileri mi hayatı daha derin 
istiknah etmişler, mektebçiler mi? Ve medreseler mi asrî Avrupa umdesini 
yaşatmışlar, mektebler mi? Ve kezâ medreseler mi, Avrupa umdelerinin 
münkiridir, mektebler mi?

Mekteblerin ve taraftarlarının bu kadar aleyhtar olduğu medreselerin 
bütün esasâtta el-yevm bugünkü garp terbiyecilerinin ideal diye 
koydukları efkara yatak olması ne garip bir intikamdır.

Soruyoruz: Medreseler mi asridir, mektebler mi?
8. Garp pedagojisi diyorki: Genç şakirt bir dersi mutlaka hocasından 

evvel hazırlamak için birçok vesâit ve vesâike mâlik kılınmalıdır, ve bütün 
hafta derslerinin miktarı o kadar hakimâne tertip edilmelidir ki onları 
hazırlamak imkânı selb olunmasın.

İspata hazırız ki bu noktada eski medrese programcıları el-yevm 
tekmil Avrupa ve Amerika liselerini mahcub edecek bir kemâl 
göstermişlerdir. Zira medreseler evvelce müteaddid kere yazdığımız 
elastikiyeti teminden başka tedrisâtı en zarurî şeylere hasretmişler ve 
bunun için talebeye bol vakit bırakmışlardır. Garbın tekmil pedagogları el- 
yevm liselerde gösterilen derslerin fazlalığından, hazırlık vaktinin pek 
kifâyetsiz oluşundan, talebenin ekseriyetle dimağ-ı âfete uğradığından, 
mekteb tedrisâtının pek çoğunun hayatta unutulmaya mahkûm ve 
binâenaleyh zâid olduğundan şiddetle bahsediyorlar. Medreseler ise 
kat’iyyen fikrî dumura uğratacak ders kütlesi yığmamı şiardır. Talebenin 
ders yapmasına kâfi vakti vardır. Bir de mekteb talebesine bakalım. 
Zavallılar haftada 30 saat ve on nevi ders içinde neye baksınlar? Bu yük 
altında nasıl hayattan bezmesinler? Muhakkaktır ki mekteblere sağlam 
giren behemehâl; bir nakısa-i sıhhiye ile çıkar. Demek ki medrese ruhu bu 
meselede de mekteb nâzımlarını mağlub ve mahcub ediyor.

9. Garp pedagojisi diyor ki: Genç şakirde verilecek tahsil halkla 
arasını açacak şekilde olmamalı, muhît ile ahenktar bulunmalı, muhitin 
fevkine yükselecek kısımlar bile esaslarda olsun halkın bağlandığı temiz, 
umdelere irtibatını muhafaza etmeli.

Soruyoruz: Bizde halk bir mektebliyi mi, bir medreseliyi mi 
yüreğine daha yakın buluyor? Medreseliyi buluyorsa sebebi: Bütün 
medrese tahsilinin şâir zikredilen meziyetlerinden başka birde bu ahengi 
almasıdır. Mekteblinin pek çok şeylerde kanaati halkı ürkütecek 
şekildedir. Medrese tahsilinde ve medreseli ağzında böyle şey yoktur. O 
halde medrese mi, mekteb mi halk ihtiyacına daha uygundur?

10. Garp pedagojisi diyor ki: Genç şakirde beş veya on senede 
verilecek tahsilin tekmil parçalan birer cüz-i tâm olsun ve bütün parçalar 
arasında da irtibat bulunsun. Bu pek mühim kaziyeyi ayrıca bir risale-i 
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âcizide medrese ve mekteb tedrisâtında misal olarak mukayeseli şekilde 
şerh ettim ve gösterdim ki medrese nâzımlan olan eski Türkler bunda da 
el-yevm Avrupa’nın iştiyak gösterdiği umdeye çok evvel inanmışlar ve 
medrese tahsilinde bunu mükemmelen tatbik etmişlerdir icab ederse 
arzederim efendim.

Netice: Medreseler bu meseledede şâyân-ı hayret bir isabet 
göstermişler, Avrupa’ya baktığı halde Avrupa pedagojisini tatmin etmek 
istemeyen mektebliler bundan da mektebi ve mekteb tahsilini berbat hâle 
getirmişlerdir. Zira bütün mekâtib dersleri arasında zerre kadar âhenk ve 
irtibat yoktur. Ne riyaziyât aksâmı, ne tabiiyât, ne diniyât, ne lisaniyât, 
arasında umûmî irtibat yoktur. Halbuki medrese tedrisâtında bu irtibat bi
taraf bir adamı hayran edecek derecededir. Bakmayan bilemez efendim.

11. Garp pedagojisi diyor ki: îlk devreden itibaren bütün dersler ko
laydan güce ve muhitten merkeze doğru dairevî gitmeli. Bu mesele uzun
dur. Risalede şerhettim. Bunda da mektebler mağlubdur, medreseler galib- 
dir. Mekteblerde hiçbir ders bulamazsınız ki tahsilin başında sonuna kadar 
birbirini tutarak, tedricen genişliyerek ilerlesin. Bütün akşamda “gayr-ı 
tabiîlik, şişkinlik, ifrat ve israf’ vardır. “Elzem” ve “ehemm” daima tefer- 
ruâta fedâ edilmiştir. Halbuki medrese kitapları öyle tertipli, tedricli, sisli- 
leli yapılmıştır ki: Yeni başlayanlar, orta dereceye gelenler, müntehiler, 
muallimler, bunların fevkinde müdekkikler ve münekkidler için ayrı ayrı 
kitaplara mâliktir. Hiçbir mekteb ve mekteb dersi gösteremezsiniz ki onun, 
meselâ; hocalar için ayrı ve mufassal bir rehberi olsun. Size yüzlerle med
rese kitabı göstereyim ki talebe ve hocalar için ayrı ayrı şekilleri vardır. 
Yâ Rab, bu ne isabet! Halbuki medrese Avrupa medeniyetinden bir şey 
almamıştır. Yaptığı hep akl-ı selim ve tecrübe mahsulüdür. Mektebler ise 
Avrupa medeniyetinin güya öz evlâdıdır. Göz önünde bu kadar Avrupa 
kitapları varken mekteblerimiz maalesef bu derece garp umdelerinden 
uzak yaşıyor. Bu uğursuzluk, bu âmâ acaba neden? Bu, bir mütefekkiri, 
hele bir vatandaşı düşündürecek acı bir noktadır.

12. Garp pedagojisi diyor ki: Tahsil, gencin bütün ihtiyaçlarına 
uygun olmah ve hassaten ulûhiyete ait -mübalağa ve taassuptan ârî-, 
nezih bir imanla bitmelidir. Ne mükemmel düstur! Medrese bütün dersle
rini işte buna göre tertip etmiştir.

Evvelâ bütün dersler hükümlerinden birbirini tekzib edecek hiçbir 
ârızaya uğramaz ve medrese hocalarının hiçbiri dersinde öteki dersin 
kıymetini, hassaten selim bir din mefhumunun izzetini baltalayacak bir şey 
söylemez. Mekteblerde ise dersler arasında maddî irtibatsızlıktan başka 
böyle manevî bir bağ da yoktur. Hele din dersleri ve hocaları çok süflî 
mevkidedirler ve tabiiyât dersinde öyle tecavüzler görüldüğü vardır ki, 
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genç ruhun muhtaç olduğu İlâhî duyguları baltalar, neticede mektebliler 
çok defa tabiatın Hâlik’ine imanlarını kaybederek yetişirler. Medreseliler 
ise ruhen mesud ve hayatın şiddetlerine bu derin iman sayesinde fazla 
mukavemet kazanarak yetişirler. Bu ne büyük farktır. Biri hayata 
mağlublar, diğeri gâlibler yetiştiriyor. Dindarlardan intihar eden yüzde bil
ise 99’u din hissinden mahrum kalan tahsilzedelerdir! Dinin ilim ve dünya 
işlerinden ayrıldığı garp diyarında lâyık tahsil veren tekmil liselerde 
felsefe dersi işte lâyık ve maddî tahsilin bu noksanını tâmir için 
konmuştur. Bizde ise bu ders dahi nâ-ehillere ve ekseriyetle maneviyâtını 
kaybetmiş gençlere verilmiştir. Felsefe bizim mekteblerde ruhun en son 
ihtiyacını tatmin edecek bir vasıta olmaktan çok uzaktır.

13. Garp pedagojisi diyor ki: Tahsil, genci halktan ayırmamah. Âlâ. 
Mekteb bizde gençleri hayattan olduğu kadar halk tabakalarından, hattâ 
ailelerden ayırmıştır. Medresenin böyle bir kabahati yoktur. Her sene üç 
aylarda iki bin ve daha fazla talebe Anadolu’nun, Rumeli’nin, Suriye’nin, 
Kafkasya’nın, Bulgaristan ve Bosna’nın muhtelif yerlerine dağılırlardı.

Hiç mühendishânenin, tıbbiyenin, liselerin böyle -muttarit, 
muntazam bir hurûc ve sefer- yaptığı var mıdır? Yapsalar da talebenin 
ekserisi üç gün sonra köyden ve köylüden kaçar. O halde medreseler ve 
medreseliler mi halka gider, mekteb ve mektebliler mi?

Medreselerin yanlış bir şekilde mekteblere benzetilerek ıslahına 
çalışıldığı zamanda merhum Hayri Efendi ile mülakatımı vaktiyle 
Muallimler Mecmuası’nda (sayı 7), yazmıştım. Tenezzülen mütalaa 
buyuruluyor ümidiyle arzediyorum.

Netice: Medreseler bütün terbiyevî ve İnsanî esaslarda mekteblere 
fâiktir, ve garbın bu günkü umdeleri medrese umdelerini geçmek şöyle 
dursun onu tatbikten başka bir şey yapmamaktadır. Ancak garp “tecrubî ve 
istikraî” usûlü bütün tedrisâta tatbika başlayınca yalnız bu usûlde 
medreseleri geçmiştir. Bunun şerhine ve medreselerin inhitat zamanına ait 
kusurlarına gelince ayrı bahse muhtaçtır efendim.
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-2-

Halk Karşısında Medrese ve Mekteb

İhtiyaca tevâfuk etmeyen tarz ve usûllerin yenisi de, eskisi de 
zararlıdır. Bunu her nevi müesseselerimizde müşahede etmekteyiz. 
Bilhassa pek aceleye gelen yeniliklerde fazlasıyla bu hâle tesadüf 
ediyoruz. Şurasını da unutmamalıdır ki mesele bir işin eskiliğinde veya 
yeniliğinde değil “iyi ve uygun” oluşundadır. Fakat biz “iylik ve uygunluk 
hassaları”nı kaybeden eski şeylerle o hassaları câmi olamayan yenilere 
çok defa körükörüne esir oluyoruz. Daha garibi her eskiyi fena veya iyi ve 
bunun aksi olarak her yeniyi fena veya iyi görenler vardır. Bu zihniyet 
sahiplerinin memlekete hizmet etmeleri mümkün olamaz. Darülhilâfe 
medreseleri teşkilât-ı cedidesi on sene evvel mevzû-i bahs olurken 
rastgeldiğim bu iki zıt kanaati -hâlâ câri bulunduğu şu esnalarda- mevzûu 
bahsetmek müfid olacaktır zannındayım.

Rusların Japonlara mağlubiyetini mütaakip ve bizim “10 Temmuz” 
inkılâbından evvel iki sene kadar Rusyada çalışmıştım. Asrın yeni 
malumâtı ile, yeni usûlleri ile mücehhez papasların, Rus köylülerini her 
sene iki ay kadar tenvir için karye ve kasabalara dağılan Moskof 
Dârülfünunları talebe ve talibâtının nasıl uğraştıklarını görmüş ve 
bazılarının yanında bulunmuştum. Bilhassa Bahr-i Hazer’e mücâvir 
sahillere hâkim Türkmenlerin harsen Ruslaştırılması için mesaî 
sarfedenlerin tarz ve nevi faaliyetlerini tetebbûdan çok müstefîd oldum. 
Muhtelif vesilelerle temas eylediğim Türkmenlerden ve Petersburg’a 
götürülmüş gençlerden çok şey öğrendim. Böyle bir gayeye merbût Rus 
münevverlerinin ne kadar müşkülâtı göze aldıklarını düşünür ve yüksek 
merâkiz ve mahfilden alınan malumâtm Ruslara dinen, lisânen yabancı ve 
hattâ düşman olan Türk akvâm-ı muhtelifesini ısındırmak ve Rusluğa 
bağlamak maksadı ile ve mütenevvi vasıtalarla çorak ve kızgın çöllere 
nasıl nakledildiğini hayret ve gıbta ile seyrederdim. Şunu öğrendim ki köy 
ve halkla alâkası kesik bir medrese, bir darülmuallimin, bir Dârülfünun, 
bir darülmuallimât bir kanatla uçmak isteyen kuşlara benzer.

Rusya’dan sonra seyahat eylediğim İsviçre’de ruhanî sınıfın halkı, 
sivillerden çok ziyâde cezbeylediği meşhud oluyordu. Bunların ruhunda 
din ile asri malumâtm birbirine irtibatı, gâfil gözlere bile batacak derecede 
âşi kârdı.

Oralarda gezer ve çalışırken bizim medreselerin mekteblermizden 
fazla varidâtı olduğunu ve şu müesseselerin pek cüz’î bir himmetle ıslâh 
edilebileceğini düşünürdüm. Avdetimden iki sene sonra, merhûm Evkâf 
Nâzın ve Şeyhülislâm Hayri Efendi’nin himmeti ile medreselerin 
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tecdidine başlandığını işittim. Rütbesiz bir adamın sözünü dinleyip 
dinlemeyeceklerini bilmediğim için kendilerine bir lâyiha takdim etmeye 
cesaret edemedim. Şifâhen arz-ı maksat edeyim dedim. Darülşafakada 
müdüriyet odasında mülakat ve teşerrüf ettim. Keyfiyeti bir kaç zat vardır 
ki hâlâ hatırlarlar. Merhumun, büyük bir kibarlık eseri olarak yarım saat 
kadar fakiri dinlemesi ruhumda minnetdarlık hissi tevlîd etti. Mamafih bu 
ulûvv-ı cenab ve iltifat, medreseler hakkındaki temenniyâtımın husulünü 
teshil edemedi. Aramızdaki muhâvere hemen aynen şu şekildeydi:

- Medrese programlarının İstanbul mektebleri programlarına 
benzetildiğini görüyorum, bunun ne maksatla yapıldığını lütfen ve 
tenezzülen izâh buyurur musunuz ?

- Medreselileri mektebliler karşısında ilmen ve mevkien daha dûn ve 
hakir bırakmak istemiyoruz. Onun için programlarını mekteblerinkine çok 
benzettik.

- Pek güzel efendimiz, fakat malum-ı sâmileridir ki, mekteblerimizin 
programları esasen iyi değildir. Pedagoji, sıhhat, maişet ve iktisat 
noktalarından aşırı derecede malûldür. Bu hasta teşkilâtı niçin medreselere 
idhal edelim? Bendenizce medreselere lâzım olan şeyleri, ne fazla ne eksik 
vazetmeli. Bu kadar çok ve gayr-ı kâbil-i hazım dersler, medreseleri îlâ 
edemez, hercümerç eder. Medreseler için mikyas, mektebler değil, imam, 
müezzin, hatib, köy hocası, halk vâizi çıkarmak endişesi ve bu endişeyi 
asrın yeni ilim ve usûlleri ile istihsâl fikri olmalıdır.

- Madem ki programı beğenmiyorsunuz, sizce nasıl olmalıdır?
- Bir kere talebeyi mektebliler gibi, yumuşak ve şık hayata 

alıştırmamak ve köyle alâkalarını kesmemeli, yani medreseliyi mektebli 
hâline getirmemeli. Mekteblilerin toprakla, ziraatle zerre kadar alâkaları 
yoktur. Malumdur ki medreselerde Sah günleri öğleden sonra tatil bir 
esas-ı kâdimdir. Yeni medresede bu zamanı derse değil Edimekapı, Top- 
kapı haricindeki vakıf tarla ve bostanlarda ameliyât-ı zırâiyeye, mevsime 
göre aşıya, en mârûf nebatî hastalıkları teşhis ve tedaviye tahsis etmeli. Bu 
kadarcık bir tadil yeni medreselerde ne büyük inkılâb yapacaktır. Talebeyi 
Cumartesi öğleden sonra da Gülhâne Tatbikat Mektebi’ne yollamah. Bu 
sınıf, sınıf ve nöbetle olur. Köylere dağılan Rum, Sup, Bulgar, Rus ve 
Romen papaslarmın bildiği kadar ve daha fazla olmayarak amelî tıp 
meseleleri; dezenfekte usûlü, aşı tarzı, ufak yaralara devâ ... tarzları 
öğretilmelidir. Başka derslere gelince: Bir köy hocasına, bir cami 
imamına...ilh. lâzım malumât-ı sıhhiye ve kanuniye -musikî-i dinî- onlara 
lâzım derecenin fevkinde ve dûnunda olmamak üzere Arabî, Farisî cami 
vaazlarında söylenecek menâkıb-ı celile-i Muhammedi ye, İslâm ve Türk 
tarihinin onlara lâzım kısımları; coğrafya, Türk muharrirlerinin halk için 
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nâfi parçalarından müntehab bir kıraat, medenî cihanda halk ve köy 
teşkilâtı, halk ve köy mecmuaları üzerine malumât halk için sade gazete ve 
mecmualar, mizâhî şekilde fıkralar, ziraî ve askerî hikâyeler, amelî hesap 
ve ferâiz meseleleri, fıkhın ibadâttandan başka nikâh, irs kısmı ve 
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye metni, malumât-ı umûmiye-i fenniye verecek 
eşya dersi -resim, avâmı resimle eğlendirmek meselesi bilhassa şâyân-ı 
kayıddı- psikolojinin terbiyeye tatbiki, misyonerler teşkilâtı. Halka lâzım 
olacak âyât ve ehâdisi gösteren bir ders, Avrupa medeniyeti tarihçesi, 
İslâm medeniyeti.

- Bütün medrese teşkilâtı bu tarzda mı olacak?
- Hayır. Îbtidaî kısmı ile tâlinin birinci devresi böyle olmalıdır. 

Sonraları ihtisasa göre tadilât yapılmalıdır. Ve Mısır maarif nezâretinin 
neşrettiği âsâr-ı tedrisiye ve İlmiyeden mühimleri Arapça talim olunmalı. 
Farisî, Urdu, İngilizce, Fransızca, Rusça dahi bulunmalıdır.

Nazar-ı dikkat devletlerine arzederim ki medreseyi mektebe uydur
mak isterken medresenin bütün mekteblere değişilmemek lâzım gelen me
ziyetlerini mahvediyoruz: Halkla temas! Mekteblermiz bud-ı mücerrette 
yaşarlar. Onların tatil ve tedrisât müddetince halk va köylü ile temasları 
yoktur. Ziraat, tıp, baytar mektebleri ile bütün darülmuallimînlerimizin, 
darülmuallimâtın, Dârülfünunun hâiz olamadığı bu meziyet-i kadîm 
medreseleriniz câmi idiler. Her sene Recep, Şaban, Ramazan aylarında 
İstanbul’dan lâ-ekal iki bin sarıklı talebe Anadolu, Rumeli köylerine, şark 
vilâyatma, Kafkasya’ya ve Bulgaristan’a giderler. Muhtelif lehçeleri ve örf 
ve âdetleri öğrenirler, vaaz ederler, para alırlardı. Bu tabiî bir haktır. 
Köylüler de verirlerdi. Sâniyen medrese usûlü tahsil müddeti ve gündelik 
meşâgil arasında bile ticaret icrasına müsait bir program takib ediyordu: 
Talebeyi hayattan ve piyasadan tecrid etmiyordu. Şimdi bu âdeti 
kaldırıyorsunuz. O halde İstanbul medreseleri mekteblerimiz gibi olacak. 
Yani halkın içinde değil, dışında yaşayacak, ticaret, sınaât ile alâkayı 
derhal kesecek. Köyleri tenvir mukâbilinde ve alnının teri ile para kazanan 
talebe-i ulûm, bundan böyle Anadolu’yu terkedecek, sekiz on sene halkla 
teması kesilecek, mektebten çıkınce da hükümete el açacak ve yalnız 
müstehlik kalacak, halka gitmeyi de istihkâr eyleyecektir.

Arzettiğim hakikâtleri, merhûm reddetmedi. Kendi düşüncelerine 
muârız olmadığını söyledi. Bundan cesaret alarak dedim ki eski medrese 
talebesi, halkla teması yalnız fıkıh meselelerine hasrediyorlardı. Şimdi o 
talebe, bu çizdiğimiz yeni plân dairesinde tenvir edilirse sıhhî, ziraî, 
medenî fikirlerin de nâşiri olacaklardır. Halbuki mektebliler, talebe-i ulûm 
gibi seyahate ve köylülerle temasa ahşmamışlardır. Hattâ o nevi temastan 
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ekseriyetle kaçarlar. Madem ki elimizde bu teması asırlardan beri yapıp 
duran talebe-i ulûm vardır. Niçin bu usûlü ref’ etmeli?

Bu sarıklı efendiler, imamları da tenvir edebilirler. Halbuki “Maarif’ 
dairelerinin köylerde, kasabalarda müstekirren yaşatacak ve imamlarla 
geçinebilecek muallim bulmaları da uzun müddet mümkün olamayacaktır. 
Merhûm nâzırm kabule temâyül eylediği bu mütalaalar, programın 
Cumartesi ve Salı günkü kısımları için olsun tadil edilmesi ihtimali oldu
ğunu bana zannettirmişti. Halbuki bir hafta sonra tekrar mülakatımda 
program komisyonunun tadili red ettiğini öğrendim.

Merhûma bu arzettiğim şeyin ne kadar mümkün olduğunu fahri yen 
isbat için bir ay içinde dört defa yirmi kadar talebe-i ulûmun bana terfik 
olunmasını ve Halkalı, Dudullu, Zekeriya, Demirci, Karakulak karyeleri 
gibi pek yakın yerlere götürülmesine müsaade edilmesini rica ettim ve bu 
usûlün ne nâfi semereler vereceğini münkirlere bile kabul ettirmeğe 
muvaffak olacağımızı beyân eyledim. Fikren kabul ile beraber işin gelecek 
seneye kadar amelen tebdil-i cihetine gidilemiyeceğini söyledi.

Aradan sekiz on sene geçti ve halkla taleb-i ulumun temasını kesen 
program hâlâ tadil edilemedi. Medreselerin terakkiyâtı nâmına buna ne 
kadar teessüf edilse yeri vardır.

Bu geçmiş hatırayı yâdederken zihnimde yaşayan cümle şu oluyor:
- Eskinin her parçası fena değildir. Yeninin her parçası iyi değildir. 

Hüner, eski ile yeniyi telif edebilmektir.
Düşünüyorum; bu gün hazreti Fatih’in evkâfı hüsn-i idâre edilirse o 

nâma mensub camii şerif etrafında ne mükemmel müesseseler ve onların 
muhtelif mevkilerde ne kadar şubeleri olabilecektir.

Resmî maarif dairelerinin hangisi meselâ; Fatih akarâtı kadar servete 
mâlik olabilir?

Yâ Rab, milyonlarca servet üzerinde yatarken fakr içinde inlemek ne 
derin bir gaflet ve su-i idâre neticesidir.

-3-

Skolastik nedir?

Muhterem Yusuf Akçura Beyefendi “skolâstik” mefhumunu mekte
bimizde verdiği konferansta pek açık anlattı. Istılâhât Encümeni bu keli
meyi “medreseye mensub, medresî, medresiyet” şeklinde tercüme eyle
mişti. Erbâb-ı tahkikten olmayanlar birden bire zannediyorlardı ki skolas
tik düşünüş yani muhît ve hadisât üzerinde bizzat müşahade ve tecrübe 
yapmayarak imam ve müelliflere uymak, sözlerine hemen saplanıp kal
mak illeti, medreselere mahsûstur. Yusuf Bey keskin zekâsının görgüsü ile
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isbat ediyor ki bu hastalık, medreselerden eksik olmamak şartı ile hemen 
bütün mekteblerinizde de yaşıyor. Mekteb haricinde, lisan ve edebiyatta, 
hukukta fenniyâtta, hâsılı umûmî zihniyetimizde de hâkim bulunuyor.

Onun içindir ki bu kelimeyi “medreseye mensub şeyler” diye değil 
her nerede olursa olsun müşahedât ve tecâribe bakmamak, girişememek, 
muhîte ve hayata uymayan akvâl ve kitaplara esir olmak, meşhur filân 
müellifin mezhebine bağlı kalmak manâsına kabul etmek en doğru bir 
hareket olur.

Akçura Bey, skolastik düşünüşün bizim bütün tedrisâtımızda, tahrir 
ve telif âlemimizde, ...izlerini mecmuaya verdikleri tahrirî konferansında 
gayr-ı münderic daha birçok müşahedelerle de isbat etmişlerdi.

Ezcümle Akçura Bey bizim müellif, muharrir ve muallimlerimizin 
şimdiye kadar şark kitaplarına, imamlarına, “mezheplerine çok defa ale’l- 
amyâ bir esaret ile” bağlanmalarına mukâbil garp maarifi ile istinas 
başladıktan sonra da aynı esaretin hüküm sürdüğünü tasrih etmişler ve 
aynen şöyle söylemişlerdi:

“Eski muharrirlerimizin istinad noktaları ilahiyât, kelâm, tasavvuf, 
hikmet ve edebiyatta imam sayılanların düstûr hâline geçmiş manzum ve 
mensur sözleridir. İmam Ali’den, Muhiddin-i Arabi’den, Hafız veya 
Sadi’den bir formül alırlar ve ona istinaden muhakemelerini yürütürler. 
Yeni muhaiTİrlerinizde ise yine aynı esaret, fakat bu defa şark imam ve 
müellifleri yerine garp muharrirleri, müellifleri, filesofları kâim oldu. Bu 
sefer, muhakemelerimizin senedi “Rousseau, Spencer, Bühner, Demolen, 
hattâ Gustave le Bon”...oldu”

Yusuf Beyefendi için, ne şereftir ki şimdiye kadar yüksek dereceli 
adamlarımızdan hiç kimse bizim garbdan malumât çalan muharrir ve 
müelliflerimizin de ekseriya filân ve falan filozofun, falan kitabın, filân 
mezhebin bilâ-tahkik nâşiri olmaktan ileri gidemediğin iddia ve isbat ede
memişti. Hemen ilâve edelim ki bizde müşahedât ve tecâribe ehemmiyet 
atfetmeyerek akıl ve hayal ile bir meseleyi kestirip halletmek ibtilâsına 
maruz bir medreseli hocayı teşhir eden ve onun zihniyetini “arz ve kame
rin cazibeleri meselesinde” skolastik ile tavsif eyleyen Salih Zeki Bey 
merhûmdur. Nâm-ı âlisini tazizen çıkardığımız Yeni Nesil’in nüsha-i 
fevkalâdesine onun “Skolastik” makalesini derceden de fakirdir. Fakat Sa
lih Zeki Bey merhûm, ufak bir işâretle bu zihniyet-i umûmî olduğunu ka
yıtla beraber medreseye muhtaç ve mekteb müntesipleri ile garp muhitle
rinde gayr-ı mevcut olduğunu vehleten zannettirecek bir şekilde yazmıştı.

Akçura Bey, gayet âdil bir mikyasla bu hastalıktan medreseler gibi 
mekâtibin de, şarktan alanlar gibi garbdan alanların da musab olduğunu 
ispat eyledi. Ne gariptir ki bizde ekseriya şarktan alman şeyler gibi
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garbden bilâ-temyiz alman şeylerde muhite tevfîk ve mahallî tedkiklerle 
mukabele edilmediği için yine bizi tekemmül ettiremiyor.

Bu husûsta kimsenin kimseye kabahat bulması doğru değildir. 
Hemen hepimiz şark müelliflerinin olsun, garp müelliflerinin olsun hazır 
fikirlerine, hazır mütalaalarına rahatça konmayı onlar üzerinde uzun 
tetebbûlar ve mukayeseler yapmaya tercih ediyoruz. Müstesnalarımız 
gayet azdır.

Kemter de âczimle beraber şarklı, garplı iki cepheye ait aynı gafleti, 
aynı esareti anlamış ve bundan dört sene evvel merhûm Salih Zeki Bey’in 
mevzû-i bahs makalesini tebdilen yazdığım makalede aynen Yusuf Bey 
gibi şikâyet etmiştim:

“Eserleri üzerinde uzun müddet uğraşmadan, zayıf noktalarını ispat 
edenleri dinlemeden körükörüne Darwinci, Gustave le Boncu, Tenci, 
Spencerci, Durkheimcı, Bergsoncu, Nietzcsheci olmak gayet muzırdır.

Bizim sivillerden niceleri garp filozoflarının mezheplerine esir 
kaldıkları gibi medreselilerden, tekyelilerden bir çoğu da filân mezhep 
veya şahsiyetin ilelebed tabiîdirler. O sûretle ki onun haricinde bir 
mütalaaya kıymet vermezler hattâ, tahammül edemezler.

Dârülfünun müderrislerinden ve ilahiyât müntesiblerinden Harputlu 
Abdullattif Efendi’nin pek güzel söylediği veçhile süratle tekfir, işte bu 
dar zihniyetten ileri gelmektedir.

Hülâsa Avrupa felâsefe ve içtimaiyyûnuna, üdebâ ve muharrirlerine 
esir kalmış sivil zihniyetlere mukâbil şarkta meselâ; “Gazalî, îbn Rüşd İbn 
Teymiye, Muhiddin-i Arabî, Teftazanî...”nin inhisarcı karileri vardır. 
Bunlar, mezkûr zevâttan gayrı bir müellifin mütalaa ve itirazına tahammül 
edemeyecek derecede mutaassıbtırlar. îşte İlmî bir baş, hakiki mütefekkir 
bir başı bu darlıktan kurtularak hakikâti [yeni, eski, şarkta, garbda, şâirde, 
feylesofta, kâfirde, müminde] görüp alacak bir zihin taşıyandır. Bu itibarla 
medrese ve mektebler, istisnalardan sarf-ı nazar, olgun kafa 
yetiştirmiyorlar.

Dikkat edilince görülür ki bir şeye, bir esere, bir tarz ve usûle, 
“skolastik”tir dedirten dört şeydir:

[Birincisi]; Şark veya garp kitaplarından, müelliflerinden, mezheple
rinden birine saplanıp kalmak, İkincisi; söylenen, okunan, tercüme ve nak
ledilen kitapların, kanunların, programların, usûllerin, tedbirlerin muhît ve 
ihtiyacı mahallî ve millî ile alâkalarının derecesini tayinden ve ihtiyacât ve 
zaruretler değiştikçe onları da tebdil ve ıslahtan gaflet etmek, üçüncüsü; 
tecrübe ve müşahedelerden istinbat edilmesi elzem malumâtı kitaptan 
almaya savaşmak, dördüncüsü; Tecrübe ve müşahede icrasına imkân 
olmayan hakikâtlerden bahis eserlerin mütalaası zamanında başka eserler, 
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başka müellifler, başka mezhep ve mesleklerle mukayeseyi yani o eserin, 
o nazariyenin çürük ve sağlam noktalarını temyiz ettirecek itikad-ı aklî 
ameliyesini terk eylemek, kör bir teslimiyet göstermek.

Elimizde bu dört mikyas varken herhangi bir işin ve eserin mahiye
tini iyice tayin edebiliriz. Herhâlde bu dört nevi vasıf arasında en büyüğü: 
Mahallî, millî ... ihtiyaçlara uygun bir tarz takib edememek ve yeni ihti
yaçlara yeni zaruretlere zihni ve usûl-i tevfik eyliyememektir. Maamafih 
bu husûsta da ihtiyat ve îtidâli elden bırakmamalıdır. Zira skolastik 
tarzında, yani herhangi bir şeyi tedkiksiz, mukayesesiz, intikadsız kabulün 
aklî, İlmî, dinî, İçtimaî inkişâf ve terbiye itibarı ile zararı ne kadar büyükse 
“şark ve garp kitaplarına, müelliflerine, filozoflarına bakmak boş bir 
şeydir. Onların mütalaaları, usûlleri başka muhitler ve milletler içindir. Biz 
kendi müşahede ve tecrübelerimize bakalım” demek de tam bir ukalâlıktır. 
En ufak bir meselede bile meselâ; beş türlü tefrikanın menşeidir. Zira 
herkes, bir kere büyük müelliflere ihtiyaçtan kendini vâreste telâkki ettiği 
gün her kafadan bir ses çıkar ve herkes, seviyesini düşünmeyerek 
ictihadcılığa kalkışır. Halbuki çürük bir programa saplanmak bile anarşiye 
nisbetle yine ehvendir. Muhakkaktır ki biz tecrübe ve müşahelerde bile 
garp ulemâsının metodlanna muhtacız. Müşahedelerimizi o metodlar 
dairesinde yaparsak muvaffak olacağız. Zira ancak o metodlar İlmîdir. Bu 
kayd-ı ihtiyatiyi ilâ eden sonra Türklerde tedkiksiz, mukayesesiz, 
intikadsız kabul edilen skolastik işlerle az çok tedkik, mukayese, intikad, 
mahallî ihtiyaca tevfik esaslarına müracaatla vücuda getirilen iş ve 
eserlerden, onların sahiplerinden, tarz ve teşkilâttan icmâlen bahsedelim.

1. Talim ve terbiye sahasında eski Fransız programları ne mahallî, 
ne millî ihtiyaçlarmıza uygun bir şekle getirilmeden ve bilhassa nâ-tamam 
olarak tercüme ve nakledilmiştir. Bu büyük bir skolastik numûnesidir. 
Hele her vilâyetin, her mıntakanın, her mektebin gaye ve ihtiyacına göre 
tadil edilen yeni Fransız programları şimdiye kadar bize hiç 
nakledilmemiştir. Bu mükemmel programlar bize tamamen nakledilseydi 
kâri ve muvafık gelmezdi. Fakat o kadarı bile yapılmamıştır. Düşünmeli ki 
Fransızların programlan ve usûlleri Alman ve İngilizlerinkine nazaran 
kıymetçe dûn iken yine onlar muhtelif nevi liseler ve meslek mektebleri 
açmışlardır. Biz ise yalnız Dârülfünuna adam yetiştirmek için liseler 
açmakla iktifa etmişiz ve bir nevi mektebten başka bir şey düşünememişiz 
Bir aralık Emrullah Efendi ile Şükrü Bey’in zamanlannda her vilâyetin 
mahallî ihtiyaçları ile mütenasib liseler, darülmualliminler küşâdı 
nazariyât itibarı ile kabul edilmiş, fakat filen tatbik edilememişti. El-yevm 
darülmualliminlerimizde, darülmuallimâtlarımızda mahallî ihtiyaçlara 
göre değil hayalî bir sistem üzerine kurulan ve aynı zamanda, istikrarsız 
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programlara istinad eder. Bazı muallimlerin, müdürlerin husûsî mesâisi, 
umûmî nakiseyi ıslah edemez, iki sene evvel darülmuallimât 
programlarında bilmem kaçıncı defa olarak tadilât yapılmak üzere 
komisyon toplandığı vakit mekteb muallimlerinden doktor Sabri Bey pek 
haklı bir “lisanla yaptığımız şeyler kızların ne kadınlık şiârına, ne de 
gidecekleri yarlerin ihtiyâcatına uygun değildir. Bu mektebe en çok 
kadının ihtiyacatma cevab veren dersler ve usûller konmalı, diğerleri ya 
hazf, yahut asgarî bir hadde indirilmeli” demişti. Dinleyen olmadı. 
Vekâlet-i celile bundan böyle olsun bütün Türkiye’de yalnız terbiyede 
birliği düşünmeli, tedriste ise vahdeti değil, heryerin ihtiyacâtına göre 
tenevvü yapmayı, vilâyet liselerini, muallim mekteblerini mahallî 
ihtiyaçları gözeterek tesis eylemeyi emel edinmelidir.

Midhat Paşa’ya iskolatik usûlden kurtulmuş yegâne İdarî adamı 
diyebiliriz. Zira nereye gittise o mahallin ihtiyacı ile mütenasib sanatları 
öğretir ıslahhâneler açtırmıştır. Sonra gelenler o kafada olmadığı ve bizde 
takib fikri de bulunmadığı için matlûb neticeler ya hiç, ya tamamiyle elde 
edilememiştir. Yani hata, metodda değil takibsizliktedir.

Fransızlarca zaman zaman programlar üzerinde yapılan muhtelif 
tadilât hakkında tetebbûlar yapılmadığı gibi Alman ve İngiliz mekteb 
programları da zerre kadar nazar-ı ehemmiyete alınmamış ve yekdiğeri ile 
mukayese olunmamıştır.

2. Tecrübe gösteriyor ki Alman, İngiliz, Fransız sistemlerine tâbi 
veya vâkıf üç muallim aynı esaslar üzerinde bir türlü uzlaşamıyorlar. Zira 
her biri ancak bildiği, sevdiği, hattâ esir olduğu kavmin programını takibe 
ve diğerini redde savaşıyorlar. (Maksad-ı hakikî: Evvelâ Türk'ün 
ihtiyacını düşünmek ve buna göre muhtelif enmuzeçlerden esaslar almak) 
olduğu halde bir inhisarcılık tutturuluyor. Türk bu üç milletten ayrı ayrı 
istifadeye muhtaçtır, fakat evvelâ kendi ihtiyacının şekil ve derecesi 
aramak ve alman şeyler aynen değil behemehâl tadilâta uğratılmak şarttır. 
Bir mektebte üç sistemin yaşadığını düşününüz, bu dehşetli anarşi herkesi 
bir tarafa çeker.

Yusuf Bey, evvelce münteşir birkaç makalesinde medreselerin 
yenilenecek hiçbir şeyi kalmadığını söylemekle beraber mekteb sistemine 
fâik harikulâde iki meziyeti olduğunu yazmıştı: İstikrar ve gayede vahdet.

Kadîm medrese tedrîs ve terbiyesi, asrın ihtiyaçlarına uygun olma
mak gibi müthiş bir nakîseye rağmen aynı fikir ve mesleğe merbût, daima 
aynı hedefe koşan ve talebeyi ayrı gayrı nokta-i nazarlarla şaşırtmayan, 
hele şahsiyetler değiştikçe program değiştirmeyen bir sisteme tâbi idi.

3. Tefsirlerin birçoğu, intikaddan mahrum bir şekilde yazılmış, 
skolastik eserlerdir. Fahr-i Razî gibi menkûlâta esir kalmayarak intikad-ı
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aklî sistemini takib eden bir feylesofun eseri ve daha birkaç kitap 
müstesnadır. Kâtip Çelebi tefsirlerin sarf ve nahiv ve menkûlât yığınlarına 
çevrildiğinden şikâyet eder. Mısır müftüsü Şeyh Abduh’un tefsiri ise akl-i 
selim için bir âbide ıtlakma sezâdır.

4. Körükörüne inanılarak kabul edilmiş binlerle uydurma hadis 
vardır. Buharah Türk muhaddisi İsmail, mümkün olan tenkidâtı icra etmiş 
Hazreti Peygambere isnadına cevaz verilebilecek hadisleri cem eylemiştir.

5. Fıkıh halk ve zaman ihtiyacâtınm, yeni zaruretlerin daima ahkâm- 
ı kitabiyeyi tadile salâhiyeti olduğunu lâ-ekal bin yıl evvel ilân 
etmiştir. Bu esas dinlendi mi?

îhtiyacât-ı asrı düşünen imamlar -başta İmam-ı Azam-, fakihler, 
örflere vâkıf âlimler, yeni ihtiyaçları daima kitap hükmüne takdim ettiler. 
Fakat kitaptan, nâkilden harice bakamayan fakihler, hukukçular, yeni 
ihtiyaçları, yeni zaruretleri göremeyen ve görmek istemeyen bir kısım 
müteşerriler, daima mani-i terakki hükümler verdiler. Halkın muhîte göre 
değişen örflerini, ihtiyaçlarını bir türlü tedkik ve tahkik edemeyen fukaha 
kısmının idâre ve siyaset işlerinde kat’iyen muvaffak olamayacığı meşhur 
îslâm müverrih hakimi îbn Haldun bağıra bağıra ilân etti. Asrın tenkidleri 
îbn Haldun’un nazariyesini tekrardan başka bir şey değildir. Yeni 
zaruretler, kitap satırlarından çıkarak yeni hükümler aramaya mecbûr eder, 
îmam-ı Âzam “hüküm çıkaranlar adamsa biz de adamız, biz de tedkik 
edebiliriz” demiştir. îslâm fıkhı, eski hükümleri daima tutmayıp 
ihtiyaçlara göre değiştirmek için terakki kanununa en muvafık bir düstur 
vermiş iken, ehil olanların içtihad hakkını teslim etmiş iken, icmâ-i 
ümmetle eski bir sistemin tadil veya lâğvedilebileceğini tasrih eylemiş 
iken son asrın fakihleri arasında karantinanın, yeni tarz silâh taliminin, diş 
doldurmanın, Fransızca öğrenmenin, lâstik giymenin, resim ve musiki 
tahsilinin, eşya ve hâneleri sigorta ettirmenin, banka açmanın, fotoğraf 
çıkarmanın mektebte sıra ve harita istimalinin aleyhine yürüyenler pek çok 
görüldü. Fakat ne oldu? Zaman ve ihtiyaç, kahir darbesi ile hükmünü 
yürüttü ve en garibi şu ki garbın en müfid ihtiraâtmı almayı tecviz 
etmeyenler bununla kalmadılar. Mezheb-i Hanefî haricinde kalan 
mükemmel îslâm fetvalarını bile reddettiler. Bu taassup olmasaydı bizim 
Mecellemiz, Kot sivile on kere fâik olurdu.
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-4-

Terbiye-i Ahlâkiyede Dinin Mevkii

Geçenlerde bir yerde konuşuyorduk. Bir arkadaş dedi ki, bu kadar 
program yapıldı ve hâlâ yapılıyor matlûb semerenin iktitaf edilmemesine 
sebep nedir? Dedim ki: Bence sebep bir değil, birçoktur. Herhâlde bir 
büyüğü de programı takib edecek hocaların ne aynı fikirde ne de aynı 
usûlde yürümemeleridir.

Memleketimizde şöyle yirmi beş yaşında Avrupa’ya gitmiş ve on 
sene kadar tedris ve terbiye meseleleri ile uğraşmış, muhtelif 
memleketlerin muallim ve müfettişleri yanında mülâzemet geçirmiş, bir 
iki Dârülfünundan mezun ve fazla olarak doktorasını vermiş, mutlaka bir 
kaç Avrupa mektebinde de (köy, şehir, merkez mektebleri) sırası ile ders, 
terbiye ve idâre işleri ile fiilen iştigal ederek büyük üstâdlara kendini 
tenkid ettirmiş bir terbiye-şinas olsaydı ve onun dediğini hükümetlerimiz 
dinleseydi ne ibtidaî mekteblerimizde otuz nevi menşe’den yetişen hocalar 
bulunur, ne de şahıslar, programlar ve kitaplar dama taşı gibi oynatılırdı.

Dediler ki: Bizce Fransız terbiyesinin mekteblerimizde tatbiki de 
buhrana bâdi olan âmiller arasındadır. Dedim ki iftirâdır. Burada hangi 
mektebte Fransız muallimlerinin liyakati, programlan, kitapları, usûl-i 
idâresi, tarz-ı iâşe ve terfii, usûl-i tetebbûu, talebe ile müşterek mesâisi 
meşhud olmuştur? Galatasarayı’nın ne kadar feyyâz bir devre yaşadığı 
inkâr edilemez. Halbuki Fransız sistemi burada tekmil aksâm ve 
müştemilâtı ile de tatbik edilmemiştir.

Evet, Fransız sisteminin nice nevâkısı vardır ve bunu bizden değil 
garp üstâdlanndan dinlemeliyiz. O sistem herhâlde ikmâle muhtaçtır. En 
mükemmel usûl-i terbiye İngiliz ve Amerikan biçimi olduğu iddia 
edilirken onun da gayet tabiî noksanlan vardır. Bizim Galatasarayı nâkıs 
bir Fransız sistemi takib etmiş iken bile yarı yanya olsun esaslara riayetkâr 
kaldığı için ne kadar iyi numûneler vermiştir.

Ya diğer mekteblerimiz? Onlar da Fransız terbiye ve tahsili devede 
kulak kâbilinden bile görülmemiştir. Kendi cehl ve keyfimizle lâ-yenkati 
hırpaladığımız ve temellerini baltaladığımız Fransız kitaplarından, 
programlarından, usûllerinden bakalım hangisi şöyle bir on sene 
muntazaman yani burnu ve kulağı kesilmeyerek tatbik edilmiştir? Nerede? 
Dârülmualliminlerde mi, darülmuallimâtlarda mı, liselerde mi? Bir 
sistemin elli parçasını bırakıp üç parçasını alırsanız bu, o sistemin 
tahribâtından ve ona üstelik bir de iftirâdan başka bir şey midir?

Bizim Türkler Avrupa’dan ne aldıysa hemen ekseriyetle kırmış, 
koparmış, ancak parçalar hâlinde almıştır ve bu parçalar bile az çok işe
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yaramıştır ya (tam takım) alınsa ve mahallî ihtiyaçlara göre tadil ciheti de 
başarılsaydı ne iyi olurdu.

- Fransız usûlünü tam alırsak aleyhimize çıkar, o vakit mekteblerde 
dinsizlik hâkim olur dedi.

Güldüm. Fransız mekteblerine, Fransız tahsil ve terbiyesi 
mefhumuna edilen ikinci iftira budur dedim. Eğer insan Fransız 
mekteblerinde dinsiz yetiştirildiğini anlamak isterse Avrupa’ya gitmeden 
burada da tahkikât yapabilir. Programlarını, kitaplarını, talimâtnâmelerini, 
nizâmnâmelerini bilhassa ahlâk ve malumât-ı medeniye kitapları ile 
rehberlerini, felsefe derslerinin psikoloji ve ilahiyât kısımlarını gözden 
geçirebilir. Bakalım din aleyhinde bir şey var mı?

Evet vardır; taassup aleyhinde, istibdâd-ı dinî aleyhinde, mezâlim-i 
diniye aleyhinde, engizsiyon aleyhinde, üç Allah birdir, bir Allah üçtür 
aleyhinde. Ancak bu, din-i hakiki aleyhinde değildir. Hele İslâmiyet’in 
pek lehindedir.

Sonra program ve kitaplardan başka bir şey daha vardır: Taassub-ı 
siyasî aleyhinde, fırkacılık aleyhinde, siyasî engizsiyonlar aleyhinde, in- 
hisar-ı siyasî aleyhinde sözler.

Mamafih ibtidaî mekteblerinde din ve siyaset fırkalarının ne lehinde, 
ne aleyhinde bir kelime sarfına müsaade etmezler, söyleyenleri azlederler.

- Liselere gelince: Ahlâk, hukuk, felsefe, tarih, ulûm ve sınaat 
derslerinde dinin hasenâtı ve seyyiâtı (yalnız seyyiatı değil) mükemmelen 
gösterilir. Hiçbir muallim ne ibtidaîlerde, ne de liselerde talebe ve talibâtı 
dinsizliğe teşvik edemez. Kendi kendine dinsiz olandan da idâre ve hoca 
mes’ul değildir. Hoca dinsiz de olsa dinsizliği neşredemez.

- AmaFransızlar mekteblerinden İncil’i, namazı kaldırmışlar...
Yalandır dedim. İhtiyarî bırakmışlardır. Ayrıca pazar günü din hoca- 

lan ders verirler. Hiçbir hoca diğerinin tesirini imhaya çalışmaz.
- Neye ihtiyarî bırakmışlar? İhtiyarî derslere bütün talebe gelmez 

ve binâenaleyh bir kısmı herhâlde dinsiz kalır.
İhtiyarî bırakmalarının bir sebebi; Hıristiyanlığın Allah ve İsa hak- 

kındaki akidelerinin herkesçe kabulüne imkân görülemeyecek derecede 
müşevveş oluşudur, ikinci sebep; katolik, protestan, yahudi ve'dinsiz aile
ler çocuklarına yani birbirine muhâsım olan bu mezheplerin sâliklerine ay
nı itikadı kabul ettirmeye imkân olmamasıdır. Üçüncü sebep; papaslarla 
siviller arasında seksen yıl süren şiddetli husûmettir. Dördüncü sebep; 
Fransa’da halkın yarısının dinsiz oluşu ve çocuklarına papas terbiyesi ver
dirmek istememişlerdir.

İşte bizde olmayan bu hâller hükümeti mekteblerde din dersleri 
hakkında böyle mutedil bir hatt-ı hareket tutmaya mecbûr etmiştir. Eğer
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mekteblerde din dersinin okutulması bu halkın yansının olsun arzusu 
hilâfına olsaydı mebûsları mecbur ederler hükümeti behemehâl programın 
tadiline sevkeylerlerdi.

- Bizde Sadrettin Celâl Bey mekteblerden din dersinin kaldın İmasını 
ileri sürüyor dediler.

Dedim ki: Sadri Bey Fransızlann “realite” dedikleri hakayık ahvâli 
görmeyen, bizim halkın yarısını, belki hepsini dinsiz zanneden bir 
muallimdir. Evvelâ: Resmî bir mektebte din aleyhdarlığı ettiği için azli 
lâzım gelir. Azledilmezse yann başka muallimler de meselâ; vatan ve 
devlet aleyhine, askerlik aleyhine kanaatlerini talebeye aşılayabilirler. 
Fransada böyle bir mektebte din aleyhdarlığı, yahut askerlik aleyhdarlığı 
eden muallimi bir gün tutmazlar.

Sâniyen: Sadri Bey, şu İstanbul’un yarı halkının bile çocuklanna 
mektebte din dersi verilmemesine rıza göstermeyeceğini bilmiyor.

Ve hükümet memurları arasında kaç kişi dinsiz ise memleket onların 
fikirlerine esir olmalıdır sanıyor. Bir taraftan dine istibdaddır diyor, öbür 
taraftan beş on kişinin fikrini cebren kabul ettirmeyi istibdad saymıyor.

Bütün halk, ordu, memurlar, kadınlar ne vakit yarı yarıya dinsiz 
olursa ve olmak ihtimali varsa o vakit din dersleri ihtiyarî olur.

Sâlisen: Bizde katolik, protestan, yahudi aileler gibi birbirine 
husûmetle müştehir, mezhepleri yekdiğerine taban tabana zıt fırkalar var 
mı ki hükümet çocukların meselâ; Kur’an-ı Kerim dersinde beraberce 
bulundurulmasına imkân görmesin? Dinsizler lâ-ekal altı yüz bin kişilik 
İstanbul’da şöyle bir tahminle beş bin kişiyi bulmaz iken üç yüz bini 
dinsizmiş ve mebûsları vasıtasıyla hükümeti zorluyorlarmış gibi hareket 
olunsun?

Cihanın her yerinde halkın en aziz hislerine en çok hürmet eden 
hükümetler cumhuriyetlerdir. Çünkü davaları halk hükümeti olduğu 
davasıdır. Cumhuriyetçiler halkı rencide edecek ne bir fazla vergi tarh 
ederler ne de mukaddes hislerini çiğnerler. Halka danışmadan hiçbir karar 
vermezler. Sadri Bey derse ki: Halk cahildir bu, doğru değildir. Öyle de 
olsa ona hükümet yol gösterecektir.

Nerede? Ziraatte, sınaatta! Fakat diyanette hayır! Hükümetin din 
işlerinde yapacağı şey; vazifeleri nâ-ehiller elinden almak ve ehil adamlar 
yetiştirmektir. Bakımsız dinî müesseseleri asrın istediği kemâl derecesine 
îsal etmektir. Ziraat, hıfz-ı sıhhat işlerinden dahi anlar imamlar, hatibler 
yetiştirmektir. Din hocalarını mutlaka psikoloji ve felsefe-i umûmiye 
görmüş, İslâm ve Türk tarihi ile terekkiyât-ı ilmiye safhalarına vâkıf ve 
amelî ziraat ve tebabetten anlar olanlardan intihab etmeli ve böyleleri
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yetiştirecek büyük ilahiyât medreselerde muhtelif yerlerde şubelerini 
açmalıdır. İşte yapacağı iş.

Avrupa ve Amerika cumhuriyetlerinin din derslerini mekteblerinden 
kaldırmalarının sebebi; hükümetin kimi memnun edeceğini bilmekten âciz 
kalmasıdır ki bunun en iyisi resmen kaldırmak olmuştur.

Râbian: Sadri Bey cumhuriyete düşmanlık etmektedir. Zira halkı 
ondan soğutacak bir tedbir tavsiye ediyor. Dini mekteblerden kaldırmak. 
Yâ Rab! Ne müthiş bir karar! Evet, memleket dinsiz olsa en mükemmel ve 
mantıkî tedbir budur. Fakat ekseriyet dindar olduğu içindir ki uğursuz bir 
tavsiye! Demekten kendimi alamıyorum. Sadri Bey bununla da “realite” 
terbiyesi alamadığını göstermiş oluyor.

Hâmisen: Sadri Bey ilim düşmanı olarak hareket ediyor. Çünkü 
Fransız talimâtları yazar ki: Muallim dinsiz bile olsa talebesine telkin-i 
efkar edemez, ve tarih dersinde, ahlâk dersinde, felsefe dersinde (din) 
hareketlerine söz gelince, onların aleyhinde olan beyânât ve hadisâtı 
kaydederken lehinde olanları saklamak hiyanetini irtikâbdan memnudur.

Sadri Bey’in ale’l-umûm dinler ve husûsiyle İslâm dini aleyhinde 
söylediği sözlerin -bu işleri onun kadar biz de bildiğimiz için- derhal 
me’hezini buldum, “Payyo”nun talebeye değil hocalara, darülmuallimîn- 
lerle, Dârülfünun talebesine yazdığı şerhli rehberdir. Payyo dar ve akla 
gayr-ı muvafık nazariyelere inanmaz, fakat namuslu bir dinsizdir. Resmî 
muallimlik, haysiyetine ne kadar hürmet ediyor ki din nâmına cehelenin, 
müstebitlerin, menfaatçilerin yapmış oldukları gülünç, gayr-ı makûl, 
zararlı fikirlerden ve hareketlerden bahsederken ayrıca dinin ahlâkî 
menfaatlerini de ketm etmiyor. Sadri Bey ise dinin yalnız aleyhine ait 
mütalaaları söylüyor hem de tahrif ederek söylüyor.

Sâdisen: Hakikat düşmanı olarak hareket ediyor. Zira Sadri Bey 
İslâmiyet’i tedkike tenezzül etmediği için Müslümanların câhil, müstebid, 
garazkâr hükümdarlar, şeyhler, dervişler, mutaassıblar aleyhine ne 
hükümler vermiş olduğunu kasden ketmediyor ve Müslüman Türklerin 
aziz hislerine tecavüzden çekinmiyor.

Ben meselâ; katolik hareketlerini okutsaydım ve katolikliğin aleyhi
ne bir şey yazmaya karar verseydim en namuskârâne hareketi yapardım? 
İstifa vermek, sonra aleyhinde yazmak. Türk çocuklarının hâlâsına -işte 
böyle birinin yaptığını öteki bozan hocalar elinde kaldıkça- imkân yoktur. 
Sadri Bey’in aldığı parayı ekseriyetle dindarlar vermiştir, bu bakımdan 
kendini ahlâkî mes’uliyetten zor kurtaracaktır. Sadri Bey dinsiz olabilir, 
fakat dindarların çocuklarını zehirlemeye ve hele dindarlardan para aldığı 
halde onların aleyhinde hareket etmeye hakkı yoktur. Dünyanın her 
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medenî yerinde Sadri Bey’i itham edeceklerdir. Cesaret ederse yaptığı şeyi 
dünyanın en yüksek terbiye-şinası olan John Dewey’e soralım.

Şimdi Sadri Bey’in ahlâkî terbiyenin aklî esaslara bina edilmesi ve 
binâenaleyh ahlâk derslerinden dinin ve bilhassa İslâmiyet’in tardı 
hakkında ileri sürdüğü sebeplere gelelim:

Avrupa’dan getirilen hiçbir fâzıl adamın Türkleri bu kadar hissiz ve 
imansız addedemeyeceğini, bizim içimizden ve ismen Türk olan muvâze- 
nesizlerin bize AvrupalIlardan çok fazla zarar vereceğini, çünkü hazm 
edilmeyen malumâtın daima tehlikeli olduğunu bize isbat eden şu hulâsa
ya bakalım:

1. Bugünkü mekteblerin vazifesi müstebid bir hükümdar için muti 
teb’a değil hak ve vazifelerini müdrik hür vatandaşlar yetiştirmektir, Sadri 
Bey sanıyor ki müslümanlar istibdada uzun müddet boyun eğmişlerdir. 
Çünkü Kur’an istibdadı emir ve terviç etmiştir. însan dinsiz olur, Kur’an’ı 
da tanımaz, fakat yalan söylerse ve olmayan bir şeyi olmuştur, vardır derse 
müfteri olur. Kur’an’ın neresinde istibdadı sevdirecek, bir müstebid 
hükümdara dua ettirecek bir kayıt vardır? Göstersin. Müstebid 
hükümdarlar istibdadın aleyhine olan âyetlerin, duaların okunmasını 
men’e bile çalışmışlar, fakat muvaffak olmamışlardır. Bundan haberi yok 
mu? Müslümanlar Kur’an ile bi-hakkın âmil olsalardı bu hâle gelirler 
miydi? O, şark akvâm-ı îslâmiyesini ve Türkleri Kur’an ile âmil mi 
zannediyor? Kur’an’a Müslümanlar mukaddes ve muhterem nazarı ile 
bakarlar, fakat dediklerinin kaçını yaparlar? Bundan Kur’an’ın kabahati 
nedir?

Müslümanlar için ne denilse revâdır: Miskin, gâfil... ilh. Fakat 
Kur’an öyle mi? Meselâ; biz de mükemmel zabıta, sıhhiye ve belediye 
talimâtları vardır. Fakat icraat nerede? Kabahat talimâtm mı?

Geçen sene Müslüman olan Lord H’âmilton, sekiz on sene evvel İs
lâm olan İngiliz fuzâlâsından Pikt Hol İslâmiyeti Sadri Bey gibi görse
lerdi, Müslüman olurlar mıydı. Avrupa ulemâ ve fuzâlâsı korkak ve havaî 
adamlar olmadıklarından onların bir dini kabulü böyle bir hisse 
atfedilemez.

Hâsılı İslâmiyet ne bir heyetin, ne bir makamın istibdadına müsaade 
etmez, müstebidlerin mutlaka hal’ı ve ref’ edilmelerini emreder. Müslü
manlar bu emri dinlememişlerse cezasını da çekmişlerdir.

Sonra mekteblerde istibdad zamanında bile öyle ahlâkî ahkâm ve 
vezâif öğrenilirdi ki, bir bunları bir de padişahın gittiği yolu gören talebe 
ona dua değil lânet ederdi. Şimdi gözler daha açıktır.

2. Din ile vicdân hürriyeti arasında mutlaka zıddiyet vardır. Fena 
şakirtlerin bu hakikâti mutlaka yanlış anladıkları tecrübe edilmiş olduğu 
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için diyeceğiz ki, bu iddiayı dermeyân eden büyük adamlar kimlerse 
öğrenmek hakkımızdır. Zira ilim âleminde yalnız büyük üsdadların naza
ri yeleri yürür.

Sadri Bey eğer cihanın en yüksek adamlarının bu iddiada olduklarını 
isbat edemezse çok küçük düşecektir. Sadri Bey en yüksek felsefe, fen, 
edebiyat ve ahlâk adamlarının dindar olduklarını bilmeyecek kadar 
malumâtsız mıdır? Maksat, tahrif edilmiş ve içine gayr-ı makûl ahkâm 
karışmış dinlerle vicdân hürriyeti ve akıl arasında zıddiyet var demekse o 
doğrudur. Fakat bunun da çaresi bulunmuştur. Öyle zamanlarda hükemâ 
ve fuzâlâ dini hurâfâttan kurtararak saffet-i asliyesine irca etmişlerdir. Biz 
burada yalnız İslâmiyet’e karışırız. İslâmiyet dediğimiz vakit nâ-ehillerin, 
cahillerin, meczup dervişlerin, yarım tahsilli softaların bellediklerini değil 
İslâm filozoflarının ve büyük âlimlerinin muhterem tanıdığı Kur’an’ın ve 
hadisin esaslarını anlarız. Kur’anın emirlerinin akla istinad ettiği ve etmesi 
lâzım olduğu lâ-ekal yüz maddede de (yani âyette) tasrih edilmiştir. Sadri 
Bey tenezzül edip acaba Kur’an’ı okur ve anlar mı? Bari Kazimireski’yi 
okusun, Cenevre Dârülfünunu müderrislerinden ve fâzıl Hıristiyan 
allâmelerinden Montaigne’nin eserini mütalaa etsin. Montaigne herhâlde 
Sadri Bey’den kırk kere daha malumâtlı, daha zeki ve daha munnsıftır.

Diğer bütün dinlerde olduğu gibi îslâmiyette de akıl ile isbat 
edilmeyen hakîkâtlar da vardır denilirse cevabı çoktan verilmiştir. Bunlar 
vücud-ı Bâri, ruh ... meseleleridir. Bu meselelerde o kadar hürriyet-i akıl 
ve ictihadla hareket edilmiştir ki İslâm âleminde belli başlı yetmiş iki fırka 
zuhur etmiştir. Dinin esasını tahkir etmedikten sonra şu veya bu fırka iki 
üç mesele hakkında birbirlerinin ictihadlarına hürmet etmişlerdir. Dünyada 
bundan daha başka hürriyet ne olur? İnkâr mı? İnkâr namuslu bir âlimin işi 
midir? Materyalist fikirlerin fen âleminde itibarı var mıdır?

Ya İslâmiyet’in şu harikulâde düstur-ı içtihadına ne diyeceksiniz? 
Bir meselede âyet şöyle bir şey söylese ve akl-ı selim onun aksine kâil 
olsa hak, aklındır. Bunu düstur hâline koymuş başka bir din daha var 
mıdır?

İslâm ve Türk âleminde (fakat cühelâ yurtlarında değil) öteden beri 
ahlâk tedrisâtı üç şekilde cereyân etmiştir. Tecrübî ve amelî ahlâk, şer’î 
delillerle tahkim edilen aklî ahlâk, sırf şer’î esaslara müstenid ahlâk, her 
üçünün de yeri vardır. Sadri Bey inhisarcıdır. Türkler çeşitçidir.

Şimdi bakalım Avrupa’nın birinci sınıf hükemâ ve ulemâsı din 
hakkında neler diyorlar? Herhâlde, her münazaada Avrupa fuzâlâsını 
hakem intihab etsek iyi olur. Bizim muharrirlere doğrusu emniyet 
edilemez. Eğer dünyanın en muteber filozofları ve mütefenninleri dinsiz 
ise gençlerimize tavsiye edelim dinsiz olsunlar, şayet değilseler âlemi 
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dinsizliğe teşvik etmeyelim. îşte Spencer terbiye kitabında bar bar 
bağırıyor ve diyor ki: Din ile fen arasında ayrılık, gayrılık yoktur, yalnız 
tabir, tarif ve tefsir farkları vardır. Spencer mi iyi bilir, bizim muharrirler 
mi? Dinsizlik fennin icabı olsaydı Spencer imansız olurdu.

İslam dini çok geniş, Hıristiyanlık ise çok dardır. Bunun böyle 
olduğunu anlamak için Müslüman olmaya vicdânen mecbûriyet duyan 
Pikt Hol ve Hamilton gibi İngiliz muharrirlerine müracaat eylersek daha 
iyi ederiz.

Mühim bir nokta daha var:
Garp âleminde bir hakim ve mütefennin dinsiz sayılırsa İslâm nokta- 

i nazarına göre o, bilâkis dindardır. Zira garp hakimleri çok defa insanın 
Allah, üçün bir ve birin üç olduğunu kabul edemezler. Bundan dolayı 
kilisece bunlar dinsiz sayılırlar. Fakat bizce asıl bunlar dindardırlar. 
Meselâ; meşhur Hakısley kilisece dinsizse bizce dindardır. Çünkü asıl 
Allah’ı o daha münezzeh düşünüyor ve kilisenin düşünmesini beğenmiyor. 
İngiltere’de Stuart Mill de bizce dinsiz sayılmaz. Fakat kilisece sayılabilir. 
Meşhur fizik âlimlerinden Vilyam Kruks, Oliver Loç dindardırlar. 
İngiltere’nin en büyük ulemâ ve hükemâsmdan Con Le Bok din ile fennin 
birbirine zıt olmadığını ispat ile din zevkini cihana tanıttırmaya gayret 
ediyor. Bu adamlar dine değil din taassubuna aleyhtardırlar. Bu ise 
dinsizlik mi demektir? Darwin Cenab-ı Hakk’a karşı aczini itiraf 
etmektedir. Bu bizce en büyük idrak sayılır.

Alman hükemasmdan başlıca üç dinsizi zikredebiliriz: 
Schopenhauer, Nietzsche, Bühner. îki evelkisi hasta dimağlıdır. Bühner 
ise ilme iftira ettiği için ulemâca nokta-i nazarı merduddur. Kant’a 
gelelim: Hıristiyanlığı tenkid ede ede hakiki imana erişmiştir. Bir 
Schopenhauer’la Nietzsche’nin hezeyânlarını, bir de Kant’ın yüksek 
felsefesini düşünmeli! Kant’ı okuyan ne kadar mahviyetperest olur!

Dünyada ilim, fen nâmına ne varsa hepsi yüzde doksan dokuz 
dindarların eseridir. Biz burada dinsizliğin 14. asırda asıl tabiî ilimlerle 
iştigal edenler arasında fazla intişâr ettiği iddiayı bâtılına karşı müsbet 
ilimlerin en yüksek üstâdlarını zikredebiliriz. Bu tedkiki bütün şümûl-i 
âlisi ile ilk evvel yapan Alman fuzâlâsından Denert’tir. Bu âlime göre son 
asrın fen adamları arasında şunlar dinsizdirler: Vog, Muleşut, Hakısley, 
Kekenbavr, Nebatiyûndan: Müller, Klavs, Lokart... Mamafih bunların asıl 
kilise talimâtına karşı dinsizliğini kaydetmeyi unutmamalıyız. Ben 
Hakısley’in öyle bir mütalaasını gördüm ki; îslâmiyetçe dinsiz sayılamaz.

Bu dinsizlere: Lumber, radyom kâşifi Küri, kimyaker Bertelo, Sues 
Jiyar, meşhur Alman hayvanât âlimlerinden Hegel [Fransızlar bunun fennî 
sahtekârlıklarını ispat etmişlerdir]. Strasburger, Buhner, Raspay, Majandi, 
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doktor Şarko ve Bemhayetn’i ilâve ediyorlar. Eğer ulemâdan yarısının 
değil dörtte birinin dindar kalabildiği sabit olsaydı bile yine bu delil olur 
du ki mütefennin bir başta pekâlâ dinî ruh yaşayabilir. Kaldı ki büyük 
mütefekkirlerin % 95’i dindardır. Chambridge profesörlerinden ve 
bugünkü İngiltere’nin en büyük fizik âlimlerinden Lord Rayleç diyor ki: 
Bütün hayatlarında Newton’un, Faradeyin, Machiavell’in sadık kaldıkları 
dinî kanaatlerin fen fikri ile gayr-ı kâbil-i itilâf olduğu iddiasını red için 
vaktimi kaybetmeye ihtiyaç bile duymam.

Meşhur mütefeninlerden Biyo diyor ki: Fenler güzeldirler, eğer 
ruhuna nüfûz edilebilirse. O dereceye kadar gidilemezse cidden muzır 
olurlar. Bizim “yarım bilgiler insanı dinden eder” hakikâti da budur. Bizim 
yeni Türk muharrirlerinin malumâtı hemen daima yarım yamalak, hazım
sız bir mide mahsulüdür.

Meşhur Puvankare diyor ki: Yarım fenne karşı devâ, tam ilimdir.
Bacon da diyor ki: Biraz ilim Allah’tan uzaklaştırır, çok ilim Allah’a 

götürür.
Gelelim asr-ı hâzırın ulûm-ı müsbete sahasında en yüksek zirveyi 

işgal eden 150 mütefenninine: Bunların 27’si kanaat-i diniyelerinin ne 
olduğu şüpheli veyahut münkirdirler, 123’ü hâlis dindardır. Bu 123’den 
şunların zikrini vacip telâkki ederiz. Bertolaya karşı Lavvazye dindardır, 
Jan Mast Duma dindardır. Meşhur Dalton, Geylosak, Davı Liyebig, 
Bunzen mümindirler. Hegel’in, Bühner’in imansızlığına karşı Küviye, 
Lamark, Sent Hiler, Öven, Klod Bernar hele dahi-i şehir Pasteaur ne 
mükemmel dindardırlar. Bir genç hiç şark terbiyesi almasa da bu âlimlerin 
yazdığını okusa yine dindar olur. Hem kilise dindarlığı gibi dar dinayete 
değil, geniş, münevver, İlmî diyanete erişir. Nebatât ilmi bânileri arasında 
meşhur Line ve Kandol ne kadar mümindirler! Meşhur teşrihçi Bişa’nın 
imanı unutulur mu?

Bu dahiler diyanetin fenalığını Sadri Bey kadar bilememişler ki 
ruhlarında taşıyıp durmuşlar!! Öyle mi?

Fransada bilemeyiz acaba hangi büyük adam dinsizmiş? Descartes 
ne münevver bir dindardır. Kimyanın vâzıı Lavvazye ne mükemmel bir 
dindardır. Cihanın en büyük fen adamı Pasteaur’un dinî müdafaası ve 
Litereye darbesi ne kadar meşhurdur. Daha evvel Rousseau, Volter din-i 
hakikiyi değil o zamanki papasların dinini hırpalamışlardır. Onların din-i 
hakiki için yazdıkları parçaları okumalı. Rousseau, Volter derecesinde 
sayılır adamlardan cidden dinsiz kim vardır? Olduğu sabit bile olsa 
madem ki dindarlıkla fen filân ve falan eâzımda birleşmiştir. Bizim yalnız 
onlara benzememiz artık tamamiyle hak kazanmıştır ve dindarlığın ayıp 
olmadığı sabit olmuştur. Auguste Comte nihayet bir put yapıp tapmaya 
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mecbur olmadı mı? Fransa’nın diğer en yüksek filozofları şunlar değil 
midir? Men de Biran, Kuzen, Jul Simon, Ravesson, Pol Jane, Jan Fino, 
Butru, Bergson. Kilise bunlara dargındır. Fakat İslâmiyet muhibdir. Hele 
Bergson Kantçılığı bile dar bulduğu için ona hücum etti. Agust Comte ile 
Ten’in fikirlerini tamamiyle yıktı ve bir mektupla gençleri “Allahu 
Teâlâ’ya” imana davet etti. Bizim bazı muharrirlerinizin hiçbir kıymeti 
hâiz olmayan köhne ve hak nâ-şinas üstâdların karşısında sapıtan zavallı 
gençlere bu sözler ne kadar tuhaf gelir. Ben tecrübemle biliyorum: Öyle 
gençlere rastgeldim ki, “Bergson dahi böyle demiştir” diye söylemedikçe 
ne bir şark hakiminin sözü, ne bir âyet, ne bir hadis onları ikna edemiyor. 
Gençler bugün zatî kıymeti, tahlil ile değil, şahsî kıymet ölçüsi ile 
ölçüyorlar. Vay hâlimize.

(Din ile fen arasında nizâ ve cidal daimidir, onlar kat’iyyen 
barışamaz) diyenlere dört beş sene evvel vefat eden meşhur Durkheim’i 
gösteririm. Bu mütefekkir bunun ne yalan bir şey olduğunu mükemmelen 
izâh etti. Fakat Sadrettin Celâl Bey’in talebesi hocasının tahrif yaptığını 
nereden anlayacak? Felâket bundadır.

Sadri Bey bu defa da şarkta fennî fikir ile dinî fikir yaşayamadığını 
iddiaya kalkışırsa yine bâtıldır; cühelânın hurâfeperverliği mevzû-i bahs 
ise o her yerde ve her zamanda malumdur. Rus filozofu Tolstoy cihanın en 
büyük hükemasmdandır, ben söylemiyorum Avrupa erbâb-ı kemâli 
söylüyor. Bu zat kilise tahrifâtının düşmanıdır. Fakat büyük bir dindardır. 
Dinî zevkleri tattırmak için yazdığı parçalar ne ulvîdir.

Dante, Klod Bemar’dan, Pasteaur’dan büyük müdür? îsviçredc 
Flömuva ne kadar dindandırlar. Klapert bir defa talebesine Abdullah 
Cevdet Bey’in pek sevdiği Guyyo’nun dinsizlik kitabı üzerine mütalaa 
yürütmelerini tavsiye etmişti ve iki arkadaşla beraber iddia etmiştik ki 
bunun istediği din yalnız kendi fikrine muvafık gelir, ekseriyet bir şey 
anlamaz. Klapert bu nokta-yı nazarı doğru bulmuştu.

Amerika’nın; Emerson’u ile William Jeames’ından büyük adamı var 
mıdır? İkisi de İslâm’ın kabul edeceği bir imana sahip değil midirler? John 
Duide Jeymis’ın muakkibi dağil midir? O halde rica ederim, bize gaip 
âleminde hangi yüksek adam dinsizdir gösterilmeli ki biz de ona bakalım 
da talebemizi imansızlığa sevkedelim? Avrupa’nın birinci sınıl 
mütefekkirlerinin yüzde doksanı dindardır. Biz arta kalmış beşinci 
derecede dinsiz muharrirlere mi uyacağız? îlim ve terbiye âleminde söz 
ulemânın mı, cühelânın mıdır? Amerika’nın Fransız mektebleri gibi 
çırılçıplak lâyık olmadığını söyledik. Aksi isbat olunsun. Halbuki 
Fransada Amerikada olduğu gibi mezhep ve fırka münazaaları yüzünden 
mektebleri dinen bî-taraf (fakat dinsiz değil) hâle sokan hükümet ancak 
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kırk yıldır bu esası yürütüyor. Ne din dersine lüzum yoktur diyor, ne de 
din aleyhdarlarhğına müsaade ediyor.

Sâniyen: Bu prensipleri güdenlerin erkânı malûmumuzdur. Jül Ferri 
Peko, Büvson. Bu adamlar klişeyi tanımamaya karar verdiler. Bunların 
îseviyet’e karşı yaptıkları tenkidleri İslâmiyet daha evvel yapmıştır. Jül 
Ferri din tedrisâtını pazar mekteblerine bıraktı. Din aleyhine lâkırdı 
söyleyecek hocaları derhal azledeceğini bildirdi. Talimâtı hâlâ okunur. 
Diğer taraftan Fransız liselerinde okutulan ahlâk ve felsefe derslerinde 
din-i hakikî ihtiyacı, Allah’a tazim hissi ne kadar barizdir! Elimde olan 
lise talimâtları ile kitapları buna şahittirler.

Buvson’un tekmil yazdıklarını hatmetmişizdir. Sahifesi ile 
gösterebiliriz ki: (Ben hiçbir zaman dine hurafedir demedim ve demem) 
diyor. Hele Peko; dine karşı husûmeti şiddetle reddeder.

Fransada lâik esaslara müstenid ahlâk terbiyesinin eğer münasib yer
lerde (Allah) fikri ile takviye edilmezse pek zayıf kalacağını sarihan yazı
yor. Bunları birer birer neşredeceğim. Celâl ve Abdullah Cevdet beyler 
değil ya Avrupa’nın binlerle muallimleri ve mütefekkirleri arasında. 
Peko’ya muâdil adam enderdir.

Hani lâik ve aklî ahlâk tedrisinde İlâhî esasa ilmen hiç lüzum yoktu! 
Ben kendi hesabıma hazmedilmemiş malumâttan pek çok korkarım. 
Yarım din bilgisi insanı dinsiz yapar; yarım tıp bilgisi de candan eder. Bu 
darb-ı meselimiz daima doğru kalacaktır. Sadreddin Celâl ve ona 
benzeyenler muhtelif Avrupa eâzımımn eserlerini veya tercümelerini 
kütüphanelerinde bulundurmadan ilim pazarında kâhyalık etmesinler, 
müctehidliğe kalkışmasınlar. Dinsizlik yapsalar bile dinin ahlâkî 
kemâlâtını olsun ilânda insaf göstersinler. Tam garbcılık işte budur.

*
* *

Cevdet’in dine, dinî tedrisâta ve dine dayanan ahlâka temas eden ve 
birbirini tamamlayan bu dört yazısına onları te’yid ve takviye edecek bir 
beşincisini de ilâve lâzım gelir.

Bu yazı 1924’de cumhuriyet hükümetinin Türkiye’ye davet ettiği 
Amerika’nın Kolombiya Üniversitesi felsefe profesörü meşhur terbiyeci 
John Dewey’e yazmış olduğu açık mektuptur.

Bu mektubun neşredilmek üzere Tanin gazetesine gönderilmiş olan 
müsvedde üzerindeki işâretten anlaşılıyor ise de neşredilip edilmediğini ve 
edilmemişse ayrıca profesöre gönderilip gönderilmediğini tahkik ve tevsîk 
edemedim, fakat maksat; Cevdet’in mesleğini ve karakterini göstermek 
olduğu için bahse lüzum görüyorum.
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Cevdet’in Türk mekteblerinde Türk hocalarında ve tedrisi 
usûllerinde bulduğu ve gördüğü en bâriz eksiklikler burada sıraladığı 
şeyler olmak lâzım gelir ve bunları öğrenmek de bizim için faideli olur. 
Mektup aynen şudur:

Felsefe ve Terbiye Âleminin Yüksek Üstâdı 
John Dewey Cenahlarına:

Dânânızdan istifade etmek isteyen Türkler, teşrifinizi rica ettiler, siz 
o nâfiz ve tecrübekâr nazariyelerinizle burada yapılacak tedâbiri tayin ve 
kontrol edeceksiniz. Artık Türk muallimleri karşılarında emniyetle akıl 
danışabilecekleri ve müşküllerini hallettirecekleri bir büyük üstâd 
buldular. Şimdi istediklerini sorabilirler. Gerçi resmen işe başlamadınız. 
Fakat teşrifinizi nimet telâkki ederek bazı suallerle bî-pâyân irfanınızdan 
müstefîd olmama müsaade buyurursanız yirmi yıllık bir Türk hocasını 
minnettar etmiş olacaksınız.

1. Tahsilinin bütün aksâmı birbirine düşman veya lâkayıt bir 
memlekette ilk yapılacak seri iş nedir?

2. Türkiye’de mekteblerden din derslerini kaldırmak isteyen bir 
muallim ’ için ne düşünürsünüz? Böyle bir muallim din aleyhinde 
talebesine propaganda yapar, neşriyâtta bulunur, milyonlarla halkın 
mukaddes tanıdığı bir esasa hücum ederse garp âleminde ne muamele 
ederler? Bu husûsta muallime hürriyet verirler mi?

3. Şehvanî bir edebiyatla, en rezil sinema menâzırı ile civarın kumar 
ve içki velvelesi içinde meşhur ve hayran bir gençliği tedavî için az 
masrafla neler yapmalı?

4. îstanbulda yumuşak bir tahsil sistemi içinde iş hayatına lâkayıt 
yetiştirilen bir zümreyi köy hocalığına sevkeder misiniz?

5. Teâvün ve tasarruf teşkilâtı sıfır olan mekteblere kıymet verir 
misiniz?

6. Türkiye’de (abdest ve gusül) denilen ve tahkik-i fazilâneleri 
neticesinde şekil ve sûretiyle sıhhî ehemmiyeti takdir edilecek olan 
tahâreti mükemmele sistemi gayr-ı şuurî bir taklid neticesinde 
refedileliden beri çocukların, gençlerin elleri, ağızlan dişleri, gayet az 
yıkanıyor, kirli kalıyor. Ayakları ekseriyetle Içş gibi kokuyor, böyle 
yetişenleri halk da sevmiyor. Halkı haksız ve temizliği kaldıranları haklı 
bulur musunuz?

7. Esnaf ve köylüler çocuklarını tarla, tezgâh ve dükkândan 
alıkoyduğu için mektebe vermek istemezler ve mektebi sevmezler. Halk 
haksız mıdır? Hem halkı hem hükümeti memnun etmek üzere tahsil ve 
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istihsâl umdelerini nasıl telif etmeli? Meselâ; yarım günlük ve mevsimlik 
mektebler açmak iyi olmaz mı?

8. Köylüler gelecek muallim ve muallimelerin züppe olmamalarını, 
Türk itiyadâtına uygun vasâtî bir kıyafet ve tavırda olmalarını, itikadlarına 
tecavüz etmemelerini ve kendilerine dinen de rehberlik eylemelerini 
istiyorlar. Böyle gençlere biraz fazla ziraî, tıbbî ve dinî terbiye vermek 
istemez mi? Halk haksız mıdır?

9. Kızların yatak kıyafeti ile mektebe gelmelerini tecviz eder 
misiniz? Resmî, mutedil ve vakur bir kıyafet şekli olmamalı mıdır?

10. Hiçbir hakkından emin olamayan; ne terfi ne tahvili bir esasa 
bağlı bulunmayan muallimlerden fedakârlık beklenebilir mi?

üstâdâne mesâillerini onbeş yıldır takib edenlerden 
M. Cevdet

îşte görülüyor ki Cevdet bu yazısında da dine, ahlâka kıyafete, 
mekteblerden din dersinin kaldırılıp kaldırılmamasına, hattâ muallimlerin 
terfihine temas etmektedir.

John Dewey’in bütün eserlerini 
görmüş ve okumuş olmadığım için 
felsefe ve terbiye hakkmdaki esas fikir
lerini bilmiyorum. Türkçe’ye tercüme 
edilmiş olan: Demokrasi ve Terbiye, 
Mekteb ve Cemiyet, Çocuk ve Mekteb 
adlarındaki kitaplarını şöyle bir gözden, 
geçirişim 1924’de memlekete geldiği 
zaman vermiş olduğu raporları da bu 
vesile ile şimdi gördüm.

Bu eserlerde ve raporlarda 
Cevdet’in bahsettiği 10 maddeye temas 
eder cihetleri alelacele şu satırları ya
zarken bulup çıkaramadım. Yalnız ra
porda 10. fıkraya biraz temas eden şu 
kayıt vardır:

“Diğer bir mühim meselede 
muallimlerin mevkilerinden emin ol
ması ve vaziyetlerinde istikrar bulun
masıdır. Bu nokta-i nazardan bugün 
Türkiye’de muallimlerin vaziyeti idâre 
memurlarından, mekteb müdür ve mua
vinlerinden daha iyidir. İdare memurla- 

(¿L CJj dr»

Cevdet’in bir karikatürü
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n mevkilerinde çok ânî ve lüzumundan fazla tebeddülâta maruz kalıyorlar. 
Bunun neticesinden de meslek mânen mütezarrız oluyor. Birçok değerli 
muallimler, maaşının çok olmasına rağmen bilerek idare işlerinden istin- 
kâf ediyorlar. Kabul edenler de bulundukları mahallin ihtiyaçlarına vâkıf 
olarak ve oranın nüfûzlu zevâtı ile tanışarak işe başlayacakları sırada diğer 
mahalle tahvil edildiklerini görüyorlar. Halbuki orada ailelerini getirtmiş, 
bir mesken inşa veya mubayaa etmiş bulunuyorlar. Diğer taraftan yol 
marsafı da fevkalâde olduğundan ailelerini orada bırakmaya mecbûr 
oluyorlar. Bunun neticesi çok cesaret kincidir. Bâhusûs tahvil emirleri 
ders senesi hidâyetinden biraz evvel kendilerine tebliğ ediliyor. Maarif 
kanunu bu lüzumsuz ve zararlı göçebelik temâyülüne set çekilmelidir. 
Maarif müntesiblerinin bir yerde temdid-i ikameti lehinde ahkâm 
vazetmeli, yeri değiştirilecek memurlann tahvil-i keyfiyeti ders senesinin 
sonundan çok evvel kendisine ihbar edilmesi usûl ittihaz olunmalıdır.”

İşte görülüyor ki Cevdet’in sormuş olduğu on sualden bir tanesine 
olsun John Dewey’i de tesadüfen hak veriyor. Acaba bu mektubu görmüş 
ol saydı hiçe mi sayardı? Ve kıymetsiz bulur, cevab vermeye tenezzül 
etmez miydi? Esasen Cevdet bu türlü düşünüşlerde haklı mıdır? Haksız 
mıdır? Onu da talim ve terbiye ile uğraşanlar ortaya atsınlar. Ben de bu 
yazılan o maksatla neşrediyorum. Yoksa Cevdet’in nazariye olarak 
(mekteblerden din dersleri kalkamaz medreselerdeki tedris usûlü 
mekteblere müreccahtır) tarzındaki iddialarını bugün cumhuriyet hükümeti 
fiiliyâtla tekzip etmiştir. Bu fikirler, bu yazılar olsa olsa terbiye tarihinin 
malı ve dindar bir muallimin meslekî kanaati olabilir.

Şu var ki esasen bu fikirde olan yani milliyeti ve millî terbiyeyi din 
çerçevesi içinde gören Cevdet bu kanaatlerini bütün okuttuğu derslere de 
teşmil etmiş olduğunu görüyoruz. Bu ciheti de bundan sonraki paragrafta 
misallerle, vesikalarla izâh edeceğim.
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VIII. CEVDET’İN MİLLÎ ESERLER, GÜZEL SANATLAR, 
ve TARİHÎ ÂBİDELER HARKINDAKİ FİKİRLERİ

Cevdet; milliyetin terkibinde dinin en büyük unsur olduğuna inan
dığı ve (din ile millet birdir) diyecek kadar dine taraftar bulunduğu için 
millî eserlere, tarihî âbidelere ve güzel İslâm ve Türk sanatlarına daima 
dinî bir gözle bakar ve onların hepsinde birer kudsiyet ve ulviyet görürdü.

Millî eserlere, tarihî âbidelere karşı Cevdet’te görülen bu bağlılık - 
hatıratında yazdığına göre- kendisine daha küçük yaşta iken babası tarafın
dan aşılanmıştır. Yeni Nesil mecmuası ile neşrettiği hatıratında der ki:

“Daha İstanbul’a gelmeden şehrin âşığı olmuştum. Babam merhûm; 
İstanbul’un misilsiz c’âmilerini, büyük yangın kulelerini, müzeyyen padi
şah saraylarını, yeraltı sütunlarını, binbir direk zindanını; Yedikule’deki 
kanlı kuyuyu, otuz kırk bin kişi alan Selimiye kışlasını! söyledikçe bilse
niz ne kadar heyecan duyardım. O heyecandır ki beni bilâhere bu şehrin 
tarihî ve İlmî âbideleri ile, kitâbeleri ile uğraştırdı. İstanbul için tam beş 
yıllık bir ziyâret ve tetebbû devresi tahsis ettiğimi arzedersem itimat 
etmelisiniz”.

İşte bundan dolayı olacak ki bastıracağını ilân ettiği eserler arasında 
Cevdet’in bir de “İstanbul âbideleri kılavuzu” görülmektedir. Fakat evrâkı 
arasında böyle bir eserin ne aslını, ne de müsveddelerini bulamadım.

Yine bu itiyadı ve merâkı şevki ile olacak ki Cevdet boş 
zamanlarını, tatil gün ve saatlerini hep İstanbul’un mahalleleri ve köyleri 
arasında geçirir; surlar dışarısında, mezarlıklar arasında dolaşır ve daima 
elinde kalem kâğıt notlar alırdı. Hattâ buralarda gezerken yalnız tarihî ve 
sınaî kıymeti bulunan kâgir binaları değil eski, yıkılmaya mahkum fakat 
büyük ahşap konakları, yalıları ve sarayları da tedkik sahasından hariçte 
bırakmazdı. Aşağıya konmuş olan 6 ve 7 numaralı yazılar bu gezinti ve 
çalışma tarzları hakkında okuyucuları lüzumu kadar nurlandıracaktır. 
Daha sonra bunları da kâfî görmeyerek memleketin ötesinde berisinde 
uzun tedkik ve tetebbû seyahatlerine çıkar, ve bu seyahatlere arkadaşlarını 
çeker götürürdü. Hattâ talebesini bile bu tarzda yetiştirmek istediği buraya 
dercolunan yazılardan anlaşılacaktır.

Bu türlü seyahatlerden birisi ve en sonu Gebze’ye vaki olmuştu. Bu 
seyahet sonunda üç beşarkadaş elbirliği ile ve herkesin ihtisası dairesinde 
yazacağı yazılarla orası için bir risale neşri kararlaştırılmıştı. Risaleye ilk 
önce Doktor Süheyl ile Cevdet vad ettikleri yazıyı yazdılar. Fakat 
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tamamlanıp bastınlamadı. Risale Doktor Süheyl’dedir. Bu ziyâretin hatıra 
sı da buraya konmuş olan bir resimde görülür.

Cevdet arkadaşlarıyla birlikte Gebze’de tedkik seyahatinde

(Soldan itibaren: Muallim Cevdet, Esad Fuat, Osman Ergin, Haşan 
Dervişzâde Muallim H. Kemâl. Arkadakiler: Gebze imamı, Selim Nüzhet, Gebze 
Muallimi)

Millî eserlere, tarihî âbidelere ve şarkın yazı, tezhib ve nakış gibi 
güzel sanatlarına candan bağlı bulunan Cevdet’i harf inkılabı çok mütees
sir etmiş ve adeta çılgın bir hale getirmişti. Cevdet; esas itibari ile bu inkı
lâba taraftardır diyemeyiz. Bilâkis bunun aleyhinde bir yazısı vardır. Bu
nunla beraber Cevdet gibi şarkı da garbı da tedkik etmiş bir pedagogun ye
ni yazının kolaylığını inkâr edeceğine de ihtimal vermemelidir. O; yeni 
yazı ile beraber eskisinin de taraftan idi. Ve bilhassa eski eserlerin Arap 
harfleriyle aynen basılmasını isterdi. Bunu 35. sahifede Türk Tarihi Ted
kik Cemiyeti’ne vermiş olduğu raporda da gördük. Cevdet’in eski ve yeni 
yazılar hakkındaki fikri bu olmakla beraber o inkılâbı vesile itihaz ederek 
eski eserleri kıranları, yıkanları, yakanları, bozanları hattâ satanları bir tür
lü affedemiyordu. Tarihî evrâkı satanlar için giriştiği mücadeleyi bundan 
evvel görmüştük.

Yeni Türk harflerinin kabulü günlerinde Cevdet’i ve onun gibi düşü
nenleri kızdıran ve çıldırtan hâdiseler birbirini takib ediyordu. Meselâ
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kanunun neşrinin ertesi gününden itibaren (vur diyince öldüren ve kraldan 
ziyâde kral taraftarı görünen) bir kısım memurlar ve maalesef bir hayli 
muallimler idâresine memur oldukları binaların üzerlerindeki kitâbeleri 
kırdırmak, söktürüp attırmak ve kısmende sıva ve badana ile kapatmak 
gibi taşkınlıklara başladılar ve bu hâl yakın zamana kadar devam etti dur
du. Bereket versin ki Başvekâlet ve Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti ile Kül
tür ve îç Bakanlıkları neşrettikleri beyânnâmelerle, gönderdikleri tamim
lerle bu vandalizmin önünü almağa bir dereceye kadar muvaffak oldular. 
Ve Türk milletine sürülmek istenen bu lekeyi bildiler. Buna teşekkür 
olunur.

Bunlardan bir tanesini ve bir muallimin yaptığını bilhassa kayda 
mecburum ve inanmayanlar gözleri ile de görebilirler, ve İstanbul’da göz 
önünde böyle yapıldıktan başka ücra yerlerdeki tahribatı da bununla 
ölçerler:

Sultanahmet parkı karşısındaki taş mektebin başmuallimi o günlerde 
hemen iskele kurdururarak mektebi yapan Çevri Kalfa’nın adını taşıyan 
kitâbeyi kazıtmaya başlamış fakat yine hemen o gün müze müdürü muhte
rem Halil Ethem’in müdahalesi üzerine tahribat yarıda bırakılmıştı. Hal
buki bu kadının Osmanlı tarihinin mühim bir devrim noktasında adı geç
mek itibarı ile o mektebin ve bu kitâbenin çok büyük bir kıymeti olduğunu 
zavallı baş muallim cehli hasebi ile nereden bilsin! Tuhaftır! Bu türlü tah
ribat yeniçeriler kaldırıldığı zamanlarda da yapılmış ve şimdiki askerî mü
ze binasında beş asırdan beri biriktirilmiş olan düşmana ve biz Türkler’e 
ait birçok sancaklar, bayraklar, silâhlar ve şâir harp ganimeti malları kâmi- 
len “yeniçeriliğe aittir” denilerek imha edilmiş, hattâ bu da kâfî görülme- 
yerek mezarlıklar gezilip nerede yeniçeri kavuklu ve yeniçeri orta işâretli 
mezar taşı varsa hepsi parça parça edilmiştir. Köşede bucakta girilemeyen 
ve görülemeyen yerlerde kırılamayıp kalanlar veyahut evvelce düşüp 
devrildikleri için bulunamayıp kınlamamış olanlar pek azdır.

Yine tarihlerden öğreniyoruz ki bu türlü tahribatı her millet, her inkı- 
lâb, her din az çok yaptığı gibi ilk müslümanlar da yapmışlar ve ilk defa 
karşılaştıkları BizanslIların, Romalıların, İranlIların ve en nihayet eski 
Türklerin eserlerini, âbidelerini, kitâbelerini ve bilhassa din kitaplarını 
kâmilen kırdırmışlar, yaktırmışlar, nehirlere atmışlar hulâsa izlerini 
ortadan kaldırmışlardır. Bu husûs hakkında ikinci halife Ömer’e Mısır ve 
İranda’ki valiler ve kumandanlar tarafından sorulan suallere onun verdiği 
cevabı tarihler kaydetmiştir. Anlaşılıyor ki büyük inkılâblar hep böyle 
neticeler veriyor ve inkılâbçılar vur deyince tatbik edenler öldürüyorlar. 
Şu halde kabahat büyük inkılâbçılarda değil tatbikata girişen dördüncü ve 
beşinci derecelerdeki adamlardadır.
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İstanbul kütüphanelerindeki yazma kitapların Beyazıt meydanında 
yakılmasını teklif eden münevverler ve mütefekkirleri bile gördük. 
Tükiye’deki yazma kitapların satılığa çıkarıldığını Avrupa’da ilân 
edenlere de rastgeldik! Hülâsa şimdi İlmî cemiyetlerin, resmî makamların 
pek ciddî müdahaleleri üzerine kitâbeleri kırdırmak kitapları yaktırmak, 
Arap yazısına nefret uyandırmak ameliyesinden vaz geçilerek yalnız 
kitâbelerin üzerleri örtülmek sureti ile görülemeyecek bir hâle konulması 
cihetine gidilmektedir ve bu ameliye de en son olarak üniversite kapısı 
üzerindeki kitâbelerde tatbik olunmuştur. Kütüphanelerdeki kitapların ise 
yakılmak ve satılmak şöyle dursun heyetler teşkili ile tasnifine bile 
başlanılmıştır. Arap yazısına gelince: Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı 
şark tezyini sanatları mektebinde 1936 senesi Haziranından itibaren bu 
yazının öğretilmesine ve üniversitede bir kürsü açılarak Arap yazısı ile 
yazılı meskûkâtın okunmasına ve siyakat yazısının talimine başlamıştır.

Üniversitedeki yabancı diller arasında Arapça ve Farsça kurlarının 
bulunduğunu da sevinçle haber verebiliriz. Fakat ne gariptir ki bu dilleri 
bir Türk ve îslâm hoca değil Ritter adında bir Alman müsteşriki 
öğretmektedir. Nitekim daha önce Arap Edebiyatı tarihini de yine Reşer 
adında diğer bir Alman müsteşriki okutuyordu.

Biraz evvel kitâbelerin üstü örtülmeğe başlandığını söylemiştim. 
Halbuki Cevdet buna da razı değildi. Nokta-i nazarını ve istinat ettiği ilmi, 
bediî ve tarihî delilleri aşağıya kopyasını koymuş olduğum zamanın 
Kültür Bakanına yazmış olduğu mektuptan öğrenebiliriz. Bu kitâbeyi 
örtmek ve taşla kapatmak isteyenler büsbütün haksız mıdırlar? Şu izâhât 
buna cevab olabilir:

Üniversitenin Arap mimarî tarzında yapılmış olan büyük kapısı 
özerinde ve Beyazıt meydanına bakan cephesinin sağ köşesinde Arap 

harfleri ile ve sülüs bir yazı ile ¿11 iKSâ Ul sol köşesinde ¿1 j 

Ijjjc ve ortasında Farisî bir terkib hâlinde ojjG ibareleri

ve Üniversite bahçesine bakan cephesinin sağ köşesinde j 

s-ujasol köşesinde L j ve ortasında da talik yazı ile

Matla-i envar-ı şevket şems-i evc-i saltanat
Asuman durdukça olsun mazhar-ı nasr-ı aziz
Askere Nüzhet kulu tebşir eder tarihini
Lütfü Şah Abdülâziz açdı der nasr-ı Aziz

kıt’ası yazılıydı ve her iki cephede bu yazıların en üstünde de Sultan 
Aziz’in tuğrası bulunuyordu. Sülüs yazılar hattat Şefik’in talik yazılar 
hattat Yesarîzâdenindir. Her ikisi de sanat itibarı ile enfes şeylerdir.
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Askerî bir idârenin kapısına onun adı olan ojSL ibaresini

ve o binayı yaptırana ait manzumeleri yazmak o devirler için gayet tabiî 

olduğugibi yine bu bakımlardan i, i, oi ve hükümdarın adı 

olan jjje. i gösteren âyetleri seçip dercetmek de o zamanlar için çok uygun 

ve yerinde bir iş olabilir. Fakat binanın kullanış tarzı değiştikten ve 
Cumhuriyet hükümeti lâiklik esasını kabul eyledikten sonra bunların o 
bina üzerinde manâsı kalmamıştı. Yalnız olduğu gibi bırakılıp bir tarafına 
da yeni yazı ile Üniversite mi yazılmalıydı, yoksa şimdiki gibi mi 
yapılmalıydı? İşte bahse mevzû olan mesele budur. Kültür Bakanlığı veya 
Üniversite ikinci şıkkı kabul etti. Yazıların üzerlerini birer mermerle 
kapattı. Ve bir tarafına yeni Türk harfleri ile İstanbul Üniversitesi, öte 
tarafına da Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden şu parçayı yazdırdı:

“Ey Türk genci! Birinci vazifen Türk İstiklâlini, Türk Cumhuri- 
yeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kudret 
damarlarındaki asıl kanda mevcuttur”.

GAZİ MUSTAFA KEMÂL

İşte Cevdet bunu kabul ve hazmedemiyordu.
Aşağıya konulmuş olan mektup sûreti bu husûstaki düşüncelerini ve 

ıztıraplarım açıkça göstermektedir ve onun bununla alâkası ile gösterdiği 
medenî cesaret takdire şâyândır.

Sırası gelmişken ve yazı tarihine ait olduğu için söyleyeyim. Cevdet 
bu Üniversite kitâbesi için şöyle bir vaka da anlatırdı:

Yapılışı epeyce uzun sürmüş olan1 Daire-i Umûr-ı Askeriye’nin 
nihayet beş on gün içinde açılış töreninin yapılmasını Sultan Abdülâziz 

1 Bâb-ı Seraskerî de denilen bu bina Namık Paşa’nın Bağdat valiliğinde iken temin 
etmiş olduğu üç yüz bin liranın bir kısmı ile yaptırılmıştır. Mühendis ve mimarı Ali Paşa 
adında bir Türk askerî mühendisidir. Dört asırdan beri İstanbul’da bulunan Osmanlı 
Türklerinin denilebilir ki ilk defa yaptırmış olduğu hükümet dairelerinden birisidir. 
Çünkü Tanzimat’a kadar Osmanlı hükümetinin biricik hükümet dairesi Bâb-ı Ali’ydi. Ve 
Bâb-ı Ali’de Sadrazam ailesi ile birlikte otururdu, ikinci büyük memur olan Şeyhülislâm 
ise kendi konağında hükümet işini görürdü. Şeyhülislâmların en son dairesi olan Bâb-ı 
Meşihat 1241’den sonra onlara tahsis edilmişti. Şeyhülislâmlar da bu dairede aileleriyle 
birlikte otururlardı. 1241’den evvel o bina yeniçeriağalarına mahsûstu. Bu binanın kapısı 
üzerinde “Bâb-ı tezvir idi hak kıldı makam-ı iftâ” yazılı idi. Bu bina Cumhuriyet 
devrinde Kız Lisesi oldu ve bir yangında yandı. Osmanlı Türkleri hükümet daireleri, 
vilâyet konakları inşasına kıymet ve ehemmiyet vermemişlerdir. Türklük hürmet itibarı 
ile, medeniyet itibarı ile bunun çok zararını görmüştür. Beş asırdan beri bu topraklar 
üzerinde göçebe hayatı geçirmişiz. Bereket versin ki Cumhuriyet hükümeti bu yolu 
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günün birinde birdenbire emretmiş. İradesi inşaat heyetine tebliğ edildiği 
zaman apışıp kalmışlar. Binanın daha pek çok noksanları bulunduğu ve 
hele kapı üzerindeki yazılan henüz yazılmamış olduğu için telâşa 
düşmüşler. En göze çarpacak noksan da burada olduğu cihetle yazı işini 
her şeyden önce bitirmek üzere zamanın en büyük hattatlarından birisi 
olan hattat Şefik Bey’i davet etmişler, yapılacak işi ve acele edilişteki 
ehemmiyeti söylemişler, yazının nihayet üç, dört gün içinde yazılıp 
bitirilmesini rica etmişler. Ve ne kadar para isterse verileceğini de 
anlatmışlar. Şefik Bey 60 altın liraya bu işi yapabileceğini söylemiş, 
itirazsız kabul etmişler. Bunun üzerine Şefik Bey çalışmak için kendisine 
geniş bir yer ve büyükçe bir masa verilmesini istemiş. Arzusu derhal 
yerine getirilmiş. Şefik Bey masanın üzerine büyük kâğıtlar sererek ve 
eline de hemen oradan tedârik ettiği iki tahta parçası alarak kalem şeklinde 
birbirine bağlamak sûreti ile yazıyı yazmaya başlamış, bir yandan da 
birlikte getirdiği çırakları evvelâ yazının aralarını doldurmaya, sonra taşa 
nakil ve hâkkedilmek için iğne ile delmeğe başlamışlar. Bu ameliye 
nihayet altı saat içinde yani yarım günde bitmiş. Bu yazı işini Şefik Beyle 
görüşmeğe ve pazarlık yapmağa memur edilen inşaat heyeti 
memurlarından genç bir erkân-ı harp yüzbaşısı da bu hâli dikkatle takib 
ediyor ve heyete malûmât veriyormuş. Yazının böyle az zaman içinde 
bittiğini gören genç yüzbaşının kıskançlık ve tamahkârlık damarları 
kabarmış, kendisinin otuz gün çalışarak ay sonunda ancak tayınla birlikte 
altı lira aylık aldığını, binâenaleyh böyle beş altı saat çalışan bir adama 60 
lira verilemiyeceğini söylemeye ve tediye husûsunda müşkilât göstermeğe 
başlamış, keyfiyeti işi takib eden çırakları hattata bildirmişler, o da yaşını 
ve yazıya sarfetmiş olduğu zamanları hatırlayarak:

bırakarak başta Ankara olmak üzere memleketin her tarafında saraylar gibi vekâlet 
binaları, hükümet konakları, mektebler ve şâire yaptırmaktadır. İşte Osmanlılar 
zamanında bu hizmet Tanzimat’tan sonra Namık Paşa sayesinde İstanbul’da ilk defa 
yapılmıştır. Namık Paşa bu parayı Bağdat’ta iken İranlIlardan tahsil etmiştir, kanlılar her 
sene Kerbelâ’yı, şiilerce mukaddes sayılan diğer makamları ziyâret ederek ana ve 
babalarının vesâir akraba ve taallûkatlarının kemiklerini Kerbelâ’da “Cennet” dedikleri 
bir mağaraya koymak itiyadında imişler. Namık Paşa sıhhî olmayan bu adeti kaldırmak 
yahut beher hacı başına mühim bir meblâğ almak şıkları arasında İranlıları muhayyer 
bırakmış. Oraya kadar gelen hacılar parayı vermek şıkkını kabul etmişler. Fakat İran 
hükümetinin müdahalesi üzerine bir, yahut iki sene sonra bundan vazgeçilmiş, işte bahse 
mevzû olan 300.000 lira böyle birikmiştir.

Namık Paşa Bağdat’ta da 150.000 lira bırakmıştır. Getirdiği para ile Bâb-ı 
Seraskerî’den başka Unkapanı değirmeni de yapılmış ve o sırada ısmarlanan harp 
sefinelerinden bir çoğunun bedeli de bu paradan verilmiştir. Namuslu ve doğru valilerin 
nelere muktedir olacağı ve memlekete nasıl hizmet edeceği Namık Paşa’nın bu hizmeti 
ile de sabittir.
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- Yüzbaşı beye söyleyiniz. “Bu yazı 6 saatte değil 60 senede 
yazılmıştır. Kendilerine 6 gün değil, 6 hafta, 6 ay da değil, tamam 6 sene 
mühlet veriyorum. Bu müddet içinde bu yazının bir harfini yazabilirlerse 
istediğim paranın altı mislini kendilerine hediye olarak veririm” diye 
haber göndermiş. Bereket versin ki işe asıl tecrübeli ve kâdirşinas inşaat 
heyeti karışarak hattat da zahmetinin mukâbilini ve gördüğü işin 
mükâfatını alabilmiştir. Ah bu gençlik, ah bu kâdir-nâşinaslık ve ihtisasa 
kıymet vermemeklik. Cevdet bunu anlattıktan sonra böyle tarihî bir vakıa 
hatırı için olsun bu kitâbelerin üstü örtülür mü? derdi.

Yine buna benzer bir mesele Cevdet’le Satı Bey arasında geçmiştir. 
O da son devrin tarihi itibarı ile kayda değer mahiyettedir:

Cevdet’in Satı Bey’le münasebeti ve onu ne kadar takdir ettiği bu 
kitabın bir kaç yerinde görülmüştür. Ve onuncu paragrafta bir de mektubu 
okunacaktır. Bununla beraber Cevdet; Satı Bey’in Ayasofya’daki 
levhaların kaldırılması hakkındaki bir çift sözü üzerine onunla yirmi beş 
senelik dostluğunu hemen kesmiş ve bir daha adını ağzına almamıştır. 
Hâdise şöyle olmuştur:

Satı Bey; Suriye’den ve Irak’tan vakit vakit İstanbul’a geldikçe 
Cevdet onu o da Cevdet’i bulur, görüşürler ve konuşurlardı. Hattâ yine 
böyle bir defa gelişinde bütün Dârülmuallimin arkadaşları onun şerefine 
bir de ziyâfet vermişlerdi. Bu ziyâfetteki toplantıyı gösteren bir resim 
aşağıda görülmektedir.

İşte Satı Bey’in yine böyle bir defa İstanbul’a gelişinde Cevdet’le 
görüştüğü zaman Ayasofya’mn üst tabakalarını gezmek ve görmek 
arzusunu izhar etmiş. Bunun üzerine Cevdet Evkâf’tan izin alarak 
yanlarında eski arkadaşlarından Feridun olduğu halde gitmişler, gezmişler 

ve görmüşlerdir. O sırada Satı Bey Ayasofya duvarlarındaki jjI tahl

t jLuc gibi levhalara ve diğer Arap-İslâm yazılarına işâretle:

- Artık bunlar buralardan kaldırılmalıdır.
demiş. Cevdet; Satı Bey’den hiç beklemediği, hattâ hatırına bile 

getiremediği böyle bir mütalaa karşısında kalınca birden bire şaşalamış. 
Evvelâ acaba yanlış mı anladım? demiş, nihayet sormuş, Satı Bey’in aynı 
sözü tekrar ettiğini görünce artık şüphesi kalmamış ve o dakikadan 
itibaren suratı asarak ve ziyâreti kısa keserek Satı Bey’den ayrılmış, bir 
daha adını ağzına almamıştır.

İşte Cevdet millî eserler ve güzel sanatlar karşısında bu kadar has
sastı. Sonraları Ayasofya müze hâline getirildi, o levhalar oradan kaldırıldı 
ve Cevdet bunu da gördü. Fakat müze olduktan sonraki kaldırışla cami hâ
linde iken kaldırmaya teşebbüs arasındaki farkı da takdir etmiyor değildi.
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Evet; bu levhalar yerlerinden indirildi. Fakat Ayasofya kapılarından dışarı
ya çıkanlamadığı, ve çıkarılsaydı bile başka koyacak bir yer veya cami bu
lunamadığı için Ayasofya’nın alt tabakalarında ters yüzüne ve duvara da
yalı olarak bırakıldı.

Satı Bey Ziyafetinde Cevdet ve Arkadaşları

On sırada oturanlar; sağdan başlayarak: İhsan, Selini Sırrı, 
Harımurreşit, Fazıl Ahmed, (Satı) İhsan Şerif, İbrahim Alâeddin. ikinci 
sırada ayakta duranlar; Sağdan başlayarak: Ahmet Asını, Salim, Mesut, 
Ruşen Eşref, Hafız Kemâl, Bedros, Dr. Saim Ali, M. Cevdet. Üçüncü sırada, 
sağdan başlayarak: Mektebin veznedarı Osman, Ali Ulvî, Zeki.

Ayasofya bir Bizans eserleri müzesi hâlini aldıktan sonra o müzenin 
tesisindeki gayeye uymayan bu yazıların oradan kaldırılması doğru olabilir 
fakat daha cami hâlinde iken Satı Bey’in kaldırılmalannı temenni etmesi 
neye müstenittir bilemem! Acaba kendisi Arap olduğu, levhalarda da Arap 
adları yazılı bulunduğu, Türkler ise Arap harfini terk ettikleri için mi 
kaldırtmak istemiş! Burası meçhul, ne olurdu Cevdet hiddet etmeyerek 
esbabını sorup anlamış bulunsaydı.

Cevdet’in şarka mahsûs güzel sanatlara ve millî sanatkârlara karşı 
sönmez bir aşkı ve büyük bir alâkası vardı. Bunu tesbit için sevdiği ve tak
dir ettiği hattatlara, musikişinaslara, hânendelere, hafızlara, ressamlara 
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hattâ pehlivanlara dair bir yazısını aşağıya koydum. Dikkatle okunacağına 
eminim.

Cevdet; millî ve tarihî âbidelere, eserlere ve sanatkârlara karşı besle
diği bu aşkı talebesine de aşılamayı usûl ittihaz etmiş ve hangi dersi okut
maya memur olursa olsun bu usûlü her derste tatbika teşebbüs eylemiştir.

Aşağıya konmuş olan 6 ve 7 numaralı iki yazı bunu az çok göste
recektir. Ve Cevdet’in evrâkı, kitapları ve vesikaları arasında bu sûretle 
talebeye yaptırılmış 20 - 30 kadar defter ve tedkik numûnesi vardır.

Bu türlü tedris usûlünü maarifçiler ve mektebçiler muvafık 
bulmuyorlar ve iyi görmüyorlar. Onu münakaşa bana düşmez. Terbiye ve 
talimciler bu mevzû etrafında son sözlerini söyleyebilirler. Ben yalnız 
Cevdet’in karekterini, çalışma ve çalıştırma metodunu söylemek ve 
göstermekle iktifa ediyorum. Biraz sonra bu mevzû etrafında birkaç söz 
daha gelecektir.

Cevdet’in güzel sanatlara, eski ve nefis eserlere meftûniyetini, 
bunlara karşı gösterdiği kadir-şinaslığı isbat eden ve en göze çarpan bir işi 
de Âlî Paşa’nın mührüne kıymet verişi ve onu 300 liraya satın alışıdır.

Vasiyetnâmesinde bunun için der ki:
“Vakti ile bedestanda antikacı Nizamettin Bey’den Abdurrahman 

Şeref Bey’in de tasvibi ile 300 liraya -bedelini on taksitte ödemek üzere- 
satın aldığım Âlî Paşa’nın meşhur gümüş mührünü de bir kese içinde 
cebimde saklarım. Lütfen unutulmasın. Âlî Paşa’nın meşhur sanatkâr 
Saî’ye 100 altına kazdırtdığı söylenen bu gümüş büyük mühür, ailesinin 
kadir-nâşinaslığı yüzünden bedestana düşmüştü. Bana nasip oldu. Bunu 
kadrini bilecek bir yere ve meselâ British Museum’a 200 Sterline satmak 
mümkün değil midir?

İngiltere Müzesi Âlî Paşa gibi bir siyaset yıldızının gümüş mühürüne 
200 banknotu çok görür mü acaba? Esat Fuat Beyefendi, Fuat Şemsi 
Beyefendi, Topkapı Müzesi müdürü Tahsin Beyefendi bu mühür 
meselesini hâl buyurmak lütfunu gösterirler”.

Öteden beri Âlî Paşa’nın mühründe:
“Hâk ol ki Hûda mertebeni eyleye âlî” yazılı olduğunu işitirdik. Bu 

mühürde ise:
Tevfikin eyle rehnüma
Yarabbi sehhil emrena

yazılı olduğunu görüyoruz. Şu halde ya o ibare Âlî Paşa’nın zat 
mühüründe yazılıdır, yahut başka bir Âlî’ye aittir. Bu mühür resmî 
muharrerâtta, fermanların, berâtların tasdikinde kullanılan mühürdür.
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îşte Cevdet: münhasıran Âlî Paşa gibi 
bir siyaset yıldızının, bir Türk paşasının 
mührüdür, ve Saî gibi de bir Türk sanatkâ
rının eseridir diye Âlî Paşa’nın mührünü 
borçla ve ayda 30 lira vermek sûreti ile sa
tın almış, ölünceye kadar bunu koynunda 
taşımıştır. Vefatında vasiyetnâmesi açıldığı 
zaman orada bu kayıt görülünce yukarıda 
adlan geçen arkadaşları bu mührün Cevdet 
nâmına Topkapı Sarayı müzesine hediye 
edilerek oradaki mühürlerle birlikte teşhiri
ni münasip görmüşler ve öyle yapılmıştır.

Cevdet’in bu mühür hakkındaki alâ
kası dolayısıyla matbûâtta az çok neşriyat 
olmuş, bir fotoğrafı Son Posta Gazetesi’nin 
20 Kânun-ı Sâni 1936 tarihli nüshası ile 

Âli Paşa’nın mührü

neşredilmiştir.
Cevdet’in eski yazılara, eski eserlere karşı kadir-şinashğı o kadar 

büyüktü ki basması olduğu için ucuz tedâriki mümkün bulunan ve tabiî 
kendisinde bir nüshası mevcut bulunan bir kitabı görse ve o kitabın yazısı 
iyi olduğunu anlasa münhasıran yazısının iyiliği itibariyle bol para verir, o 
yazma kitabı da alırdı. Meselâ Yazıcızâde Mehmet Efendi’nin 
Muhammedi ye’si üzerine Bursalı Şeyh İsmail Hakkı’nın yazdığı şerhin 
piyasada basması bir liraya kadar tedârik olabilirken ve bu kitap Cevdet’in 
kütüphanesinde de varken iyi bir yazmasını 35 liraya satın almış ve 
kütüphanesine koymuştu. Daha bunun gibi birçok yazıları, fermanları, 
berâtları da yüksek bedellerle satın almıştır. Bunlar kütüphanesinde bir 
dolapta ayrıca teşhir edilmektedir. Bu sûretle almış olduğu eşyalar 
arasında bir de yeniçeri palası vardır.

Cevdet’in bu mevzûlarda yazmış olduğu 7 makaleyi aşağıya 
koyuyorum:

-1 -

Maarif Vekili Beyefendiye:

Vekâlet-i âliyeleri teşebbüsü ile neşredilen ve Türkiye âsâr-ı atîka ve 
nefisesinin korunmasından vilâyetleri bile mes’ul tutan ve bu eserlerin 
yaşatılması için mahallî idâreler vâridâtından hisse ayırtan yeni kanun 
herkesi minnettar etmiştir sanırım.

Bendeniz Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti’nin aslî âzâsından olup 
Türk’ün medenî varlığına şehadet eden eserlerle müesseselerin tahrir ve 
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teşhiri ile mükellefim. O cihetledir ki millî nefiselerimizin hakaret ve 
zıyaa uğramasından azamî derecede müteessir olanlar arasında bulunu
yorum.

Senelerden beridir ki müzelerimizi böyle tahribattan haberdar 
ederim. Hak bildiğini âmirlerine söylemekten korkan memurlardan 
olmamak isterim. Bu husûsta müteaddid hareketlerim vardır:

Nasıl ki iki sene evvel Üsküdar’da Karacaahmet Mezarlığı’nin başlı 
başına birer nefiseler meşheri olan ve yazıları ile, tarihleri ile, kavukları 
ile, nişanları ile baştan başa bir müze teşkil eden bir köşesindeki 
kitâbelerin iki yüz kadarının yol açan amele tarafından vahşetle kırıldığını 
görerek teşebbüste bulundum. Bunlardan otuz kadar kitâbe ile Macaristan 
tarihi sahibi Ahmet Neylî Efendi’nin kitâbesini kurtardım. Kezâ Maliye 
hazine-i evrâkmdan 160 balya vesikanın tarihî ve medenî ehemmiyetini 
düşünmeyerek Bulgarlara satan komisyonun hareketini ilmen cerh ve 
merciine arzeyledim. Hükümet Bulgaristandan 52 çuval kadar olsun bir 
kısım vesikayı istirdat eyledi. Bu, matbûâta iki yıl sermaye oldu ki 
herkesin malûmudur.

Kezâ bidayeten vekâlet-i âliyeleri Müzeler Umûm Müdürlüğü’nün 
himmeti ve müteâkiben Başvekâlet müsteşarlığının lutfüyle Ayasofya 
tabakasındaki iki milyonu mütecâviz tarihî vesikaları kurtardım.

Fakat bu defa başka bir facia karşısındayız. Cumhuriyet şenlikleri 
dolayısıyla Üniversitenin büyük kapısı üstünde yetmiş yıldır duran dört 
kıt’a nefise mermerlerle resmen kapatılmıştır.

Takdir buyurulur ki nefis eserlerin siyaset vesâire ile alâkası olmaz. 
Onlar her zamanın ve her neslin müşterek malıdır. Ve bütün cihanın kabul 
ve tatbik eylediği bu telâkki bizde reddedilip suya düştüğü gün Türk 
medenîlikten çıkar. Buna evvelâ hüküm verecek Avrupa olur ki tabiî hiç 
işimize gelmez.

Elbette malûm-ı sâmileridir ki kapatılan eserler bir mislinin bir daha 
yapılmasına imkân olmayan nefiselerdir. O halde teşhirinden hayâ değil 
medeniyet âlemine karşı iftihar ve gurur duyulan bedialardır. Hâsseten o 
garplılara karşı ki Türk’ ün askerlikten gayri hiçbir medeniyet mahsulü 
ile alâkası yoktur ve her hangi bir bediayı üç gün benimsese de dördüncü 
gün tahrip eder derler. Şu halde biz kırma, kazıma ve kapatma hareketleri 
ile onların şu hükmünü bizzat tasdik ediyoruz. Bunların kapatılması sa
natın ve Türk sanatkârlarının, Türk sanat tarihinin resmen tahkiridir. Me
deniyetin eski mahsulleri ile yeni devirlerin rumuz ve şiarları dünyanın her 
Dârülfünunda yan yana yaşarlar ve dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zıd
diyet telâkkisi yoktur.
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Eğer bu hâl taammüm ederse her daire dünkü medeniyete ait her 
eseri birer vesile ile imhaya çalışacaktır ki felâkettir. Acaba Türk Tarihi 
Tedkik Cemiyeti ile müzelerin bütün işleri: eski bir halı parçasının, metruk 
bir kitâbenin, şurada burada kalmış bir nefis yazının, meçhul bir telifin, 
kimsenin nazar-ı dikkatini celbetmeyen bir cilt kabının, terkibi bilinmeyen 
bir mürekkebin, rumuzu halledilmeyen bir mührün, nakışları rengârenk bir 
çininin ziyadan kurtarılarak mahiyetini izâh ve kıymetini ilân değil midir? 
Kitâbelerimizi kendi ellerimizle kırdıkça, kapadıkça gençliğe ve Avru
pa’ya Türk medeniyet mahsulleri diye ne göstereceğiz? Tarih cemiyeti 
nelere bakarak bizim medeniyetimizi tavzih ve tahlil edecek? Hele yakın 
uzak dünyanın en canlı bediaları ile müsabakaya giren ve üniversite 
medhalinde duran nefiselere resmen alehytarhk edersek tarih cemiyetini 
tesiste ve Türk medeniyeti mahsullerini tescil ve tedkik ettirmekte ne faide 
olabilir?

Ne gariptir ki daha geçenlerde üniversitede Türk sanat tarihi dersinin 
ilâvesi resmen müzakere edildi. Bir bu necib ve ulvî maksada bakınız, bir 
de Türk sanatı şaheserlerinin üniversite kapısından tardedildiğini düşün
mek mürüvvetinde bulununuz.

Ne gariptir ki hükümet Türk sanatkârları Arap yazısına en mükem
mel şekli nasıl verdi? bunu vesikalarla isbat ediniz diyor ve müstakil eser
ler yazdırıyor, öbür taraftan üniversite bu iddianın en millî burhanı olan 
sanat âbidelerini kapatıyor.

Ne gariptir ki Türk ’ ün sanatına, diline, dinine, medeniyetine 
tamamen yabancı olan Bizans medeniyetinin mahsulleri Ayasofya'da 
kapalı kalmıştır ve bu sanat nâmına bir küçüklüktür diyerek ve ecnebi 
mütehassıslar getirterek halen Bizans yazı ve nakışlarını mestûriyetten 
kurtarıyoruz. Öbür taraftan Türk ’ ün bediaperverliğini bütün garplı 
seyyahlarla genç çocuklarınıza ilân edip duran nefiselerimizi milletin ve 
medeniyet âleminin gözü önünden kaldırıyoruz, kimse görmesin ve 
okumasın diyoruz.

Mâruzâtım haksız ise bendenizi tecziye ettiriniz. Hakkı söyledimse 
en nefis millî bedialarmızı üniversite kapısı üzerinde kapatmak lekesini 
silmek büyüklüğünü gösteriniz...

30 İkinci Teşrin 1932

-2-

İstanbul Şehremini Muhittin Beyefendiye

Hakimiyetlerin millete geçtiği yerlerde tecellî eden nimetlerden biri; 
halkın şehir işlerini tamamen benimsemesi; sıhhat, iktisat ve hars müesse-
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selerine istibdat zamanlarından çok ziyâde alâkadar olmasıdır. Bizde de 
öyle bir idâre teessüs ettiği günden beri şehreminlerinin kanun haricinde 
hareketlerini men için millette hazırlık emâreleri belirmiştir.

Müsellemdir ki medenî memleketlerde ve bilhassa İsviçre’de adım 
başında kadîm âbidelere, tarihî mevzilere tesadüf edilmektedir. Şehir 
idâreleri yol açmak zaruretini hissettikçe ya haritasını bu âbidelere göre 
tanzim etmekte yahut yolun başka türlü tevsiine imkân yoksa âbideyi 
yıkmak, parçalamak değil taşlarına numaralar koyarak daha salim bir 
cihete nakline çalışmaktadır. Buna da mahal yoksa taşların, kitâbelerin, 
sütunların, çeşmelerin hiçbir tarafına halel getirilmeden müzelere 
taşınmaktadır. Bizde de şehremâneti kanun-ı mahsûsla böyle yapmaya 
mecbur iken bir yol açmak icab edince şimdiye kadar görüldüğü üzere 
memurlar tahrib cihetini iltizâm etmekte ve bundan dolayı mes’uliyet de 
görmemektedirler. Eldeki âsâr-ı atîka ve belediye nizâmnâmeleri o kadar 
İnsanî, medenî tedbirleri hâvidir ki bunun karşısında herhangi bir 
şehremininin “ne yapmak istersem karşıma evkâf veya müze idâreleri çıkı
yor ve işime mani oluyor” demesine cevaz yoktur. Çünkü yoi mutlaka, 
açılacak, icab ederse mezarlık, çeşme, sütun kaldırılacaktır, fakat 
kat’iyyen tahrip edilmeyecektir. Bunun için de müze veya Tarih Encü
meni’nin tayin edeceği bir zatı işe teşrik etmek kifâyet eder.

Hükümetimizin hars işlerini himâye ve tedkik için birçok masraflar 
ihtiyar ettiği ve fakir de Türk medeniyetine şeref veren âsâr muhiplerinden 
bir muallim olduğum için halk İdâresinin verdiği selâhiyete binâen me
murlarınızın tahribatından sizi haberdar etmeyi vazife bildim:

1. Çarşamba’da şair ve hukukşinas Zekeriya ve Yahya Efendilerin 
nefis makbereleri parça parça edilmiş, kitâbelerinin müzeye nakli için 
olsun şöylece bir tarafa konulmasına lüzum görülmemiştir.

2. Edimekapısı Mezarlığı ortasından Münzevî Kışlası’na giden 
yolun sağ ve sol taraflarında eskiden yapılmış olan cesîm köşe ve set 
taşlarının bir kısmı söktürülmüş, meşâhir kitâbelerinin bazıları kırdırılmış 
ve kaldırım i’malinde kullanılmıştır.

3. Büyük postahâne karşısında en yüksek Türk hattatlarından 
Rakım’ın kitâbesini h’âmil nefis çeşme yıktırılmış, yerine hiçbir şey 
yaptırılmamış ve o nefis kitâbe yerlere atılmıştır.

4. Fatih’in alt tarafında umûmî ve meşhur çeşme arkasında taşı 
yeşile boyalı demir tel ile tutturulmuş bir mezar vardır ki tahta parmaklıkla 
muhâttır. Tam Sarıgüzel Hamamı’nin karşısına ve çeşme arkasına düşer.

Kitâbesinde: cdıpsal jjJI JUi yazılıdır.

Demek ki İstanbul’un en eski esnafın dan dır. Göbeğinde halkın hiss-i tak
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dirinden doğduğunu gördüğüm ve memnun olduğum nefis bir sarmaşık 
göbeği çıkmış, cidden şahâne bir manzara peydâ etmiş!

5. Sarıgüzel caddesinden Darülmuallimât’a doğru giden Etmeydanı 
önündeki Kilise Camii yanından geçen caddede bostanlar önünde Gürcü 
Mehmet Paşa’nm âbidemsi bir çeşmesi var. Tarihi 1005’tir.

6. Kilise Camii’nden ötede solda bir cami daha vardır. Kanunî 
Süleyman devri ulemâsından Ahmet bin Mevlâna Şerefüddin onun 
hazîresinde medfûndur. Mezar taşı renklidir. (930) Bu âlimin kavuklu taşı 
yan yarıya kınlmıştır. Yerde yatıyor. Ayak taşı duruyor. Ahmet bin 
Mevlâna Şerefüddin ismi işte bu ayak taşında muharrer.

7. Edimekapı’da Itrî’nin mezan karşısında duvarı artık tamamıyla 
çökmüş ve makbereleri tamamıyla güzergâha inkilâb etmiş olan (Mustafa 
Paşa Tekkesi, 1178) Emir Buharî Tekye ve Camii hazîresinde başta demir 
parmaklıklı mezarda Sultan Süleyman vüzerâsından Lâlâ Hüseyin Paşa 
medfûndur.

Mustafa Paşa Tekkesi’nin harem kısmının tam kapısı karşısında 
henüz yıkılmayan ve yıktırılmayan mezar taşında:

rv Aoûls lc-1 jul j jidl dozyj ^1 <1 J yi.

8. îbn Kemâl türbesini takiben Münzevî Kışlası’na giden yolun 
sol tarafındaki mezarlar tamamıyla hedmedilmiştir. Yalnız bir metin kabir
kalmıştır. Kitâbesinde: a^ ¿İldi ¿¿I ¿¿di ¿Ijjdi â-öu

yazılıdır. Diğer taşı -ki tarihini h’âmildir- kırdırılarak yaman bırakılmıştır. 
Çevirebilseydim belki tarihini okurdum, ağır olduğundan yapamadım.

9. îbn Kemâl Türbesi’nden sonra gelen Mahmud Çelebi Zaviyesi 
karşısında şu kitâbe vardır:

dl Ayaldi ^1 dİ ,y» mil .yg.mll <1 ¿^ii-dl Jâdl as

5 5 X jdl ^1*11 (¿jI ^sldl —y- (3^ es jl^ Aj;^-> a

Halebî hizasında ve biraz arkasında açıkta yeşile boyanmış tek 

kitâbede jydd <..u_ıUas^l

Daha arkada kitâbesi tamamıyla yeni ve müzehhep 956 tarihini 

hâmil demir parmaklık içinde jTnin mezarı vardır; Halebî’nin

önünde tek kitâbe:
Nureddin Veli hulefâsından Hattat Hallaçzâde İsmail Efendi (1214).
10. Aksaray’dan Topkapı’ya giden cadde üzerinde Selçuk Sultan 

Camii ile Şîrmert Camii naziresi, daha ileride Fatih devri gâzilerinden Sarı 
Musa’nın camii önünde İkinci Sultan Mahmud’un pek müzeyyen ve 
muhteşem cesîm bir çeşmesi vardır.
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Şîrmert Camii hazîresinin üçte ikisi, Sarı Musa Camii’nin tamamı ve 
hazîresinin de onda üçü yıkılmıştır. Şîrmert ile Kırımî Kamerşah’ın pek 
nefis makbereleri içeride kalarak lehülhamd mahfuzdur. Kamerşah’ın 
kitâbesinde 919, Şirimert’inkinde 920 yazılıdır.

Kamerşah’ın zevci San Kethüda Mustafa Paşa’dır ki Kanunî devri 
vüzerasından Zal Mahmud Paşa’nın kethüdasıdır. Ve Paşa’nın Eyüp’te 
kâin türbesinin dışarısında medfûndur. Şirimert’in kitâbesi:

Bu hazîre ve camiin önünde: j ÂiaJI i

¿udi Jjjkl ukli cdJLdl ol>jdl Efendi’nin yaptırdığı çeşmede 

kaldırılmış ve kitâbesi kısmen kitâbesikısmen tahrip olunmuştur.
11. Saraçhâne Başı’nda Amcazâde Hüseyin Paşa Medresesi kapısına 

muttasıl harap çeşmenin kitâbesini Müftiyü’l-enâm Mustafa Efendi 
yazdırmıştır. Yazan Kâtipzade denilmekle meşhur Mehmet Refi Efendi’dir 
(1152).

Son mısralar:

I jşd ^1 Jl Ji JS

12. Edimekapısı tramvay güzergâhından on beş metre sola tesadüf 
eden ve o civar halkının suya olan ihtiyacını yegâne tesviye eden Zülâli 
çeşmesi kaldırılmıştır.

13. Çengelköyü’nde bilek kalınlığında su akıtan ve nefis yazılarla 
mufassal bir tercümei hâli ihtiva eden iki muazzam çeşme imha edilmiş, 
yalnız birinin yerine yeni bir çeşme inşasına kalkışılmış ise de iki senedir 
ne su getirilmiş, nede çeşme ikmâl olunmuştur.

14. Aksaray’dan Taşkasap tarikiyle Topkapı’ya giden caddenin sol 
tarafında Şîrmert, Kamerşah, Kâtip Mustafa hazîresindeki kitâbelerin ne 
müzeye nakline ne de fotoğraflarının tesbiti için Tarih Encümeni’ne 
ihbarına himmet edilmemiş, bilâkis bu nefis Türk eserleri parça parça 
edilerek kaldırım yapılmak üzere bir sokağa doldurulmuştur.

15. Biraz ötede Sarı Musa hazîresinin kitâbeleri, zîkıymet taşları 
kırdırılmış, onbin lira masrafla yapılmasına imkân olmayacak kadar nefis 
mermerlerden inşa edilmiş olan ve iki bilek kalınlığında su akıtan çeşme 
baştan başa tahrip olunmuştur. Daha öteye yeniden kurulmak üzere 
taşlarının numara tahtında muhafazasına, kitâbenin hiç değilse müzeye 
nakline çalışılmamıştır.

Tahribatın istikâmetine bakılarak hükmedebiliriz ki yarın öbür gün
de Seretıbba Ömer Efendi, Çelebizâde Asım ve Zeynelabidin efendilerin 
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delâlet ettiği zevk-i selim itibarı ile her medenî yüreği gaşyeden nefis kita
belerinin de imhasına sıra gelmiştir.

Müsaade duyurulursa müze ve Tarih Encümeni idâreleri ile kanunen 
anlaşma mecburiyetinizden sarf-ı nazar şehremâneti memurlarının 
herkesin gözü önünde Türk milletinin tarihî kıymetlerine indirdiği bu 
darbelerin netayic-i müdhişesini de ta’dat edeyim:

A. Türk hattatlarının en büyük üsdatlarmdan Abdullah Efendi’nin 
cidden âlî bir zevk mahsûlü olan kitâbesi ve 999 tarihi; istinat ettiği cesîm 
set taşlarının resmen tahribi sebebi ile pek yakında yıkılacak ve tabiî 
kaldırımcılarla mezarcılar tarafından gasbedilerek satılacaktır.

Emin olunuz bu ümerânın kitâbesinin mahvı yarın yazılacak Türk 
hutûtu tarihinin ve binâenaleyh millî hars tedkikatının üçbuçuk asır 
evvelki halkasını tamamı ile kırmış, tarihî idrakimizi zulmette bırakmış 
olacaktır. O mufassal ve renkli kitâbe durdukça Türk mermerciliği, Türk 
yazıcılığı, Türk işlemeciliği, Türk nakşı, Türk mimarisi, Türk üslubu 
tahriri tarihlerine en mevsuk bir delil ilâve edilecektir. Bir nevi hars 
tarihine merbût bir Türk âbidesini niçin mahvettiriyorsunuz? İsmail 
Zühtü’nün kitâbesi:

1 Y T 1 ^^iâl j (Jdc-Loml

Bu zatın yanında Dürrizâdelerle Paşmakçızâdelerin hazîresi vardır ki 
Türk hukuk tarihi ile ricalini tedkik edecek hars adamları için baştan başa 
bir kütüphanedir. Set taşlarının şimdiye kadar serviler ile ve mutedil 
derecedeki toprak irtifaı ile önüne geçdiği seller badema bu canlı müzeyi 
mahvedecektir.

Memurlarınızın gözü önünde ve onlarla müsabaka edercesine kitâbe 
deviren yüzlerle keçilerin, öküzlerin, cuma günü rakı içmeye çıkan 
sarhoşlarla aşiftelerin bu nefis Türk yurdunu da tahribine niçin göz 
yumuyorsunuz? Bir tek bekçi olsun dikmiyorsunuz?

B. Bu hazîrenin karşısında Türklerin sekiz büyük filozofundan 
Gelenbevî İsmail Efendi’nin hocası Palabıyık Efendi’nin iki servi 
arasındaki kabrine geçen Cuma keçiler üşüştüler, duvarını kısmen yıktılar. 
Bir saat sonra bir sefih ile bir fahişe geldiler bir kadeh rakı döktüler, bunu 
gözümle gördüm.

C. Biraz aşağıda yine fenaya mahkûm bir makbere daha vardır. 
Bunun sahibi Türk sanayi-i nefisesi erbabının nakkaşlarının, hattatlarının 
âb-ı rûyu Rakım’m kardeşi İsmail Zühdü Efendi’dir. Yazdığı nefis eserler 
bir Avrupa akademisine arzedilse nâmına heykel dikilir. Kerimesinin 
mezarı ise tamamıyla mahvedilmiştir.
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Ç. Biraz ötede Türk tabâbeti tarihini yazacaklara kitâbesi ile, 
tarihiyle mansabıyla rehberlik yapan Serettiba Tuğcu Abdülkadir Efendi 
medfûndur. Buda zıyaa mahkûmdur (1231). Yanında nefis ve geniş bir 
taşta hemşiresi Şerife Emine Hanım yazılıdır (1219).

D. Aynı havzada (Türk muallimliği tarihi) için mükemmel vesikaları 
hâvi kitâbeler vardır. Hepsi bu gidişle mahvolacak 120 sene evvelki 
muallimlerden defterime kaydettiğim zevatı ismiyle, resmiyle mektebiyle, 
tarihiyle tesbit eden bu âbidelere nasıl kıyılır? Bilmem ki!

E. Şîrmert ve Sarı Musa hazîreleri ile çeşmelerinin tahribi Türk 
çeşmeciliği tarihiyle o mahallede üç asır evvel yaşamış olan kadîm Türk 
askerî ve mülkî memurîn-i idariyesi elkab ve vezâifini izâhdan bir 
müverrihi mahrum etmiştir. Gördünüz mü ne büyük ziyân?

F. Mezkûr hazîrelerde medfûn olan Türk mutasavvıfları ile 
şairlerinin medfenlerini, tarih-i irtihâllerini, kitâbelerini ortadan 
kaldırmakla Türk Ocağı ile Dârülfünun Türkiyat Enstitüsü’nün gayesine 
darbe indirmiş oldunuz !

Müze idâresiyle Tarih Encümeni’ni vaktiyle haberdar etmek; bu 
mahvolan ve daha da olacak olan eserlerin fotoğraflarının ahzına, 
kitâbelerin müzeye nakline, yerlerinin bir harita üzerinde tesbitine hâdim 
olur. Medenî idâreler böyle yapmıyorlar mı?

Zât-ı âlîleri ümit ederiz ki bu tahribatın önünü alır, Türkiye muallim
leri yanında, maarif tarihinde hayırla yâdedilirsiniz. Asâr tahribine yol 
açanlar için tarih müntakimdir beyefendi!

Hürmetlerimin kabulü mütemennadır.
*

* *

Bir İzah

Türk büyükleri, Cumhuriyet ricali güzel sanatların, medeniyet eser
lerinin kırıcısı değil koruyucusudur. Atatürk’ün Türk Tarihi Tedkik Cemi
yeti’ni teşkil ederek Türklerin medeniyet ve sanat tarihini yazdırtması bu
nun en büyük bir delilidir.

Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı bir şark tezyini sanatları mekte
binin açılmasını ve Tarihî Evrâk Tedkik Heyetinin teşkili ile çalıştırılma
sını da bu Cemiyet’in eki ve devamı sayabiliriz.

Üsküdar’da iskele başında Mimar Sinan’ın eseri olan harab ve met
ruk bir imâret binasını yolu açmak için yıktırmak mecbûriyetinde kalan 
İstanbul’un değerli kaymakamlarından îzzeddin’i Başvekil İsmet İnö
nü’nün bundan dolayı azil ve fedâ etmesi de ikinci bir delildir1.

1 İzzeddin harab ve metruk olduğu ve yola tesadüf ettiği için ne zaman olsa yıkılacak 
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Hele direktifi ve ilhamı Atatürk’ten alan Türk Tarihi Tedkik 
Cemiyeti‘nin neşretmiş olduğu şu beyânnâme ise üçüncü fakat en açık ve 
en kat’î delilidir:

Yurttaş,
Türk toprağının üstü ve altı değerli antikalar, anıtlar ve tarihî 

eserlerle doludur. Bunlar, Türk ulusunun dünyada ilk kültürü kurduğunu, 
ulusumuzun başka uluslara kültür önderliği ettiğini bütün acuna tanıtacak 
şahitlerdir. İnsanlık kültürünün kuruluşunda, gelişiminde ve ilerleyişinde 
Türk ulusunun yaratıcı varlığını gösteren, bu ata andaçlarını korumakla, 
“Türk Tarihini korumuş oluruz.

Yurttaş, ulu Cumhurbaşkanımız Atatürk’ün yüce önderliği altında 
“Türk Tarihi”ni başlangıcından başlayarak incelemekte olan ve “Türk Ta- 
rihi”nin eskiliğini, genişliğini ve yüksekliğini bütün dünyaya tanıtmaya 
çalışan Türk Tarih Kurumu, bütün çalışmalarında tarihî eserlere dayan
maktadır. Bu eserler, hepimizin ulusal, müşterek malımızdır. Onun için bu 
eserleri yıkılmaktan, harab olmaktan, yabancı illere ve ellere geçmekten 
korumak her Türk için ulusal bir ödevdir. Yurddaş bu ödevi canla, başla 
yerine getirmeye çalış. Tarihî eserler bulur, böyle eserlerin yerlerini görür 
veya işitirsen, bu eserlerin şunun bunun eline geçmesine meydan verme
den müzelere ve hükümet adamlarına haber ver. Kendi kendine usûlsüz ve 
tarih devirlerini altüst edecek toprak kazılarında bulunma. Böylelikle defi
ne arayacağım diye, bulacağın eserler ne sana, ne de tarihe yarar. Sana ata
lardan kalmış veya eline geçmiş olan tarihî eserleri de yabancı ellere kap
tırma. Bütün bunları ulusal kurumlara vermek kutsal amacın olsun.

İstanbul’un değerli valisi ve belediye reisi Muhiddin Üstündağ’a 
gelince: Ahvaline pek yakından vâkıf olmak ve bu türlü işlere dair emir
lerini ve arzularını her zaman telâkki ve tatbik etmek mevkiinde bulunan 
bir memuru, bir çalışma arkadaşı sıfat ve salâhiyeti ile söyleyebilirim ki: 
Bu zat da İnkılâb Müzesi ni tesis, konservatuar tasnif heyetini teşkil ve 
Kitâbeler Müzesi’nin esasını vazetmekle Türk güzel sanatları için bir 
vâliden ve bir belediye reisinden beklenen en büyük hizmetleri yapmıştır.

İleride güzel sanatlar tarihini yazacak olanların Muhiddin Üstündağ 
için sahifelerle yazı yazacaklarında şüphe edilemez.

olan Sinan’ın bir binasını yıkmakla cezalandırılmıştır. Fakat iskele başındaki askerî 
anbarı, telgrafhâneyi, ve sıra kahveleri de kaldırarak hem meydanı genişletmiş hem de 
Sinan’ın iki mühim eserini, Mihrimah Valide Camii ile medresesini ve türbeyi de 
meydana çıkarmıştır. İleride İstanbul’un imar tarihi yazılırken ve Üsküdar’ın imarından 
bahsedilirken bu cesur ve müteşebbis adamın adının da bir kaç satırla yâdedilerek 
mükâfatlandırılacağı şüphesizdir.
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O înkılâb Müzesi ki binlerce kitap, yazı resim ve nefis eşya ile 
birlikte Cevdet’in de 10.000 cilt kitabının muhafazasına yarıyor.

O tasnif heyeti ki şark musikisine ait binlerce nefis ve klâsik parça
ların kayıt ve tasnifine ve plâka almak sûreti ile hıfzına hizmet ediyor.

O Kitâbeler Müzesi iki yol açmak, istihlâk yapmak, mezar 
kaldırmak gibi vesilelerle mahva mahkûm olan kitâbeleri sinesinde 
barındırıyor.

îşte bu üç şeyi de Muhiddin Üstündağ yapmıştır.
înkılâb Müzesi Beyazıt’taki medresede, Kitâbeler Müzesi Süleyma- 

niye’de Türk ve İslâm Eserleri Müzesi yanındaki eski Süleymaniye imâ- 
reti binasındadır. Burasını temizleten ve müze hâline getirten de Muhiddin 
Üstündağ’dır. Fakat idâresi Türk- İslâm Eserleri Müzesi’ne bırakılmıştır.

Konservatuar tasnif heyetinin mesaisi de plâklarla ve neşredilen, 
risalelerle ve notalarla tesbit olunmuştur.

Şu halde tekrar ediyorum, Türk büyükleri, Türk inkılâbçılan medenî 
eserlerin, güzel sanatların yıkıcısı değil kurucusudur. Elverir ki bu zatları 
bin bir iş arasında ikaz edecek Cevdet ayarında medenî cesarete mâlik ve 
güzel sanatlara âşık çok değil, üç beş Türk daha olsun. Esefle söyleyeyim 
ki eksik olan ancak budur. O. E.]

-3-

1908 İnkılâbından sonra memleketin uğradığı musibetlerden biri de 
Boğaziçi ve İstanbul’daki bir kısım konak ve yalıların yanması, sökülmesi 
ve satılmasıdır. Ben 1908 senesi ile başlayan uğursuzluklar arasında bu 
meseleyi de mühim gördüm ve 25 yıldır mahvolan, ağır vergiler yüzünden 
bozulup yıkılmaya mahkûm bulunan büyük sahilhânelerle konakları 
kaydettim:

1. Bebekte Mısırlı Zeynep Hanımefendi’nin yalısının yanında 
meşhur Ermeni zenginlerinden Köçeoğlunun tamamıyla Türk mimarisini 
temsil eden geniş, güzel, sıhhî konağının selâmlık kısmı yıkıldı. Harem 
kısmı da mahvolmak üzeredir. İstanbul’un eski kibar konaklarının en son 
enmûzeclerinden birini teşkil eden bu binanın müze olarak muhafazasına 
ve hiç değilse fotoğraflarının olsun hıfzına hükümetçe himmet edilmemesi 
millî sanat nâmına çok teessüf edilecek bir şeydir.

2. Yeniköy ötesinde Kalender Kasrı yakınında bir Ermeni ailesi 
Türk tarz-ı mimarisinde olan pek büyük ahşap bir yalıyı itina ile muhafaza 
ediyor. Ne kadirşinaslık! Bağçesindeki sedlerle atik ağaçları enfesdir. Bu 
iki yüz yıllık yalı muhafazaya rağmen yıkılmaya mahkûmdur.

3. Bebek’te Âlî Paşa yalısı yıkılarak yerine Mısır Hidivi Abbas 
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Paşa’nın annesi tarafından kâgir bir saray yaptırılmıştır (1318 EL).
4. Âlî Paşa’nın Bebek sırtında ve Şehzade Süleyman Efendi’nin 

köşkü yanında veresesinin zevk-i selimi sayesinde iyi muhafaza olunan bir 
kasr-ı muallâsı vardır. Ne metin kereste ile yapılmış ki 70 - 80 yıl olduğu 
halde 30 sene evvel yapılan ve çabucak harab olan Süleyman Efendi’nin 
köşkü yanında cidden şahâne durmaktadır.

5. Âlî Paşa’nın 1282 senesi Eski Saray (Harbiye Nezâreti) karşısında 

yaptırdığı 40 - 50 odalı pek cesîm ve muhteşem saray 1327’deki yangında 
yandı.

6. Mısırlı Mehmed Ali Paşa’nın kızı ve Kâmil Paşa’nın zevcesi 
Zeyneb Hanımefendi’nin sahilhânesinin sırasında kâin köşkü şark tarzına 
mâlik bir şey idi. Bu sahilhâne Halim Paşa Yalısı nâmı ile maruftur. Zey
neb Hanımefendi’nin vefatında ona geçmiştir diyorlar. Bu köşk 1929 
Teşrin-i Evvelinde yandı.

7. Amavudköyü’nde Akıntı Burnu ilerisinde Sultan Aziz zamanında 
yıkdırılarak yerine maalesef Frenk tarzında yaptırılan kâgir Sultan Sarayı 
Osmanlı hânedanı erkânının 1341 senesinde hudûd haricine çıkarılmaları 
üzerine tütün deposu hâline getirilmiştir. -Şimdi Boğaziçi Lisesi’dir- 
Ortaköy’deki Feriye sarayları da tütün deposu hâline konuldu.

8. Kandilli’de Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa’nın iskele kurbünde 
kâin gayet güzel ve büyük sarayı bir sene evvel yıktırılarak satılmıştır 
(1340). Bu sarayı Paşa’nın vefatından sonra Sultan Abdulhamid Han hem
şiresi Hatice Sultan için satın almıştı. Rumlar İtilâf ordularının İstanbul’a 
girdiği zaman Venezilos’a hediye etmek üzere mezkûr sarayı Sultan 
Vahdeddin’den satın almak istemişler, askerî zafer üzerine iş kalmış, fakat 
millî bir hatıra olarak muhafazası lâzım gelen bu güzel saraya pek ağır 
vergi konduğundan Sultanın veresesi söktürerek satmıştır. Yazık!

9. Prens Fazıl Paşa’nın Çamlıca’daki güzel ve büyük köşkü de harab 
olarak söktürülmüştür.

Müşarünileyhin eski Medresetü’l-kudat, şimdiki Üniversite 
Kütüphanesi yeriyle arka semtini işgal eden konağı da yıktırılmıştır. Bu 
konak Prens Mustafa Fazıl Paşa’nın Süleymaniye’de kemer altına nâzır 
cebhede büyük bir saha işgal eden kışlık sarayı idi. Merhûmun 1296'da 
vefatından sonra yıktırılmıştır. Yerine koskoca bir mahalle husûle gelmiş 
ve birçok evler yapılmıştır. Buraya Kemeraltı mahallesi derler. Meşhur 
Şinasi vakti ile Fazıl Paşa’nın bu konakta kurduğu “Ârifler Meclisi"ne 

devam ederdi.
10. Mirgün [Emirgan]’de Hidiv İsmail Paşa’nın fevkalâde müzeyyen 

yalısı ve yanında Giridli Mustafa Paşa’dan satın aldığı saray gibi konağı 
hükümetin koyduğu ağır vergiler yüzünden veresece yıktırılmıştır.
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Gİridli’nin konağı 1927’de yıktırıldı. Hidivin sahilhânesi tam bir yıldır 
hedmedilmektedir. Bu kaydı yazdığım Eylül 1929’da Hattat îzzet Efendi 
tarafından 1306 tarihinde Sure-i Yusuf yazılan müzehheb tavandan mâada 
bütün akşamı yıkılmış idi. Ne kadar müteessir oldum. Rivayete göre bu 
müzehheb oda tavanını ayât-ı kerimenin nefâsetine halel gelmemek şartı 
ile bir prens satın alıvermiş. Demek ki bu “göbek” kısmını ustalıkla ihraç 
edecekler bakalım. 1 Haziran 1930’da tekrar oradan geçiyorum. O muhte
şem yalı serapa yıkılmış, azametli ve enfes tavanı ile alçı üzerine altınla 
muharrer Sure-i Yusuf birer metre tülünde 12 parçaya bölünmüş, güneş ve 
yağmur altında topraklarda yatıyor. Bu nefiseyi müzeye haber verdim. 
Sahihlerini sevaptır diye elli, hattâ kırk liraya ikna ettiğim bu bediayı para 
yok diye müze almadı. Kendim Allah rızası için yirmi lira verdim. 
Sahihleri kabul etmiyorlar. Ya Rab ne kıymet bilmez bir millet olduk!

11. Bebek’te Mısırlı Zeyneb Hanımefendi’nin bağçesinin yanında 
kâin pek güzel ve geniş şark üslûbundaki müzeyyen köşk yandı (30 
Teşrin-i Evvel 1929).

12. Çarşamba Caddesinde Serasker-i Esbâk Ali Saib Paşa’nın konağı 
maarif idâresi tarafından satın alındı ve yerine azim masraflarla mekteb 
yaptırıldı (1929). Bu fakir millet Avrupakarî mektebler bina etmeye 
kalkarsa batar.

13. Bu konağın karşısında büyük bir kazazker konağı 20 sene evvel 
belediye binası ittihaz edilmişti, yıktırıldı.

14. Fatih’te Nişancı’ya gitmeden yerine yedi, sekiz ev yaptırılan ve 
bir mahalle teşkil edilen meşhur Ispanakçızâdeler konağı 1324’de 
yıktırıldı. Büyük ağacı hâlâ durmaktadır.

15. Elli sene kadar evveli Eyüp’te feshâne yerinde Hatice Sultan 
Sarayı, Bahariye’de bir kasr-ı hümâyun, onun karşısında Karaağaç Kasrı 
mevcud idi. Sultan Aziz her üçüne de gelirmiş. Eyüplü yetmişlik Hayri 
Bey’den işittim. Hatice Sultan Selim-i Salis’in hemşiresi idi. Meşhur 
ressam Melling bu ve diğer sarayların resimlerini yapmıştır. Bu eserler 
hep yıktırılmıştır. Eski medeniyetimize dair şâyân-ı dikkat ne gibi eser 
veya bina varsa yeniçerilerin ilgasından itibaren yıkmak vahşeti başlamış, 
hâlâ devam ediyoruz. Avrupa’da ise eski eserlerle binaları hep muhafaza 
ederler ve yıkılmaya mahkûm olanlarının da fotoğraflarını alıp saklarlar.

16. 1273’te Sultan Mecid Türk üslûbundaki Dolmabahçe Sarayı’nı 
yıktırmış, yerine Avrupa üslûbunda bir saray yaptırmıştı. Bununda resim 
ve fotoğrafisi alamamıştır.

17. Sultan Mahmud’un vefatında Beşiktaş’taki millî Türk üslûbun
daki asır-dîde saray yıktırılarak yerine şimdiki “ampir” üslûbundaki bina 
yaptırılmıştır. Eskisinin resim ve fotoğrafisi alınmamıştır. Yazıklar olsun.
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18. Vaniköyü îskelesi’nde serasker Rıza Paşa’nın rivayete göre 
ellibin sarı altına yaptırdığı büyük sahilhâne iki üç ay içinde yıktırıldı, 
lâkin köşk kaldı (Kânun-ı Evvel 1925).

19. Yine Paşa’nın Yıldız Sarayı karşısındaki yerde kâin fevkalâde 
konağı elyevm duruyor. (Bu satırlar 1929’da yazılmıştır. 1932 senesi 
Kânun-ı Sânîsinde bir iş için o havaliye gitmiştim. Bir de ne bakayım? O 
muhteşem saray tamamen yıkılmış, yalnız hamam dairesinin duvarları ile 
bağçedeki musannâ havuzun kenarlan, bir de cesîm çiçeklik ile iki 
penceresi kalmış. Vah, vah!)1.

'[Cevdet’in bahsettiği konak dolayısıyla belediye tarihine geçecek ve ibretle okunacak 
bir hâdiseyi de içinde yaşadığım ve şahidi olduğum için ben kayd ve tesbit edeyim:

1908 İnkılâbını müteâkib Rıza Paşa belediyeye müracaat ederek bu konağı 
velâdethâne ve Eminönü’ndeki Selânik bonmarşesi binasını da velâdethâneye îrad olmak 
üzere belediyeye terk edeceğini bildirmiş, şu kadar ki kendisinin velâdethânenin fahrî 
nazırı olmasını da istemişti.

Böyle bir müracaat belediyece hemen kabul ve hüsn-i telâkki edilmek lâzım gelirken 
o cihete yanaşılmadı. Bu konak inşaat ruhsatiyesi alınmadan yapılmış, yapıldığı tarihten 
beri de tanzifat ve tenvirat vergisi vermemiş denilerek evvelâ bunların tahakkuk ettirilip 
birer misli cezası ile beraber tahsili cihetine gidildi ve bu muameleye böylece devam 
edilmekte iken 31 Mart Hâdisesi çıkararak Serasker Midilli’ye sürüldüğünden iş 
büsbütün bir çıkmaza girmiş oldu.

1909’da belediyeye bağlı bir Müessesat-ı Hayriye-i Sıhhiye İdaresi teşekkül etmiş ben 
de o idâreye belediyece kâtib-i umûmî tayin edilmiştim.

Yirmi kişilik bir meclis tarafından idâre olunan bu müessesede işe başlandığı ve eski 
sıhhî müesseselerin yenileştirilmesi, yenilerinin açılması konuşulduğu zaman Seraskerin 
böyle bir teşebbüsü bulunduğunu meclise hatırlatmam üzerine belediyenin hareket tarzı 
muvafık görülmeyerek bir mazbata ile yeniden Rıza Paşa’ya müracaat edilmesi 
kararlaştırıldı ve mazbatanın yazılması bana havale olundu. Hâli ve ihtiyacı hikâye 
ederek yazı yazmak bir şey değil. Fakat Seraskere nasıl hitap edilecekti? Çünkü Osmanlı 
teşrifat usûlüne göre Seraskerlere iş başında iken başka ve Seraskerlikten çekildikten 
sonrada başka elkab ile hitap edilmek lâzım gelirdi. Rıza Paşa’nın ise rütbesi kaldırılarak 
üçüncü bir vaziyet husûle gelmişti. Kendisine “Devletin” diye yazılamayacağı gibi 
“Paşa” tabirini de kullanmak o devre göre bir cürüm teşkil ederdi. Nihayet düşünüldü, 
taşınıldı. Mazbatanın “Paşa hazretleri” hitabı ile yazılmasına karar verildi ve yazılan 
mazbata Midilli Mutasarrıflığı vasıtasıyla kendisine gönderildi. Bir müddet sonra yine bu 
vasıta ile alman cevabta:

1908 İnkılâbını müteâkib ordu ihtiyacına sarfedilmek üzere vermiş olduğu 90.000 
altının arzusu hilâfına başka yerlere sarfedildiğinden ve şimdi artık böyle şeylerle 
uğraşmaya vakti olmadığından bahisle başka bir diyecekleri varsa vekil-i umûrlan avukat 
Osman Talât Bey’e müracaat edilmesi lâzım geleceğini bildirmişti.

Cevdet’in saray diye tavsif ettiği muazzam bir konağı sıhhî ve İçtimaî bir hayır 
müessesesi olmak üzere parasız terk etmek isteyen, onu yaşatacak iradını da bırakan bir 
adama karşı İstanbul belediyesinin yapmış olduğu bu muamele doğru mudur?
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20. Üsküdar’da iskeleye yakın haşmetli ve büyük bir Türk konağı 
yıktırılarak yerineAvrupa usûlünde büyük bir tütün deposu yaptırıldı 
(1927).

21. Mısır Hidivi Mehmed Ali Paşa’nm Sultan Mecid’e ihda ettiği 
(1262), Beykoz Kasrı hükümetin lâkaydisi ile dört sene evvel içine 
yerleşen mekteb İdâresinin pek cesîm bir ayna ile duvar ve kapıları tahrip 
etmesi yüzünden yıkılmaya mahkûm bir hale gelmiştir. Ya Rab! kıymet 
bilmez bir cemaata nefis bir köşk teslimi ne kadar tuhaf oluyor!

22. Mısırlı Zeynep Hanımefendi’nin BayezıtTa Şehzadebaşı 
arasında kâin kâgir ve muhteşem konağı lehülhamd Dârülfünun ittihaz 
edilerek harâbiden kurtarılmıştır. Mamafih geçen sene kimyahâneden 
çıkan yangın sebebi ile az kalsın mahvolacaktı (1928).

23. Dört milyon liraya mal olan o güzelim Çırağan Sarayı’nı Meşru- 
tiyet’in bidayetinde Mebusan Meclisi’ne tahvil ederken İtfaiye Teşkilâtı 
ihdası düşünülmeyerek su kenarında susuz bırakılan bu muazzam saray bir 
günde yandı. Milyonlar değerinde nefâisi de kül oldu. Ve kimse mes’ul 
tutulmadı.

24. Küçük Çamlıca tepesinde Serdar Ekrem Ömer Paşa, Sami 
Paşazâde Subhi Paşa ve nihayet Serasker Rıza Paşaların ikamet eyledikleri 
cesîm köşk harb esnasında askerlerimizin eli altında harab oldu. Ve 
nihayet yıkıldı (1928).

Bu yıkılan ve İstanbul içindeki emsâli de yanan eski Türk konakları, 
meselâ yirmi sene sonra zikredilince ahfâd hayret edecekler. Bu evler 
büyük, ne büyük şeylermiş, içinde haremler, selamlıklar, seksen, yüz kişi 
alır odalar ve ona göre hamamları, ahırları, mutfakları, bahçeleri varmış 
diyecekler.

Ya bir de Sultan Mecid devrine kadar paşaların evlerinde silâhlı, 
süslü urbah ağalarla muhafız köle ve süvarilerin de ayrı bir koğuşta 
odaları olduğunu ve paşa dairesine hükümete veya eğlenmek ve avlanmak 
üzere kırda bir çiftliğe gitmek isteyince rütbesine göre 10, 20, 50, 100 
müsellâh ve süvari konak halkıyla çıktıklarını ve kemâl-i haşmetle cadde 
ve sokaklardan geçtiklerini düşünmeli, insan bunları işitince şimdi tek 
başına sokağa çıkan ve hattâ uşak beslemeye parası kâfî gelmediği için 
evinin bazı levâzımını bakkaldan kendisi alan zamanenin rütbeli fakat

Bu muhabereden şu anlaşılmış oldu ki o da İttihatçılarca sık boğaz edilerek 
Seraskerden 90.000 liranın alınmış olmasıdır. Acaba diğer paşalardan ve istibdat 
enkazından neler alındı? Bunlar da tarihin malı olduğu için meydana çıkarılmalıdır:

Diğer servetinden sarf-ı nazar edilse bile bir tahtada 90.000 lirayı çıkarıp verecek 
kadar servet edinmiş olan bir paşanın konağını, yaşayış ve gidişini medhetmek Cevdet 
için doğru mudur? Bunu da biraz sonra diğer bir fıkra ile izâh edeceğim. O. E.] 
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züğürt büyüklerini göz önüne getirmeli. Haşmeti servet besler, millet 
düştükçe devlet düşer. O düştükçe değil adi memurları, paşaları bile atsız 
arabasız, uşaksız, ahçısız kalır, yüz odalı konaklar üç odalı kümeslere 
tahavvül eder.

Biz Abdulhamid Han zamanındaki eski haşmetli devirlere nisbetle 
ancak gölge olur paşa konaklarındaki dârât ve haşmeti, ziy âfeti erdeki bol
luğu, konağın bulunduğu semtte yaşayan fukara halka yardımı gördük. 
Merhumun hal’i üzerine İstanbul’un üçte ikisini kemiren yangınlar çıktı. 
Şişli’den, Nişantaşı’ndan, Aksaray, Fatih ve Topkapı semtlerine kadar her 
ciheti yaktı.

Merhûm zamanında yangınlar ancak bir iki hâne zıyaı ile derhal 
söndürülürken ortalığı ıslâh edeceğiz diye merhûmu hal’ ve idâreyi 
gasbedenler yangın söndürmekte bile âciz kaldılar. Müdhiş üç büyük 
yangın İstanbul’un saydığım bu en zengin yerlerini çingene harabelerine 
çevirdi, atlı, arabalı muhteşem konak sahipleri palaspûş fukara oldular. 
Kaç tanesi intihar etti. Merhûm zamanında mütekaidler bile dolgun para 
alırlardı. Devir altın para devriydi. Umûmî harp eşya fiyatını bir kaç yüz 
misli artırdı. Altınlar kâğıt oldu. Kâğıt paranın da kıymeti kalmadı. Ve 
tekmil devr-i sâbık zenginleri on sene içinde dilenci hâline geldiler.

*
* *

Zarurî Bir İzâh

Tevekkeli bazı kimseler Cevdet’e “mürtecidir” demiyorlar, işte bu 
yazı o türlü düşünen kimselere hak verdirir. İlâhi Cevdet! Hiç Abdülhamid 
devrinden ve idâresinden bu derece hararetle bahsedilir mi? Adama 
mürteci damgasını derhal fakat haklı olarak yapıştırırlar. Esasen bu ve 
bundan evvelki devirler o kadar öğmeye değmez. Bahsettiğin paşaların ne 
sûrede servet edindiğini de yazmış olsaydın kendi iddialarını yine kendin 
çürütmüş olurdun.

Hele yaptığı istikrazlarla Mısır hükümetini iflâs ettiren Hidiv İsmail 
Paşa’yı Boğaz içinde bir yalı ve veraset hakkını satarak aldığı dört milyon 
lirayı bir defada kumar masasına koymak cinnetini göstermiş olan Mustafa 
Fazıl Paşa’yı bir konak yaptırdığı ve debdebe ve haşmet içinde yaşadığı 
için medhetmek ne derecelere kadar doğru olabilir bilmem! Bir bakıma 
göre Osmanlı hükümdarları ile paşalarını israfa, sefahata gösterişe ve bine- 
tice irtikâba sevkeden Mısır hidivleri ile prenslerinin Kahire’de ve İstan
bul’daki gidiş ve yaşayış tarzları ile yaptırdıkları binalar olmuştur. Çünkü 
Abdülhamid devrine gelinceye kadar borç nedir bilmeyen, ya medrese gibi 
kubbeli saraylarda yahut derme çatma tahtadan yapılmış yalılarda ve köşk-
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lerde oturan Osmanlı hükümdarları ancak Tanzimat’tan sonra AvrupalIlar
dan Aldıkları milyonların bir kısmı ile Mısırlıları taklîden saraylar yapmış
lar ve Dolmabahçeye 5 milyon, Çırağan’a 4 milyon altın sarfetmişlerdir. 
Bundan dolayıdır ki Osmanlı padişahları tarafından yaptırılan saraylarla 
onların paşaları tarafından yaptırılan 80-100 odalı konaklar ve yalılar birer 
haşmet ve refah âbidesi gibi medholunmak değil birer israf ve irtişa nişâ- 
nesi olarak teşhir edilmelidir. Keşke bu kadar büyük ve aynı zamanda tah
ta binalar yaptı rm as al ardı da daha küçük kâgir binalar yaptırsalardı o za
man bu binalar çocuklarının ve torunlarının da başına belâ olmazdı ve en 
sonunda da yabancılar eline düşmezdi.

Çünkü Cevdet’in saydığı ve saymadığı bütün büyük konaklar ve ya
lılar ya borçtan dolayı Türk’ ün gayri unsurlara mensub sarrafların eline 
geçmiş yahut verilemeyen vergisi dolayısıyla hâzineye intikâl edip oraca 
satılmıştır. Cevdet bunları bilmez mi idi? Köçeoğlu yalısı bile eski paşa
lardan birisinin malı değil midir? Ve borca mukâbil bu aileye geçmemiş 
midir?

Denilebilir ki Osmanlı padişahları birer valileri saydıkları ve Os
manlI sadrazamları da -teşrifât itibarı ile- kendilerinden aşağı gördükleri 
Mısır hidivleri ile böyle gösterişe ve yarışa kalkışmamalı -tam yerinde bir 
tâbir olarak- ayaklarını yorganlarına göre uzatmalı idiler.

Çünkü Mısır hidivleri ile prenslerinin zenginliği yalnız hükümet 
hâzinesinden aldıkları paralardan ileri gelmiyor, bunlar aynı zamanda 
ziraat ve ticaretle de uğraşarak büyük servetler ediniyorlardı. Osmanlı 
padişahları ile paşaları ise münhasıran hükümet hâzinesinden aldıkları pa
ra ile geçinmek mecbûriyetinde idiler ve buna imkân olmayınca irtikâba, 
irtişaya sapıyorlardı.

Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın kızı Zeynep Hanım ile kocası 
Kâmil Paşa’nın muhteşem bir konak yaptırdığını gören Sadrazam Fuat 
Paşa da yine orada o konaktan daha büyük bir konak yaptırmıştı ki bu ko
nak 60 - 70 sene koca Osmanlı İmparatorluğunun Maliye Nezâreti vazife
sini görmüş, şimdi de altı, yedi yüz tıp talebesini içinde barındırıyor. Zey
nep Hanım’m bu konağı Mısır valisi olan babasının verdiği ve kocasının 
Osmanlı hükümetinden aldığı paralarla yaptırdığı zannolunmasın. Bu ko
nak o sıralarda Mısır’da yetiştirilen pamuktan elde edilen para ile yaptırıl
mıştır. Ve bundan dolayıdır ki halk arasında buna “Pamuk Sarayı” adı ve
rilmiştir. Halk böyle şeylerde aldanmaz, her tâbiri, her ıstılahı hattâ her adı 
çok kere tam yerinde verir ve kullanır. Nitekim eski Bolu mebûsu Habip 
Bey’in askere bulgur vermek için hükümetten aldığı avanslarla zengin 
olduğunu bilen halk onun Cerrahpaşa’da yaptırdığı binaya “Bulgur Palas” 
adını verdiği gibi, Fuat Paşa’nın Zeynep Hanım’ınkinden daha büyük olan 
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konağını sadâret veya nezâret maaşı ile yaptırdığına inanacak aklı başında 
bir tek adam bulunabilir mi? Azamet, haşmet ve israf devri olduğu için 
alelâde geçinmesine bile kifâyet edemeyen memuriyet maaşı ile böyle bir 
bina yaptırılamaz. Başka bir geliri ve ticareti olmadığına göre de rüşvetle, 
irtikâbla yapıldı demekten başka ne hüküm verilebilir?

Nitekim bu paşalardan bir tanesinin yani Seraskerin 90.000 lirayı na
sıl verdiğinin 260-261. sahifelerde bahsi geçmişti.

Hele Cevdet’in İstanbul yangınlarını vesile ittihaz ederek 1908’den 
evvelki devir ile ondan sonraki devirler arasında mukayese yapması 
büsbütün insafsızcadır. İstanbul yangınlarının eski ve yeni sebeplerini 
Mecelle-i Umur-ı Belediye’nin birinci cildinde uzun uzadıya yazdım. 
Değil Cevdet hiçbir kimse inkâr edemez ki Cumhuriyet devrinde ilk önce 
İstanbul’da vali ve şehremini Ali Haydar’ın himmeti ile başlayan ve 
memleketin her tarafında taklit ve takib edilen asrî itfaiye teşkilâtı 
mutlakıyet ve meşrutiyet devirlerindekinden yüz değil bin kat fazla bir 
himmet mahsulüdür.

Fakat şunu da ilâve edeyim ki dokuzuncu paragrafta bahsettiğim 
hatırâtmda Cevdet Abdülhamid devri ve adamları için şu sözleri de 
söylüyor:

“Ben Abdülhamid ve adamlarının bir gün rahmetle yâdedileceğini 
katiyyen zannetmezdim. Hâlâ da rahmetle yad etmem....Bununla beraber 
etrafımda Sultan Hâmid Han ile adamlarının ruhlarından af talebinde 
bulunan pek çok insana rastgeldim. Hattâ Süleyman Nazif ve Cenah 
Şahabeddin beyler gibi üdebadan bile bu fikri alenen yazanlar oldu. 
Hadisât gazetesinin kolleksiyonuna müracaat edenler sözlerimin doğrulu
ğunu anlarlar”.

Şu halde Cevdet bu yazılarında Abdülhamid ve adamları 
taraftarlığını ne diye müdafaa edip duruyor? O. E.]
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Yazılarma Hayran Olduğum Hattatlar:
Şeyh îmat; Mir Ali, Meşhedî Ali, Mahmud Nişaburî, Hafız Osman, 

Yedikuleli Abdullah, Eğrikapıh Rasim, Kâtipzâde Hafız Refiî, Yesarî ve 
Yesarîzâde İzzet, Rakım, Kazasker İzzet, Şefik, Vahdeti, Sami, İzzet, 
Tuğrakeş İsmail Hakkı, hilyeler hattatı Haşan Rıza, son reisülhattatîn Hacı 
Kâmil, Hafız Necmeddin.

Sevdiğim Ressamlar ve Mimarlar:
Ressam Ali Rıza, Şevket, Halil Paşa, Sami, Hamdi, (müze müdürü), 

Karagöz ressamı Bahriyeli Baha, Vedat, Muzaffer, Ressam Dr. Edirneli 
Rıfat Osman, ressam ve tezhibkâr Dr. Ahmet Süheyl, Mimar Şahabeddin 
Nafiz (eski Türk saray ve evlerini bize resim ve plânlarıyla tanıtan bu üç 
zata pek ziyâde minnettarım. Millî Mecmua’da hepsinin derin ve özlü ma
kaleleri neşredilmiştir ve ediliyor).

Seslerine Meftûn Olduğum İstanbul Hafızları İle Hanendeleri:
Hafız Sami, Muzika-i Hümâyun’da Hafız Hüseyin, (bir noktadan 

Hafız Sami’ye fâik bulduğum Hafız Hüseyin, Anadolu cidalinde kısmen 
aklını zayi etmiş bir harikadır. Çok yanarım). Yeraltı Camii hatibi Hafız 
Ali, Beyazıt imam-ı evveli Hafız Halit, Musullu Hafız Osman (ah bu 
ruhumun maşûku üstâd), Münir Nureddin, Hafız Sadettin, Hafız Kemâl 
(plaklarda ismi geçer, Süleymaniye müezzini), Hafız Rıza (Beşiktaşlı 
gazel edâsı ile okur), Hafız Nuri (Üsküdarlı, âmâ, pek mütevazîn bir sesle 
okur), Hafız Nuri (Galatasarayı muallimlerinden), Pamuk Hafız (Fındıklık 
olgun bir edâ-yı mahviyetle okur), Hafız Osman (Beyazıt hatibi, Rizeli, 
davudî sesi ile ve yedi kıraatle okur), Kahire Divan-ı Türkî Reisi Hacı 
Sait, Hafız Yaşar, Hafız Burhan, Hafız Zeki, Memduh, Nasip (çingenedir), 
Zehra, Algazi (Musevîdir).

Seslerin tefrik ve teşhisinde epey melekem vardır. İfrat ve îtidâli pek 
çabuk sezerim. Hitabet ve tekellümün sahtesi ile tabiîsini tayinde katiyen 
güçlük çekmem. Bu salâhiyetimle iddia ediyorum: İstanbul’un hatib ve 
vâizleri ve şâir bütün kemâl adamları ile birlikte, Kastamonulu bir Türk 
hatib ve âliminin mağlûbudur. Hacı Hafız Ahmet Mahir Efendi. Vakti ile 
istinaf mahkemesi reisi, sonra mebûs olan bu zat o kadar güzel sesliydi ki, 
Kur’an-ı Kerim okurken semâdan vahiy iniyor, Rabbani katreler birer 
sünbüle şeklinde ruha dökülüyor zannederdiniz. Vâiz serâirinde o derece 
ruhşinas idi ki halk kadar mütefennin adamlarla mektebli efendiler de bu 
zata meshûr idiler. İstanbul’da Sultan Reşad’ın emri ile Sultan Ahmet
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Camii’nde bir defa vaaza çıkmış ve bütün İstanbul güzidelerini meftûn 
etmişti. Manastırlı İsmail Hakkı ve Nasuhîzâde Asım efendiler gibi 
hilkaten güzel söz söyleyen yegâne hatibler Mahir Efendi yanında ne 
kadar sönük, kalıyorlardı. Benim gibi iki tarafı görüp mukayese etmeyen 
buna inanmaz.

Sanatlarına Hayran Olduğum İstanbul Musikî Sanatkârları:
Tanburî Cemil, oğlu Mesut Cemil, tanburî üstâdı Kül Osman 

Pehlivan, Kemanî Memduh, Kemanî Tatyos, Kanunî Arşak, Neyzen İhsan, 
Kemençeci Aleko, Kemençeci Vasîl, Kemanî Cevdet, Kemanî Sebuh, 
Kemanî Reşat, Neyzen Tevfik, Kemanî Mustafa, Kemanî Kemâl Niyazi.

Sevdiğim Ve Gördüğüm Pehlivanlar:
Kara Ahmet, Kurtdereli, Adalı Halil, Emin Pehlivan.

-5-

İlmî Ziyâretlerin Millî Terbiyemizde Yeri
Dârülmuallimin terbiyesi için İlmî ve tarihî gezintiler hakîkâten 

feyizli birer vasıta kıymetini hâizdir. Mektebin bir hata-yı siyasî olarak 
Kadıköyü’ne nakli sebebi ile dört yıldır gevşeyen ziyâretlere mekteb, eski 
yurduna döndükten sonra yine germî vermeye başlandı. Bu faaliyette, 
şimdiki yerimizin müsaid bulunması da müessirdir. Hafta ortası öğleyi 
müteâkib zamanlar tamamıyla talebenin tenezzüh, mütalaa ve gezintisine 
terkedildiği gibi bazı günler bir iki sınıfın dersi fedâ olunarak (eser 
başında) düşünmek üzere İlmî ziyâretlere gidilmektedir. On yıldır tecrübe 
edildi: Talebeye millî duygu vermek için şehri gezdirmek ve tanıtmak 
behemhal lâzımdır. Abideler yanında verilen ufak izâhât bile mektebte 
dört duvar arasında ve kara kitap karşısında yapılan bir düzüne dersten 
daha müfîd daha sıcak, daha sabit ve rasindir.

Her sene olduğu gibi bu sene de alâkadar olan sınıf ve şubelerimiz, 
aşağıda yazılı yerleri gezdikleri gibi sene sonuna kadar da, diğer müessese 
ve eserler görülecektir:

1. Dârülmuallimin civarında: Köprülüler türbesi, kütüphanesi, med
resesi, Sultanahmet Camiî ve imârethânesi, tahrip edilen yeniçeri kışlası 
bâkîyyesi, sütunlar, Ayasofya ve kütüphanesi, Bab-ı Hümâyun çeşmesi, 
Sokullu Camii, tekkesi, medresesi. Binbir direk ve Yerebatan sarnıçları.

2. Beyazıt Camii, medresesi, Nuruosmaniye Camii, kütüphanesi ve 
medresesi.
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3. Simkeşhâne, Koska’da Ragıp Paşa Kütüphanesi, Lâleli Camii, 
medrese ve kütüphanesi, Valide Camii ve kütüphanesi.

4. Şehzâdebaşı’nda Şehzade Camii, Cağalazâdelerin merkadi Damat 
İbrahim Paşa medresesi, kütüphanesi, imârethânesi.

İstanbul fethinde hazır bulunup şehit düşen 18 sekbanlar hazîresi.
5. Vefa’da Kostantin Ayazması, makberi, Kâtip Çelebi, Hızır Bey, 

Zenbilli Ali Efendi’nin merkadleri, İstanbul fethinde Zeyrek yokuşunda 
şehit düştükleri rivayet edilen neferlerin mezarları .1

6. Süleymaniye Camii, medresesi, eski Darüttıp ve Darülhendese 
yeri, Evkâf Müzesi, Mimar Sinan’ın türbesi.

7. Eyüp, Sokullu, Usturgun [Estergon] fatihi Mehmet Paşa; Tiryaki 
Haşan Paşa, Kıbrıs fatihi Lâlâ Mustafa Paşa, Kafkasya fatihlerinden Lâlâ 
Ferhat Paşa, Süleyman Kanunî kâtiblerinden Feridun Bey türbeleri ve 
meşhur kitâbesi, güldürücü edibimiz Kânî’nin, Hoca Sadeddin’in, Haşan 
Çan’ın pederi Hafız Isfahanî’nin, Ebussuud ve îdris Bitlisî’nin türbeleri.

8. Fatih Camii, medresesi, kütüphanesi, Hattat Yesarî’nin türbesi, 
Cevdet ve Osman paşaların türbeleri.

9. Edimekapısı’nda hattat-ı şehîr Rakım’m türbesi.
10. Sur haricinde Mahmud Çelebi zaviyesine giderken Şair Bakî ve 

Selim-i Salis asrının en büyük ulemâ-yı şeriyesinden Palabıyık Hoca’nın, 
zaviye ittisalinde meşhur îbn Kemâl’in türbeleri.

11. Âşık Paşa’da Seyyid Vilâyet türbesinde Şekaik sahibi 
Taşköprülü îsam Efendi’nin merkadi.

12. Eğri kapı’da ashab-ı kiramdan bazılarının türbeleri ile, Hattat 
Rasim’in, îbn Sina’nın külliyât-ı tıbbiyesini tercüme eden Tokatlı Hekim 
Mustafa Efendi’nin mezarları.

13. Yenikapı Mevlevihânesi, Yedikule Zindanı, Kelle kuyusu.
14. Yüksek Kaldırım’da, Fatih hazretlerinin Hocası Molla Güra- 

nî’nin türbesi.
15. Topkapı Saray-ı Hümâyun’u, Darbhâne, Bahriye Müzesi, Çinili 

Köşk ve müzeler.

1 Bunlar şehit mezarı değildir, köşelere, bucaklara öteki beriki işemesin diye evvelâ 
birer set yapılmış sonra bir kat daha korkutmak için orada ölü yatıyor sanılsın da 
işenmesin diye de setin üstüne ‘‘şehitlerin ruhuna Fatiha” yazılı bir taş dikilmiştir. Bu 
taşlar, adeta şimdi öteye beriye yazılmış olan buraya abdest bozmak yasaktır, yahut 
eşeklere mahsûstur şeklindeki yazılara benzer.

Dikkat ediniz İstanbul’un neresinde çıkmaz sokak, kuytu bir yer görürseniz oralarda 
ekseriyetle yeşile boyanmış birer de mezar taşma rast gelirsiniz. İşte bu taşlar hep bu 
maksatla konulmuştur ve böyle münasebetsiz yerlerde yatan, ve şehit yahut evliya 
zannedilen birçok kimseler de hakikî şehit yahut evliya değil düzme evliyalardır. O. E.
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Bir takım fabrikalar ve mektebler her sene muallimin-i mahsûsası 
delâletiyle gezilmektedir.

Bu ziyâretler, mekteb derslerinin gösteremediği hakîkâtlara talebeyi 
temas ettirmekte; maziyi öğretmekte, istikbalin vazifelerini göster
mektedir.

Cevdet’in bir kısım arkadaşları gezintide

Öıı sıradakiler: Selim Nüzhet, Hafız. Kemâl. Arkada 
oturanlar: Muallim Bahâ, Feridun, Doktor Süreyya Hidayet, Doktor 
Süheyl Ünver. Arkada ayakta duranlar: M. Cevdet, Doktor Burhan 
Osman, Osman Ergin, Müderris Fatin, Salih Keramet, Müderris 
Mehmed Emin, Mehmed Emin oğlu

Bilhassa Evkâf Müzesi gibi talebemize can ve ümit veren, onların 
ruhlarını hayret ve takdirlerle dolduran bir müesseseyi Sultanî talebele
rinin pek az ziyâret eylediğini öğrendiğimiz vakit dilhûn oluyoruz. 
Dârülmuallimin, talebesini buraya her sene mükerreren yollar. Filvaki 
eslâfın derin bir aşkı dindarâne ve nefais-pervâne ile yaptıkları âsârı gören 
talebemiz vatana daha fazla bir minnet ile bağlanıyor ve nur ve iman 
banyosuna giriyor.

Hele ecnebî zâirlemin bazı nefis kitaplarımız, kandillerimiz, çekmece
lerimiz, kemerlerimiz, sorguçlarımız, yazılarımız, oymalarımız, halıla
rımız, çatmalarımız hakkındaki sitayiş ve takdirlerini işittikleri vakit 
müzede âdeta İlmî ve bediî bir ihtidaya mazhar oluyorlar.
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Diğer taraftan Sü- 
leymaniye Cami-i Şerifi 
mihrabının arzettiği o la- 
hutî levha-i ihtişam, kaç 
kere şahit oldum, efen
dileri İslâm ve Türk vic
danına kopmaz bir rişte-i 
meftûniyetle rabt ediyor. 
Her nevi alâik-i âliyenin 
kırıldığı kirli ve buhranlı 
bir devirde bu ulvî âbide-i 
hüsn ve zekâ karşısında 
Allah’ını ve millî dehasını 
bir dakika olsun tefekküre 
davet edilen Darülmual- 
limînli en yüksek ibadet
lerden birini ifâ etmiş ola
cağına şüphe etmemelidir. 
Talebenin ziyâret esnasın
da aldıkları izâhat bilâhere 
mektebte muhtelif zaman 
ve vesilelerle tezyîd ve 
takviye edilmektedir. Bu 
usûl, alınan izlerin daha 
müsterih ve daha mufassal 
olarak zihinde kalmasını 
temin ediyor. Herhâlde 
şifahî malûmâtı bilâhere 
bir iki vesika ile, bazı 
vakitler projeksiyon ile 
tesbite çalışmak en faideli 
bir tarzdır.

Cevdet bir kısım arkadaşları ile bir gezintide

Feridun, Hafız Kemâl, Şefik. [Cevdet bu 
resmin arkasına şu yazıyı yazmıştır: Acaba bu 
kıymetli zatlarla bir kere daha toplanmak ve 
ikinci defada hatıra tesbit etmek nasip olacak 
mı? 10 Temmuz 1928]

Muhterem refiklerim ile fakir, bu tarzı tatbik ederken tarihî, fennî, 
lisanî ziyâretlerin aynı emele yaklaşmasını daha fazla bir imkânla taht-ı 
emniyete almış ve derslermize bunları mihver yapmış oluyoruz.

Meselâ fakir, kendi sahama ait ziyâretleri ders ve konferanslara 
temel telâkki ediyor ve görülen yerlere ait eski ve yeni kitaplardan fıkralar 
gösteriyorum, bu sayede meselâ talebe ile birlikte kayd ettiğimiz bir 
kitâbe, bize hem filoloji, hem tarih, hem bir hiss-i dinî ve sınaî itibarı ile 
işlenmesi kolay bir muhtelit zemin vazifesi görüyor.
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Mekteb ziyâretsiz bu “vahdet”i istihsâl edemez...înkılâbtan evvel 
İstanbul’u tanımayan ve tanımadığı için pek bağlanamayan talebe bu 
ziyâretler yardımıyla seneler geçtikçe meşhur ricali, merkadleri ve âsâr-ı 
ilmiye ve medeniyeyi tanımaya muvaffak oluyor.

Kâtip Çelebi’nin haritalarını projeksiyonla gören, Cihannüma’dan 
okuduğumuz bir iki münasip parçayı, Şekaik’ten bir iki âlimin tercüme-i 
hâlini, Molla Güranî, Ali Kuşçu, Ebussuud, îbn Kemâl’in bir iki hâşiye ve 
mütalaasını, Hoca Sadeddin ve Feridun Bey’in eserlerinden, Kânî’nin 
Letâif Mecmuası’ndan çıkardığımız bir kaç bendi dinleyen talebe 
efendilerde araştırma zevki ve hâl ile mazî-i lisanî ve İlmîmizi mukayese 
etmek iktidarı tedricen inkişâf ediyor ki ibtidaî Dârülmuallimin’in gayesi 
de bu kadardır.

-6-

23 Teşrin-i Evvel 1331 - 28 Şubat 1331 tarihine kadar beş aylık 
müşahedelerimi icmâl edeyim:

1. Bu müddet zarfında talebenin adem-i tecanüsü beni bir an 
düşünmekten men edemedi. Sınıflarda yüksek, vasatî, dûn, pek dûn 
efendiler vardır, müşterek ve hepsince kâbil-i tefehhüm tarzda ders 
vermek pek müşkil ve semere pek az oluyor.

2. Derslerimi kitaptan değil bir hikâyeye, kendilerince mârûf ve 
meşhur bir şahsiyete, bir vak’aya istinaden vermeye başladım mı hepsi 
kulak kesilip dinliyorlar. Kavaid canlarını sıkıyor. Lâkin cazip vak’alar, 
masallar, darb-ı meseller, tuhaf tabirler bulur, buldurur, söyler ve söyletir
sem zihinleri faaliyete geçiyor. Kavaid dersi gibi şu; şudur, bu; budur. 
Filân şey üç nevidir gibi pek kuru giden derslere renk ve zevk verilmesi 
için muhitten, mekteb hayatından, hikâyelerden, darb-ı mesellerden, 
gazete havadislerinden istifade etmek lâzım olduğunu bittecrübe ve 
mükerreren anladım.

3. Talebemden bazılarının olsun şahsî temayüllerini tedkik 
edebildim, husûsî merâklarını öğrenebildim, içlerinde resme, hayvanâta, 
nebatâta, tarihe, harita yapmaya, oyuna, taklide çok muhib zekâlar vardır. 
Bunlara ayrıca ve temayülleri ile mütenasip temrinler, kitaplar teklif 
ediyorum.

4. Temasta bulunduğum bütün sınıfları hiddet ve şiddctden 
ziyâde “ikna ve tefekküre davet” usûlü ile idârenin semere verdiğini 
görüyorum. Hele bir nasihatimi ya ufak bir infialimi hikâyeye terdi 1 eder
sem talebeyi hep koyun gibi yetmek mümkün oluyor.

5. Verilen dersleri geceleri kendi kendilerine mütalaa ve tahlil 
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etmeyenler çoktur. Bunlara darılmakta faide vermiyor. Ne söyleseniz boş! 
O türlülere dersi sınıfta münhasıran yaptırmak pek nâfi oluyor. Kaldı ki 
alelumûm bir dersi sınıfta tamamen yapıp hazmettirmek kaidesi her vakit 
semere-bahş oluyor.

6. Mekteb idâresi talebe ile az temas eder. Binaenaleyh onların 
hergün oyunlarını, istirahatleri tarzını, toprakla ve mütalaa ile alâkalarını 
idâre edemiyor ve itiraf ederim ki bu muazzam iş müdür ve muavinle 
bitmez, bütün heyet-i talimiye iştirak etmeli, hiç değilse bunun için 
nezâretçe dolgun maaşlı ve her gün talebe ile beraber yaşamaya memur 
lâakal dört muallim seçilmeli: oyun, eğlence spor daimî muallimi, ziraat, 
el işleri muallimleri, musiki, tiyatro muallimleri gibi.

Talebemiz; baharda bile tabiî manzaralardan, çiçeklerin 
tezehhüründen ve meyve vermesi tarzından, zer’ usûlünden haberdar 
olamıyor. İstikbâl için ne büyük tehlike! Yarın muallim oldukları 
mekteblerde talebeye toprağı, tabiatı nasıl sevdirebilecekler? düşündükçe 
dilhûnum. Devletin bir merkezî Dârülmuallimin’i var, onda olsun bu kadar 
kolay şeyler bile yapılamazsa âti ne olur?

7. Dikkat ettiğim husûsâttan biri de Dârülmuallimindeki derslerle 
mezunların yarın vereceği dersler arasında tenasüp olmamasıdır.

Talebe meselâ hesap, hendese görüyor. Nasıl? Dârülfünuna girecek 
gibi! Halbuki ibtidaî Dârülmualliminde görülecek hesap ve hendese nazarî 
değil, yarın çocuklara verilecek meselelerin halli süratlerini öğretecek 
derecede basit ve amelî olmak lâzım. Hikmet, kimya, tarih-i tabiî, lisan 
dersleri de böyle! Ben kendi dersimde yarın çocuklara verilecek şekilden 
numuneler gösteriyorum: Bir meyve, bir ağaç, bir haşere; bir oda, bir eşya 
nasıl tedkik ve resmedilirse talebemi öylece ifade ve tahlile alıştırıyorum 
ki aynı tarz ve mevzû biraz tenkıhâtla küçüklere de tatbik olunabilir. Lâkin 
hesap, hendese, tabiat dersleri gibi programı ve davaları pek sarih ve aynı 
elâstikî derslerde program haricine çıkmak bu kadar mümkün değildir. 
Muallimleri istimzaç ettim. Çoğu hakkımı teslim ediyor. Bununla beraber 
Dârülmualliminin gayesine bu derslerin takrib ve tenzili yine mümkündür. 
Elverir ki, “tarz”ı bilinsin.

8. Müşterek ve resmî sınıf derslerinden başka müstaid talebeye bazı 
eserler vermek, fîlân ve falan noktalarını mütalaayı tavsiye etmek, sonra o 
mütalaaların bir zübdesini istemek pek faideli olur. Tecrübem bunun 
merâkhiarı zatî tetebbûa sevkettiğini gösteriyor. Fazla olarak ilmi talebeye 
sevdiriyor, talebe biliyor ki kendi İlmî zevkini takdir eden bir gözcü var.

9. Martdan itibaren yeni temrinler yazdırıyorum. Talebem her hafta 
meşahirden birinin, bir vakanın, bir hayvanın, bir binanın tetebbûuna ve 
muhtasarca ifadesine mecbûrdurlar. Gördüğüm gayret numûnelerinden 
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memnunum. Bütün bu ifadeleri resimli yaptırıyorum.
10. Perşembe günleri idâre talebenin birçoğuna izin veriyor. 

Ekseriyetle son derse tesadüf eden dersim bu noktadan bedbahttır.

-7-

Dersim; Türk sarf ve nahvidir, ilk derslere nasıl başlanırsa talebeye o 
dersin sevdirilebileceğini öteden beri düşünürüm.

Dersimde isim, sıfat, fiil bulmaktan ibaret olan kısm-ı resmîyi ben 
dahi soğuk buluyorum. Öyle istedim ki talebem Türk dilini ve dolayısıyla 
vatanı, milliyeti, dini sevsin. Düşündüm:

îsim, sıfat, fiil ve cümle tahlili ile bu maksada erişmek gayr-i kâbil. 
Zâten her muallime bidayette iki ay kadar “müzâkere” zamanı bırakılmak 
ilmen mûtâddır. Bu zamanı hem sarf ve nahiv tatbikatında, hem hiss-i 
vatanî zerkinde istimale karar verdim.

Bu maksatla talebemi yokladım. Gördüm ki hiçbiri 
Dârülmuallimin’in, Bahriye, Harbiye, Tıbbiye mekteblerinin, müzelerin, 
sarayların âmilerin tarihinden haberdar değil. Dârülmuallimin talebesinin 
mektebler ve hâdimleri tarihçesinden gafletini tecviz edemedim. Bir aydır 
ki muhtelif müesseselerimize ve onlara hizmeti sebkeden büyük 
muallimlerimize, müdürlerimize dair fıkralar, sergüzeştli hikâyeler 
söylüyorum. Bilseniz talebem ne kadar memnun oluyor, ne kadar merâkla 
dinliyorlar! muvaffakiyetin fatiha-i esrarı işte bu cezbede aranmalıdır.

Resmin muhabbet, merâk, bedayi perestî... tahrikinde gördüğü rolü 
bilir ve onu derslerimde daima muavin olarak istimal ederim. En lâkayd 
şakirtlerimin gösterdiğim bir kaç resim ianesiyle ruhlarını cûş ve hurûşa 
getirmeye daima muvaffak olmuşumdur. Sarf ve nahiv derslerinde vatanı 
esas ittihaz edince seçilecek resimlerin de en çok Türkiye rical ve 
müesseseleri, şuûnu üzerine olmasını tabiî görürüm. Bizzat getirttiğim 
resimlerden başka talebemi de irâe eylediğim tertip dairesinde resimleri 
câmi defter yazmaya mecbûr tuttum ve gördüm ki resmin kuvve-i sâhiresi 
bu mecbûriyeti onlara tatlı bulduruyor.

Yoklamadan hasıl olan bir netice de talebenin vilâyet lehçelerini 
istihkâr edişleridir. Lehçelerin millî lisanın teşekkülünde ne mühim vazife
ler gördüğünü, o kaba, o tuhaf kelimelerin, edâların dilimiz için “kök” 
teşkil eylediğini anlattım. Anadolu’dan gelen talebemi bulundukları 
yerlere ait olup da İstanbul şivesine muhalif bulunan kelimeleri arayıp 
kaydetmeye ve bana tevdîe memur ettim. Sarf ve nahiv dersinin hakikî bir 
“şîve taharri yâtı” endişesi taşıması lüzumunu bu sayede onlara kabul 
ettirdim.
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Başka bir netice daha: Talebenin değil yalnız yeni gelenleri, 
Dârülmuallimin’de iki sene yaşayan eskileri bile Türklerle sâkin yerlerin 
ahvâl ve şuûn-ı umûmiyesini olsun bilmiyorlar, oraların haritalarını 
yapamıyorlar. Bu cehil ve aczi milletim için elim bir ceriha telâkki ettim. 
Onları Anadolu’da muhtelif vilâyet ve kasabaların plânlarını, Kafkasya, 
Volga boyunu, Kırım, Türkistan, Azerbaycan... i İh. cihetlerinin 
haritalarını yapmaya şevkettim.

Resmen sarf ve nahiv dersine bir ay, bir buçuk ay sonra başlamayı 
düşünüyorum. Bu müddeti yazdığım şekilde işlerle geçirirken talebemin 
hayat ve sergüzeştlerinden da istifade etmeyi düşündüm. Bir çoğuna 
geldikleri semtler, yaşadıkları muhitler itibarı ile verecekleri izâhâtın 
diğerlerinkine fâik bulunduğunu zannettiğim efendileri umûm sınıf 
müvacehesinde tercüme-i hâllerini söylemeye davet ettim. Vatanın 
muhtelif yerlerinden gelenlerle Türkistan, Kazan, Kırım, Azerbaycan 
kıt’alarmdan Türkiye’ye tahsile koşan talebenin bu sergüzeştlerinden o 
kadar iyi neticeler çıkardım ki...Bir kere muhitlerinin tesiratını 
sergüzeştlerde, lehçelerinde ve ifadelerinde sezmek müyesser oldu. 
Sâniyen takrirleri esnasında yaşadıkları, seyahat ettikleri yerlerin 
şemalarını tahtaya ve defterlere çizdirttim. Oralara ait muhtetif lehçelerin, 
mahsullerin nişanelerini kaydettirdim, defterleri yalnız mihaniki sarf 
defteri değil canlı, terbiyevî, millî bir müze, bir mabed-i mukaddes şekli 
almaya başladı. Bundan çok memnunum. Ya Rab sen bu yolda çalışanları 
muvaffak et.

Çok me’yusum: Arkadaşlarım Alâeddin ve Şevket beylerle birlikte 
idâreye bir arîza vermiştik. Bunda talebenin geçende yaptırdığımız gibi 
boy ve seviye tertibi ile şubelere taksimi için memur edilmemizi yazdık. 
Kabul ettiler. Vazifemizi yaptık. Evvelce reylerini almadığımız muallimler 
de memnun kalmışlardı. Öyle iken mektebin her hâlinden hattâ dünkü 
işlerinden bile gâfil kalmayı sanat edinen müdürümüz bir emr-i mahsûs ile 
tekmil tertibâtı yıktı. Allah ıslâh eylesin. Bir pedagoji müessesesinde bu 
kadar ahenksizlik, bu mertebe imansızlık talebe ahlâkını mahvediyor, 
talebeyi zorla terbiyesiz yapıyorlar.

*
* *

Cevdet’in tedris usûlüne üçüncü paragrafta biraz temas etmiş ve bazı 
mütalaalar yürütmüştüm. Bu paragrafta gençliği yetiştirme tarzı, diye 
bahsetmek istediğim ve baş tarafını biraz açtığımda tedris usûlünden başka 
bir şey olmadığını -şu vesikaları görüldükten sonra- gördüğümden bu 
mevzû etrafında daha birkaç satır yazı yazmak icab etmiştir.
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Bu paragrafa koyduğum yedi parça yazı ve bilhassa 5, 6 ve 7 
numaralan taşıyanlar Cevdet’in tedris ve gençliği yetiştirme usûllerini 
kendi ağzından bize etrafı ile bildirmektedir. Hele:

Dersimde isim, sıfat, fiil bulmaktan ibaret olan kısm-ı resmîyi ben 
dahi soğuk buluyorum. Öyle isterim ki talebem Türk dilini ve dolayısıyla 
vatanı, milleti sevsin. Her muallime bidayette iki ay kadar müzâkere 
zamanı bırakılmak ilmen mûtâd olduğundan bu zamanı hem sarf ve nahiv 
tatbikatında hem hiss-i vatanî zerkinde istimale karar verdim”...ve;

“Yoklamadan hâsıl olan bir netice de talebenin vilâyet lehçelerini 
istihkâr edişleridir. Lehçelerin millî lisanın teşekkülünde ne mühim 
vazifeler gördüğünü, o kaba, o tuhaf kelimelerin, edaların dilimiz için 
“kök” teşkil eylediğini anlattım. Anadolu’dan gelen talebemi bulundukları 
yerlere ait olup İstanbul şivesine muhalif bulunan kelimeleri arayıp 
kaydetmeye ve bana tevdîe memur ettim. Sarf ve nahiv dersinin hakiki bir 
‘şîve taharriyâtı’ endişesi taşıması lüzumunu bu sayede onlara kabul 
ettirdim..” ve;

“Talebenin değil yalnız yeni gelenleri Dârülmuallimin’de iki sene 
yaşayan eskileri bile Türklerle sâkin yerlerin ahvâl ve şuûn-ı umûmiyesini 
olsun bilmiyorlar. Oraların haritalarını yapamıyorlar. Bu cehil ve aczi 
milletim için elim bir ceriha telâkki ettim. Onları Anadolu’da muhtelif 
vilâyet ve kasabaların plânlarını; Kafkasya Volga boyu, Kırım, Türkistan, 
Azerbaycan... cihetlerinin haritalarını yapmaya şevkettim..” ve;

“Resmin muhabbet, merâk ve bedayi-i perestî tahrikinde gördüğü 
rolü bilir ve onu derslerimde daima muavin olarak istimal ederdim. En 
lâkayd şakirtlerimin gösterdiğim birkaç resim ianesi ile ruhlarını cûş ve 
hurûşa getirmeye daima muvaffak olmuşumdur. Sarf ve nahiv derslerinde 
“vatan”ı esas ittihaz edince seçilecek resimlerin de en çok Türkiye rical ve 
müesseseleri şuûnu üzerine olmasını tabiî gördüm. Bizzat getirdiğim 
resimlerden başka talebemi de irâe eylediğim tertip dairesinde resimleri 
câmi defterler yazmaya mecbûr tuttum ve gördüm ki resmin kuvve-i 
sâhiresi bu mecbûriyeti onlara tatlı bulduruyor”.

Cümleleri bunu açıkça göstermektedir. Diğer taraftan Cevdet Maarif 
Vekâleti’nin umûm sırada sormuş olduğu suale verdiği cevabta:

“Tercüme-i hâl sicilinin yedinci suali: Ders ve zümrenizden 
memnun musunuz? diye başlar. Buna şu cevabı verdim: Memnunum 
dedikçe dersim tebdil edilmiştir. Usûl-i tedris, içtimaiyât, Türkçe, Farisî, 
Din, Felsefe, Tarih, Coğrafya ilh.

Dokuzuncu maddesine cevaben de şunları yazdım: Benim halim 
maarif sicilinde ibretle okunmalıdır. Binlerle talebe, yüzlerle muallim ve 
birkaç mebûs yetiştiren, Türkiye’de tedris usûlünün nâşirlerinden olan, 
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hastalandıkça dersi arttırılan, nihayet elim bir sinir ıztırabına uğrayıp 
istirahate mecbûr olan, 27 sene şanlı hizmetten sonra liseden orta mektebe 
tenzil edilen bir adam ne düşünürse öyle düşünüyorum”.

Cümlelerini yazmıştır, işte hem bu ağır ittihâmın, bu acıklı serzeni
şin ortaya atılması hem de Cevdet’in bir sarf ve nahiv dersinde bile vatan 
hissini, bugünkü tabirle derleme işini, Türklerin oturduğu yerleri tanıtımı 
keyfiyetini ve resmî dersine “mihver” ve “mihrâk” ittihaz edişini 
terbiyecilik ve tedriscilik ile irtibatlandırmak ne dereceye kadar doğrudur? 
Bunu da araştırmak bir zaruret hâlini almıştır. Fakat bunu yalnız Cevdet’in 
eserleri ile, ifadeleri ile değil Cevdet hakkında yazı yazanların mütalaa ve 
şahadetleri ile de teyid ve tevsîki zarurî gördüm.

Esasen bu eseri daha yazmaya başlamadan evvel kendilerinden yazı 
istediğim zatlara yazdığım mektupta:

“Cevdet’in yalnız iyi cihetlerini değil, eğer varsa ve görüyorsanız 
fena cihetlerini de yazınız ki bu yazış kalanlara ibret ve gelecek nesillere 
örnek olsun”,

mealinde bir fıkra koymuştum.
Arkadaşlarından, dostlarından ve talebelerinden yazı yazanlar bu 

mevzûa da az çok temas etmiş iseler de burada bunların hepsinden fıkralar 
almaya imkân göremediğimden senelerce Cevdet’le birlikte çalışmış, 
Dârülmuallimin’de senelerce hocalık ve müdürlük etmiş ve tabiîdir ki 
Cevdet’i çok yakından tanımış ve iş başında görmüş olan yalnız üç 
arkadaşının yazılarından birkaç satır almakla iktifa edeceğim.

Muallim Hafız Kemâl der ki:
“Derste münasebet bularak millî terbiyeye yarayacak istitradlarda 

bulunur. Ve bu sûretle yan mahsulleri -teferruat, ders ve mevzû harici söz
ler ve bahisler demek istiyor- esas dersten daha faideli olurdu. Meselâ 
Coğrafya dersinde Uluborlu münasebeti ile Uluğ Bey’i, Semerkand rasat- 
hânesini, Kadızâde’yi ve Ali Kuşçu’yu ve bunların Osmanlı memleketin
deki tesirlerini; Herat’ı, Şahruh’u, Nevâî’yi, Çağatay Türkçesi’ni, Nevâ- 
yî’nin Osmanlı edebiyatına olan tesirini, Timur torunlarının Hind’deki 
devlet teşkilâtını Babür Şah’ı, Taç Mahal’i, tatlı tatlı anlatır, resimler gös
terir, garplıların yazıları ve sözleri ile istişhadda bulunur, talebeninin millî 
duygularını uyandırırdı. Şark âlemi ile fazla iştigal eder. Fakat garpla 
mukayeseyi kemâl-i selahiyetle yapardı.

Talebesini iyiliğe, doğruluğa, güzelliğe sevketmek için çok uğraşır, 
çok alâkadar olurdu. Gerek tedris tarzı, gerek bu fazla alâkadarhğının hoş 
görülmediği zamanlar olmuştu. Kendisine bir defa etraftan işittiğim bazı 
şikâyetleri hikâye etmiştim. Bana:
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Birader ben muallimden ziyâde mürebbîyim, mürebbî için bu 
tarzda hareket icab eder, ben kuru bir muallim olamam” demişti.

Hakikaten de talebesinin terbiyesi için her fedakârlığı yapar, onları 
uzak, yakın birçok yerlere götürür, masraflarına katlanır, yorulur, bıkmaz 
ve usanmazdı”.

Talim ve Terbiye Dairesi reisi İhsan Sungu der ki:
Muallim M. Cevdet’in öğrenme hırsı, tabiî olan öğrenme arzusunu 

sadece tatmin etmekten ziyâde talebesine ve başkalarına öğretmek, 
memleket çocuklarının mürebbîsi olanları yetiştirirken vazifesini azamî bir 
muvaffakiyetle yapmaya imkân bulmak kaygusundan doğardı. Ne 
öğrenmişse talebesine ve bilvasıta mensub olduğu millete faideli olmak 
için öğrenmişti.

Muallimlik şahsiyetinin, talebe üzerinde yapacağı büyük tesiri 
hayatının hiçbir safhasında gözden kaçırmamış, her halinde, her tavrında 
her şeyden önce muallim ve mürebbî olduğunu göstermiş, ne söylemiş, ne 
yazmışsa talebesine yapacağı telkini ve tesiri düşünerek ve bilerek 
söylemiş ve yazmıştır. Muallim M. Cevdet; muallimin vazifesi, talebeye 
sadece bir takım bilgiler öğretmekten ziyâde onları terbiye etmek, ye
tiştirmek ve yükseltmekten ibaret olduğuna inandığı için bütün meslekî 
hayatı bu imanın icablanna harfi harfine uyarak hareket etmekle geçmiştir. 
Muallim M. Cevdet, bu itibar ile muallimlikte vazife aşkının, fedakârlığın 
adeta timsali idi.

Muallim M. Cevdet, dershânede dersini verdikten sonra mektebten 
savuşmakla vazifesini yapmış olduğuna kani olan hocalardan değildi. Asıl 
vazifesinin dershânenin içinde olduğu kadar dışında talebe ile yapacağı 
sıkı temaslarla onların şahsiyetini yükseltmeğe çalışmak olduğunu iyi bilir 
ve bu vazifesini hakkı ile yapmaya canla başla çalışırdı. Talebesi ile 
dershâne dışında temas ederken onların ne okuması, nasıl okuması, neye, 
nasıl çalışması lâzım geleceğini telkin etmeyi ve öğretmeyi iş güç edinirdi. 
Kendisi, hangi dersi okutursa okutsun talebesine yalnız kendi okuttuğu 
derse ait işlerde değil başka sahalarda da rehberlik etmeyi zevkli bir vazife 
sayardı.

Meselâ kendisi yabancı dil muallimi olmadığı halde talebesinin 
yabancı dildeki mesaisini gözden kaçırmaz, yabancı dildeki çalışmalarına 
yardım eder, hattâ isteyenlere ayrıca hasbî olarak ders verirdi. Tarihe, 
edebiyata veya başka ilimlere merâkı olan talebesine de ihtiyaçları olan 
kitapları bulur, onları tedkik ve tetebbûa sevkeder, kendilerine her sahada 
geniş ufuklar açardı. Talebesinin her biri ile ayrı ayrı meşgul olur, ayrı ayrı 
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husûsî hayatlarına nüfûz eder, istidatlarını, kâbiliyetlerini, isteklerini, 
iştiyaklarını sezer, her birine rehberlik ederdi.

Talebesini mekteb haricinde gezmeye götürmekten büyük bir zevk 
alırdı. Esasen muallim namzetlerine faydalı olmak itibarı ile İstanbul’un 
gezilecek ve tedkik edilecek her yerini karış karış bilirdi. Bir sur, bir 
âbide, bir kütüphane, bir çeşme, bir imâret, bir mabet, bir hayırlı müessese 
karşısında talebesine telkin edilecek noktaları çok iyi bulur ve her fırsattan 
çok iyi istifade ederdi. Meslek hayatımda hiçbir muallimin Muallim M. 
Cevdet kadar talebesiyle meşgul olduğuna şahit olmadım.

M. Cevdet, talebesiyle yalnız mektebte bulundukları zaman meşgul 
olmakla kalmaz, muallim olarak mesleğe atıldıklarından sonra da onlarla 
ilgilenir, onlarla muhabere eder, meslek hayatlarında uğradıkları 
güçlükleri yenmek için kendilerine her türlü yardımı esirgemezdi.

Muallim M. Cevdet, konferanslarında, eserlerinde ve bütün 
yazılarında daima talebesini, daima bütün Türk gençliğini gözönünde 
bulundurur, onların ihtiyaçlarını dikkate alır, herhangi İçtimaî veya millî 
bir mesele hakkında kendilerini aydınlatmaya ehemmiyet verirdi. 
Eserlerini, yazılarını birer birer gözden geçiriniz; derhal görürsünüz ki 
bunlarda bazı mevzûları sadece okuyucularına bildirmekten ziyâde bu 
mevzûlardan istifade ederek okuyucuları olan gençlere telkinler yapmak, 
onları yetiştirmek ve yükseltmek gayesini takib etmiştir. Bu itibarla M. 
Cevdet’in her kitabı, her makalesi terbiyevî, İçtimaî ve millî gayelerden 
birini tahakkuk ettirmeye bir vasıtadır. Şehnâme’yi lise talebesine 
tanıtmak için yazdığı ufak risale, bunun güzel bir numûnesidir. Bu risalede 
değerli muallim, Şehnâme hakkında lise talebesine ne öğretilmek, 
Şehnâme dolayısıyla hangi meseleler üzerinde kendilerini düşündürmek, 
bu vesile ile hangi meseleler etrafında kendilerine telkinler yapılmak 
lâzımsa onu mükemmel bir şekilde yapmıştır. Bu risalenin hangi sahifesini 
açsanız talebeyi ilgilendirecek canlı ve samimî bir dil ile birçok hakikâtler 
telkinine çalışmış olduğunu görürsünüz.

İbrahim Alâeddin de şöyle yazar:
“M. Cevdet’le sekiz sene aynı müessesede çalıştım. Eski 

Dârülmuallimin onun için bir dergâh, kendi de bütün varlığıyla oraya 
mevkûf bir çilekeşti. O zaten hayata ancak çile doldurmak için 
gelenlerdendi denebilir. Mektebin İlmî hayatına, talebenin terbiyesine ve 
bilgisine ait her mesele için uğraşır, didinir, vazifesinin haricindeki her iş 
uğrunda yorulur, hattâ bazan boş yere yıpranırdı. Fakat vazifesi 
dahilindeki işleri kendisine intizam ile yaptıramazdınız. O kadar vazife 
esiri olan bu adamın vazifenin kayıtlarına tahammülü yoktu. Daima 
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programdan bahseder, fakat hiçbir programa uyamaz, metod lâkırdısını 
ağzından düşürmezken hiçbir metoda riayet edemezdi. Nöbetçi olmadığı 
gecelerini hemen daima mektebe hasreden Cevdet’i nöbet gecesi kendine 
ait olduğu zaman bir türlü mektebte bulamazdınız. Vaktinde dersine 
girmekten, saat tamam olunca işini bitirip çıkmaktan hoşlanmazdı. Türkçe 
dersinde ya Fransızca kaidelerden bahseder, yahut tarihî hikâyeler anlatır 
veya tabiat müşahedeleri yaptırırdı ve bütün sene böyle devam ettiği için 
imtihan zamanı o kıymetli hocanın talebesini tamamıyla hazırlıksız 
bulurdunuz. Bunun içindir ki son senelerde onun derslerini kâbil olduğu 
kadar azaltmış ve kendisine adeta bir konferansçı sıfatı vermiştik. Bir 
aralık Bakırköyü’nde husûsî bir kız lisesinin müdürlüğünü derûhde 
etmiştim. M. Cevdet de orada tarih okutuyordu. Tedrisine memur olduğu 
sınıfın programı “Asr-ı Hazır Tarihi” olduğu halde merhum talebeyi çok 
defa kırlara çıkartır, tarlalarda, harman yerlerinde yetişmiş kızlara ilk 
mekteb çocukları için tatbik edilebileck müşahede temrinleri yaptırırdı. 
Dershânede kalmaya mecbur olduğu zamanları da ya eski devirlerin, yahut 
orta çağların tarihî hikâyeleriyle geçirirdi. Kendisine defalarla ricada 
bulunduğum halde sene sonunda sınıf o yılın programına ait hemen hiçbir 
şey öğrenmemiş bulunuyordu.

Muallim mektebinde talebeye tedkik ve müşahede vazifeleri vermek 
başlıca merâkl arın dan dı. Bir kısmını mezarlıklardaki taşları okumaya 
memur eder, bazısını bir müesseseyi tedkike yollardı. Fakat köprüden 
türbedeki mekteb binasına gelinceye kadar kaç tane elektrik feneri, telgraf 
veya telefon direği olduğunu saymak gibi vazifeler verdiğini de bilirim.

*
* *

Bilmem yine çizmeden yukarı çıkayım mı? Haydi vazgeçeyim: 
Hükmü mütehassıslar, mürebbîler ve muallimler versinler. Yalnız onlara 
bir kolaylık olmak için; Cevdet’in yirmi beş sene evvel tatbik etmek 
istediği bugünkü tabirle derleme usûlü ile resme, millî ve tarihî âbidelere 
kıymet ve ehemmiyet verişi, her derste vatan ve millet hissini kuvvetlen
dirmek tarzı bugün memleketin her tarafında, her mektebinde, vatanın her 
ferd-i muallimi, talebesi, memuru, askeri tarafından kabul ve tatbik 
edilmiş millî bir usûl hâlini almamış mıdır? Şu halde Cevdet’in kabahati 
nedir? Uzağı görüşü, millî tedris usûlünü 25 sene önce sezişi midir?

Evet! Son sözü mütehassıslar, muallimler ve mürebbîler söylesinler.
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IX. CEVDET’İN HATIRALARI:
TÜRK - İSLÂM BÜYÜKLERİ ve
UMÛMİYETLE İLİM ADAMLARI
HAKKINDAKİ DUYGULARI

Hatıralarını yazmak ve bunları ya yaşarken neşretmek, yahut 
öldükten sonra neşrettirmek garpte çok riayet edilir iyi bir âdettir. Şarkta 
ise buna pek az ehemmiyet verilir. Şimdiye kadar birçok değerli 
âlimlerimizin, kıymetli muallimlerimizin ve yüksek idâre adamlarımızın 
gelip geçmiş olduğunda şüphe yoktur. Fakat bunlar arasında hatıra 
yazanlar pek azdır. Bunlar yaşadığı müddetçe okuduklarını, gördüklerini 
yazmış, tecrübelerini ve düşüncelerini kayıt ve tesbit etmiş olsalardı şimdi 
biz ve bizden sonra gelecekler ne kadar istifade edecektik. îzâhı çok uzun 
sürecek olan bu bahiste de kalemi yine Cevdet’in eline vermek lâzım. 
Çünkü Cevdet bu acıyı herkesten ziyâde tatmış ve buna mukâbil kendisi 
birçok cihetlerden hatıralarını tesbit etmiştir. Cevdet’in hem bu mevzû 
hakkındaki fikrini öğrenmek hem de hatıra yazmış olan birkaç ilim ve 
idâre adamımızı onun kalemi ile tanıtmak üzere şu yazısını dercediyorum:

Hatıra Yazanlar İçin Birkaç Söz
Yaşayış, düşünüş ve duyuş tarzlarına dair hatıralar bırakmayanlara 

mânen dargınımdır.
Cevdet Paşa ile Sadrazam Said Paşa’yı, Ali Rıza Bey’i Leyla 

Hanım’ı, Memduh Paşa’yı, îkdamcı Ahmet Cevdet Bey’i, Ahmet Rasim 
Bey’i takdir ederim.

Paşaların ikisi hayatlarının her köşesini olmasa dahi birçok İlmî, 
siyasî, edebî, dinî telâkkilerini bize öğretecek eserler yazdılar. Cevdet 
Paşa’nın Mâruzât nâmındaki eseri ne kadar canlıdır! Görüştüğü meşhur 
şahsiyetleri tersîm eder, bazı adetleri tasvir eyler, devrin ahlâk ve âdâbını, 
kibar adamlar arasındaki münasebetlerin samimî, gayri samimî, iyi, kötü 
şekillerini anlatır. Sultan Mecid ve Aziz devirlerinin matbû tarihlere geç
meyen husûsiyetlerini misal ve fıkralarla öğretir. Cevdet Tarihi ise Paşa’- 
nın tarihteki usûl ve tahlil tarzını pek iyi gösterir. Merhum keşke ço
cukluk, tedris ve tederrüs hayatını da böyle tasvir etseydi.

Paşa’nın kızı Fatma Aliye Hanım tarafından yazılan Cevdet Paşa ve 
zamanı risalesi zikrettiğim Maruzât’ın bir parçasıdır, ondan alınmıştır.
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Bundan Paşa’nın ders gördüğü bazı ulemâ ve muallimlere ait de şeyler 
nakleder.

Ben Cevdet Paşa üzerine verdiğim resimli ve proj eksi yon lu 
konferansta -ki Tedrisat Mecmuası’nda matbûdur- o risaleden iktibaslar 
yaptım.

Said Paşa’ya gelince: (Gazeteci lisanı )nda lisanî ve edebî 
telâkkilerini, tercüme ve mütercimler hakkındaki düşündüklerini takrir 
ediyor.

Siyasî hatıraları ise bize elli yıllık devri mâliyesi ile, siyaseti ile, 
idâresi ile, ricali ile, usûl ve tarzları ile hattâ resmî uslûbu ile öğretiyor.

Paşa gibi sadrazamlık eden birçok adamlar varken, hiçbiri memuri
yetinde yaptığı işlere, mecbur olduğu mücadelelere, uğradığı nikbetlere 
tanıdığı adamların meşreb ve ahlâkına, yazdığı resmî ve husûsî müsved
delere dair eser bırakmamıştır.

Bu iki cihetten zararlıdır: Şahıslarının tarihini zâyi etmek ve vatan 
tarihini zâyi etmek hattâ vatan tarihini kesik bırakmak itibarı ile. Zira ken
dilerine siyasî, İdarî, İlmî birçok vazifeler tevdî edilen bu insanlar ne 
düşündüklerini, ne yapmak istediklerini, ne yaptıklarını ve yapanlara karşı 
ne duyduklarını, yeni ve eski usûl ve an’anelere karşı müsbet veya menfi 
vaziyetlerini tenvir etmemişlerdir ve bu noktalarda Türk tarihini karanlıkta 
bırakmışlardır.

Reşit, Ali ve Fuat paşaların hiç değilse ellerinden çıkan müsveddeler 
neşredilmemeli mi idi? Bazı mecmualarda gördüğümüz tek tük lâyiha ve 
tezkereleri kâfî midir?

Hariciye nazırlardan Rifat Paşa’nın Müntahabât’ı faideli fakat 
doyurmaz. Âkif Paşa’nın Tabsıra’sı bihakkın canlı hatıradır, fakat 
nâtamamdır. Sultan Muradzâde merhûm Selâhaddin Bey’e teşekkür olunur 
ki Reşit Paşa’nın bizzat kaleme aldığı bazı müsveddâtı olsun 1306 
tarihinde neşretti. Unvanı Bir Türk diplomatının evrâk-ı siyasiyesi’dir. 
Hariciye erkânından Hayreddin Nedim Bey’in Vesâik-i siyasiye ve 
tarihiyesi 1326 neşrolunmakta devam etseydi belki Âli ve Fuad paşalara 

dair birçok meçhul noktalar öğrenecektik. Yazık!
*

* *

Hatıralarımın birinde yazdığım veçhile benim pek çok istifade etti
ğim Fransızca hocam Mehmet Galip Beyefendi’dir. Eski Galatasaray 
mezunlarındandır.

1298’de Viyana sefiri meşhur Sadullah Paşa’nın yanında kâtiblik 
yapmıştır. 1310 ve 1316 senelerinde Kastamonu vali muavini idi. Ben ora- 
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nın idadisinde talebe iken Fransızca dersi verirdi. Meccânen yani zevk-i İl
mî olarak tedris eder, maaş almazdı.

Ben Fransızcamı bu mükemmel zat sayesinde hakîkâten kuvvetli bir 
dereceye getirdim. Mehmet Galip Beyefendi vaktiyle Tarih Encümeni 
âzâsmdan idi. Sonra çekildi. Mezkûr Encümen mecmuasında ihtisap ağası 
Hüseyin Bey, Şehid Ali Paşa talimâtı, Fuat Paşa’nın vasiyetnâmesi gibi 
canlı makaleler kendilerinindir. Elyevm 70 yaşlarında menkûb, makhûr, 
hattâ pek fakir bir hayat sürüyor. Gördükçe yüreğim eriyor.

Mehmet Galip Bey hocamdan ve daha başka eserlerinden ayrıca 
bahsedeceğim. Hattâ fıkralar iktibas edeceğim. Burada zikredişim kendile
rinde sadrazam Ali Paşa’nın bizzat yazdığı veya maiyetindeki sahib-i ka
lem zevat tarafından yazılıp surhle tashih eylediği düzinelerle evrâkı ihbar 
nokta-i naz arın dan dır. Bunları bana göstermişlerdir. Hattâ dört, beşini ben 
kendi kolleksiyonları için ayrıca istinsah eylemişimdir. Bu müsveddeler 
pederleri Dahiliye Nâzın olup 1295’te tekâüdü ihtiyar eyleyen ve 1320 
tarihlerinde irtihâl ile Karacaahmed’de tıbbiye arkasına düşen cenahın son 
noktalarında ailelerine muhassas büyük sofada defnedilen Said Efendi’den 
kalmıştır. Said Efendi bir zamanlar Ali Paşa’ya müsteşarlık etmiştir. 
Mermerden kabrinin taşını asrımızın millî hattât bihakkın Rakım’ı sayılan 
üstâd-ı şehîr divan-ı hümâyun tuğrakeşi İsmail Hakkı Beyefendi istifli 
sülüs ile yazmışlardır. Efendi merhum; Hakkı Bey’in bir yazısını fevka
lâde beğendiği için hattatların piri Şeyh Hamdullah’ın kıymet biçilmez bir 
murakkaını hediye eylemişlerdir. Hakkı Bey hânelerinde bunu bana 
göstermişler ve hediye hikâyesini de böylece anlatmışlardır. Cenab-ı Hakk 
ömür verirse hatıralarıma üstâd Hakkı Beyefendi’nin nezdinde mahfuz 
nefîselerin cedvelini hâvi bir müsvedde ilâve edeceğim.

Ali Rıza Bey: Ah! Bu mübarek zat kadar bana eski devrin hususiyet
lerini, zevk ve eğlencelerini, zihniyet ve meşâvirini talim etmiş hangi mu
harrir vardır? Ahmet Rasim Bey ancak matbûât âlemini, İstanbul mahalle 
ve sokaklarının ruhunu anlatır. Fakat Ali Rıza Bey hayatı bize tamamen 
meçhul kalan kibarların, paşa ve beylerin yaşayış tarzlarını, konak hayatla
rını yalı ve safa âlemlerini bütün şekilleri ile canlandırır 95 yaşında irtihâl 
eden bu ihtiyar kibar kadar son seksen yılı tekmil şahsiyetleri ile, kıyafet 
ve telâkkileri ile sahneye getirmiş kim vardır? Peyam-ı Sabah ve Sabah 
kolleksiyonlannda münderic o canlı makaleleri bir daha kim yazacak? Bu 
büyük adama Tarih Encümeni nâmına son devrin hususiyetlerini yazdır
mak vazife değil mi idi? Ne yazık ki bu hâzineyi kaçırdık! Haber vereyim 
ki Ali Rıza Bey’in refiki hocam Mehmet Galip Beyefendi’dir. Bazı maka
leleri müşterek imza ile yazmışlardır. Kendileri ilim ve tarih âlemine ta
mamen meçhul iken hatıralarını yazmaya sevketmek sûreti ile Ali Rıza
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Bey’i Türk matbûâtmda ebediyen unutulmaz bir mevkie çıkaran hocamın 
teşvikleridir.

Ali Rıza Bey: “Adam, Hatıralara kim kıymet verir, bunlar ilim mi 
sayılır?” dermiş! Halbuki Ali Rıza Bey’in bildiği masallar, şarkılar, fıkra
lar, âşıkalar ve hikâyeler toptan öyle parlak bir ilim teşkil ediyor ki adı 
folklordur, halk bilgisidir. Bu zat o bilginin bu memlekette piridir. Kara- 
göz’ü, Abdi’yi, halk musikîsini, devrin hikâyecilerini, nedimlerini, paşa 
konaklarının hanımlarını, cariyelerini, sultanların iç hayatını onun kadar 
derinden bilen kim vardı? Vefatına çok yandım. Gazeteler ancak iki satırla 
haber-i vefatını yazmışlar. Ben görmedim. Sonra haber aldım ve pek 
müteessir oldum. Cenazesinde ancak beş altı dostu, iki üç akrabası bulun
muş. Eğrikapı karşısında Topraktepe’ye gömmüşler. Bugün mezarından 
bir tek nişan bile yoktur.

Bu vesile ile söyleyeyim: Ali Rıza Bey kadar son devrin kibarlarını 
tanımamakla beraber vükelâdan ve vüzeradan bir haylisini gören ve 
hikâyelerini tatlı bir dil ile anlatan Abdurrahman Şeref Bey’in de mezarı 
kayboldu. Abdurrahman Şeref Bey’in defninde bulundum. Edimekapısı 
mezarlığında Tokmaktepe denilen ve şühedâ kabristanına mukâbil gelen 
cephenin ortasında bir selvi yanma gömmüşlerdi. Ne ailesi, ne dostları bir 
mezar yaptırmadılar. Ben talebesinden bir kaç zengine haber gönderdim.

Gazetelere bir kaç defa bir iki satırlık ihbamâme gönderdim. Kimse 
dinlemedi. Elyevm Abdurrahman Şeref Bey’in kabri de mahvolmuş ve 
üstüne geçenlerde gördüm adam da gömülmüştür.

Abdurrahman Şeref gibi mekteb-i mülki yede dört nesil yetiştiren 
binlerle kaymakam, mutasarrıf, vali ve mebûs talebesi olan şanlı, şerefli 
bir muallimi biz müstesna olarak dünyanın hangi milleti, hangi belediyesi, 
hangi maarif idâresi medfensiz bırakırdı? îlim ve kalem erbabına âdi bir 
medfen yaptırmak sûreti ile olsun ufak takdirkârlık gösterilmeyen bir 
memlekette gençleri derslere çalışmıyorlar, diye tenkit haksızdır. 
Çalışanların sefil, sergerdan göründüğünü, koskoca ilim adamlarının 
cenazelerinde bile üç, kişinin bulunmadığını gören gençler boş ilim ve 
sa’yin nesine imrenecek? Sonundaki sefalete mi?

Ben bilirim: Bu memleket, fazilet ve ilmin tamamıyla düşmanı bir 
hâle gelmiştir. Ve eğer bu kusurunu doğrultmazsa eli ile yıldızlara tutunsa 
yine adam olmaz vesselâm.

Hâmiş: Teessürümden unuttum. Abdurrahman Şeref Bey’in “Tarihî 
musâhabeler” adındaki eserinde bir hayli kısımlar hatıra kâbilindendir ve 
çok canlıdır.

Merhumun talebesinden yegâne kadirşinas bir zat görülmüştür: 
Efdalüddin Bey müşarünileyh Şeref Bey’in terceme-i hâlini rahmete vesile



282 MUALLİM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ 

olarak yazmış ve bastırmıştır. Gayet ucuz olan bu eseri talebesi binleri 
geçen Şeref Bey’in hatırasına hürmeten olsun, satın alan olmamıştır. 
Satılan adedi ancak yirmiye baliğ olmuş.

Leylâ Hanım: Doksan beşliktir. Oğlu da Türkiye’nin en meşhur mü
hendislerinden Yusuf Razi Bey’dir. Eski mühendishâne muallimlerin- 
dendi. Onun da kadri bilinmedi, bir köşeye atıldı.

Leylâ Hanım, Sultan Mecid ve Aziz zamanlarında saray âdetlerini 
sultan hanımlarının yaşayış şekillerini, elbise ve kıyafetlerini ne kadar 
canlı tasvir etti! Kadınları anlatmakta Leylâ Hanım; erkekleri anlatmakta 
Ali Rıza Bey Tanzimat devri saray ve konakları ile ricalini tasvirde 
eşsizdirler. Leylâ Hanım’ın makaleleri galiba Vatan veya Vakit 
gazetelerinde neşrediliyordu.1

1 Yusuf Razi Bey; anasının hatıralarını İstanbul Şehremini iken (5 Kânun-ı Evvel 
1336 - 23 Şubat 1337) benim delâletimle tebyiz ettirmiş ve Vakit gazetesi ile neşretmiş 
olduğu gibi Fransızcaya da tercüme ederek Paris’te bastırmıştır. O. E.

Memduh Paşa’nın düşmanları onu fena bir Dahiliye Nâzın, geçim
siz, jurnalci diye tanıttılar. İftira olmak ihtimali de vardır. Ben bu ciheti 
bilmem. Bildiğim şey merhûmun “Esvât-ı sudûr” nâmı ile yazdığı risale
dir. Bunda babası Mazlum Paşa ile görüşmek, konuşmak vesileleri ile ve 
sonraları bizzat temas ve muarefe peydâ eylediği paşa ve beyleri bize tanı
tır. Paşanın tasvirleri Rıza Bey Te Lelyâ Hanım’ın tasvirleri derecesinde 
canlı, etraflı, tam değildir. Hattâ çoğu resmî bir iki çizgi ile tersim edilmiş 
donuk, çehresi belirsiz hayaletlerdir. Bununla beraber ne olursa olsun biz o 
kadarcık hatırâttan bile memnunuz. Keşke bütün devlet, ilim ve edebiyat 
adamları Memduh Paşa kadar soluk üslûbla yazsalardı fakat yazsalardı.

Ahmet Cevdet Bey; 35 sene İkdam gazetesini bihakkın idâre etti. Bu 
gazeteye Emrullah Efendi merhûmla Cevdet Bey’in yazdığı makaleler do
layısıyla gençliğim çok şeye medyûndur. Bende medeniyet âleminin İlmî, 
edebî, siyasî, tarihî ve lisanî hareketlerine dair ilk vukûfu uyandıran gazete 
İkdam’dır. Ahmet Cevdet Bey’i ben Türk lisan ve tarihini alâkadar eden 
yüzlerle makalâtı ve bir de Avrupa maarif ve iktisat tesisâtı hakkında yaz
dığı makaleleri ile tanırım ve çok severim. İkdam sahibi başmakalede pa
tates zıraatinden de bahsediyor diye alay edenler oldu. Bunlar gâfil züppe
lerdir. Cevdet Bey kibar sınıfa değil halk ve gençlere yazıyor, onları neler 
alâkadar ederse bahsetmekten çekinmiyordu. Cevdet Bey 40 yıllık gazete
cidir. Ve Almanya ile İsviçre’de dahi uzun seneler kaldığı cihetle Avrupa 
siyaset ve tarihini de bihakkın bilir. Mekteb-i hukuk mezunudur, dili sade
dir. Hattâ hakikî Türkçü olan Ahmet Midhat ve müteâkiben odur. Arap
ça’ya lüzumu kadar vâkıftır. Şer’î hükümlerin de esasâtını bilir. Ve Avru-
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pa kavanîni ile mukayeseye kâdirdir. Bu itibarla pek müfid bir adamdır. 
Başmakalelerinin siyasî ve İktisadî nevilerinde bizim hükümet adamlarına 
senelerce müstefîd olacak mevzular vermişse de dinleyen olmamıştır. Ne 
yazık!

Cevdet Bey’in Türkçeyi sadeleştirmek için tecrübe kâbilinden yazdı
ğı düzinelerle makaleleri lezzetle hatırlarım. Hele Macar müsteşriki Rahip 
Karaço’nun derceylediği makalelerini pek hoş ve ibretli bulurum. Ah-met 
Cevdet Bey elli sene sonra çok takdir edilecektir. Cevdet Bey’i en iyi anla
yacaklar bugünküler değil elli sene sonraki nesildir. Bu nesil bakacak ki: 
Türkiye’de en büyük Türkçe kamusu yazdıran ve bastıran Cevdet Bey’dir, 
Türkiye’de şuarâ tezkerelerini sıra ile tab’a himmet eden Cevdet Bey’dir.

Mimar Sinan’ı şahıs ve eseri ile Türklere tanıtan Cevdet Bey’dir. 
Türk dilinin sadeliğini en evvel iltizâm eden Ahmet Midhat Efendi ile 
Cevdet Bey’dir. îlk Türk gazetesi ünvanını çıkaran ve Ermeni matbaacıları 
içinde Tercüman’dan sonra ilk Türk matbaasını açan Cevdet Bey’dir. 
Hattâ farzedelim her şey unutulsa Türklerin en büyük seyyahı; zarif, 
musikişinas nüktedan Evliya Çelebi’yi Türkiye ve bütün ilim dünyasına 
tanıtan Cevdet Bey olduğunu söylemek kâfidir. O Seyahatnâme’nin 
neşredilen altı cildi Cevdet Bey’i Evliya Çelebi’nin bahtiyar ismi ile 
birlikte ilelebet yâda sebeptir. Ne mutlu Cevdet Bey’e...

însan Evliya Çelebi gibi kıyamete kadar okunacak bir eser sahibine 
ismini bağladıktan sonra daha ne ister? Biz zavallılar ne bıraktık? Kimi 
ihya ettik ki bizi de ihya ve teyid etsinler?

Dârülfünun Kütüphanesi müdürü Fehmi Bey söyledi: Cevdet Bey 35 
senelik İkdam koleksiyonunu bir arabaya yükletip kütüphaneye hediye 
eylemiş. Ne vatanperverâne bir hediye!

*
* *

Hatıralar ve hatıra yazanlar hakkında bu kadar takdirkâr olan Cevdet 
hiç kendi hatırâtmı yazmaz olur mu?

Evet Cevdet vakit vakit hatıralarını da yazmıştır. Meselâ:
§ Cevdet’in Hazine-i Evrâk’taki hatıralarını daha evvel 

neşretmiştim. Yine o hatıralardan bir parçasını da buraya kaydediyorum; 
Bu yazı îzzeddin Bey adında birisinin Evliya Çelebi Seyahatnâmesi 
hakkmdaki suali üzerine yazılmıştır. Cevdet diyor ki:

îzzeddin Bey Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ni tedârik edemedim 
dedi. Çok nadirdir, kitapçı dostlarıma söyledim, inşallah düşer dedim. Bu 
bahis dolayısıyla şark âleminin garp âleminden farkına geçtik.
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Dedim ki: Garp âleminin evsâf-ı fârikasından birisi bu ki etrafta olan 
ve görülen şeylerin kayıt ve tesbitidir. Objektif dikkat dedikleri budur ki 
şarklıdan çok ziyâde garplıda tecelli eder. Ve garp âleminin büyüklüğü 
bundadır. Şarklılar, gördükleri şeyleri ve yaşadıkları muhiti yazmazlar 
hatıralarını tesbit etmezler.

Evliya Çelebi o müstesna şarklılardandır ki ne gördüyse yazmıştır. O 
sayededir ki kitabı yalnız şarkta değil garpta da mergûbtur. Tarih kitapları
nın bahseylemedikleri birçok müesseseleri, ırkları, kıyafetleri, maişet şe
killerini, konak, saray hayatlarını, nice meçhul eşhâsı, sanatkârları, kitâ- 
beleri o kaydetmiştir.

Ah Mümtaz Beyefendi, siz niçin meselâ Hazım Bey gibi hatıralarını
zı, müşahedelerinizi yazmadınız ve yazmıyorsunuz? Hazım Bey mutasar
rıflık ve valilikle bulunduğu yerlerde gördüğü çehrelere, tesadüf eylediği 
muamelelere, zamanın usûl ve âdetlerine dair ne kadar faydalı hatıralar 
yazdı, işte böyle olmalı, insan fanidir, ancak böyle hatıralardır ki adını 
asırlara nakleder.

Derken Mümtaz Bey; Sivas vilâyetinde Turhal kazasına ait bir gör
güsünden bahseyledi. Kahvelerinin önünde bir karış irtifaında gübre var
dır, dedi. îşte dedim bir müşahede ki filân zamanda o şehrin bir husûsi- 
yetini gösteriyor. Tesbite değmez mi?

Meşrutiyet’in hidâyetinde Tanin muharrirlerinden Şerif Bey bundan 
on sene kadar evvel de akşam muharrirlerinden birisi Anadolu’ya ait 
müşahadelerini ne güzel, ne canlı şekilde yazdılar.

Hele Ahmet Rasim Bey merhûm İstanbul’da gördüklerini tamamıyla 
tesbit etti. Elli sene sonra İstanbul’un canlı bir levhası olarak Ahmet 
Rasim Bey’in Şehir mektuplarını, Eşkâl-i zamanını okuyacaklardır.

Sürücüler, hokkabazlar, tulumbacılar, manavlar, neferler, kayıkçılar, 
mektebliler, softalar, hacılar, hocalar, kadınlar, dullar, koca karılar, mad- 
mazeller, züpbeler, çapkınlar... ilh. hep Ahmet Rasim’in yazılarında med- 
fûndurlar.

İkdam sahibi Ahmet Cevdet Bey de baş sütunlarında üç sene kadar 
Avrupa ve Türkiye ihtisaslarını yazdı ne kadar canlı idi.

Sadrazam Said Paşa hatırâtı sayesinde ebediyyen yaşayacaktır. 
Memduh Paşa da biraz yazmıştır. Diğer paşalar yazmadılar, unutulmaya 
mahkûmdurlar.

*
* *

îşte Cevdet de hemen her zaman bu sûretle hatıra yazmamaktaki bu 
teseyyüb ve ihmalimizden acı acı şikâyet ederdi. Fakat kendisinin 
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hatıralarını yazdığını hiç söylemezdi. Memnuniyetle görüyoruz ki Cevdet 
hatıralarından bir çoğunu yazmış bırakmıştır.

Bunların bir kısmı pek ibtidaî ve İlmî kıymetten âri şeylerdir. Anne
sinin Niş hatıraları, kendisinin çocukluk hatıraları gibi.

Bununla beraber bu hatıralardan hayatına taallûk eden bazı fıkralar 
alınıp tercüme-i hâline dercedildi.

Yine çocukluk ve hocalık hatıralarından bir kısmını kendisi 10 
makale hâlinde Yeni Nesil gazetesi ile neşretmişti. Fakat bu hatıralar 
arasında: “İstanbul’da otuz yıllık hatıralar” adını taşıyanı tarihî bir vesika 
diye her zaman okunur ve cidden istifade edilebilir bir tarzdadır. Cevdet 
bu hatırası için: “Şahsen kimseye düşmanlığım olmadığı için meselâ hangi 
değerli adamların hangi devirde nikbete uğratıldığı ve kimler tarafından bu 
akıbete getirildiğini yazmıyorum. Matlûb adalettir. Fikir ve hâdiselerin 
tedkikidir. Hicviye yazmak ve sövmek değildir. İsterim ki benim risalem 
de Koçi Bey Risalesi’nin bu son devre mahsûs zeyli olsun ve okunsun” 
diyor. Risalesinde 1908’den evvelki idâre ile ondan sonraki İttihat ve 
Terakki idâresini mukayese ederek pek acı neticeler çıkartır. Orta kuturda 
çizgili bir deftere her sahifesi otuz satır olmak üzere yirmi altı sahife 
yazdıktan sonra devam etmediği anlaşılıyor.

Risalenin kapağında “Otuz yılın hatıraları nâmı ile yazmaya 
başladığım, bu risaleyi zaman, hükümden iskat etmiştir. Mahâzâ filân 
vakitteki düşünüş tarz ve şekline misal olmak üzere ibka ettim”, demesine 
bakılırsa alt tarafını yazmaya lüzum görmemiş ve bu hatırayı Koçi 
Bey’inki ile bir tutmaktan kendisi de vaz geçmiştir.

Cevdet’in Hazine-i Evrâk hatıraları birçok İlmî ve İdarî hakîkâtlan 
ihtiva ettiği için bunların en mühim ve en faideli görülenleri bu eserde 
bulunduruldu. Talim ve terbiyesi ile husûsî sûrette meşgul olduğu Nejat’a 
ait hatıralarını da bu kitabın 70-87. sahifelerine koydum. Bu defa da ölen 
Türk ve İslâm büyüklerine, Türk ilim ve sanat adam larına ait olanlardan 
lüzumu kadar örnekler alınıp bu esere konuldu: maksat Cevdet’in 
hatıralara verdiği kıymet ve ehemmiyeti göstermektir. Bunları aynen 
neşirde imkân ve faide yokdur.

Fakat bu hatıralar arasında dayısı Mustafa Bey’e ait bir kısım vardır 
ki oldukça mühim ve tarihîdir. Cevdet; bu hatıra için: “dayımın ağzından 
yazdım ve adını Süleyman diye remzettim” diyor. Bir yazısında dayısının 
maliye tarihi mütehassısı olduğunu ve 1 Şubat 1929 tarihinde öldüğünü 
yazıyor. Fakat hayatı ve hizmetleri -eğer varsa- eserleri hakkında hiç 
malûmât vermiyor.

İki defter dolduran dayısının hatıraları da yanda kalmışa benziyor. 
Yazılan kısım Yeniçeri ordusunun ıslahına veya ilgasına, Ruslarla yapılan 
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1241 harbine vesâireye hulâsa İkinci Mahmud zamanına ait birçok tarihî 
hâdiseleri ihtiva etmektedir. Fakat bu hâli ile de tab’ ve neşredilse 
faideden hâli olamaz.

*
* *

Hatıra yazmak, birçok adamların adlarını hayırla anacak vesileler 
bulmak husûsunda Cevdet’in hizmeti ve gayreti büyüktür. Bunun için de 
İslâm olsun olmasın, yerli ve yabancı fakat kendisinde ilim ve fazilet bu
lunup da kim, nereli ve hangi dinde olursa olsun hep Cevdet’in hatıra 
defterlerinde bunların yerleri vardır. İşte şimdi okuyacağınız yazılar ev
velâ yalnız birer ad kaydından başlayarak gitgide satırlara sonra sahifelere 
ve makalelere ve daha sonra da Naim Bey için yaptığı gibi risalelere kadar 
çıkmıştır. Ve sonunda da bazı garp mütefekkirleri için şimdiye kadar 
hiçbir müslümandan, ne kadar münevver olursa olsun hiçbir ilim 
adamımızdan işitmediğim satırları yazmıştır. Bunları ehemmiyetsiz telâkki 
etmedim. Cevdet emek ve zahmet vererek yazmış olduğu için ben de bu 
adlar sahifeler ve satırlar arasında kalmasın diye neşrediyorum. Fazla 
görenler okumadan geçerler.

Muasırlarımdan Vefat Eden Meşahir:
Tikveşli Ziyâeddin Efendi, Harputlu Abdullatif Efendi, Hoca Hayret 

Efendi, Hacı Zihni Efendi, Halis Efendi, Bağdatlı İsmail Paşa, Ali Emirî 
Efendi, Bursalı Tahir Bey, Faik Reşat Bey, hariciye memurlarından 
mütercim-i şehîr Hüseyin Agâh Bey, Şehbenderzâde Hilmi Bey, Beyrut 
valisi İsmail Hakkı Bey, Rum ulemâsından Paspati Efendi; Şura-yı Devlet 
âzâsmdan ve Rum ulemâsından Kara Teodiri Paşa ve Krelidis 
Kostantinidis ve İskender Hoci ve Aristofilidis efendiler, ayandan Azaryan 
Efendi, Kemanî Tatyos Efendi, tiyatrocu Manakyan Efendi, Mahmud 
Baba, Tarih-i İslâm mütercimi Rauf Bey.

Müverrih ve riyazî-i şehîr Salih Zeki Bey (2 Temmuz 1335), dişçi 
Halit Şazi Bey, Müverrih Atâ Bey, Roma sefiri Kâzım Bey (15 Teşrin-i 
Sâni 1336), hocam teşrifatçı ve esbâk hariciye müsteşarı İsmail Cenani 
Bey (14 Teşrin-i Sâni 1336), Maarif Nâzın Maslûb Şükrü Bey, Maliye 
Nâzın Maslûb Cavit Bey, Bereketzâde İsmail Hakkı Bey, sanatkâr Halit 
Bey, Mustafa Refik Bey, Selânikli Tevfik Bey, Yusuf Mazhar Bey, teşrih 
müderrisi Mazhar Paşa, hayvanat müderrisi İsmail Hakkı Bey, Eczacı 
Nüzhet Bey, Doktor Esat Feyzi Bey, Doktor Feyzi Paşa, Doktor Süleyman 
Numan Paşa, Röntgenci Vasıf Bey, Doktor Asaf Derviş Paşa, Süleyman 
Paşazâde Sami Bey, Bakü eşrafından Zeynelabidin Takiyef.
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Ziyâ Gökalp Bey (25 Teşrin-i Evvel 1341), Reşat Fuat Bey (12 
Haziran 1337), Hadikatü’l-Mekâtib müdürü Bedretdin Bey (1342), ateşin 
Türk muharriri Süleyman Nazif Bey (6 Kânun-ı Evvel 1927) Eczacı 
Mehmet Kâzım Bey (1929), Kastamonu Mebusu İsmail Mahir Efendi. 
Tabîiyâta dair birçok tercüme ve telif sahibi Hüseyin Remzi Bey (1927); 
[Dârüşşafaka’nın en büyük hâmisi, yetimler babası bu zattı.]

Muharrir Abdullah Zühdü Bey, tarih muallimlerinden mütekâid 
binbaşı Zeki Bey, Mekteb-i Mülkiye Müdürü Hüseyin Nazım Bey (9 
Kânun-ı Evvel 1927), Dârülmuallimin sabık muallimlerinden riyaziyeci 
Kenan Bey (15 Kânun-ı Sâni 1927); merhûm [nekadar sevimli ve çalışkan 
bir zattı yazık!]

Meşhur hukukşinasımız elli sene evvel Fransa’da tahsil eden Osman 
Bey (24 Mart 1927), Galatasarayı esbâk ders nazırı sarf-ı Arabî müellifi 
Cemil Bey (Mart 1929), hattat-ı şehîr Rakım mukallidi Ömer Lütfü Efendi 
(1928), tarihşinas Ali Reşat Bey (Nisan 1929), eski Maarif müdürlerinden 
ve Erenköy Lisesi arkadaşlarımdan Hulusi Bey (Mayıs 1929, Ankara’da 
vefat etmiştir). Meşhur Yahudi tabibi Hodara Efendi, Müşir Doktor Nafiz 
Paşa [95 yaşında vefat etti ve gazetelerin rivâyetince ailesinden bir ferdin 
tesmimi ile göçtü.]

Sefirlerden Fuat Hikmet Bey [Şubat 1927, kitaplarının sahaflarda 
Rıza Nasrullah ve Beyoğlu’nda Raymon kütüphanelerine satıldığını anla
dım. Zira gördüğüm bazı kitaplarda Fuat Hikmet mührü vardı. Bu kadar 
ucuz satacaklarına keşke vakfederek merhûmun nâmını teyid etselerdi.] 
Kastamonu’da bana hocalık eden eski mebûs Haşan Bey (Mart 1929), teli- 
fat sahibi ve Ahmet Naim Bey’in pederi Mustafa Zihni Paşa (Temmuz 
1929), Dârüşşafakd’da 52 sene muallimlik eden Hacı Mustafa Efendi (Ni
san 1929), Bakırköyü’nde İttihat Mektebi sabık muallimlerinden ve o 
mektebte refiklerimden olup Konya Lisesi müdüriyetine tayin olunan Tah
sin Nejat Bey (Mart 1929, bu kibar dostumu kaybettiğim için pek mahzu
num.) Abdulhamid devri ricalinden Serasker Rıza Paşa ile Ahmet Afif Pa
şa ve Şeyhülislâm Cemaleddin Efendi birbirini müteâkib vefat ettiler. İki 
evvelkisi Avrupa’da Niş şehrinde, Şeyhülislâm Mısır’da Remle’de irtihâl 
ettiler. Rıza ve Afif paşaların Avrupa’dan ve Cemaleddin Efendi’nin 
Mısır’dan cenazeleri İstanbul’a getirildi. Afif Paşa zatî eşyasını yetim 
mekteblerine teberrû etmiş. Cenazesinde Darüleytam’dan 100 kadar talebe 
bulundu. Rıza Paşa Koca Mustafapaşa hazîresinde, Cemaleddin Efendi 
Fatih’te Otlukçu yokuşunda medfûndur.

Mabeynci Arif Bey (1926), Viyana sefiri Mahmud Nedim Paşa, 
İstanbul gazetesi Fransızca mütercimlerinden Manas Efendi (15 Kânun-ı 
Sâni 1927), Dârüşşafakanın ilk mezunu Fahri Bey (28 Şubat 1927), harita 
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mektebi müdürü Şevki Paşa (12 Mayıs 1927), udebâdan Ahmet Hikmet 
Bey (20 Mayıs 1927), ressam Avni Lütfü (3 Haziran 1927), Rükneddin 
Bey (23 Teşrin-i Evvel 1927) musiki üstâdı İsmail Hakkı Bey (12 Kânun-ı 
Evvel 1927), Müşir Kâzım Paşa (3 Kânun-ı Evvel 1928), riyaziyeci Nadir 
Bey (13 Kânun-ı Evvel 1927), Münif Paşazâde Celâl Bey (12 Mart 1928), 
İstanbul’un en ihtiyar erbabı kaleminden doksanlık bir muharrir, 
Balıkhâne Nâzır-ı Esbâkı Ali Rıza Bey (12 Mart 1928, eski hayatı en iyi 
bilen bu harikaya çok acıdım.)

Karagöz ressamı bahriye binbaşısı Baha Bey (14 Mart 1928).
Avukat Kadri Bey, Kocabaş Arif Bey, Askerî Müze müdürü ve 

esbâk merkez kumandanı Cevat Bey, Muharrir Hüseyin Vassaf Bey, 
Istabl-ı Âmire müdür-i esbâkı Faik Paşa (22 Teşrin-i Sâni 1929), Bayezit 
dersiamlarından Hacı Necip Efendi (3 Teşrin-i Sâni 1929), Aziz yavrum 
muallim Nejat Bey (11 Kânun-ı Evvel 1929), Çamlıca Lisesi müdürü 
Kemâl Bey (29 Kânun-ı Evvel 1929), Kastamonu idadisinde okuduğum 
esnada (1316 - 1317) tedrisâtından fevkalâde müstefîd olduğum edebiyat 
hocası Reşit Bey (Kânun-ı Evvel 1929), Dostum Muallim Hacı Şevket 
Bey (20 Şubat 1930), büyük vatanperver Ahmet Rıza Bey (26 Şubat 1930, 
Kandilli Küçüksu kabristanında sırkâtibi Mustafa Paşa ile Recaîzâde 
Ekrem Bey arasında medfûndur.)

Meşayihten ve mazmneden küçük Hüseyin Efendi (Mart 1930).
İstanbul ve Boğaziçi ressam-ı şehîri Ali Rıza Bey (2 Mart 1930), 

îhtifalci tarihşinas Ziyâ Bey (27 Mart 1930), Abdülhamid Han’ın baş 
kâtibi Cevat Bey (Mayıs 1932), Keçecizâde İzzet Fuat Paşa (1926, vefatını 
birkaç sene sonra haber aldım.) Şeyhülmuharririn Mahmud Sadık Bey 
(Ağustos 1930), Dârüşşafaka hâdimlerinden Evkâf Nezâreti esbâk 
muavini Cemil Bey (14 Teşrin-i Sâni 1930), Sarıyer eşrafından manevî 
pederim gibi sevdiğim Ataullahzâde Ahmet Bey (4 Teşrin-i Sâni 1930), 
Dârülfünun’un, sabık müderrislerinden, Avrupa’da Türk talebesi müfettişi 
İzzet Bey (Kânun-ı Evvel 1930, acıdım, pek çalışkandı.)

Dostum Bayezit türbedarı İbrahim Efendi (Kânun-ı Evvel 1930).
1316 senesinde Dârülfünun ve 1310’dan itibaren Mekteb-i Mülkiye 

müdürü Recaî Bey vefat etti. Ne zulümdür ki Karacaahmed’de ailesine 
mahsûs olup Çiçekçi Kahvesi hizasına müsâdif, aile hazîresine gömdür
mediler. 1

1 Zulüm değil. Ölüleri gömme kanunu icabı ve belde hıfzısıhhası muktezâsıdır. O. E.

Dârülmuallimin’de 1328 - 1332 senelerinde arkadaşlık ettiğim Tıp 
fakültesi müdderislerinden röntgen mutehassı doktor Şevki Bey (8 Kânun- 
ı Sâni 1931), muharrir ve müellif Halil Halit Bey (30 Mart 1931,
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İngiltere’de bulunduğu müddetçe Times gazetesinde Türklerle 
Müslümanların hukukunu azamî derecede müdafaa etmiştir.)

Müşir Deli Fuat Paşa. [Türkçede “deli” cesur demektir. Ben 
merhumun cesaretine, üç şehit oğlunun yüksekliğine, daima sohbeti ile 
müşerref olduğum oğlu Esat Fuat Beyefendi ’nin millî ve İslâmî 
faziletlerine meftûnum. Cenab-ı Hakk Esat Bey’i çok yaşatsın. Ve gıll u 
gış nedir bilmeyen mübarek ve temiz vicdânım bu memlekete nâfi 
hizmetler ifasına muvaffak kılsın. Fuat Paşa 103 yaşında, babası 
İncirköylü Hasan Paşa 120 yaşında vefat etmiştir.]

Otuz sene evvel Dârülmuallimin kısm-ı âlîsinde sınıf refiklerimden 
Trabzonlu Faik Bey (Mart 1931), vatanperver Ahmet Rıza Bey’in 
hemşiresi Selma Hanım (Şubat 1931).

Bezmiâlem Hastahânesi başdoktoru Hacı Kemâl Bey (2 Haziran 
1931, ihtisasının derinliği Âkil Muhtar Bey tarafından edilen şahadetle 
sabittir. Vicdanındaki yüksekliğe gelince; mikyası yoktur. Fukaraya 
fevkalhad şefik bir hekîm-i âlîşan idi. Tedavi, ihya, iaşe ve terbiye eylediği 
insanlardan yüzü mütecâviz ihvanı cenazesini göz yaşları ile takib ettiler.]1

1 Cevdet’in senâ ettiği Hacı Kemâl Bey hakkında ben de Şehremâneti Mecmuası nda 
uzun yazılar yazmış ve birçok arkadaşının onun hakkmdaki yazılarını neşrettim. O. E.

Sabık Hidiv Abbas Paşa’nın annesi ebediyete göçtü (Haziran 1931). 
Merhûme ruhen pek asîldi. Hayrât ve hasenâtı çoktur. Kahire ve İstan
bul’da Bebek fukarası pek çok lutfunu görmüştür. Deveran gittikçe esâfil 
ellerine geçiyor. İyiler yerlerine eşlerini bırakmamak şartıyla ufûl ediyor
lar. Ne yazık! Merhûme servetinin dörtte birini evlâtlarına, üçünü hayrâta 
tahsis eylemiştir. Kahire’de medresesi, hastahânesi vardır. Bezmiâlem ve 
Pertevniyal sultanlardan sonra şarkın en şefkatli kadını merhûme idi.

Müze hafız-ı kütübü tarihşinas Âli Bey veremden altı ay ıztırab 
çekti. 15 Temmuz 1931 Çarşamba günü vefat etti. Ferdâsı Perşembe günü 
Ayasofya’da kalabalık bir cemaatle namazını kıldık. Rumelihisarı’na bele
diye kamyonu ile cenazesini götürdük, defninde dört hafız, üç mezarcı 
benimle yedi zat vardı. Dârülfünun’dan tarih nâmına kimse bulunmadı.

Bedestanda mevcut Türk antikacıları arasında istikâmeti, tecrübesi, 
vukûfu ve kadîm eşyayı temyiz ve teşhiste mahareti dolayısı ile hürmetimi 
celbeden Nizamettin Bey yetmiş yaşlarında irtihâl etti (20 Temmuz 1931).

Tarihî silâhları, mühürleri, kupaları, kalemtraşları, hançerleri mer- 
hûmdan iyi tanıyan bir Türk tarihçisine rast gelmedim. Ziyama pek müte
essirim. Merhûmun sohbetlerinden şahsen da çok müstefîd olmuştum. 
Allah ganî ganî rahmet eylesin.
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Musevî ulemâsından Türkçeye, Arap ve Fars lisan ve edebiyatı ile 
şark musikîsine bihakkın vâkıf Hahambaşı Becerano Efendi’nin irtihâline 
müteessirim. Mevlâ rahmet eyleye (15 Ağustos 1931).

Robert Kollefdt iki sene arkadaşlık ettiğim Orhan Şemseddin Bey 
mektebten ayrıldıktan sonra tayin edildiği Berlin sefareti müsteşarlığından 
mezunen Ankara’ya gelmek üzere şimendifere binerken sekte-i kalpten 
vefat etti (21 Kânun-ı Evvel 1931), çok acıdım. Merhûmun felsefî fikirleri 
pek taşkın idi. O cihetle aramızda gerginlik vardı. Fakat Allah’a son 
derece mutekîd bir vicdân taşıması ve derin zekâsı itibarı ile severim. 
Pederi meşhur süferâdan ve mutasavvıflardan Şemseddin Paşa idi. 
Ruhlarına rahmet olsun. 1

1 Orhan Şemseddin Bey Bahaî idi. Bu dinin vâzı’ı Bahaullah’a ve son Bahaî 
mümessili Abdülbaha Abbas’a adeta tapınırdı. Cevdet ise halis muhlis bir Müslümandı. 
Bahsettiği gerginlik bundan ileri gelir. Bahaîler; İslâmiyetin de Musevîlik, Hıristiyanlık 
ve diğer semavî dinler gibi yapacağını yaptığını, rolünü oynadığını ve 1000 sene içinde 
artık mensûh dinler sırasına girerek tarihe karıştığını iddia ederler ve Ali Muhammed Bab 
ile Bahaullah’ın fikirlerini son din olmak üzere ileriye sürerler. Bahaî Orhan 
Şemseddin’le münevver fakat mutaassıb bir Müslüman olan Müderris Naim Bey’in bu 
mevzû etrafında birkaç muhâvere ve münakaşasına ben de şahit olmuştum ve Orhan 
Şemseddin’i -din demek caizse- bu dinin hararetli bir taraftarı görmüştüm. İslâmiyet’e 
son derecede bağlı olan Cevdet’in aynı şiddetle Bahaîliğe taraftar olan Orhan 
Şemseddin’le hem fikir olmasına elbette imkân olamazdı. Fakat Cevdet yine munsıf ki 
başka meziyetlerinden bilhassa Allah’ı tanıdığından dolayı Orhan Şemseddin’i hürmetle 
anıyor ve hatıra defterine yazıyor. O. E.

Zeki Megamiz Bey vefat etti (5 Şubat 1932). Zeydan Efendi’nin 
Medeniyet-i İslâmiye adındaki eserinin ölmez mütercimi bu zattır. Bu 
haysiyetle hizmetinin nihayetsiz hürmetkârıyım. Gayri müslim olmasına 
rağmen îslâmiyete pek muhib idi. Meşrutiyetken sonra yapılan ilk Kur’an 
tercümesi bu zatındır ve imzasızdır.

Ahmet Rasim Bey; Heybeliada’da vefat etti ( 22 Eylül 1932) çok 
acıdım. Merhûm, balıkhâne nazırı Ali Rıza Bey’in başka şekilde bir nazîri 
idi. İstanbul’un muhtelif halk tabakalarını Rasim Bey kadar tasvir etmiş 
bir edibimiz yoktur. İstanbul’un son kırk senelik hayatı bir gün yazılırsa 
Ahmet Rasim Bey’in yazılarına müracaattan asla müstağni 
kalmamı yacaktır.

İstibdat’tan Meşrutiyet’e adındaki eserlerinde yaşayan bütün 
İstanbul’dur. İçkiye ibtilâsı merhûmu son günlerde çok yıprattı.

Bugün mekteblerde olsaydım merhûm nâmına konferanslar verir, 
yazılarından İstanbul hayatı tasvirlerine dair parçalar okurdum. Acaba bir 
merâkh hoca bu lüzumu düşünüp vefatı günü veya haftası böyle bir şey 
yaptı mı? Ümit edelim; Ziyâ Gökalp’ın vefatında hükümetin icbarı ile 
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harekete gelen Talebe Birliği yalancıktan nümâyişler yaptı. Zavallı Rasim 
Bey seni kim düşünecek?

Devlet bankası murâkıbı Niyazi Asım Bey vefat etti (16 Teşrin-i 
Sâni 1933). Merhûmu severdim 1910’da ben Paris’te iken fesli gezen 
ancak iki Türk gördüm, biri ben, öbürü merhûmdu. Diğer bütün Türkler 
fesi bir zillet alâmeti, hicab vesilesi telâkki ederlerdi. Biz ikimiz millî 
alâmetimizle gezmeyi şeref bilmiştik. Zavallı Niyazi Bey! bakıyorum 
gittikçe namuslu dostlarım azalıyor. Böyle değerli insanları kaybetmek 
şahsım için de ne ıztırap.

Büyük Çarşı’da eski Türk yağlıkçılarından pek temiz kıyafeti ile ve 
pamuk gibi sakalı ile asâlet ve temizlik heykelini teşkil eden Süleyman 
Baba vefat eyledi (Nisan 1934). Robert Kollej profesörlerinden Fischer’in 
refikası Süleyman Baha’nın temiz elbisenine hayrandı. Kendisini ara sıra 
ziyâfete çağırırdı.

*
* *

Cevdet en son yazdığı hatıraya: “Şu son üç dört yıl içinde 
kaybettiğimiz Îslâm-Türk ârifleriyle âlimleri benim ruhumda çığlıklar 
koparmıştır” cümlesi ile başlayarak: “Said Halim Paşa, İstanbul’un eski 
teşkilâtı ile aileler ve âdetlerimizi en iyi bilen balıkhâne nazırı Ali Rıza 
Bey, müsteşrik-i meşhur Ahmet Zeki Paşa, Afgan Şahı Nadir Han, 
Hüseyin Kâzım Bey, miralay Felahiye kahramanı aziz dostum Bekir Sami 
Bey, mütekaid Cenevre Şehbenderi Haydar Bey, meşhur ressam Ali Rıza 
Bey, Cenab Şebabettin Bey, dayım maliye tarihi mütehassısı Nişli Mustafa 
Efendi, Ahmet Naim Bey, Rauf Yekta Bey, Neyzen İhsan Bey, 
musikişinas üstâd Ali Rifat Bey, Mahmud Muhtar Paşa, Yusuf Akçura 
Bey, doktor Süleyman Ethem Bey, İkdam sahibi Ahmet Cevdet Bey, 
tarihçi ve esbâk Trabzon valisi Mehmet Galip Bey, pek sevimli dostum 
üniversite veznedarı Alâeddin Bey”in adlarını sayıyor.

Görülüyor ki Cevdet ilim sevgisini yalnız Türklere, yalnız Türkiye 
içindeki Müslümanlara hasretmiyor, Mısır’a, Afgan’a kadar götürüyor. 
Söze başlarken İslâm kaydını ileri sürüşü de bunu gösterir. Hattâ daha ileri 
gidiyor, Viyana’da Alman müsteşriki Kreliç öldüğü zaman Cumhuriyet’te 
neşrettiği bir makalede bu âlimin ölümüne de yanmış ve yakılmıştı 
Rahmetli Kreliç der giderdi.

Cevdet bunlardan kimisi için “ruhumda çığlıklar kopardı” gibi kısa 
mütalaalar yürütmekle beraber birçoklan için uzun makaleler teşkil edecek 
derecede yazılar ve Naim Bey gibileri için de risaleler yazmıştır. îkdamcı 
Cevdet Bey için yazdığı makale Türkçülük tarihi bakımından faydalı 
sayılacak derecededir.
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En doğrusu sözü yine Cevdet’e bırakmaktır. Ölenleri hangi mezi
yetlerine göre takdir ettiğini yine onun ağzından işitmek lâzımdır. Bakınız 
neler söylüyor, Bir kaç numûne de bundan alayım:

§ Abbas Halim Paşa:
Şahsen tanımadığım fakat hayrâta düşkünlüğünü yakınen bildiğim 

bu yüksek adam Kânun-ı Sâni 1350 (1935)’in 8 veya 9’unda Kahire’de 
öldü. Merhûm Paşa Mısır’da ve İstanbul’da her sene birçok fakirlerin ve 
zavallıların imdadına yetişir bir “Devletli” idi. Türk şairi meşhur “Akif’ 
onun sayesinde Mısır’da rahat yüzü görmüş, yaşıyor. Paşa İstanbul’un 
küçükten beri âşığı idi. Her yıl Yakacık ve Heybeli ada’daki köşklerine 
gelir. Kâh orada, kâh burada dinlenirdi. Meclisi bütün şarkın eski kibar 
meclislerinden bir örnekti. Beğendiği fazilet ve ilim adamlarından her 
birini birer vesile ile çağırtır, onlarla mübarek dakikalar geçirmeyi severdi.

Mısır’ın birçok zenginleri yazları Avrupa’da geçirdiği halde merhûm 
Türk ve îslâm camiasının pırlantasını teşkil eden İstanbul’un Ada 
yamaçlarında, deniz kıyılarından mavi ufuklara bakan tepelerde İlâhi 
güzellikleri temaşadan mest olurdu. Bu topraklara sinen Rabbani ve tarihî 
nefeslerin şeydası olan gönlü şark kibarlarında pek az görünen bir başkalık 
arzederdi. Ne kadar yanarım ki şark epey zamandır ya mutaassıb, ya züppe 
doğurmaktatır ve Paşa ayarında adamlar pek azdır. Biz o nevi insanlara 
muhtacız ki şark ve garp harsını nefsinde birleştirmiş olsun.

§ Bugünkü gazeteler (9 Şubat 1350/1935 Cumartesi) Hacı Âdil 
Bey’in vefatını haber verdiler. Cumhuriyet on, on beş satırlık bir tercüme-i 
hâlini yazmış, bu da bir şeydir. Yine bu gazete Müderris Ahmet Naim 
Bey’in vefatını “Mülgâ Dârülfünun müderrislerinden Ahmet Naim Bey 
dünkü gün vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin” diye iki satırla bildirmişti. 
Ben kuvvetle sanıyorum ki Cumhuriyet baş muhariri veya muhabiri değil 
Âdil Bey’in bir samimî dostu bunu yazmıştır.

Adil Bey’i son zamanlarda belediye meclisine gelirken görürdüm. 
Beni tanımazdı. Ben onu iyi tanırdım. Herhâlde İttihat ve Terakki Cemi- 
yeti’nin en namuslu, rüşvet nedir bilmez, dürüst adamlarından biri idi.

Memleketin hakîkâten hukukçu bir âlimi olan Hacı Adil Bey’le 
değerli bir Türk dimağını kaybettik. İsviçre Kanun-ı Medenîsi’ni tedkik ve 
ondan nâtamam olarak tercüme edilen Kanun-ı Medenî’mizle mukaye
seleri ve zekâsının incelikleri ile bâriz bir halde teşhirden sakınmadığı 
tercüme yanlışlıkları onun değerli vukûfunu ileride geleceklere pek güzel 
ispat edecektir. Bu eserin ünvanı “Türk kanun-ı medenîsi şerhi” gibi bir 
şeydir. Kitap bu dakikada yanımda değildir, intibâımı yazdım.
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Merhûm nazariyatçı bir hukuk adamı değildi. Hem nazarî hem İlmî 
bir şahsiyet idi. Muhtelif memleketlerimizde memuriyet vermesi, Edime 
valiliğinde bulunması, Dahiliye Nâzırhğı yapması, Amavutluk’a seyahati 
nihayet Malta’ya sürülenler arasında bulunması onda şarkın hastalıklarına 
garbın kemâlâtına iyice akıl erdirmiş olgun bir zekâ doğurmuştu. İstan
bul’un en pürüzsüz, asîl ve teennîli kelâm ve kemâl ashabından idi. Böy- 
leler gittikçe azalıyor, yerlerine asabî, müteheyyic, acûl, sözlerini katra 
katra emdirmeyi bilmez yetişmeler geliyor. Bu itibarla da Âdil Bey’in 
ziyama acırım.

Fransızca ve İngilizce hukuk müdevvenâtını usanmak bilmez bir 
ittirâd ve intizamla okur, kavrayıcı zekâsı ile kavanîn ve nazariyât 
ahkâmını etrafı ile teşrih ederdi. Şer’iyât’m muamelât ve ceza 
kısımlarından doğru manâ çıkaracak derecede Arapça’ya vukûfu Âdil 
Bey’e başka bir kemâl daha izafe ediyordu.

Yaşım elliye bastı en aşağı otuz yaşımdan beri doğru görebiliyorum. 
Hele kırkımdan sonra daha etraflı, daha sekinetle düşünmeye başladım. 
Ben hukuk mektebinin birinci sınıfında iken Âdil Bey son sınıfta idi. Hem 
hukuk müntesibi hem terbiyeşinas bir adam sıfatı ile ne kadar yanarım ki 
Türkiye mekteblere hem şark, hem garp harsını hakkı ile aksettirir bir 
âyine mahiyetini bir asırdır veremedi. Her şeyin üç günde bir değiştiği bu 
zamanda ise öyle bir istikâmet vermeye imkân yoktur. Âdil Bey’i Türk 
mektebi değil, garp mektebi yetiştirmişti. Mevlâ ganî ganî rahmet eylesin.

§ Merhûm Hüseyin Kâzım Bey gibi Ali Rıfat Bey de samimiyetine 
doyamadığım bir zat idi. İstanbul’da sohbeti pek tatlı bir kaç zat tanırım ki 
çoğu rahmete kavuştular:

Sahib Molla Bey, Büyük Haydar Molla, Ahmet Midhat Efendi 
merhûmlar gibi. Cemil Molla, Necmeddin Molla, Feylesof Rıza Tevfik, 
Hamdullah Suphi, Mazhar Osman beyler sağdırlar.

Merhûm Hüseyin Kâzım ve Rıfat beyler öyle fıkralar bilirler ve söy
lerlerdi ki insan sabaha kadar dinlese bıkmazdı. Bunların ölümü benim 
için büyük bir boşluk oldu.

§ Yusuf Akçura: Rahmetlinin sözlerindeki selâsete hayrandım. 
Konferansçı lı kta sesi, mevzûyu idâresi, tasvirdeki kudreti bence 
“numûnelik” idi. O kadar tatlı konferans verebilen yalnız Rıza Tevfik 
Bey’dir. Ancak Yusuf Bey’in asîl sesi onda da yoktur.

Rahmetli beni severdi. Çünkü Rusyah olup da muallim mektebine 
gelen Türk talebesinin en büyük hâmisi bendim. O, bunu bilirdi. Sonra 
Türk müesseselerini tedkike merâkım ona teselli ve zevk verirdi. Nihayet 
Hazine-i Evrâk’ta tasnif heyeti reisi olmaklığım dolayısıyla tarihî sualle
rine verdiğim cevablar ruhlarımızı kaynaştırdı.
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Ben pek tuhaf bir adamım. Cenaze teşyi edilirken sigara içmeyi, 
gülerek konuşmayı hattâ ebediyete götürülen zatın evsâf ve ahvâlinden 
gayri maddeler üzerinde çene çalmayı bir türlü haysiyet ve hürmet 
umdeleri ile telif edemem. Hilâfında hareket edenlere çok kızarım. Ve 
içimden “Be saygısızlar! madem ki ölene acımıyorsunuz, hatırasıyla 
muztarib değilsiniz niçin cenazeyi tahkire geldiniz” derim.

Bu cenazede birçok lâubaliliklere rastgeldim, Akçura bir güneşti, 
batıyordu, biz eğleniyorduk. Şarkın okumuş münevver sınıfında bu 
saygısızlık pek aşikârdır. Avam sınıfında bu kadar lâubalilik 
görmemişimdir, demek ki okumuşlar ruhî zabıtasını kaybetmiştir.

§ Türk musikîsi tarihi mütehassısı Rauf Yekta Bey’in ölümü (9 
Kanun-ı Sâni 1350/1935) beni pek müteessir etti. Rahmetli ile ne kadar 
sevişirdik. Rahmetlinin kızı değerli bir riyaziye hocası olan Talia Hanım 
Erenköy Lisesi’nde talebemdendi. Yekta Bey ile irtibatım hem İlmî hem 
kızının hocası olmak dolayısıyla idi.

Yekta Bey; Türk mûsikisinin resmen lağvı haberinden fevkalâde 
müteessir olmuş ve o acı ile yatağa düşmüştür.

Fransızca meşhur musikî kamusunda Türk musikisi üzerine 120 
sahifelik bir tetebbûu var ki eşsizdir. Kendisini tanıyan Suriye, Mısır ve 
Avrupa musikî müverrihleri herhâlde yanık makaleler yazacaklardır. Üç 
sene evvel Kahire’de Mısır hükümdarının emri ile toplanan musikî 
kongresinde Türk ilmini ne mükemmel temsil etmişti.

§ Muallim Mektebinde senelerce kâtiblik, Tıp Fakültesinde dahiliye 
müdürlüğü etmiş olan Alâeddin Bey’in (24 Kânun 1934) ölümü 
dolayısıyla yazdığı yazıda: “...Alâeddin ben vefakârım. Pâk ruhuna her 
Perşembe günü Fatiha okurum. Aziz dostum ne çabuk ayrıldın! Ah fâni 
dünya! Ben ölünce de beni böyle arayıp anacaklar çıkacak mı Ya Rabbi?”, 
fıkralarını yazmıştır.

§ Bugün Yeni Lise müdürü, eskiden Muallim Mektebi müdürü, bir 
zaman İstanbul Maarif Müdürü (?) Ebulmuhsin Kemâl Bey böbreğindeki 
kanser hastalığından vefat etti. Acıdım. 1330 - 1334 tarihlerinde Muallim 
Mektebi müdürlüğünü yaparken arasında bulunduğum talim heyetinin bir 
ferdi sıfatıyla hakkımda hayırhâh davranan, idâresi orta çapta, fakat 
hayırhâhlığında şüphem olmayan bu zat da ebediyete göçtü (6 Teşrin-i - 
Sâni 1934), ben vefakârım. Bu dostlarımın hatırasını çabuk unutmam.

§ 1933 Kânun-ı Evvel (Ramazan) ayında eski tasnif heyeti âzâsından 
sâbıkan Londra sefareti imamı, Mekteb-i Hukuk mezunlarından İngilizce 
ve Arapça’ya vukûfuyla mümtaz Hayreddin Efendi vefat eyledi. Pek 
müteessir oldum.
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Bizim sarıklı hocalarımız arasında ecnebi diline âşinâ ancak iki 
kişiye rastgeldim. Biri bu zattır, diğeri Şevketi Efendi’dir. Yazık.

Medrese tahsilinden sonra Robert Kollef^ bir iki sene İngilizce 
öğrenerek Almanya’ya giden ve üç yıl felsefe dersleri görüp şahadetnâme 
ile dönen Şevketi Efendi kanserden vefat eyledi. Merhuma hem ziyamdan 
hem de mükemmel Almanca bildiği halde şanına lâyık bir kitap tercüme 
veya telif etmemesinden dolayı çok acıdım. İslâmiyet’in sosyalizm ile 
münasebetine ve İktisadî cidale karşı hükmüne dair yazdığı risale rahmete 
vesile olmakla beraber merhûmun kudret-i İlmiyesi bundan çok yüksekti. 
Bu risale o kudretle mütenasib değildir. Şevketi gerçi Alman ulemâsından 
Ebnighaves’in pisikolojisini İlm-i ruh Unvanıyla on yedi sene evvel 
Türkçeye tercümeye başlamış on iki forma kadar bastırmıştı. Fakat 
tercüme aynen olduğundan pek soğuktur. Lise talebesi kat’iyen anlaya
maz. Ah merhûm şimdiki akıl ve tecrübesiyle yeniden tercüme etmeliydi.

§ 16 Haziran 1934 altmış yıldır sahaflarda kitapçılık ederek eski 
devrin zengin ve nevâdir merâklısı olan devlet adamlarına pek çok kitap 
ve nefâyis satmış olan meşhur Nasrullah Efendi vefat etti.

*
* *

Garbı kemâl âtı ile bana tanıtan Avrupalı bazı ulemâ, muharrir ve 
profesörlere cidden medyûnum. Bunlar arasında eserlerinden istifade 
eylediğim ve doğru düşünmek yolunu öğrendiğim zatlardan maalesef şu 
büyük adamları son senelerde kaybettik.

İlmî tarih usûllerini tanıtan: Lampreht, Emest Lewis, Lakomp, 
Meyer, Vandal.

Psikolojide rehberim: Bine, Ribo.
Felsefe tarihi rehberim: Paul Jane, Kuruva.
Hal ki y ât rehberim: Gaston Pari.
Tarih tedkikinde rehberlerim: Fütsle dö Kulanj, Mono.
Cenab-ı Hakk’a imanımın fennen en büyük rehberleri: Flömuva, 

Öyken, Spencer, William Jeames, Butru, Bergson, Langluva, Leopold, 
Dölil, Giri.

Şunlar pek çok sevdiğim ve eserlerini temamıyla takib ve mütalaa 
eylediğim müsteşrikler olup hem şarkı bana bir şarklıdan bin kere daha iyi 
tanıtmışlar, hem de şarkı tedkik etmenin metodlarını bana öğretmişlerdir: 
Silvester Dö Şasi, Bümof, Katermer, Emest Renan, Kazanova, Monte, 
Döpeke, Van Berhem, Hodas, Barbiye Dömeynar, Pave de Kortey, 
Sedillo, Sagliyo, Maspero, Savan, Droin, Defremeri, Sian, Gotye, Karra 
Dövo, Darenburg, Bloşe, Hüar, Ferran, Doga, Massignon, Darmesteter, 
Şefer.
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Arkeologlardan: Huzey, Prot, Klermot, Gano.
İngiliz Müsteşriklerinden: Nikolson, Bravn Margoliot, Biblograf 

Riyo, Arnold.
Hollanda müsteşriklerinden: Goye, Dozy, Hotsma.
Rus müsteşriklerinden: Radlof, Bartold, Rozen, Perrezin, Dozen.
Danimarka müsteşriklerinden: Thomsen, Hınstensen.
Avusturya Macaristan ve Almanya müsteşriklerinden: Hammer 

Sare, Karabasek, Sahav, Noldeke, Hartman, Giese, Mortman, Grot, Kreliç.
Vambery, Konoş Goldziher, Mesaroş, Ritter, Perç Flügel, 

Vüstenfeld, Babinger, Teschner, Yakob, Çudi, Brocelmann, şark felsefesi 
müdderrisi Horyen; Resail-i İhvan-ı Safa mütercimi Ditrici; fihristci 
Ahlvart.

Arap müsteşriklerinden: Corci Zeydan, Şeyho, Salhanı, Lamnes, 
Alusîzâde.

İran müsteşriklerinden: Muhammet bin Abdülvehap Kazvini; Çahar 
makale ve Cihanküşa adındaki eserlerin Leiden tab’mda gördüğüm 
mukaddemeleri ile âlimâne hâşiyelerine meftûnum.

Türk müsteşriki: Muallim Kilisli Rifat; Ferhenknâme ve Evliya 
Çelebi Seyahatnâmesi tahşiyesinde gösterdiği vukûf hayret-bahştır.

Haşiye:
1919’dan beri muhtelif milletlere mensub olan ve her biri ruhumda 

yaşayan İlmî mürşitlerimin zâyiâtı maalesef artmaya başladı. Şimdi saya
cağım adamlar benim mefkûremi en çok terbiye eden üstâdlardan idiler. 
Allah hepsine rahmet etsin. Bu senelerde hassaten pek yüksek müsteşrikler 
kaybettik: 1919’da Rus müsteşriki Radlof vefat etti. Bu zatın sayesindedir 
ki dokuz asırlık Kutadgu Bilig'i öğrendim.

1922 - 1926 arasında birbirini müteâkib müsteşrik Kleman Hüar, 
müverrih Ernest Lewis, ulûhiyetşinas filozof Butro ve K’âmil Flamaryon 
hassaten hekîm-i İlâhî profesör Flör Nuva ve 1926’da meşhur Bravn vefat 
ettiler. 1927’de Türkiyatçı DanimarkalI Thomsen vefat etti.

Müteakiben Türkiyatçı Fon Lökok ve Kânun-ı Sâni 1931’de 
Eburreyhan’ın tâbi’ ve muhaşşîsi Allâme Zahav ve bu Şubatta 
Arabîyâtşinas Nöldtke ebediyete göçtüler.

Şurasını ilâve edeyim ki ben kimseye benzemem. Milletime, mensub 
olsun olmasın büyük ulemânın vefatında birkaç gün matem tutarım. 
Perşembe günleri akşamı ruhlarına Kur’an-ı Kerim okurum. Çünkü 
rahmet-i İlâhiye Müslümana mahsûs değildir. Gayri Müslimler de Hakk’ı 
tanırlar. Allah rabbü’l-müslimîn değil, rabbü’l-âlemîndir. İşte bu zatların 
eserlerini karıştırırken vefat edenler varsa “artık kaybettik” diyerek 
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ağlarım ve talebeme de anlatırım. Ben büyük üstâdlanmın matemini böyle 
duyarım”.

*
* *

Bu hâl ve hareketi ile, bu kadirşinaslığı ile Cevdet hakîkâten hiç 
kimseye benzemiyor. Hele mutaassıblara asla!

Beni bu kitabı yazdırmaya sevkeden de işte Cevdet’in bu mezi
yetidir. Ölenlerle sağken bu kadar yakından ve candan meşgul olan bu 
adamın başka hiçbir hizmeti ve meziyeti olmasa bile yalnız bu hâli onun 
adını yaşatacak böyle bir eseri yazmaya ihtiyaç gösterirdi. Hamdolsun o 
da müyesser oldu. Vicdanen müsterih ve irfanen müteşekkirim. Ölünce 
benim için de iki satır yazı yazacaklar bulunur mu, bulunmaz mı bilmem. 
Fakat ne beis var! Cevdet’in adı ve kitabı yaşadıkça satırları arasındaki 
adım ve sahifeleri içindeki resmim de kalacaktır. Bana da bu yeter, bu 
kadarcık bir sevinç de çok görülmez sanırım.
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X. CEVDET’İN ESERLERİ,
MAKALELERİ ve KONFERANSLARI

Cevdet de birçok şark âlim ve mütefekkirleri gibi kendisinden 
umulduğu ve beklenildiği kadar eser yazmamıştır. Bunun için:

Evvelâ: genç denilecek bir yaşta ölmüş olması; sâniyen: ömrünün 
yıpratıcı mekteb hocalıklarında ehemmiyetsiz dersleri okutmakla geçmiş 
bulunması; sâlisen: hastalığı; râbian: eserlerini neşredecek makam veya 
vasıta bulamayışı belli başlı sebep olarak gösterilebilir.

Hiç şüphe yok ki Cevdet, en büyük ve en mühim eserlerini otuz kırk 
senede toplamış olduğu vesikalara ve almış olduğu notlara göre ancak 
kemâl yaşından sonra bilhassa son memuriyetleri olan Hazine-i Evrâk ve 
Kütüphaneler Tasnif Heyetlerinde bulunduğu zamanlarda yazacaktı. Ne 
çare ki buna da ecel aman vermedi. Bu bakımdan Cevdet’in eserlerini:

I. Basılmış olan eserler
II. Basılmış olan makaleler
III. Basılamamış olan eserler
IV. Yazılması tasarlanan eserler
V. Konferanslar
diye beşe ayırıp öylece tahlil ve tedkik etmek lâzım gelir.

X. L Cevdet’in Basılmış Olan Eserleri

X. L1. Şehnâme: Şark İlyada’sı

İstanbul: Necm-i İstikbâl Matbaası, 1928. 15x20 cm. ebadında, 12 
punto Arap harfi ile, 88. Bunun 14 sahifesi mukaddeme; 52 sahifesi 
metnin bazı destanlarının izâhı kalan 22 sahifesi de risalede geçen isimlere 
dair küçük izâhât başlığı altında 83 kelime veya madde hakkında tarihî ve 
edebî bir yazıdan ibarettir. Bu yazı alfabe sırasıyla dizilmiştir. Çok kısa 
fakat çok olgun ve dolgun, aynı zamanda çok açık ifadelidir. Cevdet; eseri 
tamamen bastıramamıştır. îki veya üç cüz’ü daha olacağı zannediliyordu.

Maarif Vekâleti lise talebesi için cihan edebiyatı şaheserlerinden ba
zı numûneler bastırmak istemiş ve o sırada Cevdet’e de bu eser yazdırıl
mış ise de bunu diğer eserler gibi Vekâlet, Devlet Matbaası’nda basmamış, 
Cevdet kendisi bastırmıştır. Liselere kabul edilip edilmediği de anlaşılamı
yor. Bununla beraber edilmiş olsa bile eserin basıldığı sene sonunda Tür
kiye’de Arap harfi terkedilmiş olduğu için o harfle basılan bu kitap liselere 
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kabul edilemezdi. Ölümünün bininci senesi bütün dünyanın iştirakiyle iki 
sene evvel tes’îd edilen Firdevsî ile eseri hakkında bir hayli faideli 
malumâtı ihtiva eden mukaddemesinden bazı parçalar aşağıya nakledildi.

Ali Canib Hayat Mecmuası’nda (sayı 94) yazdığı bir makalede bu 
kitap için diyor ki:

“Aziz dostum Muallim M. Cevdet Bey, Maarif Vekâleti’nin geçen 
seneden beri neşretmekte olduğu “edebî broşürler”e kıymetli bir zamîme 
olmak üzere meşhur İran şairi Firdevsî’nin Şehnâme’sini hulâsa ve bazı 
mühim destanlarını aynen tercüme etti, kendi hesabına bastırdı.

Fransız, İngiliz, Alman lisanlarına da tercüme edilmiş olan bu 
cihanşümûl şöhreti hâiz şaheser vaktiyle muhtelif tarihlerde, muhtelif 
adamlar tarafından Türkçeye de tercüme edilmiştir.

Cevdet Bey bilhassa lise talebesine dünya şaheserlerinin en 
yükseklerinden biri olan Şehnâme hakkında vâzıh bir fikir vermek 
gayesini istihdaf etmiş, intibahlarını ona göre yapmış ve tercümelerini 
elhâk yalnız sade değil, pek samimî, pek sanatkârâne bir ifade ile ifâ 
etmiştir. Türk çocukları Cevdet Bey’in eseri ile sade Şehnâme hakkında 
bir fikir hâsıl etmiş olmayacaklar, aynı zamanda güzel Türkçe’nin bir 
modelini de göreceklerdir.

Muktedir Muallim Şehnâme’yi o suretle hulâsa etmiş ve tercüme 
ettiği parçaları o sûretle intihab eylemiştir ki bunu okuyan İran epopesinin 
heyet-i umûmiyesi hakkında vâzıh bir fikir edinmiş olur.

Aziz dostumu muvaffakiyetinden dolayı tebrik ve eseri karilerime 
tavsiye ederken cihan şaheserlerinin nakli sırasında Firdevsî’nin bütün 
garb âlemince de meşhur olan ölmez eserinin tamam bir tercümesinin 
güzel Türkçemize verilmesini temmenni eylerim”.

Talim ve terbiye dairesi reisi İhsan Sungu’nun bu eser hakkındaki 
nokta-i nazarlarını da Cevdet’e yazmış olduğu bir mektubun şu 
fıkralarından öğreniyoruz:

“Neşir buyurmuş olduğunuz kıymettar risaleyi büyük bir şevk ve 
istifade ile okudum. Eser, feyyâz kudretinizden -muntazar olduğu vechile- 
hakîkâten hem âlimâne ve hem muallimâne olmuş. Min gayr-i haddin 
tebrik ederim. Böyle bir eser neşr buyurulmakla yalnız lise talebesinin 
değil münevverlerimizden birçoğunun da ihtiyaçlarını tatmin buyurmuş 
oldunuz. Artık bizde de münevverler veya öyle geçinenler “Şehnâme 
denilince ne olduğunu anlayacaklardır”.
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Firdevsî ve Eseri

Risâle’nin Mukaddimesi

Şehnâme 24 fasla ayrılan îlyada’nın sekiz on misli büyüktür. 
Manzumdur. Altmış bin beyitten müteşekkildir. Yazan Firdevsî’dir, 
İran’ın Tus şehrindendir.

Bu yüksek sanatkâr, Sasaniyan hükümetinin Yezdigirt zamanında 
inkırazıyla İslâmiyetin teessüsüne kadar İran’da geçen üç dört bin senelik 
vekayii dört devre ayırmış ve bunları muazzam destanlar şekline 
koymuştur.

Şehnâme’nin üçte ikisini İranlIlarla komşularının yani eski Türk, 
Hint, Çin, Afgan, Asurî, Ermeni, Rum ve Arap millet ve hükümetlerinin 
mücadeleleri işgal eder. Hele İran ve Turan muharebeleri eserde azamî 
hisseye mâliktir.

Firdevsî, en büyük maharet-i edebiyesini İran-Turan muharebelerini 
tasvirde göstermiştir.

Firdevsî, her edip ve hatta her müverrih gibi kendi memleketini, 
İranlIların davasını haklı çıkarmaya çalışır. Bu da gayet tabiîdir. Düşman 
tarafında görülen meziyetleri mümkün mertebe küçük göstermek, İran 
topraklarında yetişen şehsuvarların cesaretini, zimamdarların siyasî 
kiyasetini medihte mübalağa etmek millî mefâhirin şan ve şöhretini 
yükseltmek adetidir. Eseri bu zaviyeden bakarak okumak, öyle düşünmek 
öyle hissetmek lâzımdır.

Edebiyatta hayal esasdır. Bununla beraber Şehnâme’de hayâl, 
hakîkâti çok geçer. Vekayi ve eşhası, tabiî ve makûl nisbetleri aşmayacak 
bir şekilde teşhir ve terkib nokta-i nazarından İlyada, Şehnâme’ye fâikdir. 
Dağ, taş, dere, deniz, orman, çayır, tarla, bayır, saray, köşk, ev, kulübe, 
arslan, kaplan, dev, ejder...Tasvirlerinde giriş çıkış, saldırış, kaçış, duruş, 
öldürüş, inilti, feryat, ağlama, bağırma, cesaret, korkaklık, şefkat, kin ve 
ölüm sahnelerini yaşatmakta Firdevsî “Omiros” kadar, tabiî ve realite 
görünmez Şehnâme’de bu tasvirler o kadar âfakî değildir. Hâdiseler göz 
önünde her vakit bariz tecessüm etmez. Tavsiflerdeki yeknasaklık ve 
ıttırad göze batar. Tekerrürler çoktur. Acemâne mübalağaların katmerli 
numûneleri Şehnâme’dedir.

Hususiyle Rüstem enmûzecini teşkil eden “kaplan, timsah, fil, 
arslan” gibi vasıflar o pâyede olmayan diğer kahramanlara da ara sıra izafe 
edilir. Harp sahnelerinin dekorları birbirinin aynı gibidir. Gürz, kargı, 
hançer kılıç, ok, yay, tolga, zırh, boybos, kol, but, göz ve çehre 
tasvirleriyle havva cinsinin güzelliğini tersimde gayri tabiîlikler çoktur.
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Firdevsî’de bediî ölçüler, donmuş kalıplardır ve bunlar, “ok kirpikler, 
keman kaşlar, yılan zülüfler” mikyasından şaşmaz.

Fakat bütün bunlara rağmen Şehnâme, haşmetli kafiyeleri ile, zengin 
terkibleriyle kulaklarımızda “Darülelhan” yaratır. O sesler içinde (okların 
vızıltısı, kılıçların şıkırtısı, gürzlerin çarpışması, atların kişnemesi, 
sipahilerin nârâsı, davul ve boruların âvâzesi) duyulur...

O (sihirli âhenk)tir ki bir değnek darbesiyle bütün kusurları 
harikulâde güzelleştiriyor. İnsan, manâyı düşünmeden bile kelimelerin ve 
lebresan çağıltısı, iniltisi, haykırması arasında gaşyolup gidiyor.

Şehnâme, bu tesiri hâiz olmasaydı Kitab-ı Mukaddes’tcn sonra 
şarkta en yüksek mevkii kazanabilir miydi? Öyle olmasaydı garbın en 
selâhiyettar adamları tarafından müteaddit lisanlara tercüme edilir miydi? 
Kürre-i arzın hiç bir Dârülfünunu yoktur ki cihan edebiyatının şaheserleri 
arasında Şehnâme ile îlyada’ya birinci pâyeyi vermesin. Şehnâme’nin 
tercümesi, tedkik ve tahlili için Avrupa ve Amerika’da lâakal seksen yıldır 
mesaî sarfediliyor, intikadlar yapılıyor.

Şehnâme’yi nefis bir gül gibi koklamak için aslından okumak lâzım 
geldiğini, bütün muhalled eserler gibi onun da tercümede kuvvet ve 
haşmeti zâil olduğunu teslim etmek zaruridir. Tercümeler, aslın ancak 
iskeletini teşhise yarar. “Can ve Kevser” eserin kalbindedir ve bu İlâhî 
kevseri, Demavend ve Elbürz şâhikalarını göğsünde barındıran 
Şehnâme’nin irtifaına yükselmeden içmek imkânı yoktur. Bununla beraber 
tercümeden de müstağni kalamayız; şu şartla ki tercümenin, yüz değil, 
astar demek olduğunu unutmayarak! Bu küçük risalede mevcut parçalarda 
Şehnâme mısralarının lafzî tercümesinden ziyâde meali nakledilmiş ve 
hâkimiyet, Türk çeşnisine verilmiştir. Kelimeler; aynen nakledilse 
Türkçeye yabancı durur hele Şehnâme’yi aslından okuyamayan gençleri 
soğutur. Diyebilirim ki biz sahifelerimize Şehnâme terkiblerinin kâh 
lâfzını, kâh edasını, fakat her vakit hava-yı nesimîsini akıtmaya çalıştık. 
Bu da bir deneyiştir. Bakalım, Türk vicdânı bu tarzı nasıl bulacak? 
Herhalde parçalarımızdaki kumaş Firdevsî’nin, renk Türk ’ ündür... 
Eserde daima intihab ve hulâsa usûllerine müracaat ettik. Bu, mektcb 
talebesi için daha faidelidir. Mütehassıslara gelince: onlar, bu nevi 
eserlerden müstağnidirler. Gençler ise bir fikr-i umumî edinmek için 
yapılan böyle “medhal”lere çok muhtaçtırlar.

Firdevsî, Şehnâme’sini Mahmud Gaznevî’nin emri ile yazmıştır. 
Dokuz asır evvel Afganistan’da şanlı bir Türk hükümeti kurmuş olan bu 
cesur, ilim ve edebiyat dostu hükümdar, bir veziri vasıtasıyla Firdevsî yi 
sarayına kabul etti. Asrın en büyük şairleri onu imtihan ettiler.
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Firdevsî parlak bir muvaffakiyet kazandı, Mahmud Gaznevî’nin 
mütalaasına mahsûs bir Şehnâme tahririne memur oldu. Sultan Mahmud, 
Şehnâme’nin her beytini bir miskal altın ile tediye etmek istedi. Altmış bin 
beyitten terekküp eden büyük eserin kıymet-i maddiyesi bununla da 
anlaşılır.

Yazık ki eser, bittiği vakit kendisini ve hâmisi olan veziri 
sevmeyenlerin jurnali ile Firdevsî, gözden düşürülmek istendi, gümüş para 
hesabıyla ücretinin tesviyesine dair ferman çıkartıldı. Firdevsî, fevkalâde 
gücendi. Rivayete göre parayı şuna buna dağıttı. Otuz sene emek verdiği 
ve 400 sene-i hicriyesinde ikmâl eylediği bu şaheserin bir iftira ile 
lekelenmesinden dolayı müteessir oldu. Kitabı aldı. Saraydan kaçtı ve 
gizlendi; sultandan müdhiş sûrette intikam almak istedi. Kendisini ağır bir 
hicviye ile levm etti.

Bu hicviye de bir âbide-i edebiyedir. Mahmud Gaznevî çok vicdânlı 
olduğu için hicivden infial duymakla beraber şaire hak verdi. Muhaliflerini 
fena halde tekdir etti. Firdevsî’yi affetti ve tekrar davet için epey arattı. 
Fakat bulamadılar. Şair Mekke’ye kadar gitti. Bir zaman sonra 
Şehnâme’nin altın hesabı ile ücreti, katırlara yükletilerek Tus’taki hâne- 
sine gönderildi. Ne hazin bir tecellidir ki parayı teslime memur olanlar 
Tus’a bir kapıdan girerken Firdevsî’nin cenazesi de şehrin öbür kapısından 
ebediyete naklediliyordu.

Bir rivayete göre paralar ailesine verilmiştir. Ailesi bununla şairin 
sağlığında istiğrak dakikaları geçirdiği, İlâhi ilhamlar topladığı ulu ağaçlar 
arasında akan ırmağın bendini tâmir ettirmiş, Firdevsî’nin ruhu için hayrât 
ve hasenât yaptırmıştır.

Her halde pek çok ilim ve sanat adamları gibi Firdevsî de, Türklerin 
himâyesi ile yetişmiştir. Dünyanın en muazzam eserlerinden olan bu deha 
âbidesi, Türk parasına medyûndur. Rivayete göre Firdevsî’ye sarayda 
mükemmel bir daire tahsis edilmişti. Bu dairede tarihî, esatirî birçok 
resimler, av ve cünbüş hatıraları, harp eslihası mevcut olduğu, Firdevsî’nin 
bunlara bakarak coşkun neşîdeler yazdığı söylenir.

Hususi ile tenha bağlarda, zümrüdîn kırlarda gezerek; çınarlar, 
serviler altında oturarak; suların çağıltısını, bülbüllerin ötüşünü dinleyerek 
destanlarını tanzim ettiği rivayet edilir.

Firdevsî, Şehnâme’de eski ihtiyarlardan birçok hikâyeler, destanlar, 
topladığını ve hatta bunları yenileştirdiğini kaydeder. Demek ki Alman 
musikî ve edebiyatı için köylerde seyahat ederek, ihtiyarları dinleyerek 
efsaneler ve şarkılar toplayan (Grim) kardeşlerin şarkta piri, koca 
Firdevsî’dir. Firdevsî, yalnız İran’da değil bütün şark-îslâmda, hususi ile 
Türk edebiyatında müessir olmuştur. Muharebe tasvirinde eşsiz bir üstâd 
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olan bu yüksek dâhinin Türk edipleri arasında muakkibi, Nef’î’dir. Fars ve 
Tüık edebiyatına vâkıf olanlar, Nef’î’nin Firdevsî huzurunda kat’iyyen 
mahcup olmayacağını teslim ederler. Sihirli âhenk, Nef’î’nin dehası ile 
Türk’ ün kalemine geçmiştir. Fikret Bey’in Nef’î’sini okuyunuz. Ziyâ 
Paşa da Nef’î için

Bir harbi ederse vasfa âğâz
Güya işidir kulaklar avaz
Bir arbede, bir hücum-ı çâlcık
Bir hançer ü miğfer ü çekâçâk 

der ki bir hakikâttir.
Şehnâme, canlı ve tantanalı olduğu kadar sade üslûbu ile İranlIlardan 

başka Türk, Arap, tekmil edebiyat muhiblerini de cezbetmiştir. îran”da 
kahvecilere, çobanlara, ihtiyar kadınlara varıncaya kadar Şehnâme 
destanları seyyardır. O yalnız yüksek tabakanın anladığı bir eser değildir. 
Münevverler kadar avam da ondan mütehassistir. Yani Firdevsî, birçok 
memleketlerde münevverlerle gayri münevverler arasında olan uçurumu 
doldurmuştur. Bu muvaffakiyet, şark ve garpta kaç muharrire, kaç 
hikâyeciye, kaç şaire müyesser olmuştur? İddia edilebilir ki İran, 
yeryüzünden kalksa Şehnâme tek başına bir İran yaşatır. Parası ile 
Şehnâme’yi vücuda getirten Türk akl-ı selimi eski terbiye mahfellerinde 
de bu kitaba pek büyük bir mevki-i ihtiram ayırmıştı. Saraylarda, ekâbir 
konaklarında okunurdu. Ayrıca Şehnâmeciler tutulurdu. Şehnâme’nin eski 
Türkçede tamam veya nakıs muteaddid tercümeleri vardır. Bunlardan 
harikulâde nefis üç nüsha, Yıldız Kütüphanesi’nde ve İstanbul Fethi’nden 
evvel yazılan pek mühim bir tercüme de fakirin kütüphanesindedir.

Yıldız tercümesi Şehnâme’nin ilk iki cildine mukâbil gibidir. Piyasa 
kitaplarına hacmen kıyas edilince üç bin sahifeyi geçer. Bendeki tercüme 
ise filoloji itibari ile pek mühimdir. Ancak birçok sahifeleri 
mahvolmuştur. Şehnâme’nin Farisî nüshalarında mürûr-ı zamanla farklar 
husûle gelmiştir. Tercümelerinde de bu farklar görülmektedir. Birçok 
eksik, artık yerler vardır. Burada Firdevsî derecesinde haşmet ve tantana 
gösterememekle beraber onunla boy ölçmek isteyen bir Türk edibini 
kemâl-i hürmetle selâmlamak isterim: Uzun Firdevsî! İkinci Bayezıt 
devrinde yetişen bu müthiş efsaneci Şehnâme’den daha büyük ve 
beynelmilel bir hikâyeler mecmuası yazmıştır ki (360) cilttir. Ve tamamen 
Türkçe’dir. On sene içinde birçok ciltlerini okuduğumuz bu muazzam 
eseri ayrı bir risale ile tahlil edeceğim. Acaba Türk illerinde okunan 
Rüstem, İskender, Şirin gibi Şehnâme destanlarının bizde emsâli yok 
mudur? Firdevsî’nin îcazı yalnız bizde değil, îlyada memleketi müstesna 
olarak dünyanın hemen hiç bir yerinde görülmez. Arcak bizde âşık denilen 
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halk şairlerinin o kadar nefis destanları vardır ki münevverlerimizin 
onlardan ekseriya zevk almaması, ruhî bir hastalıktır; ve kable’t-tedkik bir 
ikrah neticesidir. Halbuki bu destanlar, öz Türkçe’dir, saftır, tabiîdir, ve 
akıcı bir edâya mâliktir; Arabî, Farisî terkiblerle yüklü ve sun’i kasideler 
gibi değildir. Kastamonu’da, Bursa’da, Bolu’da âşık kahvelerinde 
dinlediğim Türkçe şiirler arasında Plevne, Sivastopol, Eşkiya Lefter, 
Köroğlu destanlarından mütehassis olmamak imkânı yoktu...Hele 
Kafkasya’da, fevkalâde canlı inşâdla Şehnâme’den destan okuyanları 
senelerce dinledim ve Anadolu zekâsının Şehnâme’ye sazla rekâbet 
ettiğine kanaat getirdim. Herhalde Tanburacı Osman Pehlivan gibi 
dinleyenleri gaşyeden saz erlerini bu Türk milleti çok yetiştirdi. Bizim gibi 
askerî zaferlerin azamî zevkini tatmış, İran, Kafkasya, Arabistan, 
Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Yunanistan topraklarında tuğlar dikmiş 
kahraman bir millet muharrirlerinin Firdevsî ve Şehnâme’den ibret 
almaması, maziyi unutması, hayret ve esefle karşılanacak bir hâdisedir. 
Macar müsteşriki Konoş’un Tuna boyu Türkleri arasında gezerken elde 
ettiği “Budin Şarkısı”, ne nefis şeydir. Bizim bu gibi yüzlerle türkümüz, 
destanlarımızla (Keyhüsrev ve Dârâlar) derecesinde kudretli 
şahsiyetlerimiz yok mu idi? Viyana, Kanije, Kamaniçe, Yanıkkale, 
Estergon, Zanta, Belgrad, Mohaç, Bosna, Prut, Şıpka, Sohum, Rodos, 
Girit, Erzurum, Tebriz...Ve nihayet Plevne vak’alannı tasvir eden askerî 
sâzendelerle Anadolu ve Rumeli âyânının kapılarını düğünlerini, avlarını, 
vuruşmalarını, ölümlerini, terennüm eden âşıkların destanları ne oldu? Ve 
sonra Çanakkale ve Sakarya...Niçin destansız kaldı?

Grim, Alman muharrirleri ile mekteblerinin istihdaf ettiği mazinin 
destanlarını cem’ etmekle Alman milletine büyük hizmet etmedi mi? 
Musikî dâhisi Wagner Alman ediblerinin kıymet vermek istemedikleri 
masal destanlarını ihya etmedi mi? Ve bunlar, onların adese-i zekâsından 
geçtikten sonra birer “Şehkâr” olmadılar mı? Daha evvel Firdevsî başka 
türlü mü hareket etmişti?

Şehnâme, Türk kahramanlarını tesbit etmek sûreti ile Türk tarih, 
esâtir ve edebiyatına da yardım etmiştir. îran efkar ve edebiyatına hizmeti 
ise nâmütenahidîr. Firdevsî: “Otuz sene emek sarfettim. Çok sıkıntı 
çektim. Fakat bu lisanla Acemi dirilttim”:

JLj çûj

¿«A
diyor ki bununla ne kadar iftihar etse hakkıdır.

Öz millî dili ile, yalnız Farisî olarak iki yüz bini mütecâviz kelime 
kullanmak sûreti ile Firdevsî, bu destanları yazmış, unutulan Fars dilini bu
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sayede ihya etmiştir, bu ne müthiş iktidardır! Firdevsî mefahir-i âbideleri, 
kahıamanları o kadar şaşalı bir üslupla tasvir eder ki okuyan bir gencin 
vatanperverlik hissiyâtını coşturur. Bu da terbiyevî bir meziyettir. Bu 
bâbta hiç biı eser ona makîs olamaz. Şehnâme sabır ve sebâtın da 
muazzam bir timsalidir. Otuz sene bir eser üzerinde çalışmak ne büyük 
irâdedir. Firdevsî Şehnâme’nin sonunda şöyle söyler:

“Din ve zekâ erbabı, vefatımdan sonra bana âferin Firdevs, 
diyeceklerdir. Etrafa saçtığım edebî tohumlar sayesinde daima zindeyim, 
bana bundan böyle ölüm yoktur”. Evet, ruhuna bin bir selâm koca 
Firdevsî.

X.L2. Zamanımızda Usûl-i İnşa ve Muhabere

İstanbul: Matbaa-i Ebüzziyâ, 1925. 15x20 ebadında, 358 sahifesi, 16 
punto, Arap harfi ile. 200 sahifesi inşa ve muhabere, 158 sahifesi de 
inşâd ve tahrir numûnelerini hâvidir.

Türkçenin Arabî ve Farisî terkib ve kelimelerden temizlendiği, 
Saltanat ve Meşrutiyet devirlerinin rütbe ve elkablarının kaldın İmiş 
olduğu Cumhuriyet devrinde herkese sade, kısa açık uslûbla yazılmış 
mektup, arzuhal, ilmühaber ve emsâli yazı örneklerini göstermek maksadı 
ile İkbâl Kütüphanesi sahibi tarafından Muallim Cevdet’e yazdırılmışım 
Eser esasen Ragıp Rıfkı tarafından yazılmaya başlanmış, tashih ve tadil 
edilmek ve sadeleştirilmek için Cevdet’e verilmiştir. Cevdet mahv ve isbat 
sûreti ile bunu yeniden yazdığı gibi üç dört misli de ilâveler yapmıştır. 
Nümûnelerin altına icab eden yerlerde sadelik ve açık yazış hakkında 
tavsiyeler ve ihtarlarda bulunmaktadır. Meselâ şehit düşen bir zabit 
oğlunun liseye parasız kabulü için yazılan bir arzuhal örneğinin altına 
“eskiden bu türlü arzuhalleri de tumturaklı yazarlar, vezirlerden sadaka 
dilenir gibi dua ederlerdi. Milletin hâkimiyeti devrinde bu, caiz değildir. 
Sadece yazılır ve nazikâne bir rica dahi ilâve edilmekle iş biter”, ibaresini 
yazmıştır. Bir diğer arzuhalin altına:

“Eskiden bu nevi arzuhaller de zincirleme şeklinde yazılırdı. Biz 
kısa kısa, kesik kesik cümlelerle yazılmak âdet olsun diye böyle açık ve 
sade numûneler veriyoruz”, diyor.

Ayağı kesilen bir neferin kendisine sun’î ayak yaptırılması için 
yazdığı bir arzuhal örneğinin altına da:

“Şimdiye kadar neferler ağzından böyle sade bir şey yazmak âdet 
değildi. Bundan sonra neferlerimiz ana dil ile paşasına derdini böyle açık 
şekilde yazsın diye bu numuneyi koyduk”, diyor.
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Bu misalleri daha çoğaltmak mümkün ise de bu kitabın asıl kıymeti 
ikinci kısmındadır.

Cevdet kitabın ikinci kısmını âdeta bir intihabât mecmuası haline 
sokmuş ve okuyanların fikrini açacak, milliyet hissini yükseltecek ve 
kendisini heyecana ve gayrete getirecek parçalar seçmeyi ve bunların 
icabeden yerlerine de kendi mütalaalarını yazmayı ihmal etmemiştir. Ne 
türlü yazılan almış ve kendisi onlar üzerine ne gibi mütalaalar yürütmüş 
olduğuna dair okuyuculara bir fikir verebilmek için Yakup Kadri’nin şu 
yazısını aynen alıyorum:

Mevlid-i Şerif Beni Terbiye Etti

Dün, Ayasofya, Bayezıt ve Şehzade c’âmileri emsâli görülmemiş bir 
cemaatle dolu idi. Kadın, erkek, çoluk çocuk binlerce müslüman, 
Eskişehir önünde şehit düşen mübarek din ve kan kardeşlerinin ruhuna 
ithaf edilen Mevlid-i şeriflere iştirak için fevc fevc bu maâbide koşuyordu. 
Biz bu müheyyic izdihamı yalnız Ayasofya’da gördük, fakat diğerlerini 
görenler de cami içlerinden avlulara taşacak kadar mehabetli cemaatlerden 
bahsediyorlar. C’âmilermizdeki bu tezahürat bize eski zamanları hatırlattı. 
Dömeke, Golos ... ilh. zaferleri ile tetevvüc eden (1898) Yunan Seferinde 
de böyle sık sık c’âmilerimizde içtimalar olurdu, şühedânın ruhuna 
mevlûdler ithaf edilir, ordu için beliğ dualar okunurdu ve ebedî nusret 
temenni edilirdi. O zamanlar (Türklük, millet, halk) mefhumları ve bunları 
ifade eden lehçe bizce henüz malûm değildi; bütün heyecanlarımız yalnız 
dinî mahiyette mütecelli idi. Bütün zaferlerimiz birer mukaddes menkıbe 
hâline girerdi. Büyük kumandanlarımızın muvaffakiyâtını, şecaat ve 
şehâmetini ancak İlâhî bir tarzda tegannî ederdik; içimizde hissettiğimiz 
manevî kuvvete, ruhanî inşiraha esrarengiz şeyler karışırdı. Bundan daha 
evvelki zafer bayramlarımızı görmedim, bilmiyorum, fakat beyaz sakallı 
Abdülezel Paşa’nm, yağız çehreli Ethem Paşa’nın simaları ile âdeta 
timsali bir mahiyet alan o gazâmız, çocukluğumun en tatlı, en silinmez 
hatıralarından birisidir. Mensup olduğum milletin kuvvetine itimadı, 
mensub olduğum dinin hakikâtine imanı ilk defa olarak zannederim o 
zaman öğrendim. Ondan sonra gençliğimiz bir sürü nikbet ve mesaib 
arasında geçti, hiç bir iyi gün görmedik. Kalbe endişe, korku, şüphe ve 
nevmîdi veren zehirli bir hava içinde kavrulup gittik. İçimizden birçokları 
imanını tamamıyla kaybetti; bazıları bir zillet ve rezilet batağı içinde 
boğulup gitti, kimimiz vâhî zevkler ve süfiî hazlar vadisinde teselli aradık. 
Hülâsa bütün bedbaht nesil böyle perişan oldu. Dün birden bire kendimi o 
heybetli cemaatin içinde bulur bulmaz sandım ki yeniden hayata 
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doğuyorum. On yaşımdan otuz iki yaşıma kadar geçirdiğim meş’um bir 
devrin bütün tesiratı ve bütün intibââtı birdenbire üstümden sıyrılı verdi; 
sanki bu deviı bir kâbustu ve ben birdenbire bu kâbustan uyanıyordum. 
Gençliğimi dolduran bütün o şüpheler, tereddütler imanın zayıf düştüğü o 
buhranlı anlar, bir takım sahte ve müfsid bilgilerden hâsıl olma şeytanî 
irfanın sıtmaları hepsi, hepsi bu mabedin havası içinde, bu cemaatin 
hararetinde eriyordu. Ağır bir hastalıktan sonra nekahat devrine girmiş bir 
hasta gibi idim. Hayatı, aydınlığı büsbütün başka bir lezzet, başka bir 
iştiyakla görüyor, hissediyordum. Meğer senelerden beri aradığım halâs ve 
selâmet yolu, senelerden beri özlediğim hakikât ne kadar yakınımda imiş! 
Nafile yere nefes nefese birçok mürşidlerin peşinde koştum; birçok 
müncîlerin yolunu bekledim, birçok halâskârlara doğru ellerimi uzattım, 
yıllarca istimdat ettim!

Rabbime bin kere hamd ü senâ olsun ki, dünden beri hakikât ve 
selâmetin (bir cami ile bir cemaat) haricinde bulunmadığını biliyorum. Beş 
on senedir, garba uymak için açtığımız bütün o konferans salonlarında hal
kı zorla topladığımız o miting meydanlarında görülen şeyler, işitilen sözler 
bir hocanın kıraat ettiği menkıbeden ve bu cemaatin sükûtu önünde bana 
ne kadar yavan, vâhî göründüler. Meğer biz içinden çıktığımız hakikî âle
mi bırakıp onun yanında kitaplardan öğrenilmiş (sun’i bir âlem) îcad et
mek istemişiz ve bu âlemde hakkı, selâmeti aramışız; hak ve selâmetin 
samimiyetinden, sıdk-ı hulûsundan mürekkeb bir hava haricinde yaşayabi
leceğine zâhip olmuşuz ve serhadlerimizde askerlerimiz bizi “Allah! 
Allah!” nidaları ile müdafaa ettiği sırada biz Allah’tan başka şeylere 
inanmışız!

Dün ilk defa olarak kemâl-i vuzûhla anladım ki, bizim on seneden 
beri bu halka yaptırmak istediğimiz şeyler, birer maymunluktan ibaretmiş. 
Niçin nokta-i azimetimiz bu (c’âmiler) olmamış? Niçin bu (cemaati) bir 
sokak kalabalığı hâline sokmaya çalışmışız? O cemaat ki bütün kuvve-i 
câmiasını dininden alıyor, o cemaat ki koca bir ümmetin bir kısmıdır ve 
evi, barkı, yurdu, vatanı “Cami”dir. Başı sıkıya gelince koşup sığındığı, 
kalbi inşiraha mazhar olunca gidip toplandığı bir “Camı”dir. O, ne millî 
kulüplerde, ne harsî konferans salonlarında, ne de siyasî miting 
meydanlarında burada hissettiği emniyeti, huzuru, mûnisliği bulabilir.

Münevverlerimiz halk mefhumunu (garp âlemine göre) anladıkları 
için bizim halkı da (gaipteki teşkilât usûllerine göre) sevk ve idâre etmeyi 
düşünüyorlar ve bu yolda yapılan tecrübelerin neticesizliğini müşahede 
edince onu (âtıl; mütaassıb; kâbiliyetsiz bir kütle) telâkki eylemek 
mecbûriyetinde kalıyorlar. Halbuki halk bu münevverlerden müteşekkil 
sınıfın ika’ ettiği (sun’î alafranga) muhitin haricinde (kendine göre 
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hayatını) yaşıyor. Bu hayat ise derunî bir vecd ile daima müteyakkızdır. 
Heyecanlarını, kederlerini, meserretlerini, öfke ve inşirahını göstermek 
için bizim muâvenetimize arz-ı ihtiyaç etmiyor; bizim bulduğumuz 
vasıtaların ona lüzumu yoktur. Çünkü onun kendine göre sevâiki olduğu 
gibi kendine göre vasıtaları da vardır. Nitekim dün münevverlerimizden 
hiç birinin haberi olmaksızın c’âmilerimizde vuku bulan içtimalar böyle 
kendiliğinden olmuş, böyle teşviksiz, teşkilâtsız, sırf halkın -ümmetin 
diyecektim- ruhî sevâikiyle insiyaki bir sûrette vuku bulmuştur.

Dün ilk defa olarak cahil ve âtıl bir kütle telâkki ettiğimiz halk, 
memleketin münevverlerine bazı ulvî hakîkâtların sırrını öğretti. 
Bunlardan biri “kalbin akıldan üstün olduğudur”, İkincisi “sıdk ve hulûs, 
iman ve itikad haricinde necat yolu bulunmadığıdır”, üçüncüsü “millet ile 
ümmet mefhumlarını birbirinden ayırmamak lâzım” geldiğidir. 8 Nisan 
1337

Yakup Kadri

Cevdet’in Mütalaası

Yakup Kadri Bey’in bu makalesi nefis, pâk bir yazı numûnesidir. 
İhtiva ettiği hisler nezihtir. Sıcaktır, eriticidir. Fakat fikirlerinden bir ikisi 
yanlıştır. Yahut bizce yanlış anlaşılacak derecede kestirme ve ihtiyatsız 
kaçmıştır. Doğru ve yanlış cihetleri ayıralım:

1. Halkın ruhunu biz okumuşlar anlamamışız... ilh. İşte bu doğru. 
Bizde okuyanlar ekseriya halkı sevmez ve içine karışmaz ki tedkike 
muvaffak olsun kable’t-tedkik (şöyledir böyledir) diye hüküm verir, gider. 
Kanunlarımızın çoğu halkın ruhuna ve maişetine uygun değildir. Zira halk 
içine girilerek yapılan tedkiklere değil masa başı hükümlerine 
müsteniddir, müşahedelerden ve maşerî tecrübelerden kuvvet almamıştır. 
Halkın ruhunu anlamak için bazı doktorlar gibi halk içine karışıp tetebbûat 
yapmalı. Gerçi vâizler, imamlar, şeyhler, halk ile en çok temastadırlar. 
Fakat maatteessüf halkı pek az nurlandırabilirler. Fikirleri uyutucu ve 
usûlleri fenadır. Binaenaleyh bu kısmın da halk üzerinde tesiri pek 
hayırkâr değildir. İstisnaları azdır.

2. Niçin c’âmilerden başlayarak teşkilât yapmamışız...?
Evet, öyle olmalıydı. Fakat bu teşkilâtı iki kısım münevverler 

yapabilirdi. Birincisi: cami memurları (hatibler, müderrisler, müezzinler, 
kayyumlar, imamlar, vâizler). İkincisi: sivil münevverler (muallimler, 
muharrirler..). Halbuki birinciler yalnız âhiret işlerine ehemmiyet verirler. 
Halkı yalnız bu noktada bağlayabilmişlerdir. Şüphesiz bu da bir kuvvettir 
ve büyük bir kuvvettir. Fakat maalesef hiç kâfi değildir.
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Avı tıpa papazları din ve dünya rehberliği yaparlar. Bizimkiler ise 
dünyanın medeniyet işlerinden: İlmî, sıhhî, ziraî, ticarî, sınaî teşkilâtından 
habersizdirler. Halkı uyandıracak sade Türkçe nutuklar, Türkçe açık 
hutbeler, İçtimaî vâizler, gece dersleri tertibi onların elinden gelmiş midir?

C’âmilerin içinde, dışında, ufak tefek sıhhî tertibat ve teşkilât 
yapmaya akıl erdirmişler midir? Mensup oldukları zümrelerle camiye 
merbût semtlerin yetimlerini, körlerini, dullarım, çocuklarını yaşatacak 
sandıklar ve anbarlar teşkil etmişler midir? Gaı*p ruhanîlerinin bu bâbtaki 
neşriyatına benzer bir şeyleri var mıdır? Dünyanın en zengin evkâfı 
onların ve onlara benzeyen eski bâb-ı meşihat ricalinin ellerinde olduğu 
halde bu sayılan medenî işler nevinden neler yapabilmişlerdir? Yüz yıldır 
yalnız Hayrî Efendi merhum mu bu işe memur oldu?

Demek mübarek c’âmilerimiz; terbiye teşkilâtımızın mihveri olmak 
lâzım iken son zamanlarda olamamış. Sebebi de buralara resmen bakan 
adamların ne halkı, ne okumuşları İçtimaî bir terbiye ve teşkilâta 
bağlayamamalarıdır. Fakat papazlar böyle değildir. (Vaymsi) teşkilât-ı 
ruhaniyesini idâre edenler, her iki tarafı da pekâla birleştirmişlerdir.

Sivil münevverlere (muharrirler, muallimler...ilh.) gelince, bunlar da 
cami ve halk haricinde, sun’î bir âlem kurmuşlardır. İşte Yakup Kadri 
Bey’in meydana koyduğu bir hakikât daha. Evet, bu kısım okumuşlar halk 
ile uğraşmaktan kaçmışlardır. Ne onlar halkı sevmiş, ne halk onları. 
Demek ki cami etrafında halk ile asri vasıtalar içinde birleşmeye bu 
taraftan da himmet eden olmamıştır.

3. Münevverlerimiz halk mefhumunu garp ilmine göre anladıkları 
için bizim halkı da garptaki teşkilât usûllerine göre sevk ve idâre etmeyi 
düşünüyorlar ve muvaffak olamıyorlarmış. Hayır. Bizde az çok münevver 
olanlar dört kısımdır: askerî erkân, tıp mensubları, medreseliler, sivil 
okumuşlar.

Askerî kumandanlar ordu terbiyesinin garp usûllerine göre olması 
lüzumunu anladıkları zamandan beri Türk ordusu canlanmıştır. Avrupa 
metodu ile mücehhez arslan ümerâmızın, zabitlerimizin garp teşkilâtını 
Türk ruhuna ne iyi uydurdukları son şanlı zaferle bir kat daha sabit 
olmuştur. Çünkü garp usûlleri, çok fennî, çok tecrübî şeylerdir. İyi 
anlamak ve iyi tatbik etmek şartı ile pek mühim semereler vermiştir ve 
verir. Tıp mensubları sayesinde Türk tababeti garp usûllerini aldı. İsbata 
hacet yok, çok iyi oldu. Medreselilere geçelim: Garp usûllerini hiç bir 
noktada almadılar. Hayrî Efendi merhûma gelinceye kadar kimse asri 
teşkilâtı istemedi. Medreseliler, garp âlemine göre millet terbiyesi, tedris 
usûlü, teşkilât-ı medeniye ihdası vasıtalarını bemimsemek isteselerdi halk 
ne kadar tenevvür ederdi. İkdâm sahibi Ahmet Cevdet Bey Avrupa’da on 
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üç sene süren müşahedelerini yazdı. Biz de bizzat görmüşüzdür ki Avrupa 
ruhanîleri hem dinî, hem fennî, ziraî, ticarî, sıhhî teşkilât yapıyorlar, 
onların usûlleri serâpa asridir. Onun içindir ki halkı da, okumuşları da 
(mabed) etrafına toplayabiliyorlar.

Bizde beş mektebli, üç doktor, birkaç zabit ruhunu cezbedebilen 
mütefennîn, beliğ, güzel yazar hatib ve vâizler tanır mısınız?

İnsanlar kolay bağlanmaz!..
Sivil okumuşlara geçelim: Yakup Kadri Bey’in bunda çok hakkı var. 

Şu kadar ki bu kısım münevverlerimiz halkı garp ilmine göre, garp 
usûllerine göre sevk ve idâre etmeyi düşünmüyorlar değil. Zira sivil oku
muşlar arasında Avrupa’da ziraat tahsil eden, ticaret diploması alan, 
fabrikalarda çalışan, çocuk terbiyesi usûllerini takib eden adamlar az çok 
vardır. Fakat halk ruhu, halk terbiyesi usûlü, halk teşkilâtı nedir? Bu derin 
bahisleri, sanatları amelî ve nazarî görgülerle ta’mîk eden bir tek sivil 
meslek adamımız yoktur. Sivillerin halk terbiyesi nâmına söyledikleri, 
yazdıkları (hep derme çatma, nazarî, nâtamam, mesruk) şeylerdir: halk 
terbiyesi bizde garp usûllerine göre yapılıyor da semere vermiyor değil. O 
usûlleri senelerce Avrupa’da -hele İsviçre’de, İngiltere’de, 
İskandinavya’da, Amerika’da- görerek burada tatbik etmek isteyen yok da 
onun için semere görülmüyor. Yarım ilim insanı dinden eder. Yarım tıp da 
candan, derler. O halde garp usûllerini kabahatli çıkarmayalım. Onları 
öğrenmeyen ve öğrenmediği halde bilir görünen, o mefhumu 
maskaralaştıranlara kızalım. Bizde garp ilmine, garp metodlarına göre halk 
terbiyesi nasıl olur? Bunu Ahmet Cevdet Bey’den başka haber veren ne 
bir muallim, ne bir medreseli veya mektebli adam yoktur. Netice: Kabahat 
garp usûllerinde değil bizim usûlsüzlüğümüzdedir. (Millet ile ümmet) 
mefhumunu birbirinden ayırmamak lâzım geldiği meselesinde Yakup Bey 
çok doğru düşünüyor. Eğer (garp usûlü ile terbiye)ye bihakkın akıl 
erdirseydik bu meselede pek güzel bir muvazene ile halledilebilirdi ve 
yine de edilebilir, bize hem millî terbiye, hem ümmet terbiyesi, hem garp 
terbiyesi lâzımdır.

* 
* *

îşte eser, işte Cevdet. Yakup Kadri’nin sonuna kadar ve bugün bile 
burada yürüttüğü fikirlerde sebât edip etmediğini meselâ şimdi yeni harf
lerle basılan şu yazının altına imzasını atıp atmayacağını bilmem. Fakat: 
şunu iyi bilir ve bildiririm ki Cevdet bu dünyaya gözünü kapadığı zamana 
kadar bu kanaati ve bu imanı taşıyordu.
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X.L3. Askerî Dîn Dersleri

İstanbul: Yeni Matbaa, 1928. 15x20 ebadında; 240 sahife, 12-16 
punto. Arap harfi ile.

Bu eserin tuhaf bir macerası ve Cevdet’in büyük bir talihsizliği var. 
Askerler için biri “Millî tarih bilgisi” diğeri “Askerî din dersleri” olmak 
üzere iki eser yazılması müsabakaya konulmuş, ilân edilmiş ve birinciliği 
kazanacaklara mükâfat verileceği de bildirilmiş. Cevdet bu kitabı yazmış 
beğenmişler, kendisine askerî neşriyat talimatnâmesine göre 188 lira 
ikramiye verilmiş; eserinden ordu için 5.000 nüshanın alınacağı 
bildirilmiş, isterse askerî matbaada, isterse başka matbaada bastırsın, 
ancak kâğıdının askerî matbaaca verilmesi de kararlaştırılmıştır. Cevdet 
kitabı hariçte bastırmayı muvafık görmüş, bu sefer ancak 3.000 nüshanın 
kâğıdını vermişler ve basıldıktan sonra da harf inkılâbı dolayısı ile eser 
orduca alınmamıştır.

Cevdet bu kitaplardan birisinin kapağına yazdığı yazıda: “Bu masum 
eseri bastırdıktan ve yüzlerce lira borca girdikten sonra bir tanesini bile 
orduya satamadım. Ordu 3.000 adedinin yalnız kâğıdını vererek, işini 
gördü. Kalan 2.000 eser satılsaydı masrafımı çıkarır, biraz da meşru kâr 
ederdim, yazık kitaplarım böyle kaldı, ve ben iki senedir borç ödüyorum. 
İnsafla okuyan görür. Bu eser böyle imha edilmeye lâyık mı idi?” diyor.

Kitap; kırk derse taksim olunmuş. O zamana kadar mekteblerde 
okunan din dersleri gibi, yahut halkın okumakta olduğu ilmihal ve akaid 
kitapları şeklinde değil, büsbütün başka bir vadide. Dinî bahisler arasına, 
hayattan alınmış parçalar, hâdiseler, fıkralar, hatıralar, fennî ve İlmî -fakat 
pek sade ve açık- bahisler sokuşturulmuş. Cevdet’in halkla temasının, halk 
tabakası arasına sokulup ruhî ve İçtimaî tedkikler yapmış olmasının tesiri 
bu eserde pek açık görülüyor. Umumî harpte Dârülmuallimin’in askerî 
hastahâne oluşu Cevdet için askerlerle teması temin ederek tükenmez bir 
hazine elde etmiştir, neferlerle neler konuşmuş, onlardan neler öğrenmiş, 
yanlışlarını nasıl tashih etmiş, işte onları hep bu eserde görüyoruz.

Şu kadar ki münderecâtı biraz dağınık gibi görünüyor. Sonuna sırf 
kıraat gibi okunmak için bazı parçalar da eklemiş. Bence bu eseri az 
okumuş askerlerle çocuklardan ziyâde çok okumuş münevver geçinenler 
ve bilhassa din kisvesine bürünmüş hocalar bir değil birkaç defa 
okumalıdırlar. Kitapların okunup da ani aşı lam adı kİ arı ve hazmedilememiş 
dinî bahislerini ağır mevzularını Cevdet halk seviyesine inerek ne güzel, 
ne canı sıkmayacak, ağırlığını hissettirmeyecek derecede anlatmış 
görsünler. îşte size numûne olmak üzere bir bahsini alıyorum:
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Müslümanlık ve Para

Evet müslümanlık, iman ile başlar, fakat para ile yaşar. Bizim 
atalarımız zengin iken İslâm ve Türk medeniyetinin her bir parçası ne 
kadar kuvvetli idi! bakın:

— İslâmiyet evvelâ temizliği şart koşmuştur değil mi? Peki, fakat 
zengin olmadan bu vazifeyi tamamıyla yapmak kâbil mi? Bol ve güzel 
çeşmeler, iyi suyolları, kuvvetli su hâzineleri, temiz çamaşırlar, temiz 
urbalar; temiz abdeshâneler, temiz hanlar, temiz mektebler az para mı 
ister?

— Namaz, vazifedir değil mi? Bu, mescit ister, cami ister. Mescitler 
ve c’âmilerin her yerde yapılmak için milyonlarca para lâzım. Sonra iyi 
vâizler lâzım değil mi? Zenginlik olmazsa îslâmiyetin istediği bu adamlar 
yetiştirilebilir mi?

— Dinimiz, fakirlere yardımı emretmiştir. Zekât ve sadaka koymuş
tur değil mi? Lâkin yardım, elbise ile, yemek ile, kitabla, ev ile, ilâçla olur. 
Bunlar parasız tedârik edilebilir mi?

— Dinimiz, okumayı emreder değil mi? Fakat okumak için binlerle 
mekteb, binlerle hoca, yüz binlerle kitap lâzımdır. Parasız bunlar nereden 
bulunacak?

— Dinimiz, askerlik vazifesini farz kılmıştır, değil mi? Bu vazife, 
yüzbinlerce tüfek, kılıç, süngü, top ve hele şimdi ayrıca tayyareler, 
tahtelbahirler, envai zırhlılar ister. Milyonlarca fişenk, yüzlerle kale, 
istihkâm, kışla, tabya ister. Yüz binlerle nefer ve zabit ister. Gördün mü 
paranın dinde tesirini? Anladın mı ki yalnız namaz ve oruçla iş bitmez ve 
medeniyet yürümez. Onları bile bihakkın yapılmak için yine paraya 
ihtiyaç vardır.

— Dinimiz, iyi ziraat ister, değil mi? Parasız müslümanlar bu 
vazifeyi ne kadar yapabilirler?

— Dinimiz, iyi mahkemeler ister, değil mi? Az para ile iyi 
mahkemeler kurmak, adaletli hâkimler bulmak kâbil mi?

Memlekete bak. Nereye gitsen eski çeşmeler görürsün, su haznele
rine, terazilerine rastgelirsin. Hele şu ulu ve güzel c’âmilere bak: Nedir o 
Süleymaniye, nedir o Edirne’deki Selimiye, nedir o Bursa’daki Yeşil 
Cami? bunlar yapılmak için ne milyonlar gitmiş...

Eski kâgir medreselere bak. Her biri kaç yüz bin liraya yapılmıştır?
İstanbul kütüphanelerini dolaşanlar bilirler: hayrât sahipleri bu 

millete kaç yüz bin liralık kitaplar bırakmışlar. O kitaplardan bazılarının 
yalnız ciltleri iki, üç bin liralıktır.
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Evkâf Müzesi ni gez: Bak kaç yüz bin liralık cami halısı, seccadesi, 
kandili, şamdanı, sedef çekmeceleri var.

Nereye gitsen birçok vakıf mektebler, birçok hamamlar görürsün. 
İşte bunları hep eski zengin müslümanlar yaptırmış ve millete bırakmıştır. 
Yani îslâmiyeti para ile beraber götürenlerdir ki bu memleketi medenî 
yapmışlardır.

Bu hayrât sahipleri bu paralan nereden buluyorlardı? dersen işte 
cevabım:

Bu paralar “yerli sanatlar”dan kazanılırdı. Avrupa eşyası Türkiye’ye 
girmeden evvel her şeyi biz kendimiz yapardık. Onun için Türk esnafının 
her biri çok zengin idiler:

Eski kılıççılar, okçular, tüfekçiler. Hokkacılar, mürekkebçiler, 
kâğıtçılar, hattatlar; çadırcılar, bezciler, yelkenciler, halatçılar, uncular, 
üzümcüler, limoncular, balcılar, şekerciler; dericiler, ayakkabıcılar, 
çizmeciler; gömlekçiler, kadifeciler, kürkçüler, iplikçiler, ipekçiler, 
dokumacılar, çuhacılar, kaytancılar; mumcular, yağcılar, fitilciler, 
marangozlar, ıtriyâtçılar...

Daha sayayım mı? Aklına ne kadar esnaf gelirse söyle. Bunların 
hepsi yerli Türk-Müslüman idi. (Halk, hükümet, ordu) hep bunların 
yaptıkları eşyayı kullanırdı. Para, içeride yani bizim esnafın kesesinde 
kalırdı. Dışarıya çıkmaz, frenklerin kesesine akmazdı.

Yetmiş, seksen yıldır Avrupa vapurları, şimendiferleri Türkiye’ye 
girdi. Arkası sıra bütün Avrupa eşyası sökün etti. Evvelâ saraylar bizim 
eşyamızı beğenmemeye başladılar. Derken sarayı taklit eden memurlar 
Türk eşyasını attılar. Evlerimiz gitgide yerli eşyayı bıraktı: Avrupa malı 
almaya başladı.

Yeni Avrupa silahlarını, toplarını burada tamamıyla yapmayı 
öğrenmedik. Onun için onlara ayrıca milyonlar vererek almaya başladık. 
Bütün silahçılarımız iflas etti. Eski süvari atlarını hep yerliler yetiştirirdi. 
Onları da Macaristan’dan almaya başladık. Atlarımızın itibarı kalmadı. 
Soyu bozuldu. Ne iyi cins ineklerimiz, tavuklarımız var idi. Yerlerini hep 
Avrupa’dan gelenler tuttu. Çadırları, yelkenleri, ipleri, çivileri Avrupa’dan 
almaya başladık. Artık çadırcılar, yelkenciler, ipçiler, çiviciler kalmadı.

Sarayların, konakların eşyasını evvelce yerli ustalar yapardı. Onları 
da bıraktık.

Milyonlarla halk mum yakarlardı. Yüzlerle mumhâneler var idi. 
Yapanlar yerli idi. Avrupa’dan ispermeçet gelince bizimkiler battı. Derken 
lamba icat olundu. Onu yapmayı öğrenmedik. Lambaya lâzım olan (gaz 
yağı) için ayrıca milyonlar vermeye mecbûr olduk. Evet, şu gaz yağı için 
hâlâ her sene kaç milyon veriyoruz, düşünün.
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Sonra bütün saraylarda, konaklarda, evlerde yerli gömlekler, 
mendiller, gecelikler, kürkler, kumaşlar, bezler, elbiseler kullanılırdı. 
Bunlar terkedildi; binlerce sanatkâr açıkta kaldı.

Tereyağını bile Avrupa’dan almaya başladık. Hele İstanbul, 
buğdayı, onu da, Avrupa’dan getirtmeye başladı.

Bütün zengin Türk esnafı battı. Aileler söndü. Keseler boşaldı ve 
seksen senede hemen hiç bir Türk sanatı kalmadı; memleket çini çıplak 
soyuldu.

Hele muharebeler bu felâketlerin üstüne tüy dikti. Elhamdülillah 
Sakarya Zaferi, millete yeni can verdi. Hükümetimiz şimdi şimendiferler 
yaptırıyor. Türkiye’ye yeni ziraat aletleri getirtiyor. Önümüz açıktır. Çalış 
kazan.

Çok şükür. Türkler bugün İslâm hükümetlerinin en kuvvetlisidir? 
Çünkü ordusuna, memurlarına, mahkemelerine hiçbir Avrupa devleti 
karışmaz. Bu nimete erişen bir millet çalışırsa ve Avrupa sanatlarını 
öğrenirse neler yapmaz.

*
* *

İşte görüyorsunuz: Cevdet söze nasıl başladı ve nasıl bitirdi; işi 
zenginliğe, çalışmaya getirdi, eskiden çok çalışıldığı yerli sanatlar ve 
sanatkârlar rağbette olduğu için memleket zengin oldu, din de bu zenginlik 
sayesinde yükseldi dedi ve askerleri çalışmaya, zengin olmaya ve 
dolayısıyla hem kendisini hem dini yükselmeye teşvik etti. Asrî din 
dersleri kitabı da böyle yazılır. Halbuki başka din kitabı yazanlar ve vaz 

edenler ^9 yani “dünya bir lâşedir, onu isteyenler

köpektir”, diyerek halkı dünyadan, çalışıp zengin olmaktan soğutuyorlar 
ve bir lokma, bir hırka ile iktifâyı tavsiye ediyorlardı. Hele: “yalnız namaz 
ve oruçla iş bitmez ve medeniyet yürümez, onları bile bihakkın 
yapabilmek için yine paraya ihtiyaç vardır”, sözü tam Cevdet gibi 
münevver bir müslümana yakışacak sözlerdendir.

Bu esere benzer iki kitap daha vardır ve bunlar medresede okumuş 
âlimler tarafından yazılmıştır. Birisi Aksekili Ahmet Hamdi’nin “Askere 
din dersleri”, öteki Üryanîzâde Vahid’in “Asker ilmihali”dir. Mukayese 
için bunlar da gözden geçirilmelidir.

Bu yazının bence bir tek eksiği var: faizden ve bunun haram veya 
helâl telâkkisinden bilhassa para biriktirmekten bahsederek sonunda millî 
bankalara da temas etmeli ve paraların topraklara gömülmeyerek millî 
bankalara yatırılmasına askerleri teşvik etmeli idi.



OSMAN ERGİN 315

X.I.4. İbn Batuta’ya Zeyl

İstanbul: Kurtuluş Matbaası, 1932. 15x20 ebadında, 450 sahife. 16 

punto Arap harfiyle ve Arapça-Türkçe. Eserin Arapça adı: J-a

4-^ (û^' Eserin Fransızca adı:
L’éducation et l’organisation des genss admimistratif et industricls’dir.

Bu kitap Cevdet in gerek yazılış dili, gerek basılış şekli itibariyle en 
çok itiraza uğrayan eserlerinden birisidir. Evvelâ güzel Türkçemiz 
dururken Cevdet bu kitabı niçin Arapça yazdı? Buna herkes hayret 
etmiştir.

Kendisi eserin mukaddemesinde bunu şöyle anlatır:

3 **'1) 1—® 3^ çdLd 1.1) )o 41.^11 4 J

(jûjuiS 3^3 3' 3 aLû s 3^ isa ~a y m ,

Ù1 1^ -Û^Jjj Ljjjl J

ÀL5I1J ¿3 ¿jtoj 33 da 3^311 |j)A LûJjüj jLJI 15a 3^-° ^>=4

.4_ı£yiJl 4_şA?3 ¡_pa*J ya

“Bu kitabı Arapça yazışımın sebebi; fâzıl ve âlim Mağribî seyyah 
İbn Batuta’nın Türk ahilerinin faziletlerini Arap diliyle yazmış olmasına 
karşı minnet ve şükran göstermek ve bir de bu fazıl seyyahın eseri İran, 
Türkistan, Suriye, Mısır ve Hint’te Müslümanlar Avrupa’da ise 
müsteşrikler arasında asırlardan beri Arapça olarak okunmakta bulunduğu 
için bu diyarlardaki okuyucuların merâklarmı celbetmek, bilhassa bu 
zeyilde İbn Batuta’dan evvel ve sonra ortaya çıkarılan Türklere mensub 
fütüvvet eserlerini göstermektir”, diyor.

Diğer bir yazısında da: Arap harfleriyle zabt ve tesbit edilmiş olan 
bazı Türk şahıs, memleket ve yer adlarının okunuş şekilleri şimdiye kadar 
kat’î sûrette ilmen tesbit edilmemiş olduğundan ve o adları Arap harfiyle 
herkes başka türlü okumakta bulunduğundan ileride İlmî tedkikler sa
yesinde bu adların okunuş şekli kat’îleşinceye kadar yine eski şeklinde 
Arapların harfiyle ve imlâsıyla yazmakta faide bulunduğu için böyle yüz
lerce ve binlerce adlan ihtiva eden Türkçe vesikaları hâvi kitabını Arapça 
yazdığını söyler. îşte en kuvvetli sebep bu olduğu için biraz izâha değer:

Şöyle ki: Araplar yazılannda şimdi sadah harfler ve Osmanlıcada 
imlâ harfleri dediğimiz vuvayyelleri kullanmadıklarından Arapça 
kitaplarda geçen Türk şahıs memleket ve yer adlannı da vuvayyelsiz 
yazmaktadırlar. Arap harfiyle birlikte Arap imlâsını da kabul eden eski
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Türkler de ilk eserleri hep Arapça gibi vuvayyelsiz yazmışlardır. Bunu bir 
kaç misalle teyid edeyim:

Tarih kitaplarında bir buji klişesine rastgelinir. Bu ilk bakışta 

(kerbega) okunur. Halbuki doğrusu (Kara boğa)dır ve Türk 
kumandanlarından birinin adıdır.

Yine tarihlerde bir buji klişesi görülür. Bunu birçok kimseler bazı 

kere Beni Eretna ve bazı Beni Ertena okurlardı. Halbuki bunun aslı Ertana 
daha doğrusu Erdanadır. Bugünkü Türkçemizle (Erdanaoğulları) deriz.

Yine tarihlerde bir 4 bl klişesini görürdük. Bazan da bu klişeye bir 

saltanat kelimesi izafe edilerek terkib halinde c-uLU 4 Ll etabik-i saltanat 

denilirdi. Güya Acemce yahut Arapçada 451 diye bir kelime var da bunun 

cem’inde 4 bl deniliyormuş gibi bir zan hâsıl olurdu. Halbuki bu kelime 

4 bl (Ata Bey)den başka bir şey değildir. Selçukîler’de 4? 

OsmanlIlardaki Lâlâ, Lâlâ paşa ve sadrazam tabirlerine tekabül eder.
Şimdi dokuz oğuz diye okuduğumuz tabirin Arap yazısı ile yazılmış 

olan kitaplardaki imlâsı jc. jü dır. Bu kelimeyi en az bir tahmin ile üç türlü 

okuyabiliriz: Tegez gez, tügüz güz ve tigiz giz gibi. Halbuki bu okunuşun 
üçü de hiç bir manâyı ifade etmez. En doğrusu “Dokuz oğuz”dur.

İşte Cevdet demek istiyor ki Arap harfiyle yazılmış olan eski 
metinlerde daha böyle binlerce kelimeler var ki henüz hakikî imlâları ve 
okunuşları tesbit edilememiştir. Bundan dolayıdır ki tarih ve ilim âlemini 
şaşırtmamak için bunlar olduğu gibi eski imlâsıyla yazılmalıdır ve işte 
bunun içindir ki Cevdet kitabını Arapça yazmıştır.

Bu kitabın 34. sahifesindeki yazısında da söylediği gibi Cevdet, 
bütün Türkçe tarihî metinlerin ve İlmî eserlerin olduğu gibi Arap 
harfleriyle basılması taraftarıdır.

Üçüncü bir sebep olarak da Cevdet’in bu kitabı Arapça yazmış 
olması yeni Türk harfleriyle yazı yazmak ve kitap neşretmek 
istemeyişinden ileri geldiğinin iddia edilmesidir.

Her ne kadar harf inkılâbından bir sene önce bu inkilâba taraftar 
olup olmadıkları bir gazeteci tarafından bazı mütefekkirlere sorulduğu 
sırada Cevdet de yeni harflere taraftar olmadığını açıkça bildirmiş ise de 
bu inkılâb bir emrivâki olduktan, bir kanun mahiyetini aldıktan sonra 
muallimlik ve memuriyet hayatına devam eden Cevdet bu harflerle yazı 
yazmış olduğu gibi “Müderris Ahmet Naim” ve “Tarihî sözlük” kitaplarını 
da yine bu harflerle neşretmiş olduğu için bu iddia varid olamaz.
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Eserin lisanî kıymetine de oldukça itiraz edenler bulundu. Buna ı Jls

Arapçası ile yazılmış diyenler olduğu gibi Tahtakale Arapçası diyenler 

de bulundu. Fakat bu sözleri söyleyenlerin bir kitap değil, bir risale de 
değil, hattâ bir makale de değil, bir satır bile Arapça yazıları 
görülmemiştir.

Arapçasma pek o kadar dil uzatamayanlar şîve itibariyle itirazlar 
ettiler. Cevdet Türkçe düşünmüş, Arapça yazmış dediler. Meselâ Araplar 

bir şeye hayret ve taaccüb ettikleri zaman derlermiş. Halbuki 

Cevdet böyle yerlerde der geçermiş.

Böyle Arapça yazan yalnız Cevdet mi ya! Hemen bütün Osmanlıca 
bu tarzdadır. Bu dilde birçok Arapça kelimeler Arapların kullandığı 
şekilde değildir. Hatta bunun için şu adda 110 sahifelik bir kitap bile 
yazılmış ve basılmıştır.

< ‘ 4.« T*.« ı l TT" AjÜjuNI   V*' AjSLİJI ^3 4 i -ş il £34

Bu kitapta 399 Arapça kelimenin Osmanlıcada yanlış kullanıldığı 
misallerle izâh edilmektedir. Varsın Cevdet de Arapça bir kelimeyi yine 
Arap dilinde yanlış kullanmış olsun kıyamet mi kopar?

Kitabın lisanî kıymetini takdir edecek bir salâhiyete ve kudrete 
mâlik olmadığım için bunu bize kudret ve selâhiyetle söyleyebilecek 
kimselerin yazılarından şahitler getireceğim:

Profesör Şerafeddin Yaltkaya: “Cevdet’in Arapçasmın çok yerlerde 
lisan kaidelerine uygun olduğunu söylemekte hiç tereddüt etmeyiz” 
demekle bundan mantıkan eserin bazı yerlerinin lisan kaidelerine uygun 
olmadığı hükmü çıkarılmaktadır.

Muallim Kilisli Rıfat, Cevdet’in sorması ve istemesi üzerine kitabı 
okuyarak yanlışlarını bulup kendisine verdiğini fakat Cevdet’in bu 
yanlışları tashih etmek taraftarı görünmeyerek: “Varsın bu da benim 
Arapçam olsun!” dediğini yazar.

Bununla beraber belli başlı yanlışların nelerden ibaret olduğunu 
merâk ederek bu işlerde sözü hüccet olacak bir âlimimize müracaat ettim. 
Eseri okuyarak şu cetveli tertip ve tevdî ettiler. Teşekkürle dercediyorum:

Sahife 7, satır 4 ve5’de: atıf için j değil jl kullanmalıydı.

Sahife 8, satır l’de: oljill değil oljill ^olmalıdır.

Sahife 11, satır 18’de: J-o değil aJI Joü olmak gerektir.

Sahife 77, satır 7 ve 5’te: ^^1 ^-1' değil ^^1 ^olacaktır.

Sahife 98, satır 3’te: jj değil olmalıdır.
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Sahife 152, satır 8’de: Udi J jl olmak lâzımdır.

Sahife 206’da: jğcjiJI jidl olacak.

Sahife 207’de: fl dolmalı.

Sahife 226’da: oji ’¿U Aıjl uji ¿Uj jjJİ olmalı.

Sahife 227’de: sUaUJ UaUJ olmalı.

Sahife 227’de: <_£LJ jl J olmalı.

Bilmem söylemeye değer mi? Şu yanlışların bir kısmı doğru olsa 
bile nihayet en çoğu mütabakatsızlıktan ibaret kalıyor. Kendisinde dört 
yüz sahifelik bir eser yazmak kudret ve cesaretini gören ve bunu yapan 
Cevdet’in bu kadarcık hata etmesi evvelâ ilk Arapça eseri olmak itibariyle 
acemiliğine, saniyen hastalığına bağışlanmaz mı? Son zamanlarda 
Cevdet’ten başka Arapça yazan kaç âlim, kaç muharrir gösterebiliriz? 
insaf edelim!

Bununla beraber eser Maarif Vekâleti’nin dikkat gözüne çarpıyor, 
takdir ediliyor ve Türkçeye tercümesi yine Cevdet’e teklif olunuyor ki 
bunu gösteren resmî vesika şudur ve bu kitabın 36-37. sahifelerinde de 
bunun bahsi geçer:

Muallim M. Cevdet Beyefendi’ye

İbn Batuta Seyahatnâmesi’ne tarafınızdan yazılan ve ahîren 
neşrolunan Arapça zeyilde Türk tarihini alâkadar eden mühim vesikalar 
bulunduğu görülmüş ve bu zeylin Türkçeye tercümesi faideli olacağı 
anlaşılmıştır. Eseriniz yine tarafınızdan Türkçeye tercüme ve neşredildiği 
takdirde beş yüz liralık nüshaları vekâletçe satın alınacaktır. Eserin 
tercüme ve neşrine biran evvel başlamanızı ve keyfiyeti Vekâlete de 
bildirmenizi rica ederim efendim. 1. 4. 1932 Maarif Vekili

Dr. Reşit Galip

Bu açık ve kat’î emre rağmen ve şüphesiz hastalığı ve tasnif 
heyetindeki işi dolayısıyla Cevdet bu tercümeyi yapamamıştır.

Kitap hemen yarı yarıya Türkçe’dir. Arap harfiyle bu kadar Türkçe 
metinlerin neşri herhalde alâkadarların dikkat gözüne çarpmış olacak ki 
eserin -gerek Matbuat îdaresi’nce gerek Müddeî-i Umumî’likçe- itirazsız 
neşri kabul edilmiş olmasına rağmen biraz sonra onu basan Bozkurt 
Matbaası sahibi Aziz mahkemeye verilmiş fakat muhakeme sonunda 
“neşrolunan Türkçe metinler vesika mahiyetinde olduğu için bu fiil ve 
hareket yeni Türk harfleri kanununa muhalif görülmeyerek matbaacının 
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beraetine” karar verilmiştir. Dar memur zihniyetine karşı Cumhuriyet 
hâkiminin bu geniş düşünüşü alkışlara değer. İşte bu eserin sergüzeşti de 
bundan ibarettir.

Eser üç cilt olacak ise de diğerlerini yazmaya ve bastırmaya 
Cevdet’in ömrü de serveti de müsait olmamıştır.

X.L5. Müdderris Ahmet Naim

İstanbul Ülkü Matbaası, 1935, 15x20 ebadında, 48 sahife.
20 Sahifesi Cevdet’in Ahmet Naim hakkındaki yazısını ve kalan 

kısım da Abdülâziz Mecdi, Abdülbâkî, Ali Rıza, Hamdi, Nureddin, 
Nüzhet, Sait, Selâhaddin, Suud ve Tahir’in Ahmet Naim için yazdıkları 
manzumeleri ihtiva eder.

M. Cevdet bu eserde Ahmet Naim’in hayatı ve eserleri hakkında 
izâhât verdikten sonra: bizde tercüme şekilleri, mütercimlerimiz ve sadelik 
meselesini ileri sürerek Ahmet Naim’i onlarla mukayese etmekte ve onun 
felsefe tedrisi ve yeni ıstılahlar vaz’ı hakkındaki hizmetlerini de 
anlatmaktadır.

Türkçeye tercüme edilen garp eserlerini Cevdet’in üşenmeyerek 
asılları ile nasıl tatbik ve nelere dikkat etmiş olduğu hakkında bir fikir 
verebilmek için bu risalenin tercüme ve mütercimler hakkındaki fıkralarını 
aynen alıyorum:

Bizde Tercüme Şekilleri, Mütercimlerimiz, Sadelik Meselesi
Ahmet Naim Bey’in îlmü’n-nefs tercümesi doğru ve İlmî 

tercümenin şehkârlarından sayılacaktır sanırım. Ancak tercüme daha sade 
olamaz mı idi? Olurdu. Fakat merhûm, İlmî ve felsefî kitaplarda doğru 
tabirâtı sade tabirlere tercih ediyordu. Bu, onun mesleği idi. Bu, bir 
bakıma göre makbul bir töredir. Bir bakımdan da yanlıştır. Ancak 
insanları, inandığı ve bağlandığı mesleğin ölçüsü ile ölçmek en iyi yoldur. 
Bu itibarla Naim Bey, İlmî ıstılah babası sayılabilir. Ve koyduğu tabirler, 
hakîkâten frenkçe mefhumları tamamıyla kavratır. Sadeleştirmeye gelince; 
onu da biz yapmalıyız.

Erbabı bilir ki tercüme, bütün dünyada iki şekilde yapılır: Kelimesi 
kelimesine tercüme; manâyı bozmadan serbest tercüme.

Bizde Abdullah Cevdet ve Dârülfünun içtimaiyat müderrisi Mehmet 
İzzet birinci usûlü kullanırlardı ki, bu Türk şivesine çok aykırı düşüyor. 
Halbuki merhûm Salih Zeki Bey’in Bertran’dan yaptığı “Felsefe-i ilmiye 
tercümesi, ne kadar usta işidir, Türk şivesine ne kadar uygundur!
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Bay Mehmet Ali Aynî’nin Rabo’dan yaptığı “Ruhiyât” tercümesi 
sadelik itibarı ile takdire lâyıktır. Mehmet Ali Aynî, hem doğru, hem açık, 
hem Türk şîvesi ile tercüme etmiştir.

Kezâ Borel’den tercüme eylediği “İlim ve felsefe” adlı kitapta dahi 
Frenk kokusu yoktur. İzmirli üstâd İsmail Hakkı’mn “Mantık ve felsefe” 
adlı tercümeleri doğru ve sağlam birer tercüme olmakla beraber üslûb çok 
ağdalıdır, ayak yürümez.

Müderris Şekib, sade tercüme taraftarıdır. William Jeames’den 
yaptığı “Terbiye Musahabeleri”, Bergson’dan yaptığı dört konferans 
tercümesi fazlaca serbest olmakla beraber şîveye uygun ve açıktır.

Naim Bey’e gelince: Buharî ve felsefe tercümelerinde “aynen” 
çevirme yolunu tutmakla beraber felsefe mütercimlerinin hepsinden 
ayrılmış ve Türk şivesinin hakkını tamamıyla vermiştir. Ve bu, büyük bir 
meharettir. Bunu yapamayanlar serbest tercümeye müracaat ederler.

Halbuki Abdullah Cevdet’in Emil Butmi’den kelimesi kelimesine 
nakleylediği “İngiliz kavmi” doğru tercüme olmakla beraber Frenkçe 
kokar. Hüseyin Cahit’e gelince: Sade tercümede bütün içtimaiyatçıları 
geçmiştir, dersek mübalağa olmaz. Halbuki profesör Duin’in eseri olup 
Bay Avni’nin İngilizceden tercüme eylediği “Terbiye felsefesi” o kadar 
girift ve kösteklidir ki talebe şöyle dursun, değme muallim anlayamaz.

Bu söz, bir eseri istihfaf değil, üslûbu muhakeme bakımından 
söyleniyor. Mütercimlere hürmetimiz gene bakidir.

Kezâ İzzet Bey’in Frenkçe kokan “İçtimaiyat” tercümesini dürüst 
anlayacak ve manâsını bugün kolayca kavrayacak talebe yoktur 
denilebilir.

Bay Sadeddin’in “Felsefe tarihi” tercümesi makûl bir şekildedir. 
Nev-i şahsına mahsûs ulemâdan Ahmet Hamdi’nin Pol Jane’den tercüme 
eylediği “Felsefe tarihi”nde tamamıyla sıhhat olmakla beraber üslûb 
sarptır.

Bay Münir’in Spencer’den tercüme eylediği “Terbiye” kitabı, İlmî 
bir kazançtır. Fakat üslûbu ağırdır. Zeki Megamiz’in “İslâm medeniyeti 
tarihi”, “Salâhaddin-i Eyyubî” ve sair tercümeleri açıktır. Bunu da itiraf 
etmeli ki bir felsefî kitap tercümesi, tarihî bir kitap kadar kolay olmaz. 
Buna rağmen B. Midhat’ın Durkheim’den çevirdiği “Taksim-i a’mâl” 
anlaşılmaz bir halde sarp ve zincirlidir.

Ahmet Naim’den bir iki hafta evvel vefat eden Şevketî Efendi’yi de 
mütercimler arasında zikretmek lâzımdır. Meşhur Alman müderrislerinden 
Ebnighaves’den tercüme eylediği ve bir kaç formasını bastırdıktan sonra 
eksik bıraktığı “îlm-i ruh” tercüme işlerinde pek husûsî bir çehre gösterir. 
Bu kitap kelimesi kelimesine tercüme usûlünün bambaşka bir şeklidir.
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Şevketi kıymetli bir müderristi. Ahmet Naim’in çok takdir eylediği bu zat, 
hem şark, hem garp felsefesini bilirdi. Robert Kollej'^ İngilizce 
öğıendikten sonra Almanya’ya gitti ve felsefe mezunu olarak geldi. 
Şevketi fikren kemâl sahibi idi. Bununla beraber ifade ve yazışlarda 
tatlılıktan nasibi yoktu.

Şevketi, kelime usûlünün pek garip bir şekli ile nakleylediği 
(Ebnighavs) ruhiyâtını oldukça sade, ve aslına sadık kalmak sûreti ile 
meâlen yapılmış bir tercümeye çevirdiği sırada vefat etti. Ölümü Türk 
dünyasında bir (yitik)tir. Garbın İçtimaî ve İktisadî meselelerini bunun 
kadar iyi tetebbû etmiş ve şark meslekleri ile mukayeseye muvaffak 
olmuş, ikinci bir medrese zekâsını henüz piyasada görmedik.

X .1.6. Spor Ruhu

İstanbul: Selâmet Matbaası, 1928, 15x20 ebadında, 150 sahife, Arap 
harfi ile.

Bu eserin hepsini Cevdet yazmamıştır. Eser esasen Matyos ve 
Savton taraflarından İngilizce yazılmış ve Esma Zafir de Türkçeye 
çevirmiştir. Üç kısımdan mürekkebtir. Birincisi spor ruhuna muvafık hikâ
yeler; İkincisi spor ruhunun tekâmülü; üçüncüsü eski Türklerde spor 
terbiyesidir. İşte Cevdet’in yazdığı kısım budur ve 47 sahife tutmaktadır. 
Kitabın başında Giritli Ahmet Cevat ve Selim Sım’nın yazıları vardır. 
İhtisası hasebi ile bu kısmı Cevdet’e yazdırtan Ahmet Cevat’tır. Beş bahse 
ayrılmış olan bu yazı da: baş tarafta Türklerde spora umumî bir bakıştan 
sonra, eski Türklerde kaç nevi idman var idi? başlığı altında 11 türlü 
idman sayılmakta ve İstanbul’da spor yerleri, ok meydanı, ok talimleri, 
okçular tekyesi, okçuluk şampiyonları, İstanbul büyük sporcularının 
menzilleri ve diğer idmanlar mevzû-i bahs edilmektedir. Bizim için de 
garp ilim âlemi için de orjinal bir yazıdır. Bu türlü yazıyı bizde Cevdet’ten 
başka yazan yoktur. Garba karşı bizim de geçmiş zamanlarda olsun millî 
sporlarımız vardı diyebilmek için böyle bir yazıya ihtiyacımız vardı.

X.L7. Tarihî Sözlük

Cevdet’in en son eseri Tarihî Sözlük’tür. Altı forması basılmıştır. 
Bitseydi en mükemmel eseri bu olacaktı. Ömrü vefa etmedi. 96. sahifede 
“bütçe yaptır” ile sona erer. Cevdet bunun için bir kâğıt parçasına yazdığı 
bir kayıtta “alt tarafı herhalde basılmahdır. Allah ömür verirse daha alt 
cihetinde pek mühim meseleler ve vesikalar gelecektir” diyor ve bu eseri 
niçin ve ne maksatla yazdığını da bir defterin başına yazdığı yazısında şu 
suretle izâh ediyor.
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“Ben Hazine-i Evrâk’ta riyasette iken çalışkan Adalet Hanım’a 
aşağıdaki ıstılahâtı zapt ve zaman zaman ağızdan verdiğim kısaca izâhâtı 
kaydettirmiştim. Tab’a karar verince bu kadarcık adi izâhâtı kâfi 
görmedim. Hazine-i Evrâk’ta bu kısa izâhâta bile muhtaç pek çok cühela 
mevcut, fudelâ ise pek mahduddur. Bununla beraber âmmeyi düşündüm 
ve ıstılahları bizzarure kendi başıma Lâtin harfleri tertibiyle sıraladım. Ve 
pek çok katmalar yaptım. Baştan başa büyük bir eser oldu. Birçok 
vesikalar koydum”.

Tarihî sözlük çift sütun üzerine 68x100 ebadında kâğıda 10 punto 
harfle basılmış, her sütunda 40 satır vardır.

Maddeler Lâtince alfabe sırası ile yazılmış ve basılmış olmakla 
beraber karşılarında Arap harfi ile de asılları gösterilmiştir. Vesika 
mahiyetinde olarak bazı Türkçe metinler ve ibareler de Arab harfi iledir.

Bazı maddeler bir iki satırla geçiştirilmekle beraber bazıları da 
Darüttıbaa gibi -12 sahife 24 sütun- ve en son madde olan defter -24 sahife 
48 sütun-dir ve eser bu kelime tamamlanmadan yarıda kalmıştır. 
Görülüyor ki eserin tertibi, maddelerinin birbirine nisbeti arasında bir 
ittirâd gözetilmemiştir.

“D”den “Y”ye kadar sözlüğe girecek kelimelerin taslak şeklinde 
adlarını gösterir birkaç kâğıt mevcut ise de tamamıyla yazılmış maddeye 
rast gelinmemiştir. Diğer bir kâğıtta da “Tarihî sözlüğe konulacak vesi
kalar” diye birçok maddelerin sırası geldikçe nereden, hangi mahzenden 
defter veya kitaptan alınıp esere konulacağı bazılarının karşılarında 
gösterilmiştir.

[Bu yarım eser zayi olmamak için bu kitabın sonuna eklenmiştir]

X .IL Cevdet’in Basılmış Makaleleri

Cevdet’in basılmış olan makalelerini de kitaplarında yaptığım gibi 
biraz mufassalca tahlil etmek ve makalelerin göze görünen esas parçalarını 
alarak neşretmek isterdim. Vaktin darlığı, kitap hacminin büyümesi beni 
bu arzu ve emelden vazgeçirdi. Bununla beraber birkaç makaleyi bu tarzda 
hulâsa etmiş olduğum için onları da zayi etmeyerek olduğu gibi bıraktım.

Makaleleri sıra numarası altına almakla beraber ne mevzû, ne intişar 
tarihi, ne de alfabe sırası ile dercedemedim.

Cevdet’in makaleleri hep bunlardan ibaret değildir, daha başkaları 
olacak. Büyük bir tali’sizlik eseridir ki bunları tamamen bulup neşrede
medim. Çünkü Cevdet neşrettiği bütün makaleleri kesip üç büyük cilt 
halinde toplamış, hatta basma makalelerin ötesine berisine birçok ilâveler 
ve tashihler yapmış ise de bu ciltlerden yalnız bir tanesi kitapları arasından 
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çıkmıştır. Eğer ötekileri bulunmuş olsaydı bu sayede Cevdet’in bütün 
yazılalım göımüş ve istifade etmiş olurduk. Kitapları tasnif edilerek 
defterlere ve fişlere geçirildiği sırada bu ciltler çıkarsa istifade olunabilir. 
Burada bahsolunan 40 mevzûda 75 makaledir.

X .IL1. Teşkilât-ı Belediye Tarihi
Büyük Mecmua sayı, 5, sahife 1, sütun 2, her sütunda 50 satır. 

Mecelle-i Umur-ı Belediye’nin birinci cildini neşrettiğim zaman 
Köprülüzâde Profesör Fuat İkdam Gazetesi’nin 14 Ağustos 1922 tarihli 
nüshasında Tarih-i teşkilât-ı belediye” başlığı altında bir makale yazmış 
ve bu makalede “uzun ve devamlı bir sa’yin mahsulü olan bu kocaman 
cildi görüp de muharririni takdir etmemek kâbil değildir. Onu yalnız 
sathîce karıştırmak, fihristine bir göz gezdirmek bile muharririn nasıl 
saburâne ve mükdimâne çalıştığını anlamaya kâfidir. Pek sarih bir sûrette 
görülüyor ki Osman Nuri Bey mevzû ile alâkadar meseleler hakkındaki 
muhtelif menâbi’a, sonra Divan-ı Hümâyun kuyudâtına, mahkemc-i 
şer’iye sicilâtına müracaâttan çekinmemiş ve eserinde müstakbel tedkikat 
için fevkalâde mühim birçok vesikaları da cem’ etmiştir”, dedikten ve eser 
hakkında daha bazı izâhât verdikten sonra birkaç noktasına da 
ilişmektedir. İliştiği noktalardan ikisinde “ağa” tabiri ile “fes” hakkındaki 
mütalaalarında doğrudan doğruya benim iddiama ve nokta-i nazarıma 
temas edip diğerleri Ali Emirî ve Cevdet merhumların tedkikatına atfen 
yazdığım bahislere taallûk ettiği için Köprülüzâde’nin tenkidi benden 
ziyâde bu zatlara ait oluyordu. Nitekim Bay Fuat “ma’mafih bu tenkidât 
Osman Nuri Bey’den ziyâde onun istinad ettiği tedkikata aittir. Bu gibi 
birçok şâyân-ı tenkit cihetlere rağmen bu eser, millî tarih ile uğraşanlar 
için fevkalâde mühim bir yardımcıdır. Gayûr ve mütevazı muharriri 
kemâl-i samimiyetle tebrik ederim”, dediği için ben o zaman mukabeleye 
lüzum görmemiştim. Ali Emirî de bir şey yazmadı. Fakat Cevdet bu 
makalesi ile Bay Fuat’ın tenkitlerine mukabele ederek iddialarını birer 
birer cerhettikten sonra: “Hülâsa bir makale veya eseri tenkit ederken çok 
ihtiyatkâr olmanızı ve satırların mefhum-ı vâzıhıyla heyet-i umumiyesinin 
verdiği sarahatten harice çıkmamanızı rica eylediğimi derin hürmetlerime 
terdifen arzederim...” demişti. Cevdet’in bu makalesinde Türkçe, Arapça 
ve Acemce fütüvvetnâmeler hakkında izâhât vardır.

X.II.2. Korkut Ata:
Dergâh mecmuası, sayı 15, sahife 3, sütun 6, her sütunda 50 satır. 

(Necip Asım’a ithaf.)
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Oğuznâme’nin kendisine isnat edildiği bu Türk filozofunun tarihî ve 
efsanevî şahsiyetinden ve Dede Korkut kitabı ile Oğuznâme arasındaki 
alâka ve münasebetlerden bahsedilmektedir. Bu; daha evvel neşrettiği 
Oğuznâme hakkmdaki tedkikin bir hulâsası gibidir.

X .IL3. Türkiye’de İlk Fen Kitapları
îş Mecmuası, sayı 1 sahife 4, her sahifede 39 satır.
Bizde ilk müsbet ilimler okutan Mühendishâneden ve onun o zama

na göre zengin kütüphanesinden bahsedildikten sonra ilk tercüme olunan 
usûl-i hendese, imtihanü’l-mühendisin kitapları ile Fransızların hediye 
ettikleri kitapların listesi ilân olunmakta ve mühendis mektebinin tarihi 
tenvir edilmektedir.

X .IL4. Fransa’da Türk İpek Ticareti
îş Mecmuası, sayı 2, sahife 1-2, her sahifede 39 satır.
Bursa’da ipekçiliğin eski kıymet ve ehemmiyetinden ve Türkiye’den 

başka bütün garp âlemine ipek ihraç ve imal edildiğinden bahsedildikten 
sonra 1195-1203 seneleri arasında böyle bir ipek alış verişinden dolayı 
Fransa hükümeti ile Osmanlı Devleti arasında cereyan eden bir hâdise izâh 
olunmakta ve sonunda bu sanatın sönmesine teessüf edilmektedir.

X .IL5. Çocukluk ve Hocalık Hatıraları
Yeni Nesil mecmuası, sayı: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, hepsi 26 

sütun. Her sütunda 51 satır.
Makalenin başlığı münderecâtı hakkında bir fikir verir. Cevdet 

hepsini bir araya toplamış olduğu bu dokuz makalenin sonuna yazma 
olarak (10) numara ile bir bahis ilâve etmiş ve burada “Hatıra yazanlar için 
bir kaç söz” diye yazdığı satırlar bu kitabın dokuzuncu paragrafında aynen 
neşredilmiştir.

X .IL6. Ahî Teşkilâtı
Büyük Mecmua, sayı 4, 6, 7, 8, 9, 10, hepsi 17 sütun, her sütunda 53 

satır.
Cevdet bu makalelerde Burgazlı Çobanoğlu Yahya’nın 

Fütüvvetnâme’sini telhis etmektedir. Bu bahsi ondan istifade ve daha bazı 
ilâveler yaparak ben de Mecelle-i Umur-ı Belediye’nin birinci cildinde, 
sahife 518-552’de uzunca bir tedkik halinde neşretmiştim.

Cevdet daha sonra bu mevzûu üç ciltlik müstakil bir kitap haline 
koyarak İbn Batuta’ya Zeyl adıyla bir cildini neşretmiştir.
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Cevdet bu makaleleıi neşrettikten sonra Balıkesir’de çıkan Irmak 
mecmuasının Mart, Nisan ve Haziran 1928 tarihli nüshalarında “Şinasi 
İlhan imzasıyla çıkan “Ahiler ve teşkilâtları” makalesini de kendi 
makaleleriyle bir araya getirerek onun mütalaalarına da bazı haşiyeler, 
tenkitler ve ilâveler yapmıştır.

X .IL7. Terbiye Makaleleri
Ümmet mecmuası, 20 Temmuz 1326, sayı 8 (ilk yazıları).

Aynı nüshada Cevdet’in iki makalesi var. Birisi “Terbiye-i etfal: 
İngiliz terbiyesi”, imza M. Cevdet. Diğeri “Terbiye-i diniyede 
hatalarımız” başlığı altındadır ve İbn Sadi imzasını taşır. Cevdet ilk 
yazılarında bu adı kullanmaktadır.

Bu makalelerin sonuna yazdığı bir el yazısında:
“îşviçre’den ve Belçika’dan gönderdiğim mektuplardandır. Şura-yı 

Ümmet’in diğer nüshalarında da bazı mektuplarım vardır. Fakat o nüsha
ları bulamadım”, diyor.

X .IL8. Bir İmlâ Dersi Hakkında Tenkit
Tedrisat-ı İbtidaiye Mecmuası, sayı 11, sahife 3.

X .IL9. Mekâtib-i İbtidaiye Ahlâk ve Malûmât-ı Medeniye 
Dersleri Programı Etrafında

Tedrisat-ı İbtidaiye mecmuası, sayı 25-26, sahife 6, her sahifede 28 
satır.

X .II.1O. Bir Kablo Dersinin Münakaşası
Tedrisat-ı İbtidaiye mecmuası, sayı 23, sahife 9, her sahifede 28 

satır.

X .IL11. Dârülmuallimin’in Yetmişinci Sene-i Devriyesi 
Münasebetiyle Verilen Konferans

Tedrisat Mecmuası, sayı 32, sahife 26, her sahifede 36 satır, 17 

resim.

X .IL12. Dârülmuallimin’in Yetmiş Birinci Sene-i Devriyesi 
Vesilesiyle Müessesenin İlk Müdürü Cevdet Paşa’nın Hayat-ı İlmiyesi 

Üzerine Konferans:
Tedrisat Mecmuası, sayı 39, sahife 38, her sahifede 36 satır.
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X .IL13. Mekteb Ve Matbuat Âleminde İslâmiyet
Tedrisat Mecmuası, sayı 44, sahife 9, her sahifede 28 satır.

X .II.14. İlmî Ziyâretlerin Millî Terbiyemizde Yeri
Tedrisat Mecmuası, sayı 45, sahife 3, her sahifede 28 satır.
[Bu sayıda Cevdet’in resmi ve tercüme-i hâli vardır. Bu makaledeki 

resmin altında; kendisinin fazilet mükâfatı için namzet gösterildiği 
Türklerde talim ve terbiye tarihi taslağı adında bir eserinin derdest-i 
neşrolduğu ve bir de Dârülmuallimin’in son sınıfına mahsûs olarak bir 
küçük tefsir yazdığı yazılmaktadır. Bu makale bu kitaba konmuştur].

X .II.15. İki Fâzd Meslektaş İçin
Tedrisat Mecmuası, sayı 42, sahife 30, her sahifede 28 satır. (Ölen 

Hoca Said Efendi ile Hacı Said Bey hakkında).

X .II.16. Cemaat Mekteblerimize Bir Bakış Ve Terbiyemizdeki 
Buhran:

Tedrisat Mecmuası, sayı 48-49, sahife 15; her sahifede 36 satır. 
İstanbul’daki sıbyan yahut vakıf mektebi denilen müesseselerden bahseder 
ve onların isimlerini gösterir.

X .II.17. Alman ve Fransız Harsı:
Tedrisat Mecmuası, sayı 50-51, sahife 11, her sahifede 28 satır.
[Anatol Löruva Bolyo’dan, Edmon Tiy’den doğrudan doğruya 

tercüme olarak Cevdet’in ilk tesadüf edilen yazısı].

X .II.18. Ernest Lewis:
Tedrisat Mecmuası, sayı 52, sahife 8, her sahifede 28 satır.

X.II.19. Hars Etrafında Mütefekkirler:
Tedrisat Mecmuası, sayı 53, sahife 7, her sahifede 28 satır.
(îbn Haldun, Döhum, Liyar hakkında izâhât ve mukayese).

X .II.20. Şimal Müverrihi Zeki Velidi Ve Yarınki Hars:
Tedrisat Mecmuası, sayı 54-55 sahife 15, her sahifede 28 satır.

X .IL21. Yarınki Talim ve Terbiye Müesseseleri:
Tedrisat Mecmuası, sayı 56, sahife 2, her sahifede 28 satır.
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X .H.22. Hazreti Eahriâlem Efendimizin Velâdet-i Seniyyeleri 
Münasebet-i Mübeccelesiyle:

Tedrisat Mecmuası, sayı 61, sahife 3, her sahifede 28 satır.

X .H.23. Berlin ve Paris Şark Dilleri Mektebi:
Tedrisat Mecmuası, sayı 63-64, sahife 15, her sahifede 28 satır.

X .IL24. Bir Şark Zekâsı: Âmâ Zeyneddin:
Tedrisat Mecmuası, sayı 65, sahife 6, her sahifede 28 satır.

X .IL25. Selim Sabit Hakkında:
Tedrisat Mecmuası, sayı 68, sahife 8, her sahifede 28 satır.

X .IL26. Pek Değerli Bir Mürebbînin Zıyaı: Binbaşı Mehmet Ali 
Bey

Muallimler Mecmuası, sayı 3, sahife 2, sütun 4, her sütunda 36 satır.

X .IL27. Halk Karşısında Medrese Ve Mekteb:
Muallimler Mecmuası, sayı 7, sahife 4, her sahifede 35 satır. 

(Bu makale bu kitaba konmuştur).

X .H.28. Rus Müsteşriki Bartolt ve Türkiyât:
Muallimler Mecmuası, sayı 8, sahife 4, her sahifede 35 satır.

X .IL29. Avrupa’da Vakıf Paralar ve Teşvikat-ı İlmiye:
Muallimler Mecmuası, sayı 17-18, sahife 5-6, her sahifede 28 satır.

X .IL30. Rum Silloğu ve Vakıf Mükâfâtları:
Muallimler Mecmuası, sayı 20, sahife 6, her sahifede 28 satır.

X .IL31. Zoğrafosve Panas’m Vakıf Mükâfâtı ve Rum Mesaî-i 
İlmiyesi:

Muallimler Mecmuası, sayı 21, sahife 15, her sahifede 28 satır.

X .IL32. Ermeni Mesayî-İ İlmiyesi: Ve Venedik’te Sen Lazar 

Dervişleri Akademisi:
Muallimler Mecmuası, sayı 23, sahife 15, her sahifede 28 satır.

X .IL33. Yahudi Ruhu ve Mesaisi:
Muallimler Mecmuası, sayı 27-28, sahife 41, her sahifede 28 satır.
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X .II.34. Şeyh Sadi’nin Şark ve Garpta Muhibleri:
Muallimler Mecmuası, sayı 29, sahife 7, her sahifede 28 satır.

X .IL35. Türk İrfanında Kitapla Tecrübe Usûllerinin 
Mücadelesi: İskolâstik Kavgası

Muallimler Mecmuası, sayı 34, sahife 3, her sahifede 28 satır.

X .IL36. Kâtip Çelebi:
Muallimler Mecmuası, sayı 38 - 48,sahife 97, her sahifede 28 satır.

X .IL37. Oğuznâme-Kitab-I Dede Korkut
Yeni Mecmua, 5 Mart 1331 fevkalâde nüshası, sahife 4, her sahifede 

ikişer sütun, her sütununda 48 satır.

X .IL38. İskolâstik:
Yeni Nesil mecmuası, Salih Zeki için basılan fevkalâde nüsha, 4 

sütun, her sütunda 54 satır.
[Cevdet bu makaleyi Salih Zeki’nin aynı nüshaya konulan ve çok iyi 

yazılmış olan iskolâstik hakkındaki yazısı dolayısıyla yazmıştır. Daha 
sonra Yusuf Akçura’nın Dârülmuallimin’de “Hayatımızda ve 
mekteblerimizde iskolâstik” mevzûu etrafında vermiş olduğu bir 
konfransa cevaben ve tevsîan yazdığı ve neşredemediği ikinci bir 
makaleyi de bu kitabın 219-224. sahifelerine dercetmiştim. Yusuf 
Akçura’nın konferansı Son Saat gazetesinin 18 Mayıs 1925 tarihli nüshası 
ile intişar edilmiştir. Muallimler Mecmuası’nın 34. sayısında da yine bu 
mevzûa dair bir makalesi vardır. Bu mevzûu tedkik etmek isteyenler 
bunların hepsini gözden geçirmelidirler],

X .IL39. Bursa’da Gâzi Umur Bey Camii Kitâbesi Ve Birkaç 
Mühim Kitap.

Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, sayı 2, sahife 4.
[Makalede kitâbenin fotoğrafı vardır. Vesika olarak Arap harfi ile 

Türkçe metinler de dere olunmuştur].

X .II.4O. İbn Sina: Hayatı Ve Âsârı.
4 Şubat 1341 Tanin gazetesi, 2 buçuk sütun.
[Bu makale bu kitabın 46-50. sahifelerine aynen nakledilmiş ve İlmî 

kıymeti hakkında uzun bir mütalaa yazılmıştır].
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Cevdet’in Basılmamış Olan Eserleri

Tamamen yazılmış olduğu halde basılmamış olan eserleri pek azdır 
ve ancak iki tanedir. Bunlardan birincisi: “Cumhuriyet’te tarih” adını taşır, 
îlk mekteblerin dördüncü ve beşinci sınıfları için yazılmıştır. Vekâlet bunu 
kabul etmiş, programa koymuş ve basılması için devlet matbaasına emir 
vermiş ise de “eser baştan başa baltalanmış, yüz sahife ve bir kaç bin 
kelime çıkarılmış olduğu” için eseri bu şekilde bastırmaktan vazgeçtiğini 
Cevdet Vekâlet’in 18 Ağustos 1927 tarihli tahriratı üzerine yazdığı 
haşiyede söyler.

İkincisi: “İslâm terbiyesi” adındadır. Bunu da ilk mekteblerin üçün
cü sınıfı için yazmıştır. “Askere din dersleri” kitabının biraz tadil edilmiş 
şeklidir. Bu eser evrâkı arasında mevcuttur. Fakat niçin basılmadığını 
anlayamadım.

X.IV. Cevdet’in Yazmayı Tasarladığı Eserler

Cevdet kitaplarının, makalelerinin ve konferanslarının ötesinde 
berisinde birçok kitaplar ve risaleler yazacağını vesile düştükçe söyler. 
Bunların içinde pek mühim olanlar da vardır. Meselâ bir yerde Corci 

Zeydan’m ¿jjd’sine, diğer bir yerde Maverdî’nin

’sine zeyil yazacağını bildirir. Bunlara muvaffak olsaydı 

beynelmilel büyük bir şöhret sahibi olacağında şüphe edilemezdi. Fakat 
ömrü vefa etmedi.

1932’de neşretmiş olduğu “îbn Batuta’ya zeyil” adındaki eserinin 
kapağında bu türlü eserlerinin adını Arapça olarak anlatır ve sayar.

Ben tercümelerini koyuyorum:
1. Türkiye’de talim ve terbiye tarihine medhal.
2. Selçukîler, Moğollar, Timurîler ve Osmanhlar devirlerinde divan 

ve siyakat yazıları tarihine medhal.
3. Feridun Bey münşeâtma medhal.
4. Anadolu, Rumeli, Macaristan, Kafkasya ve Suriye’de I ürk 

istatistikleri tarihine medhal.
5. Âlî’nin Menakıb-ı Hünerverân’ına medhal.
6. Âşık Paşazâde Tarihi’ne medhal.
7. İbn Haldun Mukaddeme’sine medhal.
8. Kâtip Çelebi’nin hayat ve eserlerine medhal.
9. Okmeydanı Tekkesi ve okçuluk tarihine medhal.
10. Ayasofya Kütüphanesi’ndeki vakıf kitaplar tarihine rehber.
11. Bazı vakıf kitaplarla fermanlar ve berâtlara şerhler.
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12. Mısırda’ki Türk âlim ve müverrihleri.
13. Sultan Veled Divan’mda Ahî Mehmet kakkındaki manzumeye 

şerh.
14. Simavnalı Bedreddin’in hocası Ahlatlı Hüseyin’in tercüme-i 

hâline hâşiye.
15. Oğuznâme ile İlyada hakkında mütalaalar.

Bunlardan haşka öteki basma eserlerinin kapağında “İstanbul 
âbideleri kılavuzu” adında bir eseri olduğunu yazdığı gibi yukarıda geçtiği 
veçhile Dârülmuallimin’in son sınıfına mahsûs olarak bir küçük tefsir 
hazırladığını da yazar. Böyle bir teşebbüsten bu kitabın dördüncü 
bölümünde de bahis geçer.

Fakat Cevdet’in bu eserleri tamamen değil, kısmen olsun yazdığına 
ihtimal verilmemelidir. Esasen bu türlü ilim adamlarının hayal de olsa bu 
gibi büyük emel ve arzuları vardır. Buna ilme ve insaniyete hizmet hevesi 
sâik olduğu kadar edinmiş olduğu bilgi ve toplamış olduğu kayıtlar ve 
vesikalar da cesaret verir.

Cevdet’in îbn Batuta’ya zeyl’i çıktığı zaman bu kitapların adlarını 
gören ilim adamları çok sevinmiş ve hepsi ağızdan veya yazı ile bu 
kitaplar hakkında Cevdet’ten malûmât istemişlerdi. Bunlardan birisi de 
Ziyâeddin Fahri’dir. O zaman Avrupa’da içtimaiyat tahsil eden ve Türk 
içtimaiyatçısı Ziyâ Gökalp hakkında bir etüd hazırlamak isteyen bu genç 
mütefekkir Cevdet’in îbn Haldun hakkındaki eserini görmek istemiş ve 
ondan şu cevabı almıştır:

“Bunlar kitap şeklinde tensîk olunmuş değildir, yalnız notlardır. Ve 
nihayet risale denilebilecek bir şekle konulabilirler. îbn Batuta zeyl’inde o 
ve ona benzer risaleleri haber verişimden maksat, belki bir kitapçı, belki 
bir resmî ilim makamı alâkadar olur da onlardan bir veya bir kaçını ikmâl 
ve tab’a heveslenir, benimle teatî-i efkar eder zannıdır.

Yoksa notlarımın hiç bir nevini tamamıyla kitap haline getirmiş 
değilim. Lâkin herhangi birini -esaslar ve müteferri notlar, muhtıralar 
mukayyed olduğu için- iki üç ayda tamamlamak benim için mümkündür”, 
demekle beraber yine az çok bir şey yazmış olacak ki biraz aşağıda, şu 
malûmatı veriyor:

“...İşte kardeşim Ziyâ Bey; bu risaleciğin doğum ve bitim tarihçesi 
bununla hulâsa edilebilir. Ben îbn Haldun’un “kemâl ve inhitat’ nazari- 
yesini, tarihî şuûnun muhît ve zaman ile şediden alâkası olduğunu, ileri 
sürülen fikre, imana, düstura fiilen fedakârlık derecesinde sadık kalma
dıkça bir zümre teşkili ile uzun müddet idamesine imkân olamayacığını, 
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gösteren tecrübî mütalaasını, işte hâsseten bu üç noktayı alınıştım. 
Misalleıle izah ve asrımızda yaşayan nazariyelerle mukayese eylemiştim.

Aziz kaıdeşim, zannetmem ki bu meselelerde beni ilim âlemine 
meçhul bir şey bulmuş vaziyetinde görebilesiniz. Bununla beraber biraz 
teşvik görürsem Arapça metni ve Türkçe tercümesinden lâzım gelen bazı 
kısımlarını aynen basmak şartıyla işe girişebilirim”.

Cevdet bu zannmda aldanmamış, aradan biraz geçer geçmez Maarif 
Vekâleti şu iki tahrirât ile iki eser yazmasını kendisinden istemiştir. 
Tahrirâtlar aynen şunlardır:

Muallim M. Cevdet Beyefendi’ye

Vekâlet, liselerin Felsefe ve îçtimaiyât derslerinde talebeyi 
düşündürmeye ve tedkik ve tetebbûa sevketmek üzere şark ve garp 
filozoflarının eserlerinden bazılarını tercüme ettirerek neşretmeye karar 
vermiştir.

îbn Sina’nın “Kitabü’n-nefs”inden liselerin Felsefe ve îçtimaiyât 
derslerini alâkadar edecek parçaların tarafınızdan Türkçeye tercüme 
duyurulmasını ve İbn Haldun “Mukaddime”sinden yine liselerin mezkûr 
derslerine taalluku olan parçaların tarafınızdan bugünkü Türkçeye 
çevrilmesini rica ederim. Bu eserlerin bir an evvel talebenin eline geçmesi 
Vekâletimizce mültezemdir. îşe başlanıldığının bildirilmesini ve 
tercümenin ne vakte kadar bitirileceğinin iş’ar buyurulmasını rica ederim 
efendim.

15/3/1934 Maarif Vekili

Muallim M. Cevdet Beyefendi’ye

Gerek îbn Sina’dan gerek îbn Haldun’dan tercüme buyurul makta 
olan parçaların başına tarafınızdan birer mukaddeme yazılmasını ve 
mukaddemelerde bu iki şahsiyetin İlmî hayatı, eserlerinin zamanlarına 
göre kıymeti ve ilim âlemine yaptıkları tesirler hakkında lise talebesini 
tenvir edecek izâhât verilmesini ve bu mukaddemelerin eserlerin 
tercümeleri ile birlikte Vekâlete irsâl buyurulmasını rica ederim efendim.

1/7/1934 Maarif Vekili

Cevdet bu emirlere cevaben yazdığı bir arîzada îbn Sina nın 
Kitabü’n-Nefs’ini kaybettiğinden bunun yerine bu filozofun el- 
îşarât’mdan lise son sınıf talebesini alâkadar edecek bahisleri tercümeye 
müsaade duyurulmasını istemiş, Vekâletçe buna da muvafakat edilmiştir.
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Nihayet 28/7/1934’de eserin başlangıcı müsvedde hâlinde takdim 
edilmiştir. Vekâletten aldığı 2/8/1934 tarihli tahriratta tercümenin şükranla 
kabul edildiği bildirilmiş ve Cevdet de bu tahriratın zarfı üzerine: “Eser 
resmen makbule geçmiş, elhamdülillâh. İftihar ederim”, fıkralarını yazıp 
mûtâdı veçhile altını M. Cevdet diye imzalamıştır.

Cevdet’in yazısı hakîkâten makbule geçmiş olacak ki talim ve 
terbiye idâresi reisi İhsan Sungu ayrıca yazdığı bir mektupta:

“İbn Haldun Mukaddime’sini lise talebesi için tercüme ve başına bir 
mukaddeme yazmayı derûhte buyurmuş olduğunuzdan dolayı 
minnettarım. Bu sûretle yalnız lise talebemizi değil, hepimizi İlmî ve 
üstâdâne bir dersten feyiz-yâb etmiş oluyorsunuz. Bütün ömrünü 
talebesinin istifadesi nokta-i nazarından “kayd-ı mevcut ve sayd-ı 
mefkud”a hasretmiş bir üstâda yakışan da budur”, demiştir.

Esefle haber vereyim ki Cevdet rahatsızlığı dolayısıyla eseri tamam
layamamıştır. Bahsolunan başlangıç bu defa Maarif Vekâletinden 
istenerek lütfen iade edilmiş olduğu için bu kitabın üçüncü bölümüne 
konulacaktır.

Bundan sonraki on birinci paragrafta Cevdet’in notlarından ve 
vesikalarından bahsolunurken yani Cevdet’in yazmayı tasarladığı 
eserlerden bahsedilirken bu mevzûa tekrar temas edilecektir.

X.V. Cevdet’in Konferansları
Cevdet’in iyi bir konfransçı olduğunu evvelce söylemiştim. 

Arkadaşları ve talebeleri de yazılarında buna temas ederler. îşte bundan 
dolayıdır ki bir çok mevzularda konferansları da vardır. Bu konfransların 
listesini kendisi tertip etmiş ve bir kitap yahut mecmuanın kapağında 
neşreylemiştir. Bu listeye göre yirmi sene içinde Cevdet 75 konferans 
vermiştir. O tertip veçhile bu listenin bir sûretini aşağıya aynen koydum:

DİL: İlk tercümeler, Kastomonu şîvesi, Bolu şîvesi, Bakü şîvesi, Niş 
şîvesi, Cevdet Paşa’nın yazı lisanı, Vefik Paşa’nın yazı lisanı, Hüseyin 

'Rahmi’nin yazı lisanı, Ahmet Midhat Efendi’nin yazı lisanı, Mahmud 
Sadık Bey’in yazı lisanı, Cenab Bey’in yazı lisanı, Salih Zeki Bey’in yazı 
lisanı, îshak Efendi’nin yazı lisanı, İlmî ıstılâhlar, Ali Şir’in lisanı ve 
hizmet-i İlmiyesi.

ESÂTİR: Yunan ve İran esâtirinin mukayesesi, Şehnâme ve Türk 
esâtiri, Şehnâme ve Nibelongen, Battalnâme, Hamzanâme Rolan ve şark 
destanları, îlyada’nın Arapça tercümesi üzerine mülâhazalar, Oğuznâme 
ve Dede Korkut, Türk gemicileri ve masallar.

TERBİYE ve USÛLİYÂT: Türk ve İslâm terbiyesinde elifba 
tarzları, İsviçre’de terbiye, Belçika’da terbiye, Enderun terbiyesi, Millî ve 
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gayıi millî terbiye, Bir Senelik Alman neşriyât-ı terbiyesi, Alman 
çocuklarına tarih dersleri ve metodlar, Yirminci asırda tarih, Kâtip Çelebi 
ve tedrisat programları, Ali Kuşçu ve programlar, Muallim kütüphanesi 
teşkili, Fatih devrinde kitaplar, Türk usûlcüleri, Descartes ve metod. 
Gazali ve metod, Cevdet tarihinde usûl.

MİLLÎ TARİH ve MÜESSESELER: İstanbul vakıf mektebleri, 

Sokullu müesseseleri, Fatih müesseseleri, İstanbul kütüphaneleri, İstanbul 
ve Kahire müzeleri, Ayasofya kütüphanesi ve Türkiyat, Mimar Sinan’ın 
yaptığı medreseler, Petersburg Müzesi ve İslâmî-Türkî eserler, Okçular 
Tekyesi ve millî hatıralar, Ahî müesseseleri ve nizâmnâmeleri.

ADAMLAR ve ESERLER: İstanbul’da kitap âşıkları, İstanbul’un 
ilk, müderrisleri, Kayserili Davud ve eseri, Konyalı âlimler, Bursalı 
mütefekkir ve muallimler, Âsim ve lisan kamusları, Yakut Hamevî ve 
coğrafî kamusu, Aybekoğlu ve tarihî kamusu, Kâtip Çelebi ve iki kamusu, 
Alman Perç ve tasnif usûlü, Flügel ve Kâtip Çelebi, Mürebbi Peko ve 
eseri, Kalapared ve eseri, Flömuva ve eseri, Brocelmann ve eseri, Rus 
müsteşrikleri Radlof Bartold, Ermeniler ve Venedik akademisi, Rum 
zenginlerinin İlmî hayrâtı, Yahudi ruhu ve mesaîsi, Türk ahlâkçıları, Câhız 
ve Türkler üzerine kitabı, Hamdı, Galip, Halil beylerin İlmî eserleri, Bir 
şarkzekâsı: Âmâ Zeyneddin, Uzun Firdevsî ve efsaneler.

Bu konferansların bir çokları makale şeklinde basılmış, bir kısmı da 
yazmayı tasarladığı eserlere esas olmuştur. Basılmamış olanlardan 
bazılarının müsveddelerine kısmen veya tamamen evrâkı arasında 
rastgelinmektedir. Yazılıp yazılmadığı belli olamayanlar da vardır. Hatta 
bu listeye girmeyen konferanslarının müsveddeleri de görülüyor.

Ancak bunlardan bir tanesi çok hayret ve alâka uyandırmış, hattâ 
dinleyenlerden birisi olan zamanın Maarif nazırı Ahmet Şükrü Bey 
Cevdet’in ihâtasına ve verdiği malûmâtın derinliğine şaşmış olacak ki 
kendisinden izâhât istemeye mecbûr olmuş ve Cevdet de bu izâhâtı 
yazarak vermiştir.

İleride talim ve terbiye, yahut maarif tarihi yazacak olanlara bir çok 
me’ hazlar gösteren bu arîzayı ehemmiyetli gördüğüm için aynen 
dercedi yorum:

Maarif Nazaret-i Celîlesi’ne

Zât-ı sâmi-i devletleri Dârülmuallimin’in yetmişinci sene-i devriyesi 
münasebeti ile verilen konferansta bahsi geçen Fatih medreseleri 
hakkmdaki malûmâtın nerelerden alındığını istizah buyurmuşlar. Dâr-ı 
mezkûr müdürü Kemâl Beyefendi vasıtası ile şeref telâkki ettiğim emr-i 
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âlîye icâbeten mütalaa-i âcizânemi arzetmek üzere makam-ı celîl-i 
nezârete iki defa geldimse de teşerrüf saadetine nail olamadan avdet ettim. 
Bu zaruret karşısında varakpâremle maksada vusûl tarîkini iltizâm 
ediyorum. Medâris-i mezküre hakkında talebeye verilen malûmât muhtelif 
menbalardan alınmış ve ayrı ayrı me’haz zikrine ihtiyaç görülmemişti:

1. Asıl medreselerden, tâli ve âlî kısımlar, aşağı derecedeki 
mekteblere, şimdiki ibtidaî ve rüşdîlere muallim [ve c’âmilere imam] 
olacakların görmesi meşrût 10 ders ile teşkilât-ı medâris hakkında, - 
1008’de vefat eden-, Ali Efendi’nin Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde 
mevcut gayrı matbû cüzlerinde izâhât vardır. Müverrih-i mârûf Baron 
Hammer Tarih-i Osmanî’sinin üçüncü cildinde ve tercümesinin 232. 
sahifesinde Alî’den naklen bu dersleri ve yalnız bunları görenlerin 
medreselere değil ancak mekâtibe muallim olabileceklerini yazar. Gerek 
Âlî’de, gerekse de Hammer’da (tercümesinin üçüncü cildi, 311. 
sahifesinde) bu dersleri muhtevi kütüb-i resmiyenin esâmisi mesturdur.

2. Bir me’hazım da müsteşrik Morace Dosson’un gayet büyük 
hacimde ve müze kütüphanesinde mevcut eseridir.

3. RahipToderini’nin Edebiyat-ı Osmaniye adındaki eserinin bazı 
yerleridir ki musikişinas Rauf Yekta Bey’in husûsî kütüphanesinde biraz 
mütalaa etmiştim.

4. Gerek 10 ders-i ibtidaiye, gerek tâli ve âlî durûs-ı medresiyeye ait 
olup resmen okutulan tekmil eserler; medreselerin tedârik ettiği “kıyem-ı 
ilmiye”den “kemiyet-i tefekkür” üzerine en sahih malûmât bunlara 
müstenittir ve daima böyle olacaktır.

5. Medreselerde tatbikat-ı tedrisiye yapıldığını ve bunların yalnız 
muallimle talebe arasında değil bütün tullab meyanında ve bilhassa muid 
denilen muallim namzetleri tarafından icra edildiğini mübeyyin kayıt Koçi 
Bey’in Esat Efendi Kütüphanesi’nde mevcut el yazısı ve bilâhere 1279 ve 
1303 tarihlerinde Şinasi ve Ebüzziyâ merhûmların tab’ eylediği eserinin 
“Medaris nizam-ı kadîmi” lâyihasmdadır. İlk müdürümüz Cevdet Paşa’nın 
tarihinde Koçi Bey’den naklen ve ma’a-ilâvât izâhât vardır (cilt 4).

6. Derslerin daima münakaşa, müzâkere ve teksif usûlü ile 
yürüdüğünü, takrir-i mahz metodunun merdud olduğunu medrese 
metinlerine yazılan şurûh ve havâşî gösteriyor ki talebe bu sayede her 
şeyin “niçin”ine, bir mütalaanın lehine ve aleyhine muttali oluyordu. Bu 
münakaşalı usûl, su-i istimalinden sarf-ı nazar son zamanlara kadar devam 
etmişdir ki mekteblerde görülmemiş ve Satı Bey’den evvel 
Dârülmuallimin’de ve mekâtib-i ibtidaiyede tatbik edilememiştir.

7. İhtisas dersleri müstesna olarak bütün durûs-ı ibtidaiye ve 
tâliyenin aynı müderris ve muallim tarafından irâe ve nihayet 
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mütehassıslara devredildiğini Koçi Bey ve Tarih-i Cevdet yazar ve 
filiyatta da şahittir.

8. Mualliminin ve müderrisinin tedricen terfi ve maaşlarının tezyidi 
meselesi mezkûr iki müellifte ve Taşköprülü oğlunun Şekaik-i 
Numaniye’sinin bilvesile muhtelif yerlerinde musarrahtır.

9. Asıl âlî kısımda tedris edilen felsefe dersleri programına gelince: 
aksâmmı Kâtip Çelebi’nin zikr ve işâret eylediği eserleri tedârik ve 
onlardan istihraç ettim. Arzu buyurulduğu takdirde tafsilâtı ile 
arzedebilirim. Zâten yüklü olan konferansta talebeye fazla teşrihâtta 
bulunmak istemedim.

10. Hazreti Fatih ve Süleyman-ı Kanunî’nin tedrisât programlarında 
akliyâta [riyaziyât ve tabiîyât] ehemmiyet-i lâyika verildiğini ve yalnız 
edebiyat ve şer’iyat ile kalınmadığını müş’ir kayıt Kâtip Çelebi’nin 
Türkçe Mizanülhak’ının mukaddemesi ile Arapça Keşfü’z-Zünûn’un, 
ulum-ı hikemiye faslı mütalaasından çıkarılmıştır.

11. Durûs-ı aşere arasında mezkûr “İlmüT-âdâb”ı talebe, âdab-ı 
muaşeret zannetmesin diye “âdâb-ı mubâhase ve usûl-i tedris” şekline 
koydum. Bu müeyyidât yardımıyla verilen konferansta Fatih cennet- 
mekân medreselerini ve usûl-i talim ve terbiyesini “enmûzec” olarak 
irâeden çekinmemiştim. îhtiramât-ı kemterânemi bu vesile ile arzeylerim.

24 Nisan 1332 Dârülmuallimin
M. Cevdet

Maarif Nazırının Buyrultusu

Madem ki bu kadar tetebbûâtta bulunulmuştur. “Memleketimizin 
tarih-i tedris ve terbiyesi”ni kitap şeklinde meydana getirmek kolaylaşmış 
demektir. Böyle bir kitab evvelâ metinleri zikretmek sonra onları tavzih ve 
teşrih eylemek sureti ile vücuda getirilirse pek nâfi olur, âdeta Osmanh 
Medeniyetine canlı bir şahit yaratılmış derecesinde hizmet edilmiş 
bulunur. Bu eserin vücuda getirilmesi zımnında Cevdet Bey’e iade.

26 Nisan 1332
*

* *

Cevdet’in Bağdat’ta bulunan Satı Bey’e göndermiş olduğu aşağıdaki 
mektup eserleri hakkında elim bir sergüzeşt ihtiva ettiği için onu da bu son 
olarak bahse dercediyorum:

“Bir buçuk ay oldu. Fikret merhûmun vakti ile bendelerine yazdığı 
hatırayı iade sûreti ile kemterlerini dilşâd etmiştiniz. Sizi maddeten kaybe
den dostlarınız ve arkadaşlarınız mânen vicdânlarında yaşatmakta idiler.
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Onlardan biri de Cevdet’inizdir. Binaenaleyh onu İstanbul’dan 
müfarakatinizden sekiz on sene sonra bir mektupla bahusus o mektuba pek 
aziz bir ruhun gölgesini leff sûreti ile taltifiniz ihyakâr olmuştur.

Sağolunuz üstâd! Çok tecrübe ettim, vakti ile birbirinin kadrini 
lüzumu derecede bilmeyenler uzun bir iftiraktan sonra fazla sevişiyorlar. 
Bunun hiç değilse nefsim itibarı ile sıdkına iman etmişimdir. Ben şimdi bir 
kaç cihetten arıyorum. Eğer Cenab-ı Hakk velev benim seyahatim şeklinde 
olsun bir vesile ile sizi tekrar görmek nimetini ihsan ederse mülakatımız 
kim bilir ne kadar İlâhî olacaktır!

Keskin zekânızın meçhulü olmayan sebepler tahtında ben çok sıkın
tıdayım. Feyizkâr delâletinizle Dârülmuallimin’in sakafi altında toplanmış 
olan dostlarınızın İhsan Şerif ve Hafız Kemâl beylerden mâ’adası bütün 
dağıldılar. Öbür taraftan Salâhaddin Bey gibi bir zekâ cevherini kaybettik. 
Evet! mezarı başında ulvî olduğu kadar hazin nutkunuzla hepimizi ağlattı
ğınız merhûm Ali Nusret’in yarası unutulmadan Salahaddin’i de elden 
kaçırdık. Maamafih yeminle tekit edeyim: Muvakkaten veya ebediyen 
kaybettiklerinizin necib hatıralarını fiilen kemâl-i ihlas ile muhafazaya 
sa’yeden bendenizden gayrı kimse yok gibidir. Ben mizacım icabı uzun 
bir imtihandan sonra sevdiğim zatları asla unutmam. Yani senenin muay 
yen zamanlarında onları tahattura vesileler hazırlarım.

Emellerimden biri Darülmuallimî’nin seksen yıllık hayatına dair 
senelerden beri cemeylediğim vesikaları terkib ile bir (müntehebât) 
yapmaktır. Daha doğrusu bunu ikmâldir. Basılmak yani aynen basılmak 
mukadder olmazsa vefatımda kitaplarım arasında vakıf sûreti ile Millet 
Kütüphanesi’ne nakli ile muhafazasını vasiyet edeceğim. Bu eserde size 
ve kıymetli yazılarınıza ait hisse pek şereflidir üstâd. Sizden sonra gelen 
müdürler arasında Servet Bey çok kıymetli bir gençti. Maalesef bunu da 
dört ay içinde kaybettik. Fatih’te merhûm Salih Zeki Bey üstâdımızın 
kabri yanında ebediyetin komşusudur. Zavallı Servet Bey!

Üç seneyi mütecâviz bir müdetten beri Robert Kollej'deyim. Hafız 
Kemâl Bey’i de Robert Kollej'e, aldık, iki sene evvel Erkân-ı Harbiye-i 
Umûmîye’nin açtığı müsabakaya girmiş ve neferler için açık, canlı, 
medenî misallerle dolu bir din kitabı yazmıştım. Beni aldatarak borç 
altında bıraktılar. Elyevm iki bin kadar kitap elimdedir. Sonra bir de 
dostunuz Süleyman Şevket Bey’in muâvenet-i nakdiyesi ile Şehnâme’nin 
lise talebesine mahsûs bir hulâsasını yazdım. Her iki eser için yedi yüz elli 
lira borca girdim. îki yıldır belim büküldü, hâlâ ödeyemedim. Eserler 
satılsaydı masraf çıktıktan başka biraz da kâr ederdim. Lâtin harfi işi 
bitirdi ve iki bin din kitabından ancak otuz tane, Şehnâme hulâsasından



OSMAN ERGİN 337

ancak yüz tane satılarak bütün muamele durdu. Zât-ı âlileri belki muttali 
olmamışsınızdır diye bu iki eseri takdim ediyorum.

Sizden bir ricam var: Tabiîdir ki bu ricamın is’âfı imkân ile meşrut
tur. Mümkün değilse bir şey yapılamaz. Bendeniz şunu soruyorum. Bu 
kitapları re’sen veya tadilen Arapça’ya tahvil ile tab’a imkân var mıdır? 
Irak’ta bu gibi eserlerin tahririne ihtiyaç varsa bendeniz Arapça tahrire de 
çalışırım.

Hatırıma bir şey daha geliyor: îslâmda talim ve terbiye tarihi 
mevzûuna dair oralarda bir şey yazılmış mıdır? Yazılmadıysa âtiyen 
lüzum yok mudur? Demek istiyorum ki bu ve bu gibi şeylere dair 
bendenizin bir şey yazmam caiz ve mümkünse lütfen bildiriniz. Bendeniz 
îslâmiyetle Türkçülük ve Arapçılık temayülâtını muhtelif şekilde telife 
çok şükür kadir olduğum için her üç esas dairesinde yazı yazarım. Ve 
daima da öyle yazmışımdır.

Arz ettim ya, yediyüz elli lira borcum var. Maişetin fevkalâde 
daraldığı ve nefsimden gayri bir kaç insana muâvenete mecburiyetim 
olduğu şu zamanda nâhak yere ve ahlâkımın cezası olarak ağır bir darbe 
yiyişim çok gücüme gitmiştir. Tasvirine çalıştığım zeminlerde bir şey 
yazmaya ve o taraflarda sizin delâletinizle bir şey tab’ ve füruhtuna imkân 
varsa hem borçtan kurtulurum hem İslâm âleminin bir köşesine ilmen 
hizmet etmiş olurum.

Üstâd! sizin gibi kıymetli bir İstanbul çocuğunun Irak 
Dârülmuallimini terbiye kürsüsünden gelen sıcak ve munis sesiniz bilseniz 
beni ne kadar mestetti. Kemâl-i hürmetle ellerinizden öper ve refika-i 
âlâlerine tazimâtımı takdim ve yavrucuk Haldun’a İbn Haldun kadar 

kemâl temenni ederim efendim”.
Daima hürmetkârınız

M. Cevdet
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XI. CEVDET’İN KİTAP SEVGİSİ
TOPLADIĞI KİTAPLAR, VESİKALARLA ALDIĞI NOTLAR 
VE KÜTÜPHANELERİN ISLÂHI, KİTAPLARIN TASNİF 
ve TESCİLİ HAKKINDAKİ FİKİRLERİ

Cevdet’in bu cephesi şimdiye kadar gördüğümüz cephelerinin 
hepsinden üstündür. Bununla beraber en az tedkik edebildiğim de budur. 
Gerek kitaplarını, gerek vesikalarıyla notlarını birer birer gözden geçirmek 
zamana ve ihtisasa taalluk eder. Buna ise ben mâlik değilim. Onun için bu 
bahiste ancak bir kaç vesika dercetmek maksadıyla biraz izâhât vermekle 
iktifa edeceğim. Cevdet’in bu cephesini:

1. Cevdet’in Kitap Sevgisi ve Beğendiği Muharrirler, Müellifler ve 
Kitaplar

2. Kitaplarını Vakfetmesi
3. Basma ve Yazma Kitapları Hakkında İzâhât
4. Topladığı Vesikalar, Yazılar, Levhalar ve Maktu’alar
5. Aldığı Notlar, Çıkarttığı Kayıtlar ve Hülâsalarla Yazmayı 

Tasarladığı Kitaplar
6. Kütüphanelerin Islâhı ve Kitapların Tasnif ve Tescili Hakkmdaki 

Fikirleri
olmak Üzere Başlıca Altı Kısımda Tedkiki Mümkündür.

XL1. Cevdet’in Kitap Sevgisi ve Beğendiği Muharrirler, 
Müellifler ve Kitaplar

Cevdet’te kitap sevgisi topladığı kitaplarla, yazdığı eserlerle, aldığı 
notlarla sabittir. İstanbul kütüphanelerinde bulunup da tedkik etmediği 
kitap kalmadığı gibi Avrupa kütüphanelerindekilerine de hiç olmazsa 
fihristlerinden muttali olmuştur denilebilir.

Bu türlü adamlara “kitap kurdu” derler. Fakat Cevdet’e “kitap 
delisi” demek daha doğru olur.

Cevdet’in kitap hırsı herhangi bir terekede yahut herhangi kitap satı
şındaki heyecan ve tavrından derhal anlaşılırdı. Kendisinde olmayan bir 
kitabı elde etmek için hiç bir fedakârlıktan çekinmezdi. Buna dair bir çok 
hâdiseleri kitapçı arkadaşları Raif ve Ahmet Hamdi yazılarında tesbit et
mişlerdir.

Cevdet Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca ve hattâ İngiliz
ce eserlerin en ziyâde tarihe, felsefeye, dile ve dine taalluk edenlerini 
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tercihen alırdı. Şu halde meslek ve ihtisası hep bu vadide dolaşırdı 
diyebiliriz.

Bunu bir dereceye kadar topladığı kitaplardan anlayabildiğimiz gibi 
hangi müellif ve muharrirleri sevdiğini ve hangi kitaplara kıymet verdiğini 
de hatıra defterine kayıt ve tesbit etmiştir. Nitekim daha evvel bu kitabın 
86. sahifesinde 11 sene talim ve terbiyesiyle iştigal etmiş olduğu Nejat’a 
okutmuş olduğu kitapların listesini de neşretmiştim. Burada da beğendiği 
muharrir ve müelliflerle kitapları göreceğiz:

Garp mütefekkir ve muharrirlerinden kimlere kıymet ve hangilerinin 
eserlerini takdir ettiğini daha evvel 295-297. sahifelerde görmüştük:

Edebî Eserlerini En Çok Sevdiğim Kalem Sahipleri
Mehmet Âkif, Namık Kemâl, Abdülhak Hâmit, Rıza Tevfik (gerek 

Türkçe nefeslerine, gerek felsefî makalelerine bayılırım), Fazıl Ahmed 
(hezeliyâtta misli yoktur), Süleyman Nazif (nesr-i âteşînini pek ziyâde 
takdir ederim, ahlâkını değil), Hüseyin Cahit (sade makalelerini, tercüme
lerini beğenirim), Refik Halit (tasvirlerine hayranım), Ömer Seyfeddin 
(hikâyelerini severim), Haşan Bedreddin (tercümelerinde Frenk kokusu 
yoktur severim), Ahmet Rasim (eski İstanbul hayat ve adamlarını tasvirine 
hayranım), Ali Rıza (bu doksanlık ihtiyarın naklettiği menkıbelere 
meftunum), Zeki Megamiz (Zeydan Efendi’den tercüme eylediği 
muazzam eserleri takdir ederim), Ömer Rıza (dinî tercümelerini çok takdir 
ederim).

Çok Takdir Ettiğim Muharrirler
Namık Kemâl, Ahmet Midhat, Ahmet Rasim, Ebüzziyâ Tevfik, 

Cenap Şehabeddin, Süleyman Nazif (döneklikle yazdığı makaleleri de 
tanırım yalnız onları sevmem), Hüseyin Cahit. Millî hars ve iktisat 
meselelerinde: Ahmet Cevdet; dinî meselelerde: Dârülfünun 
müderrislerinden Ferit ve Halil Halit, Ubeydullah, Mısırlı Arap 
muharrirlerden el-Menar muharriri Reşit Rıza, Türk muharrirlerinden 
Ömer Rıza, müderris Şerefüddin, Rızaeddin bin Fahreddin, Seyit 
Cemaleddin Efganî, Şeyh Abduh, Mehmet Ali Aynî, Hüseyin Kâzım 
(Büyük Lügat sahibi) Musa Bigiyef; felsefe sahasında pek mûnis 
makaleleriyle Rıza Tevfik; Türk edebiyatı tarihi meselelerinde 
Köprülüzâde Fuat; harc-ı âlem fennî makalât ve hikâyeler yazmakta: 
Midhat Efendi’nin yeğeni Mustafa Refik, Ahmet îhsan (Jülvem 
mütercimi), Mahmud Sadık; tarihî tedkikatta: Rauf Yekta, Armanak 
Sakızlı, Şahab, Suriyeli Azimzâde Refik Perşeyho, Corci Zeydan, Dr. 
Osman Şevki, Dr. Ahmet Süheyl, Müze müdürü Halil Ethem, Ahmet 
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Tevhid, Mübarek Galip, Mecelle-i Umur-ı Belediye muharriri Osman 
Nuri, Ahmet Refik, müverrih Ata, Abdurrahman Şeref, Kilisli Rıfat, Veled 
Çelebi, Necip Asım, Ahmet Naim.

Tıbbî makaleleriyle Besim Ömer Paşa’yı, Mazhar Osman Bey’i 
takdir ederim. Eski İstanbul hayatını anlatan Ali Rıza Bey’i severim.

Türkçede İlmî, Felsefî, Edebî ve Dinî Kıymetlerini En Çok 
Takdir Ettiğim Eserler ve Tercümeler
Hazreti Muhammed, Ruh-ı İslâm: mütercimi Ömer Rıza
Medeniyet-i İslâmiye Tarihi tercümesi, Fergana güzeli Ebu Müslim

Horasanî, Selâhaddin-i Eyyubî, Abbase: mütercimi Zeki Megamiz
Fuzulî, Namık Kemâl: Süleyman Nazif
İstanbul ve Boğaziçi: Ziyâ
Mimarî Makaleler: Şahabeddin Nafiz
Türk Tababeti Tarihi: Dr. Osman Şevki
Edime Rehnümâsı: Dr. Osman Rıfat
Tarihî Makaleler: Dr. Ahmet Süheyl
Kayseri Kitâbeleri, Meskûkât-ı Osmaniye: Halil Ethem
Meskûkât-ı Türkmâniye, Meskûkât-ı Selçukiyye: Mübarek Galip
Meskûkât-ı Türkmâniye: Ahmet Tevhid
Konya vilâyeti halkiyât ve harsiyâtı: Sadeddin Nüzhet
Divan (Kastamonu lehçesiyle): Galip Paşa
Kitâbeler: İsmail Hakkı
İlk Mutasavvıflar: Köprülüzâde Fuat (müellif bu eserde kendi 

yapmadığı tercümeleri nefsine mal etmiş olmakla beraber çok cehd 
mahsulü metodik bir eserdir).

Fatin (Fransine tercümesi): Mahmud
Tedrisat-ı Fenniye: mütercimi Doktor Mustafa
Jülvem’in romanları: Ahmet İhsan
Osmanlı Müellifleri: Bursalı Tahir
Keşfü’z-Zünûn zeyli: İsmail Paşa
Burhan-ı Katı Tercümesi, Kamus Tercümesi: Asım
Buharî Tercümesi: Ahmet Naim
KamusüT-A’lâm: Şemseddin Sami (eserde çok yanlışlar var. Lâkin 

bir kişinin bu kadar muazzam işi yapmaya ve bıkmadan senelerce sa’y ile 
aşkı harikadır).

Fransızcadan Türkçeye ve Türkçeden Fransızcaya kamuslar: 
Şemseddin Sami

Niza’-ı ilm ü din, Müdafaa: Ahmet Midhat.
İbn Teymiye ve Gazzalî: Urfa kadısı Rızaeddin bin Fahreddin
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Uzun Günlerde Rûze: Musa Bigiyef
Nedim Divanı: Halil Nihat
Hammer Tarihi Tercümesi: Mehmet Ata
Rübaiyât-ı Ömer Hayyam: Rıza Tevfik, Hüseyin Daniş
Lütfi Tarihi (8. cilt): Abdurrahman Şeref
Naîma Tarihi
Cevdet Tarihi
Onuncu Asırda İstanbul, XII. Şarl, Lâle Devri: Ahmet Refik
Netâyicü’l-Vukuât: Mustafa Paşa
Çelebizâde Asım Tarihi
Silâhtar Tarihi
Başımıza Gelenler, Bin BirHadis-i Şerif Tercümesi: Arif
Mizanülhak, Cihannüma: Kâtip Çelebi
Levâmiu’n-Nur
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi
İbn Batuta Tercümesi: Şerif Paşa
Tuhfetü’l-Hattatîn, Mukaddemesi ile Menakıb-ı Hünerverân: 

îbnülemin Mahmud Kemâl
Yirminci Asırda İslâmiyet, Büyük Türk Lügati: Hüseyin Kâzım
Fazıl Ahmed Bey’in hezeliyâtı, yaz, kış manzumeleri
Felsefe Kamusu, Felsefî Makaleler, Abdülhak Hâmid ve Felsefesi: 

Doktor Rıza Tevfik
Sanayi-i Nefise Istılâhları Kamusu: Celâl Esat
Muhîtü’l-Maarif: Emrullah
Türkiye ve Tanzimat: mütercimi Ali Reşad
İktisat: mütercimi Cavit
Esâtîzü’LElhan, Türk Musikîsi Nazariyâtı: Rauf Yekta
Hânende (Türk musikîsi nazariyât ve tatbikatını câmidir)
Terkib ve Terci-i Bend: Ziyâ Paşa
Ankara Âsâr-ı Atîkası: Mübarek Galip
Çocuk Kalbi: İbrahim Alâeddin
Tibet Dağlarında: mütercimi Mustafa Refik
Kanunlar Külliyâtı: S erkiz Karakoç
Mecelle-i Umur-ı Belediye: Osman Nuri
Veraset ve Terbiye, Amerika terbiyesi, İngiliz kavmi, Ruhu’l- 

Akvam, îlm-i Ruh-ı İçtimaî, Harbin Psikolojisi: mütercimi Abdullah 
Cevdet

(Bu eserlerin tercümeleri pek sahih fakat aynen olduğu için vahşidir) 
Evrâk-ı Eyyam, Avrupa Mektupları: Cenap Şahabeddin

Refik Hal i d’in bütün eserleri
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Cezmi: Namık Kemâl
Tarık: İbn Musa
Eşber: Abdülhak Hâmid
Hayat ve Kitaplar: Şuayip
Ebüzziyâ’nın neşriyâtı ve bilhassa mecmuası
Divan-ı Lügâtü’t-Türk tercümesi, Ferhengnâme-i Sadi, Bezm ü 

Rezm: Kilisli Rıfat

XL2. Cevdet’in Kitaplarını Vakfetmesi
Cevdet gibi hayatını ilme, insaniyete hasretmiş ve kendisinden evvel 

gelenlerin kitaplarından, kütüphanelerinden istifade eylemiş olan bir ilim 
adamının en çok kıymet vereceği mal ve eşyanın kitap olacağına şüphe mi 
edilir? Bu kıymetli mala karşı Cevdet sağ iken ne kadar titiz davrandıysa 
ölünce de onların heder olmamasını, yaşarken binlerce emsâlini gördüğü 
terekelerde yok pahasına elden çıkarak parçalanmasını ve ziyâ’a 
uğramasını istemeyeceği gayet tabiîdir.

Onun için biz arkadaşları Cevdet’le daima bu mevzû etrafında 
konuşurduk ve ondan kitaplarını vakfedeceğine dair bir vasiyetnâme 
yazdığını da işitirdik. 20. sahifede ve ikinci bölümde de görmüştük ki 
Cevdet ufak büyük beş vasiyetnâme bırakmıştır. Vasiyetnâmelerinin 
birisine şöyle başlar:

“Herkes ölecektir. Bundan kurtuluş yoktur. Hüner, yaşanılabiIdiği 
müddetçe azamî derecede hayır yapmakta ve eserler, izler bırakmaktadır. 
Bütün dünyanın kıyamete kadar kalacak e’âzımını bir tarafa bırakıyorum: 
Memleketimde yetişen bazı müellif ve muallimlere bu yüzden gıpta ede
rim. Çünkü bunlar öyle eserler bırakmışlardır ki sık sık ve hiç değilse her 
sene muayyen birer vesile ile bir zümre tarafından olsun zikredilirler. 
Akraba ve taallûkatı olanlar da kısmen bahtiyardırlar. Fakat bu, benim o 
kadar aradığım şey değildir. Çünkü aile efradı içinde insanı en çok 
yâdedenler, ana, baba, kardeş gibileridir. Bunların müteveffaya karşı 
sadâkati, bazen vefakârlığı en yüksek şekilde takrir eden bir hal alır” 
dedikten sonra:

“Ben ne kazandımsa kitaba, nefaise ve tarihî eserlere fedâ etmiş bir 
adamım. Maaşım bunları tedârike imkân vermezdi. Lâkin Hidiv-i esbâk 
Abbas Paşa’nın kerimesi merhûme Fethiye Hanımefendi beni yalısında 
yetiştirdiği Nejat Bey isminde bir gence mürebbî tayin etti. Sa’yımı 
gördükçe beni himâye eyledi. Nejat Bey’in senâları neticesinden olacak ki 
bana beş altı sene içinde pek çok para verdi...” diyor ve Nejat’ın 
hatırasında da “bu paranın iki bin liraya kadar çıktığını ve en nefis, en 
kıymetli kitapları bu sayede aldığını”, söylüyor.
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Diğer bir vasiyetnâmesinde ise şöyle yazar:
“İnsan hiçbir gün ölümden gâfil olmamalı. Bir şey terketmeyenler 

ölümü düşünmeseler de zararı yoktur. Fakat benim gibi Allah sayesinde 
bir çok kitaba ve kolleksiyonlara mâlik adamlar ansızın vefatlarında bu 
metrûkâtın satılmamasını iyice tesbitten sonra İstanbul’da bir müzeye veya 
itinalı bir kütüphaneye vakfedilmesini dostlarına peşinden tavsiye etmeli. 
Ben, mektupçu Osman Bey, kitapçı Raif Bey, Doktor Süheyl Bey, Mu
allim Hafız Kemâl Bey, kitapçı Hafız Ahmet Efendi gibi birinci sınıf 
dostlanma daima vasiyetimi tekrar ederim. Vefatımda kitaplarım ve 
metrûkâtım bu zatların himmeti ile vakfedilmeli”.

En son vasiyetnâmesinde de:
“Bütün kitap ve sairem Beyazıt Belediye Müze ve Kütüphanesi’ne 

vakfedilmelidır. Maliye müdahale ile sattırmak isterse Ankara’da hemşire
me İhsan Beyefendi vasıtası ile telgraf çekilmesini ve hemşirem, “hakkımı 
istemem kitaplar müzeye kalacaktır”, diye cevab vermelidir..” diyor.

İşte ölümünden senelerce evvel bu türlü fikirleri taşıyan, arkadaşla
rına ihsas eden, hatta söyleyen Cevdet’in; ağır bir hastalığa düştüğü zaman 
her şeyden önce düşüneceği ve halledeceği işin de bu olacağını söylemeye 
hacet varmı?

Tedavi için Gülhâne Hastahânesi’ne yatması arkadaşı oranın müdürü 
Doktor Süreyya Hidayet tarafından kararlaştırıldığı zaman hastahâneye 
gitmeden evvel görüşmek üzere bana haber göndermişti. Gittim, 
görüştüm, elim ve ümidsiz bir halde gördüm. Beni kitapları için 
çağırdığını söyledi ve kitapların muhafaza edilmek üzere belediyenin 
Beyazıt’taki înkılâb Müze ve Kütüphanesi’ne kaldırılmasını istedi. Müze 
ve kütüphanenin sahibi olan belediye ve onu idâre eden heyet nâmına söz 
vermekle beraber heman gelip vaziyeti müze müdürü ressam Ahmed Ziyâ 
Akbulut’a da söyledim ve Cevdet’i memnun edecek şekilde bir tezkere 
yazarak kitapların nakli ve hıfzı için müze idâresince her ne türlü kolaylık 
istiyorsa gösterileceğini ve masraflar ihtiyar edileceğini yazmasını rica 
ettim. Öyle yaptılar. Ertesi gün adamlar göndererek kitapların nakline 
başlattım. Cevdet kitapları hasta hâlinde bizzat ayırıyor, çuvallara 
koydurtuyor ve veriyordu. Hastalık ve yorgunluk işe bir iki gün fasıla 
verdirdi. O sırada Müze müdürü Ahmed Ziyâ Akbulut’a yazdığı mektupta, 
-belki en son yazısıdır- kitapların vaziyetini ve hastalığını şöyle anlatır:

“Pek muhterem Ziyâ Beyefendi:
Mide humması ve müdhiş baş ağrısı sebebleri ile kırk beş gündür 

yazmak ve okumaktan memnûum. Böyle haftada bir, iki saat kadar kalem 
tutabilirsem doktora veya mühim bir iş için bir dosta kısa bir şey 
yazabiliyorum. Mürekkep, hokka yoktur. Kurşun kalem. Kadri Efendi, o 
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kibarlığın misal-i müşahhası olan mektubunuza ait teşekkürlerimi 
lâyıkıyla arz edebildi mi? O gün elim de tutmuyordu. Bu hastalığımda 
türlü türlü ârızalara uğradım. îşte o gün elim tutmadığından, bir de ateşim 
fazla olduğundan hem size bir şey yazamadım, hem kitaplarımın bir 
kısmını taşıtamadım. Zira bu ameliyat tozlar içinde benim odamda oluyor. 
Ve ben 39 derece bîtab yatakta yatıyorum.

Memurlara: “bu kitaplar şimdilik gitmeyecek” dedim, bizzarure 
bıraktırdım. Buna doktor da, Osman Bey de siz de öyle fetva verirdiniz 
lütufkâr beyim; işte o günden beri on, on iki çuvallık daha kitap kaldı. 
Maalesef ateşim arttığı için yarın Gülhâne Hastahânesi’ne götürecekler. 
Osman Beyefendi orada ise beraberce rica ediyorum, yoksa zat-ı âlîlerine 
rica ediyorum. Kadri Efendi’yi on iki çuval ile yollamak lütfunda 
bulununuz.

Mesele kitapların mutlaka bugün kaldırılmasıdır. Zira yarın 
gidiyorum.

Biz tecrübe ettik iki saatten evvel 14 çuval dolduruyorlar çuvala 
koymak; dizmek gibi (vakit, dikkat, tertip, zaman) istemez ki.

İkinci ricam: bu çuvallardaki kitaplar benim her vakit müracaat 
eylediğim el kitapları olduğundan alâmet olarak birer etiket koyduralım ve 
ben hürmetkârmız iyi olup zat-ı âlîleriyle müşerref oluncaya kadar bunlar 
çuvallarda dursun. Lâkin zevk-i seliminize bu muvafık düşmezse o halde 
bunları ötekilerden tamamıyla ayrı bir yere koymak, minnettar olduğum 
lütf-i âlîlerine mütevakkıftır. Bunlar tamamıyla ayn kitaplardır.

Bilseniz muhterem Ziyâ Beyefendi; o şefkatkâr mektubunuzla benim 
hasta ruhumda ne derin inşirah yaptınız. Hele kitapları dizmek, tertip 
etmek gibi boynunuzun borcu olmayan büyüklüğü yapmanız şafkat, kitap 
sevgisi ve sanat aşkından başka ne ile te’vil olunur? Allah ömürler versin. 
Nihayetsiz teşekkürler beyim efendim.

10 Eylül 1935
M. Cevdet

Cevdet bu mektupta yazdığı gibi ertesi gün hastahâneye gitti. Orada 
bir müddet tedavi ve müşahede altına alındı. Nihayet hastalığı teşhis edildi 
ve maalesef tedavisi kâbil olmadığı anlaşılarak tekrar evine geldi ve 3 
Birinci Kânun 1935’te öldü.

Bir kaç gün sonra vasiyetnâmeleri açılarak arzularının infazına 
girişildi. Son vasiyetnâmesinde:

“Madde 1. Aşağıdaki zatlar -ki her biri nazarımda birer yüksek 
meziyetle yükselmişlerdir- lütfen, insaniyeten benim son rica ve vasiyet
lerimi îfa ederler ümidindeyim.
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Adlar; Muhabbet ve kıymet sırası ile konmamıştır. Böyle bir fikir 
hatıra gelmemelidir. Nasıl ki dostlarımdan aynı derecede kıymetli daha 
dört beş zat varsa da vasiyet ifasına mevki ve zamanları müsait olmamak 
itibarı ile zikrediİmemişlerdir. Bununla beraber Hafız Kemâl gibi 34 
senelik bir eski yâri ve hakîkâten melek-siret dostu en başa koymaya 
hiçbir vicdân mümanaât göstermez:

Cevdet’in vasiyetlerini yerine getiren arkadaşları

Sağdan başlayarak: Selim Nüzhet, Ressam Şevket, Mükrimin Halil, 
Doktor Süheyl Unver, Hüseyin Pektaş, Osman Ergin, Raif, Ahmet Ziya, 
Feridun, Doktor Hulusi Behçet, General Halis, Hafız Kemâl, Fuat Şemsi, 
Esat Fuat, Salih Keramet, Tahsin Öz. Ayakta duran Kütüphane memuru 
Sedat.

Hafız Kemâl Bey, Esat Fuat Bey, Doktor Hulusi Behçet Bey, Robert 
Kollej Türkçe kısmı müdürü Hüseyin Pektaş Bey, orada muallim Keramet 
Bey, Mükrimin Halil Bey, Selim Nüzhet Bey, kız mektebi müdürlerinden 
Feridun Bey, Topkapı Müzesi müdürü Tahsin Bey, mektupçu Osman Bey, 
Hafız İsmail Saib Efendi, Doktor Süheyl Bey, canım kitapçı Raif Bey, 
Fuat Şemsi Bey.

İşte bu zatlar İnkılâb Müzesi nde toplanarak Cevdet’in beş 
vasiyetnâmesini okudular ve arzularını harfi harfine yerine getirdiler.
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[Toplantı înkılâb Müzesi koridorunda ve Cevdet’in kitaplarına 
tahsis olunan odanın kapısı önünde yapılmış ve sonunda oda kapısı 
üstündeki “Muallim M. Cevdet Kütüphanesi” levhasının örtüsü müze 
müdürü Ahmet Ziyâ tarafından kaldırılarak kütüphane açılmıştır.]

Gerek heyetin toplanışı, gerek Cevdet’in kitaplarının eski ve yeni 
vaziyetleri bu kitaba konmuş olan resimlerden anlaşılacağı için daha 
ziyâde izâhât vermeğe lüzum görmüyorum.

Şu kadar var ki Cevdet’in bu vakfı ve teberruu înkılâb Müzesinin 
bağlı bulunduğu İstanbul Belediyesi’ni ve onun umumî meclisiyle, şehrin 
vali ve belediye reisini pek ziyâde memnun ve mütehassis etmiş 
olduğundan bu mecliste bu mesele hakkında verilen takrir ile vali ve 
belediye reisinin verdiği izâhâtı ve Cevdet’in kız kardeşine yazılan 
mektubu da aynen neşrediyorum:

Takrir Sûreti

Geçenlerde ölen öğretmen Bay Cevdet’in înkılâb Müzesi'ne sekiz 
bin cilt kitap bırakmış olduğu haber alınmıştır.

Bu kitap ve el yazılarının înkılâb Müzesi’ne nakledilip edilmediğinin 
ve bugün bu işin ne halde bulunduğunun makamdan sorulmasına ve bu 
teberruu samimiyet ve hürmetle telâkki eden merhumun kız kardeşi bayan 
Merzuka’ya şehir nâmına bir teşekkür yazılmasına yüksek meclisin 
müsaadelerini rica ederiz.

Refika Hulusi Behçet, Galip Bahtiyar Göker, Baha Toven, Mustafa 
Aşkın, Refik Ahmet Sevengil.

Vali ve Belediye Reisinin Beyanâtı

Muhiddin Üstündağ (Vali ve Belediye Reisi)
Efendim, muallim merhûm Cevdet yüksek himmetinizle ve bir 

kararınızla vücuda getirilen înkilâb Müzesi’ne vasiyetnâmesi ile bütün 
eserlerini teberru ederek büyük bir kadirşinaslık göstermiştir. Teberru 
edilen eserler, 700’ü el yazması olarak 6. 700 cilt kitaptır. Bunlar arasında 
4.000 kadar şarka ait ve bilhassa Türkiye’yi alâkadar eden Almanca, 
Fransızca, İngilizce gibi ecnebi dillerde yazılmış eserler vardır. Mütebâkisi 
de Arapça, Acemce ve Türkçe’dir. Bunlardan başka Flaydarpaşa Lisesinde 
4.000 cilt kitabı vardır. Merhûm, bunların da înkilâb Müzesi’ne naklini 
vasiyet etmiştir. Bu işle bir komisyon meşgul bulunmaktadır. 11.000 cilt 
gibi çok mühim kıymeti hâiz bir hazine-i irfan bizim müessesemize 
merhûm tarafından teberru edilmiştir. Bunların içerisinde çok kıymetli ve 



OSMAN ERGİN 347

nadide olan eserler de vardır. Hususi bir fihristle bunları müzeler idaresi 
tanzim etmektedir. Şayet kütüphanesi karıştırılırsa Cevdet merhûmun 
hangi eserleri teberru ettiklerini göstermek için böyle fihrist yapılmıştır. 
Bunun için şimdi kendisine hususi bir oda tefrik edilmiştir, kitapları oraya 
konmuş ve bir levha-i iftiharda talik edilmiştir. Bundan başka bizim 
înkilâb Müzesi İdare Heyeti, Cevdet merhûmun hayatını ve hizmetlerini 
gösteren bir de kitap hazırlamaktadır. Bunu tab’ edip herkese vereceğiz.

Muhterem heyetiniz tarafından merhûmun hemşiresine gösterilmesi 
arzu buyurulan teşekkür ve kadirşinaslık çok yerinde olur. Bendeniz de 
buna memnuniyetle ve minnetle iştirâk ederim. (Alkışlar)

İstanbul Umûmî Meclisi ’nde Vali ve Belediye Reisi tarafından 
Cevdet’in vakfı anlatılırken

Cevdet’in Kızkardeşine Yazdan Teşekkür Mektubu

Kardeşiniz merhûm muaallim M. Cevdet’in 30 sene dişinden, tırna
ğından artırmış olduğu paralarla tedârik etmiş bulunduğu - 
Dârülmuallimin’dekilerle birlikte- on bin cilt yazma ve basma kitapla çok 
kıymetli notlarını, basılmamış eserlerini ve topladığı vesikaları ölümünden 
dört ay evvel belediyenin înkilâb Müze ve Kütüphanesine hediye ve 
naklettirmiş ve sizin de büyük bir feragat-i nefs ve gayrendîşlik hissi ile 
kardeşinizin bu teberruunu kayıtsız ve şartsız kabul hatta teshil etmiş 
olmanız İstanbul halkını ve şehrini temsil eden umumî meclis azasının 
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takdir ve şükranlarını mucib olarak bu vesile ile Cevdet’in adının ve 
hizmetinin hürmetle anılması ve size de şehrin minnet ve şükranının 
sunulması ittifakla kabul edilip bu vazifenin yapılması riyaset makamına 
bırakılmıştır.

Merhûm Cevdet’in Türk kültürüne yapmış olduğu kıymetli hizmetle 
İstanbul Belediyesine karşı beslemiş bulunduğu itimat ve emniyet ve sizin 
de bu işte göstermiş olduğunuz büyük kalbülik cidden takdire seza 
bulunduğundan size İstanbul şehri nâmına teşekkürler ederim.

Cevdet’in bu hizmeti Müze heyetince hazırlanan büyükçe bir kitapla 
yakında ilim âlemine bildirileceği gibi “Muallim M. Cevdet Kütüphanesi” 
adını taşıyan bir odaya konmuş olan kitaplarının bu günlerde tasnif edile
rek umumun istifadesine açılmak üzere bulunduğunu da ilâveten arzeder 
ve tekrar hürmet ve şükranlarımı sunarım.

İstanbul Valisi ve Belediye Reisi 
Muhiddin Üstündağ

Cevdet’in vakfından bahs olunurken evvelce Erkek Muallim 
Mektebi’ne vermiş olduğu kitaplarını hatırlamamak mümkün olamıyor. 
Netekim Cevdet bundan her vesile ile bahs eder ve arzusunun yerine 
getirilmediğini, kitaplarının zıyaa uğradığını her zaman söyler. Son 
vasiyetnâmesinde: “Muallim Mektebi’ne bıraktığım ve bıraktığıma çok 
pişman olduğum, memleketin ahlâksızlığını tahmine kâdir olamadığım 
için nefsimi levm eylediğim dört bine yakın kitaptan zayi olanlardan gayri 
ne kaldı ise hepsinin Beyazid Belediye Kütüphanesi’ne fakat defteri ve 
odası ayrı olmak üzere nakline himmet buyurulursa büyük sevap olur. 
Bunun hakkmdaki bütün teşebbüslerim faidesiz kaldı. Nakli için bir 
satırlık emir kâfî, fakat bununla kimse alâkadar değildir. Bence bu 
memleketin okumuş tabakası -nadir ferdlerden sarf-ı nazar- avam 
tabakasından çok duygusuzdur”, demesine binâen bu kitapların da nakli 
için teşebbüslere girişilerek İstanbul vilâyetinden 21. 4. 1936 tarihinde 
Maarif Vekâleti’ne aşağıdaki tahrirât yazılmıştır:

Kültür Bakanlığı Yüksek Katma

Muallim M. Cevdet ölümünden dört ay evvel muhtelif dillerde 
yazma ve basma yedi bin cilt tutan kitaplarını, henüz basılmamış eserle
rini, notlarını ve topladığı vesikaları İstanbul Belediyesi înkdâb Müzesi 
Kütüphanesi’ne hediye etmiş ve evvelce Erkek Muallim Mektebi’ne bırak
mış olduğu 4-5 bin cilt kitabının da oradan alınarak hepsinin bir arada 
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kendi adına izafetle açılacak bir kütüphanede Türk gençliğinin ve ilim 
âleminin istifadesine terkini vasiyet etmiştir.

Takdim olunan fotoğraflardan anlaşılacağı üzere merhûmun kitapları 
Müze’ye taşınarak ayrı bir odaya konmuş ve bu günlerde iki mütehassıs 
tarafından fihristinin yapılmasına da başlanmış olduğundan yakında bu 
kitapların umûmun istifadesine terkine imkân görülmüştür.

Ancak yapılmakta olan umumî fihriste dercedilmek ve merhûmun 
vasiyeti ile son arzusu yerine getirilmiş olmak için şimdi Haydarpaşa 
Lisesi’nde bulunan bahsi geçen kitapların da İnkılâb Müzesi ne nakline 
müsaade buyurulmasını rica ederim. Elde bulunan defterine göre hemen 
hepsi Arap harfiyle yazılmış ve basılmış olan bu kitaplardan bugün ne lise 
ne de Muallim Mektebi talebesinin istifade etmesine imkân 
olamayacağından ve esasen merhûm bu kitapların çoğunu ve işe yarayan
larını evvelce kısım kısım geri almış hatta bazı kitapların bir cildi ken
disinde diğer cildi orada kalmak gibi garabetler de vaki olmuş olduğundan 
bunların hepsinin bir araya getirilmesindeki lüzum ve zaruret kendisini 
daha ziyâde hissettirmiştir.

30 sene muallimlik yapmak, yazma basma 15-20 kadar eser yazmak 
ve on bin ciltlik bir de kütüphane bırakmak sûreti ile Türk kültürüne 
hizmet etmiş olan merhûm muallim M. Cevdet’in bu son arzusunun da 
yerine getirilmesine müsaade buyurulmasını tekrar rica eder ve hemen 
nakledilmek üzere Haydarpaşa Lisesi müdürlüğüne emir verilmesini derin 
saygılarımla dilerim.

İstanbul Valisi ve Belediye Reisi 
Muhiddin Üstündağ

Buna şimdiye yani şu satırların basıldığı 21. 8. 1936’ya kadar bir 
cevab alınamamış ise de vekâletin her halde vâkıfın bu arzusunu yerine 
getireceğinde şüphe edilemez. Çünkü Arap harfleri ile olan bu kitaplar bir 
meslek mektebinde bugünkü talebenin işine hiç yaramaz. Fakat bir umumî 
kütüphanede kendilerinden istifade olunabilir ve vâkıfın arzusuda bu 
sûretle yerine getirilmiş olur. Bilhassa buna riayet edilmesi bir kültür 
vekâletinden beklenir.

Vekâlet erkânı da bu işi kolaylaştırmakla Cevdet’in yukarıya 
naklolunan vasiyetnâmesinin son fıkrasındaki acı hükmü tekzib etmiş ve 
Erkek Muallim Mektebi ile birlikte altı defa binadan binaya taşınmış olan 
bu kitapların son naklolunduğu Çamlıca’daki Ratip Paşa köşkü tahta 
olduğu için günün birinde muhakkak olan yanmaktan da kurtarmış olurlar.
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XL3. Cevdet’in Kütüphanesine, Basma
ve Yazma Kitaplarına Toplu Bir Bakış
Cevdet’in bırakmış olduğu yazma ve basma kitaplar -Erkek Muallim 

Mektebi’ndekilerle beraber- on bin cilt tutar. Bu kitaplar arasında pek 
kıymetli İlmî eserler olduğu gibi kıymetsiz alelâde risaleler ve mecmualar 
da vardır. Fakat bu kıymetli ve kıymetsiz diye tasnif keyfiyeti bir husûsî 
kütüphane için vârid olabilirse de bir umumî kütüphane hakkında doğru 
değildir. Kıymetsiz sanılan ufak bir risale günün birinde bir tek adamın 
işine yarasa yine o kütüphane vazifesini görmüş sayılır.

Bu bakımdan Cevdet’in kitaplarını ehemmiyetten düşürmek lâzım 
gelmez. Bütün kitapların henüz fihristleri yapılamadığı için kat’î bir rakam 
veremiyeceğim. îlk kaba tasnifte hemen hemen yarısı Arap harfi ile ve 
yarısı yabancı dillerde kitaplar olduğu ve bunlar arasında 500 nüshaya 
yakın yazma eserler bulunduğu görülmüştü.

Cevdetin kitapları kendi odasında iken

Yazmaların fihristini en son tasnif usûlüne göre Süleymaniye 
Umumî Kütüphanesi memurlarından Cevdet’in vasiyetnâmesinde “manevî 
pederim”, dediği Bay Sabri yapmaktadır. Cevdet’in kıymet vererek aldığı 
yazma kitaplar en ziyâde tarihe ve dile temas etmektedir. Bir de basması 
olduğu halde ya yazısının güzelliği yahut tezhibi veyahut cildi itibari ile 
alınmış kitaplar da vardır. Meselâ bin küsur sahifelik kocaman bir kitap 
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olduğu halde bir iki liraya alınabilen Bursalı İsmail Hakkı ’nın 
Muhammediye şerhi’nin yazma bir nüshasını -yazısı iyidir diye- 35 liraya 
aldığını biliyoruz.

Türkçenin en eski şivelerini yahut Arap ve Fars dillerindeki 
kitapların en eski tercemelerini gösterenleri tercihen almış ve bunlarla 
Türk dilinin tarihî tekâmülünü takib etmek istemiştir. Yine bu maksatladır 
ki bir çok mahkeme sicilleri, ilâmlar ve hüccetler, mecmualar, vergi, nüfus 
ve arazi tahriri defterleri, vakfiyeler, resmî ve siyasî muhabere 
mecmuaları, vekilharçların yahut merâkh kimselerin tuttukları mutfak 
masrafı ve alış veriş defterleri -ki malî, İktisadî vaziyetleri, yaşayış ve 
refah tarzlarını anlamak için en faideli menbalardır- terekelerde satılan 
eşya, kitap vesaire defterleri...ilh. almıştır.

Bu sözlerimden Cevdet’in diğer ilimleri veya kitapları tedkik 
etmemiş zannı hâsıl olmasın. Alelâde hesap kitaplarını bile bu bakımdan 
tedkik etmiş, notlar almış hatta kütüphane fihristleri üzerine kayıtlar ve 
şerhler bile vermiştir:

Meselâ Nuruosmaniye Kütüphanesi’nin 2984 numarasında kayıtlı 

rj^’nin ujL-cJI ¿^adındaki kitabı için oraya şu kayıtları 

koymuştur:
“Sonunda Matrakçı’nın üstâd tayin edildiğine dair ferman vardır.

Matrakçı Nasuhî’nin 1. Kemankeş Emir Hoca Kütüphanesi’nde

2. Esat Efendi Kütüphanesi’nde o^l’ı 3. Yıldız

Kütüphanesi’nde Irakeyn Seferi üzerine eser-i mühimmi vardır. 4. 

Celâlzâde ¿UUdl 3 ¿ULuJI cLüüa’de Süleyman-ı Kanunî’nin bir düğünü 

esnasında Matrakçı Nasuhî’nin fennî eğlencelerinden hararetle bahseder”.
Nasıl alelâde bir hesap kitabı dolayısıyla verilen bu izâhât faideli 

değil mi?
Yine bu maksatladır ki riyaziyeye, heyete, tıbba, baytarlığa, spora 

müteallik kitapları da almış veya okumuştur. Bu türlü kitaplara pek az 
kimseler ehemmiyet vererek husûsî kütüphanelerinde bulundurduğu ve 
umumî kütüphanelerde ise yine pek azlarına tesadüf edildiği için 
Cevdet’in tuttuğu yol hepsinden iyi neticeler verecektir.

Cevdet’in bir hususiyeti vardır: o da gerek yazma, gerek basma 
kitaplardan hangisini okumuş ise kapağına, herhangi bir boş yerine veya 
kenarına kendi mütalaasını da yazmış olmasıdır. Şu halde merâkhiarın 
Cevdet’in yazma ve basma kitaplarını bu bakımdan da gözden geçirmeleri 
icabeder. Böyle bir defterin baş tarafına yazmış olduğu şu kayıt ötekilere 
yazdıkları hakkında bir fikir verebilir:
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“Konya’da türbesi (1337) civarına atılan ve yağmurda

yapışıp bozulan yüzlerce kitap ve defterler arasından seçilerek İstanbul’a 
çuvallarla getirilen ve taaffün etmesi dolayısıyla toptan satılan eserler 
içinde bu defteri buldum. Muhteviyâtını tedkik ve o müşkil siyakat 
yazısını halden sonra beni Cenab-ı Hakk’ın büyük bir ilim hâzinesine 
rastgetirdiğini anladım”.

Cevdet’in kitapları: Kütüphanesine konmadan önce müze koridorunda

Cevdet’in ilim hâzinesi dediği 909-929 senelerinde ve İkinci Beyazıt 
ile Birinci Selim zamanlarında saray masraflarını gösterir bir defterdir. 
Cevdet; birçok kitap meraklıları hatta pek çok şark ilim adamları gibi 
kütüphanelerimize ve kitaplarımıza karşı pek kıskançtır. Bir kitabın garba 
gitmesine, Frenklerin eline geçmesine asla taraftar değildir. Bunu; 

Ayasofya fihristinin 4821 numaralı mecmuasında jLiJI

JjSidl adındaki risalenin karşısına yazmış olduğu şu kayıtlardan

öğreniyoruz: “Bu mühim mecmua müsteşrik Ritter tarafından 3 Teşrin-i 
Sâni 1930 tarihinde 14 kitap arasından fotoğrafiye edilmeye başlanmıştır. 
Kıymet bilmeyen bir memleketin hâzinelerine işte böyle konarlar. Tabiat 
kanunu işte budur”. Cevdet’in bu türlü düşünüşünün doğru tarafları olduğu 
kadar eğri cihetleri de vardır. Madem ki kıymet bilmiyoruz kendisinin 



OSMAN ERGİN 353

bahsettiği Konya hâdisesi de bunu gösteriyor. Şu halde çürüyeceğine, 
mahpus kalacağına basılsa da faidesi taammüm etse fena mı olur?

Garplıların bastıkları şarka dair eserler bizim bastıklarımızdan yüz 
kere daha iyi ve faideli olmuyor mu? İnsaf edelim!

Naci’nin
Marifet iltifata tabidir
Müşteri siz mata’ zayidir 

beyti ne kadar yerindedir.
Cevdet’in ehemmiyetle kayda değer başka bir hususiyeti de İstanbul 

kütüphaneleri fihristleri üzerindeki çalışmasıdır. Cevdet fihristleri baştan 
başa okumuş, ehemmiyetli gördüğü kitapları birer birer tedkik etmiş, yazı 
itibarı ile, tezhib itibarı ile, tarihinin eskiliği dolayısıyla, müellif hattı 
olmak yönünden hulâsa bir çok cihetlerden ehemmiyetli gördüklerini 
işâret etmiş ve (mühimdir, çok mühimdir, şimdiye kadar böyle kitap 
görmedim, bir nüshası da filân kütüphanede vardır, bende de bir nüshası 
var, bu müellifin falan kitabı da vardır, bu kitap fîlân kitabla birlikte okun
malıdır...) gibi küçük kayıtlar ve şerhler vermiştir.

Bazan da meselâ Lâleli Kütüphanesi’nde 1516 numaralı mecmuada

j^^Aıc’nin cjIJ efradındaki eserinin karşısına “Sülle-

mî’nin Şehit Ali Paşa Kütüphanesi’nde jlrisalesi, Ayasofya’da 

^UjjSâ’si, Veliyüddin ve Köprülü kütüphanelerinde jr^’i vardır” gibi 

daha uzunca şerhler vermiştir.

Nuruosmaniye Kütüphanesi’nin 1770 numarasını taşıyan

ûel’un eUfö adındaki kitabının karşısına “Türkçecilik itibarı ile 
bu müellifin büyük bir iddiası var. Okumalıdır”, kaydını koymuştur. 1 Ve 

yine bu kütüphanenin 136 numarasında gösterilen îbn Arabşah’ın <r> 

rğll jr^’i için “Ayasofya ve Millet kütüphanelerinde dahi birer 

nüshası vardır. îbn Arabşah’ın Ayasofya Kütüphanesi fihristinde bir

1 Cevdet’in bu kitabın okunmasını tavsiye edişinin sebebi; bu müellif jLoc.

diye tevsîan tercüme ederken “bu kitabın fukaha kitaplarından, lisan-ı kavm 
üzerine -yani Türkçe olarak- yazılmış muteber bir kitaptır. Kur’an ahkâmını beyân ettiği 
için -Türkçe’ye tercüme olunmuş- Kur’an oldu” demesidir. Ve şu “Hazreti Resulü Ekrem 
bu diyara gelmiş olsaydı ol dahi Türkçe söyleyecekti. Halka menfaati bu cihetten olduğu 
için” sözünü de söyleyerek dinî kitapların açık Türkçe olmasını hararetle müdafaa ediyor. 
Hakikaten dil ve Türkçecilik itibarı ile tedkik ve mütalâa edilecek bir kitaptır. Basma 
nüshaları eksiktir ve kısadır. Yazmaları görülmelidir. Benim kütüphanemde de güzel ve 
eski bir nüshası vardır O F
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anlaşılamaz ve bu bakımdan kütüphanelerimiz henüz el değmemiş birer 
hazinedir diyebiliriz.

îşte Cevdet’in kütüphane fihristleri üzerinde böyle kayıtları ve 
ilâveleri var. Çok yerlerde (falan numaraya da bak) diye ihtarlar da 
görülür.

İstanbul kütüphanelerinde tedkikat yapacaklar için çok faideli 
gördüğüm bu fihristleri oldukları gibi yani kapağı ile kenarlarını 
kestirmeyerek aynen ciltlendirdim. Kitapları arasına koydum. Cevdet’in 
kütüphaneler ve kitaplar üzerinde nasıl çalışmış olduğunu anlamak ve 
tedkikatından istifade etmek isteyenler behemehâl bunları görmelidirler.

* 
* *

Kitaplar, kütüphaneler ve kitap fihristleri hakkında bu kadar meşgul 
olmuş olan Cevdet, acaba kendi kitapları için de fihristler yaparak onları 
muntazaman tasnif etmiş mi idi? diye soracaklar bulunacaktır sanırım.

Cevdet bütün kitaplarını bir arada bul un duramadığı, oturduğu ve 
yattığı yer ise bir evin tavan arası olduğu için ondan böyle bir iş bek
lemeye hakkımız yoktur. Bu birinci derecede yer meselesidir. Bununla be
raber Cevdet kendi kitaplarının fihristini kısmen olsun yapmakla da meş
gul olmamış değildir. Meselâ Erkek Muallim Mektebi’ne vermiş olduğu 
kitapların defteri üzerinde umumî kütüphanelerin fihristinde yaptığı gibi 
tahliller yapmış, sonuna mühim kitaplar hakkında bir şeyler yazmak 
istemiştir ve yazmıştır. Örnek olarak bir tanesini aşağıya alıyorum:

Numara 2357: filozof ûjûII J^L>’nin eseridir. Akko-

yunlu hükümdarlarından meşhur Uzun Haşan nâmına yazılmıştır. O za
manki ahlâk dersleri ve şekl-i tedrisi üzerine mükemmel bir vesikadır. 
2546, 2721, 2509, 2425 numaralardaki eserlerle beraber mütalaa ve muka

yese edilmelidir. Bunların tarihen en eskisi filozof j^j’nin dpLJ

sidir. İkincisi budur. Üçüncüsü İkinci Beyazıd’ın muasırı olan Türk 

hükümdarlarından Hüseyin Baykara nâmına Herat’ta yazılan 

^j^/dir. Bunu O devir muharrirlerinden yazmıştır. Bu zat

hayvanât hikâyelerine dair Hint âsârından ^4^ J^’yi de j nâmı 

ile tercüme ve telhis etmiştir. Bu cinsten ahlâkî eserlerin tarihen dördüncü

sü Osmanlı Türklerinden Kınahzâde’nin sidir. Kanunî zama

nında yazılmıştır. Bu eser; Ahlâkî Celâli, Naşiri ve Mühsin’in tafsili ile 
vücuda getirilmiştir ve hepsinden mükemmeldir. Türkiye’de tedrisat tarihi 
menbalarmdan biri de budur.
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2571 numaradaki da Envâr-ı Süheylî ile beraber okunma

lıdır. Bu da hayvanât hikâyelerine dairdir. 2404’teki

ile j <Lli’den tercüme edilmiştir. Meşhur Lafonten hikâyelerinin bir 

menbaı da bu Hümâyunnâme’dir ki, Paris’te Kral Kütüphanesine İstan
bul’dan gönderilmiş nüshayı Lafonten görüp tercüme ettirmiş, nihayet 
hayal ve terkib kudreti ile o meşhur efsaneleri yazmıştır.

Yazma kitapları için yazdığı fihristten örnek:

- Meşhur şair ve mutasavvıf Gelibolulu Yazıcıoğlu 

ûWmdır. Türkçe’dir, eserin aslı İstanbul’un fethi günü yani 857 senesi

nin Cemaziye’l-Evvelinin yirminci gününde hitama ermiştir. Bu nüsha, as
lından istinsah edilmiştir, bir çok yerlerde imlâ hataları vardır. Fakat pek 
çok yerleri de aslı gibi sadık bırakılmış yani Türkçe kelimeler ekseriya 
saitsiz olarak hareke ile yazılmıştır. Malûmdur ki ilk devirlerde Türkçe ke

limeler sait harflerle değil harekelerle yazılırdı, yerine

3ü yerine yerine gibi, daha sonra bazı harflere saitler

ilâve edildi. Zamanımızda ise saitler arttı. Bu nüshada lisanın evaili itibarı 
ile çok dikkata şayan satırlar, ifadeler kelime ve imlâ enmûzeçleri vardır.

Bu nüsha 875’de, demek ki aslından 17 sene sonra yazıldığından 
müellifinin zamanında sayılır. Eser, talaffuz ve şîve itibarı ile de beş yüz 
sene evvelki bir maharririn lisan terbiyesini gösterir. Hemen bütün 

izafetlerde esre yerine ötre vardır, ¿bî yerine AJlc. .¿UiS yetine

gibi > hemen daima > (dür) şeklinde okunmuş ve öyle yazılmıştır. 

Kezâ (eyittim) ^l’dir. Sonra bugün hiç kullanılmayan birçok 

kelimeler bu eserde müstamel ve mahfuzdur. 5^ = ne kadar, =

feth edince gibi. Eserde Davut Kayserî’nin bazı mütalaalarına itiraz vardır. 
Bu kitabı Türkçe ilk felsefe kitaplarından olarak telâkki edebiliriz. 
Müellifin şeyhi Hacı Bayram’dır. Hacı Bayram’la Ahmet Bican’ın 
zihniyet-i felsefiyesi bu eserle zahir olur.

Bu nüsha 14x10 ebadında 367 yaprak yani 734 sahifeden mürekkeb 
büyük bir eserdir. Yazmanın başka bir nüshası yalnız Halis Efendi 
Kütüphanesi’nde vardır. Bir kitapçıya tesadüfen gelen bu eseri güç halle 
bir kaç sene evvel 25 liraya alabilmiştim. Eser ciltlidir. Baş tarafından iki 
yaprak, sonradan ve başka bir müstensih eli ile ikmâl edilmiştir ki imlâ 

hatalarını hâvidir. ûUİI yerine yerine gibi. Diğer bütün

sahifeler 875 senesine ait olsa gerektir. Eskiliği onu gösteriyor.”
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buyurmak üzere muallimin odasını teşrif buyurmuyorsunuz. Biraz olsun 
sima-yı mübarekinizi görmek için Salahaddin Beyefendi ile teşrifinize 
intizâr ediyoruz. Zâten rasathânenin tebligatına nazaran bu gece kıyamet 
kopacakmış helallaşmış da oluruz efendim”.

Harunıırreşit

Makamı naza çekilmiş neden acep Cevdet
Bizim makamımız ancak niyazdır her dem

Salahaddin

Nasıl? Alelâde bir davet, bir cemile değil mi? Bu pusulanın 
saklamaya değeri var mı? Sakın yoktur demeyin! Cevdet bunun altına şu 
yazıları yazarak bin bir vesikası arasına koymuştur:

“Harunurreşit Bey; telifât sahibi, refikim ve muallimdir. Salahaddin 
Bey; muallimdir, Dârülmuallimin hocaları arasına 1342’de dahil olmuş bir 
fazıldır”.

15 Mart 1342 Muallim M. Cevdet

İşte böyle bir pusulaya şerh vererek saklayan bir adamın hiç bir ya
zısını, hiç bir kâğıt parçasını ihmal edeceğine artık ihtimal vermezsiniz 
sanırım.

XL5. Cevdet’in Aldığı Notlar ve Çıkardığı Kayıtlar ve Hülâsalar
Cevdet’in üzerinde durulacak cephesi asıl budur ve esefle 

söyleyeyim ve itiraf edeyim ki en az tedkik edebildiğim de budur. Bu 
cephe ile lâyık olduğu kıymet ve ehemmiyet derecesinde meşgul 
olabilmek için evvelâ, Cevdet derecesinde İlmî bir kudrete; sâniyen, 
senelerce sürecek geniş bir vakte ihtiyaç vardır. Ben ise bu ikisinden de 
mahrumum. Binaenaleyh bu cephe üzerinden üstün körü geçmek 
mecbûriyetindeyim ve yalnız şöyle böyle tasnif edebildiğim notlarının, 
yine şöyle böyle ad taktığım kısımlarını haber vermekle iktifa edeceğim. 
330. sahifede Cevdet’in yazmayı tasarladığı eserlerden bahsederken bu 
mevzûa tekrar geleceğimi de söylemiştim. İşte şimdi burada onu yapmak 
isterim:

XL5.1. Kmahoğlu Ali Çelebi’nin Eserine Bir Nazar
Şarkta pek meşhur fakat biraz muğlak ibareli, biraz da çetin felsefî 

ve İçtimaî mevzulara taalluk ettiği için herkesçe okunup istifade 

edilemeyen adındaki kitabı tahlil ve müellif yahut 
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müterciminin hayatını tedkik ve tenkit eder. Cevdet bu eseri basılmak 
üzere hazırlamış hatta mukaddemesini matbaaya vermiş olduğu, bazı 
yerlerinde hangi punto ile dizilmesi icab edeceğini işâret etmesi ile 
sabittir. Fakat basılıp basılmadığını anlayamadım. Orta kıt’a bir defterde 
16 sahife yazıi halindedir ve mürekkeble tebyiz etmiştir. Tedkike ve neşre 
değer.

XI .5.2. Bütün Türklerde Maarif ve Terbiye Tarihine Bir Nazar
Sarı kâğıtlı bir deftere ince bir kurşun kalem ile yazılmış, her 

sahifede 20 satır bulunuyor. Bu defterde 35 sahife vardır. Defterin başına: 
“10 Nisan 1327 Cumartesi saat 2’de tebyiz edilmeye başlanmıştır” diye 
şerh verdiğine göre bu, asıl eserin müsveddesidir.

Defterin diğer bir tarafında da 16 sahife tutan Hammer Tarihi’nin 6. 
cildinin 471. sahifesinden itibaren tercüme edilmiş “Sultan Süleyman’ın 
Kavanîn ve Nizamâtı” diye bir bahis var. Bunun baş tarafına 15 Mart 1328 
tarihini koymuştur.

XL5.3. Adab-ı Mütalaa Risalesini Tahlil
Müneccimbaşı Derviş Ahmed’in 1163’de Arapça yazmış olduğu 

eserin tahlilidir. Orta kıt’a bir defterde 14 sahife tutuyor ve her sahifede 24 
satır bulunuyor. Mütalaa, tedris ve terbiye ile uğraşanların görmesi ve 
okuması icâb eden bir tahlildir.

XI .5.4. Keramât-ı Ahî Evren
Alman müsteşriki Teşner’in 1930’da bastırmış olduğu manzumeden 

seçilmiş kısımlardır. Başkaca bir mütalaa yürüttüğü görülmüyor, dokuz 
sahife tutuyor.

Bunun üzerine Ahî Evren için “Kırşehri’nde medfûn debbağların 

piri” kaydını koymuş ve muharriri Gülşehri Ahî Evren’in halefidir” 

demiştir. Yine burada “Ahî Evren nâmına vakfedilen yerlere ait isimlerin 
hepsini topladım. Kırşehri ve ahîler nâmı ile bir defter yaptım”, demesine 
bakılırsa başka bir risalesi daha olacaktır.

XI .5.5. Mantıku’t-Tayr Tercümesinin Tahlili
Gülşehirli Ahmed’in Mantıku’t-Tayr tercümesinin fütüvvet kısmını 

Alman müsteşriki Teşner tercümesi ile birlikte bir risale halinde 1932’de 
neşretmiş. İşte Cevdet hem bu risaledeki hem de İstanbul 
kütüphanelerindeki Mantıku’t-Tayr tercümesi üzerine bu tahlili yapmıştır. 
10 sahife kadar tutuyor. Teşner’in basma ve Almanca - Türkçe risalesi ile 
bir aradadır.



■
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tedkik etmiş ve bazı resimler de çıkartmıştık. Dönüşte Gebze için bir risale 
yazılmasını ve herkesin ihtisası dairesinde bu risaleye bir bahis ilâve 
etmesini kararlaştırdık. îlk önce Doktor Süheyl ve sonra da Cevdet 
üzerlerine aldıkları kısımları yazdılar. Ben de dahil olduğum halde ötekiler 
dediklerini yapamadılar.

Bu etüdden herkesten önce ben istifade ettim. “Türkiye’de 
şehirciliğin tarihî inkişâfı” adındaki kitabımda bundan çok iktibaslarda 
bulundum.

XI .5.14. Evliya Çelebi’ye Göre İstanbul Esnafı ve Nüfusu
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde 1048’de, Dördüncü Murad’ın 

zamanında ve Bayram Paşa’nm sadâretinde İstanbul’da yapılmış olan bir 
geçit resminin tafsilâtı vardır. Evliya Çelebi bu geçitte bulunmuş ve aynı 
zamanda “Evsâf-ı Kostantiniye” adlı bundan bahis bir eseri de görmüş 
olduğu için hâdiseden tafsilen bahseder.

Geçit üç gün sürmüş, bu üç gün içinde İstanbul’un -bittabiî kadınlar, 
ihtiyarlar, hastalar ve çocuklar hariç olmak üzre- bütün halkı Evliya’nın 
tabiri gibi bütün esnafı yani halk sınıfları alay köşkü önünden ve dördüncü 
Murad’ın huzurundan her türlü hünerler ve sanatler göstererek 
geçmişlerdir. 110 sınıf ahali geçmiş olduğunu yine Evliya bize haber verir. 
İşte Cevdet Evliya’nın geçit resminde kaydettiği esnafı yani ahâli sınıfı ile 
sayılarını toplamış ondan bir risale yapmıştır.

Bir vakitler Mecelle’yi yazarken bende bunu merâk etmiş, bu 
rakamları toplamıştım. Fakat neticede bu geçit resmine iştirak edenlerin 
bir milyonu geçtiğini görünce bire on mübalağa vardır diye işi yarıda 
bırakmıştım. Cevdet üşenmemiş tamamlamıştır.

XI .5.15. Türk Tarihine ve Türk İçtimaiyâtına Dair Tedkikler
Cevdet’in tamamen yazılmış ve basılmış olsaydı şaheseri diye bu 

eseri gösterilebilirdi. Bunun üzerinde senelerce çalışmış olduğu 
anlaşılıyor. Muhtelif kıt’alarda sekiz defter ve irili ufaklı 245 sahife 
tutmaktadır, bir o kadar da vesika, gazete maktu’aları eklemiştir. 
Mürekkeple okunaklı bir şekilde yazmıştır. Defterlerin arasında birçok boş 
sahifeler bırakmış ve çok yerlerde yalnız bir sahifeyi yazıp öteki tarafını 
boş bırakmış olduğuna göre hemen basılabilecek bir şekilde hazırlamak 
istemiştir.

Münderecâtı hakkında bir fikir verebilmek için bahis başlarını 
yazmak istedim, dört beş sahife tutacağını görünce vazgeçtim.

Yalnız bu defterlerin ilkinin başına yazdığı şu satırlar maksadını ve 
gayesini oldukça açık göstermekte olduğu için onu aynen alıyorum:
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“Biz Türklerin henüz bir tarih-i medeniyeti yazıl amamı ştır. Sebebi? 
“Devr-i Hâmidî’de tedkikat-ı milliyenin memnûiyeti, daha evvel ise 
mekâtib ve medâriste bu nâm altında ders vermek mecburiyeti olmayışıdır. 
Bu dersin fikir uyanıklığına, milliyet terbiyesine ne kadar yardım 
edeceğini takdir edememişizdir.

Devr-i inkilâb; Türk tarih medeniyeti dersleri verilmesine bittabiî 
müsaade etmişse de bu bâbta Osmanlı Türkleri’nin Anadolu’ya 
hicretlerinden sonraki tahavvülâttan başka ecdadımızın ana vatanda, 
Türkistan’da, Çin’de Hint’de, İran’da, Rusya’da geçirdiği ahvâl ve vekayi- 
i medeniyeyi tedkik lâzım geliyor ki bu hem pek uzun senelere muhtaçtır, 
hem de bir kişinin kârı değildir. Bu hususta taksim-i ‘amâla riayat edilerek 
ve bir “Türkler Tarihi” yazılarak vekayi-i medeniyemiz fasıl fasıl tedkik 
olunmalı, senedât-ı tarihiye ile birlikte canlandırılmalıdır. Bununla beraber 
gerek eski tarihler, gerek merâkh Macar, Rus, Alman, Fransız, İngiliz 
müsteşriklerinin son otuz sene içinde Türkistan’daki taharriyâtı bize kâfi 
bir fikir verebilir. Şu kadar ki biz tarih-i medeniyetimizin ne kadar 
muhtasar olursa olsun bütün fasıllarını değil yalnız efkar, itikadât, 
hissiyât-ı ahlâkiye ve itiyadât kısımlarını az çok araştıracağız ve hattâ bu 
meyanda bilhassa çocuk, delikanlı, kadın terbiyesi hakkındaki nazarlarını, 
zanlarını, tedrisâtta cari usûllerini, adetlerini göreceğiz. Bu fikirler; bu 
âdetler ise her kavimde olduğu gibi Türklerde de yer yer, zaman zaman vc 
yeni yeni vakalar, âmiller karşısında bizzarure az çok değişmiştir.

Rehberlerimiz bu noktaları evvelce tedkik eden Süleyman Paşa ile 
Necip Asım, Veled Çelebi, Ahmet Midhat, Bursah Tahir, Rıza Tevfik, 
Kazanh Zeki Velidi ve Şahabeddin Mercanî Bey ve efendilerle bazı müs
teşrikler ve bazı eski eserlerimizdir.

Bu yazılara birer dersten ziyâde musâhabe, konferans tarzı 
verilmiştir. Asıl maksadım bu muhterem zevat ve âsân size tanıtarak 
milletimizi bu yüzden sevdirmektir”.

Cevdet’in bu arzusunu, teşebbüsünü ve temennisini Atatürk’ün 
yüksek himâyesi altında ve direktifleri dairesinde Türk Tarihi Tedkik 
Cemiyeti yerine getirmekte ve yazdırmakta olduğu Türk tarihi ana hatları 
bunu kuvveden fiile çıkartmaktadır. *

* *
Bunlardan başka:
Cevdet’in 8 büyük zarfta toplayabildiğim vesikaları 35-20 cilt İlmî 

İçtimaî ve tarihî eser teşkil edecek derecede çoktur ve mühimdir.
Bunların bazısının üzerine kendisi yazacağı eserler itibarı ile bir 

takım adlar vermiş ve 12 cilde kadar numara yürütmüştür. Bu adları
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Türk Hazine-i Evrâkları ve Sicilleri adlı eserime dahildir. Hicretin 800- 

850 tarihleri arasında yaşamış olanlara gelince yine merhûmun oLıÎ

oLjü adındaki eserinden çıkarılmış olup ayrı bir yerdedir. Türklerin 

Osmanlı kısmının 700 ila 850 senelerine kadar olan vukuâtı malesef vesi
kasız kaldığından hiç değilse o tarihlerde komşu hükümetler devâirinde 
kullanılan zatların tercüme-i halleri ile açık kapatmaya mecbûr kaldık”.

Yine bu zarfın içinde: (1. Îlhanîlerin, 2. Akkoyunlulann, 3. 
Süleyman-ı Kanunî’ye kadar OsmanlIların divanlarından sâdır olan nişan, 
tevki’, pervane, berât ve hükümlere dair kayıtlar ve vesikalar) diye bü
yükçe bir defter içinde yüzlerce kayıt ve vesika vardır.

Yine bu zarfın içinde: (înşaallahurrahman ikmâli me’mül olan 
“Selçuk ve Moğol Arşivleri” adlı eserime konacak malzemelerden (Moğul 
yarlığları) kaydını hâvi bir defterde bir çok kayıtlar ve vesikalar vardır.

XI.5.15.4. Türklerde Hükümet ve Divan-ı Hümâyun Teşkilâtına
Dair Teşrifat Defterlerinden Çıkarılan Kayıtlar:
“Bu zarfta toplanan kayıtlar ve vesikalar arasında en ziyâde nüfus ve 

emlâk tahririne, tapu kayıtlarına ve Mısır’da İbn Havkal zamanında 
sicillât, Kafkasya’da devavîn ve kavanîn, Rumlar’da resmî meratib 857 
tarihinden 1000 tarihlerine kadar vilâyetlerin arazi, nüfus, emlâk, evkâf ve 
İdarî teşkilât bölümlerine dair “umumî tahrir” defterlerinin hece tertibi ile 
fihristidir. Bu adlara bakılınca 150 yıl içinde vilâyet ve sancakların kaç 
kere tahrir edildiğini anlamak mümkün olur” diyor. Bu fihristin sonuna 
Cevdet şu kaydı da yazmıştır: “857-1000 tarihlerine kadar yetişen ve tarih
lerimizde çoğunun kıymet ve ehemmiyeti anılmayan Anadolu ve Rumeli 
istatistik muharrirlerinin adlarını fiş ile yazdım ve mukavva kutuya koy
dum, hece sırası iledir.”

XL5.15.5. İstanbul Kütüphanelerinde
Nadide Yazmalar Külliyâtından:
Defter kapağında şunları ihtiva ettiği gösterilmektedir:
1. Medreselerin cetvelleri
2. Acemi oğlanlar terbiyesi
3. Yeniçeri terbiyesi
4. Eski etibbaya ait nizamât
5. İstanbul vakıf mektebleri ile medâris ve kütüphanelerinin isimleri 

ve bânîleri
6. Süleyman-ı Kanunî devrinde muallimler
7. İbn Arapşah’ın lügati diye bir takım bahisler ve kayıtlar vardır.
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Yine bu zarfta heı biri birer kitap ve hiç olmazsa birer risale 
olabilecek mevzuları hâvi şu vesikalar ve yazılar vardır:

A. İstanbul kütüphanelerinde Mısır hükümdarları ile ümerâ ve 
ulemâsına mensub eserler, Kur’an-ı Kerim’ler, kitaplar, yazılar.

B. İstanbul ve Kahire kütüphaneleri ile müzelerindeki Kur’an-ı 
Kerim’ler.

C. İstanbul müzelerindeki mürakkaalar, fermanlar.
Ç. Mısır’da Türk ve Çerkeş hükümetlerinin divan teşkilâtına, kâtib- 

lerine, tevki’ ve tuğralarına dair kayıtlar.
D. Topkapı Sarayı Müzesi’nde Mısır mamulâtı kılıçlar, kandiller, 

silâhlar...
E. Sultan Gavri’nin Türkçeye tercüme ettirdiği Şâhâneye dair 

mühim malûmât.
F. Avrupa müzelerindeki Kur’an-ı Kerimler.
G. Mısır Kahire Kütüphanesi’nin fotoğrafiye ettirdiği Avrupa ve 

İstanbul yazmaları.
H. En eski Türk vesikalarından olup vakıf kütüphanelerinde ikinci 

nüshasına henüz tesadüf edilemeyen edebî eser, vesaire.

XL6. İstanbul Evrak Mahzenlerinde Tedkiklerim
Dört cilt tutuyor, her cildin kapağına bunların muhteviyâtına dair 

birçok kayıtlar ve hâşiyeler yazmıştır. Meselâ birisinin kapağına “600’den 
900 tarihlerine kadar Anadolu’da Ahîler ve Selçukîlerle Karamanoğul- 
ları’nın hayrâtına, zaviye, mekteb, cami, medrese ve hastahâneler ile 
vakfiyelerine dair gayri matbû pek çok kayıtları hâvidir” diye yazmış ve 
yine bu kapağın bir köşesine: “440’tan 1000 tarihine kadar olan Selçukî, 
Artukî, Karamanî, Memlûkî, Osmanî vakfiyelerinin en mühimlerini bir 
cetvelde topladım ve onuncu cilde derceyledim” demiştir.

Diğer bir defterin kapağına da şu kaydı yazmıştır: “Bu cildin 
muhteviyâtı 1, 3, 4, 6, 8, 10 ve 13 numaralı mühimme defterlerinden çıka
rılmıştır. 7 Numaralı mühimme defteri evâmiri yeşil kaplı defterdedir" 
diye şerh verdikten sonra: “bütün Divan-ı Hümâyun, Maliye ve 
Defterhâne defterlerinin envâını ve Türk hükümetinin dört asır evvelki 
nüfus, arazî ve rüsûmunu defterlere kaydettirmek için verdiği muhtelif 
resmî emirleri muhtevidir. Defterlerin tarz-ı tahririne ve kullanılan hat ve 
eşkâl ile tertip meselesine dair malûmât ve numûneler “siyakat ve 
defterler” mevzûuna tahsis eylediğim cilttedir” diyor.

Yine bu zarfa koyduğum dördüncü bir defterin kapağına da şu kayıt
ları yazmıştır: “981 tarihinden 994 tarihine kadar Türkiye valilerine, kadı
larına, vilâyet muharrirlerine, hâssaten Macaristan valilerine Divan-ı Hü
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mâyun’dan gönderilen malî ve İdarî tahrirâtları hâvidir ki Divan-ı Hümâ- 
yun’un 22, 23, 39, 58, 59 ve 60. mühimme defterlerinden seçilmiştir”.

XL7. Abbasiye, Selçukî, Harezmî, Akkoyunlu ve İran 
Divanlarına, O Divanlardan Sadır Olan Tevki’ler, Berâtlar Nişanlar 
ve Emirler Üzerine Muhtelif Kaynaklardan Çıkarılmış Kayıtlar:

Bu defterin kapağına da şu hâşiyeyi yazmıştır: “Akkoyunlu ve İran 
hükümetleri fermanları Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nden istinsah 

edilmiştir. ^'>2' 4^ dL jjIT ile ¿-*1» ve ¿«1

vesâire eserlerinden çıkarılmış parçaları da hâvidir.

XL8. Cep Defterleri
Cevdet’in 1320/1904’den ölüm tarihi olan 1935 senesi sonuna kadar 

cebinde taşımış olduğu 30 kadar küçük büyük, muhtelif kıt’alarda ve 
hacimlerde defterlerdir. Bu defterlerin Hazine-i Evrâk’taki hatıralarını 
ihtiva edenlerinden birçoğunu istinsah edip bu kitabın 101-199. 
sahifelerine dercetmiş olduğum gibi Nejat’a ait olanı da 70-87. 
sahifelerine koymuştum. Bunlardan başka birçok mektup sûretlerini de 
muhtelif yerlere dercetmiştim. Fakat kitaplara, kütüphane tedkik ve 
tetebbûlarına dair notlar ve kayıtlar o kadar çoktur, o derece mühimdir ki 
onları da merâklıları tedkik etsin diye burada haber veriyorum. Müteaddit 
vasiyetnâmeleri de bu defterlerdedir.

îşte Cevdet’in eser yazmak için topladığı vesikaları ve kayıtlan ile 
kısmen yazmış olduğu eserler hemen hemen bunlardan ibarettir.

Gerek bu eserleri gerek notları hakkında bazı temenni ve arzuları da 
vardır.

Meselâ bir vasiyetnâmesinde de şu kayıtlar görülür: “Diğer defte
rimin başında umumî vasiyetim yazılıdır. Buradaki vasiyetim sırf İlmîdir. 
Topladığım notlarla 25 yıldır terekelerden ele geçirdiğim ve hükümetin 
Meşruti yet’ten sonra zaman zaman sattığı yüzbinlerle evrâktan nicelerini 
alan bakkallarla, sahaflardan ve Maliye evrakı Bulgarlara satılırken bazı- 
lannı elde eden sokak çocuklarından paramla iştira eylediğim vesikaların 
en mühimlerini sıra gözetmeyerek aynen basmayı ve masrafını 
terekemden çıkarmayı beni seven aziz dostlarımdan rica ederim”.

En son vasiyetnâmesinde ise şu arzuyu göstermektedir: “Bütün 
husûsî evrâkım, mektuplar, notlar kayıtlarım; pek ateşîn bir tarih âşığı 
bildiğim ve öyle de ad koyduğum dostum Mükrimin Halil Beyefendi’ye 
kalmalıdır. Doktor Süheyl, Selim Nüzhet ve mektupçu Osman Nuri 
beyefendiler Mükrimin Bey’le toplanıp meseleyi lütfen hal buyursunlar.
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Mükrimin Bey hangi notların, hangi vesikaların münferit dahi olsa 
neşrinde ilmen ve tarihen ehemmiyet görürse derhal neşr buyursunlar. Bu 
notlar yıllarca göz nuru dökülerek toplanmıştır, ehli bilir”. Cevdet’in 
birinci vasiyetini dostlarından biri olmak itibarı ile Süheyl’le birlikte şu 
eseri yazmakla kısmen yerine getirdim sanırım. Bu ikinci vasiyetini yerine 
getirmek de Mükrimin Halil’e düşer.

XL9. Cevdet’in, Kütüphanelerin Islahı ve
Kitapların Tasnif ve Tescili Hakkındaki Fikirleri
Cevdet’in son memuriyeti Süleymaniye Umumî Kütüphanesi Tasnif 

Heyeti başkanlığıdır ve hayatı da burada sönmüştür. Onun için kitabını da 
burada bitireceğim.

Fakat Cevdet bu işte pek az ve ancak iki ay kadar bulunabilmiş, bu
nunla beraber yine kendisini hürmetle andıracak izler ve eserler 
bırakmıştır. Yaşasa ve biraz burada çalışmış olsaydı Türkiye kütüphaneleri 
ve ilim âlemine garp tarzında tasnif olunmuş bir de İstanbul kütüphaneleri 
yazma eserler fihristi hediye edilmiş olacaktı. Ne yazık ki bundan mahrum 
kaldık. Bu bahiste bibliyografya hakkında biraz izâhât vermeye ve 
muhtelif tasnif usûlleri ile bu usûlleri gösteren bir çok fihristlerden ve 
kataloglardan bahse lüzum görüyorum. Çünkü bunları Cevdet de eksik 
bırakmıştır. Ve bu arada Cevdet’in bibliyografya hakkındaki makalesi ile 
tasnif usûlüne dair bir raporunu ve bunlardan evvel de belli başlı 
bibliyograflarımızdan Bursalı Tahir Bey’in Hüdavendigâr gazetesi 
fevkalâde nüshası ile 25 sene önce basılmış fakat pek o kadar bilinmemiş 
ve tanınmamış olan bir makalesini de neşredeceğim:

Bibliyografya (u>S

îlm-i ahvâl-i kütüb, isminden de anlaşıldığı üzere, bizi müellefât ve 

musannafâtın ahvâl-i umûmiye ve husûsiyesinden haberdar eden bir 

¿âUdl jjjÎ ’dir. Mirat-ı terakkiyât-ı beşer olan (¿¿jd ^)’in bir şube-i uze- 

mâsıdır. Şuabât-ı tarihten olan (ile de münasebet-i külliyesi 

vardır. Beriki müessirden esere, öteki eserden müessire intikâl sûreti ile 
arz-ı malûmât eder; eserden müessire istidlâlin kuvvet-i mantıkiyesi ve 
müellefâtın yazılmış oldukları zamandaki terakkiyât ve tekemmülât-ı ma
neviye ve binnetice maddiyesini mükemmelen irae ve izâh eylemekteki 

kat’iyet-i müsellemesi nazar-ı itibara alınırsa 4^ ’ün ne derece- 
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lerde şâyân-ı ehemmiyet ve tedkik, sezavâr-ı tedvin ve tahkik olduğu 
kolayca tahakkuk eder.

Yalnız bu ilimdir ki umûm erbab-ı ilim ve kemâlin kıymetini 
bildirir. Bu husûstaki efkarı hurafât ve esâtir derekelerine tenezzülden 
veya bir hiss-i sefil-i garezkârînin esir ve zebunu kalmak aşağılığından 
tamamıyla kurtarır. Bugün bizde nice müellif ve musannıflar vardır ki 
fevkalâde bir kudret-i ilmiye ve edebiye sahibi zannedildikleri halde bu 
ilim sayesinde kıymet-i İlmiyelerinin derece-i mutavassıtada olduğu 
görülmekte ve nice mensî dühhât-ı musannifin ve erbab-ı kemâl var ki 
kudret-i bülend-i dehâetleri nâmına bir tâk-ı takdis ve ibcal inşası bir 
farize-i kadirşinas? bulunduğu tahakkuk eylemektedir.

Bu nokta-i nazardan denilebilir ki bir milletin istidad-ı kemâli, 
kâbiliyet-i mahsûsa-i îkbâli ancak kendisinin bibliyografisi ile pek güzel 
ve hattâ yanlışsız anlaşılır. Ve bir milletin ilm-i ahvâli kütübü müdevven 
oldukça o milletin encâl ve ensâli harita-i âlemden kalksa da nâmı zî-ibcali 
müebbeden yaşar. Bugün ulûm ve fünûn bütün mütemeddin akvam ve 
milel için en felâhnümûn bir vasıta ve silâh ise, her milletin bibliyografisi 
de öyle bir silâhın mükemmeliyetini ve hüsn-i istimalindeki meharetini o 
millete ait olmak üzere vâzıhan irae eyler.

Bugün milletleri meşâhiri ile, meşâhirini de âsârı ile anlamak en kes
tirme ve en câlib-i dikkat bir tariktir. Bu tarikin nirengi noktalarını 
gösterecek ise ancak bibliyografidir. Bu ilmin fevâidi umumî olduğu gibi, 
husûsiyeti de tahakkuk eder. Müellifini ve müellefâtı nisbet-i mevzûlarına 
nazaran tasnif eder, ebvâb ve fusûlü; yazma, basma, âsâr-ı nâdireden olup 
olmadığı hakkında beyân-ı malûmât eyler, tarz-ı tahririni de bildirir. Asâr- 
ı nâdireden olan musannefâtın bulundukları kütüphaneleri gösterir. Fazla 
olarak da sanayi-i nefise-i İslâmiyeden olan hat, teclid, tezhib hususunda 
hâiz oldukları kıymeti de anlatır.

İşte bizde kütüphanelerin fihristleri bu ilm-i cemil usûl ve kavâidine 
tevfik ve tatbik edilmeyerek meydana getirilmiş olmak neticesidir ki 
kütüphanelerimizin muhteviyât-ı kıymettarına karşı bîgâne ve lâkayt 
kalmışız. O kadar ki bu cehil ve kadimâşinasi ile hemen en kıymetli 
müellefâtımız Avrupa’ya aşmıştır. Bunun bizim için ne derecelerde azim 
ve elim bir zıya’ ve şeyn olduğu meydandadır. Hele müellif yazısı ile 
aşırdan kütüb-i nâdire için ne kadar acınsak yine azdır.

Bugün müellif yazısı ile Lizbon Kütüphanesi’nde ahz-ı mevki-i 

ihtiram eden <^l) garbın ne derecelerde bir hiss-i âlî-i kadirdânî ile 

mütehassis olduğuna delildir.
Bu ilmin istifade-bahş-ı ahlâf olacak âsâr-ı kıymettar meydana 

getirmiş ve hayat-ı sâniye ile ilelebet yaşamak hak ve salâhiyetini ihraz 
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etmiş olduğu halde nâmı, şânı külliyen mensî nice musannifini ihya 
edeceği cihetle mânen meşkûriyet ve mebrûriyeti ayrıca nazar-ı dikkat ve 
itibar-ı celbe şâyândır.

Erbâb-ı mütalaa ve bilhassa ashab-ı tahassüs ve tefahhus için ne 
derecelerde ehem ve elzem olduğu ise pek aşikârdır. Bu ilme ait fıkdan-ı 
vukûftur ki merâklı erbab-ı mütalaamızı mahsur bir daire içinde bırakmış 
ve ihâta-i İlmiyelerini istidatları ile mütenasip bir sûrette tekemmülden 
alıkoymuştur.

Mütehassisin ve yeni müellifin ve mütefenninîn için ise bâdi olduğu 
noksan ve suûbet pek büyüktür. Erbâbına hafi değildir ki bir ilim ve fennin 
mütehassı o fenne dair mümkün olabildiği kadar bir çok eser mütalaa 
etmek mecburiyetindedir, ta ki ihtisas hâsıl ettiği fennin safahât-ı 
mütekâmilesini görmüş olsun! Bugün herhangi bir şube-i ilme ait olursa 
olsun, bir eseri tahrir ve telif edecek zat o şubede kendinden evvel müellif 
olanların âsârını görüp tetebbu eylemek lüzumunu unutursa, mümkün 
değil telifinde bir eser-i terakki ve tekemmül görülemez. îşte birçok 
musannefâtımızın hâl-i ibtidaîde kalması hep bu noksan-ı tetebbûdan; bu 

tetebbûda bize ilk ve son rehberliği edecek JeM’e adem-i 

vukûftandır. Hele lügat ve kamusa, hikmet ve felsefeye dair telifâtta 
bulunacaklar; yeni yeni ıstılahât-ı hikemiye vaz’ ve tesis eylemek 
ihtiyacını his ve izâle eyleyecekler bu yoldaki kâffe-i musannefâtımızı, hiç 
olmazsa bu musannefâtın ümmehât-ı güzidesini tedkik eylemeleri 
mertebe-i vücûbtadır. Bu emr-i sa’b ve ehem ise her şeyden evvel 
bibliyografimize ıttıla ile mümkün olur. îşte bibliyografi bizi hariçten 
tanıyacaklara karşı ne kadar müfid ve mühim bir tesir icra ediyorsa bize de 
bizliğimizi, maarifteki istidat ve husûsiyetimizi, derecât-ı terakki ve 
tekemmülümüzü de o derece tanıtıp öğretir. Binaenaleyh diyebilirim ki 
bizdeki ihtiyacât maariften hemen en büyüğü bu zaman-ı hürriyet-nişan ile 
mütenasip bir Osmanlı bibliyografisini meydana getirmektir.

Şarkta sırf bu ilme dair eser yazanların en meşhuru ulemâ-yı 

Araptan İbn Nedim merhûmdur ki ismindeki eser-i Arabîsi

Alman müsteşriklerinden Güstav Flügel tarafından Almanya’da tab’ 
edilmiştir.

Ulemâ-yı Osmaniyeden bu ilm-i cemile hizmet edenlere gelince: en 
başta Taşköprülü Ahmet Efendi merhûmu görürüz ki oğlu Kemâleddin 

Efendi tarafından tab’ ve temsil edilen bu hizmetin

azamet ve menfaati hakkında kanaat-bahş bir fikir verebilir.
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îhata-i ilmiye sahibi olmakla umûm Osmanlı ulemâsı arasında bir 

mevki-i mümtaz ihraz eden Kâtib Çelebi merhumun Arapça jc

jjüll j nâm eser-i âlîsi ise en meşhur ve kıymettar bir telif

olmak üzere bu ilim nâmına bir tâk-ı imtiyaz-şi’ardır. Bu eserin metn-i 
Arabîsi ile birlikte yedi cilt üzere Lâtince olarak Leibzig’de Güstav Flügel 
tarafından tab’ edilmiş ve nihayetine de Hanifzâde Ahmet Tahir Efendi 

merhûmun (jj jIj!) ismindeki zeylinin ilâve kılınmış bulunması garpça da 

ne derece kıymet ve şöhret kazandığına bir delil-i sâtı’dır. On dört bin 
küsur kitap ve müellifi muhtevidir. Şu kadar ki unvan-ı ilmin ilk harfi ile 
tevafuk eylemek üzere kütüb ve müellifin sıraya konmuş bulunmak 
yüzünden suhûlet-i istitlâ ve istimali kısmen haleldardır. Bu eser-i cesîm 
ve âliye Arabacılar Şeyhi İbrahim Efendi tarafından da bir zeyl ilâve 
edilmiş ve ahîren İstanbul’da iki cilt üzere tertip ve tab’ edilen tab’asına 
bu ilâve zammolunmuştur. Şu kadar ki tâbi’ bu ilâveden kat’iyen bahset
memiş ve bir işârette de bulunmamış olmak hasebi ile bir zühûl-i azîm 
bâdisi olmuştur. Şöyle ki, ilâve-i maruzada zeyl-i salifü’l-beyânda 
münderic olan ve bittabiî Kâtip Çelebi merhûm zamanından pek sonra 
gelen müelliflerin müşarünileyhten evvel hayatta bulunmuş ve telif-i âsâr 
eylemiş olduklarına dair işbu tab’a zehab-ı umûmî husûlüne bâis olmuştur.

Daha evvelce Mısır’da tab’ edilmiş olan metni yalnızdır. Ve bu 
zehab-ı zarurînin izalesine hâdim bulunmaktadır.

Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey merhûm ile Şuara-yı Osmaniyeden 
Vişnezâde Mehmet îzzet Efendi’nin de ayrıca gayrı matbu zeyilleri vardır. 
Bunlardan bey merhûmun hatt-ı desti ile muharrer nüsha manzur-ı âcizî 
olmuştur.

1322 senesinde Selanik Rüştiye-i Askeriyesi müdüriyetinde 
bulunduğum evanda tab’ ettirmiş olduğum Müverrihîn-i Osmaniyeden Alî 
ve Kâtip Çelebi nâm eser-i vecizde dahi bu bâbta izâhât-ı kâfîye ita 
edilmiştir. Bu makale-i muhtasara ile izale-i teşnegî-i malûmât 
edemeyecekler oraya müracaat buyursunlar.

Bu esere dair zamanımız ilm-i ahvâl-i kütüb ulemâ ve 
mütahassısîninden Jandarma Dairesi mirlivalığından mütekaid Bağdadî 

İsmail Paşa’nın nâmındaki zeyli cidden şâyân-ı takdirdir.

On altı bin telif-i İslâmî hakkında beyân-ı malûmât eder.

Müşarünileyhin bu zeylinden başka bir de jVil J

nâmında bir külliyâtı vardır ki sadr-ı İslâmdan zamanımıza kadar bilcümle 
müellifin-i İslâmiyenin hurûf-ı heca üzere esma ve âsârını ihtiva 
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etmektedir. Bu eser i cesim yorulmak bilmez, fütur getirmez otuz senelik 
bir sa’y-ı mütetebbiâneninzâde-i nadide-i necibidir.

Bu gibi âsâr-ı cesîmenin kisve-i nevîn-i tıbaate bürünmesi ise, 
herhalde hükümetin, maarif-i umûmiye-i milletin muâvenet ve takdiri ile 

kâbildir; (4^ JM ^’in umûmiyeti, umûma şâmil menfaati nazar-ı 

itinaya alındığı takdirde bu hakikât her ferd-i İslâmî tarafından 
ma’aşşükran itiraf ve tasdik edilir.

Erbab-ı maariften Merzifonlu Abdurrahman Eşref Efendi merhumun 

bu vadideki Türkçe (^1 olÜ sünvanlı telif-i kıymettarları 

da şâyân-ı zikir ve ta’dâttır. Bu eser ile

mezcedilerek veciz bir icmâl suretinde meydana getirilmiştir. Birinci defa 
Mısır’da, defa-i sâniyede İstanbul’da tab’ edilmiştir. Müşarünileyhin bu 

meslekteki (^1 nâm eseri de gayri matbûdur.
Karabaşzâde İzmirî Ahmet Efendi merhûmun Arabî bir cilt olarak 

bir telif bibliyografileri vardır ki İzmir’de nusha-i müellif manzur-ı acizî 
olmuştur.

İşte “İlmi ahvâl-i kütüb”e dair yazılan belli başlı âsâr-ı Osmaniye 
bunlardan ibarettir. Maamafih Saçaklızâde Maraşh Mehmet Efendi’nin 

(fjlc. ^jj)’u ile Tokadî Şehit Molla Lütfi’nin risale-i

gayrı matbuaları da min vechin bu meyanda sayılabilir.
Bir hakîkât-i bedihîdir ki bir kavim ve milletin şehrâh-ı terakkideki 

derecesi o kavim ve millet kütüphaneleri ile, bu kütüphanelerdeki âsâr-ı 
kıymettarın tenevvü ve kesretiyle mütenasiptir. Şarkta, memâlik-i islâmiye 
ve Osmaniyede en küçük kasabalara kadar erbab-ı hayır ve hasenât, ashab- 
ı ilim ve kemâlât tarafından birçok kütüphaneler yadigâr ve tesis edilmiş; 
ve yalnız İstanbul’da kırka yakın kütüphane mevcut bulunmuş iken 
bunların kâffesinden lâyıkı ile istifade edilememesinin, hattâ muhtevi 
oldukları en kıymetli âsârın bilinip ona göre muhafaza olunamamasının 
sebeb-i yegânesi bu kütüphaneler fihristlerinin “ilm-i ahvâl-i kütüb”e mu
vafık bir yolda meydana getirilememiş bulunmasıdır, zira bir eserin 
kıymet-i hakikiyesini gösterebilecek ancak “ilm-i ahvâl-i kütüb”dür.

Bu noksanı gören erbab-ı maariften Ruscuklu Ali Fethi Efendi mer

hum İstanbul kütüphanelerindeki âsârı cem ve tedkik ile

jjI Jk adlı bir eser-i kebir tertibine başlamış ise de itmâmma muvaffak ola

mamış ve bu gibi âsârın bir şahıs himmeti ile meydana çıkamayacağını 
pek güzel isbat eylemiştir. Kütübhâne-i Umûmî’de manzurum olan matbû 
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cild-i evveli mücelledât-ı sâiresinin vereceği neşe-i vukûf ve irfanı tahay
yül ettirerek teessür ve teessüfün izdi yadına hâdim olmaktadır.

Bugün İstanbul kütüphanelerinin muhtevi olduğu musannefât-ı 
semine, âsâr-ı nefise memulün pek fevkindedir. Fakat vech-i maruz üzre 
mükemmel fihristleri bulunmadığından nevadir-i müellefâtın, nefais-i 
musannefâtm hüsn-i muhafazası temin edilemediği gibi, şark ve garp 
erbab-ı tedkik ve tetebuu da bu gibi âsârdan pek güç istifade 
eyleyebi İlmektedirler.

Sırf İstanbul kütüphanelerinden istifade fikir ve emeli ile gelmiş ve 
birçok âsâr-ı Arabîyeyi fotoğrafi ile istinsah eylemiş bulunan Mısır 
Meclis-i Nüzzâr kâtib-i sânisi üdeba ve fudela-yı Araptan Zeki Beyefendi 
ile vâki olan teşerrüf ve muhazarada hakaik-i mesrûde bir kat daha 
tavazzuh etmiştir. Müşarünileyh, kütüphanelerimizin lüzum ve sûret-i 
ıslahına dair mükemmel bir lâyiha takdimi ile de vazife-i şükr-güzarî ve 

minettarîyi hüsn-i edâ eylemiştir. ((5jjjj)’nin (4^' 4-1jVl nâm

eserini ve bu misillü nefais-i âsâr-ı nadireyi tab’ ve neşre tavassutla âlem-i 
îslâma hizmetleri elbette meşkûr görülecektir.

Elhasıl (4ÜÎ Jlusûl ve kavâidine muvafık fihristler tertibi 

hem nevadir-i nefaisin hüsn-i takdir ve muhafazasını hem her meslek ve 
sanat her şube-i fen ve marifet ashabının kütüphanelerden suhuletle 
istifade ve istifazasını mükemmelen temin eyleyeceği bedihîdir.

îşte bizde birçok müellifin ve musannifin bulunduğu halde eserleri 
ile birlikte nâm ve şânlarınm ahlâfça külliyen meçhul ve mensî kalması 
öteden beri acizi müteessir etmekte ve bir Alman müsteşrikinin de; “siz, 
bilmem ne gibi hucec ve delâil ile istidad-ı ilim ve marifetinizden dem 
vuruyorsunuz? Sizde yetişmiş bir şey var ise birkaç efâil ve tefâilci şairdir, 
hani ya sahib-i eser erbab-ı ilm ve fenniniz?” yolundaki îtâb-ı şedid-i 
cahilânesine maruziyet hikmeti de bu tesir-i daimînin tezayüd ve feyeza
nına bais olması ile on seneden beri bu ilm-i cemile ait ve Osmanh kavm-i 
necibinin her türlü şubeyi marifetteki istidad-ı kâmilini nâtık ve müeyyid 

olmak üzre yahut (^jlu j ünvanı tahtında bir

külliyât meydana getirmek ile meşgul oldum. İnayet-i Hakk’la hüsn-i tab’ 
ve temsili esbab-ı istikmâl edilmektedir. Bu eser-i acizîde OsmanlIların 
mebde-i zuhurundan zamanımıza kadar gelip geçen ve mesleklerinde eser 
yazan meşayih, ulemâ, şuara, üdeba, müverrihin, ettiba, riyaziyûn ve 
coğrafiyûn-ı Osmaniyenin kâffesi fasıl fasıl olmak ve her fasılda hurûf-ı 
heca tertibi üzre tercüme-i halleri ile beraber matbû, gayri matbû eserleri 
ufak müntehab parçaları ile de gösterilmiş bulunmak üzre bir tertip 
gözetilmiştir.
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Gerçi bizde (^l^) ve zeyilleri ile nâmı altındaki âsârda

yüzlerce erbab-ı fadl u kemâlimizin teracimi muharrer ve bazı izâhât da 
münderiç ise de ehlinin musaddakı olduğu üzre maksadı temine gayrı kâfi 
ve yüzlerce erbab-ı ilim ve irfanımıza karşı vakfegîr-i sükûn-ı daimîdir; 

maamafih (4^ ^’mize dair olan bu hizmetler zamanlarına göre 

hâiz-i baha-i vüfûr ve her vakit için de cidden mebrur ve meşkûrdur.
Abd-i acizin matmah-ı nazarı bugün rüştiye mekteblerimize devam 

eden evlât ve encâlimizin bile erbab-ı maarifimizi, onların fadl u 
kemâllerinin numunelerini kolaylıkla öğrenip anlamaları ve bilhassa ismen 
ve eseren mensî ve bînâm kalmış ashab-ı fadl u dânişimizin ihya-yı nâmı 
ve şâdî-i ruhudur. Bu emel-i acizî bundan evvel bu vadide “Ulemâ-yı 
Osmaniye’den altı zatın tercüme-i hâli” ünvanı ile tertib ve tab’ ettirmiş 
olduğum eser mukaddemesinde vâzıhan beyân edilmişti. Geçenlerde Sırat- 
1 Müstakim mecmua-i usbûiyesine yazmış olduğum “Ahlâk kitaplarımız” 
nâm makalenin vaki olan talep ve müracaat üzerine biraz daha tafsiliyle 
bir risale şeklindeki tab’ı bizde hiç de bilinmeyen nice müellifin ve 
müellefât bulunduğuna bir numûne teşkil eder. Risale-i mezkûrede iki yüz 
küsur musannif ve musannefât ta’dat ve mücmelen beyân ve irâd 
olunmuştur.

Avrupa’da ^Ic) fünun-ı müdevvene idadındadır. Hatta yeni

ve eski olmak üzre iki büyük kısma ayrılmış ve sırf bu ilme ait mecmualar, 
fihristler neşredilmekte bulunmuştur.

Bizde kitapçı fihristleri bir ilân ve tabiî kitapçı hesap ve menfaatine 

bir eser-i kusur-nihân olmakla bizim için âsâr-ı cedideye ait ( ¿Jc 

4JjS)’e dair bir telif sayılamazlar. Bibliyograf olan zat metîn bir ihâta-i 

ilmiye ile beraber pek bitaraf ve musib bir muhakeme-i mantıkiye sahibi 
olmak lâzımdır ki hakkında beyân-ı mütalaa eylediği âsârın hakiki 

kıymetlerini meydana koymuş olsun. Bu nokta-i nazardan (uîS 

müellefâtm tedkik ve tenkidinden, tafahhus ve muahezesinden ibaret gibi 
görünür ki ne derecelerde müşkil olduğu meydandadır.

Bizdeki kütüphane fihristlerine göre hariçten kitap sipariş edip ge
tirtmiş olanların bazı isimlerde ne derecelere kadar aldanmış oldukları 
herkesçe malûmdur.

Jlöyle bir fihrist-i umûmî-i âsârdır ki öp* 

düstur-ı hakîkât-nüşûr-ı nebevisi madde-i ûlâ-yı talimatnâmesidir. Burada 
şahsiyet ve hususiyet, garez ve nefsaniyet kat’iyyen yer bulamaz; bu şube-
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i marifetin safahâtında samimiyet ve ihlastan, nef’-i umûmî-i nâstan gayrı 
bir şey cilveger olamaz.

Geçende mekâtib-i âliyemiz müdavimlerinin arzularına tebe’an 
Nuruosmaniye kulübünde bu ilm-i cemile dair verdiğim iki konferansın 
birinde mevzûu ve menafi-i ilmi mümkün mertebe izâh ettiğim gibi, 
diğerinde de kendi emel-i meşkûrları üzerine bu ilme istinaden Osmanlı 
siyasiyûn, idariyûn ve hukukiyûnundan bazılarının âsân hakkında beyân-ı 
mütalaa eyledim. Kemâl-i dikkat ve itina ile dinlemeleri ve daha bu çağda 
fikr-i tedkik ve tetebbû ile ihya-yı kalp ve vicdân eylemiş bulunmaları bu 
acizi mahsûsat-ı kemâliye-i kavmiyemizin yorulmak bilmez bir hâdim ve 
dellâh olmak emel-i meslekîsine yeniden ifaze-i nur-ı hayat eylemiştir.

*
* *

Bursah Tahir Bey’in oldukça eski Osmanlıca şîvesi ile müsecca bir 
şekilde yazmış olduğu yazı burada bitti. Şimdi Cevdet’in bu mevzûa dair 
yazmış olduğu makaleye sıra geldi. Cevdet’in bunu birisinin isteği üzerine 
yazmış olduğu müsveddesinin başına: “Azizim beyim; bilmem matluba 
muvafık oldu mu? Bu dar vakitte ancak bu şekilde yazabildim”, cümlesini 
yazmış olmasından anlaşılıyor.

Bibliyografya

Bundan asıl maksat; herhangi bir eserin münderecâtını tamamen 
karilere tanıtmaktır. Bir âlimin, bir sanatkârın, bir kütüphane muhtevi- 
yâtınm biblografyasını yapacak adam mutlaka o zatın tahrir veya o 
müessesenin ihtiva eylediği eserleri gözden geçirir, onları câlib-i dikkat ve 
ehemmiyet olan noktaları ile, yenilikleri ve eskilikleri ile, o kâbilden âsâra 
nazaran vaziyetleri ile teşhise çalışır. Müellifin ne zaman, ne gibi şerâit 
içinde, o eseri yazmış olduğuna, eserin kaç nüshası bulunduğuna dair 
izâhât itasını deruhte eder. Yazma eserlerin ayrıca hacmini satırların, 
sahifelerinin mikdannı, şekl-i hattîsini ve usûl-i imlâiyesini de irâe ile 
mükelleftir.

Bibliyografya tenkit ile çok alâkadardır. Gerçi fennî ve edebî bir 
tenkitnâme ile alâkası azdır. Ancak metinlerin muhtelif nüshalarım, 
müellifin kalemi ile yazılan şekli ile nâsihlerin, tâbi’lerin ellerinden çıkan 
yanlış veya doğru numûneleri yekdiğeri ile mukayeseye mecbûrdur. Ve 
metinlerin tahlil ve tenkidi ile yapılan bibliyografya tedkikleridir ki en 
büyük menfaat-i İlmiyeyi temin ederler. Talebe ve ulemâ için ancak bu 
türlü eserler tavsiyeye değer.
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Bir büyük bibliyografyacı aynı esere dair yazılan ve bazan yüzlere, 
binlere bâliğ olan hâşiyeleri, şerhleri, tahlilî makaleleri de birer birer 
göstermek vazifesi ile mükelleftir ki ne kadar büyük mesaiye muhtaç 
olduğu düşünülmelidir.

Avrupa’nın işte böyle bir kitap etrafında lede’l-icab kırk sene 
uğraşan ve ona dair yazılan bütün eserleri elinden geçiren allâmeleri 
vardır. Zâten bu yolda da ilk numuneyi veren şarktır. Hem şark-ı 
İslâm’dır. Dört beş asırdan beri uyuyan ve her şey gibi bibliyografya 
tedkikatını da ihmal eden şark kemâl devrinde meşhur muharrir, fakih, 
âlim, sanatkâr ve siyasîler için müstakil tahlilnâmeler ve her sınıf 

münevverler için (cjUJo) kamusları vücuda getirmiş, her hangi mârûf bir 

kitap için hâşiyeler, şerhler tenkitler tahsis eylemiştir.
Dokuz asır evvel yetişen ve elyevm eseri bütün Avrupa 

müsteşriklerince muteber tutulan (^^11 ¿>¿1) bu sınıfın piri gibidir.

Ehl-i Salib muharebeleri hengâmında zuhûr eden ve îslâm ve Yunan 

felasife ve etıbbasına dair iki bibliyografya mecmuası telif eyleyen ¿h' 

ile ^1 o?') kemâl-i hürmetle yâd ve eserlerine her vakit emni

yet ile müracaat edilir.
İnhitat devrimizde gelmekle beraber diğer bütün eserleri unutturacak 

derecede mükemmel ve etraflı bir biblografya yazan Kâtip Çelebi (vefatı 
1068) Türkler içinde Avrupa’ya karşı ilelebet medâr-ı iftiharımızdır. 

Eserinin adı (^l£)’dur. Mamaafih garp; son asırda şarkın mesaisini 

kat kat geçen ince tedkikat ile bibliyografya sahasını pek çok derinleştir
miştir. O kadar ki bibliyografya âleminde gösterilen yeni muvaffakiyetler 
bütün bu eskileri unutturacak derecede derindir.

Ezcümle Kâtip Çelebi’nin eseri ile îbn Nedim’in mecmuasını daha 
müretteb ve daha kolay bir şekle sokan Alman âlimi Flügel son asrın deha
yı İlmîsini temsil eder.

Avrupa metodu denilen ince tahlilâtm azametini bu eser herkese is- 
bat eder. Kezâ Berlin Dârülfünun’unda Türkçe eserlerin bibliyografyasını 
yapan Perç bu yolda ekmel bir numûnedir.

İstanbul’da bu türlü mesaiden ders alarak yirmi beş sene evvel ilk 
bibliyografya çığırını açan Necip Asım Bey hocamızdır. İkdam koleksiyo
nu müşarünileyhin yazılarını tamamıyla hıfzeder. Türk Tarihi Encümeni
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Mecmuası’nda da asrî sistemde bibliyografya numuneleri az çok 
mevcuttur1.

1 Türk Tarihi Encümeni Mecmııası'nda çıkan yazıların mükemmel bir bibliyograf
yasını da Halil Ethem Eldem yaparak o değerli mecmuayı tedkik edeceklere büyük bir 
kolaylık temin etmiştir. O. E.

Bibliyografya tedkikatı mücmel, orta, mufassal olarak başlıca üç 
dereceye ayrılır. Mufassal olarak yazılan ve nafiz bir nazar-ı İlmî için 
hatıra gelecek bütün tedkikatı ihtiva eden son numunelerden geçen sene 
neşredilen iki eseri hatırlatalım. Ernest Renan’ın yüzüncü sene-i devriyesi 
münasebeti ile tekmil eserlerinin asrî metod dahilinde tertip ve tahlillerin
den bahis mecmua ile İtalya’da meşhur hakîm Dante’nin altı yüzüncü 
sene-i devriyesini tazizen yazılan bibliyografya ekmel şekildedirler. 
Bunları yapanlar ne yorulmak bilmez mesaî sarfetmiştir! Şurasını 
kaydetmelidir ki Dante’ye dair yazılan âsâr üç bini geçiyormuş! Onun 
biblografyası işte bu kadar kitap üzerinde senelerce sebkeden tahlilât ve 
tedkikatın mahsulüdür. Nihayet Mase adında Farisîşinas bir müdekkikin 
Şeyh Sadi ve âsân üzerine yaptığı son müstakil tetebbûnâme ihtiva 
eylediği ince biblografya tedkikatı nâmına sitayişle zikrolunur.

Burada küçük bir numûne olarak Petersburg’da meşhur Asya 
Müzesi’nde mahfuz âsâr-ı şarkiye üzerine âlim-i şehîr Rozen tarafından 
yazılan bibliyografya! muhtaralardan bir kaç parça misal alalım. Bakınız 
bibliyografyam nasıl bir metot takib ediyor?

Bu eserinde tam üç yüz eserin icmâli nevinden tedkikini derûhte 
eden Rozen Petersburg Ulûm Akademisi tarafından neşredilen kitabında 
şöyle bir tasnif yapmıştır:

1. Hıristiyan İlahiyâtına Dair Müzede Mevcut Eserlerin Tahlili
Bu sırada muhtelif İncil, Tevrat...ilh. nüshaları vardır. Banların 

müelliflerini, tarih-i teliflerini, muhteviyâtından bazı cümleleri yazıyor: 
metinlerin Avrupa’nın sair kütüphanelerinde olanları ile mukayesesini 
yapıyor.

2. İslâm İlahiyâtına Dair Eserlerin Tahlili
Bu kısımda meselâ kûfî ve sair hatlarla deri veya kâğıt üzerine 

muharrer Kur’an-ı Kerim nüshaları birer birer tedkik ediliyor. Her 
nüshanın en hafif hususiyetleri bile elekden geçiriliyor. Meselâ durak 
yerleri hangisinde hangi şekildedir? Eser üzerinde kimlerin yazısı, 
mühürü, işâreti vardır? Yazı altınla mı, morla mı, siyahla mı...ilh. 
yazılmış? Ciltlerde ne gibi sanatlar tecelli etmiş? Kablarında, sûre 
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başlarında, müntehâlarda ne gibsi ince nakışlar var? Türkçe, Arabî, Farisî 
izâhlar, tefsirler ne şekilde?

Profesör Dore’nin, Tolstoy’un Ovarof’un, Hanikof’un müzeye 
verdikleri Kur’an-ı Kerim nüshalarının evsâf-ı mümeyyizden nelerdir? 
Orta Asya’dan, Kafkasya’dan, Türkistan türbelerinden celbedilen nüshalar 
ne gibi kıymetleri hâizdir? Bilhassa Türk reisülhattatîni meşhur Şeyh 
Hamdullah’ın müzede mahfuz En’am-ı şerifi nasıl bir hatla yazılmış? 
Rozenberk’in hediye ettiği Beyzavî tefsiri...ilh. bu kısmın diğer bir sütunu: 
Hadis kitaplanna, diğeri kelâmiyât ve tasavvufiyâta tahsis edilmiştir. 
Muhiddin Arabî’inin Füsus’una dair şerh bu meyandadır.

Diğer sütunlarda dua ve vaazlara ait eserler geliyor. İslâm fırkaları 
faslında Şehristanî’nin meşhur kitabını, fıkıh faslında Maverdî’nin meşhur 
hukuk-ı siyasiye ve idariye kitabını ve muhtelif fetva mecmualarını...ilh. 
mevzûu bahsediyor.

3. Tarihe Dair Şark Eserlerinin Tahlili
Bu sütunda Mekke, Şam, Irak, Mısıra...ilh. dair yazılan eserlerin 

müelliflerini, münderecâtını tedkik ediyor. Meşhur Halep Tarihi ile 
müellifinin ifadesi ayrıca mezkûrdur. Türk müverrihi erin den allâme 
Zehebî’nin pek mühim olan tarihi ile diğer Türk müverrihi Aybekoğlu’nun 
eseri; yazılarına, satırlarına, fasıllarına, kenarlarına...ilh. varıncaya kadar 
haddeden geçiriliyor. Hele 175 numarada Nureddin-i Şehid’e dair tahlil 
pek mühimdir.

XI.1O. Süleymaniye Kütüphanesi Tasnif İşine
ve Usûlüne Dair Rapor
Süleymaniye Kütüphanesi Tasnif Komisyonu için kaleme aldığım 

programı yazmalar ve Komisyon hakkındaki mütalaaya ilâveten 
sunuyorum. Toplu halde çalışan bir heyetin müşterek esasları gösteren bir 
programa mâlik olmaması herkesin kendi bildiğine hareketini mucib 
olacağı aşikârdır. Üç aydır bir program yapılamaması da mahzurlarını 
hissettirmiştir. Bu sebepten ötürü bir program yapmak üzere Avrupa’nın 
pek muteber olan iki büyük katalogunu süzmeye mecbûr oldum. Bunlar, 
gerek Profesör Ritter’in, gerek benim müşterek kaynaklarımız olan 
İngilizce Rieu ve Almanca Pertsch kataloglarıdır ki ilim piyasasında 
birinci dereceyi işgal ederler. Diğer taraftan bu kataloklara bakarak 
Ritter’in vakti ile çıkardığı tahlil cetvelini de gözden gçirdim, Yıllarca 
evvel kendi yaptığım Avrupaî fişleri ve yirmi gün evvel işe giriştiğim 
zaman tertibe başlattığım müellifler fişi ile bütün kütüphaneler fişleri 
meselesini de katarak şu taslağı vücuda getirdim. Tasnifin temel 
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programını teşkil eden ve her kitabın tahlili hangi maddelere göre 
olacağını gösteren bir örneği de takdim ediyorum. Bu izâhname fişine 
Türk harsını alâkadar eden noktaların mutlaka işâreti lüzumunu yazarak 
tasnif işine Avrupa gözünden başka (Türk gözü) ilâvesini dahi borç 
saydım. Şimdi meselemize geçelim:

XI.10.1. İşin Cinsi, Miktarı, Ehemmiyeti
Fihristlere göre İstanbul yazmaları yetmiş bini mütecâvizdir. Ve 

bunun en aşağı yirmi bini birinci derecede hâzinelerdir. Talimatnamenin 
bir fıkrasına göre işbu kitaplar arasında evvelâ tarih, dil ve edebiyat 
yazmaları tahlil ve tasnif edilecektir. Nasıl ki ilk önce İstanbul 
kütüphaneleri yazma tarihlerinin kaydına başlamakla isabet edilmiştir. 
Ancak bu kütüphanelerde Türkçe, Arapça, Farisî ne kadar tarih kitabı 
olduğu zamanıma kadar tesbit edilmemişti. Biz, pek dikkatsizce yapılmış 
ve basılmış olan eski fihristlere bir çok noktalarda itimat caiz olmamakla 
beraber miktar hakkında takriben bir fikir istihsâline hizmet olur diyerek 
ve 34 kütüphanenin fihristlerindeki kitapları umûmî sûrette sayarak 4616 
tarih ayırdık. Bunların mufassal bir cetvelini de araya koydum.

Eski fihristlerde dikkatsizlikle edebiyat ve tasavvuf kitapları arasına 
kaydedilmiş tarihler ile yine o fihristlerde bir kitap adıyla gösterilmişken 
tedkikinde dört, beş, yedi, sekiz kitaptan mürekkeb olduğu görülen 
mecmuaların içindeki tarihler dahi ilerde bu miktannca yekûn hakiki 
olacaktır. Şimdiki yekûnda, 1600 Türkçe tarih, 1702 Arapça tarih, 999 da 
Farisî tarih vardır. Ve lâyihamıza bunların mufassal bir cetveli ilâve 
edilmiştir. Evvelce zikrettiğimiz ve örneklerini takdim eylediğimiz fişler 
bitirildikten sonra kütüphanelerimizde ne kadar eski nüsha, ne kadar 
mükerrer nüsha, ne kadar nefis veya enfes nüsha vardır, ne kadarı müellif 
hattı iledir ne kadarı müstensih, kâtib hattı iledir? kat’iyyen anlaşılabilir. 
Eski nüshalardan maksat, Hicret’in ilk asrından 900 yılının sonlarına kadar 
yazılanlardır. Ve bunlar da elbette derece derecedir. Diğer yazmalarda 
eskilik meziyeti değil başka bakımlardan kıymet aranır. Bir de bunlara 
nüshası yalnız İstanbul’da bulunan bazı kitaplar da katılmalıdır ki 
bunlardan eski fihristler haber vermez. Meselâ onlardan biri Kitabü’l- 
evrâk’tır ki Türk olduğu Arap muharrirlerince kat’iyyen tasdik edilen ve 
birkaç Abbasî halifesine nedimlik ederek 1020 yıl evvel vefat eden Türk 
şair ve edibi Soli’nindir. Bu kitap Alman müsteşrikler cemiyetince ya
kında farkına varılarak keşfedilmiş ve Moskova Enstitüsü tarafından da bu 
defa hükümetimize müracaatla fotoğrafisi çıkarılmıştır. Diğeri 
Diyanbekir’de Artukî Türk Devleti hükümdarlarından Mahmud Karaars- 
lanoğlu adına yazılan ve cihan kütüphanelerinin hiç birinde o nefâsetle, o 
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minyatürlerle bir nüshası mevcut olmayan ve sekiz asır evvel Türklerce 
kullanılan makinelerden bahseden cesîm eserdir ki bir çok minyatürlerinin 
çalındığını bildiğimiz halde müzeye kaldırtmak bile hatırımıza gelmedi. 
Yine bir üçüncüsü on iki yıl evvel âcizleri tarafından keşfedilen ve kezâ 
dünyanın şimdiye kadar hiç bir kütüphanesinde bulunmadığı muhakkak 
olan bir Farisî yazmadır ki çinilerin nasıl yapıldığına dair sanat tarihi 
âlimlerince hiç bilinmeyen bilgileri hâvidir. Çiniciliğin en meşhur ocağı 
olan Keşan’da yine Keşanlı bir sanatkârın eli ile 700 tarihinde yazılmış 
olması esere ayrıca fevkalâdelik veriyor. O zamanlar arkadaşlarıma da 
ihbar edilen bu eser bu defa Ritter tarafından çabucak bastırılmış ve bütün 
Avrupa’ya ün salmıştır. Bir Türk’ün parasızlık ve yardımsızlık yüzünden 
neşredemediği bu risalenin ben tercümesine çalışmakla beraber ilk defa 
neşir fırsatını kaçırdığımdan dolayı Türklük nâmına ne kadar yansam 
yeridir. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür.

Eğer biz kütüphanelerimizdeki pek nadir nüshaları aynen 
neşretmezsek evvelâ Üniversitenin tarih, coğrafya, hukuk, maliye, iktisat, 
felsefe tarihi bölümleri İlmî metinlerden mahrum kalacağı gibi Türk Tarihi 
Araştırma Cemiyeti de ilerde neşredilecek orijinal kitap bulamayacaktır. 
Zira ne yazıktır ki İstanbul kütüphanelerinde en kıymetli eserlerin onda 
dokuzu yabancılarca son onbeş yıl içinde fotoğrafiye edilmiş olduğundan 
kalanları olsun kendi elimizle basmazsak Türk’e esaslı hiç bir İlmî eserin 
neşri şerefi kalmayacaktır. Bu kitapları Türk eli ile neşretmemekliğimizin 
sâiki resmî masraftan kaçınma meselesi değildir. Zira böyle eserler 
neşredilir edilmez ilk müşterisi Avrupa olacaktır ki bu sayede derhal 
masrafı çıkar. Bilinen bir hakikâttir ki Avrupa ve Amerika’da yazmalar 
cins ve mezhep ayırt edilmeyerek her milletin bilgiçlerine açık birer 
kaynak olarak arzedildiği halde neşre gelince iş değişir. Bizden gayn 
hiçbir millet ender yazmalarını neşretmek hak ve fırsatını yabancılara 
kaptırmaz. Bunu hem İlmî, hem ulusal bir (onur) tanır. Hele Ayasofya ve 
Topkapı kütüphaneleri gibi yazma nefais ve tarihî kıymet bakımından 
dünyada bir eşi daha olmadığı Avrupa müsteşriklerince tasdik edilen iki 
hâzinenin kitapları mevzû-i bahsolduktan sonra...

XL10.2. Saklama ve Koruma Meselesi
Yazmalarımızı çürümekten ve çalınmaktan korumak için de kâfi 

hiçbir tedbirimiz yoktur. Bir çok kıymetli eserler, halâ ciltlenmemiştir. 
Tasnif vesilesi ile bunları ciltletmelidir. Hırsızlığa gelince iki sene evvel 
Köprülü Kütüphanesi’nden kıymetli üç kitap kolaylıkla çalındı. En garibi 
şudur ki, bunu çaldığı sabit olan mel’un hiç bir cezaya çarptırılmadı. Üsdat 
Ahmet Tevhid ile Bay Selim Nüzhet pek acıklı şeylere vâkıftırlar.
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Müfettiş Bay Ali Canib ve Reşat Nuri bu hususlarda pek canlı tedbirler 
göstermişlerdir. Bunların tatbiki lâzımdır. Umum Kütüphaneler Müdürü 
Bay Haşan Fehmi’nin mütalaalarından çok istifade edilir. Kezâ bu fakirin 
dört bine yakın kitap ve risaleden mürekkeb olarak Muallim Mektebi’ne 
terkeylediğim kütüphaneden hırsızlar üç dört yıl evvel bazı kitapları 
çalmışlardır. Bütün şikâyetlerim faydasız kalmıştır. Bunların bugünkü kız 
mektebinden aldırılarak Süleymaniye’ye naklini ve defterinin tanzimine 
inayet buyurulması şahsım için değil millet için pek faydalı olur. Dişinden 
ve tırnağından arttırdığı paralarla aldığı kitapların daha hayatta iken resmî 
bir mektebte bile çalındığını gören insanlarda memlekete hayır yapmak 
kaygusu kalır mı?

Yirmibeş yıllık müşahedelerim neticesini arzederim ki 
kütüphanelerimizde henüz çalınmamış olan diğer nefiseler, esbâk Müzeler 
Müdürü Saylav Bay Halil Ethem’in pek haklı tavsiflerince üç buçuk eski 
adamın sadâkati sayesinde kalmıştır. Karınlan bile doymayan bu sadık 
adamlar şirret sahibi olsalardı pek çok hainlikler yapabilirlerdi. Zira 
herhangi bir kitabın yerine eski numarayı hâvi bir kitap koyarak ve (zayi 
olmuştur) diyerek kurtulmak mümkündür.

Hırsızlar cezasız kaldıktan sonra kitaplann bu kadar masrafla 
kaydında ve fihristlerinin tanziminde fayda nedir? Hatta mükemmel 
fihristlerin varlığı caniler için ayrıca hizmet olacaktır. Ve bilmedikleri pek 
çok kıymetli eserlerden onları kolayca haberdar eyleyecektir. O halde 
koruma işine bir ölüm dirim meselesi gözü ile bakılmalı ve bu bâbta ağır 
ceza konmalıdır.

XI.10.3. Komisyonların Hizmeti Meselesi
Tecrübeler göstermiştir ki gündelikli komisyonlar yaşamaz. Çünkü 

malî kanca, komisyonu düşünüp kuran vekâletin veya onun filân şubesinin 
üstündedir. Maliye, işin ehemmiyetini veya doğmakta olan iyi neticeyi 
değil gözleri doyuracak (sayıyı) sorar. Bunu az görür görmez Komisyon o 
yıl değilse gelecek yıl ölüme mahkumdur. Bunun her daire için acıklı 
misalleri vardır ve çoktur. Kütüphaneler ve Hazine-i Evrâk gibi işleri uzun 
zamana muhtaç kurumlar hiç değilse bir ilk mekteb kadar olsun 
ehemmiyetli görülmedikçe ve daha küçük ölçü ile olsa da (daimî) 
sayılmadıkça maliye mutlaka hırpalar, büyük ve hayırlı işi durdurur. 
Neticede bütün yapılan işler bir köşeye atılır, tozlanır, mahvolur gider. 
Halbuki kadrosu ne kadar küçük olursa olsun daimî kurum hiç böyle 
olmaz, bu bir. İkincisi komisyonların yaşamamaya mahkum oluşu, en 
değerli insanların bu işten kaçmasına, ona bel bağlamamasına ve (adam 
sen de; temel çürüktür, emek vermeye gelmez) diye ye’se düşmesine yol 
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açar ki pek kötü bir şeydir. Böyle ücretle çalışan bir kuruma değerli ve 
bibliyografya bilir bir muallimin girmesine bile Maliye mânidir. Zira 
maliye der ki (o muallim, muvazzaftır, muallimlikten hariç sayılan bir 
işten para alamaz). Şaşılacak ve ağlanacak bir şeydir ki bütün 
Üniversite’ye, Türk Tarihi Araştırma Cemiyeti’ne, (fen, edebiyat, felsefe, 

sanat tarihi bölümlerine) binlerce kaynak veren koca koca kütüphanelerin 
tasnifi (talim ve terbiye) işinden hariç sayılıyor.

İşte bizde komisyonlardan niçin iyi ve sürekli bir iş çıkmadığının ve 
çıkmayacağının hikmeti. Diğer bir sebep de, komisyonda çalışan değerli 
insanların bir fırsat düşer düşmez uzaklaşmalarıdır. Halbuki daimlik buna 
mâni olur.

Bu köklü meseleler halledilmedikçe ve kütüphanecilik gibi hocalığın 
çok üstünde olan ve çünkü tarihçileri, edebiyatçıları, felsefecileri, fencileri 
ve binâenaleyh hocaları yetiştirecek en birinci vasıta olan kütüphane
lerimizin tasnif kadrosuna dair ilk mekteb haysiyeti kadar haysiyet 
verilmedikçe ne türlü metoddan bahsedilirse edilsin hükmü üç gündür.

Belli bir şeydir ki yeni ilimler ancak (modem) diller ve modern 
kitaplarla öğrenilir. Halbuki ilimlerin, felsefelerin, edebiyatların, sanatla
rın, dinlerin, ve millî harsın tarihi ancak eski kütüphane ve eski diller 
sayesinde tedkik edilebilir. Daha geçen gün Dolmabahçe Sarayı’nda Tarih 
Cemiyeti toplantısında; (mühim yazmalar aynen basılmadıkça Türk tarihi 
ve Türk medeniyeti tedkikinin kaynaklarını teşkil eden bu hazineler ortaya 
konmadıkça hakikî bir şey yapılmış olmayacağı) açıktan açığa söylendi. 
Bu azim iş muvakkat teşkilât ile ve mâliyenin keyfi ile yürür mü?

Komisyonumuzda iş metodundan bahsetmeden evvel arzetmeliyim 
ki iki nokta, Avrupai metoda uyarken bizi işten alıkoyacak mahiyettedir:

A. Avrupai usûlde yapılmış ve örneği takdim edilmiş olan izâhnâme 
fişinde bir madde vardır: (Bir yazmanın kitabiyâtını-bibliyografyasını da 
tam yazmak). Bu lâzım fakat pek uzun zaman isteyen iş kat’iyyen bize 
gelmez, fakat Avrupa’da olur. Çünkü komisyonlar ya daimîdir, yahut pek 
sürekli olup lâğvedilmez. Sonra bir yazmanın Avrupa ve şark 
kütüphanelerinin hangilerinde nüshaları bulunduğunu kolayca gösteren 
fakat yıllarca çalışmadan sonra yapılmış mükemmel katalogları ve 
bunların pek ince yapılmış çeşit çeşit elifbaî cetvelleri vardır. Bizim tasnif 
komisyonunda bir tek Avrupa katoloğu olmadığı gibi Ritter’in 
Beyoğlu’nda Alman Enstitüsü’nden muvakkaten getirdiği kataloglar da 
onun ayrılması ile yerine dönmüştür. Bereket versin fakir vakti ile pek çok 
zorluklarla satın alabildiğim mühim kataloglara mâlik. Fakat bu husûsîdir. 
Ve cesîm kataloglar öteye beriye taşınmaz. Tasnif heyetinin ayrıca 
katologlan olmak şarttır. Hiç değilse Üniversite kütüphanesinin bu türlü 
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katalogları heyetimize muvakkaten verilmelidir. Fakat şimdilik bu 
fihristler olmayabilir. Çünkü bizden çabuk iş istendiğine göre bu 
kataloglar olsa da bizim onlarla uğraşmamız ancak bazı hallerde doğru 
olabilir. Zira ilk önce aranacak ve kaydedilecek nüshalar İstanbul 
dışındaki nüshalar değil İstanbul kütüphaleri içindekilerdir ve 
bilmediğimiz bunlardır. Halbuki bunları bile kütüphanelerinizde kolaylıkla 
bulmak mümkün değildir. Çünkü fihristleri elifbaî değildir. Onun içindir 
ki fakir, işe başlar başlamaz evvelâ Esat Efendi Kütüphanesi’nin hem 
tarihî eserlerinin, hem müelliflerinin birlikte olarak fişlerini yaptırmaya 
başladım ki diğer kütüphanelerin de fişleri bitince bir tarihî ve edebî 
kitabın kaç kütüphanemizde (kaç çeşit), (kaç tarihli), (kaç yazılı) nüshası 
olduğu meydana çıksın. İlerde vakit kalınca ve her kitabın fişlerinden 
başka ayrıca izâhnameleri de basılmaya başlanınca Avrupa ve Mısır 
kütüphanelerinde olan nüshalar üzerine kayıtlar ilâve edilebilir. Şimdilik 
bu meselede fazla duramayız.

B. Yine o Avrupai izâhnamede, müelliflerin adlarından başka 
tercüme-i hallerini tedkik lüzumu ve neticede ölüm tarihlerinin de kaydına 
ehemmiyet verilmektedir. Elbette bu doğrudur, fakat kolay bulunacak 
müellifler yanında o kadar meçhul müellifler vardır ki fıkraya bakıp da 
günlerce iş yapmadan müellifleri aramakla vakit geçirmek mümkündür.

Beyhude vakit geçirten ve boş oturuluyormuş zannını veren bu kaydı 
da açık bırakarak bir gün tesadüfen bulunacak malûmât ile doldurmak 
gerektir. Yoksa bu yol çıkmaz. Avrupa’da bu nevi müellifler ve eserler 
için uzaklarla muhabere ve nüshalar teatisi de mûtâddır ki bizim mâliyenin 
buna ne imkânı vardır; ne de şimdilik lüzum. Bu iş pek çok vakit yer ve 
ayrıca adamlar ister.

Avrupai tasnifin gayesi ikidir:
1. Eser ve müellifi elifba sırası ile çabuk buldurmaktır.
2. Her eserin tahlilini hâvi izâhname yaparak onları (ilim, felsefe, 

tarih, edebiyat, sanat) bölümlerine ayırmaktır. Bu iki temel kuruldu mu 
bazı meselelerin daha kısa yazılması veya bir iki noktanın muvakkaten 
açık kalması temeli bozmaz.

XL10.4. Tasnif Metodu
Metod meselesi: (eserlerin dillere göre taksimi, yeknesak ve çift 

defter yazılması, her kitap için çift izâhname tahriri, maddeler tasnifi, 
elifbaî çift fişler tertibi, yazmaları İlmî bölümlere göre ayırma, bölümler 
arasında bağlar ve ekler yapma, kitap teşhis etme) gibi bir takım temellere 
dayanır. Şöyle ki:
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A. Avrupai usûle göre evvelâ karışık kitaplar dillere göre toptan 
olarak âzâya taksim edilir: Türkçe eserler, Arapça eserler, Farisî eserler. 
Sonra âzâya yeknesak defterler verilir: takdim edilen örnek dairesinde on, 
onbeş madde üzerinden eserin tahlilini hâvi (izâhname) yazdırılır.

Bunlar yazılırken defter sayfasının altına pelikan kâğıdı konur ki 
sayfa, çift çıksın. Bu sayfanın pelikanla çıkan kopyası sayfada kalır. Ve 
herkesin bir eseri izâhname programına göre nasıl yazdığı ve ne miktar iş 
gördüğü bir bakınca kolay anlaşılır. Üstteki sayfa yani izâhname fişi ise 
tahlil ve tavsif olunan kitapla beraber başkana gönderilir. Başkan 
izâhnameyi alır, okur ve kitaba bakar, eğer izâhnamede program esasından 
ayrılan bir şey varsa, mübhem, pek uzun, pek kısa şeyler görürse icabında 
tadil eder, sonra bu izâhnamenin bir köşesine tahlil edilen eserin hangi 
tarih şubesine veya hangi maddeye ait olduğunu işâret eder. Sonra kitaplar 
kendi yerlerine gönderilir. Bu izâhnameler ise bölüm bölüm edilerek 
klasörlere konur. îşte bu, (mevzûu tasnif)dir.

B. Eğer bir eserin bir kaç maddeye taalluku varsa izâhname, en 
ziyâde yakışık alan (madde gözüne) konur ve birer havale fişi de diğer 
gözlere gönderilir. Bu sayede bölümler arasında (bağlar) yapılır. Bu pek 
mühim meselelerdendir. Böyle Avrupai usûl ile bir izâhname yazılınca 
insan eseri görmese bile izâhnamesini okuyunca içi ve dışı hakkında 
temelli fikir edinir. Şark fihristlerinde kat’iyyen böyle Avrupai izâhlar 
yoktur. Hattâ eserlerle müelliflerin adları çok defa yanlıştır. Kezâ (telif ve 
istinsah) tarihleri yazılı değildir. Ölüm tarihleri de ya yazılmamıştır, yahut 
yanlış kaydolunmuştur.

C. Ad ve müellif fişleri: Başkan; eserlerle müelliflerin adlarını hece 
ile kolayca gösterecek çift fişler dahi yaptırır. Bu fişler sayesinde adını 
bildiğiniz hangi eseri ararsanız hangi kütüphanede olduğunu bulursunuz. 
Kezâ müellif fişlerine bakar, bir müellifin kaç eseri olduğunu, bir arada 
topluca bulursunuz. Belki de siz o müellifin ne gibi eserleri olduğunu 
tamamen bilmiyordunuz. Fiş, onları bir arada gösterir. Bizim eski 
fihristlerde bu kolaylık da yoktur.

D. Yardımcı cetveller ve fişler: Komisyon, Avrupa’da olduğu gibi 
meselâ 10-15 yıllık uzun müsaadeye ve daha doğrusu ilk mekteb 
derecesinde olsun daimî bir müessese sayılmak şerefine mazhar olursa 
yapılacak başka fişler de vardır:

1. Telif tarihine göre eserlerin asırlarını hemen gösteren sarı 
cetvelleri.

2. Eser ve müelliflerin mekânlarına göre hecaî cetveller.
3. Nüshaları pek az ve (tezhib, eskilik ve nedret) bakımlarından pek 

kıymetli eserlerin ayrıca hecaî cetvelleri.
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4. Umûm kütüphanelerin yazmalarını bir arada bulunduracak hecaî 
fişler.

5. Madde cetvelleri. Bunlar eser, müellif fişlerinden tabi ki başkadır. 
Ve yapılacak olursa en büyük hizmetlerden biri olur. Bu sayede insan, bir 
(madde)nin hangi kitapların hangi fasıllarında olduğunu bile öğrenir. 
Avrupa’da ilim adamı yetiştirmenin bir yolu da işte bu soydan olan 
araştırmalardır.

E. Sınıflara bölüm meselesi: Avrupa? usûle göre tarih kitaplarının şu 
biçimde tasnif edildiği görülür ve biz de öyle yapmaktayız:

1. Umumî tarih bölümüne girecek eser.
2. Milletler ve hükümetlere göre yazılan tarihler.
3. Hassaten Türk hükümetlerine yani (Harzemşahî, Gaznevî, 

Selçukî, Memlûkî, Atabekî, Artukî, Danışmendî, Mogolî, Îlhanî, Safevî, 
Anadolu emaretleri ve Osmanh) bölümlerine girecek eserler.

4. Teracim-i ahvâl ve tabakat kitapları.
5. Siyer ve menakıb kitapları.
6. Şehirlerin tarihleri.
7. Meslek ve tarikatlerin tarihleri.
8. Yabancı milletlere dair tarihler.
Metedoloji emreder ki bu İlmî bölümler yapılırken kronolojik ve 

elifbaî tertibe de riayet olunsun. İlerde arzedilmesi daha çok yakışır diye; 
(dil, edebiyat, fünun, felsefe, sanat yazmaları) üzerindeki Avrupah 
bibliyografın tasnif usûlüne dair şimdilik bir şey arzetmiyorum. Bu çok 
uzun sürer.

F. Fakat tasniflerden başka ve onlardan çok evvel metodolojinin 
istediği meziyet (eski kitap ve yazılan teşhis) denilen yüksek bir 
melekedir. Bunun mektebi on beş yirmi yıl eski yazılar ve tarihî, İlmî 
yazmalar üzerinde uğraşmaktır. Ve memleketimizde bu vukûfa cidden 
mâlik olanlar da üç beş kişiyi geçmez. Mâliyenin şimdiki usûlü bakî 
kalırsa bu zatlar komisyona da giremezler. Acizin zannı şudur ki eski Türk 
yazıları ile hutûtunu gösterecek (Paleografya) ile yazmaların tasnifi 
metodlannı gösteren (Bibliyografya) dershânesi açılmadıkça beş on yıl 
sonra pek elim akıbete uğranır. Üniversite’nin (Tarih, Coğrafya, Edebiyat, 
Hukuk, İktisat, Felsefe Tarihi) bölümleri kapanır. Zira eski medeniyetin 
(dillerini, yazılarını, usûllerini) aslî vesikalar üzerinde tedkik etmek 
(modemizmin) de temel taşlarındandır.



OSMAN ERGİN 389

Her Kitap Hakkında Avrupai Usûle Göre Yapılan İzâh Fişleri 
İzâhnâmelerin Dayandığı Esasları Gösterir Programdır
(Tefsire muhtaç olmayan noktalar için izâhât verilmemiştir)

Kitabın bulunduğu kütüphane - numarası
Kitabın adı, dili ve telif tarihi
Müellifi
Eser hakkında malûmat: Eserin muhtevi yâtını, vukuâtını ve 

gösterdiği asrı (filân vakitten filân vakte kadar) diye icmâlen olsun 
yazmak, hem de Türkçe yazmak elzemdir. Hâssaten Türk tarihini ve Türk 
harsını alâkadar eden noktalara işâret pek lâzımdır. Kitabın fasıllarına 
gelince: Bunları toptan saymak gerektir. Fakat eser pek nadir ve kıymetli 
ise birer birer sayarak ve sayfalarını işâret ederek yazmalı ve bundan 
başka isim fişinde de kıymetini göstermelidir. Eser kimin nâmına veya 
kimin emri ile yazılmış ve kime takdim edilmişse aynen nakledilmelidir. 
Zahriyesinde veya sonunda eserin devrini tayine yarayan ve bazı mühim 
şahsiyetlere mensub olan kayıtlar, el yazıları ve mühürler tedkik 
olunmadan geçilmemelidir. Matbû olan veya ikinci ve üçüncü derecede 
bulunan yazmalar için vakit geçirilmiyerek pek kısa malûmât verilmelidir.

Başlık ve tezhib: Ünvan ve serlevha aynen yazılmalıdır. Mısır, İran 
ve Osmanlı tezhibleri tasrih olunmalıdır.

Eserin başlangıcı ve sonu: Telif sebebini gösteren parça da 
nakledilmiştir.

Müstensihin ismi ve istinsah tarihi
Kitabiyât: Eser ve müellif hakkında nerelerde malûmât bulunabilirse 

icmâlen gösterilmelidir.
Eserin diğer nüshaları: Bunları aramak çok zamana muhtaçsa 

bırakmalıdır.
Eserin Basmaları:
Maddî Tarif: Cilt: Rengi, maddesi, miklebli mi? başka tezyinâtı 

var mı?
Kâğıt: Renk, cins, -tayini mümkünse- incelik, kalınlık, mürekkeb 

emmiş kâğıtlar.
Ebad: Yaprak genişliği ve uzunluğu ile yazılı kısmın genişliği ve 

uzunluğu.
Varak sayısı:
Yazı: Cinsi, harekeli mi? noktasız mı? nefis mi? adi mi? cümle ve 

bâb başlarının rengi.
Satır adedi:
Cetvel, renkleri
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Kitap Fişleri Örneği

Cihannüma Basma Türkçe Kütüphane No:

Kâtip Çelebi

(C) harfine konacaktır

Müellif Fişleri Örneği

Kâtip Çelebi
Cihannüma Esat Efendi No:
Takvimü’t-tevârih Lâleli No:
Süllemü’l-vusul Nuruosmaniye No:
Esfarü’Lbihar (bahriye tarihi) Süleymaniye No:

(K) harfine konacaktır

En mükemmel Avrupa üşülünce müelliflerin adları yanına ve^at 
tarihi ve eserin yanma da telif veya istinsah tarihi konur.

İşbu kitap ve müellif fişlerinin içine büyük tahlil fişlerinden (ölçü, 
sayfa sayısı) gibi bazı maddeler de yazılır.

Kütüphanelerdeki Tarihe Ait Eserlerin Sayısını Gösterir Cedvel

Kütüphanenin Adı Adet

Amca Hüseyin Paşa
I. Asıl 12
II. Nazif Efendi 1

Aşir Efendi
I. Reisülküttap 143
II. Asıl 44
III. Hafid Efendi 32

Âtıf Efendi 207
Ayasofya 471
Bağdatlı Vehbi 280
Beşir Ağa 58
Çelebi Abdullah 36
Çorlulu Ali Paşa 15



OSMAN ERGİN 391

Kütüphanenin Adı Adet
Damat İbrahim Paşa 68
Düğümlü Baba 73
Esat Efendi _________________ 396

Fatih

I. Asıl 349
II. İbrahim Efendi 25

Feyzullah 8

Hâlet Efendi

I. Asıl 67
II. İlave 15

Hâmidiye
I. Asıl 115
II. Lala İsmail 18

İsmail Ağa (Kalkandelenli) 2
İzmirli İsmail Hakkı Bey 479
Kazasker Mehmed Murad 50
Kılıç Ali Paşa 45

Köprülü
I. Köprülü Mehmed Paşa 158
II. Fazıl Ahmed Paşa 46
III. Asım Bey 35

Lâleli 120
Mihrişah Sultan 50
Molla Çelebi 8
Nuruosmaniye 343
Selim Ağa 113
Selimiye 68
Servili 0

Süleymaniye
I. Asıl 26
II. Yeni Eserler 125

Şehid Ali Paşa 139

Şehzade
I. Asıl 0
II. Kara Çelebizade 35
III. Kadızade 18

Şeyh Murad 0
Veliyyüddin Efendi 108
Yahya Efendi 28

Yeni Cami
I. Asıl 91
II. Hatice Turhan 33

Yekûn 4.616
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Elimizde fihristleri mevcut olan 34 kütüphanede tarihe ait 4.616 eser 

vardır:

1.600’ü Türkçe
L702’si Arapça
399’u Farsça
23’ü Yabancı Dillerde
892’si Fihristlerde dilleri yazılı olmayanlar

Yekun 4.616

XI.11. Şark Eserleri Fihristleri Üzerinde Kısa Bir Göz Gezdiriş
Bizde Maarif Vekâleti garbın tasnif usûllerine dair bazı kitaplar 

tercüme ve neşrettirmiş olduğu halde bu kitaplarda şarkın tasnif usûllerine 
ve yapılan fihristlere dair izâhât verilmekten vazgeçtim, tarihî malûmât 
kâbilinden olsun bir satır yazı yazan olmamıştır. Garbın tasnif ve taksim 
usûlleri hele ‘aşarî taksimât tarzı bizim kütüphanelerde daha uzun müddet 
aynen tatbik edilemeyeceğinden ikisi ortası bir usûl olmak ve daha ziyâde 
garba yaklaşmak üzere bilhassa ilimlerin taksiminde başka bir yol tutmaya 
mecbûruz sanırım. Nitekim İnkılâb Müzesi'nde böyle bir yola gidilmiştir.

Umûmî kütüphaneler için bu veyahut başka bir iyi usûlü bulup tatbik 
etmek alâkadarlara ve mütehassıslara ait olduğundan bunun hakkında söz 
söylemekten vazgeçerek şimdiye kadar şark ve İslâm eserleri için tatbik 
edilmiş olan tasnif ve taksim usûlleri ile yapılan hattâ basılan fihristlere 
dair biraz izâhât verilmesinde birçok noktalardan, bilhassa Cevdet’in 
tatbik etmek istediği usûlün anlaşılması bakımından faideler gördüm. 
Burada yazma fihristlerin sıraya konulmasında yazılış ve basmalarınkinde 
basılış tarihlerini esas olarak aldım. Bunu böyle yapışımın sebebi; her 
hangi bir fihrist tertip olunurken mürettibin kendisinden evvel yapılmış 
veya basılmış olanlardan istifade etmiş olup olmadığı keyfiyetini 
göstermektir.

Kitabiyât vadisinde şarkta ve garbda ilk yazılan bir eserdir. Evvelâ 
1871’de Leibzig’de ve sâniyen 1348’de Mısır’da basılmıştır. Mısır tab’ı 
16x24 ebadında 536 sahifedir. Ve Avrupa tab’ından daha sahihtir.

Mısır tab’ının evvelinde îbni Nedim’in hâl tercümesine ve eserinin 
tarifine, İlmî ve tarihî kıymetine dair Kahire Üniversitesi profesörlerinden 
birisinin kıymettar bir yazısı vardır.
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Hicretin beşinci asrının yansında yazılmış olması itibarı ile İslâmî 
ilimlerin ilk şeklinden ve bugün nüshalan kalmamış olan en eski 
eserlerden, İslâmiyet’in tevarüs ettiği eski medeniyetlerden ve temas ettiği 
eski dinlerden kalma kitaplardan bahsetmek itibarı ile ilim tarihi ve 
kitabiyât usûlü bakımından çok değerli ve okunması elzem bir eserdir.

XI.11.2. e ÜS 11 ÛJ-İ^I ‘

Bu eser şarkta ve garbda ilim adamları arasında pek mârûf ve 
meşhur olduğu için fazla izâhât itasına lüzum görmüyorum. Osmanh 
müelliflerinde [cilt 3: sahife 125-129]’da bunun hakkında kısaca malûmât 
verilmiştir. Tercüme edildiği dillerle muhtelif tenlilerde yapılan zeyillerde 
orada gösterilmiştir.

İçinde 14. 500 kitap adı vardır. Bununla beraber bu eserde takib 
olunan usûl icabı olarak kitabı tasnifte tuttuğu yol hakkında birkaç söz 
söylemek icab etmiştir, fakat bu sözleri benden değil biraz sonra 
mukayeseli bir şekilde Cevdet’ten dinleyeceksiniz. Ancak burada örnek 
olarak bir kitabı nasıl kaydetmiş olduğunu göstermekle iktifa edeceğim ve 
misâli de kendi kitabı için alacağım.

LiLo U/¿II Alil ajc. JjjI 13a

4 A. .„‘ı /jÇ'A 4"ıU -ş ÂLuLLulaII ^Jjl jSİl 4_ı3 c_iâl

4 1 JS ’¿jale. ^3 4 % mij Aàxu 4 ¿J^> ı-n JS (Jj^Jİ

. 4_À^aI_k ^"Xl\âlj ^tjjljjll jl 4_Lj Ig-Lo

XI.11.3. (AjjL^I uuSJI ¿pl> Ajjdl jÜVI)
Rusçuklu Osman Beyzâde Ali Fethi’nin eseridir. Yazmadır. Biricik 

nüshası Beyazıt’da Umûmî Kütüphane’de bulunmaktadır.
Bu eseri niçin, nasıl ve ne maksatla telif ettiğini ve fihristler yapılıp 

bastırılmadan önce kütüphanelerde kitap bulup okumanın ne gibi 
müşkülleri bulunduğunu müellif şöyle anlatır:

“... Hiçbir vakitte kütüb-i mevkufe-i îslâmiye alelumûm yoklanarak 
hüsn-i muhafazaya kemâl-i dikkat ve takayyüd olunamamış olmakla hayıt 
ki ekser-i kütüphaneler mesdud ve muattal kalmış ve meftuhu’l-bâb 
olanlar dahi mahlûtü’l-kitab olmak yani defâtir-i kadîmeleri hurut-ı heca 
üzere müretteb olmadığından başka fünun-ı şettâya dair olan kütüb-i 
mütenevvia bile gerek defterlerde gerek hazâin-i kütüb derunundaki 
dolaplarda birbirine karışık bulunmak ve şimdiye kadar kütüb-i şerife-i 
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İslâmiye’nin esâmisini mübeyyin ve DarüssaltanatüT-aliyye 
kütüphanelerindeki mevâki ve mevâziin muayyen bir esâmi-i kütübü tertib 
ve tanzim olunamamış olmak mülâbesesi ile matlûb olan kitabı arayıp 
bulmak ve hangi kütüphanede mevcut olduğunu bilmek, kütüphane 
kütüphane gezmek, her birinin defterini baştan başa süzmek gibi suubet ve 
külfet ve defterde bulunduğu sûrette ve hattâ mevzii nâ-malum olmak 
hasebiyle hafız-ı kütübler tarafından: “Bugün bulamadık, yarın gel” hitabı 
ile çekilen cevr ü meşakkat yahut: “Defter varsa da caiz ki eslâfımız itlaf 
etmiş ola” kelâm-ı nâ-halefi ile bütün meyusiyet suretleri hem ashâb-ı 
tahsili acz u füturla tezlîl ve tesfîl, hem de hayrât ve meberrât-ı eslâfı haps 
ve tatil etmiş iken... sadır olan ferman-ı füyûzât-ünvan-ı cenab-ı cihan- 
bânîlerine imtisalen ve mesned-i muâllâ-yı sedaret-i uzma ve meclis-i 
maarif-i umûmiye ve makam-ı nezâret-i celile-i evkâf-ı hümâyun 
marifetleri ile Âsitane-i Aliyye ve Bilâd-ı Şâhâne’de kâin bilcümle 
kütüphaneler alelumûm yoklanılarak defter-i vâkıflarına tatbik ve 
mukabele ile kütüb-i mutebere-i mevkufenin mevcut ve nâ-mevcudu 
bilinmek ve mevcut olanların her biri yegân yegân keşf ve muayene 
olunarak fen be-fen tefrik ve temyiz olunmak ve her fennin esâmi-i kütübü 
huruf-ı heca üzere tertip ve tanzim olunduktan sonra bir kitabın hangi 
kütüphanede bulunup ve hangisinde bulunmadığı ve bulunduğu mahalde 
nüsha ve cildinin adet ve mikdarı ve tamamiyet ve noksanını ve hangi 
lisan üzere telif olunmuş olduğu ve müellifinin isim ve şöhreti ve tarih-i 
velâdet ve vefatını mübeyyin bir cetvel teşkil ve tanzimi ve lede’t-tekmil 
tab’ı ve neşir ile menafi-i müsellemesinin cümleye tamim husûslarmm 
fiile getirilmesi ba-irâde-i aliyye abd-i dâi-i âliye ihale olunmakla böyle 
bir hizmet-i müteberrikeyi hakk-ı âcizî-i dâiyânemde ayn-ı yümn-i bereket 
bilerek derhal matlûb-ı âlî buyrulan cetvelin bir numûnesi teşkil ve tersim 
ve meclis-i maarif-i umûmiyeye bi’t-takdim ittifak-ı ârâ ile tahsin ve 
teslim olundukta 1267 sene-i hicriyesi evâilinde müsteinen billâhi teâlâ 
tahrir ve tertibine şurû ve ibtida ve bi-hamdihi sübhânehu 1271 
Muharremine gelince dört sene zarfında tıbak-ı dilhâh-ı âlî üzere reside-i 

hüsn-i intiha olmuş ve ism-i bedîü’r-resmine <2*11 jIjVI

denilmiştir”.

Mürettib bundan sonra fihristinin tertibi tarzı ve kitap bulunması 
usûlü hakkında izâhât vermekte ve eserini üç deftere ve on dört tertibe 
ayırdığını anlatmaktadır.

Birinci defter: Kütüb-i şer’iyedir, yedi tertip üzerinedir.
İkinci defter: Kütüb-i edebiyedir ve beş tertip üzerinedir.
Üçüncü defter: Kütüb-i hikemiyedir ve iki tertip üzerinedir.
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Mürettibin defter dediğine cilt ve tertip dediğine fasıl diyebiliriz. Bu 
eser hakkında Bursalı Tahir Bey’in mütalaası evvelce görüldüğü ve biraz 
sonra da Cevdet bundan bahsedeceği için üzerinde fazlaca durmayacağım.

Yalnız şu kadar söyleyelim ki kitapların bulundukları kütüphanelerin 
numarasını hattâ % 95’nin müelliflerini karşılarımda göstermemiş olması 
en büyük noksanıdır.

Bir de -yine Cevdet’in dikkat gözünden kaçmadığı gibi- Ali 
Fethi’nin ilimlerin taksimi ve kitapların tasnifi büsbütün başka bir 
şekildedir. Kütüphaneleri sıraya koyması ise daha acaip bir tarzdadır.

Meselâ; kitabına eski adlarından birisi Dersaadet ve Bilâd-ı selâse 
olan İstanbul’daki 47 kütüphaneyi esas olarak almış ve onları şu adlarla 
şöylece taksim etmiştir.

SJjjI cJyJ cll juk dİ dO

. 3 jlûSGJ 15 dalc. <—üC». 4 3

XL11.4.
Kitabiyât mütehassıslarından Bağdatlı İsmail Paşa’nın eseridir. 

Keşfüzzünûn’da bulunmayan 19.000 cilt kitaptan bahistir ve iki büyük 
ciltten ibarettir. Şimdiye kadar basılamamıştır. Biricik yazma nüshası 
veresesi elindedir. Kitapların kayıt ve tasnifinde alfabe sırasını gözetmekte 
fakat Keşfüzzünûn ile emsâli fihristler gibi eserleri ilim itibarı ile tasnif 
etmemekte bir de kitaplar hakkında kısaca izâhât vermektedir.

Bazı yerlerde yalnız kitabın adı yazılmış karşısında izâhât bile 
konmamış ve bazı yerlerde de müellifin ya doğuşu ya ölümü tarihi yeri 
açık kalmıştır. Kitabı istinsah eden bir ilim adamı olmadığı için bazı imlâ 
yanlışları da görülmektedir.

Kaydettiği kitabın nerede bulunabileceği, yazısı, cildi ve sâiresi 
hakkında da malûmât vermemektedir. Örnek:

XL11.5.
Bağdatlı İsmail Paşa’nın eseridir. İslâmlığın başlangıcından 

zamanımıza gelinceye kadar eser yazmış ve bırakmış olan İslâm 
müelliflerinin isimleri ile künyelerini ve eserlerinin adlarını ihtiva 
etmektedir. Üç orta ciltte 761 sahifedir. Müellif adlan alfabe sırası ile 
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yazılmış, kısaca hâl tercümesi de kaydolunmuş ve kaç eseri varsa onlar 
numara altında birer birer gösterilmiştir.

Sonunda:

Alim <_jj UA 

yazılıdır.

Müelliflerden Türk olanlara mutlaka (^^1) sıfatını eklemiş ve 

bununla Arapların jlp dedikleri eski Osmanlı İmparatorluğu arazisi 

olan Anadolu ve Rumeli ahâlisinden olduğu anlatılmak istenmiştir. Türk 

denilmek kâfi ve daha doğru iken bütün Türk müelliflere (^jjll) sıfatını 

ilâve edişi bir an evvel kaldırılması ve düzeltilmesi lâzım gelen büyük bir 

tarihî yanlıştan ileri gelir. Biliyoruz ki îslâmlarca eski Roma 

İmparatorluğu tebaası, jLj da onların bulundukları yerlerdir. İsmail 

Paşa’da eski İslâm müelliflerinin an’anesine ittiba ediyor. Bu gibi 
tâbirlerin siyaset âleminde Türklük için ne kadar zarar verdiğini çok defa 
gördük. İzmir’e halk arasında “Gâvur İzmir’i” denilmesi umûmî harbden 
sonra yeşil masa başında orasının gâvurlara yani Rumlar’a aidiyetini ileri 
sürecek ve iddia edecek cür’eti düşmanlarımıza vermişti. Bundan 

dolayıdır ki eser basılırken bütün Türk müelliflerin sonundaki 

sıfatının mutlaka kaldırılması lâzımgelir.
Örnek:

^'^1' AbjâJI jjJI
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XI. 11.6. Kitap Vakfiyeleri ve Kütüphane Defterleri
Umûm için kütüphane yapan ve içine kitap koyan hayır ve irfan 

sahipleri gerek kitapların adlarını, gerekse kütüphanesinin idâre tarzını 
tesbit ederek vakfiye denilen ve kendi arzu ve şartlarını gösteren vesikayı 
yaptırıp mahkeme siciline kaydettirmekte idiler. Bu vakfiyeler kütüphane 
fihristi bakımından çok kıymetli vesikalardır. Hepsinin tertib ve yazılış 
tarzı birbirine benzememekle beraber bu vesikalar daima aynı işi gören 
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aynı mütehassıslar ve kâtibler elinden çıkmış klasik örnekler olduğu için 
birbirinden aykırı cihetleri de pek azdır. Onun için bunlardan lâalettayin 
bir tanesini örnek olarak almakla ötekiler hakkında da bir fikir vermiş 
oluyorum.

Bahsetmek istediğim şimdi Fatih’deki Millet Kütüphanesi’nin 
yapıcısı ve kurucusu Şeyhülislâm Feyzullah Efendi Kütüphanesi’nin kitap 
defteridir.

8x23 ebadında talik bir yazı ile fakat kitap adları kırmızı, izâhât 
siyah mürekkeble yazılmıştır.

Bu fihristte görülen bir kaç satır yazıda kütüphanelerden çalınan, 
zayi olan kitaplar hakkında izâhât verildiği ve tertip tarzı da anlatıldığı için 
ehemmiyetli görerek olduğu gibi aşağıya alıyorum:

“... Hasbeten lillâhi teâlâ ibda ve inşa buyurdukları kütübhâne-i 
vâlâ-yı rasînetü’l-erkân ve kenzü’l-ulûm-ı refîu’l-bünyanm vakfiye-i 
mamulün-bihâ ve muavvelün-aleyhâsmda şart ve tasrih ve şerh ve tavzîh 
buyurulduğu üzere mahfuzu mahfaza-i hıfz u sıyanet ve mevzûu sanduka-i 
zabt u kıraat kılınan kütüb-i nefise-i fâhire ve nüsah-i mevkûfe-i nadire 
mürûr-ı a’van ve dühûr kürûr-ı sinin ve şuhur ile eyadî-i talebe-i ulum-ı 

nafiada devrederek muhtacı tâmir ve termim olduğundan maada

^3 ajLj jule.j tarihi ile müverrah ve merhûm râzi Abdüllatif Efendi 

hatem ve imzasi ile mersume mecelle-i şerifede merkume kütüb-i 
mevkufenin ber-mûcib-i defter-i sıhhat-eser bazen mevcut ve bazen gayr-ı 
mevcut ve dâric-i medâric-i âlâ-yı i İli yyîn merhûm ve mağfurunleh hazret- 
i vâkıf-ı zi’l-avarifin mührü ile memhur, lâkin kitabhâneye vakfı 
mukadder olmayan baş defterde bir miktar kütübün bazısına sabıkan 
Haleb’den mazulen vedâ-i âlem-i fanî eden merhûm es-Seyyid Osman 
Efendi ibni’l-vâkıf hazretleri zafer bulup kütübhâneye vaz’ ve bir miktarı 

dahi suver-i vakfiye-i mezburede mesturu’1-i sim değil iken

UJIj Muharremü’l-harammda kütüb-i mevkûfeyi cem ve her birini

mahalline vaz esnasında mestur ve meşhudları ve bazen mesturu’1-esâmi 
olub kütübhânede nâ-mevcud tedavül-i eyadi ile zayi ve mefkud olmakla 
canib-i şeyh-i meşayihü’l-îslâm ibnü’ş-Şeyhü’l-îslâm bâlâ-nişin-i mesned- 
i veraseti seyyidü’l-enam lâzâlet âsârü ceziletihi âlâ safahat!’1-eyyam 
hazretleri vakf-ı şerif-i valid-i cennet-meadlarını ihya ve âbâda nasb-ı 
nefs-i himmet ve tecdidi ve tanzif ve tâmirine azimet buyurup zam ve 
tevkir ve tekmil ve teksiri için işbu kitab-ı müşkin-nikab-ı sıhhat-nisabda 
her fende mevcud ve nâ-mevcud kütüb-i nefise-yi mevkufe âyât ve sutûr 
ve fıkarât ve hutut ve evrâk ve kıtaatı ile vakıfnâmesi bi-ayniha ale’t-tafsil 
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ketb-i terkim ve bu siyak üzere bu sûret-i vakfiyeye tezyil olunmuştur. Bu 
defterde ilimlerin tasnifi ve kitapların taksimi şu sûretle gösterilmiştir: 

4_1L¿Li1I < »’XII — V I n J ' ' Laj ¡j' ^âll I 4 ‘¿latvall <—ii£JI “ Y jdjjıLiiJlj 4¿L¿Ldl <_ ü£JI 1

i '"XII —$ ı" < v^' j2lj 4¿L¿l2I <“ıXII — í ÁLCALI L

La J ^t£j| d» ' 4ÁL¿LJI t '"XH —V 4-ââJ| 4 âl»“'dİ ( u£JI ~ 3 ı sj^JjüJI 4.İİÎL 4 âl»“'dİ

4¿1»“'dİ i 'XII — 3 L ?1.il'' Lj c oj.^'11 j ¿ I j -Lrd ^dL 4 âl»“ dİ i_ü£JI —A ü' > »I *'' 

d» ' 4 âl»“'dİ i ı“XII —11 4_ujjLíj Laj Ljü^ü L-dl fd» j 4 ol«“ dİ ı. “XII — 1 » t • ıLIL

,t• “XIIj (jâ (jjû (jâj ^jSlI c\XII — 1 r ^jd-^.dl — I Y ^dl

Örnek:
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1156 tarihinde Feyzullah Efendi Kütüphanesi’nde çalınan ve 
kaybolanlardan başka 1969 kitap bulunduğu bu yazma fihristin sonunda 
gösterilmiş ve bir heyet tarafından imzalanmıştır. Halbuki bu 
kütüphanenin 131O’da basılan fihristinde ancak 373 kitap bulunduğu 
görülmektedir. Şu halde kütüphanelerimiz asırlardan beri dehşetli 
suikastlere, hırsızlıklara uğramış demek olur. Birisi çıksa da vakıf 
kütüphanelerdeki eski defterler ve vakfiyelerle basma fihristleri 
karşılaştırsa ve İstanbul kütüphanelerinden nelerin çalınmış veya zayi 
olmuş olduğunu bize bildirse ne kadar iyi olur.

XI.11.7. Umûmî Fihrist
Ne kendi ne de yapanın adı ve yapıldığı, hattâ basıldığı tarih 

bilinemeyen bir umûmî fihristtir. Umûmî fihrist adını da tertibine ve 
gördüğü hizmete bakarak ben koydum. Elde 552 sahife tutan bir tek 
nüshası vardır. 35x25 ebadında taşbasmadır. Her sahifesinde 36 kitap adı 
bulunuyor. Bir sahifesinin fotoğrafı esere dercedilmiştir.
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Oı ada görüleceği üzere İstanbul un 24 kütüphanesindeki eserler 
alfabe sırası ile gösterilmektedir. Kitapları fihriste alman kütüphaneler 
şunlardır:

Ayasofya, Esat Efendi, Köprülü, Nuruosmaniye, Beyazıt 
(Veliyüddin Efendi) Âşir Efendi, Hâmidiye, Yeni Cami türbesi, 
Süleymaniye, Damat İbrahim Paşa, Şehit Ali Paşa, Şehzade Camii, Lâleli,’ 

Ragıb Paşa, Fatih, Feyzullah Efendi, Veliyüddin Carullah, Üsküdar’da 
Selimiye, Murat Molla, Hekimoğlu Ali Paşa, Eyüp’te Hüsrev Paşa, Kılıç 
Ali Paşa, Üsküdar’da Selim Ağa.

İstanbul’da bunlardan başka ve daha mühim kütüphaneler 
bulunduğu halde onları niçin hesaba katmamış olduğu anlaşılamıyor. 
Fihristin basılan kısmında şu ilimlere ait kitaplar vardır. Yani ilimleri 
taksim ve kitaplan tasnif usûlü kısmen şu tarzdadır:

iAİİİl cAÂjjjİİI jdjuAÂİlI ¡-A < ¿K
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Bendeki nüshanın 552’den sonraki sahifeleri olmadığı için fihrist bu 
kadar mı basılmış, yahut fazla basılmış da 552 sahifeden ötesi elde 
edilememiş mi? Bu cihetler anlaşılamıyor. Herhâlde yukarıda sayılan ilim 
şubelerinden başka sarf, nahiv ve lügat gibi dile ve bedii, beyân ve meanî 
gibi edebiyata, tababete, riyaziye ve muhazarat ile ahlâka dair kısımlar ya 
tabedilememiş yahut edilmiş de o formalar bendeki nüshaya girmemiş, 
îşte buraları anlaşılamıyor.

Yirmi dört kütüphanenin hepsi bir arada alfate sırası ile gösterilen ve 
karşılarında bulunduğu kütüphanelerin numaralan kaydolunan kitaplar 
hakkında bir fikir verebilmek için tasavvuf, mevâiz ve mecâlis başlığı 
altındaki kitaplan saydım. Bu kısımda 50 sahife ve her sahifede 36 satır 
olduğuna göre 36x50 = 1.800 tasavvuf kitabı bir arada bulundurulmuş 
demektir.

Mürettibinin ve tertib edildiği zamanının kat’î sûrette 
anlaşılamadığını söylemiştim. En mütehassıs ve en mâruf 
kitabiyatçılarımızda bunun hakkında bir şey söyleyemiyorlar ve hattâ 
şimdiye kadar eserin ancak birkaç yaprağını gördiklerini bildiriyorlar. 
Sanatının âşıkı ve eri olan kitapçı Ahmet Hamdi bu fihristin Abdurrahman 
Nacim Efendi tarafından yapılmış olduğunu onu tanıyan bir kitap 
maraklısmdan işittiğini söylüyor.

Abdurrahman Nacim’in vakıf kütüphaneler müfettişi oluşu ve 
1279’da Damat İbrahim Paşa 1285’de Ragıb Paşa Kütüphaneleri 
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fihristlerini yapıp bastırmış bulunması daha büyük mikyasta böyle bir işe 
girişimesi ihtimalini kuvvetlendirir.

Umumî fihristten örnek
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Yapılış veya basılış tarihi hakkında pek ufak bir kayıt var: Fihristte 

¿1 jLI tercemesinden bahsedilirken (sayfa 290) jli

demesine bakılırsa bu fihristin o senelerden sonra yapıldığı 

veya basıldığı anlaşılır. Halbuki bu kitabı terceme eden bir kişi değil iki 

kişi yani Said ve Zihni Efendilerdir. Bu takdirce jli değil küK olacaktı.

Abdurrahman Nacim Efendi bu fihristi tertibe başladıktan hattâ beş 
yüz elli iki sahifesini bastırdıktan sonra kütüphaneler maarife geçmiş, 
kendisi bu işten ayrılmış da ondan dolayı mı yanda kalmış? Burası 
anlaşılamıyor. Filhakika bu zatın 1300 tarihinde yani İstanbul 
kütüphaneleri fihristleri basılmaya başlandığı zamanlarda adliye mesleğine 
girdiğini görüyoruz. Osmanh müellifleri Şehrizor-Süleymaniye 
ahâlisinden olduğunu, Türkçe Arapça ve Farsça’yı iyi bildiğini söyler ve 

1312’de Harput’ta öldüğünü yazar, jüi JjE ve ajûa gibi öteden 

beriden toplanmış ve sıralanmış edebî parçalan hâvi kitaplar yazmış 
olması da evvelce yaptığı iki fihriste eklenirse bu zatın öteden beri bu 
işlerle hevesle ve şevkle uğraştığına hükmedilir.

İleride kütüphaneler tarihi yazacakların bu müteşebbis zatın hayatını 
ve hizmetini aydınlatması ve yazması lâzım gelir.

Bu fihristin şimdiye kadar ilim âlemine hattâ otuz kırk seneden beri 
kitapla ve kütüphane ile uğraşanlara malum olamaması hayretle karşılanır. 
Acaba basılan nüshalar yandı mı? Yoksa yakıldı mı? Yahut mürettibi bu 
işten uzaklaştırıldığı için gücendi ve kasten sakladı da kimseye göstermedi 
mi? Buraları karanlıktır. İkinci ve tam bir nüshası çıkınca belki bu cihetler 
daha aydınlanacaktır.

Bu zatın hayatı ve hizmetleri hakkında bundan sonraki paragraflarda 
biraz daha izâhât verilecektir.

XL11.8. İstanbul Kütüphanelerinin Basma Fihristleri
Vakıf kütüphaneler fihristlerinin basılmasına hicri 1279’da 

başlanmış ve ilk önce Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi fihristi taşbasma 
olarak basılmıştır. Bir sayfasının fotoğrafı örnek olarak kitaba konmuş 
olan bu fihristin sonunda: “Şehzade Cami-i şerifi kurbünde Sadrazam-ı 
esbâk Damat İbrahim Paşa merhûmun kütüphanesinde mevcut bin iki yüz 
elli iki cilt kütüb-i mütenevvianın evsâf-ı mümeyyizesi ile isim ve müellif 
ve kâtib ve tarihlerini şâmil usûl-i cedide üzre işbu bir kıta defterini tertip 
ve tanzim ve mürettibi abd-ı fakiri âsim Kütüphaneler Müfettişi 
Abdurrahman Nacim’in kalemi ile tahrir ve terkim ve evkâf-ı hümâyunda 

litoğrafya ile tab’ ve tersim kılındı”. Sonundan aynen alınan şu: j
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1285 senesinde basılan Ragıb Paşa Kütüphanesi nin fihristi bunu 
takib ediyor. Bu işi ilk yapan da yine Kütüphaneler Müfettişi 
Abdurrahman Nacim’dir. Bunuda fihristin sonuna yazdığı şu kayıttan 
öğreniyoruz:

“Kütüb-i mergube-i ulum ve resâil-i mütenevvia-i fünununun isim 
ve müellifleri ile şâir evsâf-ı mümeyyizelerini şâmil olarak usûl-i cedideye 
tatbikan işbu abd-i âsim Kütüphaneler Müfettişi Abdurrahman Nacim’in 
marifet-i âcizânesi ile tertip ve tanzim kılınmış olan defteri nafi eseri bu 
defa Takvimhane-i Âmire’de tab’ ve temsil kılınmıştır. 7 Şaban 1285”.

Ne Ragıb Paşa ne de Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi fihristleri 
denilebilir ki hiç de usûl-i cedide üzere değildir. Bilâkis hiçbir fihriste 
benzemeyen bir usûl-i garibe üzeredir. Anlaşılan yazma fihristler daha 
garip ve acip bir tarzda imiş ki bunlara bir yenilik izafe ile usûl-i cedide 
üzere demiştir. Bundan dolayıdır ki yine Ragıb Paşa fihristi 1310’da 
Damat İbrahim Paşa 1312’de ötekiler gibi yeni şekilde ikinci defa olarak 
basılmıştır.

Ali Suavi’nin Paris’te çıkardığı Ulum gazetesinin üçüncü cüz’ünde 
bu fihrist hakkında şöyle bir kayıt vardır:

“İstanbul’da kütüphaneler müfettişi efendinin Ragıb Paşa 
Kütüphanesi’nin defterini yapıp satmakta olduğu gazetelerde ilân ile 
görüldü. Bundan 11 sene akdem İngiltere’de Cemiyet-i İlmiye-i Şarkiye 
Ragıb Paşa Kütüphanesi’nin defterini bizim huruf ile tab’ edip neşretmişti 
(1858). bu îngilizlerin defterinde esâmi-i kütüpten başka Ragıb Paşa’nın 
tercüme-i hâli ve kütüphanenin tarihi ve mektebi ve içinde, dışında mensur 
ve manzum yazıların tarifi ve daha bazı faideler vardır. Şimdi müfettiş 
efendinin yaptığı defter bundan daha mükemmel ise herkes memnun 
olacaktır zannederiz”.

Bu vesileyle şurasını da haber vereyim ki bu gazetede Ali Suavi’nin 
İstanbul kütüphanelerindeki kitaplara dair bir hayli yazısı vardır. Ve bu 
yazılarla şarkı garbe karşı ilim ve medeniyet husûslarında meth ve mü
dafaa etmektedir.

Ragıb Paşa Kütüphanesi fihristinde kitaplar şu başlık altında ve şöy- 
lece kaydedilmiştir.

jUll
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Fihristin İlmî tasnif ve taksimi şekli de şudur:

JjA-al îjjjjLsj jâj ti.â-d^->.0

i j <—lid cqLuj îujLijJ tLğlji-Â. jjjj j ¿jxdl

Fihristlerin asıl basılması faaliyeti 1300/1884 senesinde başlar. 
Tuhaf ve iyi bir tesadüf eseri olarak o sene içinde Kahire’deki Hidiviye 
Kütüphanesi’nin fihristine de başlanılmıştır.

Vakıf kütüphanelerin ıslâhına, bir umûmî kütüphane açılmasına, 
kütüphanelerdeki kitapların muntazam fihristleri yapılarak bastırılmasına 
maarif nazırı Münif Paşa’nın himmet ettiğini “Maarif Nezâretinin Tarihçe- 
i Teşkilât ve İcraatı” adındaki eserden öğreniyoruz, (sayfa 185, 207, 253) 
en son olarak 1300 tarihinde kütüphaneler muhteviyâtının tahriri ve 
defterlerinin tanzimi için birer müdür ile birer muâvin ve kâtibden 
mürekkeb olmak üzere iki tahrir heyeti teşkil edilmiş olduğunu da yine bu 
kitaptan öğreniyoruz.

Bazı fihristlerin sonundaki kayıtlarda bilhassa ikinci kol tahrir 
memuru Mustafa, muâvini Ali Haydar, kâtib İbrahim Ethem ile 
kütüphaneler müfettişi Mehmet Nazım ve yine ikinci kol muâvini Ömer, 
kâtib Ahmet Hamdi ve Kütüphaneler Müfettişi Ahmet Süreyya’nın adları 
geçmektedir. 1

Bununla beraber bu işte ilk adımı atan kimdir? Ve ilk önce hangi 
kütüphanenin fihristi basılmıştır? Bunu araştırdım ve buldum. Avrupa’da 
tahsil görmüş ilk muallim ve mürebbîlerimizden Selim Sabit Efendi bu 
işte ön ayak olmuş ve hepsinden önce Bahçekapı’daki birinci Abdülhamid 
Kkütüphanesi fihristi yapılıp basılmış olduğunu bu kütüphane fihristinin 
sonuna konulmuş olan muhtıradan öğreniyoruz:

Muhtıra

“....bu defa Dersaadet ile Bilâd-ı Selâse’de kâin bilcümle 
kütüphaneler teftiş ve muayene ettirilerek bunların sûret-i sahihada birer 
kıt’a defterinin tertip ve tanzimi husûsu canib-i nezâret-i celile-i maariften

1 Bu devirlerde maarifte ve matbûâtta üç Süreyya şöhret bulmuştu. Birisi Sicill-i 
Ostnanî sahibi Mehmet Süreyya’dır ve İstanbullu’dur. İkincisi Sefme-i Belagat sahibi 
Abdurrahman Süreyya ve üçüncüsü bu Ahmet Süreyya’dır. Bu iki zat Süleymaniyeli’dir. 
O. E.
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bu bende-i keminelerine emr ü irâde buyrulmuş olmakla bi-lûtfihi teâlâ 
teberrüken ve teyemmünen... Abdulhamid Hân-ı Evvel... kütüphane-i 
şeriflerinden îfa-yı vazifeye bed ve mübaşeret olunup teftiş ve muayene 
memurları tarafından verilen malûmât üzerine tahkikât-ı mukteziye bi’l- 
icra müellefât-ı mevcudenin bazı evsâf-ı mümeyyizeleri ile adet ve 
ünvanlannı mübeyyin ve müellif ve mütercimlerinin isim ve şöhretleri ile 
dest-res olunabilenlerin tarih-i telifi ve vefatlarını müştemil münakkah bir 
kıt’a defter vücuda getirilerek erbab-ı ilim ve mütalaaya mucib-i istifade 
olmak üzere nezâret-i müşarünileyha tarafından tab’ u temsil edilmiş 
olduğu gibi diğer kütüphanelerin dahi bu minval üzere birer kıt’a 
defterlerinin bi’t-tertip tab’ u neşri musammem bulunmuştur ve billâhi’t- 
tevfik.

Müdür-i Mekâtib-i Rüşdî: Selim Sabit”

Selim Sabit Efendi bundan sonrasına devam edememiş ve ikinci 
defa olarak maarifin başka bir şubesi tarafından Yeni Cami’deki Üçüncü 
Ahmet Kütüphanesi fihristinin basılmış olduğunu yine o kütüphane fihristi 
sonundaki muhtıradan öğreniyoruz.

İstanbul kütüphaneleri fihristlerini yapanlardan bahsolunurken 
ehemmiyetle kayda değer bir şahsiyet daha vardır:

Bu fihristlerden bahseden garp bibliyografları Ayasofya fihristini 

I nin yaptığını yazarlar. Filhakika bu kütüphane fihristinin 

sonunda musahhihi: diye bir kayıt görülmektedir. Hem adını

rumuzla göstermesi, hem de musahhih demesi bence tevazudan başka bir 
şeye hamlolunamaz.

Bu zat eski maarif nezâreti meclisinde âzâlık, Daruşşafaka’da 
senelerce parasız hocalık yapmış ve Türkiye’de Fars dilinin öğrenilmesi 

için ve Türk güzel sanatlarından yazılar için

gibi kitaplar yazmak sûreti ile İslâm ve Türk kültürüne hizmet 

etmiş bir mütefekkir olduğu halde Bursalı Tahir Bey nedense bunu 
Osmanlı müelliflerinden saymayarak kitabına almamıştır.

Bence hat ve hattatân, mühim olmakla beraber bu fihristi yapması 
ondan aşağı sayılmaz. Bu türlü adamlara Türk kültür tarihinde 
ehemmiyetli birer yer gösterilmelidir.

1300’de başlayan basma faaliyeti 1312’de sona ermiş ve 12 sene 
içinde 40 ciltte büyük küçük 69 kütüphanenin fihristi basılmıştır. Bu 
fihristlerin 15’i mülhak olarak ve 9’u bir arada basılmıştır. İçlerinde 21 
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kitabı olan kütüphane bulunduğu gibi 8.000 küsur kitabı bulunan da 
vardır. Fihristi olduğu halde basılamayan kütüphaneler de bulunuyor.

Ne kadar ayıptır ki, İstanbul kütüphaneleri fihristini bastıran, 
İstanbul’da bir umûmî kütüphane açtıran Münif Paşa’nm bu himmeti ne 
hâl tercümesini uzunca yazmış olan Meşhur Adamlar Ansiklopedisi’nde

İstanbul kütüphaneleri fihristnden örnek
[Kenarda ve içerde görülen yazılar ve tashihler Cevdet’indir.]
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İleride kütüphanelerin tarihini yazacak olanların bu ciheti ihmal 
etmemeleri lâzım gelir. Bence Münif Paşa’nın bütün siyasî ve İlmî 
hizmetleri terazinin bir gözüne, umûmî kütüphaneyi açması ve-bütün 
kütüphanelerin fihristini yaptırtıp bastırtması da öteki gözüne konsa 
herhâlde bu İkincisi ağır basar. Bu fikirde bütün ilim âlemi ve medeniyet 
dünyası benimle beraber olduğunda şüphem yoktur.

Beyazıt’ta açılan umûmî kütüphanenin yeri; Beyazıt îmâreti’nin 
ahin idi. Vâkıfın şartına göre konanların hayvanları buraya çekilir, üç gün 
beslenirdi. Münif Paşa’yı “ahırı kütüphane yaptı” diye muaheze edenler 
olduğunu o zamana yetişmiş ve bu sözleri kulakları ile işitmiş olanlar 
şimdi söylüyorlar. Ne tuhaf değil mi? Halbuki ahırlan kütüphaneye tahvil 
edenler muaheze değil takdir edilmek lâzım gelir. Acaba bu adamlar 
kütüphaneyi ahır yapanları mı takdir ederler? Siyasî ihtiras ve haset adama 
neler yaptınr!

Bu fihristlerin tertip tarzı hakkında da bir fikir vermek için - 
birbirine benzememekle beraber- içlerinde en iyisi sayılan Nuruosmaniye 
Kütüphanesi fihristinden bir sahifenin fotoğrafını kitaba koydum. Kitapları 
kayıt usûlü bunun tedkikinden anlaşılır.

İlimlerin ayrıldıkları kısımlara yani tasnif usûlüne gelince: Onlar 
hakkında da bir fikir edinebilmek için birbirinden az çok farklı dört 
kütüphanenin fihristlerinden ayrı ayrı çıkarılan başlıklar aşağıda 
gösterilmiştir.

Fatih Kütüphanesi fihristinde ilimlerin taksimi ve kitapların tasnifi 
şu şekildedir:
44^1^1111 (Jjj^al lAİd^Jill _j4xulİSİI tAdjLojjj <■ tAÂd^yl i—

(“ihA i j li'. ll" il hr- J-ÛJ <_ $ J ‘ t^jtiİİl iAdİİİl

4 uıl UmII lA-uıAÂAj i.. il ti" d ■ouıll'i j ‘ İ43İ

Acjjljdj j* îtLuîilj ciılj dıLuAİ t jjj* । c‘_ıİ3İl c^lllAVlj

LS-ÎJ03 <—AjJ tjdG Cİ—tOjluJuıl J 4JİAİ t^jdLllj cAjj^lü

Esat Efendi Kütüphanesi fihristinde ilimlerin taksimi ve kitapların 
tasnifi şu şekildedir:

(Jjtz^l tcJJÛaJI (Jjx^al t mİ İlil t4j1 jül tAjjLaj^ e.

jj-ş. <11 t (jlaidl t a 11 14 >nl 1 > n\l t tt i j) dİ t i (_padl _jill t^jûill t Alisi I t Adiill

t jLull j ^Luoll tOliJ^l ti, ildi tjAxdlj ^CJJİ^JJİI iûâl ‘4Ûd^ll tÂ t ^İrdl^

t jlxjiSlj Adlitll 4r-2> et" d inikli tCldlkllI 11 ll m^ll tt-j^^ıll t_^ajll t û 1 j l—Jİ A*? 1

4 il" A o (JjLluj 14 j'i31 tı_ iâl^11 < "d 'S"'Mİ1 e4ol"A. ^11 ^xol-^ûll t("l'jın^>.
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Nuruosmaniye Kütüphanesi fihristinde ilimlerin taksimi ve 
kitapların tasnifi şu şekildedir:

> ^»1 ı 4 4j^LmII s s «■'»J >

c ji-ş. 11 j-ş 'II t^L'^II ¿4 -X-s.il 4j£>LiYI j u_ij^ı^aıll S^^LSII¿jlidl 4(_pajl^ill 4(_£jtSâ]l 

¿4 '■» "LU Lıâl^kaJI 4 4 ıl m^II 44»ıAigII 44 ngII 4I j 4_ıc.^VI î(jlâj^lj (j-aljâJI

t« l>»jllj (_ jIjYI 4¿1;'IIJ ^^jl^-dl 4dıljj^VI t<j।ııjaII 4^0^11 4İ<ajSII 44. ıLIl 4jjjjJIj ^cj^ljül

. UlAjtâ^^l 4<âİLkxJI JjLujII 4 4 îI'İA. X>II * 1X11 -Ş XIII 4U.jl.jt.lH 4 4_İjj^ljl 4 J^lll

Ayasofya Kütüphanesi fihristinde ilimlerin taksimi ve kitapların 
tasnifi şu şekildedir:
4 4İ3 ‘c '*^1 4(”u>-n 4 ^JjuiLsj 4 4_2_LJİ^3 44-jjl xıui 4 ılS 4 4jjjjjj 4__âikL^aLo

4JİJ 4 (jLjj 4 ^LjjI

Fihristleri Basılmış Olan İstanbul Kütüphanelerinin Listesi
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1
Fatih 1304 381 5.451

» mülhakı Hafız-ı Kütüb İbrahim Efendi 1304 59 897
2 Veliyyüddin Efendi’nin (Beyazıt) 1304 285 3.484
3 Lâleli Efendi 1311 381 3.864
4 Eüp Camii 1311 23 199
5 Mihrişah Sultan 1310 76 462
6 Hüsrev Paşa 78 935

7
Kara Çelebizade Hüsameddin 1300 32 359

» mülhakı Nakşidil Valide Sultan 
Türbesi

39

8 Esmahan Sultan 1310 40 641

9
Emir Hoca Kemankeş 1300 66 702

» mülhakı Nur Baba 1300 157
» mülhakı Yakub Ağa 1300 31
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10 Selimiye 1311 75 711
11 Hâlet Efendi 1312 96 833

Hâlet Efendi mülhakı 1312 252
12 Kılıç Ali Paşa 1311 93 1.067
13 Esat Efendi 1300 342 3.943

14
Köprülüzade Mehmed Paşa 248 1.632

» mülhakı Köprülüzade Fazıl Ahmed 
Paşa

392

» mülhakı Mehmed Asım Bey 732
15 Yahya Efendi 1310 47 492
16 Beşir Ağa 1303 61 690
17 Çorlulu Ali Paşa 1303 35 455
18 Ragıp Paşa 1310 176 1.492
19 Ayasofya 1304 398 5.307
20 Nuruosmaniye 1303 338 5.075
21 Aksaray Valide 1311 69 1.055
22 Hâmidiye 1300 152 1.469

Hâmidiye mülhakı Lâla îsnail Efendi 1300 750
23 Süleymaniye 1310 111 1.120

24
Feyzullah Efendi 1310

79
373

Kalkandelenli İsmail Ağa 1310 195
Şeyh Mehmed Murad Efendi 1310 595

25 Amca Hüseyin Paşa 1310 60 457
Amca Hüseyin Paşa mülhakı Nazif 
Efendi

1310 86

26
Esad Efendi Medresesi

1311 30
187

Mehmed Ağa Camii 202
Yeni Medrese 259

27 Servili Medrese 1311 33 358
27 Çelebi Abdullah Efendi 1311 41 409

29
Mahmud Paşa Medresesi

1311 74
198

» mülhakı İzmirli Mustafa Efendi 111
» mülhakı Rüstem Paşa 186
» mülhakı Yusuf Ağa 375

30 Üsküdar Selim Ağa 1311 134 1.320

31
Reisülküttab Mustafa Efendi

1306 193
1.238

Aşir Efendi 471
Mehmed Hafi d Efendi 551

32 Âtıf Efendi 1310 194 2.857
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33 Hekimoğlu Ali Paşa 1311 72 946
34 Yeni Camii 1300 103 1.199
34 Yeni Camii mülhakı Turhan Haçce 

Sultan
1300 326

35 Kazasker Mehmed Murad Efendi
131

1
119

1.836
35 » mülhakı Şeyh Murad Efendi ve oğlu 

Ârif Ef.
262

35 » mülhakı Gelibolulu Tahir Efendi 102
36 Düğümlü Baba 1310 47 619
37 Hacı Beşir Ağa (Eyüp) 1310 15 200

38
Kara Mustafa Paşa

1310 62

484
Musalla Medresesi 176
Hekimoğlu Camii 22
Kuyucu Nurad Paşa 21

39 Damad İbrahim Paşa 1312 85 1.175
40 Beyazıd Umûmî 1300 319 8.054

Bunlardan başka son zamanlarda gerek hükümetçe para ile alınmış, 
gerekse sahipleri tarafından parasız olarak vakf u teberru edilmiş birçok 
kütüphaneler daha vardır. Bunların da başhcaları şunlardır:

1. Ali Emirî Efendi (Fatih’te Millet Kütüphanesi’nde), 2. Muallim 
M. Cevdet Bey (înkilâp Müzesi’nde), 3. İzmirli İsmail Hakkı Bey, 4. 
Bağdatlı Vehbi Efendi (bu iki kütüphane Süleymaniye’dedir), 5. Hüseyin 
Kâzım Kadri Bey (Üsküdar’da Selim Ağa’da), 6. Halis Efendi, 7. Rıza Pa
şa, 8. Sahip Molla, 9. Hasım Paşa, 10. Muhtar Paşa damadı Şevki Paşa (bu 
beş kütüphane Üniversitededir), 11. Cevat Paşa, 12. Kardeşi Şakir Paşa, 
13. Diyarbekirli Said Paşa, 14. Recaîzâde Ekrem Bey (bu dört kütüphane 
Müzededir). Bunlardan başka gerek Beyazıt’taki umûmî kütüphaneye, 
gerek üniversiteye gerekse Fatih’teki Millet Kütüphanesi’ne verilmiş her 
biri bir kaç yüz ciltlik bir hayli kütüphaneler daha vardır. Beyazıt’taki 
umûmî kütüphaneye kitap verenler daha çoktur ve başhcaları şunlardır:

Harbiye nezâretinde Mümeyyiz Süleyman Tevfik, Mısır komiserliği 
başkâtibi Arif, Maliye meclisi âzâsından Arif, Adanalı Abdünnafi, 
ulemâdan Hafız Halil Hilmi, Hacı Zihni, piyade başkâtibi İbrahim, 
jandarma muhasebecisi Eşref, Çerkeş Şeyhizâde Tevfik, Bursah Mahmud 
Naci, Devlet Şurası âzâsından Rahmi, sudurdan Ali Haydar Bey ve 
efendilerle Mustafa Zihni, Hafız Davud, Haşan Fehmi ve Hafız Tevfik 
Paşaların adları burada hürmetle anmaya değer. Manastırlı İsmail Hakkı 
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Efendi ile Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa’nın kitapları da bu sûretle 
verilmiş ise de sonra varisleri bir miktar bedel almışlardır.

Bu kitaplar 200 ile 1200 cilt arasında tehalüf etmekte ve hepsi 3 - 4 
bin cilt tutmaktadır.

XI. 11.9. İstanbul Kütüphanelerinin Yazma Fihristleri
1300’de başlayan basma teşebbüsü sırasında her nedense fihristleri 

basılamamış ufak tefek birçok kütüphane bulunduğu gibi sonraları 
teşekkül ve teessüs eden büyük ve mühim birçok kütüphaneler daha vardır 
ki, onların da şimdiye kadar fihristleri basılamamış hattâ bir kısmininki 
henüz yapılamamıştır bile.

Burada bu sonrakilerin yalnız adlarını haber vermekle iktifa 
edeceğim.

1. Yıldız (şimdiki Üniversite Kütüphanesi). 2. Millet (Fatih’te). 3. 
Hacı Mahmud Efendi (Beşiktaş’ta Yahya Efendi Dergâhı’nda). 4. 
Süleymaniye Birleşik kütüphaneleri (Süleymaniye’de medresede tekkeler 
kapatıldıktan sonra oralardaki kitaplarda bu kütüphaneye getirilmiştir). 5. 
Şehit Ali Paşa (Süleymaniye’ye kaldırılmıştır). 6. Hüdayî Dergâhı ve 
Üsküdar tekyeleri kitapları (Üsküdar’da Selim Ağa’da). 7. Katanof 
(Türkiyat Enstitüsü’nde). 8. Üçüncü Sultan Ahmet (Topkapı Sarayı’nda). 
9. Topkapı Sarayı (Akağalar Camiinde. Medine terkedildiği sırada oradan 
getirilen kıymetli yazma kitaplar bu kütüphanededir). 10. İnkilâp Müzesi 
(Beyazıt Medresesi’nde). 11. Asâr-ı Atika Müzesi.

Burada sayılan kütüphanelerden Yıldız ile Katonof’da nisbeten az 
fakat diğerlerinde tamamiyle yazma eserler vardır. Kanatof’da Şark 
Türklerine ve Şarkiyât’a dair pek çok eser bulunuyor. Bu kütüphanenin 
müdürlüğünü yapmış olan Akyiğitzâde Musa Bey’in yaptığı bir fihriste 
göre Katanof Kütüphanesi’nde Türkçe ve Arapça’dan başka şu dillerde ve 
şu kadar kitap vardır:

İngilizce: 124, Fransızca: 583, Rusça: 3. 603, Almanca: 492, Macar
ca: 108, İtalyanca: 21, Tatarca: 590, Kırgızca: 77, Lâtince: 23, Farsça: 45, 
Moğolca: 19, Çavaşça: 7, Felemenkçe: 5, Çağatayca: 4, Altayca: 3, Fince: 
3, Çince: 2, Yakutça: 2, Şartça: 29 ki, cem’an: 5. 044 cildi ile bundan 
maada İsveç, Danimarka, Urdu, Leh, Gürcü, Ermeni, Lâz, dönmüş Tatar, 
Uygur, Tarancı, ve eski İslâv ve diğer elsine-i muhtelife üzere dahi 304 
ciltten ibarettir.
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XL11.10. 4ddudd

Birçok Şark-îslâm eserlerini sinesinde barındıran Kahire’deki 
Hidiviye Kütüphanesi’nin fihristi kitabiyât merâkhları arasında ehem
miyetle aranan bir me’hazdır.

Yusuf Elyan Serkis 11 cilt olduğunu söylüyorsa da İstanbul 
kütüphanelerinde yalnız 9 cildi vardır. Bu, aynı kütüphanenin 1290’da 
basılan ilk fihristi ile buna 1292’de yapılan zeylden galat olsa gerek. 
Eserin tertib ve tabına 1300 hicrî senesinde başlanmış ve en son cilt 
1308’de basılmış olmasına göre sekiz senede bitirilmiş demek olur.

Mısır hükümeti Almanya’dan K. Vellers jljâ JJ£) adında bir 

müsteşriki getirterek kütüphane müdürlüğüne tayin etmiş ve bu zat 
aşağıda adlan geçen Mısırlılarla birlikte yirmi sene çalışarak bu fihristi 
yapılmıştır.

l’den 7’ye kadar olan ciltleri Arapça, 8. ‘si Türkçe ve 9. ‘su Farsça 
kitaplara tahsis edilmiştir.

Arapça kısmın ilk cildini ve diğer ciltlerini Jjl£

4<jLaa_jJI 2140 i j^)jdl ..^d “ “m» ^jAİ^jI î ^j'iLdl .izi a. .a 4^g.,LaI' ¿.ad

Abdi Türkçe ve Farsça kısımlarını 

tertip ve tanzim etmiştir.

16X25 ebadında olan bu dokuz ciltlik eser cem’an 2842 sahife tutar 
fihristte ilimler şu sûretle taksim edilmiş ve her kısımda kitaplann 
kaydında alfabe sırası gözeltilmiştir.
4 Aıadl û ^dc. ‘.'“X ûda

.Jua jdl 4(__sj jdJI duAdl

. ö^dLidl j 3' C—ijNi * (J J ‘ I 4<JC-j'^Ü dljill 4 IAc.I J2,II 4< âj) t zl ili 4 lX da

laal ^La'i/ । 413 4 ^gJtSldJI I 4İ3 4 dlLa ' 4İ3 4 4 91 ‘ıa ^LaV I 4İs < ü£ V* da

. 4jui jV I —jAI Xall ,_ûajl ^>3 4 Jda

^İC. 4<—jJlS/l 4Lg3İ^âllj ^jJaj^dl 44_«dl 4£_jJajll 440 ^Idl 4 jadl 4<—İ^-dl ‘ da

4jjJâidlj JlâJI 4 4 ;» ^11 4dıdjdl 4 II 4< ıl.II ^İC. - CjLjjJalj^II t" 1X ° da 

44LÜJİJ _>idl 4(_Lldjll J »iII i 4-Fil* dİ l._ll nıa 4 L13İ ^>C. jdd! 44_ 11 mâ^l j jlaaS’ I Cd

- c" ıl â 12,11 ¿4 II 41 1^.1 jdl J ıdıld-dl 4 4 m.Vlg II _>?dl
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tÂiuAâllj 4(3^4^' cu-ılall tÂxn'iMj L^XII ,rx 3

■ 4c. j n ^11 -> » ,.Â

^xaV.7> xiV . /a V aI-ş

Örnek:
^■LJI JaISİI J^lall cPj-öII c_iJh b°A aa^ ^lsJ| ^,1^ 4^jjIjj]|

C_ıxmll 44jl£j <.^1x^11 4İ1İA. ^-LaJL ^1 .lıc lS-^

öİA ^1 4 4 mili ¿x> ^3 Aİp^o jA UX D3A 4.^ 4-^11 ^3 ,7, YY

A^ml âlaj 4L~o 4 4 m i .pl^lil jiLij tuj jloa. :aJjl ı 4"XII I—A 3*A Î Y i 4 4 1n'II 

jJa 1.1X1 J AA \^j| jj| ^AO cjjl^, L_lAjJL •¿^.axi j 4,1 j.^ ^J»-a (_ â^la (J4.I 4a 
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Y Y 1 • j q (_yu Aj^ziA 1 Y 3 4_Ljd (A-J-l3) (_g Jİ* mil Â-aAİa aJjLij

XL11.11. (Âjjx^JI uuilljIj lLu*ij^i)

Hidiviye Kütüphanesi’nin yeni adı olan “Darü’l-kütübü’l- 
Mısriye”nin fihristidir. Şimdiye kadar Arapça kitaplara mahsûs olarak 6 
cildi çıkmıştır. Ciltler 20x28 ebadında kitap adları 16, izâhât 12 punto ile 
dizilmiştir.

Birinci cilt: Diniyât ve îslâmiyât denilebilecek ilimlere, ikinci cilt: 
lügat ve edebiyata, üçüncü cilt: Âdâbü’l-lügatü’l-Arabîyeye, dördüncü 
cilt: Hikâyelere, romanlara, beşinci cilt: Tarihe ve altıncı cilt: Coğrafya, 
ziraat ticaret, sanatlara ve umûmî bilgilere tahsis edilmiştir.

Altı cilt de çift sütun üzerine cem’an 2219 sahife vardır. Gerek 
yapılış, gerek basılış itibarı ile eski Hidiviye Kütüphanesi fihristinden çok 
iyidir.

îlk cildi 1924’de basılmıştır. Diğerlerinin basılmasına devam 
edilmektedir. Şimdiye kadar basılanlar yazma ve basma ikisi bir arada 
yalnız Arapça eserleri hâvidir. Farsça ve Türkçe eserler sonra gelecektir.

Örnek:
^^□1 (_JJ-2I <_ılg-Gj (JjJatâlI 4-o^ûdl <. ÂiIIj . (i—ûl _jj) JJ^LıII c_ul>c

40LİJ3C (_jAj U-SjjjuaII 4^Â'-.II ^11 ^lAİ^Jİ 3J
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4¿4-sII* g^^II_ a Y^ I <jxu '¿.^»'<>11 j-0 İ'3 (_}jı<öLiJI ^3 ^*41

kic. 5J Ö-JAIÜİI AjaJl >z4I

Loa^öj 4 /M' j 4İ_jL<xÎI a.>»aIL1 4İ1L<xaJI (_gJc. ^<.^1 yi■ 4 j

XI.11.12. Bursa Kütüphaneleri Fihristi
Hüdavendigâr vilâyetinin 1303 senesi salnâmesinde Bursa’da 

bulunan Camii-i Kebir, Sultan Orhan, Hüseyin Çelebi, Haraççızâde, İsmail 
Hakkı ve Eşrefzâde kütüphanelerinde bulunan kitapların 7 numarada tarif 
edilen umûmî fihrist şeklinde tertip olunmuş 93 sahife tutan bir fihristi 
vardır. Sonuna konulmuş olan bir cetvele göre:

1. 470’i Camii-i Kebir’de, 333’ü Orhan’da, 987’si Hüseyin Çele- 
bi’de, 1. 236’sı Haraççızâde’de, 92’si İsmail Hakkı’da, 218’i Eşrefzâde’de 
olmak üzere cem’an 4. 336 kitap hakkında malûmât edinebiliyoruz.

Hiç olmazsa Edime gibi, Konya gibi Şam Bağdat ve Halep gibi az 
çok ilim merkezi olan eski vilâyetlerde ve oraların salnâmelerinde böyle 
listeler neşredilmiş olsaydı ne iyi olurdu.

XI.11.13.
1908 İnkilâbı’ndan sonra memlekette birçok yenilikler yapılmak 

istenildiği sırada posta ve telgraf ile evkâfın başına Mısır’dan birer müte
hassıs getirildiği gibi yine Mısırlı kitabiyât mütehassıslarından nazırlar 
meclisi ikinci kâtibi Ahmet Zeki Paşa da kütüphanelerin ıslâhı, tanzimi ve 
fihristlerinin tertibi hakkında fikri alınmak üzere davet edilmiş ve bunun 
üzerine: “Mazhar olduğum hüsn ü kabulü hissiyât-ı nevazâne vatan-ı 
Osmanî’nin bir cüz’ü lâ-yenfekkine mensub olmakla müftehir bu abd-i 
âcizin ifasına azmetmiş olduğu hizmet-i nâçize bir vazife-i mukaddese-i 
vicdâniye mahiyetini bahsetmiştir”. Tarzında muvaffakat cevabı ile işe 
başlamış ve kütüphaneler hakkında 96 madde de büyük kıt’ada 27 
sahifelik bir rapor ile fiş ve defter numûnelerini gösterir. Türkçe-Arapça 
bir lâyiha yazıp Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa’ya takdim etmiştir.

Ahmet Zeki Paşa İstanbul’da bir umûmî kütüphane-i Osmanî tesisini 
ve bu kütüphane yapılıncıya kadar, mevcut kütüphanelerin birkaç binada 
birleştirilmesini ve meselâ; Beyazıt’taki umûmî kütüphanenin edebiyat, 
tarih ve coğrafya. Ayasofya’ya kütüphanesini semavî kitaplarla tefsir, 
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hadis fıkıh ve emsâli dinî kitaplara, diğerlerinin de başka ilimlere tahsisini 
teklif etmiştir.

Ahmet Zeki Paşa kütüphanelerin mevkileri, hafız-ı kütüblerin ilmî 
ve malî vaziyetleri ile gösterdikleri müşkilâtlan ve kütüphane binalarının 
bakımsız hâli ve konforsuzluğu hakkında birçok mütalaalar yürüttükten 
sonra bilhassa fihristlere sözü getirerek diyor ki:

“Bu fihristler tertip ve tebviblerine nazaran bir mecmua-i garâib 
ıtlakına sezâdırlar. Meselâ; kütüb-i tarihiye, kütüb-i hâdise karışmış, 
fünun-ı harbiye kitapları tasavvuf kitapları sırasına konulmuş, kütüb-i 
fıkhıyye coğrafya kitapları arasında ahz-ı mevki etmiştir. Bazen de bir 
kitabın onuncu cildi zikrolunduktan dört beş sahife sonra cild-i evveli 
zikredilmiştir. Ve kezâ bazen bir kitabın nüsah-i müteaddidesi, fünun-ı 
muhtelife ebvâbında kayıd olunmuş bulunuyor. Herhangi bir fihrist kitabı 
ele alınıp da sûret-i sathiyede göz gezdiririlirse bu gibi ahvâl-i garibe 
müsâdif-i nazar olur. Bazen bir kitabın ecza-yı muhtelifesi müteaddid 
kütüphalerde bulunur ki onları bulmak için geceli gündüzlü uzun uzadıya 
tetebbûât icra etmek lâzımdır. Çünkü bu ecza hakkındaki izâhât 
fihristlerde gayet basit ve nakıs gösterilmiş ve bazen tağlit ve tadlili bâis 
olmuştur. Halbuki kütüphaneler için yegâne rehber bu fihristlerdir. Mevcut 
fihristler ise asla şâyân-ı itimat değildir”. Ahmet Zeki Paşa raporun 
sonunu da şöyle bitiriyor:

“Hükümet-i seniyye bâlâda arz ve temhid olunan fevâid-i mevki-i 
icraya vazettiği takdirde vatana menâfi-i azîme temin etmiş olacağı, 
pâyitahtda dünyanın hiçbir tarafında misli bulunmayan bir hazine-i giran- 
bihâya mâlik olmuş bulunacağı gibi ulum ve fünuna pek büyük bir hizmet 
ibraz eylemiş, cihan-ı medeniyet ve marifette ümem-i şâire ile rekâbet ve 
şahırâh-ı terakki ve tekâmülde tayy-i merâhil etmememizi teshil etmiş 
olacaktır”.

Şeyhülislâm ve Evkâf nazırı Hayri Efendi; kendisinden evvel 
nezârete getirilmiş olan Mısırlı Hımade Paşa’nın bütün düşündüğü 
yenilikleri yapmaya ve başarmaya teşebbüs ettiği gibi Mısırlı Ahmet Zeki 
Paşa’nın kütüphaneler hakkındaki tekliflerini de yerine getirmeye azmedip 
eski zaptiye ve şehremaneti binasının yerine bir umûmî kütüphane 
inşasına ufak tefek kütüphanelerin binası olan kütüphanelerde 
birleştirilmesine başlamıştı.

XI.11.14. Muhtar Bey’in Fihristi

Evkaf Nezâreti Kütüphaneler Müfettişi Hacı Beyzâde Muhtar Bey 
İstanbul’daki vakıf kütüphanelerin hepsinde bulunan kitapların iki tertip 
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üzerine fihristlerini yapmaya memur edilmiş, Ebülhayr Efendi’yi 
çalıştırarak birinci tertibin fişlerini hazırlatmıştır.

vr‘—* *
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Muhtar bey’in fihristinden örnek

Bu zat çalışma şekline ve yapacağı fihristin tarzına örnek olarak bir 
forma kadar bir şey bastırmıştır. Bundan bahs ile Evkâf Nezâreti’ne 
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takdim ettiği 1 Mart 1333 tarihli bir raporda: “Elde bulunan fihristler 
serâpâ hata-alûddur. Bunlardan erbâb-ı mütalaa asla müstefid olmadığı 
gibi pek çok hatalı olması yüzünden de nice kitapların değiştirilmesi, 
aşırılması imkânı her zaman vardır. Binaenaleyh biraz fedakârlık ihtiyarı 
ile maarif-perver ve mütemeddin bir millete yakışacak -hiç olmazsa Mısır 
kütüphaneleri fihristi tarzında- yeniden bir fihrist tanzimini vacib 
görmekteyim.

Tab’ ve takdim ettiğim numûne muvâfık rey’-i âlî, devletleri 
buyurulursa bu minval üzere yahut daha mükemmel bir tarzda yapmak 
üzere erbâb-ı fazl ve irfandan bir kaç zatın bu işe memur buyurulmasını” 
rica etmiş ise de umûmî harbin sıkıntılı zamanına rastgelmesi ve sonra 
Hayri Efendi’nin çekilmesi neticesi olarak bir şey yapılamamıştır. Uzun 
uzadıya izâhât vermeyerek tedkikini okuyuculara bırakmak üzere bu 
fihristin bir sahifesinin fotoğrafını kitaba dercediyorum. Herhâlde bu da 
kitap tasnifinde dikkat ile göz önünde tutulacak başka bir usûl takib ve 
tatbik etmek istemiştir.

Fihristler ve Tasnif Usûlleri Hakkında
Cevdet’in Mukayeseli Bir Mütalaası1

1 Bu kısım, Cevdet’in Kâtip Çelebi’nin hayatına ve eserlerine dair yazmış ve 43 44 
sayılı Muallimler Mecmuası ile neşretmiş olduğu tedkikten alınmıştır.

Çelebimiz hem millî Türk dili sahasında, hem beynelmilel klasik 
arsada kalem yürütmüştür. Onun bu ikinci sahada yalnız Türkleri değil 
onlarla beraber Îranî, Arabî, Melezî, Hindî, İslâmlar kadar ve belki daha 
ziyâde Avrupa müsteşriklerini minnettar eylediği bir eseri vardır. Arapça 

nâm kitabiyât kamusu işte budur. Hattâ bunu ikmâl eden bir 

kamus-ı tarihisi daha vardır ki cem ve tertibinde gösterilen sabr u dikkate 
dökülen göz nuruna nazaran tebcilât-ı fâika ile telâkkiye lâyıktır. Bu ikinci 
kamus, Keşfü’z-Zünûn’da münderiç ve gayr-ı münderiç, Türk ve gayr-ı 
Türk Müslim ve ecnebi, ulemâ, felâsife, riyaziyûn, etıbba, hükema ve 

şuârâdan en büyüklerini elifba tertibi şeklinde tanıtan: <—

J 5^1’dur ki ayrıca ondan da bahsedeceğiz. İstanbul kitapçılığı, Keşfü’z- 

Zünûn’u tab’ eden Mısır matbaasından ziyâde itinasız, lâkayt davran
mıştır. 1310’da Âlem matbaasında basılan ve iki ciltte 1200 büyük 
sahifeyi tecavüz eden bu eser birçok yanlışlıklarla yaralanmıştır. Halbuki 
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Çelebi’nin el yazısı ile olan Carullah Kütüphanesi’ndeki nüsha, ne kadar 

İlmî ve sahih bir hüccettir. herhangi bir kitabı bulmak için ilk

harfini düşünmek kifâyet eden bir kamustur. Arabacılar şeyhi İbrahim 
Efendi’nin bilâhere Keşfü’z-Zünûn’a yazdığı zeyl, Mısır tâbi’i ile Mısır 
tab’ını kör körüne takib eden İstanbul tâbi’i tarafından asıl kitaba 
karıştırılmıştır. İlmî usûle tamamen zıt olan bu fena sistemi henüz tashih 
edemedik. Halbuki Keşfü’z-Zünûn’un kıymetini bütün garp 
müsteşriklerine tanıtan Alman âlimi Flügel yalnız Kâtip Çelebi elinden 
çıkan nüshayı kemâl-i itina ile lâtincesi sahifelerin alt nısfını işgal etmek 
üzere basmış ve İbrahim Efendi ile Hanifzâde’nin zeyllerini sonuna ilâve 
eylemiştir. Yâni birbirine karıştırmamıştır. Flügel’in eseri 7 muazzam 
cilttir. 1836’da başlamış ve 1859’da hitam bulmuştur. Flügel Mısır ve 
İstanbul tâbilerinin beceremediği üç şey daha yapmıştır. İstanbul kütüpha
nelerinde mevcut kitapların sade esâmisi ile Mısır, Halep, Şam kütüphane
lerinin fihristlerini de ilâve eylediği gibi yedinci cildin sonuna müelliflerin 
esâmisini elifba usûlü ile dere eylemiştir. Üçüncüsü de Keşfü’z-Zünûn’da 
mezkûr âsân, üşenmeden birer birer saymış üzerlerine numara koymuştur. 
Son numara (15.001) dir. üstâd Flügel, Keşfü’z-Zünûn’un garbda neşri 
için bihakkın gayret ederek pek büyük bir şeref kazanmıştır. Aynı eser 
üzerinde 1836’dan 1859 tarihine kadar uğraşmak ne demektir. Bunu ancak 
ehli bilir ve Avrupa ulemâsının ne kadar sabırlı, dikkatli, takibkâr olduğu 
bu muazzam tercümenin mütalaası ile bir kere daha anlaşılır. Flügel, 
Keşfü’z-Zünûn’a yazdığı o İlmî mukaddemede Keşfü’z-Zünûn üzerinde 
çalışan Seyid îsaoğlu Mehmed’i zikreder ki beyânına göre bu zatın 
Keşfü’z-Zünûn’u istinsah eylediği tarih 1139’dur ki bu işi sabık Şam 
kadısı Ahmet Senai’ye hizmeten yaptığını söylemektedir.

Bizde mezkûr iki zeyilden sonra Bağdatlı İsmail Paşa merhûm da 
Bursalı Tahir Bey’in Kâtip Çelebi’nin tercüme-i hâline dair olan küçük 
risalesine yazdığı bir makalede Keşfü’z-Zünûn’u tezyil eylediğini ve hattâ 
ayrıca şark ve garp kütüphaneleri fihristlerini elekten geçirek hepsinin 
münderecâtım hâvi bir mecmua daha yaptığını bildiriyor. Bu mühim 
eserleri maalesef resmen henüz iştira ve tab’ edemedik.

Flügel’in elde ettiği diğer nüshada Arapça bir ibare vardır ki 
tercümesi [Beni Keşfü’z-Zünûn nüshasını tashihe ulemâ-yı âlâmdan bir 
zat memur etti. Zira Keşfü’z-Zünûn nüshaları yazıla yazıla tahrif ve tashif 
edilmişti. Aczimle beraber emre imtisal ettim. Kâtip Çelebi’nin yazdığı 
asıl müsveddeyi elde ettim. Nessahların seciye-i galibesi, kitapların 
nessahi olmaktır. Keşfü’z-Zünûn’da muharrer kitapların, risalelerin, 
haşiyelerin, şerhlerin hepsini tetebbû ettim. Dört yüz cildi mütecâviz tarih 
ve tabakât kitaplarına müracaat ettim. Musanniflerin vefatlarını da yazdım.



OSMAN ERGİN 419

Zira Keşfü’z-Zünûn’da bazıları yazılmamıştır. Çelebi’den sonra yazılan 
veyahut müellifin nazarından kaçan kütüb ve havaşiyi de derceyledim] 
demek olur. Bu alim, ne kadar müdekkik imiş değil mi? Bu eserin sonunda 
1170 senesi yazılmıştır. Keşfü’z-Zünûn’un Paris nüshası nihayetinde yine 
Flügel’in beyânına göre şu ibare yazılıdır:

Bu nüsha, meşhur, müsteşrik Pöti de Lakuruva’ya mensub olup 
bunun bir tarafında, tercüme eylediğim şu cümleler Fransızca muharrerdir: 
“Kralın şark dilleri tercümanı ve Paris Kolleji muallimlerinden F. Pöti 
marifeti ile Arapça’dan Fransızca’ya tercümesi şu tarihte hitama ermiştir: 
4 Eylül 1698 ve 28 Safer 1115”.

Fransızca bir kayıt daha, istinsahın hitamı tarihi: 18 Haziran 1702. 
Bu cildin tahşiyesi hitamı: 29 Haziran 1703. Aynı cildin fihristi yapıldığı 
tarih: 25 Teşrin-i Sâni 1703. Bu nüshanın ikinci cildinin sonundaki kaydı 
Arabî:
¿JA -t mili İ2A V ! g 111 (j İtaati I 23

Bu nüshada Fransızca şu kayıtlar vardır:
Arapçadan tercüme tarihinin hitamı: 3 Teşrin-i Evvel 1699/8 

Rebiülâhir 1111. Mütereccimi: Pöti. Nihayetinde şu işâret muharrerdir: 
İstanbul’dan gelen iki aslî nüsha üzerinden istinsah edildiği tarih: 19 
Ağustos 1702.

Bu iki nüshadan biri hatça güzel, imlâca fena olup Cizvit Bestiyer 
tarafından, diğer nüsha ise hatça fena, imlâca doğru olup Sadrazam 
Köprülüoğlu’nun doktoru müteveffa S. Dermanjes tarafından Paris’e 
nakledilmiştir. Nihayetinde şu ibare mevcut: Müellifler esâmisinin tahriri 
11 Ağustos 1793’de, metin fihristinin elifba tertibi ile ikmâli 26 Mart 
1705’dedir.

Keşfü’z-Zünûn’un Berlin nüshasında ise 15 Safer 1167 yazılı imiş ki 
istinsah tarihini gösteriyor demektir.

Kitabiyât Kamusu Programı
Çelebi Keşfü’z-Zünûn ismini taşıyan bu kamusda esas itibarı ile şu 

programı takib eylemiştir:
1. İlim nedir? Tarifi, mebâdisi, mesâili, gayesi.
2. İlimlerin menbaları -îslâmlarda ulûm- müellifler ve müellefât.
3. Üç yüz kadar ilim ve sanat şubeleri üzerine izâhât.
4. Herhangi bir kitabın ismini elifba usûlü ile yazdıktan sonra o eser 

hakkında: Ciltlerin adedi ve münderecât, müellifi, vefat tarihi, müellifin
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mensub olduğu şehir ve şöhret, ithaf edilen zat, eserin mümkünse evvel ve 
sonundan birkaç ibare o esere dair yazılan haşiyeler, şerhler, zeyller, 
tenkidler nokta-i nazarlarından izâhât.

Bu işlerden anlaşıldığı veçhile herhangi bir maddeyi, herhangi bir 
ilmi aramak istediniz mi onun ilk harfine bakıp Keşfü’z-Zünûn’da 

bulacaksınız. Meselâ; kitabı maddesinde, ahlâk üzerine

malûmât ve ahlâk kitapları ¿1 maddesinde ve yine meselâ; cedel, cebir 

ilmi, cerahlık maddelerini £ harfinin akşamında, divanları ve ezcümle 

Divan-ı Lûgatü’t-Türk’ü; Ali Şir Nevaî divanını... ilh. j maddesinde, 

tarihin mahiyeti ile yazılmış tarih kitaplarını o maddesinde hesap, hikmet 

üzerine izâhât ile eserleri 41 ve maddelerinde ararsınız... ilh. Yalnız 

iki nokta şâyân-ı arzdır: Evvelâ Çelebi her ilme dair izâhât ile asan, taalluk 
ettiği “harf’ faslında her vakit kâfi derecede vermez. Bazılarını yazar. 

Hafifçe geçtikleri de çoktur. En çok rehberlik eylediği bahs o faslında 

“tarih” maddesidir. İkincisi, Çelebi Keşfü’z-Zünûn’da münderic eserlerin 
müelliflerini kitabın sonuna elifba tertibi ile ilâve etmemiştir. Bu da büyük 

bir nakisadır. Mamafih ayrıca yazdığı (cjUuL) de bunu tâmir etmiştir. 

İstanbul’da Keşfü’z-Zünûn basılırken bu tabakâtta beraberce basılmah idi. 
Yahut Flügel’in eserine bakılarak müelliflerin cedveli ondan iktibas 
edilmeli idi. Flügel, binlerle müellif ismini tertibe koymak zahmetinden 
yılmamamıştır. Ne aşk!

Keşfü’z-Zünûn’a Benzer Bir Fihrist: (ojÜI ji)

Keşfü’z-Zünûn denilen kitap kamusunda Çelebi’nin tatbik eylediği 
elifba tertibi ile ve o ehemmiyette başka bir kitap yazıldığını bilmiyoruz. 
Bu Türk dahisi, başlı başına müstakil bir cihandır. Bin üç yüz yıllık şark 
İslâm ve Türk medeniyetinde nazîri yoktur...Kemâl devirlerinde Türk, 
İranî, Arap müellifler eli ile yazılmış binlerce eser varsada şu kadar ki 
kitapları elifba usûlü ile irae eden bir kamusu ancak Çelebimizin zekâsı 
vücuda getirmiştir. Îbnü’n-Nedim’in hakîkâten mükemmel bir menba-i 

ilmi teşkil eden bile elifba metodu ile yapılmamıştır. Dördüncü

asr-ı hicriye kadar intişar eden filân ve falan muharrirlerin âsârını irâe 
itibarı ile pek yüksek bir kıymeti hâizse de kitapların esâmisi itibarı ile 
“metodik” değildir. Münderecâtı on makaleye münkasemdir:

1. Milletlerin lisanları, yazıları, hutut-ı îslâmiye ve şerayi’ kitapları, 
Kur’an-ı Kerim, ulûm-ı Kur’aniye, Kurra-i kiram,
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2. Nahivciler, lûgatçiler ve eserleri,
3. Müverrihler, râviler, nessablar ve eserleri, hükümdarlar, kâtibler, 

münşiler, maliyecileı ve eserleri, nedimler, hanendeler, mudhike- 
perdazlar... ilh. ve eserleri,

4. Cahiliyet ve İslâmiyet şiir ve şairleri,
5. îslâmda mütekellimîn fırkaları ve her birinin eserleri, zâhidler ve 

mutasavvıflar, eserleri, seyyahîn haberleri,
6. Fıkıh ve fukaha eserleri, hadis kitapları, muhaddisler,
7. Felsefe ulûm-ı kadime: Tabiiyâtçılar ve mantıkçılar, kitapları, 

riyaziyeciler, musikıyyûn, müneccimler sanatkâr ve mütefenninler, tababet 
ve kitapları,

8. Hurafât, sihir, hokkabazlık ve eserleri müellifleri meçhul kitaplar,
9. Gayri müslim akvâmın mezhep ve itikadları, bunlara dair eserler, 
10. Kimyacı feylesoflar ve eserleri...

Kezâ fevkalâde mühim bir me’haz-ı İlmî olan ile Mısır-

Türk âlimlerinden meşhur kamuscu Aybekoğlu Halil Selahaddin’in 

si ile diğer rehberlerde kitap iraesi itibarı ile “metodik” değildir. İşte 

bu nakisa-yı fevkalâde bir Türk usûlcüsü: Kâtip Çelebi tâmir etmiş ve 
bütün kitapları elifba tertibi ile sıralayıp yazmıştır. Bu o kadar faydalı bir 
metoddur ki elyevm Avrupa ve Amerika’da kitap kamusları, kütüphane 
fihristleri ve hattâ bütün İlmî ve edebî neşriyât behemehâl son kısımda bu 
faydalı tertibe müracaat ederler. Garp mütahassıslan, diğer tertibi İbnü’n- 

Nedim’in biçiminde ve bittabi daha vâzıh ve mükemmel surette

yaparlar, yani kitapları taalluk eylediği -malûmât- fasıllarına göre ayırırlar. 
Bu tasnif meselesi garp bibliyografilerini çok işgal etmiş ve etmekte 
bulunmuştur. Taalluk ettiği malûmât ve mevad fasıllarına dercedilmek 
üzere kitapları 9 cins ilim ve sanat hânesine ayırıp her birini de ‘aşarî 
tertip ile ikinci, üçüncü... ilh. derecelerde aksama bölmek sûreti ile 
Amerika fihristçileri de “aşarî” tasnif usûlünü bulmuşlardır. Mamafih bu, 
Avrupa’da makbul olmakla beraber Almanya ve Fransa’da başka 
şekillerde câridir. Îlmî bir fihristte riayeti lâzım esas herhâlde üçtür.

I. Kitapları raci olduğu ilim ve sanata göre ayırmak (edebî, askeri, 
tıbbî, terbiyevî, dinî, hukukî sınaî kitaplar taksimâtı diye... ilh.)

II. Kitapları ilim ve sanata göre değil, yalnız elifba tertibi ile 
buldurmak.

III. Yalnız müellifleri elifba tertibi ile buldurmak ve her müellifin 
nelere dair kaç eseri olduğunu aynı maddede göstermek.
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Bir fihristte bu usûllerin her üçüne de ihtiyaç vardır. Kâtip Çelebi, 
elifba tertibi ile kitap buldurmakta usûl îcad etmiştir. Onu geçen yoktur. 
İkinci usûle yani filân ilim maddesine bakarak kitap aramak esasına riayet 
etmişse de nadirdir ve mükemmel değildir.

Müellifleri elifba tertibine koymak meselesine gelince: Onu 

Keşfü’z-Zünûn’da yapmamakla hata etmişse de ayrıca elifbaî bir (olLL) 

yazarak telâfi eylemiştir.
Usûl-i aşarîyi Avrupa’da görerek burada tatbike çalışan, Darülfünun 

Kütüphanesi müdürü Fehmi Beyefendi’dir. Diğer kütüphanelerinizin 
defterleri yalnız “ilim” fasıllarına göre tertip edilmiştir. (Tarih kitapları, 
tasavvuf kitapları, hesap kitapları...ilh. gibi. Mamafih eski İstanbul 
kütüphanelerinin fihristlerinde bu tertibe riayetle beraber ciddiyet ve itina 
gösterilememiştir. Edebiyata ait iken coğrafya veya tıb, tıbba ait iken 
tasavvuf veya edebiyat... sırasına konmuş pek çok eser vardır. Fazla 
olarak söyleyelim ki, İstanbul kütüphanelerinin fihristleri eserlerin 
muhteviyâtını de tayin etmez. Bu cihetlerle fihristleriniz kat’iyen İlmî ve 
şâyân-ı itimad değildir. Ancak Müze Kütüphanesi fihristi müstesna olarak 
şâyân-ı itimaddır. Şu kadar ki bu da elifba tertibinden mahrumdur. Bu 
tertip de ilâve edilirse mükemmel olur. Bu işi müdrik başlar herhâlde 
müzededir. O kütüphaneyi vücuda getiren Hamdi ve Halil Beyefendilere 
Türkiye ilelebed minnettardır. Esasen muntazam ve İlmî fiş usûlünü bu 
memlekete sokan ve müze kütüphanesini o sûrede tertip ettiren de 
on 1 ardır.

Âjl j^’e gelince: Kâtip Çelebi’den iki asır sonra vücuda getiril

miştir. Bu eser Kütüphane-i Umûmide (5092) numaradadır. Müellifi 
meclis-i maarif âzâsmdan merhûm Ali Fethi Efendi’dir ki 1267’de telif 
eylemiştir. Sadâret, evkâf ve maarif dairelerinin emri ile yapmıştır. 
Efendinin maksadı cidden ulvî idi: İstanbul ve Bilâd-ı selâse 
kütüphanelerinin tekmil kitaplarını elifba tertibi ile bir umûmî deftere 
kaydetmek.

Malumdur ki, İstanbul’da elli kadar vakıf kütüphane vardır. Fakat 
fihristleri yalnız o kütüphanede olan kitapları gösterir. Hem de elifba 
tertibi üzere olmayarak. Merhûm istemiş ki, herhangi kitabın umûm 
İstanbul kütüphanelerinin kaçında nüshaları varsa birden bire gösterecek 
bir fihrist olsun. Gerçi bu işi kısmen yapmışsa da muhtelif kütüphaneler 
esâmisi hizasına kitapların miktarını yazamamıştır. Sâniyen tamamiyle 
Kâtip Çelebi gibi hareket etmemiştir. Meselâ; herhangi kitabı derhal elifba 
tertibi ile buldurmak usûlüne gitmemiştir. Yâni siz bir kitap ismini 
ararsanız lâzımdır ki evvelâ o kitabın hangi ilme ait olduğunu bilesiniz.
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Ancak o vakit o ilme ait faslı açar ve ondan sonra o faslın elifba tertibine 
bakarsınız. Fakat merhum, bu ilimlerle şubeleri meselesini de karma 
karışık etmiştir. Halbuki bir kere alelumum elifba tertibi üzere tasnif 
yaptıktan sonra ayrıca bir kısım daha açarak “filân ilme dair şu ve şu 
numaralarda, falan ilme dairde şu ve şu numaralara da şu kitaplar vardır” 
deseydi ekmel olurdu. Ondan dolayıdır ki, bu cesîm fihrist dahi muvaffak 
sayılamaz. Hayri Efendi merhûm zamanında elyevm Kütüphane-i Umûmî 
memurlarından Ebulhayr Efendi, Kâtip Çelebi usûlü üzere hareket ederek 
tekmil İstanbul kütüphanelerindeki eserleri elifba tertibi ile tasnife memur 
edilmişti.

Numûne olarak çıkardığı bir cüz fihrist, hakîkâten şâyân-ı 
istifadedir. Bilhassa başka fihristlerde yanlış kaydedilen âsâr ile 
muhteviyâtını da irâe ve tashih eylemesi bir husûsiyet-i ilmiye teşkil 
ediyor. Maalesef merhûm Hayri Efendi’den sonra bu teşebbüsü takib 
ettirecek kimse gelmemiş ve iş de durmuştur1.

1 Cevdet’in bahsettiği teşebbüs 13 numaradaki fihriste aittir. Muhtar Bey e bu işte 
yardım edenlerin biri de Beyazıt Kütüphanesi müdürü İsmail Saib dir. Tedkikât ve 
tashihâtın derinliği de bunu gösterir. Bundan başka bir Ermeni mutahassısın da bu işte 
kendisine yardım ettiğini Muhtar Bey söyler.

Geçen sene Ayasofya ve Nuruosmaniye kütüphanelerinden 
başlamak ve her kitabı sekiz on suali hâvi fişler üzerine yeniden ve 
musahhahan kaydetmek üzere bir heyet teşekkül etmiş ve bir kaç bin lira 
sarfedilmişse de bu da akâmete uğramıştır.

Zikrettiğimiz <jljk 3 muazzam defterle 14 kısım üzerinedir: 

Birinci defterde 7 kısım vardır: 1. Kur’an-ı Kerimleri, 2. Tefsirleri, 3. 
Hadis kitaplarını, 4. Fıkhiyât, 5. Usûl-i fıkıh, 6. Tasavvuf, 7. Kelâmiyât 
kitaplarını elifba usûlü ile gösterir.

İkinci defterde 5 kısım vardır: 1. Siyer ve tarih, coğrafya [Bakınız: 
Bu kısma hiç münasebeti olmayan bahisleri de ilâve etmiş: Muhazarât ve 
hayvanât, süvarilik ve askerlik kitaplarını!]

2. Eş’ar, inşa, divanlar, aruz, kafiye, hutut, darb-ı meseller, 
muammâlara...dair eserleri elifba tertibi ile gösterir.

3. Maanî, beyân, bedi kitaplarını [halbuki ikinci tertipte geçen 
aruz, kafiye bahisleri bedî de dahil değil mi?].

4. Sarf, nahiv, iştikak kitaplarını gösterir.
5. Lügat ve mevzuatü’l-ulûm kitaplarını gösterir.
Üçüncü defterde 2 kısım vardır: 1. Hikemiyât, riyaziyât, kimya, 

harbiye kitaplarını. 2. Tıp, nebatât, madeniyât, hayvanât kitaplarını [acaba 
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kimya ve harbiye kitapları niçin öteki kısımda bırakılmış ve birinci 
defterde mezkûr hayvanat kitapları necidir?] elifba tertibi ile gösterir.

otsula

Çelebimizin elifba tertibi ile îcad ettiği kitabiyât kamusunun yani 
Keşfü’z-Zünûn’un müellifler cetveli itibarı ile noksan olduğunu 
söylemiştik. Eserin sonunda bir de müelliflerin esâmisi elifba tertibi ile 
gösterilmeliydi demiştik. Fakat Çelebi bu noksanı başka bir eseri ile, 
Süllemü’l-vusûl ilâ tabakatü’l-fuhul nâmındaki Meşhur adamlar kamusu 
ile ikmâl etmiştir. Sene 1058. Çelebi, bu vadide de yektâdır. Kendisinden 
evvel gelenler, bütün meşahiri göstermemişlerdir. Yalnız bir asrın, bir 
devrin, bir havzanın, bir zümre ve sınıfın meşhur adamlarını alarak tabakat 

kitapları yazmışlardır: ÇâolLL olLL iUSLJI oliL olüJa

gibi. îbni Hallikân, gerçi bir kaç sınıfı birden almakta ise de hem nakıstır, 
hem elifba tertibi ile değildir. Çelebi ise tekmil tabakat kitaplarını yutarak 
bir enmuzeç ibda etmiştir. Bu mükemmel eseri Şehit Ali Paşa 
Kütüphanesi’nde 1887 numarada aylarla tedkik ettim. Hattâ sahifelerine 
numaralar bile koydum. Kitabın bizzat Çelebi elinden çıkması, kendi el 
yazısı olması da bahasız bir kıymet teşkil eder. Hars heyeti bunu mutlaka 
istinsah ve tab’ ettirmeli. Bu eser üzerine ayrıca bir tetebbû neşredeceğim.

Bu eser, Keşfü’z-Zünûn’a hakikî bir mütemmim gibi telâkki 
edilmelidir. Keşfü’z-Zünûn’da hangi kitabı ararsanız müellifinin ekseriya 
terceme-i hâlini ve diğer eserlerini topluca bu kamusta bulursunuz. Alman 
âlimi Flügel bu eseri görmemiş olacak.

Bu kamus, ilim âleminde meşhur olan tekmil terâcüm kitaplarının 
mezci ile vücuda gelmiştir. Çelebi, her mühim müellif veya şahsiyetin 
hayat ve âsârını telhisen yazdıktan sonra o malûmâtı nereden aldığını da 
bildiriyor ki, bu da mükemmel bir metoddur. İsteyen hem mukabele ve 
kontrol eder hem de daha ziyâde tafsilât almaya muvaffak olur. Çünkü 
mehazları öğrenir. Baştan başa tedkikten sonra anladığıma göre bu kamus, 
ulemâ, riyaziyûn, tabiiyyûn, şairler, hükümdarlar, ashab ve evliya 
terâcimini câmidir. Çelebî, Syntetique toplayıcı zekâsını bunda da 
göstermiş ve muvaffak olmuştur. Böyle bütün meşâhiri hele Türk âlimleri 
ve şairleri de beraber olmak şartı ile cami hiçbir kamus yok iken 
Çelebimiz ortaya atılmış ve bu kitabı yazmıştır.

30 Santim tûl ve 10 santim arzında olan bu mecmua 271 yapraktan 
ibaret birinci kısmı ile...yapraktan ibaret ikinci kısımdan ve 15 varak yani 
30 sahifeden ibaret üçüncü kısımdan mürekkebtir. Her üç kısımda çelebi 
âdeti veçhile bahis başlarını kırmızı mürekkeble yazmıştır. el-Hatime 
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dediği son kısmın müfredâtı şunlardır: Muhtelif ilim müesseselerine ve 
ezcümle Uluğ Bey’in Semerkant medresesine dair haberler, hadis 
muhibleri ve hafızlan, mezahib bahsinde kavgalar kitap ve tedrisât 
haberleri, lûgattan 30 mesele ve münakaşalar, Beyzavî ve Tebrizde bir 

ders telif âtı çok olan âlimler ve ezcümle jjJI Kâfiyeci ve 

Şahinoğlu nâmındaki Türk âlimleri-Türk kıyafetinde gezen Farabî’nin 
sergüzeşti, çok yaşayan hadis hafızları, letâifü’l-ülemâya dair fıkralar, ilim 
ve ulemâya hürmeti olan hükümdarlar, Timurlenk meclisinde iki âlim, 
şeyhleri tenkid edenler, büyüklerin hataları, akran ve emsâl hasetleri, 
ulemâ arasındaki münazaralara dair numuneler...kadılara dair tenkidler, 
meşayih menkıbeleri, Hallac-ı Mansur gibi idam edilen meşayih, âlimlerin 
cenazeleri...İkinci kısımda terceme-i hâl ve eserler yoktur. Birinci kısımda 
kayıt ve zikredilmeyen isimlerde dahil olmak üzere tekmil İslâm ve Türk 
âleminin meşahirine ait adlar, lakablar, künyeler, şehirlere ait nisbetler 
elifba tertibi ile mükemmelen mukayyeddir. Bu azemetli ve ömür tüketici 
işi nasıl becermiştir diye, düşünmekten hiçbir müdekkik kendini 
alamaz...Çelebi kendisinden evvel bu vadide çalışan [Semanî, İbnü’l-Esir 
ve Süyutî]’nin dere eylediği ensâb ve elkabı nasıl topladığını ve Süyutî’nin 

(s_O jjj=J)’ını nasıl ikmâl ettiğini bu ikinci kısmın sonunda yazıyor.

Merhûm, Tabakatü’l-fuhul’ün sahifelerine bir zaman numara koy
muş. Bu, zaten adetidir. Fakat malzemeyi çoğalttığı ve yaprakları da tez
yide mecbûr olduğu cihetle numaraları takib edememiş ve ömrü ikinci bir 
kontrole müsaade eylememiş olacak ki (80 ile 90.) yapraklar arası boştur. 
Birinciden sekseninci yaprağa kadarda numara yoktur. Bu numaraların 
düşmüş olmasına ihtimal verilebilirse de azdır. Zira eser, kendi yazısı 
olmaktan ibaret kalmıyor, mücellette bulunuyor...Numaraları hep ben 
koydum. Bu birinci kısmın 271 yaprağı, sahife hesabı ile 542 sahife eder. 
İkinci kıt’ayı teşkil eden ve daha büyük olan (elkab ve şöhretler) kısmı da 
.... 1 sahife tutar. Kâtip Çelebi Mizanü’l-hak’da kalem ve tahsil hayatına 
ait terceme-i hâlini yazar. Çocukluğuna ait terceme-i hâlini ve ezcümle 
1017’de doğduğunu bu tabakatın 271. yaprağında kaydetmiştir.

1 Bu açıklar Cevdet’in yazısındadır. Anlaşılan kendisi de makaleyi acele neşretmiş 
olacak ki, kütüphaneye gidip tekrar bu sahifeleri sayamamış. Süleymaniye Kütüphanesi 
bugünlerde kapalı olduğundan ben de gidip bu noksanı tamamlayamadım.

XL11.15. ol^j-)
İlimlerin nevlerini, taksimini mevzûu ve gayesini bildirmek 

dolayısıyla dilimizde mühim bir mevkii olan kitaplardandır. Eserin aslı 
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Arapçadır. Yazan Taşköprülüoğlu Ahmet’tir. Bunu terceme eden de onun 
oğlu Mehmet Kemâleddin’dir. Arapçasmın daha mufassal olduğu söylenir. 
Eser 1312 senesinde îkdam matbaası tarafından iki cilt hâlinde 
neşrolunmuştur. 16x24 ebadında bulunan bu eserin birinci cildi 844 ve 
İkincisi 712 sahifedir.

Herkesin değil kitabiyât meraklılarının işine yarayacağı ve onlarda 
bunu gördükleri ve bildikleri için fazlaca izâhâta lüzum görmedim.

XI.11.16. û>-)
Kitabiyât vadisinde neşrine başlanmış eserlerdendir. İlk sahifesinde 

münderecâtı şöyle anlatılır:
“Kısm-ı evvel, ulûm ve fünuna dair mebâhisi, kısm-ı sâni, lisan-ı 

Arabî ve Farisî ve Türkî üzere 1300 seneden beri telif edilen âsâr-ı ilmiye 
ve vakfiyenin esâmisi ile tevarih-i telifiye ve malûmât-ı icmâliyesini ve 
esâmi-i müellifini, kısm-ı sâlis ve kısmı râbi, müellefât-ı atika ve cedideyi 
huruf-ı heca üzere ve tarih itibarı ile irâe eden fihristleri, kısm-ı hâmis, 
müellifîn-i kirâmın esâmisini huruf-ı heca üzere bi’t-tertib ekser 
müellifinin terâcim-i ahvâli ile ulûm ve fünuna dair telifâtını, kısm-ı sâdis, 
merkez-i saltanat-ı seniyyede ve alelûmum Memâlik-i Şâhâne’de bulunan 
ekser kütüphanelerin mevâkii ile kütüb-i mevcudesini ve memâlik-i 
ecnebiyede esâmi-i kütüb hakkındaki telifâta ve sâireye dair malûmâtı 
hâvi bir hazine-i ulûm ve kütübdür”.

Mürettibleri Amasyalı Seyid Abdülzâde Mehmet Tahir ve Serkiz 
Orpilyan’dır. 16x25 ebadında ve 339 sahifelik yalnız bir cildi 1308’de 
basılmıştır.

Birçok ciltlere baliğ olacak olan bu eser tamamlanmış olsaydı, ilim 
âlemi için büyük bir kazanç elde edilmiş olurdu.

XI.11.17. (AıjlAfr <—ç-A-âU

Matbaanın şarkta icadı ve askerî mekteblerin açıldığı tarihten beri 
yazılmış ve basılmış eserlerden bahseder. Dokuz cilt olarak tertip olunmuş 
ise de 1316 senesinde Malûmât matbaasında ancak 15x22 ebadında 286 
sahifelik “Ahvalnâme-i müellifât-ı topcıyan” kısmı basılmıştır. Diğer 
ikısımları şunları ihtiva edecekti:

İkinci kısım: Ahvalnâme-i müellefât-ı piyadegân
Üçüncü kısım: Ahvalnâme-i müellefât-ı süvari yân
Dördüncü kısım: Ahvalnâme-i müellefât-ı erkân-ı harbiye
Beşinci kısım: Ahvalnâme-i müellefât-ı mühendisîn-i askeriye
Altıncı kısım: Ahvalnâme-i müellefât-ı kavanîn ve idâre-i askeriye
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Yedinci kısım: Ahvalnâme-i müellefât-ı tıbbıye-i askeriye
Sekizinci kısım: Ahvalnâme-i müellefât-ı bahriye
Dokuzuncu kısım: Ahvalnâme-i müellefât-ı edebiye-i askeriye
Mürettibi Ahmet Muhtar Paşa’dır. Kitabın evvelinde bibloğrafya 

hakkında 18 sahifelik bir izâhnâme vardır.
Birinci kısımda Nizam-ı Cedid’in ilk ihdasından 1312 malî senesine 

gelinceye kadar geçen zamanda topçuluğun muhtelif sınıf ve şubeleri ile 
esliha-i fenniyye ve husûsiyle topçu malzemesine ve şâir her türlü 
silâhlara ve balistik ve endahta ve her türlü topçu talimleri ile her nevi 
endaht ve nişan talimlerine mütaallik olarak vücuda getirilen bilcümle 
eserlere ve bunlardan başka talimatnâme, nizâmnâme ve kanunnâme gibi 
resmî eserlerin mündericâtına dair izâhât vardır.

Örnek olarak ilk kaydettiği kitabı alıyorum:

(JjJalâ

* * • (A*
Bundan sonra müellifin terceme-i hâli ve başka eserleri ile bu eser 

hakkında izâhâtı muhtevi olmak üzere dört sahife yazı yazılmıştır.
Ahmet Muhtar Paşa; bütün bu ciltleri yazmaya bir adamın ömrü 

yetişemeyeceğini ve başkaları bu ciltlerden hangisini yazarsa memnun 
kalacağını yazarak teşviklerde bulunmaktadır. Fakat başka yazan da 
olmamıştır.

XI.11.18. ^1^) ve zeyli
Türklerin kitabiyât mütahassışiarından Bursalı Tahir Bey’in eseridir. 

4.000 küsur Türk-Osmanh müellif ve mütercimi ile 10.000 küsur kadar 
Türk-îslâm eseri hakkında malûmât vermektedir1.

1 Ahmet Remzi’nin Miftahü’l-kütüb'ün başlangıcında “1. 600 kadar Türk 
müellefâtının isimleri ile müelliflerinin tercüme-i hâlini muhtevi” diye göstermesi neye 
müsteniddir anlayamadım.

Pek mârûf olduğu için basılışı ve sâiresi hakkında izâhât 
vermeyeceğim. Ancak beş büyük noksanını ve bu noksanlan kısmen 
kaldıran diğer büyük bir himmeti söylemekle iktifa edeceğim:

Evvelâ; eserin, meşayih, ulemâ, şuârâ ve üdebâ, müverrihin, etıbba, 
riyaziyûn, coğrafiyûn diye sekiz kısma ayrılması doğru değildir.

İş bölümünün bilinmediği, ihtisasa kıymet verilmediği eski 
devirlerde yetişen mütefekkirler bütün ilimleri öğrenmeye mecbûrdular. 
Yani bir adam müteşerri olduğu kadar tabib, şair, mutasavvıf veya tarihçi 
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de olurdu. Meselâ; Gelenbevî İsmail Efendi hem yüksek bir riyaziyeci, 
hem Celâlî şerh eden bir müteşerri yani hukukçu hem de vahdet-i vücuda 
dair en kıymetli bir eser yazan bir mutasavvıftı. Bundan dolayıdır ki bu 
eserde birçok cephesi olan bir müellifi münhasıran bir yerde göstermekle 
isabet edilmemiştir. Bunu Tahir Bey de anlamış olacak ki koyduğu usûlü 
terkederek bu zatı hem ikinci ciltte ulemâ faslında hem de üçüncü ciltte 
riyâziyeciler arasında olmak üzere iki yerde göstermeye mecbûr olmuştur.

Yalnız tek cephesi olanları bile lâyık olduğu ehemmiyetle yazmamış 
ve bunlarında bütün eserlerini göstermemiştir. Meselâ; Murat Bey’i 

müverrihler kısmında gösterdiği halde yalnız ¿¿j^'si ile ¿jjL 

undan kısaca bahsetmiştir. Diğer taraftan Babinger Murat Bey’in 

hâl tercemesini daha olgun yazmış olduğu gibi 13 eseri hakkında da 
okuyucuları nurlandırmaktadır. Murat Bey’in Türkçeden başka dillerde 
kitaplar ve risaleler yazmış ve Avrupa’da bastırmış olduğunu da ancak 
Babinger’den öğreniyoruz. Çünkü Osmanlı müelliflerinden başka Murat 
Bey’in hâl tercemesini yazan eserlerde de bunun hakkında izâhât 
verilmiyor.

Şu halde Babinger’i takdir eder ve yalnız ¿54^ adındaki 

fihristten haberdar olamayışından dolayı kendisini mazur görürüz. Çünkü 
onu bizde de bilenler hiç yok gibidir. Bu fihristle beraber Murat Bey’in 

J j^’dan başka eserleri on dörde baliğ olmuş oluyor.

Sâniyen: Hâl tercümeleri kısadır ve doyuracak derecede değildir. 
Bunu eseri tedkik ve başkası ile mukayese etmiş olanlar bilirler. Sâlisen: 
Herhangi bir zattan meselâ Amasyalı bir mutasavvıftan-bahsederken ne 
isimde alfabe sırası, ne de o meslek erbabından olmadığı halde 
münhasıren Amasyalı birisini “...eserin sahibi ...de Amasyadan yetişen 
fadı 11 ardan dır.” diye istitraden bahsetmiş olmasının hiçbir faydası yoktur.

Râbian: Eserin sonuna müellif veya mütercimlerin adları ile 
eserlerini-alfabe sırası ile gösterecek hiç olmazsa iki endeks ilâvesi lâzım 
gelirken eser bundan da mahrumdu.

Bu noksanları her kes gördüğü ve hissettiği halde ancak Üsküdar’da- 
Selim Ağa Kütüphanesi’nin fadıl müdürü Ahmet Remzi himmet ederek bu 
esere MiftahüT-kütüb ve Esâmi-i müellifin adında 177 sahifelik bir zeyil 
yapıp 1928 de bastırmakla hem Tahir Bey’in ruhunu şad hem de 
okuyucuları cidden memnun etmiştir.

Hâmisen: bahsettiği kitaplar nerede ve ne zaman basılmış? Kaç 
sahifedir? Hangi dildedir? Bunlar hep karanlık bırakılmış.
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Eserin müelliflere ve kitaplara dair verdiği izâhâttan örnek: Nacim 
Abdurrahman Efendi “Süleymaniye”; - Erbâb-ı kalemden elsine-i selâse 
edebiyatına vâkıf bir zat olup Şehrizor-Süleymaniyeli’dir. 1312’de 
Harput’ta irtihâl eyledi. Tarikaten Nakşibendîdir. Hurûf-ı heca tertibi 
üzere elsine-i selâseden müntehab eş’armı câmi Hediyetü’l-ümem ve 
Yenbuu’l-hikem ve Gülîzâr-ı âsâr isimlerinde âsâr-ı edebiyesi ve 
Teshilü’t-tahsil isminde arabiyü’l-ibare nahiv risalesi vardır ki üçü de 
matbûdur. Bir de kendi mutasavvıfâne eş’arından:

Biz âyineyiz sûret-i lâhût-nümâyız
Biz mazhar-ı eltaf-ı Huda mest-i gedâyız
Matlalı gazelini şerh ederek tab’ ettirdiği gibi hurûf-ı heca adedince 

intihab ettiği ehâdis-i şerifeyi de nazmen lisan-ı Farisî üzere şerh etmiştir.” 
îşte Osmanlı müelliflerinin gerek hâl tercemesi, gerek kitap adı 

haber vermekteki usûlü hemen hemen budur. Halbuki tutulan bu usûl 
okuyucuları ve arayıcıları hiç de doyurmaz. Meselâ; burada Abdurrahman 
Nacim’in müsbet olarak memleketi ile öldüğü ve gömüldüğü yerden başka 
ne var? Bu zatın hayatı muhtelif vesilelerle burada bulundurulan 
fıkralardan az çok anlaşılır. Serbesti muharriri Molanzâde Rifat’ın bunun 
oğlu olduğunu işittim. Hediyetü’l-ümem adındaki eserine bir takriz yazmış 
olan Beyrutlu Ebu’l-Hasan Kasım’ın da bu zatın Molan Beyzâde olduğunu 
kaydetmesi bunu teyid eder. Ali Emirî’nin Tezkere-i Şuâra-yı Amid’inde 
319. sahifede bir de resmi vardır. 1301’de Diyarıbekir’de ceza reisi olarak 
bulunduğu zaman çıkarılmıştır. İstanbul’da Küçük Lânga’da evi 
bulunduğunu da öğrenebildim. Bursalı Tahir Bey tarikat itibarı ile 

Nakşibendî olduğunu söylüyorsa da cluaUj ye dair

yazmış olduğu sofiyâne gazelde görülen:
Hep hoş görürüz kimseye tan eylemeyiz biz
Düşnâm değil âdetimiz ehl-i velâyiz
Sofi değiliz mescid ü meyhan-perestiz
Hayr u şer’i temyiz ederiz biz urefâyız
Beyitlerine bakılırsa Nakşîler gibi dar zihniyetli ve zâhir şeriat taraf

tan olmayıp bilâkis rind meşrebli, geniş mezhepli bir filozof olduğu 
anlaşılır. Serkis ise Mucem’de bundan fazla malûmât vermiştir. Mukayese 
için bir örnek alıyorum:

.OjJdJ j lEEu
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Evet Serkis Mucem’de bu tarzda kitaplar hakkında daha canlı izâhât 
veriyor. Biraz evvel görmüştük ki Bursalı Tahir Bey, Hediyetü’l-ümem’i 

anlatırken aüYj kaydını koymakla o kitaptaki

parçaların yalnız ve münhasıran Abdurrahman Nacim’in olduğunu 
anlatmış oluyor. Halbuki böyle değildir. 39 numarada îktifaüT-kunu’a 
örnek olarak alınan fıkra da bunu gösterir. Şu halde ya Tahir Bey bu kaydı 

eseri görmeden ezber yazmış yahut da ibare olacak yerde tertib 

yanlışlığı olarak olmuştur. Halbuki kitapta yalnız eş’ar değil yan 

yan ya mensur parçalarda var. Fakat ne de olsa bu okuyuculan şaşırtır.
Yine Bursalı Tahir Bey’in mutasavvıfâne diye tarif ettiği fakat adını 

haber vermediği risale CajaLj Ojja ye dair risalesidir ki, 

1296’da taşbasma olarak 8 sahife hâlinde çıkmıştır. Abdurrahman 
Nacim’in iyi bir hattat olduğunu söylerler. Bu risaleyi teşkil eden 
manzumeyi söyleyen ve şerh eden kendisi olduğu gibi basılmak üzere 
yazan da yine kendisi olduğunu sonunda ki şu kayıt gösterir:

JYn

Tahir Bey’in haber verdiği hadis kitabı yazma mıdır, basma mıdır ve 
hacmi ne kadardır? Tafsilât vermediği için bilemiyoruz. Ben de 
görmedim.

Sırası gelmiş iken haber vereyim: Bu zatın Jj) adında 238 

beyitlik manzum Farsça bir eseri daha vardır ve bunu Gülzâr-ı âsâr’ın 
sonuna koymuştur.

1301 senesinde Diyarıbekir’e adliye memuru olarak gittiği zaman 
Samsun’dan Harput’a kadar araba ile giderken “Saye-i şâhânede”, yolda 
gördüğü kolaylıktan, konak yerlerindeki konfordan o kadar hararetle 
bahseder ki ben de 40 sene evvel bu yoldan aynı vasıta ile geçmemiş ve 
eziyetini tatmamış olsaydım hemen inanacağım gelecekti. Bu: “Aldanma 
ki şair sözü elbette yalandır” a güzel bir misâldir. Bu manzumenin 
kıymeti 40 sene evvel alelâde bir şosanın ve bir yük arabası ile seyahatin 
halk üzerinde bıraktığı tesiri tesbit etmek itibarı ile büyüktür. Şosa yolu ve 
araba olmadan önce yolculuk daha berbat imiş ki şimdi bu kadar 
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methediliyor. Acaba Cumhuriyet devrinde şimendüferle üç, dört günde 
Diyanbekir’e gidenlerin hissiyâtı ne merkezdedir? Ve yarın tayyâre ile üç 
dört saatte gideceklerin ne olacaktır? îşte bu manzume onları mukayeseye 
yarayacaktır.

Bu zatın herhâlde üç dilde bir de divanı olsa gerek. Fakat me’hazlar 
haber vermiyorlar.

Bu izâhâtı Osmanlı müelliflerinin ne kadar sathî bir eser olduğunu 
anlatmak ve aynı zamanda Türk bibliyografyasına hizmet etmiş olan 
Abdurrahman Nacim’in hayatını aydınlatmak için veriyorum. Bununla 
beraber hemen söylemeye mecbûrum ki Osmanlı müelliflerinden iyisi 
yapılıncaya kadar bugün en ziyâde istifade olunan bir kitaptır ve en çok 
istifade edenlerden birisi de şu satırları yazandır. Maksat daha iyisi 
yapılabilir olduğunu söylemektir.

XI. 11.19. jüi Jjlxxa AîLuiLlui)

Bursalı Tahir Bey’in eseridir. “Kütüphanelerimizde idâreye, siyasete 
ve içtimaiyâta dair eserler yoktur” diyen bir genci ve dolayısıyla bütün 
gençliği tenvir için tertip ve tabettirildiğini mukaddemede yazar. Eser 
13x20 ebadında 24 sahifedir. İçinde 172 kitabın adı bulunmaktadır.

XI. 11.20. Encyclopédie de I’İslam (AuöUJI uâjbuJI

İslâm coğrafiyasma, etnografyasına ve bibliyografyasına dair 
kamustur. 1913’den beri neşrine devam olunmaktadır. Dört cilt tutuyor. 
Ve bitmek üzeredir. Müsteşrik M. H. Hotsman’m başkanlığı altında birçok 
müsteşriklerden mürekkeb daimî bir yazı heyeti bulunduğu gibi bir hayli 
bahisler haricden ve her memleketten mütehassıslara da yazdınİmaktadır. 
Eseri Leiden de Brill müessesesi İngiliz, Fransız ve Alman dilleri üzere 
neşretmektedir.

Birinci cilt: A-D, sayfa 1119. İkinci cilt: E-K, sayfa 1243. Üçüncü 
cilt: K-R, sayfa 1024. Dördüncü cilt: SZ, sayfa 1314.

Üçüncü cilt henüz tamamlanmamıştır. Bu ciltte o, p, q, r, 
harflerindeki kelimeler basılmaktadır. Bir yandanda zeyillerinin tab’ına 
başlanmış ve A-C harflerini ihtiva eden ilk cüz’ü çıkmıştır.

Bu eserde 1300 küsür seneden beri yetişen binlerce İslâm mütefekkir 
âlim, sanatkâr ve siyasîsinin hâl tercemeleri ile eserleri, İslâmiyet’e, ilim 
ve beşeriyete hizmetleri en son İlmî metodlar dairesinde mütehassıs ve 
mütefekkirler tarafından yazılmakta ve İslâm ilim ve medeniyeti 

karşısında U sözü yerine getirilmektedir.



432 MUALLİM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

Kitabiyât meraklıları için müracaat edilecek en mühim eserlerdendir. 
Bu eserde her madde yazanın imzası altında çıkmakta ve o bahsin 
yazılması için hangi me’hazlara müracaat edilmiş ise onlarda gösterilerek 
ileride o vadide çalışacaklara rehberlik edilmektedir. Bir eksiği varsa o da 
resim olmayışıdır. Fakat haritalar vardır.

Eser aynı zamanda Mısır’da sjjb adı ile Arapça’ya

tercüme olunarak 1352/1933’den beri neşrine başlanmış ve senede altı 
cüz’den şimdiye kadar 20 cüzü yahut iki cildi çıkmıştır.

Tercüme edenler şarkta ve garbda yüksek tahsil görmüş, bilhassa 

tarih ve felsefede ilerlemiş olan

CLdIj c^jUHlI’dır. Arapçasna iki türlü ilâveler yapıldığı görül

mektedir. Birisi İslâm âlemince ehemmiyeti olup fakat Avrupa müsteşrik
lerinin kıymet vermemiş ve ansiklopediye almamış oldukları bahisler, öte
kisi müsteşriklerin kısa kesmiş olduğu kısımlardır. Meselâ; îbni Sina ile 
Muhiddin İbni Arabi’nin hâl tercemelerine birer mislinden fazla ilâveler 
fakat not olarak yapılmıştır. Bununla baraber bazı kısımlarda yeniden ya
zılıp metin olarak eklenmiştir. Arapçasının basılışı ve kâğıdı da güzeldir. 
Henüz elif harfi bitmemiştir. Bu gidişle 10-15 cilt tutacağı zannedilir. Bu 
eser Türkçeye de terceme edilmeli ve terceme edilirken Arapların yaptığı 
gibi biz Türkler de Türklüğe, Türk mütefekkirlerine ait kısımları Türklük 
bakımından tafsil ve ilâve etmeliyiz. Acaba bunu görecekmiyiz?

XI.11.21. jüî)
Mizan muharriri ve tarihçi Murat Bey’in eseridir. İkinci 

Abdülhamid’in ilk saltanatı senesi olan 1293/1877’den 1306/1890 
senesine kadar yazılmış ve basılmış olan kitapları gösterir.

Murat Bey’in siyasetle iştigali, sonra menkûbiyeti bu eseri de 
ortadan kaldırmış, taammüm edememesine sebebiyet vermiştir. Sonra 
Maarif Nezâreti onu büsbütün hükümden düşürmek için hemen aynını 
daha nefis bir sûrette basmış ise de her nedense bu eser de taammüm 
edememiştir.

XI. 11.22. lİjUla ûjjllâj)

Murat Bey’in fihristi kıtasında ve aynı tarzda tertib ve tabedilmiş bir 
fihristtir. İkinci Abdülhamid’in ilk hükümdarlığı senesi olan 
1293/1877’den 1308/1892 malî senesi sonuna kadar encümen-i teftiş 
tarafından bade’l-muayene verilen ruhsat üzerine tab’ ve neşrolunmuş olan 
eserler hakkındadır.
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Bibliyografya mürettibi Mustafa Nihat, Murat Bey’in fihristinden 
bahsederken: “Bundan sonra bu yolda belli başlı bir çalışma olmamıştır” 
diyorsa da işte bu fihrist bu hükmün aksini göstermektedir.

Görülüyor ki böyle iki fihrist basılmış olduğu halde çok kimseler hiç 
bunlardan haberdar olmamışlar, olanlar ise ya Murat Bey’inkini yahut 
Maarif-inkini görüp öteki hakkında malûmât edinememişlerdir. Hem 
bunları anlatmak, hem de iki fihrist arasındaki belli başlı farkları 
göstermek için mukayeseli bir izâhât itasına mecbûriyet görülmüştür:

“Murat Bey’in kitabının adının altında “Cülûs-ı meymenet-menûs-ı 
cenab-ı padişahîden 1307 sene-i hicriyesi nihayetine kadar Dersaadet’te 
tab’ ve neşr olunmuş âsâr-ı mütenevvianm ve müellif ve mütercimlerinin 
esâmisini mütebeyyin cetvel-i mahsûstur” ibaresi yazılıdır.

Matbaa-i Osmaniye, 1308. Sayfa adedi 156.
Bu eserde kitaplar: Kütüb-i diniye (sayfa 4-19), lisan (sayfa 20-43), 

fünun (sayfa 44-92), edebiyat (sayfa 92-149), kavanîn ve nizamât (sayfa 
149-156) ünvanlan altında tasnif edilmiştir. Bu tasnif altında Türkçeden 
başka dillerde yazılmış eserler de vardır.

Murat Bey, bir müellifin yukarıda sayılan zümrelere dahil olan 
bütün eserlerini o zümrelerin her birinde bir arada göstermiş ve bunu 
Abdülhamid’in emri ile yaptığını mukaddemede yazmıştır.

Maarif Nezâreti’nin neşrettiği fihristin kabında bir tuğra, altında 
sülüs ile “Nezâret-i Maarif-i Umûmîye” klişesi ve onun altında 24 punto 
ile “Cülûs-ı meyamin-menûs-ı cenab-ı padişahîden 1308 sene-i mâliyesi 
şubatı nihayetine kadar encümen-i teftiş tarafından bade’l-muayene 
verilen ruhsat üzerine tab’ ve neşrolunmuş olan âsâr-ı mütenevvianm ve 
müellif ve mütercimlerinin esâmisini mübeyyin cetveli mahsûstur” ibaresi 
yazılmıştır. Bu hesaba göre Maarif Nezâreti’nin neşrettiği eser, Murat 
Bey’in eserindekilerden iki yıl sonrasına kadar çıkan kitapları da ihtiva 
etmektedir.

Matbaa-ı Âmire, 1308-1310.
Murad Bey’in fihristinde iki sahifelik bir mukaddeme olduğu halde 

Maarif-inkinin mukaddemesi yoktur. Eser, Murat Bey’in eserinin 
hacmindedir. Yalnız sayfalarının sayısı 203’dür. Bu eserde de her sayfa 
Murat Bey’in eserinde olduğu gibi yaldızlı yeşil birer çerçeve ile 
süslenmiştir. Yalnız çerçevenin süsleri her iki eserde ayrıdır.

Maarif Nezâreti’nin fihristinde kitaplar, Murat Bey’in 
eseri ndekinden başka bir tarzda tasnif olunmuştur: Kütüb-i diniye (sayfa 
2-15), Kütüb-i diniye-i gayr-ı Müslime (sayfa 16-26), İlmi hukuk ve 
kavanîn ve nizamât (sayfa 27-34), Kütüb-i fenniye (sayfa 53-77), Kütüb-i 
fenniye, kısm-ı sâni [ikinci kısımda yalnız Rumca ve Ermenice ile diğer
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lisanlarda yazılmış eserler vardır] (sayfa 78-96), Kütüb-i lisan (sayfa 97- 
121), Kütüb-i lisan, kısm-ı sâni (sayfa 122-134), Kütüb-i edebiyat (sayfa- 
184), Kütüb-i edebiyat, kısm-ı sâni (sayfa 185-203).

Maarif Nezâreti’nin neşrettiği eserde, her zümreye dahil olan 
kitaplar, encümen-i teftiş ve muayeneden çıktığı tarihe göre tasnif edilerek 
Murat Bey’in eserinde olduğu gibi bir muharririn bütün eseri bir arada 
gösterilmemiştir.

Murat Bey’in eserinde her kitabın teftiş ve muayene encümeninden 
çıktığı tarih bazen hicrî, bazen rumî olarak gösterildiği halde Maarif 
Nezâreti’nin eserinde yalnız rumî tarihler yazılmıştır.

Maarif Nezâreti’nin eserinin kabında “Encümen-i Teftiş tarafından 
bade’l-muayene verilen ruhsat üzerine tab’ ve neşredilmiş olan eserlerin 
cetveli” olduğu gösterildiği halde eserde teftiş ve muayeneden geçmiş 
olduğu halde neşredilmemiş olan kitaplara da tesadüf edilmektedir. 
Ezcümle Abdülhak Hâmid’in Zâtü’l-cemal’i Ali Ferruh Bey’in Tarih-i 
edebiyat-ı Osmaniye adlı eseri bu kâbildendir. Îbnü’l-Musa yahut Zâtü’l- 
cemal Murat Bey’in kitabında da gösterilmiştir.

XI.11.23. AJlâali JSİjI)

İstanbul kitapçılarının vakit vakit fihristler tertib ve tab’ ettirdikleri 
görülmektedir. Bunların en mükemmeli Kitapçı Arakel’in 1301’de 
Ebüzziyâ Matbaası’nda bastırdığı orta kıt’ada 272 sayfalık fihristir. Tab’ı 
nefis ve kâğıdı iyidir.

Tertip ve tasnifinde ehemmiyetle üzerinde durulacak bir yol 
tutulmamış ve kitapları tarif ve izâh ederken ilimden ziyâde satış göz 
öuünde tutularak müellif veya mütercimin rütbesine göre ağdalı tabirler ve 
kelimeler kullanılmıştır. Bununla beraber o zamana göre büyük bir hizmet 
yapılmıştır.

XI. 11.24. Bibliographie Ottomane
Biz Türkler kıymet ve ehemmiyet vermediğimiz halde İstanbul’da 

sefaret maiyetlerinde bulunan yabancılar alâkadar ve meşgul olarak yeni 
çıkan kitapları muntazaman kayıt ve zabtetmişler ve bunları Jurnal 
Azyatikle de neşreylemişlerdir. 1281 - 1287, 1294 - 1301 senelerine ait 
neşriyâtı gördüm. 1301’den sonrasını göremediğim gibi 1288’den 1293 
sonuna kadar olanların neşredilip edilmediğini de tahkik edemedim. 
Bunlardan başka Mısır’da matbaanın açıldığı tarihten yani 1822’den 
1842’ye kadar Bulak Matbaası’nda basılmış olan Türkçe, Arapça ve 
Farsça kitapların adları da yine bu mecmua ile neşredilmiştir.
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Kitaplar ilim itibarı ile değil sene ve neşir sırası ile gösterilmiştir. Bu 
işle Fransa’nın İstanbul sefarethânesi tercemanı Belen ve Kleman Hüar 
uğraşmış ve Bulak’m fihristini de Biyanki yapmıştır.

Örnek:

63. ¿jjü Tarykhi Vâcyf, deuxieme édition des Annales de 

Vacyf-effendi. Un vol. in-folio en turc, impr. En 1246 (1831). Prix: 29 
piastres. La première édition de cet ouvrage se trouve mentionnée, avec 
son titre turc, sous le n° 34 de ce catalogue.

Ces Annales, qui avaient déjà été imprimées à Constantinople en 
1804, embrassent l’histoire de l’empire ottoman, depuis l’année 1752 
jusqu’en 1775. L’auteur Ahmed Vacyf-effendi, l’un des historiographes en 

titre (veqâî nu vis), qni remplit les fonctions d’ambassadeur en

Espagne, et de reis effendi’ à Constantinople, a continué le manuscrit de 
ces annales jusqu’en 1802 un peu avant la mort de Selim III. Î1 est à 
regretter que cette dernière partie n’ait pas encore été imprimée. C’est des 
Annales de Vacyf-effendi que M. Caussin de Perceval a extrait le Précis 
historique de la guerre des Turcs et de Russes, qu’il a pulié en un vol. in- 
8°, en 1822.

22. jsàù AjlLui UL “Catalogue de la bibliothèque de 

Raghib pacha”, reis efendi, puis gouverneur de l’Egypte et finalement 
grand vizir, mort, à Constantinople, en 1176/1762, ère vulgaire; 
Imprimerie impériale; 80 pages in 8°; prix, 5 i/2 piastres.

Ce catalogue, le second de la collection, et dressé par Abdurrahmân 
Nâdjim Efendi, inspecteur des biblothéques de la capitale, dans le même 
ordre et sur le même plan que le premier fascicule de cette collection 

LiL ûUh a il < yx “Catalogue de la bibliothèque de Dâmâd İbrahim 

pacha” p. 64; 1152 volumes; lithographié, chaban 1279”. Donne la 
description de 1492 volumes manuscrits, dont se compose cette 
bibliothèque, l’une des plus importantes de Constantinople (Cf. Toderini, 
Littérature des Turcs, p. 115 et suiv. ; Hammer, Histoire de l’empire 
ottoman, XV et XVI; ma brochure’ De l’instruction publique en Orient).

XI .11.25. Catalogue de la bibliothèque de Ahmed Vefyk Paşa
Türkiye’de husûsî kütüphanelerin garp âsârını da ihtiva edenlerinin 

en zenginine mâlik olan Ahmet Vefik Paşa’nın yazma ve basma 
kitaplarının bir kısmının fihristidir.

34x34 ebadında 314 sahifedir. Fihristte 1. 200 Arap harfi ile ve 1. 
651 lâtin harfi ile muhtelif garp dillerinde fakat hemen hepsi şarkı 
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alâkadar eden 3. 851 kitap vardır. Kitapların izâhı Fransızca’dır. Fihrist 
1893’de İstanbul’da Bağdadliyan Matbaası’nda basılmıştır. Ahmet Vefik 
Paşa’nın kitapları 10-15 binden fazla idi. Bir kısmını ve yazma nüshalarını 
kütüphane binası ile birlikte Rıza Paşa almış, kalanlar perakende satılmış 
ve en sona kalanlarda bu sûretle fihrist yapılarak satılmak istenmiştir.

XI . 11.26. Catalogue de la bibliothèque de l’administration
de la dettes publiques ottomane
Osmanlı Borçlan İdaresi Kütüphanesi’nin fihristidir. 16x24 

ebadında 179 sayfa olarak 1920’de İstanbul’da basılmıştır. Türkçe’den 
başka Almanca, İngilizce ve Fransızca...Kitapları da ihtiva eder. Her kitap 
hangi dilde ise adı o dildeki harflerle yazılmış fakat Fransızca izâh 
edilmiştir.

Bu kütüphanede en ziyâde hukukî, ticarî, İktisadî ve ihsaî eserler 
bulundurulduğundan taksimâtı da ona göre husûsî bir şekilde yapılmış ve 
14 parçaya ayrılmıştır.

Bu parçalar şunlardır: .
1. Ansiklopediler, kamuslar, salnâmeler. 2. Coğrafyalar. 3. Tarihî ve 

siyasî eserler. 4. Hukukî eserler. 5. İktisadî eserler. 6. İstatistikler. 7. Malî 
eserler. 8. Meskûkâta, bankalara, borsaya ve şirketlere dair eserler. 9. 
Hesap kitaplan ve muhasebe usûllerine dair eserler. 10. Ziraata ve ipek 
böcekçiliğine dair eserler. 12. Sınaî eserler, 13. Mevkûd risaleler ve 
mecmualar, 14. Muhtelif ve mütenevvi eserler.

Fihriste, müelliflerin soyadlannın alfabe sırasına göre yazılmakla 
beraber sonuna yine müelliflerin kısaca ve alfabe sırasında adı yazılarak 
karşılarında da hangi sahifede adı ve eseri geçtiği kayıt ve işâret edilmiştir. 
Fihristte 1. 227 kitap vardır.

Osmanlı idâresinde iken İstanbul’da hemen her nezârette ufak tefek 
kütüphaneler bulunduğu halde hiçbirisi Düyûn-ı Umûmîye İdaresi kadar 
muntazam değildi ve yine hiçbirisi böyle bir fihrist bastırmamıştı.

Örnek:

ajJj j^\ Nuri, Osman Mecellé-i-oumour-i belédiyé (Recueil de 

lois municipales). Constantinople 1331-363 vol (2 me, 3 me, et 4 me)

XI .11.27. Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Fihristi
Ankara’nın en zengin kütüphanesi olan Kamutay Kütüphanesi’nin 

fihristidir. Esası İstanbul meb’usan meclisinden götürülen kitaplardan 
teşekkül eder. Fakat her sene binlerce kitap alınarak şimdi 20 binden fazla 
kitaba mâlik olduğu işitiliyor.
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Fihrist Arap harfi ile 1927’de ikinci ve yeni harflerle de son 
senelerde üçüncü defa olarak basılmıştır.

1927 fihristi 20x27 ebadında 118 sahifedir ve yalnız Arap harfi ile 
olan kitapları hâvidir. Bu fihristin en büyük husûsiyeti veya kıymeti 
evvelinde tasnif usûlü hakkında 33 sahifelik bir kısmı ihtiva etmesidir. 
Tatbik olunan usûl ‘aşarî tasnif üzerinedir. Meclis Kütüphanesi’nde ilk 
defa bu tarzı tatbik ettiren eski Bağdat meb’usu Sason Efendi’dir. Şimdiki 
kütüphane müdürü Nebil bunu tekemmül ettirmiştir. Nebil Sason 
Efendi’yi (kütüphanecilikte muallim-i evvelin) diye hürmetle anar. Şu 
halde Türkiye’de ‘aşarî tasnifi ilk önce Osmanlı meb’usan meclisinde 
Sason Efendi tatbik etmiştir demek olur.

Dewey yahut ‘aşarî tasnif denilen bu usûlde ilimler başlıca dokuz 
sınıfa taksim olunur ve bunlara l’den 9’a kadar numaralar verilir. Şu kadar 
ki ansiklopediler ve mecmualar gibi umûmî ilimlerden bahseden eserler bu 
sınıflardan birine konmayıp 0 ile işâret olunan 10. bir sınıf teşkil eder. İşte 
‘aşarî tasnif de bundan dolayı denilir.

Bununla beraber husûsiyet gözetilerek yine 10 kısmı ihtiva etmek 
üzere Kamutay Kütüphanesi için şu tertip kabul olunmuştur.

1. îlahiyât, 2. Tarih, 3. Coğrafya, 4. Neşriyât-ı teşriiye, 5. Hukuk-ı 
esasiye, 6. İktisad, 7. Âsâr-ı muhîte ve resâil-i mevkûte, 8. Kavanîn, 9. 
Lisâniyât, 10. Âsâr-ı mütenevvia.

Bunlardan her sınıf ikinci defa lüzumu kadar kısımlara ayrılmış ve 
harflerle gösterilmiştir. Meselâ; İlahiyat, 1. Âsâr-ı muhîte ve resâil-i 
mevkûte, 2. Tefsir, 3. Hadis, 4. İlmi kelâm, hikmet ve tasavvuf.

Kavanîn ise: 1. Âsâr-ı muhîte ve resâil-i mevkute, 2. Kavanîn ve 
nizamât, 3. Fıkıh ve Şer, 4. Felsefe-i hukuk, 5. Tarih-i hukuk, 6. Hukuk ve 
kavanîn-i medeniye, 7. Hukuk ve kavanîn-i cezâiye, 8. Usûl-i muhakemât- 
ı hukukiye, 9. Usûl-i muhakemât-ı cezâiye, 10. Hukuk ve kavanîn-i 
ticariye, 11. Kavanîn-i iktisadiye.

Olmak üzere on bir kısma ayrılmışlardır. Bu kütüphanede yazma 
kitap yok gibidir.

XI.11.28. Bibliyografya
Türkiye’de çıkan kitap, gazete ve mecmualardan bahsetmek üzere 

Maarif Vekâleti Millî Talim ve Terbiye Heyeti tarafından çıkarılmaya 
başlanmış ve üç cüz!ü çıkmıştır.

Birinci cüzü; 1928-1931 ikinci cüzü 1932 ve üçüncü cüzü 1933 
senelerinde yeni Türk harfleri ile basılan kitapları hâvidir. Fihrist 
bibliyografya usuûllerine göre ve müellif ismi esas olarak alınmak sûreti 
ile yapılmıştır. Her kitap hakkında bibliyografik esas malûmât verilmekle
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beraber münderecâtı hakkında oldukça olgun ve dolgun malûmât dere 
olunmaktadır. Tasnif ve tertibinde ‘aşarî değil, husûsî ve indî bir usûl 
tatbik edilmiştir. Lise edebiyat muallimlerinden Mustafa Nihat tarafından 
tertip ve neşrolunmuştur.

XI.11.29. Türkiye Bibliyografyası
Cumhuriyet’in onuncu yıl dönümü dolayısıyla Maarif Vekâleti 

tarafından tertip ettirilmiştir. Yeni Türk harflerinin kabulünden onuncu yıl 
bayramına kadar (1923-1933) çıkarılmış olan kitapları gösterir. Bibliyog
rafya usûlüne göre ve müellif adları alfabe sırası ile dizilmek sûreti ile 
yapılmıştır. 359 sayfalık 23x16 ebadında bir cilttir. Bunda Mustafa 
Nihad’ın fihristi gibi eserler hakkında fazla izâhât yoktur.

Bu fihristte kullanılan ‘aşarî tasnif esas kadrosu şudur. 0. Umûmiyât, 
1. Felsefe, 2. Diniyât, 3. İçtimaiyât, 4. Lisâniyât, 5. Müsbet İlimler, 6. 
Tatbikî İlimler, 7. Güzel Sanatlar, 8. Edebiyat, 9. Tarih.

Bu fihrist tertibi pek aceleye gelmiş ve birçok yanlışlıklar olmuştur.
Fakat 21/6/1934 tarihli ve 2527 numaralı kanunu çıkıp resmen 

tatbikâta geçilince Derleme Müdürü Selim Nüzhet tarafından yine bu adda 
neşrine başlanılan fihristler tekemmül etmiştir. Ve şimdiye kadar 1934 ve 
1935 senelerinde çıkan kitaplar ve emsâli basmalara ait fihristler 
neşrolunmuştur.

Bu fihristlerde son kabul ve tatbik edilen ‘aşarî tasnif sırası şudur.
0. Umûmiyât, 1. Felsefe, 2. Dinler, 3. Sosyal İlimler, 4. Filoloji, 5. 

Nazarî İlimler, 6. Tatbikî İlimler, 7. Güzel Sanatlar, 8. Edebiyat, 9. Tarih.
Fihristin evvelinde: Türkiye’de çıkan kitaplar, gazeteler ve 

mecmuaların çıktıkları şehir ve kasaba itibarı ile sayılarını gösterir üç ve 
sonunda: Fihristte adı geçen müellif ve mütercimlerin ve bir de kitap, 
mecmua ve gazetelerin adlarını alfabe sırası ile gösterir iki indeksi vardır. 
Kitaplar müellif veya mütercimlerin adlarının alfabe sırası iledir. Ve 
yalnız kitap, risale, mecmua ve gazete değil en ufak bir talimatnâme, bir 
nota, bir sayfalık bir baskı ve bilhassa resmî dairelerin neşriyâtı bile bu 
fihristte bir yer tutmaktadır.

XI.11.30. İzmir Millî Kütüphanesi Fihristi
İzmir’in biricik umûmî kütüphanesinin 22x34 ebadında yeni Türk 

harfleri ile basılmış bir fihristtir. Tertibi ve kitapların tasnifi ‘aşarîye 
benzemektedir. Kitaplar cetvel şeklinde ve eski kütüphane fihristleri 
tarzında kaydedilmiştir. Cetvelde: Dolap, sıra, ismi, yazan ve depo 
sütunları vardır. Bunların numaraları da kitapların karşısında 
gösterilmekledir, tertip ve tab’ı hakkında bir izâhnâmeye tesadüf 
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edilemediği için biraz anlaşılmaz gibi görünmektedir. Bununla beraber 
büyük bir himmet mahsulü olduğunda şüphe yoktur. Yalnız tertibi değil 
basılışı bile bir kazançtır. Basılan fihristin sahifelerine sıra numarası 
konulmamış olmasının ve tek yaprak halinde basılışının sebepleri 
anlaşılamıyor. Tamamlanırsa o zaman maksat anlaşılacaktır.

XI. 11.31. Kitap ve Kitapçılık
1935’den beri Kurun gazetesi tarafından 15 günde bir bu adda iki 

formalık bir mecmua çıkarılmaktadır. Türkçe’de ve meşhur garp dillerinde 
yeni çıkan kitaplarla kitap sevenler hakkında izâhât verilmektedir. Şimdi
ye kadar 20 sayısı çıkmıştır.

XI.11.32. (UJâ

Osmanlı tarihleri ve vak’anüvis denilen Osmanlı müverrihleri 
hakkında malûmât verir. Eserin asıl müellifi Takvim-i Vekayi musahhihi 

Cemal Efendi’dir. Cemal Efendi kütüphane sahibi ve (>L müellifi 

Esat Efendi’ye kadar kitabını getirmiş, ondan sonrasını İkdam sahibi 

Ahmet Cevdet Bey tamamlamış ve basarken adına: j ¿ujb

demiştir. Cemal Efendininki 78 îkdam’ın eklentisi de 78 ki cem’an 156 
sahife tutar. İkisi bir arada 1314 senesinde İstanbulda basılmıştır. Kitapta 
Osmanlı müverrihinin hayatı ve eserleri hakkında izâhât vardır.

Cemal Efendi’nin yazdığı parçalar muhtasar, İkdam’daki 
mufassalcadır. Eseri basılmak üzere İkdama veren müverrih Ahmet 
Tevhid Bey’dir. İnsan bir buna bir de Babinger’in eserine bakınca garpta 
bu türlü eserlere verilen emek ve kıymetin bizimkinden 10 değil, 100 misli 
fazla olduğunu derhal teslim ve tastik eder.

XI.11.33. Essai de bibliographie pour servir
à l’histoire de 1’ Empire Ottomane
Osmanlı Bankası administratörlerlerinden Duboyneau tarafından 

yapılmasına başlanmış bunun ölümü üzerine Paris Millî Kütüphanesi ve 
Asya Cemiyeti Kütüphanesi memurlarından Fevret tarafından 
bastırılmıştır. Din ahlâk ve âdetlerden bahis olan birinci fasikül 1911 de 
17x25 ebadında ve 84 sahife olarak Paris’de Emest Leru tarafından 
bastırılmıştır. Bu fasikülde 706 kitap vardır. Kitaplar müellif adlarına göre 
ve alfabe sırası ile dizilmiştir. Eserdeki izâhât Fransızcadır. İslâmî 
eserlerin adlan lâtin harfleri ile yazılmakta Fransızca mukâbil 
gösterilmektedir.
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Örnek:
40. Dourrı yekta. La perle intacte ou unique. Traité dogmatigue sur 

la religion musulmane selon le rite de T imame Ahu Hanifà. 
Constantinople. 1243 Hegire in-8

41. îbide. Boulaq, 1245 hegire. în-4
42. 2° edition. İbid. -4.

XL11.34. Ojj-j fejü *-^1)
Profesör M. Şemseddin’in eseridir. 15x21 ebadında 464 sahife 

hâlinde 1340’da İstanbul Evkaf Matbaası’nda basılmıştır. 158 İslâm 
tarihçisi ile tarih kitabı hakkında izâhât verilmektedir.

Şarkı da garbı da iyi bilen muharrir her iki menbadan istifade etmiş 
ve bahsettiği eserlerin basıldığı yerleri ve terceme edildiği garp dillerini de 
göstermiştir.

Babinger’in eseri Osmanlı tarih ve müverrihleri hakkındaki boşluğu 
ne derece doldurmuşsa bu da İslâm tarih ve müverrihleri karşısındaki 
ihtiyacımızı hakkı ile tatmine çalışmıştır. Bununla beraber Babinger’in 
eseri derecesinde metodik değildir. Meselâ; sonuna onun gibi fihristler 
eklenmemiş olmakla beraber müverrihlerin başka eserleri hakkında da o 
kadar izâhât vermemektedir.

XI. 11.35. Die Geschichte Schreiber
der Osmanen und Ihre Werke
Osmanlı tarih ve müverrihleri hakkında Franz Babinger’in eseridir. 

18x26 ebadında 477 sahife hâlinde 1927 senesinde Leibzig’de basılmıştır. 
Kitapta 376 Osmanlı tarihçisinin hâl tercümesi ile eserleri hakkında izâhât 
verilmektedir. Evvelâ; tarihçinin hayatı mufassalca yazılmış sonra eserleri 
hakkında malûmât verilmiş ve en sonra da hâl tercümesini ve eserlerini 
yazmak için baş vurulan me’hazlar gösterilmiştir. Sonuna birisi Osmanlı 
tarihçilerini, ötekisi Osmanlı tarihlerini ve üçüncüsü de eserde izâhât 
arasında geçen adam ve memleket adlarını alfabe sırası ile gösterir üç 
indeks eklenmiştir. Ve bir de Hicrî ve Malî senelerin Milâdî mukâbillerini 
gösterir cetvel konmuştur.

Arap dilinin kamusunu yapan Firuz Abadî: “Alınız dilinizi bir 
yabancıdan öğreniniz” dediğini söylerler. Babinger de böyle mükemmel 
bir kitap yapmakla bize: “Alınız tarih ve müverrihlerinizi bir Alman’dan 
öğreniniz” demiş oluyor.
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XI. 11.36. Lesmanuscrits Persans Historiques 
des Bibliothèques de Stanbul.
Istanbul kütüphanelerinde bulunan Farsça yazma tarih kitapları 

fihristidir. Prag Üniversitesi profesörlerinden müsteşrik Félix Taur tarafın
dan yapılmış ve Prag’da çıkan Arşiv Oryantal’da 1931-1932 senelerinde 
parça parça çıktıktan sonra az miktarda kitap şeklinde de basılmıştır. 
18x25 ebadında 118 sahifedir. Beş kısma ayrılmış ve her kısma ait kitaplar 
o kısımda evvelâ müellif, sonra kitap ve daha sonra kütüphane adı itibarı 
ile gösterilmiştir. Kitap adlan lâtin harfi iledir. Kısımlar şunlardır?

1. Umûmî tarih, 2. Muhammet, Ali ve Halifeler Tarihi ile Kısas-ı 
Enbiyâlar, 3. İran ve Maveraünnehir Tarihi, 4. Türk Hükümetleri ve 
Küçük Asya Tarihleri, 5. Hint Tarihleri. Fihristin sonuna:

A. Müelliflere, B. Eserlere, C. Tarih itiban ile yazılmış el yazılanna, 
D. Kitaplann bulunduklan kütüphanelere dair olmak üzere dört de indeks 
eklenmiştir. Fihristte 555 Farsça tarih kitabı hakkında bibliyografik 
malûmât verilmektedir.

Cevdet; İstanbul’un 34 kütüphanesinde 399 Farsça tarih kitabı 
bulunduğunu söylendiği halde Taur 48 kütüphane tedkik ederek bu miktarı 
555’e çıkarmaktadır.

Verilen malûmât; kitabın cildine, ebadına, yazısına, tezhibine hattâ, 
yazıldığı mürekkebin nevine kadar uzatılmış, bazı yerlerde müellifin 
hayatına da temas edilmiş hele kitabın başı ile sonundan ibareler almak 
ciheti asla unutulmayarak bu sûretle cidden güzel ve İlmî bir eser vücuda 
getirilmiştir. Bir kere bu Çekoslovakyalı’nın kalkıp İstanbul’a gelerek 
burada böyle bir eser yazdığına bir de bizim tarih merâklılannızm şimdiye 
kadar buna benzer bir şey yapamamış olduğuna bakıyorum da yüreklerim 
sızlıyor. Bu fihrist tarihçilerimiz, kitap merâkldarımız, hele tasnifcilerimiz 
için bir örnek ve ibret levhası olmak lâzım gelir. Bir himmet sahibi şarklı 
yahut garblı âlim daha çıkıp da Arapça ve bir diğeri de Türkçe tarihlerin 
bu tarzda fihristini yapmış olsa hiç olmazsa İstanbul kütüphanelerindeki 
tarihlerin fihristi bitmiş olur. Bekleyelim!

Eserden örnek almayacağım. Çünkü tarih fihristi için başlı başına 
yahut baştan başa bir örnektir. Ancak bir fikir vermek için bir tek eser 
hakkındaki izâhâtını haber vereceğim:

Mirhund’un “Ravzatü’s-Safa”sı hakkındaki izâhât 9 sahife 
tutmaktadır. İstanbul kütüph al erinde bu eserden 75 nüsha bulunduğunu bu 
fihristten öğrenmekteyiz.
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XI. 11.37. Orta Zaman Tarihi İçin Kısa Bir Bibliyografya
Üniversite orta zaman garp tarihi doçenti Akdes Nimet’in eseridir. 

16X24 ebadında 81 sahifedir. 1934 İstanbul-Burhâneddin Matbaası. Eser 
başlıca dört kısma ayrılarak:

1. Umûmî kısım, 2. Orta zaman Türk, 3. Orta zaman garb, 4. Bizans, 
umûmî İslâv, Balkan yarım adası ve şarkî Avrupa diye dört parçaya 
ayrılmış ve tavsiye edilen eserler buralarda gösterilmiştir.

Esere önsöz olarak: “Tarih sahasında çalışan talebeye bir kolaylık 
olmak üzere tertip ettiğim bu küçük bibliyografyaya prosemîner ve 
seminerlerde çalışmanın esaslarını ihtiva eden bir mukaddeme ile 
başlamak istiyorum” diyerek bu mevzû etrafında talebeyi nurlandıracak 
çok iyi ve kısa yolları gösteren bir ve sonunda da tedkik kaynağı olan belli 
başlı kütüphaneler hakkında üç sahifelik kıymetli iki yazı vardır.

Eserde yalnız şark değil bilhassa garp kitapları ehmmiyetle kayıt ve 
tesbit edilmiştir. Mukaddemede görülen şu: “... Her saha için muhtelif 
diller de yazılan eserler gösterilmemiştir. Burada ancak belli, başlı kitaplar 
alınmış ve çalışmaya başlarken lâzım olan kitap isimleri idhal edilmiştir. 
Bu itibarla bibliyografya tam olmaktan çok uzaktır ve tertip edilirken de 
burada mevzû-i bahis sahaların etraflı bibliyografyası değil talebeye ilk 
önce tavsiye edilecek kitapların girmesi gayesi takib olunmuştur. Bilhassa 
Türkiye’de elde edilmesi mümkün olan kitaplar veya yakında 
kütüphanelerinize getirileceği zannolunan eserler listeye idhal edilmiştir. 
Kitabın tertip, tasnif ve tab’ı bu cins eserlerin basımında Avrupa’da 
alelûmum kullanılan esaslar üzerinde yapılmıştır. Ayrı ayrı sahalar 
içersindeki isimler alfabe sırası ile tertip edildiğinden sonunda bir indeksin 
yapılması fuzulî görülmüştür”, sözleri ile tafsilât vermeye lüzum 
göstermeyecek kadar kendisini anlatmıştır. Üniversitenin öteki 
profesörleri veya doçentleri de kendi şubelerine dair bu türlü fihristler 
yapsalar talebe ne kadar istifade ve vakitten ne kadar tasarruf eder.

Örnek: Ahmet Âşık Paşazâde’nin eseri: 15. asır Osmanh devleti 
tarihi için en mühim bir kaynak mahiyetindedir. 1400 senelerinde dünyaya 
gelen ve bu asrın sonlarına kadar yaşamış olduğu malum olan Ahmet 
Aşıkpaşazâde’nin Menâkıbı (4^) yahut Tevârih-i Âl-i Osman Jl > 

jLuc ismi ile mârûf eseri bilhassa müellifin yaşadığı devir için ilk me’haz 

mahiyetindedir.
O, eserini 80 yaşını geçtikten sonra kaleme almış olsa gerektir. Aşık 

Paşazâde’nin kendisinden sonra tarih yazanlar üzerine büyük tesiri 
görülmektedir. Herkes onun eserinden bol bol istifade etmiştir.
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Yazma nüshalarının başhcalan: İstanbul Topkapı Müze 
Kütüphanesi’nde, Dersten’de, İpsala’da, Roma’da (Vatikan’da), İ. H. 
Mortman’ın nüshası. Tab’ı: Âlî Bey tarafından İstanbul 1332.

Fr. Giese, die alt Osmanische chronik des Âşık Paşazâde. Leipzig. 
1929. Giese neşrinin tenkidi: P. Wittek, oriental-literaturzeitung 1931 
(687-708).

XI.11.38. Les Manuscrits Orientaux Illustrées
de la Bibliothèque De l’Universite De Stanboul
Üniversite kitap sarayı müdürü Fehmi Ethem ve Fransız Eski Eserler 

Enstitüsü âzâsmdan İvan Mchonkin’in eseridir. Üniversite kütüphanesinde 
bulunan resimli yazma eserleri anlatır.

22x26 ebadında 57 sahife ve 32 fotoğraftan ibaret ilk fasikülü 
İstanbul’daki Fransız Eski Eserler Enstitüsü hesabına 1933’de Paris’te 
basılmıştır.

A. Aslen Türk olan yazmalar, B. Aslen İranlı olan yazmalar, C. 
Aslen Mısırlı olan yazmalar, D. Türk-îranlı karışık yazmalar, E. Aslen 
Hintli olan yazmalar olmak üzere kitap beş kısma ve bu beş kısım 32 
bende ayrılmıştır.

Sonunda birisi alfabe sırası ile kitaplara ötekisi alfabe sırası ile adam 
ve şehir adlarına mahsûs iki indeks vardır. Her kitap hakkında yazı, tezhib, 
resim bakımlarından hulâsa ilim ve sanat itibarı ile cidden doyurucu 
malûmât verilmiştir.

Kıymetli ve resimli kitaplar hakkında nasıl malûmât toplamak ve 
verilmek lâzım geleceğini bu iki müdekkikin eseri bize göstermektedir.

XI.11.39. Arabîsche Übersetzungen Griechischer
Ârzte in Stambul Bibliotneken
İstanbul kütüphanelerinde bulunan eski Yunanca’dan Arapça’ya 

terceme edilmiş tıp kitaplarına dair fihristir.
18x26 ebadında 48 sahife tutar. Alman müsteşriklerinden doktor 

Helmut Ritter ve Rişart Walzer taraflarından tertip edilip 1934’de 
Berlin’de neşrolunmuştur. Arapça kitap adlan Lâtin ve Yunanca kitap 
adlan Rum harfleri ile gösterilmiştir.

Garp müsteşriklerinin bizim kütüphanelerimizden ne türlü istifade 
ettiklerini ve nelere dikkat gözünü dikdiklerini ibretle gösterecek ve bizi 
gayrete getirecek bir eserdir.
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XI.11.40. Fuat Köprülü’nün Yazıları İçin Bir Bibliyografya
Değerli muharrir ve âlimimizin 1913’ten 1934 senesi sonuna kadar 

neşretmiş olduğu 288 parça kitap, risale ve makalelerden bahistir. 1935, 
Burhâneddin Matbaası 16x24 ebadında 19 sahife, mürettibi Şerif Hulusi 
Sayman’dır.

Bu risalenin Fuat Köprülü’nün bütün kitap ve makalelerini ihtiva 

etmediğini 14 Ağustos 1922 tarihli îkdam’da çıkan (<pL 

adındaki makalenin burada görülmemesinden anladım. Belki daha başka 
eksikler de vardır.

Bununla beraber dilimizde yalnız bir adamın eserleri ve yazılan için 
yapılmış bir fihrist olmak itiban ile başkaca bir husûsî kıymeti olmak 
lâzım gelir.

Şerif Hulusi Sayman’ın himmetinden Türkiye’deki husûsî 
kütüphanelerin, en zenginlerinden birisi olan Fuat Köprülü kütüphanesi 
fihristini yapmasını ve bastırmasını beklemek ilim âleminin ve kitap 
meraklılarının hakkıdır. Eserin tertibi sene üzerine olmakla beraber baş 
tarafına bir indeks konularak bunda:

1. Oryantalizm, 2. Türk medenî ve İçtimaî tarihi, 3. Türk edebiyatı 
tarihi, 4. Edebî tenkid, 5. Türk lisanı tarihi, 6. Türk dini tarihi, 7. Türk 
sanat ve musikisi tarihi, 8. Türk Hukuk ve İktisadî tarihi, 9. Türk siyasî 
tarihi ve antolojisi, 10. Bibliyografi, biyografi, nekroloji diye on parçaya 
ayrılarak bu mevzûlara dair kitaplar risaleler ve makaleler eserin hangi 
sahifesinde geçmiş ise numaralan karşılannda gösterilmiştir. Şu tertipten 
bir faide daha hasıl oluyor ki, o da bu değerli profesörün en ziyâde hangi 
vadilerde kalem oynatmış, ihtisası nelerde bulunmuş olduğunu bir 
bakımda öğrenmiş oluyoruz.

Bu makalelerden yabancı dillere tercüme olunanlar ayrıca 
gösterilmiş olduğu gibi profesörün yabancı dillerde neşretmiş olduğu 
yazılarda da işâret edilmiştir.

Bu risale bizde üniversite profesörü olup da çalışanları ve 
çalışmayanları gösteren mükemmel bir aynadır. Buna mukâbil eski 
Dârülfünunda senelerce profesörlük ettikleri halde tek bir eser hattâ 
makale yazmayan müderrisler bulunduğunu işidirdik.

XI.11.41. (£jJxa Laj £jjUl

Şarkta ve garbda neşredilmiş olan en meşhur Arapça kitaplardan 
bahseder Edward Fendik tarafından tertip ve Mehmet Ali Beblâvi 
tarafından tashih ve ilâveler yapılarak 1313/1896’da Mısır’da basılmıştır.
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16x24 ebadında 680 sahifedir. Tab’ında birçok yanlışlar -hele 
Türkçe adlarda- görüldüğü gibi tertibini ve münderecâtını da 
bibliyograflar beğenmezler. Serkis “Camiü’t-tesânifü’l-hâdise” 
mukaddemesinde bu eser hakkmdaki fikrini şöyle anlatır:

jjdlmdL cS^ial 4İîy» ciulLj ¿jA^ill jaİÎ '¿^Ul

ı_uSll <ıâ A^jdl oLmJ <_illi <ûLaWI AkUL ^SII ¿1 ^15jj?

û'AÜ dkl c-ilill Jj|JkJI ^Jl At

. AiJ^dl 4iUI C-Jİd Â_ijL c-ilii ^2 4“d

Bazı yerlerde müellif adını ve kısaca hâl tercümesini yazarak sonra 
kitaplarından bahsetmekte ve bazı yerlerde ise doğrudan doğruya kitap adı 
yazmakta olduğu cihetle kitap hayli karışık olmuştur.

Bu karışıklığı gidermek için sonuna birisi kitapların, diğeri 
müelliflerin adlarını hâvi olmak üzere alfabe sırası ile iki fihrist ilâve 
etmiştir.

Örnek: ^4 ¿^ü.^11 ¿ud — ^SaJlj <—^-«Vl Ajaa

ç.Lldl । ç.Laldl q-0 Âc.Laik dulj" 4 .^<1^ La 4-aûsdl ^9 (Jlâ Cjj_^U CÛjVj 

jjlâl La 1^ i* jl । T*II Lz> Iaja^ LLaj CıÜn. ¡jl 4 j imli ^dlj <_ılj5n

La A <_>d J İT'^?- ^İdadl 4_j q j 4-Ş. j US^" ^dl ^^4 UJxuLijj

(_JjLuj^}1I j ^xal zili j (—jjSİI dlb ¿j-a ClüJjjlâ .jLiik'^l ¿puıa. ¿>a Jj£l jliLİ^I ¿pa 42x-a=k 

".Ç.L11I ^gll i âlş^l ¿^a f İT-gl' <—I¿d*.if LljJİj 4»dik Lyjljdlj

JjUlJ ^SJI CİLmj^iJI 4Jİ JJC AlLa u_lL£ jAj 584 —A 1309 CİİJJJJ
.4-13 4 (_S-İC-

XI. 11.42. (4_taj-adl 4 Ü5dl uimJ^â)
Şam’daki Zahiriye Kütüphanesi’nin fihristidir. 1299’da basılmıştır.

XI. 11.43. (ÂjâjLudl n51l j^â)
Tunus’ta Sadikiye Kütüphanesi fihristidir. 1292’de Tunus ta 

basılmıştır.

XI. 11.44. (oj-ildl jjâll 4 <ı5dl cXujj4â)
Kudüs’te Rum Ortodoksları Kilisesi Kütüphanesi nde bulunan 

Arapça kitapların fihristidir. 1901’de Kudüs’te basılmıştır.
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XI.11.45. Şilili

Şam ve havâlisindeki kütüphanelerin fihristidir. Mürettibi 
Habibüzzeyyat’tır. 1902’de 246 sahife olarak Matbaatü’l-maarif’te 
basılmıştır.

Zahiriye Kütüphanesi’ndeki kitapların bir çoğundan bu fihriste de 
bahsedilmektedir.

XI. 11.46. (ÂjjjuJ)j <ı)

Uzun müddet Türkiye’de Osmanlı Bankası müdürlüklerinde 
bulunmuş ve tekâüd olduktan sonra Mısır’a çekilip orada bir matbaa ve bir 
de kütüphane açarak kitapçılığa başlamış olan Şamh Yusuf Elyan 
Serkis’in eseridir.

25x32 Ebadında çift sütun üzerine 2024 sahifesi metin ve 170 
sahifesi kitapların alfabe sırası ile fihristi olmak üzere cem’an 2194 
sahifelik her iki manası ile büyük bir eserdir. Matbaacılığın icadından ve 
Arap harfi ile kitap basıldığı tarihten 1919 senesi sonuna gelinceye kadar 
şarkta garbda Arap dili ile ne kadar kitap basılmış ise onların hemen 
kâffesini cem ve ihtiva etmektedir. Kitapta evvelâ müellif veya 
mütercimin hâl tercemesi kısaca anlatılmakta, sonra kaç eseri basılmış ise 
sırası ile gösterilmektedir. Bahsettiği eser kaç defa basılmış ise her birisi 
basılış tarihi sahifesi ve matbaası gösterilmek sûreti ile kaydolunmuştur ve 
bu meyanda o eser herhangi garp lisanlarından birisine terceme edilmişse 
o da gösterilmiştir. Müellif ve mütercimlerin adında alfabe sırası 
gözetilmekle beraber eserler gelişi güzel yazılmış fakat sonunda eserin 
ihtiva ettiği bütün kitaplar alfabe sırasına alınarak hangi sahifede geçtiği 
gösterilmiştir. Şu halde bu kitapta her hangi bir eseri bulabilmek için 
müellifin soyadı bilinirse ona, kitabın adı bilinirse bu cetvele bakılarak 
onun hakkında kolaylıkla malûmât elde edilebilir.

Eser; Mısır’da zengin bir kütüphaneye mâlik olan ve kütüphanesini 
mürettibin istifadesine terketmiş bulunan Ahmet Timur Paşa’ya ithaf 
edilmiştir.

Serkis’in bu eserle Arap ve İslâm kültürüne ve umûmiyetle ilim 
âlemine yapmış olduğu büyük hizmeti hakkı ile edâ edecek tabir 
bulmaktan âcizim. Ne olurdu böyle bir Serkis Türklerden, bir de 
İranlIlardan çıkıp bu iki dildeki basma kitapları bu tarzda cem, tertip ve 
neşretseydi. İşte o zaman şarkın üç büyük dilinde Arap harfi ile basılmış 
bütün kitaplar hakkında doğru malûmât alabilirdik. Ne yazık ki bundan 
mahrumuz!
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Örnek:

• ^AıLlkuAll p44^ 4İİ 4ye. )• 3 V _ . . i — 4i<U

‘urA^ ji ls-^ A44^ ^4 (—SJ*4 .4Â}K j\ 4 â 4< JJH '"^

ı> Jj .<uW fLİ <1O jjjjj £JİJl ¿İkMl

Jâlıi (4 jLa-s A^j JjuAaljSh ¿jiyşJl *ipli ^jc-Jj Uj

J ‘ «dİ (_5^) » VA Aiuı ûlo.j <—jLlili ç.Llu^j ¿^a ^‘A ı, ı, 4 i J

A^“ C5^ * ^Jâc.^1 jAu<al' ' j JİAaAj JİAİJ ^1 AıcJ j Jilüilj

A^J . n PİE ÛXJ £* ^A4 ^>1 û4-^ ^4 ÛH k U* is * ‘*7^ s.^

-4-° LS^* A AUl AA' I^jjJaA ¿jlij .ÂpLd' &Jİ4İ 4G£j jl ljjl*-o ¿jli ÂLa 4 âıA

.AajIKLhİIj A îlikııll ÂpLoli JJ-0' ^4Lk^a'7 ^Jİ^JI Aa^o ¿j' 1*4 ■ ..U

Bundan sonra “Takvimü’t-tevârih” ve “Mizanü’l-hak”da hayatı 
hakkında kendisinin verdiği bazı izâhâtı naklettikten ve Keşfü’z-Zünûn’u 
Mısır’da bastıran Cemil Bey el-Âzimin mukaddemede yazdığı bazı 
fıkralarını kaydettikten sonra Keşfü’z-Zünûn’u şöyle anlatır: 

^)İ4 4_ı3 .4jj^*1Î dılâl^oll frl^jıN ^7-* ■» j t niV ^g-oLMii ‘ *4A

4Jj3j ^yLjy' 4âv < r^y ^La. ^-ai^. 4 n' â-û^o i_ ¡iss 1 £ ° ♦» \

(¿Pp ipLxiuJ Jc. ^ls 4_a^Ld' ç.LîÂC.Ij £-Üaj .4^X0 4jIj (■ L^jÂLxXô (Jl j

Ï AoA 1 AV0 4jxu (j-0 ^jl4^ 7 4_ıixöUl Ajtlll 4-ax.jj Ajt^aj

¿Jji liaJ' 0^-“ (¿plili pili -"N ¿j“1^ 4-aj (_s-lc- çülsdl 4 * ıla<a ^^3 4jljjuül — T V £ 4_Ajj

n-m . ^2

Bundan sonra yine eser ve zeyilleri hakkında uzunca izâhât 
verilmektedir. Bilinen şeyler olduğu için buraya almadım.

XI.11.47. (JjLmîjJIj (_u£JI ^IauiIj jjâL^Ay jLu JjLlujJI (Jj^l 4*^1)
Bombay’daki Darü’l-Kütübü’l-Arabîye’nin fihristidir. Kitap satışı 

için tertip olunmuştur. Mürettibi j ¿y ^9 dır.

15x20 ebadında 300 sahife olarak 1922’de Mısır’da basılmıştır. 
Dünyanın neresinde Arap harfi ile ve Arap, Türk, Farisî ve Urdu dilleri ile 
ne kadar kitap bastırılmışsa onları haber vermekte ve herhangi bir mevzû 
hakkında Mısır’ın İstanbul’un, İran’ın, Hind’in ve sâirenin bastığı kitapları 
ayn ayn göstermektedir. Husûsî kütüphane fihristi olmakla beraber 
umûmî fihristler arasında tedkik edilmeye değer. Birçok yazma kitapların 
basılmış olduğunu ancak bu fihristen öğreniyoruz. Basılan Arapça eserleri
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Serkis’in fihristi bir dereceye kadar bildirmektedir. Farisî eserler için de 
bu fihrist oldukça işe yarar.

XL11.48. (¿Malili 4^)

Papalığın makarri olan Vatikan Kütüphanesi’nde 40.000 cilt Arap ve 
İslâm âsân bulunduğunu işitiyorduk. Bu kadarı mübalâğa bile olsa yine bir 
hayli İslâm eseri bulunmak icab eder. Çünkü vaktiyle Ispanya’dan ve 
Akdeniz adalarında 7 asır kadar hüküm sürmüş olan İslâmlarla en sıkı 
temasta bulunanlardan birisi de Papalık idi. Hattâ Endülüs’te İslâm kültürü 
ile yetişenlerden papalık makamına çıkanlar bile vardı. İşte bu noktadan 
Vatikan Kütüphanesi’nde birçok eski İslâm eseri bulunmak icab eder.

Son senelerde bu meşhur kütüphanenin Arap ve İslâm eserlerinin 
fihristinin tanzimine başlanmış, ilk cildi 1924 senesinde Roma’da 
basılmıştır.

Mürettibi Vatikan kütüphanesi müdürü Rahip Bensuvan’dır. Bu 
ciltte 275 kitap vardır.

XI . 11.49. (4^CjUajbA. a)

Müsteşriklerden İsa İskender Maluf’tan satın alınmış olan kitapların 
fihristidir 1926’da Beyrut’ta Matbaa-ı Edebiyede basılmıştır. Türkçe, 
Arapça, Farsça, Süryanice, Yunanca 500 yazma kitap hakkında 
bibloğrafik izâhât verilmektedir.

XI .11.50. Catalogue Raisonné Des Manuscrits
de La Bibliothèque Orientale De Funuversite St Joseph
Beyrut’taki Saint Jozief Dârülfünun’un yazma eserler katalogudur. 

1921’den 1927 senesine kadar beş cüzü çıkmıştır. Ve 365 sayfa tutar. Beş 
cüzü de 467 kitap bulunmaktadır. Kitap adlan Arap harfi ile ve izâhât 
Fransızcadır. Mutad olan tarzdadır. Her cüzünün sonunda o cüzdeki 
kitaplann adları Arap harfi ile ve Arap alfabesi ile münderic ise de müellif 
adlan için aynca indeks konmamıştır.

XI .11.51. (ÂjjiâJI uiulxdjJI

MucemüT-Matbûâtü’l-Arabîye ve’l-Marrebe’nin zeylidir. 22x15 
ebadmdadır. Fakat Mucem tertibinde değildir. Şimdiye kadar iki cüzü 
çıkmıştı. Birinci cüzü 1920’den 1926’ya kadar ve ikinci cüzü 1927 
senesinde basılan kitaplan ihtiva eder. 1928’den sonrası neşredilmemiştir. 
Birinci cüzdeki kitaplar şu sûretle 11 kısımda gösterilmiştir.
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4^ :Jjl
ÂiUI 4-^J Ohij^'j Ar-^UIj ¿Liü^lJ ı_>^l L-nS A.,^1

û'44^^'j ı^â (-¿S :CbO ^^1

j jaJJI

l^-La ^-^İbLaj AlÖUJ <ûjûll t ûS .„ali

<ûja1I 4-uS tıuâll

t ^1I (dc.j AmjIjjüJI çdc.J CH^A^ LS^ L ‘ ¿j ~ 1 "‘°^

Âjs^oJI cjAV t. hS 1

ÂojjIaIIj (jjisdij j jLJLâ c.

j (J**^ <_üi '.^C. ^^LaJI ^»^1

124 Sahifesi kitaplara 38 sahifesi müellif ve mütercimlerin alfabe 
sırası ile ismine mahsûs olunmak üzere 162 sahifedir. Bu cüzde 1207 kitap 
vardır. İkinci cüzü 60 sahifedir ve bunda da 394 kitap bulunmaktadır.

XI .11.52. (jUluu^Hj <—u£JI pLaajjI ¿)P 1

Şiî müelliflerin eserlerinden bahis olarak dördüncü asırda jUtl

^j^jLulûJI tarafından yazılmış ve Hint’deki Asya Cemiyeti tarafın

dan 1330/1914’de bastırılmıştır.
İstanbul’da toplanan üçüncü dil kurultayına İngiltere’den murahhas 

olarak gelen Sir Denisson Ros’un bu fihristin basılışında himmeti 
dokunduğu mukaddemede verilen izâhâttan anlaşılıyor.

16x24 ebadında 607 sayfadır. İbnü’n-Nedim’in fihristini andırır. 
3414 kitap hakkında izâhât verir.

Kitapların kaydında ve izâhmda alfabe sırasını takib etmiş, 
müelliflerini kısaca anlatmıştır. Eserin sonunda başkaca indeks yoktur.

XI.11.53.

Hicretin beşinci asrı ricalinden jjI nin Şii kitaplarını ve

müelliflerini göstermek üzere yazdığı fihristir. 1271/1853 de Kalküta’da 

Hint Asya Cemiyeti tarafından adındaki kitapla bir arada

bastırılmıştır. 16x24 ebadında 383 sayfadır. Gerek bu, gerek bundan 
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evellki fihrist pek eski ve ancak kitabiyât maraklılannı alâkadar edeceği 
için her ikisindende örnek almaya lüzum görmüyorum.

XI. 11.54.
İran Millet Meclisi Kütüphanesi’ndeki kitapların fihristidir. 

Mürettibi ^La'ic.1 U^^’dır. 15x22 ebadında iki cilttir. Birinci cildi 

1344/1928’de, ikinci cildi 1339/1933’de Tahran’da Meclis Matbaası’nda 
basılmıştır.

Birinci ciltte yazma, basma ve garp lisanlarındaki kitaplar 
bulunduğu halde ikinci ciltte yalnız yazmalar vardır. Birinci ciltte karışık 
1828, ikinci ciltte yalnız 788 yazma eser vardır. Her iki cildin sonunda 
fihristin içindeki kitaplarla müellif ve mütercimlerin adlan alfabe sırası ile 
gösterilmiştir. İkinci cildin mukaddimesinde meclis kütüphanesinde 
11.000 kitap bulunduğu ve bunların 788’nin yazma olduğu tasrih 
edilmesine göre basmaların fihristi de ayrıca ve tedricen basılacak 
demektir. İkinci cilt birinciden ziyâde bibliyografya kavaidine uygundur.

Örnek:

t" ' ■ »I ( 1 jb J L JaJJA (jboj jl İJ 4-aJââ CjJİ J öJj-oj

AV i jj\ A il iLm

XI.11.55. fâUJK g^uj)

İran’ın en meşhur kütüphanelerinden birisi olan Meşhed 
Kütüphanesi’nin fihristidir. 31x20 ebadında ve 3 ciltte 583 sayfadır. 1340 
senesinde Nevbahar Matbaası’nda basılmıştır. Kitap adları 36 punto, 
izâhât 16 punto ile basılmıştır. Tertibi bambaşka bir şekildedir ve 
karışıktır. Basılışı iyi değildir. Hattâ sayfa numaraları bile konulmamıştır. 
Bununla beraber bu fihristin bu şekilde basılışı bile ilim âlemi için büyük 
bir kazançtır. Bütün fihristler gibi bunda da kitaplar ilimlere göre ayrılmış, 
fakat yazma eserler ayrı ve basmaları ayrı gösterilmiş, bununla berbaer 
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alfabe sırası gözetilmiştir. Yalnız ne kitapların ne de müellif veya 
mütercimlerin adları alfabe sırası ile bir yere toplanmamış olduğu için bu 
583 sayfalık kitapta kaç eser bulunduğu sayılmadan anlaşılamamıştır.

Fihristin Rıza Şah Pehlevî’nin emri ile yapıldığı ve basıldığı ilk 
sayfasında gösterilmektedir. Yazma ve basma İran eserleri hakkında 
malûmât verecek belli başlı eserlerden birisidir. Başında Reisi Kitaphâne-i 
Âsitane-yi Mukaddese m kitaphâne nin tarihi ile fihristin tertibi 

hakkında bir mukaddemesi vardır.
Örnek:

4"ı»^ (jj 4_âly» il A. olÀiyx L * * o ।

I j ^1 Aie cùljj) ç. I I zil e. olàiyx ¿jljAs . c.uJ 2^. ¡J < <jîj il Ar.

JU 4 (J^1222 ^2a 2^-° “23İ_J UİIOİ^ (jî L à ill i j| ï rrr jjj <12^

' ( ) * $ oLaJ J J ^Juü2j (¿Jİ22 ^22 . 4 " 1 > İli 4__s22 JLx ^jLöA

XL11.56. (î-ûjî*-« ¿j-ajjiC- y-AJl 4 415 Cûajj

Tahran’daki Umûmî Kütüphane’nin fihristidir. 22x15 ebadında iki 

cilttir. Meclis kütüphanesi fihristini andırır. Mürettibi >>l» jjj2l 

dır. 1935’de Tahran’da Matbaa-i Mihir’de basılmıştır. Birinci ciltte 170 
İkincide 179 ki cem’an 348 yazma ve fotoğrafla istinsah edilmiş kitap 
vardır. Her iki cildin sonunda kitap adları ile müellif ve mütercim adları 
alfabe sırası ile gösterilmiş ve fazla olarak fihristin tertibinde ken
dilerinden istifade edilen ve derunlarında Farsça eser bulunan dünyanın 31 
meşhur kütüphanesi ile yine fihrist için müracaat edilen 54 adet kitap ve 
fihrist adı gösterilmiştir. Kütüphane adları arasında İstanbul’un yalnız 
Halet Efendi, Beşir Ağa, Murat Molla kütüphanelerinin fihristi gösteril
mektedir. Halbuki İstanbul’un bunlardan çok zengin daha elli, altmış 
kütüphanesi vardır. Anlaşılan mürettibin elinde yalnız bu üç kütüphanenin 
fihristi varmış.

Örnek:

■jl ■< I. >ıl â i <_ : ^jLoaC. Jl

.(jlabk (jAŞÛİJ 2j*2 döjSÜ I V °V <^>2 c33'> ^53^
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jl (jl 4_l^3J)izTS J <£ AjijJj >>l‘1 (İÜ
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¿0)0

İran’da Türkiye’de ve bilhassa İstanbul’dakiler derecesinde zengin 
ve çok kütüphane olmadığını işitirdik. Bu fihristte onu göstermektedir. 
Fihriste koca İran’da belli başh dokuz umûmî kütüphane olduğunu 
öğreniyoruz. Onlar da şunlardır:
öJİ^_Gİ c.4jLkjL£ i 0 ı^JrilS ÛXlu ‘hLLm c4 ;14 <X

pAjlAjtiS nJdjAjI (¿y-^ ç.4 4 < jl"X îaJjjJI<5^-4

g.AJİ A il'15 AjLijLJül ç,4 il A. ıl 15 (4 LI. »11

XI. 11.57. Catalague of the Arabe and
Persian Books and Manuscripte
Kalküta ve Bingale’deki Asya Cemiyeti Kütüphanesi’nin Arapça, 

Farsça, yazma eserleri fihristidir. Arapça kitaplar 2, Farsçalar 3 ve 
zeyilleri 2 ki cem’an 7 fasikül tutar. Zeyillerde o derece kitaplar da vardır. 
26x33 ebadındadırlar. Arapçaları 1895-1890, Farsçaları 1899-1904 ve 
zeyilleri 1910-1913 senelerinde basılmıştır. Arapçalar 153, Farsçalar 200 

ve zeyiller 122 sayfa tutar cjjAİl ljjxo ULdl ve zeyilleri Sir 

Denisson Ros yapmıştır. Arapça ve Farsça fihristlerde kitap ve müellif 
adları Arap harfi ile ve alfabe sırası ile gösterilmiş fakat altlarına Lâtin 
harfleri ile de okunuş tarrzları yazılmıştır. Zeyillerde kitap ve müellif 
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adları kâmilen Lâtin harfi iledir ve her üç fihristte kitaplar cetvel hâlinde 
gösterilmiştir: Cetvel başlıkları sıra ile şunlardır:

4âk 4jâ

Fihristlerin sonunda mündericât, kitap ve müellif adlarını ayrıca 
gösterir üçer indeks vardır. Arapça fihristlerde 1310 Farsça’da 1529 ve 
zeyillerde 1646 ki cem’an 4485 yazma ve basma kitap hakkında 
bibliyografik malûmât verilmektedir.

XI.11.58. (Utt)

Alfabe, yazı, kitap ve kütüphaneler hakkında dilimizde ilk defa 
malûmât veren bir eserdir. Necip Asım’ındır.

13x17 ebadında 210 sahife olarak 1311’de İstanbul’da basılmıştır.
Fihristlerin sonunda münderecât, kitap ve müellif adlarını ayrıca 

gösterir üçer indeks vardır. Arapça fihristlerde 1310 Farsça’da 1529 ve 
zeyillerde 1646 ki cem’an, 4485 yazma ve basma kitap hakkında 
bibliyografik malûmât verilmektedir.

Şu fasılları ihtiva etmektedir:
Kitap, yazı, alfabe, erkam, kalem, kurşun kalemi, çakı-kalemtraş, 

hokka, yazma eserler, hüsn-i hat ve hattatlar, ünvan-ı kütüp, kitap 
meraklıları, mühibbân-ı kütüb, mecanîn-i kütüb, tekadime-i âsâr, 
kütüphane, kıraat-ı umûmiye, hafız-ı kütüb, ilm-i esâmi-i kütüb, kitapçılık, 
kitap falcılığı, kütüb-i memnua, ihrâk-ı kütüp, kitaplar ne yolda telif 
edilir? Tercüme, ihtisarı kütüb, hangi kitapları okumalı? Kitaplara 
mükâfât, tabaat yazı bilgiçliği, imza, mühür, kitapların sonu.

Bütün bahisler kısaca fakat millî bilgilerle olgun ve dolgun bir 
şekilde yazılmıştır. Kitap ve kütüphane meraklılarının okuması elzem bir 
eserdir.

XI.11.59. (< ijM/n Öjl
Kitabın adı maksat ve gayesini göstermektedir, tertip eden Celâl 

Esat’tır.
17x24 ebadında 74 sahife hâlinde 1340 senesinde Matbaa-i 

Amire’de basılmıştır.
Not tutmak usûlü, notların tasnifi, kütüphaneler ve eşyaları ile 

kitapların tasnifi bahislerini hâvidir.
Mukaddemesinde bizdeki not alma yahut almama tarzları ile 

kütüphane ve kitapçı dükkânlarının karışıklık ve perişanlığı hakkında
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dikkate değer malûmât verilmekte ve kitapta da bunların en son asrı 
usûllere göre tanzimi, tertibi ve ıslâhı şekilleri gösterilmektedir. Bu 
mukaddemeyi kitabımız için faideli görerek aynen alıyorum:

“Tetebbu, telif veya tahsil ile meşgul olanların tedkikât-ı 
İlmiyelerinden bi-hakkın istifade edebilmeleri, okudukları kitaplardan not 
tutmak yani hâşiye sûretinde hulâsalar zabtederek bunları aranı İdiğı vakit 
kolay bulunabilecek veçhile tasnif etmekle kâbil olur.

Not, hafızanın vazifesini teshil eder ve tetebbû için lâzım gelen 
zamanı kısaltır. Bu itibarla not ve tasnif, tahsil, tetebbû veya telif 
manivelası hükmündedir.

Descartes usûl ve tasniften bahsederken pek doğru olarak demiştir 
ki: “Elinde manivela olan bir çocuk Herkül’den daha kuvvetlidir”. Tasnif 
olunmuş notlara mâlik bir müdekkik veya müellif kendisinden daha 
muktedir fakat yalnız hafızasına müracaat eden bir âlimden daha 
muktedirdir. Avrupa’daki müellif ve âlimlerin, ömr-i beşer kifâyet 
etmeyecek derecedeki tedkikât ve eserleri ancak usûl sayesinde vücuda 
gelmiştir. Dostlarımdan bazılarını bilirim, her şeye dair not almak 
âdetleridir. Bu notlarlarla defterler doldururlar. Fakat o defterlerin her 
sahifesinde o kadar muhtelif mebâhise ait notlar bulunur ki lüzumu olduğu 
vakit o sahifeyi, hattâ bazen perişan evrâk içinde notları hâvi olan o defteri 
bile bulmak mümkün olmaz. Hiç şüphe yok ki tasnif olunmayan notların 
vücudu ile adem-i vücudu hemen müsâvi gibidir.

Kütüphaneler için de böyledir. Nice mühim âsâr-ı cami 
kütüphaneleriniz var ki, bugün istifade kâbil olmuyor. Çünkü fihristleri 
usûl üzere müretteb değildir. Lüzumu olan bir kitabı veya bir bahsi aramak 
için senelerce vakit kaybetmek lâzım geliyor. Tanzim ve tasnif edilmemiş 
bir kütüphanenin de vücudu ile adem-i vücudu müsâvidir.

Çarşı içinde bildiğim bir sahhaf vardı. Dükkânının kapısına kadar 
üst üste yığılı ve gelişi güzel atılmış kitaplar içinde ancak bağdaş kurabile
cek bir yer bulup oturur ve bir kitap isteyince: “Öyle bir şey aklıma 
geliyor ama nereye koyduk”, diye bir saat aradıktan ve kitapları alt üst 
ederek terler içinde kaldıktan sonra: “Hele siz hafta içinde bir gün 
uğrayınız, ben bulurum size hazırlarım”, derdi. Hafta içinde gelirseniz 
yine o cevabtır. Kaç defalar o tozlu kitaplar yanında oturarak kim bilir 
aradığım mebâhise ait ne mühim şeyler var diye bakardım. Fakat onları 
bulmak bir iki aya vâbeste. Kitap orada durur, siz hasretle bakarsınız, 
kavuşmak nasip olmaz. Her şey tesadüfe bağlıdır. Avrupa’nın müstamel 
veya yeni kitap satan en küçük dükkânlarında bile aranılan kitabın 
dükkânında mevcud olup olmadığını kitapçı, fişlere bakarak size bir 
dakikada söyleyebilir.
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Umûmî kütüphanelar de öyledir. Tetebbuu arzu edilen herhangi bir 
ilim ve mesele hakkında, hattâ eserlerin ve müellifin ismi dahi malum 
olmasa aranılan âsârı derhal bulmak kâbildir. Binaenaleyh gerek not 
tutmakta ve gerek kütüphane tanziminde usûl ve tasnif en birinci şarttır. 
Bir zamanlar memâlik-i garbiyede dahi perişanlığa âlimliğin icabâtından 
gibi bakılırdı. Karma karışıklık kadar derin ve müphem görünmek 
istenirdi. Fakat o zamanlardan uzağız, bugün intizam ve usûl her şubede 
muvaffakiyetin en büyük âmillerinden biri olmuştur. Zaman, para ve 
kuvvettir. Zamanı kazanan tasnif ve usûl de bir kuvvet ve servettir. 
Binaenaleyh saha-i ilimde pek mühim bir mevki işgal eden tasnif 
meselesine ve bunun esaslarına dair biraz malûmât vermeyi faydalı 
görüyoruz.”

XI.11.60. dlLJ 4'l< JjÜ

Macar Millî Müzesi Müdürü ve halk kütüphaneleri mütehassısı Poul 
Guyaş tarafından tertip edilmiş ve Ahmet Saffet tarafından dilimize 
çevrilmiştir.

17x24 Ebadında 191 sahife olarak Maarif Vekâleti tarafından 
1926’da Matbaa-i Amire’de bastırılmıştır.

Kitabın baş tarafına konmuş olan Hâmid Zübeyir’in bir yazısında 
bizde eski ve yeni kütüphanelerle onların tasnifi ve tanzimi usûlleri 
hakkında izâhât verilmektedir.

Mütehassıs bu kitapta kütüphanelerin husûsiyetine, kitapların 
adedine ve okuyucuların nevine göre muhtelif tasnif usûlleri 
göstermektedir.

Türkiye’nin her tarafında halk için kütüphaneler açmak 
mecbûriyetinde olduğumuz için bu kitaptan ve bahsettiği usûllerden o 
husûsta çok istifade edebiliriz.

XI.11.61. Tarihi Medeniyette Kütüphaneler

Muallimlerden Balcızâde Tahir Harimi’nin eseridir. 15x22 ebadında 
571 sahife olarak 1931 senesinde Balıkesir’de basılmıştır.

Eser ilk önce üç cilt olarak daha büyük tutulmuş iken basım zorluğu 
dolayısıyla küçültülmüştür. Ve birincisi îbranilere kadar eski şark 
kavimlerini, İkincisi İbranileri, üçüncüsü İslâm devrini göstermek üzere 
bir tek ciltte üç kısım olarak çıkarılmıştır. Müellif eseri yazmak husûsunda 
çektiği müşkilâtı şöyle anlatır:

“Bu mevzûda memleketimizde intişar etmiş hiçbir eser yoktur. 
Bunun daha mükemmeli şark ve garp hazâini irfanı uzun seneler gözden 
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geçirildikten sonra yazılabilir. Biz bu kitabı yazarken uğradığımız 
müşkilâtı tarif edemeyiz. Senelerden beri tozlar altında kalmış kitapları 
kütüphanelerimizde ararken tedkikatımızın gittikçe çetinleştiğini 
görüyorduk. Binlerce sahifelik eserleri okuduğumuz halde mevzûumuza 
temas eden belki on satırlık yazıya bile güç tesadüf ettik. Elimizde me’haz 
için müstakil hiçbir eser yoktu”.

Eser daha ziyâde şark menbalarına göre yazılmış ve bu menbaları 
araştırmakta Profesör Şerefaddin müellife yardım etmiş olduğu gibi garp 
me’hazlarından istifade husûsunda da Hilmi Ziyâ’nın yardımını 
görmüştür. Hiç şüphe yok ki bu mevzûda yazılmış en faideli eserlerdendir. 
Ancak şark menbalarında görülen malûmât aynen ve tabiî mübalağalı 
şekilde alınmış olduğu gibi bu güne ait ve tahkiki mümkün olan cihetlerde 
yine tedkiksiz olarak kitaba geçirilmiştir.

Meselâ; öteden beri Bağdat’ta, Endülüs’te, İskenderiye’de... ilh... 
yüz binlerce hattâ milyonlarca cilt kitabı hâvi kütüphaneler bulunduğunu 
ve bu kütüphaneleri müstevli, milletlerin yaktığını, yahut kitapları 
nehirlere attığını tarihlerde okur dururduk.

Medeniyetin bu kadar tarakki etmiş, matbacılığın bu darece ilerlemiş 
olduğu bu asırda bile en zengin kütüphaneler binlerce seneden beri ancak 
4.000.000 küsür kitabı güç tedârik edebilmişler iken eski zamanlarda 
meselâ; Endülüs’te yüz binlerce hattâ milyonlarca kitabı bulunan 
kütüphanelerden bahsedilirdi. TahirHarunî de aynı yanlış yoldan gitmiştir. 
Bunu uzun uzadıya misâllerle izâha eserin hacmi ve mevzûu müsaid 
olmadığından yalnız iki misâl vermekle iktifa edeceğim!

Birisi, Trablusşam’da 3.000.000 diğeri İstanbul’da Süleymaniye’de 
1.500.000 ciltlik kütüphane göstermesidir. Trabulusşam’dakinin şimdi 
tahkiki mümkün değilse de Süleymaniye’deki kütüphanenin hakiki 
sayısını öğrenebiliriz.

İstanbul Maarif Müdürlüğü’nün 1936’da neşretmiş olduğu okullar 
kılavuzunun 79. sahifesinde bu kütüphanede ancak 34.668 kitap olduğu 
gösterilmesine nazaran “Tarihi medeniyette kütüphaneler” kitabının 
mübalağa derecesini bununla öğrenmiş ve ölçmüş oluruz.

Bu bakımdan Kahire’deki kütüphane için gösterdiği 1.200.000 ciltte 
de mübalağa vardır. Bu mübaleğah rakkamlar; garbın tenkit ve tedkik 
usûlünü çok iyi bilen yukarıda adları geçen değerli yardımcı profesörlerin 
de gözünden kaçmış olacak.

XI.11.62. 4>)
Kitap ve kütüphanelerden bahsederken memleketimizde kitap 

basılan yerlerin yani matbaaların tarihini ihmal etmek doğru olamazdı. Bu 
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mevzû etrafında Selim Nüzhet 1928’de yani Arap harfi bırakıldığı senenin 
onunda 14x20 ebadında 92 sahifesi metin ve 36 sahifesi vesâik kısmı 
olmak üzere 128 sahifelik bir eser neşretmiştir.

Bu eserde biz de matbaanın ilk tatbik edildiği 1729’dan sonra 
bilhassa İbrahim Müteferrika tarafından bastırılmış olan eserler ve açılan 
matbaalar hakkında izâhât verilmekte ve sonunda vesika addettiği şeylerin 
de fotoğrafları bulunmaktadır. Bu eser Türk matbaacılığının 200. yıl 
dönümünde ve o vesileyle çıkmıştır.

Ciddî ve esaslı tedkikâta dayanır ve okunmaya değer bir eserdir. 
İbrahim Müteferrika’nın bastırmış olduğu eserlerin tam bir listesi bu 
kitaptadır.

Fransız sefarethânesindeki matbaa ile Üsküdar ve Mühendishâne 
matbaalarının ve daha sonra Matbaa-i Âmire’nin basmış oldnğu kitapların 
hiç olmazsa frenklerin bu işi yapmaya başlamış oldukları 1284 senesinden 
evvel basılmış olanlarının fihristlerini yapıp neşretmesini de Selim 
Nüzhet’in himmetinden bekleriz. O, bunu yapabilir ve malzemesi de 
hazırdır sanırım.

XI.11.63. Türk Gazeteciliği
İstanbul’da Fransa sefarethânesinde 1797 sonra Mısır’da 1824 daha 

Sonra İzmir’de 1824 ve en sonra da İstanbul’da 1831 ilk defa çıkmaya 
başlayan gazete ve mecmualardan başlayarak son zamanlara kadar 
çıkanlar hakkında izâhât verir. 14x19 ebadında 92 sahifesi metin ve 68 
sahifesi vesika ki, cem’an 160 sahife hâlinde Selim Nüzhet tarafından 
tertip ve 1931’de Devlet Matbaası’nda tabettirilmiştir.

Vesika kısmında en meşhur gazete ve mecmuaların ilk sahifelerinin 
fotoğrafları bulundurulmaktadır. Selim Nüzhet 1831’den Arap harfinin 
terki tarihi olan 1928 senesi sonuna kadar İstanbul’da çıkmış olan gazete 
ve mecmuaların listesini de yine kendi eseri olan 1933 senesi matbûât 
almanağında bir cetvel hâlinde neşretmiştir. Bu listeye göre bu müddet 
zarfında Türkiye’de muhtelif dillerde 1. 457 gazete ve mecmua çıkmıştır. 
Bunun 230’u 1908 inkilâbmdan önce ve 1. 227’si sonra çıkmıştır.

Selim Nüzhet’in topladığı kolleksiyon yalnız İstanbul’da çıkan 
gazete ve mecmualara dairdir. Halbuki İstanbul’dan başka Türkiye şehir 
ve kasabaları ile Türkiye haricinde, meselâ; Mısır’da, Avrupa’da, 
Kafkasya’da, Rusya’da hulâsa bütün dünyada çıkan Türkçe gazete ve 
mecmuaları da toplamak ve istatistiğini yapmak elzemdir. Bu işin 
tekniğini iyi kavramış olan Selim Nüzhet’in himmetinden bu da beklenir.

Selim Nüzhet İstanbul’daki gazetelerin hiç olmazsa ilk nüshalarını 
yahut ilk ciltlerini bulmuş ve bunlardan yapmış olduğu kolleksiyonu
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Türkiye’de gazeteciliğin 100. yıl dönümü dolayısıyla Galatasaray Lisesi 
salonunda halka teşhir etmişti. Öteki kolleksiyonu ikmâle ve teşhire de 
muvaffakiyetini dilerim.

XI.11.64. (dk>
Üniversite kitapsarayı direktörü Fehmi Ethem’in eseridir.
İstanbul kütüphanelerinde çalışan hafız-ı kütüblere ders olarak 

verilen takrirlerdir. 1341’de Darülfünun Matbaası’nda 280 sahife hâlinde 
taşbasma olarak basılmıştır.

Fehmi Ethem, kütüphaneciliği garbda öğrenmiş, bu gün de 
İstanbul’un en zengin kütüphanelerinden birisinin başında bulunmuş bir 
mütehassıs olduğu için eserinin kitap ve kütüphane işleri ile uğraşanlara ne 
derece kıymetli bir rehber olacağını söylemeye lüzum görmüyorum. Ve 
bundan dolayıdır ki alâkadarları okumaya teşvik için münderecâtını 
göstermiyorum.

XI.11.65. l¿ii^j)
Bu da Fehmi Ethem’in eseridir ve yine İstanbul kütüphaneleri hafız-ı 

kütüblerine verilen derslerin zabtolunan takrirlerinden ibarettir. 1341’de 
166 sayfa hâlinde Dârülfünun Matbaası’nda taşbasma olarak basılmıştır.

Adı münderecâtını göstermekte ve kütüphanecilik adındaki eseri 
tamamlamaktadır.

Benim kanaatime göre tasnifi ‘aşarî memleketimizde kolay tatbik 
edilecek bir usûl olmadığı için bunun üzerinde fazlaca durmuyorum.

XI.11.66. (oLuUi)

Fehmi Ethem’in hafız-ı kütüblere verdiği konfranslann üçüncü 
kitabıdır. Ötekilerden sonraya kalmakla beraber onların mukaddemesi 
mahiyetindedir ve kitabiyât hakkında umûmî mütalaaları hâvidir. Bunun 
da 1341’de basılmasına başlanmış ise de basma işi 48 sayfada kalmıştır.

Münderecâtı: Kitaplar, kitabı teşkil eden anâsır, kitabın tarihi, tabaat, 
telif, tab’ ve kitapçılık, matbû kitabın fizyolojik şerâiti, kıraat ve kariler 
gibi bahislerden ibarettir.

Bu eserin tamamlanmamış olması kitap maraklılan ve kütüphane 
memurları için bir ziyadır.

*
* *
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Fihristlerden ve kütüphanelere dair eserlerden bahsolunurken tasnif 
usûllerine temas etmek ve bilhassa garp kütüphanelerinin şarka dair fih
ristlerini de göstermek lâzımdı. Uzun süreceği için bunları Bibliyografya 
adındaki başka bir eserimde tamamlamak üzere burada kitabın birinci 
kısmını bitiriyorum.

3/12/1936 OSMAN ERGİN
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YERİNDE BİR İZAH

Bu kitabın yazılması tasarlandığı zaman Cevdet’in arkadaşlarına, 
dostlarına ve talebelerine bir mektup göndermiş ve Cevdet hakkında yazı 
istemiştim. Gelen yazıların çoğunda bu mektuba atfen bazı satırlar 
görüleceğinden o satırların niçin yazılmış olduğu anlaşılabilmek için 
mektubu aynen neşrediyorum:

“Ölümü hepimizin yüreğini yakan değerli dostumuz Muallim Cevdet 
için: “Muallim M. Cevdet: Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi” başlığı 
altında bir kitap yazılması arzu ediliyor. Bu hitapta:

I. Cevdet’i yakından tanıyanların; ahlâkını, seciyesini ve İlmî 
kudretini iyi bilenlerin yazacakları tedkik ve tetebbûlarla hatıralarının 
bulundurulması,

II. Cevdet’in basılmış ve basılmamış eserlerinin, makalelerinin, 
mühim rapor ve lâyihalarının adları ile tahlilleri,

III. Ölümüne kadar durmadan, dinlenmeden topladığı vesikaların ve 
aldığı notların ilim âlemi için faydalı görülenlerinin ayrılıp neşri,

IV. 30 seneden beri toplayıp sağ iken İstanbul Belediyesi İnkılâb 
Müzesi ne vakfetmiş olduğu kitapların ve bunlar arasında bilhassa yazma 
ve nâdir eserlerin tam bir bibliyografyasının neşri: îlk taslak olarak 
düşünülmüştür.

Cevdet’i sevenlerden olduğumuz için bu eserin ortaya çıkışına sizin 
de gönülden iştirak ve yardım edeceğinizi biliyoruz. Şu hâlde:

A. Kitabın bu tarzda yazılışını muvafık görüyor musunuz? 
Görmüyorsanız daha ne gibi bahisleri ihtiva etmesini istiyorsunuz?

B. Cevdet’in İlmî değeri, ahlâkı ve seciyesi hakkmdaki fikriniz ve 
kanaatiniz nedir? Ahlâk ve seciyesinin sizce iyi ve kötü cihetleri nelerdir?

C. Cevdet’in muallimlikte, tedris usûllerinde, çalışma tarzlarında, 
öğrendiklerini söylemekte ve neşretmekte ne gibi husûsiyetleri vardı? 
Bunlardan hangilerini beğenir ve hangilerini beğenmezdiniz?

D. Cevdet; müktesebâtı ve bedenî kâbiliyeti itibarı ile ilim âleminde 
ve idâre sahasında daha yüksek mevkilere çıkâbilir ve bu sûrede 
memleketine, insaniyete, ilme ve binnetice kendisine daha çok, daha iyi 
hizmet edebilirken bir lise hocalığından yukarıya çıkamadı ve mahrumiyet 
içinde söndü gitti. Bunu neye atfedersiniz?

Bu kitap bütün kitaplarını vakfettiği belediyenin İnkılâb Müzesi 
tarafından vâkıfına bir şükran borcu ve ilim âlemine de bir hizmet olmak 
için bastırılacaktır. Binaenaleyh böyle bir kitap hakkında uyanan arzu - 
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dostlarından istenilen yazı lütfedilirse- kuvvede kalmayacak hemen fiiliyât 
sahasına çıkacaktır.

Cüretimin affını önceden dileyererek şunu da ilâve etmek isterim ki: 
Bu gibi adamların hayatları ve terceme-i halleri kalanlara ve gelecek nesle 
ibret ve örnek olmak için yazılır. Cevdet sağ iken ölenler ve kalanlar 
hakkındaki kanaatini açıkça izhârdan çekinmezdi.

Binaenaleyh kendisi için yazılacak yazının ve verilecek hükmün de 
bu maksadı temine yarayacak yani ibret ve örnek olacak şekilde açık ve 
kâri ifadeli olması lâzımdır. Ç®vdet’in iyiliği kötülüğünden -eğer varsa- 
hcrhâlde üstün geleceğinden onu sevenler de, kendi ruhaniyâtı da bu tarzı 
iyi karşılayacaklardır.

Yukarıdaki sorguların hepsi hakkında mütalaa dermeyân edilirse 
şüphesiz çok iyi olur. Fakat buna imkân yoksa sizce en iyi bildiğiniz veya 
gördüğünüz cephesinin uzunca ve etraflıca yazılması da işe yarayacaktır.

Bütün hazırlıklar yapı
larak kitap nihayet bir ay 
sonra matbaaya verilecektir. 
Böyle şeylerin sıcağı sıcağı
na yapılmasındaki lüzum ve 
faideyi takdir edersiniz. Şu 
halde bu müddetin sonunu 
beklemeyerek istenilen yazı 
-Cevdet’e son bir hizmet 
olmak üzre- bu bir ay içinde 
lütfedilirse bu isticalinizin 
bütün dostlar tarafından şük
ran ve memnuniyetle karşı
lanacağını arz eder ve resmi
nizi göndermeyi unutmama
nızı hatırlatarak bu vesileyle 
derin saygılarımı sunarım.”

İşte bu mektup ve rica 
üzerine en yüksek bir ilim 
müessesesi olan üniversite 
profesörlerinden muharrir
ler, muallimler, mürebbîler 
hattâ onların bilgilerini ba
san ve yayan mürettipler ve 
kitapçılara varıncıya kadar

Cevdet’in bu yazılarda kritik ve karikatürize 
edilen kılığını gösteren bir resmi
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58 kişi tarafından yazılıp gönderilen yazılan kitabın bu ikinci kısmına 
koydum.

Mektupta yazdığım gibi ben Cevdet’in yalnız lehinde değil 
aleyhinde de yazı istedim. Bundan dolayıdır ki, bazılarında birkaç satır 
bazılannda ise birkaç sahife Cevdet’in aleyhinde sayılacak yazılar 
görülecektir. Fakat bir şey daha görülecektir ki, o da Cevdet’in kötü 
görülen cepheleri iyi görülenlerden çok az oluşudur. Bununla beraber 
iyilik kötülük de nisbî değil midir? Birisinin kötü gördüğünü ötekisi iyi 
göstermektedir. Esasen kusursuz insan olur mu? Şu halde Cevdet’i bu 
zatlann şehadeti ile “iyi bir Türk mütefekkiri” olarak kabul edebiliriz. Ne 
mutlu ona ki bu kadar dostu ve iyi diyeni var.
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Senin ruh-ı müebbedle hayatın feyz-i daimdir 
Memâtın zindedir, nur-ı hayatın onda kâimdir 
Hayâtın çünkü manâsı değildir bir kuru heykel 
Fezâilden muarrâ şahs olur mu merdüm-i ekmel 
Bu insan heykelinde nur-ı âlâ, nur-ı irfandır 
Cihan ancak o irfanın ziyâsile fürûzândır 
Hayat-ı ademin zâhirde bir mevc-i muvakattır 
Fakat âsârı sabitse müebbed bir fazilettir 
Muhalleddir senin ruh-ı kemâlinden çıkan âsâr 
Seni tebcil eder ilminle her gün yâr ile ağyâr 
Cihan-ı ilm ü irfanda hakiki merd-i dânâsın 
Evet nur-ı kemâlâtınla âlâlardan âlâsın
Bu ömrün manevîdir, ömr-i sânidir denir amma 
Bu ömrün şân-ı ulvîdir, budur ömr-i ebed-peymâ 
Bu ömrün şânı ber-terdir, güneşlerden münevverdir 
Ziyâ kalbî olunca çünkü feyzi feyz-i ekberdir 
Cihan hayran-ı irfandır senin İlmî nikâhından 
Hayatın kadridir her anda tâbân şûlegâhından 
Ne zat-ı pâk idin Cevdet kemâlin nur-ı izettir 
Senin her varlığın ey şahs-ı âlî hep fazilettir 
Terâcüm levhasında ismini altın ile yazdım 
Mücevherlerle tarsi ettiğim hattı güzel kazdım 
Kitab-ı kâinatın levha-i kudret numûnunda 
Kitab-ı ömrünü telhis edip levhin derununda 
O levhi bir kitâbe eyledim senin mezarında 
Melekler aldı sonra astı arşın bir kenarında 
Cihan durdukça nâmın şûledâr olmak mukarrerdir 
Kitâben kubbe-i âlemde bir kandil-i en verdir 
O kandili alıp sonra semâvâta ayak bastım 
Süreyyânın yanında nâmına avizeler astım
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Bu da kandil-i sânidir seni tebcil için Cevdet 
Faziletle geçen ömre bu sûretle olur hürmet 
Nasıl olmaz ki on bin cilt idi destindeki âsâr 
Bütün vakfeyledin bir lütf-i âlî eyledin isâr 
Ganî adem değilken topladın mezkûr âsân 
Sevindirdin bu hayr-ı daimiyle cümle a’sân 
Değilsin meyyit-i câmid memâtm zindedir zinde 
Hayat âsân daim münceli senden bu gülşende 
Sana mersiyye yazmak bence bir noksan-ı ru’yettir 
Senin medhiyedir hakkın sözüm ayn-ı hakikâttir 
Hülâsa âlem-i irfanda nâmın çok muâllâdır 
Bu bir tevfik-i mevlâdır, bu bir baht-ı mücellâdır 
Dedim bâlâda: Geçti ömr-i pâkm ilme hizmetle 
Bilirdin beş lisan fahr eylemezdin ekmeliyetle 
Tevazu, hulk-ı âlî mefheret-sâz-ı kemâlindir 
Bütün ihvânı meftûn eyleyen Cevdet; bu halindir 
Diyar-ı Azerî’de evvelâ irfanı sen saçtın 
Birinci dâr-ı talimi gidip zahmetle sen açtın 
Senin fikrince imân nuru irfanla mukayeddir 
Bu nuru olmayan âvâre bir merd-i mücerreddir 
Bütün akvâm-ı âlemden bu sırrı her bilen adem 
Senin nezdindedir tebcile lâyık merdüm-i ekrem 
Bu bir mezhep değil meşrebdi, sende meşreb-i mahsûs 
Bu meşreb yazdığın âsâr-ı İlmiyen ile mansus 
Îlâhî marifetle müştegil her bir hakime sen 
Ölünce sineni eyler idin hürmet ile medfen 
Ne evlendin, ne de bir hâsılın var âb-ı sulbünden 
Çıkan âsâr ü evlâdın bütün envâr-ı kalbinden 
Senin çeşmân-ı feyyâzın hakiki çeşme-i irfan 
Senin emsâlini az gördü Cevdet dîde-i devrân 
Fürû-ı marifetle feyzbâr ol sahn-ı ekvânda 
Saçılsın daima nurun senin cennât-ı irfanda 
Nasibin şûledâr olsun en’âm-ı mevlâdan 
Demmâdem âtıfet envârı al envar-ı ukbâdan 
Cemalin geldi karşımda göründü nur-ı mestûrun 
Bu âtide olan sözler şenindir kavl-i mestûrun 
Bakıp da söyledin halkı cihana nush u pend ettin 
Desâtir-i bekâ evsâfın nushunla kaydettin: 
“Bu âlem mahşeri ezdâd olan bir dâr-ı ibrettir 
Haberdar olmamak Hak’tan bu âlemde ne gaflettir
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Bu imkân âleminden başka vâsi bir cihan vardır 
Onun sahnında da başka zemin ü âsûmân vardır 
Hayatın sırrını keşfet hayat-ı lem’adânnda 
Safaran ol vücud-ı mutlakın sen çifte darında 
Hayat-ı cavidân ile hayatı şûledâr eyle 
Tenahîden müberrâ âlemi darü’l-mesar eyle 
Hayatından garez halk-ı cihana hüsn-i hizmettir 
O hizmet sayesinde lütf-i Hakk’a mazhariyettir 
Hayatın zînet-i ulviyesi hulk-i kerimindir 
Bu haslet varsa sende bâis-i fevz-i azîmindir 
Bu hulk-i pâkı mahvettin ise evsâf-ı zatından 
Netice bir sıfırdır behresiz şânlı hayatından 
Cihanlar ilmine vâkıf olan bir merd-i dânâdan 
Şu beyti ben işittim geldi savtı semt-i balâdan: 
Cihan bağında ey âkil budur makbul-i ins ü cin 
Ne kimse senden incinsin ne sen bir kimseden incin” 
Cihanda elli bir yıllık hayat-ı müstearın var 
Bu müdette senin sa’y-i medîd ü bîşmarın var 
Adüvvün yok, hasûdun yok, sevilmez hasletin yoktur 
Seni ihvân içinde fart-ı hürmetle seven çoktur 
Fakat üç zat-ı âlî var senin aşkınladır marûf 
Beyanâtı bu üç zatın senin ezkârına matûf:
Biri ilm ile meşhur-ı zaman Mektupçu Osman’dır 
Biri Doktor Süheyl oldu o da aşkınla cûşandır 
Üçüncü zat ise müştak-ı irfanın olan Raif 
Bu üçtür en ziyâde zübte-i ahvâline vâkıf 
Zekâ müştakıyım Mecdi, zekâ maşûk-ı vicdânım 
Zekâ-yı Cevdet’in hayranıdır nazm-ı perişanım 
Zekâdan başka âlemde ne varsa zillidir nurun 
Zekâ işte bu nurundur, senin bir nur-ı mestûrun 
Zekâ bir nur-ı mevlâdır, furûğ-ı evc-i âlâdır 
Zekâ bahrinde âlemler birer mevc-i dilârâdır 
Ne çıkmışsa odur tevlîd eden ilm ü kemâlâtı 
O bir feyyâzadır coşan eder seyl-i füyûzâtı 
Bu mevce mevc olan derya-yı vahdet şûlegâhında 
Hakikat keşfi râzeyler, zekânın intibâhında 
Cihanı bulmadım Cevdet sana lâht olmaya şâyân 
Gönüller merkadin olsun senin ey zat-ı âlî-şân
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ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
Lise Edebiyat muallimlerinden

Muallim Cevdet merhûmu 1924/1925 ders yılı içinde tanıdım. O yıl, 
İstanbul Muallim Mektebi’nin son sınıfına girmiştim. Cevdet, bize içtima- 
iyât okutuyordu. İzzet Bey merhûmun içtimaiyâtını satır satır okur ve 
okuduğu satırları hayatî misâllerle şerh ederdi. Ders anlatışı, heyecanlı 
olmamakla beraber çok açık bulunduğundan ders alâkasız geçmezdi. 
Vazifesini çok ciddî bir sûrette yapan ve Muallim Mektebi’nin alt katın
daki küçücük odasında her giden çocuğun sorduğu suallere candan alâka 
ile uzun uzun cevablar veren, nöbetçi olduğu geceler vazifesini ciddiyetle 
yapıp her dolaştığı sınıfta çocukların hatırını soran, hulâsa kendisini tam 
manası ile talebesine vermiş bulunan bu muallimi bir iki hafta içinde 
sevmiştim.

O sıralarda Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi’nin Dr. Dozy’e 
reddiye olmak üzere yazdığı “Tarih-i İslâm’ım okuyordum. Miraç bahsi 
fikrimi karıştırmıştı. Bende herkes gibi Muallim Cevdet’e müracaatı 
kurdum. Nöbetçi olmadığı bir geceydi. Yemekten sonraki mütalaada 
yoklamayı müteakip odasına gittim. Kapıyı vurdum.

“Giriniz” sesini duyunca içeri girdim. Çok küçük mustatil bir oda, 
bir tarafta ancak kapının açılmasına müsait bir boşluk bırakan basit bir 
karyola, karşı tarafta küçük bir sandık, sandığın üstü ve yanı tavana kadar 
kitaplarla dolu. İngilizce, Fransızca, Arapça, Acemce ve Türkçe; ciltli, 
ciltsiz birçok kitap, aşağı yukarı belki beş yüzden fazla, ilk akla gelen şey, 
birbiri üstüne yığılmış olan bu kitapların içinden aradığını nasıl bulduğu 
düşüncesiydi.

Benim mütereddid halimi gören Cevdet oturmamı teklif etti ve 
sandığın ancak ilişilebilecek bir kenarını gösterdi, iliştim. Derslerinizi, 
mektebe ısınıp ısınmadığımı sorduktan sonra ziyâretimin sebebini açtım. 
Ahmet Hilmi’nin Mirac’ı tasavvuf! bir şekilde izâh ettiğini ve bu izâhı 
kavradığım halde hazmedemediğimi anlattım. Sana diyebilirim ki aynen 
şu sözleri söyledi:

- Eğer zamanın muhtelif tecellilerine, bilginizin zaman zaman 
tenevvüüne, ihâtânızm şümûlüne, maddî hayatın tekâmülüne, hulâsa her 
şeye rağmen imanınızı muhafaza etmek isterseniz bu izâhı kabul etmek 
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mecbûriyetindesiniz. Birer istiâreden başka bir şey olmayan dinî 
menkıbeler, olduğu gibi kabul edilecek olursa az bir bilgi karşısında ya 
şâirâne bir hayal, yahut da inkâr edilen birer hikâye haline girer.

Ve sonra Şehbenderzâde’nin izâhından daha mükemmel bir tarzda 
Mirac’ın tasavvuf! manâsını anlattı ve Pisagor’un Miracı’ndan da bahsetti. 
Odadan meşbû bir halde çıktım. Fakat gece yatağıma yattığım vakit 
Muallim Cevdet’in çok haklı olduğunu tasdik ettim.

Kendisinin, tasavvufu, işrakî mahiyette telâkki ettiğini hiç 
zannetmedim. Çünkü çok iyi görüştüğümüz halde bu husûsta hiçbir şey 
söylemedi ve ben de sezmedim. Ancak o, tasavvufa dinî nassları ve 
bilhassa menkıbeleri te’vil ve onları İlmî hakikâtlerle telif için müracaat 
ederdi. Onun tasavvufu irfanî ve İlmî bir tasavvuftu.

Erkek Muallim Mektebi’nden çıktıktan sonra İstanbul’da bulundu
ğum müddetçe rasgeldiğim yerde bana candan bir alâka gösterir, benimle 
uzun uzadıya görüşür, konuşur ve dertleşirdi. Bazı günler Beyazıt’ta KüL 
lük’te saatlerce beraber oturduğumuz olurdu. İstanbul’da bulunmadığım 
zamanlarda tatillerde kendisi ile mutlaka ve sık sık görüşürdüm.

Son zamanlarda bazı vesilelerle bu görüşmemiz daha candan bir 
mahiyet aldı. Muallim Cevdet’in bence en bâriz huyu şudur:

Sevdiğini candan sevmek; onun aleyhinde bulunanlara düşman 
olmak sevmediğini de hakîkâten sevmemek. Sevdiğine karşı sevgisini 
izhar ettiği gibi sevmediğine de sevmediğini izhar ederdi. En küçük bir 
meseleyi sevdiği bir adama hafif ve ağır konuşması ile uzun uzun izâh 
eder, fakat sevmediği bir adamın değil sözünü duymaya, hattâ yüzünü 
görmeye tahammül edemezdi.

Sokakta sevmediği bir adama rastlaşa yüzüne bakmazdı. Sevmediği 
adamları zemetmemekten de pek hoşlanırdı. Sevmediklerini sevmeyenler, 
Muallim Cevdet’in saygılı dostları sırasına girerdi.

Hastalıktan evvel Kitapçı Raif Yelkenci’nin dükkânı adeta buluşma 
yerimiz olmuştu. Orada uzun uzun konuşur, görüşürdük.

Derler ki, Muallim Cevdet, çok kıskançtır ve kitaplarını kimseye 
vermez. Ben de öyle zannederdim. Fakaf bu zannım tamamiyle yanlış 
çıktı. Merhûmun çok kıymetli kitaplarından bir çoğu bende haftalarca 
durdu. Hattâ sözünde durmak husûsunda en sağlam bir seciyeye mâlik 
olan merhûma karşı sözümde duramadığımı ve kitabını vaktinde 
getirmediğimi görünce itizar ettim. Bana: “Size göre değil, size göre değil, 
sizde istediğiniz kadar dursun! Kütüphanede tedkikle evde tedkikin 
arasında hayli fark vardır. İstediğiniz gibi tedkik edin, not alın” dedi. 
Tarihi epeyce eski bulunan bir Hacım Sultan Velâyetnâmesi belki on 
günden fazla bende durdu. Bu müddet zarfında bir kaç kere kendisi ile 
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görüşüp konuştum. Ağzını açıp istemedi bile. Bütün bunlardan anlaşılır ki, 
Cevdet merhûm, sevmediklerine karşı hırçın ve kıskançtı. Fakat şurasını 
da söylemek lâzımdır: Sevdikleri de pek azdı. Onda aslolan, muhabbet 
değildi. Kendisine fevkalâde hürmetkâr olanlardan başka herkese karşı 
hırçındı. Bu hırçınlığına çok nezih arkadaşım Doktor Ali Nihat, bir kere 
şâhit olmuş ve bana yana yakıla dert yanmıştı.

Muallim Cevdet’in İlmî değeri ve seciyesi çok yüksektir. Bildiği 
şeyi lâyıkıyla bilir, fakat tamamiyle hazm etmemiş bulunduğu için lüzum 
görmedikçe bilgisinden bahsetmez, hele münakaşaya hiç girişmezdi. 
Esasen kendisini teşhir marazına belki gençliğinde bile tutulmamış bir 
adamdı. Tabiîdir ki, böyle bir adam, bilmediğinden hiç dem vurmaz. 
Kendisini alâkadar eden bir mevzû üzerinde yazılmış yazıların İlmî 
değerini takdir eder ve istifade ettiğini çekinmeden söylerdi. Esaslı bir 
sûrette tedkik etmediği bir mevzûu şişirerek yutturmazdı. Hele kat’iyen 
yalan söylemezdi. İlmî hayatındaki bu dürüstlük maddî hayatında da bütün 
ifratı ile mevcuttu ve zaten kendisini en fazla titizlendiren de bu nokta idi. 
Bu husûsta Cevdet’e, hattâ mutaassıb diyebiliriz. Kanaatlerinde sarsılmaz 
bir sebâta mâlikti. Doğru olduğuna kâni bulunduğu bir fikri hiç 
değiştirmez ve hiçbir kimsenin hatırına, gönlüne bakmadan izhar ederdi. 
Esasen Cevdet’i bir lise hocalığından yukarı çıkartmıyan sebeplerden biri 
de bu huyudur. Hülâsa Muallim Cevdet, nevi şahsına mahsûs 
insanlardandı fakat, çok iyi, çok mükemmel bir insandı.

Duyunca rihletinfâni cihandan 
Dedim kerrübiyâna mülhak oldu 
Anınçün Bâkîya tarih-i tamı

CaZİ. J oldu

1354

ABDÜLKADIR ERDOĞAN
Türk-İslâm Müzesi Müdürü

Muallim Cevdet’in eskiden adını işitirdim. Üç yıl önce îstanbulda 
kendisini de tanıdım. Bir iş üzerine birlikte çalışırken onun değeri bence 
belli olmuştu. Bilgisi ve yurd sevgisi özlü idi. Yalnız Cevdet in olgun di
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mağına uygun olmayan bir eksikliği varsa o da yeni yollardan yürürken bi
risinde sendeler ve biraz geriler gibi görünmesi idi. Belki de bu eksiklik 
onun yürüyüşünde değil, benim görüşümde idi. Son günlerde yeni bir var
lıkla yine varılacak yere ulaşmış ve aramızda uzaklık kalmamıştı. Genç 
denecek bir yaşta bizden ayrılışına yanar, burada da adını saygılarla 
anarım.

4 ADALET
Tarihî Evrâk Tasnif Hey’eti Birinci Sınıf Kâtiplerinden

Muallim M. Cevdet hakkında yazılacak bir eser vesilesiyle kendisine 
karşı beslediğim şükran hissini izhar etmekten nefsimi menedemedim.

Cevdet’in ölümünden ve gömülmesinden sonra duyulan acılar, 
ölümü beklenirken hissedilenlerden daha başka ve daha ağır oldu.

Cevdet’i kaybeden dostlan fâzıl bir arkadaştan oldular. Fakat ben 
müşfik bir baba sahabetinden, her şeyi öğretmek isteyen dikkatli bir 
üstâddan ve hayatta pek az tesadüf edilen bir hâmiden mahrum kaldım ve 
bu hislerle müteellimim.

Onun hatırasını hürmet, iyilik ve yadımlarım minnetle kaydetmeyi 
ödenmesi lâzım gelen bir borç bilirim.

Ruhu şâd olsun.

5 AHMET AĞAOĞLU
Muharrir

Son günlerde gazete havâdisleri arasında gözüm birkaç satırlık hazin 
ve elim bir fıkraya ilişti. Bu fıkrada Muallim Cevdet’in vefatı haber 
veriliyordu. Kendi kendime: “Eğer o Cevdet ise gazeteler mutlak 
bahsederler” dedim. Çünkü merhûm pedagoji âlemimizde pek yüksek bir 
sima idi. Vaktiyle Dârülmuallimin hocası olmuş, birçok talebe yetiştirmiş, 
son zamanlannı da bir taraftan Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti’nde ve diğer 
taraftan da Hazine-i Evrâk’ta tedkikâta hayatını vakfetmişti.

Merhûm, rahatsız olmakla beraber, bunaltıcı müzayakalar içinde, 
kıvranmak ıztırabında bulunduğu halde bir tek dakika kendini bedbinliğe 
vermemiş, daima kuvvetli bir imanla çalışmış, mazbut hayatı ve temiz se
ciyesi ile akrânı arasında temâyüz etmişti. Otuz sene esnasında topladığı 
nâdir vesikaları ve kıymetli kütüphanesini İstanbul Belediyesi’ne hediye 
eylemişti. Böyle birisinin vefatı elbette ki herkesin gözüne ilişir 
zannediyordum.
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Fakat ne yazık! Takriben on gün geçtiği halde adı bile anılmadı. 
Yazık, çok yazık! Bu gibi mütevazı, mahviyetli ve çalışkan adamların 
kıymetini bilelim, hiç olmazsa öldükten sonra adını analım. Yoksa bir gün 
gelir kimsede çalışmak hevesi bile kalmaz!

Burada merhûmun hayatındaki îstanbulca bilimeyen bir sahifeyi 
anlatmak isterim: Bu sahife, merhûmun Azerbaycan Türklerinin uyanış 
tarihinde oynamış olduğ role dairdir.

Bundan tam otuz sene evveldi, yani Türkiyede henüz Abdülhamid 
rejimi bütün azametiyle hüküm sürmekte idi.

Rusyada ise -çarlık usûlü- hariçten Japonların darbeleri ile ve dahil
den de inkılâbcılarm ihtilâlleri ile zedelenip sarsılmaktaydı. Ben ve Hüse- 
yinzâde Ali bu vaziyetten istifade ederek o zamana kadar Türklere Türkçe 
gazete, mecmua çıkarmayı, Türkçe ders okutulan mekteb kurmayı şiddetle 
men eden Rus hükümetinden yevmî gazete neşretmek ve mektebler tesis 
eylemek müsaadesini kopardık. Gazeteleri tesis ettik. Mektebe gelince: 
Evvelâ muallim lâzımdı. Memlekette Türkçe tedris edecek muallimler 
yoktu. Her şeyden evvel bir darülmuallimîn açmak icabediyordu. 
Zenginlerinizi kolaylıkla kandırdık. Para hazırdı. Mektebi kurmak için de 
İstanbul’a birisini, bu işi becerecek bir muallim celbetmek için gönderdik.

İşte onun bu gelişi ile hayatımın en aziz, ve ihtiyarlık çağımda bana 
teselli ve zevk verecek bir hatıram alâkadardır. Bu hatıra: Hayatta insan 
için en zevkli ve en kıymetli şeyin, ülkünün tahakkuk etmiş olduğunu gör
mek olduğunda şüphe bırakmıyor. Kalan her şey; servet ü sâmân, makam, 
kudret, fakr, ihtiyaç, ıztırap, herşey hayatta iz bırakmayan bir hiçten iba
rettir. Bâkî kalan ve daima insana yaşama zevkini veren yegâne şey, 
ülkünün tahakkukudur. Şimdi gözlerimi yumuyor, merhûm Cevdet’in 
Bakü’ye gelişi zamanında -İstanbul’da olsun, Bakü’de olsun- Türk 
cemaatleri ile bugünkü cemaatler arasında bir mukayese yapıyor, husûle 
gelmiş olan tahavvüllerin havsalaya sığamayacak kadar geniş ve derin 
olduğunu görüyorum.

Avrupa’dan başımız ülkülerle dolu dönmüştük. Türk’ün şuur- 
lanması, kendini bulması, lisanın açılması, Türk kadınının manevî varlığı, 
Türk ailesinin daha yüksek esaslar üzerine kurulması, Türk zihniyetinin 
değişmesi, hak, hukuk hakkında başka düsturlara doğru yürümesi ve... ilh. 
Fakat ne rejim, ne de bu rejimler altında bunalmış cemaatler bu ülkülere 
kolay kolay yanaşamazlardı. Misâl olmak üzere işte size merhûm Cevde
t’in faaliyete başlaması esnasında vaki olan ve bugün herkesi hayretlere 
sokacak ve fakat o zaman pek tabiî bulunan hâdiseyi zikredeceğim.
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Binbir okşamakla, binbir yalvarmaklarla, binbir mevîze ve nasihat 
ile râm etmeye çalıştığımız okumak, yazmak bilmeyen zenginleri nihayet 
bir Türk darülmuallimîni kurulması için para vermeye razı ettik.

Cevdet bu darülmuallimînin programını hazırladı. Ayân ve eşrâftan 
mürekkeb bir meclis kuruldu. O meyanda Bakü’nün baş ahundu Hacı 
Mirza Ebu Türab da bulunuyordu. Bu yetmişlik ihtiyar, Bakü’nün en ileri 
geleni ve en sahib-i nüfûz ahundu idi. Kendisine inanmış öyle müridleri 
vardı ki bir işâreti ile tereddüdsüz adam öldürürlerdi ve bu hareketleri ile 
cennetin tam ortasında en güzel bir köşkle en nefis huri ve gılmanlara 
sahip olacaklarına derinden kânidiler. Binaenaleyh ahunda karşı söz 
söylenmez, her ne derse: “Beli, cenabı ağa, buyruğunuzdur” demelidir.

Cevdet programı okumaya koyuldu. Dersler, derslerin saatleri birer 
birer zikredildi: Hesap, tarih, coğrafya, kimya, fizik...Ahund uyukluyordu. 
Nihayet Cevdet okudu:

- Türk sarf ve nahvi!
Ahund gözlerini açtı ve üzerindeki abayı geri atarak:
- Ne mene?
- Türk sarf ve nahvi!
- Hayır! Böyle bir şey yohtur. Arapçadan başka hiçbir lisanın sarf ve 

nahvi yohtur. Türkçe ne menedir ki sarf ve nahvi ola? Hayır!
Zavallı Cevdet elinde kalem durdu ve etrafa bakındı. Herkes başını 

aşağı salmış, kimsede nefes almak kudreti kalmamıştı. Ahundun müridleri 
ise, kızgın kızgın etrafa bakmıyorlardı. Birkaç dakika bu öldürücü sükût 
içinde geçti. Nihayet ben dayanamadım ve büzüle büzüle, küçüle küçüle 
(Ah bu büzülmeler, bu küçülmeler!!).

- Cenab-ı Ahund! Her dilin kendisine göre bir sarf ve nahvi vardır, 
dedim ve misal olmak üzere kendi nâmımı alarak: “Ahmed, Ahmedden, 
Ahmede...”, diye tasrif etmeye başladım.

Ahund kızdı:
- Sus! Cahil! Arapça’dan başka hiçbir dilin sarf ve nahvi olmaz!
Müridler gözlerini bana doğru dikmişlerdi. Fakat ben dayanamadım:
- Cenab-ı Ahund! Meselâ Rusça’nın sarf ve nahvi vardır. Rus 

mekteblerinde tedris ediliyor.
Ahund bütün bütün kızdı ve bir küfür savurarak:
- Demek ki sen bizi Rus yapmak istiyorsun! Kâfir!, dedi.
Hayretler içinde kaldım. Millî mektebler tesisi için millî bir 

darülmuallimîn açmak, İstanbul’dan bunun için adamlar getirmek, Rus 
yapmak için imiş!

Cevap vermek istedim. Fakat muridlerden birisi ayağa kalkarak 
belindeki tabancaya el uzattı ve bana hitaben:
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- Sus! Yoksa hemen leşin ortada kalır!, diye bağırdı.
Etraftan da bana göz attılar, sustum.
Cevdet programdan Türkçe sarf ve nahvi çıkarttı ve bu suretle otuz 

sene evvel Bakü’de Türkçe’nin sarf ve nahvi olmadığına karar verildi !
Tabiî bu karar uzun müddet yürümedi. Mekteb açıldı ve Cevdet 

Türkçe sarf ve nahiv derslerini de muntazaman verdirdi.
Merhûmun kurmuş olduğu “Füyûzât” nâmındaki darülmuallimîni 

kendisinden sonra Hüseyinzâde Ali yürüttü ve bu mekteb Azerbaycan 
Türklerinin uyanışında en müessir bir âmil oldu. Onun yetiştirdiği talebe 
sayesindedir ki Azerbaycanca îstanbulcaya yaklaşa yaklaşa bugün iki 
lehçe arasında hemen fark kalmamış gibidir!

6 AHMET CAFEROĞLU
Unversite Profesörlerinden

Merhûm Cevdet’i, vaktiyle birlikte çalıştığı Azerbayca’nın ileri 
gelen münevverleri, pek iyi hatırlarlar. O, hayatının çok azını, fakat özünü 
Bakü’de, bin bir çeşit işler içerisinde geçirmiştir. Özünü, diyorum, çünkü 
Azerbaycan kadar hiçbir yer, merhûmun yaratıcı varlığını, kudretini, 
Türklüğe olan muhabbetini, insanseverliğini göstermeye müsaid 
olmamıştır. Çok az bir zamanda Bakü, âgûşuna aldığı Cevdet’i, muallim, 
mürebbî, taassub mücadelecisi, maarif nâşiri, mekteb müessisi olarak 
tanıdı. Üzerine aldığı bu kadar ağır ve mesuliyetli yükü, bugün Azerî 
münevverleri de hakkıyla itiraf ederler ki, Cevdet merhûm muvaffakiyetle 
başarmış ve üstelik Âzerî muhitine kardeş severlik hissini aşılamıştır. 
Kendisinden evvel, muâmmâ olan Türkiye, onun Azerbaycan’a gelmesi 
ile, bir kardeş ülkesi olarak tanındı. Ve Cevdet’e bağlanan muhabettinin 
bir hissesi de, Türkiye hesabına olmak üzere merhûmun şahsiyetinde 
tecelli ettirildi. Kim bilir, eğer bugünkü ağır şerâit olmamış olsaydı, kardeş 
Bakü ve Azerbaycan matbûâtı, merhûmu ne kadar hörmetle anacaktı ve ilk 
Türkiyeli hocasına son lâyıklı hürmetini verecekti.

Cevdet merhûmun Azerbaycan’a daveti ve gelişi, Azerbaycan ın son 
devir tarihini bilmeyenler için, alelâde bir hâdise olarak kalır. Halbuki bu, 
zannedildiği gibi, lâalettayin herhangi bir Türkiyeli’nin Azerbaycan a yap-
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tığı adi seyahatten ibaret değildi. Çarlık rejiminin ezici siyaseti altında, ce
hil ve koyu taassuba tapınılan bir çağda, Türkiyeli bir zatın Azerbaycan’a 
çalışmak için gelmesi, şüphesiz çok büyük bir tarihî kıymeti hâizdir. Hele, 
çarlık rejiminin serptiği cehil ve taassubun fevkinde, kendi dilini bilme
yen, ve “Türkçe’nin sarf ve nahvi olmaz” fetvası ile kendi benliğini seze
bilecek en basit derekeden uzak, hasta ruhanî sınıfa karşı, asla hiçbir mad
dî ve şahsî menfaat beklemeden, sırf millî ve manevî bir gaye nâmına, sa
bırla, ağırbaşlılıkla, mücadeleye atılmanın büsbütün başka bir değeri var
dır. İşte, bu değeri hakkıyla kazanmış olan Cevdet, bu kâbiliyetinden dola
yıdır ki, Âzerilerin kalbinde kendisine sevgi ve hürmet dolusu bir yuva 
kurmuştur.

Şâyân-ı dikkattir ki, merhûm Cevdet’in 1905 yıllarında ayak bastığı 
ülke kadar, arkasında bıraktığı kendi Osmanh ülkesi de, bu zamanlarda 
yüze gülecek bir çehre arz etmekten uzaktı. Burası, Azerbaycan’ı asla tanı
mazdı; aksine olarak Acem, Fars, Kızılbaş, Çerkeş, Dağıstan gibi dam
galarla, kendi hududu haricindeki Türk kardeşlerini damgalamakla ru
hunda saklı kötü taassubunu göstermiş ve burnu ucundaki bir kardeş var
lığını göremeyecek kadar körlük göstermiştir. Azerbaycan’dan Türkiye’ye 
gelmek çar rejimi tarafından yasak; OsmanlI’dan Azerbaycan’a gitmek ise 
halifecilik taassubu ile memnu olduğu bu zamanlarda, Azerî Türklerinin 
daveti üzerine Bakü yolculuğuna çıkan Cevdet, asla iki muhitin düşün
cesine uymayan, sağlam zihniyetle Azerbaycan’a gelen “ilk Türkiyeli” 
olmuştur. Eğer, bu böyle olmamış olsaydı ve merhûm Cevdet kendisinde 
küçük bir taassub ve üstünlük zihniyetini taşımış bulunsaydı, tabiatındaki 
ağırbaşlığıyla, sezilmeden ve bilinmeden, avantüriyecilik istikâmetini 
verebilecek olan bu uzun ve meşakkatli Azerbaycan seyahatine çıkmazdı. 
O, Azerbayca’nın ne olduğunu, ahâlisinin samimî ve öz kardeş 
bulunduğunu pek âlâ anlamıştı. Terkettiği Osmanh kozmopolitciliğine de 
bîgâne kalmıştı. Bundan dolayıdır ki, Cevdet Azerbaycan’a üvey kardeş 
değil, öz kardeş sıfatı ile ayak basmıştı. Kardeş seçiminde gösterdiği bu 
isabet Cevdet için en büyük bir meziyet olarak kalacaktır.

Lâkin, Cevdet’i kendi sinesine çağıran ülke o zamanlarda eski cehil 
ve taassuba karşı, yeni bir kalkınma ve kımıldanma harekâtına başlamıştı. 
1904 yılı Japon muharebesinden mağlûb çıkan çarlık Rusyası, ilk inkilâb 
ve dahilî karışıklık istidadını göstermeye başladı. Bütün Rusya hercümerc 
içerisinde idi. Çarlık Rusyası’nın merkezden uzak hududlarındaki Rus ol
mayan unsurları, hep bu vaziyetten istifade etmeye başladılar. 1905 yılın
da ilân edilen ve bütün Rusya dahilindeki kavimlere “İnsanî hukuk”u 
bahşeden (dekre) bu kalkınma için ayrıca bir vesile teşkil ediyordu. Azerî 
Türkleri de, tabiatiyle bu vesileden elden geldiği kadar istifadeye koyuldu.



OSMAN ERGİN 475

Eski taassubu ve cehli kökünden kaldırabilecek ilk radikal çare, mekteb- 
sizliği gidermek ve maarif-i halka götürmek olmuştu. Türklerle karışık bir 
şehirde yaşayan Ermeni unsuruna, ilk 1905 Rus inkılâbından daha çok 
evvel kendi çocuklarının terbiyesi için Türkiye’den ve Eçmiyazin 
şehrinden, muallimler ve mekteb kitapları celbetmek hakkı verildiği hâlde, 
Kafkasya İslâmları için Türkiye ile herhangi bir münasebet çar rejimi 
tarafından yasak ve bir iki sınıflı ibtidaî “Rus Tatar” adını taşıyan 
mekteblerden gayrisi, men edilmişti. Hattâ çarlık idâresi bununla iktifa 
etmeyerek, Kafkasya türküleri arasında mezheb farkını gözetmekle, millî 
bir Türk vahdetini parçalamaya her vesileyle çalışmış ve Kafkasya’nın 
merkezi olan Tiflis’de “Ali” ve “Ömer” adlı îslâmlara mahsûs mektebler 
açmıştı. Âzerî Türkleri, defaatla bu mekteblerin kaldırılması için teşebbüs 

ettiler, aldıran bile olmadı. Millî vahdete indirilen bu darbe, şüphesiz, 
kendisini bilen her Azerî’nin gözünden kaçmamıştı. îlk hamlede, yeni 
inkılâbdan istifade etmeye başlayan Âzeriler, Bâkü’de bir “Neşr-i Maarif 
Cemiyeti” kurdular. Cemiyetin fahrî riyasetini, her hayırlı işte öne düşen 
Hacı Zeynel Abidin Takiyef kabul etti. Varlığı ile kaynağına sadık, bir an 
için bile olsun milletini yadırgamayan bu saygılı milyoner, tabiatindeki 
sehâvet ve cömertlik ile, bu cemiyetin işine lâyıkıyla ehemmiyet verdi. 
Yeni kurulan “Neşr-i Maarif” derhal faaliyete başladı. Türk çocuklarına 
ana dillerini öğretecek mektebler açılmasına teşebbüs eyledi. Güdülen esas 
gaye, eski usûl üzerine, ibtidaî mekteblerde ders veren muallim sınıfını 
yeni açılacak olan millî mektebte yeni usûlü tedris üzerine hazırlamak ve 
bunları tekrar Türk köylerine yaymak idi. Bunun için ilk yapılacak iş bir 
darülmuallimîn açmak oldu. Bu hayırlı teşebbüsün maddî ağırlığını yine 
yukarıda bahsettiğim Hacı Zeynel Abidin üzerine aldı. Sözden fiiliyâta 
geçmek için bu işi bilen ve yapacak olan bir adamın Türkiye’den 
getirilmesine karar verildi. İşte, bu adam, ölünceye kadar Âzerîlere bağlı 
kalan ve her bir vesileyle Türkiyeli gençler arasında Azerbaycan’ı 
hörmetle yâd eden merhûm Cevdet idi.

Bakü’ye gelir gelmez, Cevdet kendi evinde imiş, gibi derhal işe baş
ladı. “Neşr-i Maarif’in Tarih, Edebiyat gibi ilim şubeleri riyasetini üzerine 
aldı. Yeni açılacak olan darülmuallimînin programını yaptı. Ağırbaşlılığı 
ve edebi ile Hacı Zeynel Abidin’in teveccühünü kazandı ve o zamanlarda 
kendisi ile beraber Neşr-i Maarif Cemiyeti’nde çalışan Kâzımzâde 
Abbas’ın dediği gibi, gayesine varmak için Cevdet herkese sükûnet ve 
nezâketle muamele etti. Lâzım olanlara dört kat selâm verdi, mutaassıb 
hocaların cahilâne kararlarına göz yumdu. Velhasıl, Azerbaycan a şuurlu 
muallimler kazandırmak için ne lâzımsa yaptı. Hattâ, izzet-i nefsinden bile 
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fedakârlık etti. Neticede anahtarı elde ettikten sonra ilk defa olarak 
Azerbaycan’da kurulan darülmuallimînin kapılarını açtı.

Cevdet’in ihzar ettiği program mucebince 1905 yılında, leyli ve 
nehârî olmak üzere, “Neşr-i Maarif’in Çember kentindeki binasında ilk 
Azerbaycan Dârülmuallimini açıldı. Mekteb ilk önceleri, ancak otuz kişi 
için idi. Program ise altı aylık kur mahiyetinde bulunuyordu. îlk müdâ- 
vimleri Türk köy mektebleri muallimleri idi. Bunlar, Türk çocuklarına, 
eski usûl üzerine, “Çereke” adh Kur’an surelerini muhtevi, kitapçıklar 
okuturlardı. İşte, yeni darülmuallimînin bunları yeni tedris usûlüne alıştırıp 
bunlar vasıtasıyla Türk köylerine yeni ruh ve yeni malûmât aşılayacaktı. 
Bu bakımdan darülmuallimîne çok büyük bir vazife ve ehemmiyet 
verilmişti. Cevdet bu ağır yükü hep kendi omuzlarında taşımak için davet 
edilmişti. Yalnız olmasına rağmen, asla vazifesinden çekinmedi ve işinin 
ehli sıfatı ile ilk hamlede, Bakü’deki ileri gelen muallimleri mobilize 
ederek kendi isteği dahilinde bunlardan bir heyet-i tedrisiye kadrosu 
vücuda getirdi. Bir az sonra bu kuvvetle de iktifa etmeyen merhûm, kendi 
talebeleri içerisinden en zekilerini seçerek, kendi nezâreti altında bunlara 
da ders verdirmeye başladı. Demek ki, koca mürebbî ve muallim çok az 
bir zamanda, zahmetinin mahsulünü toplamaya başladı. Hem “Neşr-i 
Maarif’in kendisinden beklediği oldu, hem de bir hoca sıfatı ile kendi 
emeline erişti. Artık muallim kadrosu hazırlanmıştı. Cevdet de daha fazla 
cesaret ve irâde ile işine devam edebilirdi.

Fakat, ihtiyaç yalnız okutucu muallim kadrosuna değildi. Yeni 
darülmuallimînin her şeyi noksan idi. Cevdet bunların hepsini düşünmek 
ve ölçmek zaruretinde idi. Her ne bâhâsına olursa olsun, ilk hamlede 
kitaplara ihtiyaç vardı. Cevdet bunu da temin etti. Neşr-i Maarif, hocanın 
intihâbı üzerine İstanbul’dan mühim bir miktarda kitab getirtti. Onlar 
talebelere ve muallimlere dağıtıldı. Kitap yoksuzluğunu gidermek için, 
Cevdet’in teklifi üzerine, İstanbul’dan getirilen kitaplar defaatla Bakü 
matbaalarında basıldı ve bu yolla bir gün olsun bile darülmuallimînin 
tedrisâtı aksatılmadı. Aynı zamanda Azerbaycan çocukları için mekteb 
kitapları temin edildi. Görülüyor ki, Cevdet bütün varlığı ile mesleğine ve 
mektebine sadık kalmıştı.

Merhûm Cevdet muallim olduğu kadar da mürebbî idi. Yeni ve ilk 
Azerbaycan Dârülmuallimin’in müdâvimlerini yalnız yeni tedris usûlüne 
alıştırmak hiç de kâfî değildi. Asırlarca, muhtelif yabancı tesir altında ka
lan Azerbaycan’ın İçtimaî hayatı birçok noksanlarla dolu idi. Çarlık reji
minin, mahallî ruhanî sınıfın teşvikiyle, saçtığı cehli kaldırmak, dinî taas
subu kökünden kesmek lâzımdı. Bu ise en çok darülmuallimîn talebesi 
vasıtasıyla kâbil olabilirdi. Cevdet, bu noksanları hem kendi ana yurdunda 
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ve hem Azerbaycan’da görmüş, ve iyice anlamıştı. Zâten, Azerbaycan 
münevverleri de bu yolda büyük adımlarla ileriye doğru yürümekte idiler. 
Cevdet dahi bu yolun kıymetli bir yolcusu oldu ve idâre ettiği darülmu- 
allimînin içerisinde, derslerinde, boş zamanlarda, hasbihallerinde, hep 
talebesine bu noksanları saymış, defaatla mazeretlerini anlatmıştır. Cevdet 
işe mekteb kürsüsünden başlayarak ahâliye doğru yürüyordu. Nitekim, her 
yıl mevlidin Rebiülevvelin 12’sinde mi yoksa 17’sinde mi tes’id edilmesi 
münasebeti ile kardeş arasında çıkan zıddiyet ve ihtilâfı kaldırmak için, 
Bâkü’de toplanan büyük bir halk içtimâında Cevdet de, kendi mürebbî 
mesleğine sadık kalarak, bir nutuk irâd etmişti. Ruhanî sınıfı bu mevlid 
meselesini had ve bıktırıcı bir hale sokmuştu. Bir an evvel meselenin 
kökünden halli icab ediyordu. Nihayet Cevdet’in de bulunduğu bu büyük 
mecliste, mevlidin ayın 17’inde bütün Azerbeycan dahilinde tes’idi kararı 
alındı. Böylece Cevdet’in Azerbeyca’nın İçtimaî hayat kurulurunda da 
rolü olmuş ve orada da kendisine bir hürmet ve hatıra bırakmıştır.

Cevdet, kendisinden beklenen bütün hizmetleri, bilâ mübalaağa 
yaptı. Yeni vatanına çok çabuk ısındı. Elinden geleni esirgemedi. Halûk 
tabiatı ona aculluğun mazeretlerini asla tattırmamış olacaktır ki, büyük bir 
sabırla bütün müşkülâtlan yendi. Daima ciddî, ağırbaş, ve sakin tabiatı ile 
Azerbaycan’ın Bakü’sünde büyük bir muhabbet kazandı. O, yerli 
kuvvetten istifade etmek yolunu bildi. Her kendisine mütahassıs süsü 
verenler gibi karşısına gelen hiçbir kuvveti boynuzlamadı, tam aksine 
olarak okşadı, kendisini sevdirdi ve Azerbaycan için hem kendi ve hem 
Âzerîlerin bilgisini bütün varlığı ile sarfetti. Cevdet mürebbîlik sımna, 
kelimenin tam manâsı ile vâkıftı. Emektar hoca Azerbaycan’ın inkişâfında 
ve yükselişinde kendi varlığını koymaktan çekinmedi, kadirşinas Azerî 
kendi büyüklerini asla unutmadığı gibi Cevdet’in de Azerbaycan için 
yaptığı iyilikleri ve hizmeti hiçbir vakit unutmayacaktır. El verir ki bu 
kadirşinaslığı gösterecek fırsat ele geçsin.

Cevdet’in Azerbaycan’da açtığı ilk darülmuallimînin pencereleri, az 
zaman açık kaldıktan sonra, rejimin yeni rüzgârı ile kapandı. Hacı Zeynel 
Abidin, hürmet ettiği Cevdet’i bir gün kendi evine davet ederek, teessüfle 
vaziyeti anlattı. Hocanın emeğine hürmeten vadedilen mükâfâtla geriye 
dönmesi temin edildi. Böylece Bakü’nün ilk darülmuallimîni Cevdet in 
eliyle açılmış oldu. Tanrı ona rahmet eylesin.
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7 AHMET HAMDI TANYELİ
Kitapçı

Cevdet’le Nasıl Tanıştım
Balkan faciası henüz bitmemiş, Çatalca’da döğüşülüyordu. Beyazıt 

Camii ve civarı hasta askerlerle dolmuştu. O vakitler hakkâklar çarşısı 
dışarısında kaşıkçılar kapısında büyük çınar ağacının önünde bir kitapçı 
dükkânım vardı. Hergün sokakları dolduran bu zavallı askerlerin yüzlerine 
melûl melûl bakar, müteessir olurdum.

Bir gün arkasında koyu renkte geniş bir pelerini olan bir adam yürü
meye mecâli olmayan bir Türk neferinin koluna girmiş, hatvelerini onun 
ağır yürüyüşüne uydurmuş, yavaş yavaş yürüyorlardı. Bu zavallıyı nereye 
götürmek istiyordu bilmem? İkisini de dükkânıma aldım, oturttum. İki çay 
getirttim. Cevdet içmediği için iki kadehini de sıcak sıcak nefere içirdik... 
O günü Cevdet’in yavaş ve fakat çok sert bir sesle söylediği sözlerin 
şiddetini hâlâ hatırlarım. Harbe sebebiyet verenlere, devleti o akıbete 
sürüleyenlere, memlekete o derin sefaleti yayanlara lânetler okuyordu.

O zavallı nefer yanımdaki aşçı Arnavud’un dükkânına, her sabah 
gelir, parası Cevdet’ten verilmiş çorbasını içer, giderdi. îşte Cevdet ile bu 
sûretle çok tesirli hisler altında tanışmıştık.

Ölümünden on beş gün evvel de onu yatağında bitkin, mecalsiz 
buldum. Bir vakitler halkın dertlerini söyleyip gezen Cevdet’i bütün 
ömründe hiç düşünmediği ve hattâ ihmal ettiği hayatında aziz canına 
düşmüş gördüm, birçok şikâyetlerini dinledim. Ne yazık ki bunları ölüm 
döşeğinde yapıyordu.

İlk defa teessürle tanıştığım Cevdet’ten yine teessürle ayrıldım. O 
günden sonra Cevdet’i bir daha görmeye tahammül edemedim. Son görü
şümde, ilk görüşüm kadar hazin olmuştu.

Cevdet’in Kitap Merakı
Cevdet kitap merâklısı değil, delisi idi... Onun merâkından, tedki- 

kinden hemen hiçbir kitap kurtulamazdı. Ben ona yalnız Türkçe kitaplar 
satardım. Mütareke senesinde, Beyazıt civarını Fransızların işgali sırala
rında hakkâklar çarşısı içersinden ilk defa Fransızca kitaplar satmaya 
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başladığım zaman bu lisanla yazılmış kitapların ilk müşterilerinden biri de 
Cevdet olmuştu. Türk matbûâtınm ilk devir gazetelerinin çoğunu da ona 
ben satmıştım. Tarihe ait olursa benden yazma da aldığı olurdu. Arabî, 
Farisî, yazma ve matbû kitapları, ecnebi müellefâtı, hemen her kitapçıdan 
alırdı. Kitapçı Bay Raif, hem en aziz bir dostu ve hem nâdir yazma bulan 
bir kitapçısı idi.

Biz kitapçılar kıymetli kitapları ona saklardık. Kitaba değerini veren, 
bol para bahşeden pek az kimse vardı. Biz ona kitap satar, bol parasını 
alırdık. O da memnun olur ve üstelik bize müteşekkir kalırdı. Kitapçıların 
ahbâbı ve iyi müşterisi olan Cevdet’in maaşının mühim bir kısmı, sanki bi
zim akaretlermizin varidâtı idi. Her ay muntazaman gelirdi. Bilâ-istisna 
her kitapçı ona vereceği bir kitabın bedelini umduğundan fazlası ile alırdı. 
Kitap borçlarını çok muntazam öderdi. Birimize, lüzum üzerine para vere
meyecek olursa, ay başı gelmeden evvel haber verir, itizar ederdi. Cev
det’in bir şeyi ucuz almak ve tasarruf etmek fikri çok kuvvetli idi. Kitap 
almaya gelince, çok zenginlerden ziyâde zengince davranırdı. Yirmi beş 
senedir -Faik Reşat merhûmla, şimdi Maarif Vekâleti erkânından birisi 
müstesna- ben ondan cömerdini görmedim veya bana tesadüf etmedi. Bir 
hatırası:

Sâtı’nm Dârüşşafaka veya Dârülmuallimin müdürlüklerinden birin
de bulunduğu zamandı. Mektebte talebelere muallimleri tarafından konfe
rans verilmeye başlanmıştı. Cevdet, “Ali Suavi” hakkında vereceği bir 
konferans için malzeme hazırlıyordu. Suavi’nin neşredildiği devirde “ihti
lâlci” tanılan Muhbir gazetesinin tam bir kolleksiyonunu arıyor, Ali 
Suavi’nin yazılarını bir daha okuyarak vereceği konferansı canlandırmak 
istiyordu.

O zamanlar benim Türk matbûâtınm ilk devir gazetelerinden toplu 
bir kolleksiyonum olduğunu bilirdi. Bir haftada iade etmek üzere Muhbir i 
ona vermiştim. Ne kadar sevinmişti. Aradan epeyce müddet geçmiş, bir 
türlü gazete cildini alamıyordum. Bir gün sıkıştırdım: “Sana üç aydır 
vermediğimin sebebi, vermek istemediğimdendir. Onun ancak benden 
parasını alabilirsin” dedi. Ben de Muhbir i kurtarabilirim ümidi ile çok 
yüksek bir fiyat istedim. Derhal, altın olarak çıkarıp verdi. Mübalağaya 
hamledilmesi ihtimalini düşünerek rakam söylemiyorum. Mamafih parayı 
aldım ve alırken de kızardım. Çünkü, Cevdet’in bütçesinden, -velev ki 
bulunmaz ve nâdir bir gazete kolleksiyonu için olsun- bu kadar para 
alınamazdı. Sonra, acısını çıkarmak için -Londra’da basılmış Muhbir 
müstesna- Ali Suavi’nin bütün âsânndan mürekkeb bir kolleksiyonunu 
kendisine hediye ettim. Çok, pek çok memnun olmuştu. O günü 
oturduğumuz bir yerde iki saat kadar hep Ali Suavi’den bahsettik. Sırası 
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gelmişken yazayım, Cevdet, Ali Suavi’nin hürmetle takdirkân idi. Yüksek 
bir mütefekkir ve derin bir hukuk âlimi olan Abdurrahman Adil Bey’in Ali 
Suavi hakkındaki tedkiklerini pek beğenir ve bu yazılan: “Allah için, 
matbûâtımıza verilmiş en kıymetli hediyelerdir” diyerek, takdir ederdi.

Malum olduğu üzere insanların en zayıf noktaları en çok sevdiği 
şeylere karşıdır. Cevdet de kitabı pek severdi. Hele nâdir ve münderecâtı 
itiban ile kıymetli bir kitap görünce mutlaka kendinde bulunmasını 
iseterdi. Onda bu temellük arzusunu yalnız kitaba karşı gördüm. Bu 
uğurda hayli fedakârlıklar yaptığını hepimiz biliriz. Nâdir bir nüsha eline 
girince kaybetmek korkusundan olacak, kimseye vermek istemezdi.

Cevdet’in Husûsiyetleri
Cevdet dürüst bir adamdı. Zannederim, bunda bütün tanıdıkları 

birleşirler. Dostlarını sever ve iyilik etmek isterdi. Her hakkı tanır ve bir 
şey öğrendiklerine alenî hürmet gösterirdi.

Bir gün Muallim Kilisli Rifat’ın ellerine sarılıp: “Benim Arabî 
hocamdır” diyerek şapır şapır öptüğünü gördüm, o kadar hak bilir ve 
kıymet-şinaslık gösterirdi. Kendinden de bir şey öğrenenlerin bu hakka 
riayetlerini beklerdi..

Cevdet ahlâka çok kıymet veren bir adamdı. Ahlâkî küçük bir kusur 
onun yanında büyük bir kabahat olurdu. Ahlâken tam bir adamı ancak 
kâmil ve seciye sahibi addederdi. Medh ü senâsmda bir kitap vücuda 
getirdiği müderris Bay Ahmet Naim öldüğü gün “memleket tam seciyeli, 
insan-ı kâmil numûnesi bir evlâdını kaybetti”, diyerek bana dert yanmıştı. 
Mamafih, Cevdet’in ahlâk telâkkisinde biraz husûsiyet, kendine mahsûs 
bir şey, ne bileyim, biraz başkalık vardı. Ahlâken mazbut yetiştirilmek için 
gençlerin tiyatrolardan, sinemalardan ve diğer küçük zevklerden mahrum 
bırakılmasını isterdi.

Ahlâken bir hata yapacağı korkusu ile tabiî hayatın icabı birçok 
şeylerden ve zevklerden nefsini mahrum etmişti. îtiyad yapmamak için 
kahve ve çayı seyrek içer ve nâdiren de dudaklarında sigara görülürdü. 
İtiyada mağlûbiyeti de bir ahlâkî noksan addederdi.

Çabuk müteessir olurdu. Cümle-i asabiyesi uzun münakaşalara, 
münazaalara mütehammil değildi. Hele ilmen dûnunda addettiklerine 
sözlerini aynen kabul ettirmek ister, muvaffak olamazsa münfail olur ve 
itirazlarına kızardı. Ne kadar belli etmek istemesede yüzü ve sözü hislerini 
ifşâ ederdi. İtidali bozulunca iddiasını inad şekline koyardı. Fakat, 
muhakeme ve mütalaaları, iknaiyâtı kuvvetli idi. Münakaşa ve 
mukabelelerinde nezahatten ayrılmazdı.



OSMAN ERGİN 481

Uzun ve dağınık söylerdi, lâkin tatlı söylediği için dinlenirdi. Tafsilli 
yazılarında bu halâvet yoktur.

Cevdet muahazaya hiç tahammül edemezdi. Hepimizin olduğu gibi 
şüphesiz onun da kusurları vardı. O, bilmemeyi bile bir noksan ve İlmî 
noksanları şahsına atfedilmiş bir kabahat addediyordu. Bundan, tıpkı cehli 
yüzüne vurulmuş bir adam teessürü duyardı. Cevdet kadar ilmine, ziyâde 
kıymet veren bir adam az bulunur. Halbuki bir adamın her şeyi bilmesine 
imkân var mıdır?

Cevdet, kendini muahaze edenlerin ekserisi ile dargındı. Bunda 
kabahat, Cevdet’ten; Cevdet’in zaafından ziyâde, arkadan söylemeyi yüze 
karşı söylemekten daha nazikâne addedenlerin sözlerini Cevdet’e isâl 
edenlere, dedikoduları yetiştirenlere râci kalır...Cevdet’e de böyle sözler 
taşınmış, herkesin hayatında olduğu gibi, kırgınlıklar ihdâs olunmuştur. 
Yalnız Cevdet, dargınlıkta da mutedil olamazdı.

İşi husûmet derecesine çıkarırdı. Kendini kıranlara ve kızdıranlara 
ağır sözler sarfederdi. Onun için Cevdet ile darılanların müteâkiben, bir 
daha birbirleri ile barışmalarına imkân yoktu. Cevdet, bu hissinde de 
şiddetliydi.

Cevdet’in biraz da gayr-ı şahsî hoşnudiyetsizlikleri vardı. Meselâ; 
Ali Emiri’yi pek sever ve çok hürmet ederdi. Ali Emiri’nin millete, müzesi 
ile beraber kıymeddar bir kütüphane hediye ettiren âtıfetine, âli
cenaplığına hürmetsizlik gösteriyorlar diyerek, Ali Emiri’yi sevmiyenleri, 
hiç sevmezdi. Ve, kusursuz insan arayınca sevecek hürmet edecek kimseyi 
bulamayız ve hiçbir kütüphaneye tek bir kitabını vermeyen adamların Ali 
Emirî ile boy ölçmelerini çok garip bulurdu. Ve bunda birazda haklıydı...

Asabiyetinin müsbet bir sebebi:
Cevdet’e -hafifinden başlayarak ağırına kadar- titiz, huysuz, sinirli 

diyenler ve şâire hamledenler var. Şüphe yok ki Cevdet’in cümle-i 
asabiyesi düzgün değildi. Onun ef’alinde, hallerinde görülen tahavvüllerin, 
intizamsızlıkların ve biraz ters görüş ve düşünüşlerin menbaları da hep 
buraya varır... İnsanlar, istendiği ve istediği gibi olamıyor. Yaradılış icabı 
harekette, bir dereceye kadar muztardırlar...

Küçük çocuğum, mûtâd üzere, bir kış yine hastalanmıştı ve ben de, 
daha çoğu anasının hesabına kederleniyordum. Teessürümü gören Cevdet 
beni teselli ediyor ve tedavi eden doktorların çocuk hakkı ndaki 
düşüncesini anlamak istiyordu.

Kabinesinden evimize gelinceye kadar doktorla çocuğuma daiı 
konuştuklarınızı kendisine anlattım. Muayeneden sonra çocuğun 
sıhhatsizliğinde, büyümemesinde ve iştahsızlığında alkolün şiddetli 
tesirini bulduğunu söyledim. Derin bir alâka ile dinledi... Her akşam 
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aldığım rakının, doktorun yaptığı otuz senelik yekûnunu öğrenince 
vücudum bu kadar alkolün girip çıktığına inanmak istemedi. Cümle-i 
asebiyemin, sıhhatimin nasıl olup da harap olmadığına hayret etti de:

- Babalar içer, zevk eder, ıztırabını zavallı çocuklar çeker, dedi ve 
devam etti.

- Benim babam da içerdi. Hattâ anneciğimi, sarhoş iken incittiği de 
olurmuş. Bende onun rakı zevkinin neticesini hâmilim ve muztaribim 
dedi...

O günü, rakıyı bıraktırmak için bana işretin aleyhinde uzun uzun 
mütalaat beyân etti. Birçok nasihatlar verdi. Onu müstarih etmek için 
ertesi günü işreti terk ettiğimi, yalandan müjdeledim. İnandı ve çok 
sevindi. Cevdet’in bazı hallerinde bir çocuk saffeti vardı. Rakı içmeye 
devam ettiğimi, vefatına kadar ondan sakladım ve onu inkisara uğratmak 
istemedim...

Cevdet’i âsi ve titiz yapan sebeplerden biri de, demek şu sarhoş bir 
babadan dünyaya gelmiş olmasıdır. Bence iki âmil daha mühimdir:

1. Hayatını, hayatî vazifelerini ve yaşayışını tanzim edememesi, 
yemesinde, yatmasında ve tabiî ihtiyaçlarının istifasında herkese 
benzememesidir.

2. Obur ve doymaz adamlar gibi, Cevdet hemen ne görse okuyarak 
ve mütemadiyen okuyarak dimağına, defterlerine tertipsiz, tasnifsiz bir 
şekilde doldurmasıdır. Ve nihayet bir gün bu hamulenin ve bu 
intizamsızlığın altında ezildi, gitti. Ne yazık? Kimbilir? Bunları ona 
yaptırtan yegâne sâik, kendi tahmin ettiği gibi sarhoş bir babadan doğması 
mıdır? Belki de. Eğer buna inanırsak, demek Cevdet, doğuşta bedbahttır:

Bilinse sırr-ı hilkat kimsede taksir yoktur yok

İnziva Arzusu
Cevdet, cemiyet hayatını, toplantıyı, uygun bir kaç arkadaşla kır 

gezintisini severdi... Buna rağmen yalnızlıktan yine hoşlanırdı. Ve çok 
defa onun için bu bir ihtiyaç olurdu. Bir defa, herhangi bir mesâiden o, 
yorgun ve bîtâb çıkardı. Iztırap veren baş ağrılarını, ya boğazın bir 
sahilinde veya İstanbul’un köşe bir yerinde, bir ağaç altında bir kaç saat 
oturarak teskine, uyuşturmaya çalışırdı...Dinlenmek için gittiği yere kitap, 
okuyacak bir şey götürmezdi...Sükûndan tam bir istirahat ve bir istifade 
çıkarmaya çalışırdı.

Son dört senedir hemen her gün, hâsseten yaz günleri Cevdet ile 
beraberdik. İşten sonra geç vakite kadar arasıra Gülhâne Parkı’nda, Maçka 
ve Yedikule bahçelerinde ve ekseriya Beyazıt Camii dışında, yabani 
kestane ağacının, o sahayı serinlendiren gölgesi altında bir masa başında 
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sakin, saatlerce oturur, dinlenirdik. Huzur hissedince “Oh! Bu mübarek 
ağaç burayı ihya ediyor” derdi...

Onunla Boğaz’a gittiğimiz de olurdu. Bazı tatil günlerinde ve çok 
defa adi günlerde gitmeyi tercih ederdi. Yollarda, vapurlarda gürültülü 
kalabalıklardan bizar olurdu. Kendi arzusuna uyup beraber gittiğim gün 
işimi biraktığım için bana yevmiye verdiği de vaki idi. Almasam da 
kızardı. Bir gün, biraz fazla yapılan masrafa iştirak edeyim, dedim. 
Söylediğime beni pişman etmişti. Görülüyor ki Cevdet’in hisseti yoktu. 
Hesabını bilmek başka, hasislik yine başkadır.

Herhangi bir gün “haydi Boğaza gidelim” dedi mi, ben dünden 
hazır, hemen uyardım. Bir vapura atlar, tenha bir yerine oturur, her iki 
sahilin mütemadiyen değişen ve güzelleşen manzaralarına 
dalardık...Vapur bizi bir sahile çıkarır, serin bir sahada dinlenir ve geç 
vakit dönerdik...Hey gidi günler, hepsi birer hayal oldu...

Geçen yazın çok sıcak ve pazar olmayan bir 
günüydü...Yiyeceklerinizi İstanbul’dan, et ve yoğurdu Beykoz’dan tedârik 
ettik. İçinde yemek takımları olan sepetimizi, paketleri birine taşıtarak 
yola düzüldük. Yûşa Tepesine gidi yorduk...Beykoz çayırından, iki sıralı 
ağaçların altından geçerek, bej renkli şemsiyesinin altında, kolkola, tatlı 
tatlı, konuşa konuşa, dağ yolunu döne döne uçurumlarına baka baka, 
ağaçların gölgelerinde mola verip dinlene dinlene tepeye 
vardık...Soyunduk, dokunduk, biraz dinlendik. Ben aşçı oldum, o 
sofracı...Hazırladığı ayran şişesini o tepedeki derin kuyudan çektiğim 
soğuk suyun içine koydu. Salataları yapmaya, sofrayı kurmaya başladı. Bu 
gibi işler eline hiç yakışmıyordu. Ben cızbız köftelerini yaptım, ocağımı 
yakdım. îki küçük masayı birleştirerek bir sofra kurduk...Dört kişiye yeter 
yemeklerimizi ortaya aldık. Büyük bir iştahla yiyorduk...Cevdet, sarılı ve 
beyazlı bir ineği okşayarak, çardağın altına uzattığı ağzına ekmek vererek 
gülüyordu, hoşlanıyordu. Ben de, evlâdını eğlendiren ve dinlendiren bir 
baba hissile zevk duyuyordum...

Mütemadiyen serin serin esen rüzgâr asabımıza tam bir sükûn, 
soğuk ayran içimize ferahlık veriyordu.

O günü akşama kadar çok rahat ve çok müstarih bir gün geçirdik...
İnsanın içindeki ezginlikleri, üzüntüleri derinliklerine çeken 

Boğaz’ın koyu mavi sularına, kıyılarına doğru, Anadolukavağı na indik ve 
oradan vapura bindik. Güzel geçen bir günün hatıralarını üzerimizde, 
zevklerini ruhumuzda taşıyarak avdet ediyorduk. Beşiktaş a çıkan 
gençlerin vapurdaki arkadaşlarına bağrışmaları ve onların mukabeleleri, 
bu şen ruhların aşan neş’eleri Cevdet’i fena halde kızdırmıştı. Onun 
feverânını teskin müşkülce oldu. Daha ziyâde etraftan sıkıhyoıdum. Ne 
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olmuştu? Hiç yoktan bunu nereden çıkarmıştı? İstemediği insanlar 
arasında bir saat bulunmaya, vapurda bir saat oturmaya bile onun asabı 
müsaid değildi...

Bu yaz yine nasip olur da Yûşa Tepesi’nde, Anadolukavağı’nda ve 
Emirgân sahilinde, asırlar görmüş ağaçların serin ve sükûn veren gölgeleri 
altında yalnız oturursam melûl melûl hep seni anacağım, beraber 
geçirdiğimiz günleri yâdedeceğim. Zavallı Cevdet! Dünkü şeylerde artık 
bunlarda, bu günün elem verici birer hatırası oldu...

Medrese Tahsili
Cevdet, Dârülmuallimine girmek için imtihan vermeye geldiği gün 

yapılan husûsî bir yoklamada, yaşına göre Arabi’nin mebadisini iyi 
bildiğini ve müsabakada Arabîden iyi not aldığını Kilisli Bey Rifat’tan 
duymuştum. O vakit ki mekteblerimizin tahsil usûlü bir talebeye o kadar 
Arabi öğretebilir miydi, zannetmiyorum? Cevdet ya husûsî Arabî dersi 
almış veya bir medresede ders görmüştür. Bence, netice birdir. Yani 
medreseye devam etmekle hariçte medrese tahsili görmek arasında büyük 
bir fark yoktur. Mesele, medresenin köhne ve ziyânkâr zihniyetinin basit 
ve basiretsiz adamlar tarafından genç bir dimağa aşılanmasıdır. 
Darülmullimîne girerken giyinme tarzı ve tavırları de bunu müeyyeddir.

Cevdet üzerinde bu kara ve kuru taassubun artmasına, Arap lisanını 
sonradan iyi öğrenmesi ve bu lisanın fesahat ve belâgatının ve Arapça 
yazılmış birçok dinî ve serî kitapları okumasının çok tesiri olmuştur, 
çünkü Cevdet inanarak okumuştur.

Cevdet’i tanıyan bir dostum bir gün bana “Cevdet, (şer’iât)ı tedkik 
edeceğine, (hoca)ları okuyacağına (tarikat)ı tamîk edip (tasavvufla 
meşgul olsaydı başka bir adam olurdu”, demişti. Herkes yaradılışına 
uygun nasibini, derviş ağzı ile yazayım, herşeyden ezeli kısmetini 
alır...Şayet dostumun dediği olaydı, Cevdet dünyaya, hayata ve yaşayışa 
değeri kadar ehemmiyet ve kıymet veren hür ve serbest bir Bektaşî değil, 
belki en mükemmel ve mukayyed bir (Halidî) dervişi olurdu. Fakat, en 
zehirlenmiş bir adam kalırdı...Zira, onun fıtratı ona müsaiti...Avrupa’nın, 
üç medenî milletinin lisanını bilen Cevdet, biraz resmî ve daha çok husûsî 
hayatında nasıl ki tam bir (şark)h kalmıştı. O şerâit altında, bu kâbiliyette 
(bu Cevdet) olması bile memlekete ve cemiyete bir kârdı...

Cevdet’te görülen bir mutaassıb vâiz hali1 ve medrese kokusu hep 
buradan çıkıyordu...Bunun, bir cereyan halinde onu sürüklemesi 
mümkündü.

1 Askerî Din Dersleri, M. Cevdet 1928
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Fakat, onda pek çok sevdiği Türk ulusuna, Türk harsına ve türk 
talihine hizmet etmek emeli o kadar yüksek ve coşkundu ki bu taşkınlık 
her şeyin önüne set çekti ve hâil oldu.

Cevdet’in ölümü ile bugün memleket olgun bir tarihçisini, mesleğini 
seven bir muallimini ve dostlan da kıymetli bir arkadaşlannı kaybettiler. 
Fakat kitapçılar, en iyi ve en çok kitap alan, kitaba değerinden çok fazla 
kıymet ve zengin olmadığı halde zenginlerden çok fazla para veren daimî 
bir müşterilerinden oldular. Meraklı ve paralı müşterileri günden güne 
azalan zavallı kitapçılar...

Şâir Bâki’nin meşhur şikâyeti bu günde tekrar edilebilir. Biz hâlâ 
değerli bir adamımızın kadrini ziyamdan, ölümünden sonra biliyoruz. 
Fakat, Cevdet daha sağlığında iken münasebetini kestiği müesseseden 
büyük bir kadirşinaslığa, yardıma mazhar oldu. Bu teveccüh onun ilmine 
verilen bir (kıymettir) ve ömründe gördüğü yegâne (mükâfat) da bu 
olmuştur...

Ölümlerinden sonra, kendinden daha çok hizmet etmiş ve tanınmış 
fânilere: Ahmet Midhatlara, Mahmud Sadıklara, Ahmet Rasimlere, Ziyâ 
Gökalplara ve Süleyman Naziflere ve emsâllerine yapılamıyan bir lütfa da 
uğradı...

Bay Osman Ergin’in bir arkadaşa kıymet veren ve kadir bilen 
mesâisi ile Cevdet’i seven dostlarının kalem yardımları ile (hattâ 
fazlasıyla) hayatı için şu kitap vücuda getirilmesi de ikinci bir lütuf 
olmuştur.

Cevdet, Türk mütefekkirleri arasında bu yüzden olsun mutlu ve 
mes’ud bir adamdır.

8 AHMET KEMÂL
Beykoz. Belediyesi Baş Kâtibi

Rus-Japon harbinde Ruslar dahilî ihtilâllerden bir dereceye kadar 
kendilerini kurtarmak için ekalliyetlere bazı müsaadelerde bulunmuşlardı. 
Azerbaycan Türkleri de bundan istifade ile bazı millî müesseseler açmaya 
teşebbüs ettiler. Bunlardan biri “Cemiyet-i îslâmiye” ve onun açtığı 
mekteblerdir. Ben bu sıralarda Kahire’de muhterem üstâd Ubeydullah ve 
İzmirli Hicviyeci Eşref ile sahibi bulunduğum Doğru Söz gazetesini çıka
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rıyordum. Şimdi emrâz-ı cildiye müderrisliğinden mütekaid pek değerli 
Türk âlimi Hüseyinzâde Ali Bey bu esnada Bakü’de haftalık Füyûzât 
mecmuasını neşrediyordu. Kendisi ile vaki olan muhabere neticesinde be
nim Bakü’de, Türk muhitinde yeni doğan inkilâba yardım etmekliğim için 
oraya gitmekliğim kararlaştırıldı ve hemen gittim (1322 senesi). Orada 
muhterem üstâd Ağaoğlu Ahmed’in gündelik Güneş ve Hüseyinzâde 
Ali’nin haftalık Füyûzât ve Tiflis’te mizâhî Molla Nasreddin gazeteleri ile 
yenileşmek istemeyen ve ekseriyet-i azimeyi teşkil eden tabaka-i 
mutaassıbaya karşı ateşli bir cidal açıldığını ve Cemaat-ı İslâmiye 
tarafından Kafkasya’nın ötesinde berisinde mektebler açılmaya 
başlanıldığını gördüm. Bu gazetelerden başka İran konsoloshânesi 
tarafından Hakayık ve Haşim Bey isminde biri tarafından da Ahundlar ve 
tabaka-i mutaassıba organı olan Taze Hayat neşrediliyordu. Ben 
Füyûzât'da bunlarla uzun müddet ve pek yorucu gayretle didindikten 
sonra Füyûzât kapatıldı. Fakat bu zamana kadar da mektebler keyfiyet ve 
kemiyetçe hayli yol almıştı.

Beni Bakü’ye şimendüferle yirmi dakika mesafesi bulunan 
Balahan’daki mektebin başına geçirdiler. Bakü’daki münevver kitapçıları 
İstanbul’a şevkettim ve bütün tedrisâtı İstanbul kitaplarından yapmaya 
başladım. Bu diğer mekteblere de örnek oldu. Bundan sonra İstanbul 
kitapçıları ile Bakü kitapçıları arasında kuvvetli bir temas başladı. Ve az 
zaman içinde bütün Kafkasya İstanbul evrâk-ı matbûası ile doldu. 
Mektebler ilerledikçe muallim ihtiyacı arttı ve bir muallim kursu açmak 
düşünüldü. İşte kıymetli Muallim M. Cevdet'in Bakü’ye getirilmesi bu 
lüzuma mebnidir ki bu da 1323 senesine müsâdiftir. Çarlık Rusyası’nın 
bizi orada uzun müddet bırakmayacağı âşikâr olduğundan bu kursa çok 
ehemmiyet verildi. Ve M. Cevdet de yaratırcasına muallim yetiştirmeye 
muvaffak oldu. İstanbul’dan Baha Said ve Darüşafaka’dan mezun 
Beşiktaşlı Küçük Fuad gibi değerli zatlar da Bakü’ye gelerek bu mesâiye 
iştirak ettiler. Neticede:

1. Gençler ve bilhassa çocuklar Osmanlıca konuşmaya başladılar. 
Hattâ iş büyükler arasında bile sohbet esnasında “Osmanlıca bir kelime, 
bir cümle söylemek”le bir zarafet yapmak derecesine vardı.

2. Talik bozması olan yazılar kâmilen yerlerini rikaya terketti.
3. Şiilik, Sünnîlik yüzünden birbirine el vermeyen halkın çocukları 

bir arada okumaya başladı. Bu iki mezhep halkını daima ayrı bulundurmak 
için Tiflis’te Şiilere mahsûs bir Şeyhülislâm ve Sünnîlere mahsûs da bir 
Müftü vardı. Ve bunlar Çarlık Rusyası’nın elinde halkı idâre için bir âletti. 
Birincisi tarafından hattâ genç bir muharrir tekfir bile edilmişti.
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1323/1324 senesi tedrisâtını ikmâle bir iki ay kalmıştı ki Türkiye’de 
Meşrutiyet idâre ilân edildi ve hepimiz senelerden beri mütehassın oldu
ğumuz vatanımıza döndük. Bu bir sene içinde mesâimiz hiçbir taarruza 
uğramadan muvafakiyetle yürüdü.

îstanbula geldim. .Bir aralık Talât’ın beni görmek istediğini eskiden 
matbûât arkadaşım olan Kara Kemal’den haber aldım. Tayin ettiği günde 
Nuruosmaniye kulübüne gittim. Kara Kemal’in odasında Talât, Cavit, 
Kara Kemal, murahhas-ı mesul Hilmi oturuyorlardı.

Bir saatlik âfâkî sohbetten sonra Talât:
- KafkasyalIların OsmanlIlarla alâkası nasıldır?
- Bu bâbda bir KafkasyalI’nın senden hiç farkı yoktur.
Öyle açıkça konuşabiliriz. Meşrutiyette senin çok hakkın vardır. Ona 

bir zarar gelmesini istemezsin ve bilirsin ki onun düşmanı 
Abdülhamid’den ziyâde Çarlıkdır. Bugünlerde Çarlık tarafından 
Türkiye’ye karşı hasımâne bazı hazırlıklar yapıldığını haber aldık. Eğer bu 
hareket bugünlerde ve âni olarak vaki olursa dahilî karışıklıklarla 
birleşecek olan bu hareket meşrutiyeti de, memleketi de elden çıkaracaktır. 
Düşündük ki biz de Kafkasya’da bir hazırlık yapalım. Yani Rusya’ya karşı 
bir “ileri karakol” vücuda getirelim. Çarlık tarafından bize bir taarruz 
vukuunda onlar harekete gelerek bu taarruzu biz toplanıncaya kadar 
oyalasın.

- Yani birkaç gün daha nefes mi alalım diyorsun. Azizim, biz şu 
aralık Ruslara karşı geldik mi bittik demektir. Siz Rusların Türkiye 
hakkmdaki nokta-i nazarına muhalif devletlerin müdahalesini temin 
etmezseniz Kafkasya’da vukua getirilecek üç beş günlük hareket Türkiye 
ile beraber KafkasyalIları da aynı akibete sürüklemekten başka bir netice 
vermez. Aklıma gelmişken sorayım: Yoksa kendinizde mi bir tasavvur 
var? Dahilî kargaşalıkları teskin için halkı harbe sürüklemek de modası 
geçmiş bir diplomatlıktır. Lâkin maazallâh!

Cavid Bey: — Şimdilik öyle bir şey düşünülemez. Biz sizin 
dediğinizi yaptık, bilhassa Almanya ve Avusturya’dan kat’î ve samimi söz 
aldık. O ciheti merâk etme. Yalnız sen Bakü’ye dön, fikirleri hazırlamaya 
çalış. Biz sana lâzım olan herşeyi hazırlayıp göndereceğiz. (Para, silâh) 
sen gelecek arkadaşlara rehberlik et.

Bu muhâvere üzerine mutabık kaldık. Bende Kafkasya ya döndüm 
ve eski mektebime davet edildim. Bu sefer halka gece kursları açtım. Ve 
çok rağbet gördü. Halk ile artık Osmanhca-Azerbaycanca arasında bir 
lisanla konuşuyorduk. Bu iki lisanı telif ederek onlara Füyûzât-ı kıraat 
isminde bir de kitap yazdım.
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Birgün mektebin bahçesinde intihab yapılıyordu. Evvelki senelerde 
mühür basan halkın bu sene imza ettiği intihabı idâre eden komiserin 
nazar-ı dikkatini celbetmiş olacak ki bir hafta sonra bana yol verildi.

Ben yukarıdaki muhâvere kahramanlarının emirlerini bekleye 
durayım:

Bir gece tiyatrodan dönmüş ve henüz yatmıştım. Yalnız işgal ettiğim 
küçük bir dairenin kapısı çalındı. Açtım. On polisle dairem basılmıştı. 
Derhal Bakü’den hayli uzak olan Babil Hapishanesi'ne götürüldüm ve 
içeri atıldım. Meğer benden evvel bütün gazeteci arkadaşları da 
toplamışlar. Orada buluştuk. Ben o ana kadar açlık grevini bilmiyordum. 
Orada gördüm ve yaptım. Hapishânede mahbuslar tarafından bir adam 
seçilir. Bu adam serbesttir. Hapishâne idâresi ile mahpuslar arasında 
vasıtadır. Bir gün bu adam her odayı dolaştıktan sonra bize de geldi. 
Kapıda bulunan ufak pencereden:

- Bugünden itibaren açlık grevi ilân ettik, dedi.
Ben şaşırdım. Arkadaşlar biliyorlarmış. Bana anlattılar. 

Hapishânenin vereceği yiyecekleri reddedecek ve aç kalacakmışız. Öğle 
yemeğini dağıtmaya başladılar. Tuhaf değil mi? Her gün biz altıncı sırada 
iken bugün yemeği dağıtmaya bizden başladılar. Bununda sebebi: Bizim 
böyle şeylerle alâkamız olmadığı, ham olmamız kanaati. Fakat biz daha 
merd ve metin çıktık. Derhal, yemekleri reddettik. Fakat akşama kadarda 
bize oldu olanlar. Bereket versin ki bir sûret-i hâl bulmuşlar biz de akşam 
yemeğine kavuştuk.

Aradan günler, aylar geçti. Bir kere Kolunski isminde bir jandarma 
yüzbaşının huzurunda alelâlede bir isticvab geçirdik. Bütün didinmelerime 
rağmen İstanbul’a haber yollamaya muvaffak olamadım. Meğer onlar 
haber almışlar ve bazı teşebbüslere de başlamışlar.

Ben arkadaşlarla mütevekkilâne oturup dururken bir gün bir 
gardiyan geldi. Beni aldı, müdüriyete götürdü. Orada evvelce poliste 
alınmış dört, beş vaziyette fotoğrafımla muayene ettikten sonra iki polisle 
acele otomobile bindik. Doğru istasyona gittik. Orada şimendifer katarının 
arkasına takılmış husûsî bir vagona birkaç polisle bindik. Ve Tiflis’te 
indik. Doğru hapishâneye ve müdürün odasına girdik. Müdür beni götüren 
memurun verdiği vesâiki tedkikten sonra kısaca:

- İdama mahkûmsunuz. Yarın asılacaksınız. Dedi.
Bu ölüm tebşiri beni müşahhas bir buz kütlesi haline koydu. 

Beynimden mâzi silindi. Hâle ve müstakbele ait de hiçbir şey duyamaz 
oldum. Odama gittim ki benim gibi mübeşşer muhtelif milletlerden 25 kişi 
var. Hepsi çalıp oynuyorlar, içlerinde bir tane düşünen yok. Her biri birkaç 
kere ölümle kucaklaşmış ve vedalaşmış bir gürûh.
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Aradan iki üç saat geçmeden yine beni aldılar, trene bindirdiler 
Doğruca Batum’a götürdüler ve oradaki hapishâneye tıktılar. Hapishânede 
yedi gün kaldım. Yedinci gün yine muhafaza altında vapura bindim. Ve 
mevcuden Trabzon valisi Bekir Sami Bey’e teslim edildim. O ana kadar 
olan biten maceralardan bir şey anlamıyordum. Keyfiyeti Bekir Sami 
Bey’den öğrendim:

Ben hapishâneye girdikten sonra Amasya meb’usu merhûm İsmail 
Hakkı Paşa o zaman Hariciye Nâzın olan Rıfat Paşa’dan uzun bir istizâhta 
bulunmuş. Bu uzun istizâhın içinde benim Ruslar tarafından tevkif 
edildiğim de varmış. Bu istizâh Meclisi Meb’usân’ın 86. içtima 
zabıtnâmesinde 2532 numaralı sahifededir. 1 Bana ait olan kısım şudur:

1 Bu sayılarda bir yanlış olacak, 86. içtima; Zabıt Ceridesi nin 1545. sahifesinden 
başlar 1578’e kadar devam eder. Orada böyle bir şey yok. Zabıt Ceıidesi nin 2532. 
sahifesi ise meclisin 125. içtimaına ait zabıtları ihtiva eder. Vaktin darlığı 
dolayısıyla bunu tahkik ve tevsîk edemedim. O. E.

“Hükümet tarafından Bakü’de dört gazeteci tevkif edildiği sırada 
teba-i Osmaniye’den ve erbâb-ı kalemden Ahmet Kemal Bey nâmında bir 
zatı da Rusya hükümeti tevkif etmiştir. Bunun sebeb-i tevkifini tabiî 
bilemem fakat bildiğim bir şey var ki o da cümlenizce malumdur. Rusya 
tabiiyyetinde bulunan Rusya memâlikindeki birçok erbâb-ı kalem böyle 
kahren tevkif ediliyorlar. Rusya Devleti ile aramızda münasebât-ı dostâne 
mevcut olduğunu farzediyoruz, böyle biliyoruz ve böyle bilmeye 
mecbûruz. Fakat böyle iki hemcivar devlet arasında yekdiğerinin tebasını 
böyle kable’l-muhakeme habsetmek, müddet-i medîde hapishânede 
bırakmak zannederim ki hukuk-ı hemcivâriye muvâfık değildir. Bu bâbda 
hariciye nazırı paşa hazretlerinden izâhât istiyorum. Ahmet Kemal Bey 
nâmında olan bu zatı şahsen tanırım. Dârüşşafaka. mezunlarındandır ve 
burada âlem-i matbûâtımızca da malumdur. Husûsiyle bundan dört, beş 
sene evvel İran’a gittiğim zaman Kafkasya’da kendisini görmüştüm. 
Orada pek mühim bir mevki kazanmış, hürmet-i âmmeye mazhar olmuş. 
Kafkas âlem-i matbûâtında kalemiyle birçok hizmetler de bulunuyor. 
Kendisinin ahvâl-i husûsiyesine kadar vukufum vardır”.

Evet bu istizâhı yapan çok eski dostum Amasya meb’usu İsmail 
Hakkı paşaydı. Paşa çok değerli askerlermizdendi ve çok sevişirdik. Devri 
Hâmidide oda Mısıra kaçmıştı. Orada uzun müddet beraber bulunduk.

Bugüne kadar geçen otuz senelik ömrümü ve daha geçecek hayatımı 
ona medyûnum.

Fakat şu hakikâti de söylemek lâzım: Paşa bu istizâhı münhasıran 
aramızdaki dostluk şevkiyle yapmış değildir. Paşa o zaman İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’ne karşı hayli kuvvetlenmiş olan muhalefet fırkası 
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lideriydi. îstizâhnâmedede görüleceği üzere hükümete karşı hücum için 
topladığı vesikalar arasına beni de sokmuştu. Binaenaleyh şimdi ben 
muhaliflerin halâskerdesi olarak yaşıyorum demektir. Yoksa iş bizim 
ittihatçılara kalsaydı bugün kemiklerim bile kalmıyacaktı. Çünkü onlar o 
zaman ses ve iş çıkaracak vaziyette değillerdi.

İstanbul’a geldikten birkaç gün sonra Bâb-ı Alide Talât’a rasgeldim. 
- Yahu! Ruslar beni öldüreceklerdi, dedim.
- Fena mı? Meşrutiyet’i aldık. Gazi oldun bu seferde şehit olurdun. 

Cennetin tapusunu sana verirlerdi! Dediğini hiç unutamam1.

1 Bu kitabın Beşinci bölümünün son iki sahifesini lütfen okuyunuz.

Gözünü yumdu cihandan eyvah 
Acıdı ağladı yârânı bütün 
Hayli mektebte bulundu, etti 
Vatan evlâdına öğretti bu zat 
İlm ü irfanına yoktu pâyân 
Kimsenin kalbini incitmez idi 
Fukaraya, zuâfâya her an 
Görülürdü ne kadar varsa işi 
Yumuşak huylu idi, nazik idi 
Tatlı dilliydi anın ağzından 
Düşmanı yoktu anın eyler idi 
Çok iyi âdem idi elhasıl 
Dileriz Hazreti Hak’tan ânın 
Cürmünü affede Gaffâr-ı zunüb 
Okuyan şiirimi ehli iman

Geldi bir ses ana oldu tarih

Dideler nuru Muallim Cevdet 
Yaktı ilm ehlini nâr-ı firkat 
Vatan ü millete kırk yıl hizmet 
İlim, ahlâk ve fünûn-ı hikmet 
Hüsn-i ahlâkına yoktu gayet 
Gönül almak idi onca âdet 
îylik etmekten alırdı lezzet 
Kim ederse ona arz-ı hâcet 
Mütedeyyindi bu pâk-tıynet 
Bal akardı ediyorken sohbet 
Daima herkes ile ünsiyet 
Hak teâlâ ana etsin rahmet 
Ola ukbada makamı cennet 
Ana çektirmeye asla mihnet 
Ana bir fatiha etsin himmet
Oûoûj tip.

t .r ao v ).
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10 ALİ FAHRİ
Zonguldak Vilâyeti Kültür Direktörü

Kıymetli hocamız, merhûm M. Cevdet hakkında benden yazı ve 
hatıra istiyorsunuz. Bu yazılar; onun İlmî hüviyyetini teşrih edecek yazılar 
olacaksa ben bu yönde kalem yürütmekten teeddüb ederim. Hem o, hiçbir 
zaman âlimlik taslamadı ki...

Yalnız, muallim olduğunu iftiharla söylerdi. Hem de şarkı ve garbı 
okumuş, anlamış bir muallim...

Bütün hayatını kitaplar arasına defneden bu mütevazı, ve halûk 
büyüğümün o kitaplar arasındaki sakin ve kıymetli varlığını ben, bu 
pürüzlü kalemimle huzursuz etmek istemem.

Ben size sadece onun talebesi, bir muallim olduğumu söylemekle 
iftihar edeceğim. Ve o günlerin bazı hatıralarını teberrüken yazmayı bir 
vazife sayacağım.

Merhûm, yalnız annesi için yaşardı. Annesinin ölümü ile hayatının 
direği yıkılmış gibi idi. Zâten ondan sonra da çok yaşamadı. O, talebesi ni 
gezdirmesini ve İstanbul’u tanıtmasını çok severdi. Bu uğurda yorgunluk 
bilmez, fedakârlıktan çekinmez, söylemekten bıkmazdı. Diyebilirim ki 
onun zamanında darülmuallimînde ve muallim mektebinde okumuş 
olanlar İstanbul’u ve İstanbul’un tarihî eserlerini ancak onun sayesinde 
öğrenebilmişlerdir. Böyle bir gezintiyi kendisinden rica ettiğimiz zamanlar 
reddetmez ve derhal kabul eder, yalnız, anneme haber vereyim, çünkü geç 
kalırsam üzülür, ben de üzüldüğünü istemem der, ve eve kadar giderek 
annesine haber verirdi. Yahut bugün haber vereyim, yarın gezmeye gideriz 
derdi. Şâyet söz verdiği halde bir mani çıkarsa mektebe kadar gelir, mani 
çıktığından gezmeye gidemeyeceğimizi söylemeyi unutmazdı.

Titizdi. Sınıfa girdiği zaman yere düşmüş kâğıt parçası veya tebeşir 
kırıntısı yahut tahtaya lüzumsuz yazılmış yazılar veya resimler görürse 
dayanamaz kâğıt parçalarını sepete, tebeşiri yerine koymaya, yazıları ve 
resimleri silmiye teşebbüs etmekle bizi mahcup ederdi. Derhal koşar bu 
işleri yapmaya ve onun derslerinde bu gibi görünüşlere meydan vermeye 
çalışırdık.

Merhûm talebesine bazı anketler, açarak yazılar yazdırır, bu 
yazılarda husûsî kâbiliyet gördüğü talebesine husûsiyet gösterir ve ona 
çalışma yollarında rehberlik etmek ve kitaplar vermek sûretiyle bu 
kâbiliyetini inkişâf!andırmaya çalışırdı. Bize: Okula ilk girdiğimiz 
günlerde, “niçin Dârülmuallimin’e girdiniz?”, diye bir anket açmıştı. Buna 
verdiğim cevab nazar-ı dikkatini celbetmiş ve o günlerden itibaren bana 
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iltifatları artmıştı. Gece mütalaalarında, gündüz teneffüslerinde ve 
gezintilerde bu iltifatlarını esirgemezdi.

Bu teveccühün eseri olmak üzere bana, L’instruction de l’enfant par 
l’image nâmındaki eserin dört cildini hediye etmişti. Bu eserle beraber 
diğer hediye ettiği üç dört kitabı hâlâ kıymetli bir hatıra olarak saklıyorum. 
Mcrhûm, yalnız bana değil, benim gibi birçok arkadaşlarıma da aynı 
teşviklerde bulunurdu.

Hiç unutmam, mayısın son günlerinde imtihanlarımız devam 
ediyordu. Bir cuma günü mekteb tatil, bütün arkadaşlar başlarını alarak bir 
tarafa çekilmişler, cumartesi günkü imtihanlarına hazırlanıyorlardı. Bu 
imtihan Osmanlı ve İslâm tarihleri imtihanlarıydı.

Ben de kimsesiz dershânemizin bir köşesine çekilerek tarih 
kitaplarını okumak ve imtihanımı hazırlamakla meşguldüm. Kapı açıldı. 
Birde baktım merhûm...Gülerek: “Ah...Ah...seni böyle güzel günde bu 
dört duvarın arasında insan oturur mu? Kalk bakayım, biz gezmeye 
gidiyoruz. Siz de geleceksiniz. Hafız Kemal Bey, birkaç arkadaşınız da 
beraber...” diyordu.

Aman hocam, müsaade buyurun. İki tarihi birden hazırlıyacağım. 
Gezmek için zaman kalmadı. Diyecek oldum.

Sizin dersiniz hazırdır. İmtihanınızda olmuştur. Kalk 
bakayım...Diyerek sıramın başına geldi ve kitaplarımı toplayarak:

“Bunları paket yap. Gittiğiniz yerde kitap okurken siz de derslerinizi 
hazırlarsınız”, dedi.

Kırmadım. Kitaplarımı topladım ve birlikte mektebten çıktık. 
Köprüde Boğaziçi iskelesine indik. Hafız Kemal Bey’le iki arkadaşımı da 
orada bulduk. Boğaziçi vapurlarından birine atladık ve kestane suyuna 
gittik. O gün orada incesaz vardı...Mahşer gibi de kalabalıktı. Biraz 
oturduk Kahve ve soğuk sular içtik. Fakat benim kafamdaki imtihan 
ateşini bir türlü söndüremiyordum. Tabiatiyle durgun ve düşünceliydim. 
Anladılar ve bana, oradan biraz uzaktaki ağaçların altında çalışmama 
müsaade ettiler. Fakat imkân mı vardı? Bir taraftan saz, diğer taraftan 
halkın neşesi çalışmama imkân vermiyordu Kitaplarımı kapadım ve 
yanlarına geldim.

Hocalarım şerefine ben bu sene bu iki dersten kaybettim, dedim. Her 
ikisi güldü ve benimle alay etmeye başladılar:

“Oh ya...Sınıfta kaldın ya..Geçmiyeceksin ya...” sonra da teselli 
etmek için:

“Canım biz babaya söyleriz. (O zaman tarih muallimimiz İhsan 
Şeref Beyefendi idi) Ben de:
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Efendim, teşekkür ederim. Yalnız ben o hocamın yüzüne nasıl 
bakacağımı bilmiyorum...” dedim.

“Sen merâk etme” dediler...
Ben de güya biraz teselli bulmuş gibi göründüm ve orada açılan 

bahislere, münakaşalara iştirak ettim, saz dinledik. Vakit te yaklaştı.
“Haydi, gidiyoruz”, dediler...Kalktık. Meğer vakit daralmış, saat 

ilerlemiş, vapurlara yetişmemiz güçleşmiş. Adımlan sıklaştırmak lâzım. 
Koşmaya başladık. İskeleye geldiğimiz zaman vapur kalkmak üzereydi. 
Güverteye ve vapurun burnuna gittik. Oturduk. Kan ter içindeydik. Vapur 
hareket etti. Geç vakit köprüye yanaştık ve iskelede birbirimizden 
ayrılarak, biz mektebe koştuk. Bir de ne göreyim!

Herkes yatmış. Muâvinimiz de Fuad Şemsi Bey’di. Haber alırsa 
mahvolduk demekti. Usûlca sıvıştık ve yatakhâneye gittik. Arkadaşlar 
yorgun, argın uyuyorlardı. Yıkandım ve yatağıma uzandım. Fakat uyku 
tutmaya imkân yoktu. Başım ateş içinde, beynim zonkluyordu. Bir taraftan 
terli terli güverteye oturduğumuz için üşümüşüm. Bir taraftan da 
derslerimi hazırlayamadığımdan ve çok sevdiğim muallimimin karşısında 
mahcup olmaktan duyduğum sıkıntı dolayısıyla uyumama imkân yoktu. 
Hemen duvarda asılan gece idâre mumunu alarak yatağımın üzerine ve 
kitaplarımın üstüne kapandım. Sabah selâları verilinceye ve şafak 
sökünceye kadar çalışmış ve bîtâb bir halde uzanmış kalmışım.

Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Gece nöbetçisi gelmiş karyolamı 
sarsıyordu. Hemen sıçradım. Arkadaşlarım yatakhâneden çıkmışlardı. 
Başım yanıyor, her tarafım kırılıyordu. Yıkandım ve mektebe koştum.

Biraz sonra imtihanımız başlamıştı. Ben yine bir tarafa çekilerek sıra 
gelinceye kadar kitaplarımın okuyamadığım kısımlarını gözden 
geçiriyordum. Arkadaşlar, 618 diye çağırdılar. Hemen kitaplarımı 
kapadım ve imtihan odasına koştum. Baba, beni görünce güldü:

Ve sorgularını sorduktan sonra: “Sen rahatsıza benziyorsun. Haydi 
yeter”, dedi.

Başımdan geçeni ben anlattım. O, güldü. Numaram tam verilmişti. 
Ertesi gün merhûm beni gördü ve yine alay ederek: ‘Oh ya..., sınıfta 

kaldın ya...”, diyordu.
“Hayır, kalmadım”, dedim ve nasıl olduğunu ona da anlattım.
“Ah, ah, seni seni. Ben seni biraz hava alasın diye götüıdüm. Meğcı 

sana o gezinti azap olmuş!...Mamaafih buna lüzum vaıdı. Hocaların senin 

vaziyetini bilirler” dedi.
Merhumun buna benzer pek çok hatıraları var. Yazmakla bitmez. 

Uzun söylemeye ne hâcet...
Büyük Hâmid’in:
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Tarifi yerde bitmez arşa çıkan kibarın
mısraını hocam için yazılmış telâkki ederek onun çok samimî, çok 

candan hatıraları önünde saygı ve sevgi ile eğilerek onun büyük ruhunu 
hürmetle anmayı bir vazife bilir ve onun aziz hatıraları etrafında toplanmış 
olan bütün arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı yollarım.

11 ATSIZ

Cevdet Bey’i ilk defa Profesör Zeki Velidî’nin evinde görmüştüm. O 
zaman kendisi hakkında hiçbir fikrim ve malûmâtım yoktu. Bende sakin 
bir adam tesiri bırakmıştı. Fakat kendinsini iyi tanıyanlar onun asabî ve 
sert olduğunu söylüyorlardı. Cevdet Bey’e asabî ve sert denmesinin, 
vazifesine karşı titiz olmasından doğduğunu epeyi sonra anladım.

Cevdet Bey Tarihî Evrâk Tasnif Komisyonu’na reis olduğu zaman 
Kilisli Rıfat Bey’le aralarında geçen bir hâdise bu fikrimi teyid etti. 
Cevdet Bey, iş başında sigara içmek isteyen Kilisli Rıfat Bey’i bundan 
menetmiş, kıymetli vesikaları, en az bir ihtimalle de olsa yanmak 
tehlikesine maruz bırakamayacağını bildirmiş, Kilisli buna itiraz edince 
aralarında münakaşa olmuştu. Kilisli Rıfat Bey bunu anlattığı zaman 
herkes bunu Cevdet hocanın asabî ve sert olmasının yeni bir tezahürü diye 
karşıladı.

1934 yılında açıkta idim. Şimdi tarih kitaplarındaki yanlışları 
düzeltip ıslâhât yapan Maarif Vekâleti, ben o yanlışları daha o zaman 
söyledim, diye beni inkilâba muhalefetle itham ederek vazifemden 
çıkarmıştı. 1934’ün galiba Nisan ayında, gazetede bir ilân gördüm, Bâb-ı 
Âli’deki Hazine-i Evrâk Tasnif Komisyonu bu işten biraz anlayanlar 
arasında bir müsabaka açıyordu. Bir memur alınacaktı. Ben de müracaat 
ettim. Komisyon reisi bu Cevdet Bey’di. Benden evvel müracaat eden 
sekiz on kişi imtihan edilmişti. Beni de Cevdet Eloca imtihan etti. Bu, 
birçoklarına garip gelecek bir imtihandı. Cevdet Hoca adımı, ailemi, 
menşeimi sormakla işe başladı. Manevî vaziyetimi anlamaya ehemmiyet 
verdiğini seziyordum. Dereden tepeden sualler soruyor gibiydi. Arada bir 
tarihî malûmâtımı da yokluyordu. Bunlar bittikten sonra bana eski 
vesikalardan üç örnek verdi. Bunlardan birini okudum. Birinde müşkülât 
çektim. Birini hiç okuyamadım. Nihayet sıra makine ile yazı yazmağa 
geldi. İmtihanı kazanma şartlarından biri de bu idi. Cevdet Hoca bana bir 
örnek verdi, kendisi de karşıma oturdu. Bu örneğin yazılması epeyi uzun 
sürdü.
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Konuşmamız uzayıp gidiyordu. Ben bir taraftan yazıyor, bir taraftan 
da Cevdet Bey’i dinliyordum. Birçok merâklı şeyler anlattı. Nihayet yazı 
bitti. Cevdet Bey adresimi aldı ve şunları söyledi:

İmtihanı belki kazanamazsınız. Bu sizin değersizliğinizi göstermez. 
Siz zaten feleğin darbesine dayanmaya alışık olduğunuz için size 
kazanamazsanız müteesir olmamanız için öğütler verecek değilim. Ancak 
ileride burada bir münhal memuriyet daha olması muhtemel, o zaman sizi 
çağırmak için adresinizi alıyorum. Birkaç gün sonra da kapıya kazananın 
adı asılacak, neticeyi o zaman anlayacaksınız!. Dedi.

Bu sözlerle kazanamadığımı anlamıştım. Hakikaten bir kaç gün 
sonra kapıya asılan isim benim adım değildi.

Bundan epeyce sonra Gülhâne’deki doktor arkadaşlarımdan biri 
Gülhâne Hastahânesi’nde bir tarihçinin tehlikeli bir hastalıktan yattığını 
bildirdi. Bir kaç gün sonrada aynı hastanın sessiz ve ateşli bir milliyetçi 
olduğunu söyledi. Nereden anladın dedim. Konuştukları şeyleri anlattı.

Birkaç gün daha geçti. Bir akşam Doçent Mükrimin Halil bana 
geldi. Çok üzgündü. Cevdet Hoca can çekişiyor dedi. O akşam ondan 
birçok bahsetti. Cevdet Hoca’nm ilmini ve ahlâkını övdü. Ben Cevdet 
Hoca’nın âlim olduğunu biliyordum. Mükrimin Halil onun derin bir âlim 
olduğunu bana o gece isbat etti. Ahlâkî meziyetlerini de saya saya 
bitiremedi. Maarif Vekâleti tarafından çıkarılan Türk Tarih ve Arkeologya 
Dergisinin ikinci sayısında Cevdet Bey’in bir yazısını görmüştüm. Ahmet 
Tevhid Bey’in yanlış okuduğu bir kitabeyi tashih ediyordu. Ahmet Tevhid 
Bey gibi bir âlimin yanlışını düzeltmek ilminin kuvvetine kaynaklık ettiği 
gibi bu tashihi yaparken kullandığı mütevazı dilde ahlâkî meziyetini 
gösteriyordu.

Birkaç gün sonra ölümünü gazetede okudum. Biz insanlar pek 
tuhafız. Vazifesinde titizlik gösterenleri ekseriya tenkid ederiz. Cevdet 
Bey de böyle tenkide uğrayanlardan biridir.

12 AZİZ OĞAN
İstanbul Müzeleri Umûm Müdürü

Dört, dört buçuk sene kadar oluyor..., bir akşam üstü mesâi saati 
hitam bulduktan biraz sonraydı. Ziyâretime gelen ve halinden çok telâşlı, 
acûl ve asabî olduğu anlaşılan bir zat ile karşı karşıya idim...Bu, Muallim. 
Cevdet’ti. O gün biraz evvel bize ilgisi olan müesseseleıden bilinin 
kütüphanesinde tedkik etmek istediği bir yazma için beklediği kolaylığın 
kendisinden esirgenmesinden muğber olmuş, şikâyette bulunuyoıdu. 
Gösterdiğim hüsn-i kabul ile beraber, şikâyetlerini tam bir teslimiyetle 
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dinlemekliğim ve hattâ not almaklığım, galiba Cevdet’in gergin âsâbı 
üzerinde derhal iyi bir tesir yapmış olacak ki yerinde duramayan o nahif 
ve yorgun vücuduna bir sükûnet geldi. Evvelce iliştiği sandalyeye adam 
akıllı yerleşti, macera-yı kelâmı değiştirdi ve nihayet huzur ve sükûn 
içinde vedâ ederek ayrıldı.

İşte Cevdet ile ilk temasım bu yolda oldu ve üzerimde tam anlamı ile 
ciddî bir ilim adamı tesiri biraktı.

Cevdet İstanbul âbidâtını ve tarihî şahıslara ait mezarların nerelerde 
ve ne halde olduklarını pek iyi etüd etmiş merâklı bir zattı. Boş 
zamanlarında şehri dolaşıp bazılarının yeni durumları hakkında bizleri 
ikaz ettiği gibi birçok defalar da bana refakat eylemiştir.

Beni ziyâretleri, ekseriya tatil günlerinin ertesine tesadüf ederdi. 
Selâmından nâhoş ve can sıkıcı bir haber getirdiğini anlardım. Bu güzel ve 
temiz ruhlu adam isterdi ki bütün İstanbul içindeki yüzlerce eserlerinizden 
çeşmeler, c’âmiler, mescidler, hamamlar, türbelere ve kavuğu yere düşmüş 
eski bir mezar taşma varmcıya kadar muhtac-ı tâmir ve ıslâh olan eserlerin 
herbirinin temin-i hayatiyeti için derhal imdatlarına koşayım halbuki buna 
nerede imkân görülmüştür ki bizde olsun!

Cevdet bana, nazını geçiren bir arkadaş olmuştu. Pür-hiddet yanıma 
gelir, sitemler eder, bazı defalar teklif ettiği bir şeyin daha evvel müzece 
yapılmış olduğunu müjdelerim...O vakit de duyduğu sevinci saklamaz ve 
neşesine pâyân olmazdı.

Cevdet’in pek çok zamanlar idâremize yardımı olmuştur. Herhangi 
bir ricamızı adeta bir memurumuzmuş gibi hüsn-i telâkki ile onu 
başarmaya gayret ederdi. İki sene evvel hattâ kış ortalarında müzelerden 
iki arkadaşımız ile birlikte ve onlara baş olan Cevdet, Edimekapı ve 
Silivrikapı mezarlıklarının asfalt yola terk edilen kısımlardaki tarihî mezar 
taşlarının tesbitinde ve onların arkaya nakillerinde günlerce hattâ 
haftalarca canla başla çalışmıştı. Zavallı Cevdet. Fanî âlemden göçen bu 
temiz ve seciyeli adam, millî mefahire ve âbidelere karşı büyük bir sevgi 
ile bağlı, çok hürmetkar, hakikî ve tam manası ile olgun bir âlimdi. 
Cevdet’in en büyük meziyetlerinden biri de sükûn ve tevazuu sevmesidir.

Merhûm hakkında birçok sualler sürülüyor. Ezcümle “D” fıkrasında 
serdolunan suallere eminim ki, Cevdet’in eski tanıdıkları ve daha yakından 
temasları olan sayın zevât benden daha iyi cevab verebilirler. Bu itibarla 
bu sorulan suallerin hepsine ayrı ayrı bir kanaat izharında kendimi 
salahiyetli görmüyorum.

Yalnız ilimle mütevekkil olanların İdarî alanda muvaffak 
o lam adı kİ an, verimli iş göremedikleri ve hattâ bu her iki vasfın bir araya
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getirilemez olduğu hakikâti kabul edilirse merhûm Cevdet’in idârecilikte 
yükselmeyi pek de istemediğine hükmolunabilir.

Hâsıl-ı kelâm, çok yüksek meziyetleri olan Cevdet hakîkâten 
mütehallik bulunduğu fazileti de göstermiş oluyor ki o da didinerek 
biıiktirdiği kitaplaıım ölümünden evvel İnkılâb Müzesi'ne terk ve vasiyet 
etmiş olmasıdır. Bence ve kendisini tanıyanlarca, merhuma gösterilecek 
kadirşinaslık pek yerinde olacaktır.

BURHANEDDİN TUGAN
Dr. Profesör

Nihayet aziz arkadaşımız Cevdet Bey’i de bu sene içimiz sızlaya 
sızlaya ebedî medfenine götürdük. Sanki mukadderât onu biraz evvel 
aramızdan ayrılan kıymetli dostumuz Bekir Sami merhûma âhiret arkadaşı 
olarak aldı. Kim bilir, birbirimizi çok candan seven biz adedi çok mahdud 
arkadaşları hangi sıra ile bu merhaleden geçerek aramızdan ayrılan 
dostlarımıza ulaşacağız.

Cevdet Bey’in aramızda kuvvetli hâtıralar şeklinde bıraktığı izler ne 
kadar çoktur. Hepimiz bu hatırât ile meşbu değil miyiz? Bizler bu hatırâtı 
yâdetmekten kendimizi alamaz iken o bize son zamanlarda okuduğumuz 
iki vasiyetnâmesi ile sanki bir an için fanî âlemden tekrar yanımıza gelmiş, 
kendi ağzından, çıkan kendi yüreğinden kopan ve coşan hislerini her 
zamanki gibi samimiyetle dolu bir şekilde bize ifade ediyordu.

Arkadaşımızı çok genç kaybettik. Ona bu memleketin ilim ve irfan 
âlemi çok muhtaçtı. O, bütün hayatı bahasına kazandığı ilmini muhitine 
sunacak ve tattıracak kemâl sinnine ancak varmıştı. O eslâfm âsâr ve 
bedâyii uğruna vakf-ı nefs etmiş hayatta kendisini refaha götürecek maddî 
varlıklarını hep kitaba, zevk ve eğlence zamanlarını yalnız okuma ve 
yazmaya hasretmişti.

İşte muhtelif diğer sâikler arasında yeknesak meşguliyet, buna 
inzimâm eden mahrumiyetlerin umûmî tesiri altında meydana çıkan 
nörastenik hâl hayatını büsbütün tahammülsüz bir hale koymuştu. 
Taharrüş kâbiliyeti bu asabî hâl taht-ı tesirinde azamî derecesini bulmuştu. 
Hattâ o derecede ki tramvaydan gıcırtı hasebiyle, vapurdan düdüğü 
sebebiyle, otomobilden sarsıntısı dolayısıyla tavahhuş eder olmuştu.
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En fazla huzur ve sükûnu kırlarda, ormanlarda bulur, oralarda neşesi 
gelir, derin derin teneffüs hareketleri yapar, menâzırı seyre dalar, bilhassa 
arkadaşlarının grup halinde yaptıkları tenezzühlere hâheşle iştirak eder, bu 
kabil tenezzühlerden pek zevkyâb olurdu. Oralarda ibtidaî vesâitle ve basit 
olarak ihzar edilen kır yemeklerine pek rağbet ederdi. Hiç unutmam, bir 
gün Büyükdere bentlerine yine böyle arkadaşlarla birlikte gitmiştik. Muhît 
bizi o derece acıktırmıştı ki hepimiz yemek husûsunda sabırsızlanıyorduk. 
Cevdet Bey bir köşede üfleye üfleye ateşi yakıyor, pirzolaları büyük bir 
itina ile hazırlamayı çalışıyor, bizler Cevdet Bey’in etrafında her pişeni 
alıyor ve açlığımızı gidermeye çalışıyorduk. O gün oldukça yekûn tutan 
arkadaşların hepsine sonuna kadar sabırla hizmet ediyordu. Bu onun her 
zamanki samimiyet ve vefakârlık hislerinin alelâde bir tecellisi idi.

Cevdet Bey’in asabî halinin teşekkül ve inkişâfında hiç şüphe yok ki 
cvlenmeyişi ve dinî salabeti hasebiyle her türlü mahrem tenasülî faaliyet
lerden kaçınmasının da büyükçe bir rolü olmuştur. Hattâ pek çok zaman 
bu husûsta yegâne âmil sırf hayat-ı tenasüliyyedeki gayr-ı tabiilikler 
olduğuna ait serirî vekayi adet itibarile pek az değildir.

Cevdet Bey’de nöresteni ve bilhassa bunun taht-ı tesirinde husûle 
gelen tıbbî tabirle hyperirritabilite veya hiperemotivite -fart-ı taharrüşiyet 
hali, fart-ı teheyyüciyet hali- kelimeleri ile tavsif edilen hâl haricinde 
bünye itibariyle de nahif hattâ çelimsiz denilebilirdi.

Kendisini umûmî bir şekilde kollejden ayrıldığı sıralarda 
muayenehânemde tedkik etmiş ve kalbinde iklîl kifayesizliği bulmuştum. 
Bunun üzerine hastalığını kendisine âşikâr olarak söylememekle beraber 
bünyevî nehâfetinin ale’l-umûm her nevi yorgunluklardan ictinab-ı icab 
ettirdiğini gayet mutedil bir lisanla söylemiştim.

Cevdet Bey bu nasihatlara yalnız riayetkâr olmakla kalmadı, hattâ 
bir az mübalağalandırdı. Bu hali aramızda bazı şakalara vesile olmuştu. 
Hakikat bundan sonra kendisinin gayet teeniyle yürüdüğünü, merdivenleri 
dinlene dinlene çıktığını ve o tarihten itibaren daima yardımcı olarak 
baston taşımakta olduğunu gördük.

Asabî ve bünyevî halinin günden güne haleldar olması rahat ve 
huzurunun daha fazla gaib olmasına ve binnetice sayı kâbiliyyetinin çok 
fazla tenâkusuna sebebiyyet veriyordu. Öyleki en büyük kadirşinaslıklarla 
ve tehalükle kabul ettiği vazifelerden gayet ehemmiyetsiz vesilelerle 
ayrılıyordu. Çünkü “aboulie” irâde zaafı artık çalışmasına imkân 
bırakmıyordu. İşte bu sebeble kollej gibi kendisi için ve mesâisi için ideal 
olan bir muhîtten ufak bir tıkırtı bahânesi ile ayrılmamış mıydı?

Bundan sonra Cevdet Bey’in hayatında yeni bir merhale açıldı. O 
memleketten giden ve kendisinin tab’an aşık olduğu tarihî vesika hazine-
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Ici ini yana yakıla feryatları ile eti al a duyurdu ve söylediği gibi pek az bir 
mikdannı geriye çevirebildi. Fakat bâkîyyesini de kurtardı, bunların 
değerini devlet otoıitesine anlattı, bundan sonra teşkil edilen komisyona 
reis olarak çalışmaya başladı.

Cevdet Bey ancak bir mürşid olabilirdi. O çalışamazdı ve nitekim 
biraz da muhitinin uygunsuzlukları bu vazifede tevehhüm ettiği manevî 
çok yüksek mesuliyetler onun âsâbını bir kat daha bozmuştu. Burada toz 
toprak içerisinde güneşsiz, havasız rutubet içersinde yaşayışı bünyevî 
zaafını bir kat daha arttırmış, daimî cidal kalbini bir mikdar daha 
büyütmüş bir kelime ile hayatına son zehir katresini buradaki mesâisi 
aşılamıştı. Kendiside bundan acı acı şikâyet eder, buradaki gayr-ı sıhhî 
mesâisini uzun uzadıya anlatır ve bunun kendisinin hayatına mal 
olacağından bahsederdi. Günün birinde elinde bir dolama çıkmış, bunu 
birkaç zaman kendisi pansumanlarla geçirmeye çalışmış, sonunda bana 
müracaat ederek bu derdi için bir çare sormuştu. Ben kendisini Gülhâneye 
gönderdim, sonrada müderris Operatör Orhan Bey’in delâletiyle bu arızası 
bertaraf olmuştu. Fakat o zaman nazar-ı dikkati celbetmeyen bu arıza son 
hastalığının belli başlı bir alâmetiydi. Cevdet Bey kalbindeki bu arıza 
hasebiyle sık sık bronşitler geçirirdi. Ben Avrupa’ya gittiğim sırada 
Cevdet Bey hummalı olarak hastalanıyor, bir zaman bunu da geçiştirmeye 
çalışıyor, fakat hummanın devamı üzerine öksürük, zâif ve ateşten, 
kansızlıktan şikâyetle hocam Profesör Dr. Süreyya Hidayet Bey’e 
müracaat ediyor ve serin radiologique tedkiki müteâkib daha esaslı 
araştırmalar yapmak üzere Gül hâne’ye yatırılıyor. Burada yapılan 
muâyenelerin neticesinde hastalığın hakikî adı konmuştu: Bu endocardite 
maligne veya endocarditislenta veya Schotl Millier hastalığı gibi muhtelif 
isimler altında bilinen intanî gayet vahim bir hastalıktı. Bittabi bu teşhisin 
konması bizi fevkalâde müteessir etmişti. Çünkü tedavisi mümkün 
olmayan ve daima ölümle neticelenen bir hastalıktı. Hastalığın 
streptococcus viridans ismindeki bir mikroptan ileri geldiği ve bu ya 
evvelce mevcut kalp arızalan üzerine inzimâm suretiyle veya doğrudan 
doğruya başlayan bir hastalık olarak başlar, tıpkı tifo ve emsâli mikroplu 
ve intanî hastalıklar gibi yüksek, inen çıkan hummalarla seyreder, hastalar 
günden güne zayıflar, rengi solar, iştihası kaçar, terlemeler olur. Bu 
halleriyle ilk zamanda veremi andırır, dalağın büyüklüğü müzmin sıtmayı 
da hatırlatır. Fakat kalpteki âfetten kalkan parçalar bazen ciltte, bazen 
böbrekde, bazen dimağda ince damarları tıkayarak ciltte lekeler, idrarda 
kan ve felçler, cinnet yapar. Bu hallerle hastalık terakki ederek hastalar 
araya giren ihtilâflarla veya hastalığın hastayı eritmesiyle ölüm husûle
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gelir. Yukarıda söylendiği gibi teşhisi koymak hasta hakkında idam 
hükmü vermek gibidir.

Bu teşhis uzun zaman kendisinden saklanmıştı. Bu sebeple kendisi 
ziyaretçilerine hastalığının bir türlü teşhis edilmediğini söylerdi. Nihayet 
kendide hastalığının ismini, neticesini bilmeksizin ve düşünmeksizin 
öğrenmişti.

Hastahânede ilk zamanlarda ahvalinde büyük bir salâh husûle 
gelmişken bilâhere hastalık yine faaliyete geçmiş ve hastahâneden 
ayrıldıktan kısa bir müddet sonra hastalığın terakkisiyle hayata vedâ 
etmiştir. Ve aziz arkadaşımız artık hayatta bulamadığı huzur ve sükûna 
bekâ âleminde kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun.

14 CELALEDDİN ALİ İMRE
Lise Tarih ve Coğrafya Muallimlerinden

Son yüz yılların güç yetiştireceği bir bilgin aramızdan çekilip gitti.
Hiçbir yerden küçük bir yardım görmeyerek, kendi kendine didinen 

çabalayan, bu bilgin Tanrı’nın yarattığı değerli bir varlıktı.
Üstünde üstün olan kafası kuvvetli, bütün yılmaz, usanmazlığı 

üstünde toplayarak yıllardır çalışıyordu. Değerli tam bir adam denilmeye 
yaraşan derin bir benliği olan bir Türk öğretmeniydi. Ben Anadolu’nun 
göbeğinde doğmuş, büyümüş olduğum halde onu yazılarından -epeyiden 
beri- tanıyor, çalışmalarının yüceliğine imreniyor, sessiz, gösterişsiz, ün 
almaktan uzak ve yalnız öğrenmek ve öğretmek isteyenlerinizden biri 
olduğuna inanıyordum.

Hele (tarihî evrâk)ın Bulgarya’dan geri getirilmesi için içli 
dileklerini pek saygılı Başbakanımız General İsmet İnönü’ye sunmuştu. 
Böylelikle yâd ellerde millî vesikalar kalmak gibi tarihî hacâletten ulusu 
korumuştu.

*
* *

Son yıllarda onu ahilerle uğraşıyor diye işitiyorduk. Hakikat îbni 
Battuta’nın Küçük Asya ahilerine ait zeyl adıyla anlaşılması kolay ve 
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Aıapça olarak 450 sahifelik bir eser neşretti. Dr. Feridun Nafiz’in 
delaletiyle haberdar olunca Cevdet Bey’i kutladım.

Rahmetli nin bana yazdığı iki mektubu buraya koyacağım: 
Mektubunuz benim için son derece teveccühkar ve teşviksâz bir edâ ile 

yazılmış. Bundan ayrıca mütehassısım. Pek kıymetli hemşirezâdeniz 
Feridun Nafiz Bey’in teşvikine çok medyunum. Ruhan bir ilim, bir hakikât 
adamı olan genç doktor, benim fikrimce cidden (hekim ve hâkim)dir. Size 
de yazmışya şu “Ahiler” meselesinde gösterdiği alâka, tarihlere yazılmaya 
değer. Benim nâçiz eserimde ruhunu mu buldu. Konya an’anelerini mi 
temaşa etti, meftûn olduğu Celâl ve Kemal'in tecelliyatma mı erdi? Her 
nedense Feridun Nafiz Bey’in verdiği ehemmiyet benim hayretimi ve tabiî 
minnetimi mucib oldu. Zât-ı fazılâneleri ise ayrıca taltif buyuruyorsunuz. 
Cenab-ı Hakk sizin gibi vicdânlı insanları bu vatandan eksik etmesin. 
Feridun Bey istiyor ki, eserin ikinci cildi de yakında çıksın. Ah memleket 
biraz refah içinde olsa böyle mi olurdu? Hesap ve kitap meydanda eserden 
(160) tane satılmadıkça masrafını bile çıkarmak imkânı yoktur. Halbuki 
şimdiye kadar ancak (50) adet satabildik. O zâlim yoksulluk gittikçe 
memur ve muallimlerin boynuna ve kafasına çöktü. îlim piyasasına inen 
bu yumruk ve bütün bir muharebeden ziyâde kâhir oldu. Neyse geçelim! 
Başvekâlet, tarihî evrâk ve vesikaların tesbit ve tasnifi için bu fakiri 
memur etti. İki sene hastalık çekdiğimden zaafım bu ağır işe manidir. 
Bununla beraber Tanrı’ya güvenerek elimden geldiği kadar çalışacağım. 
Bu tarihî, mübarek vesikaların kısmen olsun tesbitine muvaffak olursam 
millî tarihin âtisi için hizmet olur sanıyorum.

Vaktiyle vermiş olduğumuz (rapor) zat-ı âlîlerinin de hassas 
yüreğine tercüman olmuş. Emindim ki raporda düşünen duygular yalnız 
benim değil, bütün tarihini ve milliyetini sevenlerindir. Bu müşterek sevgi 
bizi birbirimize bağladı. Muhterem meslekdaşım efendim. 18/12/1932”.

İkinci mektubuna da şöyle başlıyordu:
“Çok sevgili kardeşim Feridun Nafiz’le (Dr. o zaman Almanya da 

idi) iki aydan beri muhabere edemiyorum. Sebebi haber-i âlileri olduğu 
veçhile Başvekâletin mahût tarihî vesikalar meselesinde kemteri işe 
şevkidir. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Tozlu vesikalar içinde 
çalışmak çok zararlı bir şey...Ne diyeyim, Rabbim muhafaza buyursun. Bu 
işin zevkine gelince doyum olmaz. Çünkü en aşağısı 80 seneden başlıyan 
bu 200, 300, 350 yıllık vesikaları şöylece görmek bile bir merâklı tarihçi 
için bilgi kaynağı ve teselli ocağı oluyor.

Biz 13 arkadaşla bunlan hulâsa defterine kayıt ve kartonlara tesbit 
ediyoruz. Geçenlerde başvekâlet müsteşarı geldi, tatbik ettiğimiz tarzdan 
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memnun kaldı. Ben memnun oluyorum ki şu Maliye Hazine-i Evrâkı 
felâketi hiç değilse mütebâkî vesikaları ziyadan kurtarmak hevesini 
memlekette ve hâsseten resmî makamlarda doğurdu.

Feridun Nafiz Bey’e bu hafta inşallah mektup yazacağım ve 
teehhürümün esbâbını izâhla affımı rica edeceğim.

Bu gidişle bizim ikinci cildin zeylini basmamıza -merhûmun 
maksadı ahîler kitabının diğer cildidir- imkân yoktur. Bununla beraber 
biraz para bulabilirsem onun kadar büyük olmayan ve masrafı çok daha 
cüz’î olan diğer iki risalenin tab’ ve neşrine çalışacağım. Tevfiki Hak’tan.

Eğer Feridun Bey’in dostu Müsteşrik Profesör Dr. K. Süssheim 
ümidine muvaffak olsaydı, yani Alman Devlet kütüphane 
Staatsbibliotheklerine bizim eserden birer tane satın aldırmaya imkân 
bulsaydı 40-50 nüsha satacaktık. Maalesef olamadı. Konya’da beni 
gâibâne tanıyan dostlar bulunursa hepsine selâmlarımın tebliğini rica, 
ihtiramlarımı teşekkürlerimle beraber takdim ederim. 12/ 2/1933”.

*
* *

Cevdet’in Ahîler külliyâtı bütün Türk kültürünü kucaklayan, derin 
araştırmaların mahsulüdür. Şahsen ondan ettiğim istifadeler sayısızdır. 
Öyle sanıyorum ki bu kitap daha benim gibi birçok hars ve folklor 
merâklılan için değerli bir hazine olarak kalarak yüce adını irfan 
sahiplerinin gönüllerinde sevgi ile yaşatacaktır. İlme bu derece hasbî 
çalışan bu kişi asla unutulmayacak, bizden sonra gelenlerde onun 
yokluklar içinde nasıl fedakârlıkla çalıştığını öğrenerek kendilerine örnek 
alacaklardır.

Cevdet’in vakitsiz ölümü bir faciadır, tâmir edilmez bir felâkettir. 
Doğuda, batıda ona ağlayanların gözyaşları büyük acının nişânesidir. 
Konya’da, ahî Türkoğlu Hüsameddin Çelebi’nin şehrinde temiz hatırasını 
saygı ile anar, ruhuna Fatihalar okurum.

15 FAHRETTİN KERİM
Dr. Profesör

Onu ilk defa Yeşil Hilâl Merkez Heyeti’nde tanımıştım. Toplantıya 
hakiki bir vazife bağlılığı ile devam eder, az konuşur, az söyler, fakat 
söylediği zaman kat’î hükümlere istinad eder şekilde fikirlerini açık olarak 
bildirmekten çekinmezdi.

Memleketin kara günlerinde 3-4 yıl bizimle içki düşmanlığı yolunda 
arkadaşlık etti. Toplantılardan birindeydi, artık çalışamayacağını, 
kendisini yorgun hissettiğini söyledi ve özür diledi. Bu hareketi de onun 
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dürüst hareketinin bir ifadesiydi. Herhangi bir işi yapamayacağını anla
yınca özür dilemek iıâde hakimiyetinin ve vazife severliğin, nefse güvenin 
ne iyi bir sembolüdür.

Uzun bir müddet ona sokakta dahi rastlayamaz oldum. Kolunda 
kitapları ve husûsî giyinişi ile Bâb-ı Âli Caddesinden daimî düşüncelerle 
inen aziz dostumu arıyordum.

Günün birinde o bizzat muayenehâneme gelerek tahassürümü 
giderdi. Kendisini Üsküdar’da bir mektebe hoca tayin etmişlerdi. Fakat o 
çok yorgundu. Yıllarca devamlı ve fasılasız çalışması onun beynini ve 
kalbini yormuştu. Memlekette irfanın kıymetsiz bir meta, bilgi 
adamlarının değersiz bir unsur olarak tanındığı geri zamanlarda 
çabalayarak irfan şulesi yakmaya uğraşanların hareketleri çevreleri için ne 
kadar feyizli olursa kendilerini de o nisbette yıpratacağında şüphe yoktur. 
İşte Muallim M. Cevdet de böyle yıpranan ve yorulanlardandı. Meşrutiyet 
yılları onu çok sarsmıştı. Uzun süren hocalık hayatında da yorulmuştu. 
Artık onun kalbi ve âsâb-i cümlesi yokuşlu ve yorucu yollara tahammül 
edemiyordu. Her gelişinde görüyordum. Hekim şefkat ve alâkasından çok 
mütehassıs olan bu içli ve duygulu bilgin yapılan tedavilerden fayda 
gördü. Hocalığı bıraktı. Memleketçe şahsından daha iyi istifade edilecek 
işlerin başına geçti. Tarihî vesikaları araştırma işiyle uğraşmaya başladı ve 
devamlı, sebâtlı harekâtı memlekete çok şeyler kazandırdı. Fakat hırçın ve 
titiz karekteri onu burada da yıprattı. Hastalığını unutmuş, sıhhatini ise 
yine düşünmez olmuştu. Uzaktan uzağa sürekli çalışmasını işitiyordum. 
Bu iş onun gibi muntazam çalışan bilhassa bu gibi tasnif ve inceleme 
işlerinde karekter itibariyle müstesna bir husûsiyeti olanlar için cidden 
biçilmiş kaftandı. Yalnız sıhhatini ve kalbini düşünmeliydi. Cevdet ise bir 
taraftan sıhhati ile alâkadar görünür, hocalığı zamanında bu cihetten çok 
titiz bulunurken bu defa daldığı işin zevki ve heyecanı ile büsbütün 
kendini unutmuştu. Artık çalışamayacak hale gelince Gülhâne’de tedavi 
altına alınmıştı. Kendisini orada ziyâret ettim. Hastalığın ıztırabına rağmen 
o mültefit ve çok nazik kelimelerle ziyâretçisini taltif etmeyi unutmuyor 
derdini uzun uzadıya anlatarak içini boşaltırken de: “Sizi üzmüyorum, 
sıkmıyorum ya!” diyerek af ve özürler diliyordu. Hayattan ümidini 
kesmemişti. Bir kenarda daha az çalışarak memlekete hizmet etmeyi 
düşündüğünü, bundan sonra sıhhatini ihmal etmeyeceğini söylüyordu.

Cevdet nev-i şahsına mahsûs adamlardandı. Bazan muhitiyle acı acı 
şikâyet ettirecek kadar fazla hassasiyet gösteren, bazen da bu karekterinin 
diğer bir kutbunun tesiri altında bütün bir kâinata küsen ruhunun tezatları 
içersinde o sarsılmaz bir idealist, imrenilecek, örnek tutulacak bir vazife 
adamıydı.
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16 FERİDUN NAFİZ
Dr. Bulaşıcı Hastalıklar Mütehassısı

Yeni yıla büyük bir acı ile girdik. Yakın doğunun yetiştirdiği en 
değerli bilig issilerinden Fütüvvet ashâbının pîşvâsı Cevdet’i geri 
gelmemek üzere yitirdik.

Doğunun tarihini bilenler bizi doğrular ki bu ilde Cevdet gibiler pek 
geç, çok güç yetişir.

52 yıllık hayatını yalnız hazreti ilme vermiş, “beşikten mezara kadar 
bilig öğreniniz” diyen cenab-ı Muhammed’in buyruğunu yerine 
getirmiştir.

Gerçek dört İslâm mezhebinden birisinin kurarı îmam-ı Mâlik:

Yani, “yücelik kazanmak için çalışıp çabalamalıdır. Yükseklik 
istiyenler geceleri uykusuz geçirmelidir. ” sözünü tutanlardan olmuştur.

Türk ilinin muallim ve idâreci yetiştiren yurdu ‘Yüksek 
Dârülmuallimin’den birincilikle diploma almış, fakat son nefesine değin 
ebedî talebe -Ewige Student- olarak kalmıştır.

Okumak okutmak, öğrenmek öğretmek...İşte Cevdet’in mizacını 
kuran dört unsur. Bu seciyesi dolayısıyladır ki boş vakit geçirmemiş, 
gündüzleri mekteb ve resmî işlerinden kurtulunca kütüphanelere 
koşmuştur. Ehemmiyetli bulduğu, sevdiği, imrendiği kitapları eli altında, 
yanı başında bulundurmayı da düşünerek 10.000 basma, 500 yazmalık bir 
kütüphane biriktirmiştir. Bu topraklarda öyle çok kitap toplayan fani pek 
azdır.

Şu halde 1905’den 1935’e dek yılda 350 cilt kitap satın almış. Zihî 
himmet! Adını asırların unutmayacağı bu kitaplar vurgunundan şeydâ 
illerde gene söz açacağım.

Onunla Dostluğumuz Nasıl Başlar?
Tam 18 yıl önce evimizin kitapları arasındaki yazma bir Fütüvvetnâ- 

me'yi -merakını mecmualardan anlayarak- kendisine göndereceğimi mek
tupla bildirmekle.., Cevdet’in temiz, hassas ruhu o mektubun yazılışından 
heyecan duyar. Aldığım cevabta istihkakımın üstünde iltifatlar, teveccüh
ler. Gâibâne mektuplaşmalar. Ne o beni tanır ne ben onu.



OSMAN ERGİN 505

Tıp tahsilmi bitirip Anadolu’da vazife alırım. Şimdi de fütüvvet 
bitigleri, Çelebi Sultan Mehmet gününde yazılmış ahî mektup örnekleri.

Tedrisât, Muallimler mecmualarındaki yazılarını okuyorum. Kültür 
tarihimizle eski âşinâlığım hasebiyle Cevdet’e ayırdığım yer alabildiğine 
yükselir. Çok okumuş iyi hazmetmiş. En çetin yollardan, çıkılması zor 
bayırlardan yürümüyor, uçuyor...

Rum, Ermeni, Yahudi irfanının mülkümüzde nasıl çalıştığını 
hayretle okuyorum. Ve en sevdiğim, saygı beslediğim âlimimiz Kâtip 
Çelebi hakkında bir makalât serisi. 17. Asrın koca Türk’ünü kim Cevdet 
kadar anlayabilir? Belli ki imrenerek yazmış, duymuş, ona benzemek 
istemiş, istiyor ve benzedi.

Çelebi’nin alın yazgısı (hâl tercemesi) Mizanul-hak fi ihtiyari’l- 
ehak da zaten kendi tarafından yazılmış, başka yazanlar da var. Hayır bu 
onların hiçbirisine benzemiyor.

Çelebi yaşadığı yıllardaki medreselerin yanlış okutma metodlarından 
acı acı şikâyet eder, şaşkın, mutaassıb hocalara ateş püskürür. Viyana 
önlerindeki tüyler ürpertici bozgunluğa güya imada bulunur. (Viyana 
hezimeti: 13/9/1683 -1095 Hicrî Ramazan). Çelebi yenildiğimizi gerçi 
görmedi, lâkin Türkiye’nin gidişi artık bozgunlukların uzakta olmadığını 
ona anlatıyordu.

Cevdet de pek haklı tenkidlerle Gaip maarifinden nasıl istifade 
edeceğimizi o pişkin, dokunaklı, âsâbi, kalemiyle anlatıyor. Lâkayıt 
muhitte küçük bir akis bile uyandırmadı. Muharriri o günlerde bir lokma 
ekmekten bile mahrum ettiler. Lâkin İstanbul’daki yabancılara ait bir ilim 
müessesesi, Kâtip Çelebi üstüne yazılan şâyân-ı hayret yazıların sahibini 
sinesine almakla muhakkak felâketten kurtarmış oldu.

Arzu ve isteklere rağmen bu etütte mecmua sahifelerinde unutulup 
kaldı. Merhûmun parasızlık dolayısıyla bastıramadığı eseri, biz dostları 
ortaya koymalıyız.

Doğu Anadolu’dan Konya Aksarayı’na gelmiştim. İstanbul 
Aksaray’ı Fatih’in Karamanoğulları ocağını söndürmesinden sonra göç 
edenlerle meydana getirildiğini biliyordum. Bu sebeple Aksaray’da 
araştırmalara vakit buldukça savaştım.

Ankarah Hacı Bayram’m üstâdı Şeyh Hâmid (Somuncu Baba adıyla 
Bursaca meşhurdur). Oğlu Baba Yusuf Hakikî Dîvânı aynı zatın çocukları 
elindeydi. 15. Asırda yazılmış iki büyük cild. Beni ilgileyen başlıca iki 
manzume oldu.

Karamanoğulları’na ağlayan Ağıt (Mersiye) Baba Yusuf meğer o 
aileyi çok seviyormuş. Karamanlılar Anadolu’da büyük sevgi, saygı 
yaymışlar.
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Bu manzumeleri Vilâyet gazetesinde Cevdet’e ithaf ederek 
neşrettim. Bulduğum ahî mezarlarından malûmât verdim.

1932 yılında vazifemden istifa ile ayrıldım. Haziran’da İstanbul’a 
geldim Aziz Cevdet’i aradım. Kitap bastırmakla uğraşıyor dediler. Otele 
bir demet formayla geldi. Ahîlere ait hazırladığı meşhur eseri hemen 
tebrik ettim. Teşvik, teşci eyledim. Formaları bana bıraktı, okudum. 
Fevkalâde çalışmış, dünyaca mühim bir (Sekten iç yüzünü bütün aydınlığı 
ile anlatıyordu. Bazı tarih sehivleri vardı, söyledim, memnun oldu. (Kitap 
sonunda düzeltilmiştir).

Almanya’ya gittim. Galiba bir ay geçmemişti. Postadan muazzam 
iki nüsha kendini gösterdi. Uzun yıllarda sabırla, dikkatle, gayretle 
yazılabilecek mahsuller okuyor, seviniyordum. Neler, neler bulmuş, ne 
iftihara değer şeylerimiz varmış! Cevdet! Tertemiz ruhunda Türk’ün ve 
İslâm’ın bedialarını, güzelliklerini senin kadar anlayan kaç vatan çocuğu 
var?

Tabiî yeniden kutlulama mektupları.
Bir nüshasını aziz dostum Prof. Dr. Kari Süssheim cenahlarına 

armamağan ettim. Profesör yaz paydosunda Tirol dağlarına yazlığa 
çıkmış. Bir mektupla eserin derinliğini, ehemmiyetini, Avrupaca şükranla 
karşılanacağını anlatarak kendisinin çözemediği düğümlerden epeyicesin 
apaydın orada gördüğünü anlatıyor, teşekkürler ediyordu. Cevdet’e 
yazdım. Profesör, muharriri sarıklı ulemâdan sanmış. Hayır, o şapka giyen 
fâzıllardandır dedim. Daha çok sevindi.

Bu pek mühim eser uyuşuk muhitte elbette reaktion yapmadı, esasen 
bunu beklemek de hatadır. Şimdi Münster şehrinde doğu dilleri hocası 
olan Prof. Dr. Taeschner ki Ahî Evren menâkıbını bastırmıştır. Yani 
ahilikle meşguldür. Eylül 1932’de Halle şehrinde toplanan Alman 
Orientalistleri Kongresi’nde Cevdet’in kitabı üzerine hayli malûmât 
vermiş olduğunu yine dostumun yazdığı mektuptan öğrenmiştim. Galiba 
Naci merhûm:

Marifet iltifata tabidir
Müşteri siz meta’ zayi’dir.

demiş. Hakir, aczime bakmayarak eseri anlatmak maksadıyla Konya ve 
Babalık gazetelerinde birer makale yazdım.

Eserin Mukaddemesinde muharrir diyorki: Corci Zeydan Efendi 
Tarih-i temeddünü’l-İslâmî (dilimize yine Hıristiyan bir Arap kalemiyle 
Medeniyet-i İslâmiye tarihi adıyla çevrilmiş, bir Musevi tâbi, eliyle 
basılmıştır. Yaşasın dinî hamiyet, millî gayret) isimli kitabında İslâm 
Medeniyeti diye yazdığı yazılar yalnız Emevî, Abbasî, Endülüs... 
kavimlerinin medeniyeti midir? Gaznevîler, Harzemîler, Selçukîler,
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Eyyubîler, nihayet Anadolu beyleri, Osmanlılar...Hindistan’da Moğollar... 
gibi necib Türk milleti unutulmak insaf mı?

Kendisi milleti, milliyeti için celâdet, cesaretle ilim dünyasına 
meydan okuyor, yanlışın ancak Türk kalemi ile düzeltileceğine işâretle 
bütün vesikaları topladığını, ileride neşredeceğini vadediyordu. Benim 
gibi eminim ki heı Türk çocuğunun gözünü bu mesele üzerine çekti. 
Tanıştığım müsteşriklerden birkaçı da alâkayla benden sordu. Yazık ki 
vakitsiz ölümü bu güç mebhasın da yazılmasını geri bıraktırdı.

Kitabını Niçin Arapça Yazdı?
Cevdet gibi idealist, Türklüğe titreyen bir milliyetçi nasıl oldu da 

Türk kardeşlerinin menkıbelerini Arapça yazdı?
Eserin başlangıcında, îbni Batuta Seyahatnamesi’nin Arapça 

olduğunu (Seyahatnâme Çavdarlıoğlu Şerif Paşa tarafından dilimize 
çevrilmiş ve büyük muharebede devlet kesesinden Matbaa-i Âmire’de 
nefis sûrette bastırılmıştır) ona zeyl olan bu kitabın da Arapça olması 
gerektiğini, böylelikle Avrupa âlimlerinin merâkını çekeceğini mâzeret 
diye öne sürer.

Hakikat şudur: Kitabın en büyük meziyeti göğsünde topladığı 
kıymetli vesikalardadır. Bunlarsa ya tazice “Arapça”, ya tatça “Farsça”ya 
eski Türkçe’dir. Türkçe sözleri yasa töresince yalnız lâtin harfleri ile 
yazmalıdır. Halbuki doğu dillerinin hiçbirisi lâtin harfleri ile doğru 
yazılamaz. Gerçi müsteşrikler latin alfabesine bazı işâretler eklemişler, bu 
eksikliği tamamlamaya çabalamışlar, amma yine muvaffak 
olamamışlardır. Elimizde buna pek çok tanık (şâhit) vardır. Cevdet’in 
kitabı ise tamamen vesikalarla doludur. îki doğu dilinden başka katı çok 
eski Türkçe belge (vesika) vardır. İşte sırf bu vesikalara hürmetle, onların 
eski kostümlerini değiştirmemek için Arapça yazmıştır.

Kitap basılıp ortaya çıkınca yasaya uygun olmadığı sözüyle yazarı 
mahkemeye vermek, tutsak etmek gözüküyordu. Cevdet’deki samimî ilim 
sevgisini düşününüz; o, altı ay habsi bile göze almıştı.

Fakat Türk Cumhuriyeti tolerans sahibidir, yazarın şu saf aşkına 
dokunmayı, Türk ahilerine ait basılan eserin cezalandırılmasını, hatırına 
bile getirmedi. Cevdet birkaç aylar bekledi, hiçbir taraftan ses çıkmayınca 
hem geniş soluk aldı, hem hükümetin âlî-cenablığından ayrıca sevinç 
duydu.

îlk öfkesi, sinirliliği geçmişti. Bir müsteşrik bana: Ne olurdu şu 
güzel, değerli eser Arapça gibi çetin dille değil temiz şîveli, anadilinizde 
yazılsaydı, hem bizler daha kolay faydalanırdık, hem kardeşleriniz okur, 
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anlarlardı demişti. Kendisine yazdım. Rahmetli munsif kişiydi, fikrimi 
kabul etti.

Bu sırada Maarif Vekilliği’ne Dr. Reşid Galib getirilmişti. Ondan şu 
yolda bir biti (mektub) alır. Kitabınız Türk harsçılığı bakımından çok 
önemlidir. Dilimize çevir 400 tane satın alacağız. Düşünüş isabetli, aynı 
zamanda hükümetin de alâkalandığını anlıyoruz.

Heyhât! Zavallı Reşidcik evvelâ denize düştü, sonra gözden düştü ve 
nihayet bütün bunlar da suya düştü.

Cevdet’i sevenlerden bilhassa rica ederim: Kitabı dilimize terceme 
edelim. Üniversite Doğu Dilleri seminer talebesi için doktora tez mevzûu 
olur.

Litterarae Orientales Ne Diyor?
Leipzig şehri Yalnız Almanya’nın değil, belki bütün dünyanın en 

ünlü kitapçılık durağıdır, pek çok kitabhâne vardır, hele Orient üstüne 
tanınmış müsteşriklerin eserleri orada basılır. Bunlar arasında Otto 
Harfassowitz Kütüphanesi’ni anmak lâzımdır. En yeni çıkardığı katalog 
sayısı 459’dur. Aralarında hiçbirisi yok ki derin çalışmalarla 
hazırlanmamış olsun. Her birisi başlı başına birer Bibliographie âbidesidir, 
aynı kitaphâne her üç ayda olmak üzere Litterarae Orientales adında bir 
dergi (Orientalischer Literaturberichte) çıkarır. 3 Ay içerisinde içeride 
(Almanya) dışarıda (Avrupa-Amerika) ve bizzat Asya, Afrika da şarka 
dair bütün kitaplar bibliographie fennine göre tasnif, tertib ve neşr olunur.

Öz ilimde çıkan kitapların adını, sanını orada okuyup öğrendikçe 
memnun olurum. Bu katalog ve o dergiden nice nice kitaplar, ne kadar 
nâdir şark basmaları bulup aldım.

Almanlar, ilim bâbında iltifatlarını, memnuniyetlerini kolayca 
harcamazlar, yani iktisad ederler. Öz ilimde hiçbir kımıldanış yapmayan 
kardeşler bitiği Litterarae Orientales'de en şerefli alkışları kazandı. 
Cevdet’i çekemeyenler okusunlar, sevenler sevinsinler diye işte oradan 
aynen yazıyorum:

1347 Dschewdet, Mehmet. Dhail alâ Fasl al-Achija al Fitjân al- 
Turkîja fî Kitab ar-Rıhla li İbn Batuta. (L’éducation et Porganîsation des 
gens administratifs et industriels en Asie-Mineure et Syrie du XIIme siècle 
jusqua nos temps) I: Supplément à un chapitre de la relation du voyage 
d'îbn Battuta. Istanbul 1351 (1932). 8. 441, 13 pag. 9. RM.

Anhang zu dem Abschnitt: Die türkische Jungmänner - Brüderschaft 
in dem Reisewerk des íbn Battuta. Wichtige Publikation deskultur - 
historisch geschulten Verfassers über eins der interessantesten Kapitel der 
islamischen Wirtschaftsge-schichte u. der Geschichte der Entviklung der
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Humanitaetsidee im İslâm. İm Anschluss an die Nötizen bei îbn Batûta II, 
s. 261 ff. u. 281 ff. bringl der Verfasser neue Erkentnisse über die İdeale, 
die innere Organisation u. di Betaetigung der Al-Achîjaal -fitjân, der nach 
Zünften zusammengeschlossenen Jungmânner- Bünde, die man als 
“Islamische Ritterorden” bezeichnen könnte.

Litterarae Orientales, Heft; 52, s. 39, October 1932.

Cevdet'in Tababet Tarihine Yardımı
Büyük eserinin yapraklarında ciddî alâkayı çeken değerli malûmâta 

sık rastlanır. Bunu “Türk Tababet Tarihi Arkhivi”nde ayrıca yazacağım, 
ancak şimdi söylemek istediğim Almanya’da ikametim esnasında 
İstanbul’dan sahaflarda bulup bana gönderdiği kitaplara aittir.

Çok yıllar var ki Şanizâde (Tarakçıoğlu) Tabib Muhammed Ataullah 
Efendi hakkında da araştırmalar yapmaktayım. Basılmış tarihinin başında 
kendi eserlerini sıralar. Lâkin onlardan Müfredât-ı ecza-yı tıbbiye, 
Mürekkebcıt-ı ecza-yı tıbbiye, Istılahât-ı etıbba gibi kitapları ne bizim millî 
kütüphanelerimizde, ne de Avrupa bibliotheklerinde vardır.

Beyazıt Umûmî Kütüphanesi Müdürü asrımızın Kâtib Çelebisi 
Bibliographe Müderris İsmail Saib bir sahhafa müfredâtın bulunduğunu 
müjdelelemişti. Elinden kitab almak her vakit kolay olmayan bu sahhaftan 
kitabı ancak Cevdet’in -kardeşlik fütüvvetiyle- alabildik. Kitap 
Şanizâde’nin bizzat elyazısıdır. Dünyada yegâne nüshadır. Cevdet İlâçlar 
kitabının ilk yaprağına mühim notlar yazmış nüshanın husûsî ellerde 
birgün gaib olabileceğini, okuyup arbeitimi bitirince Lâleli 
Kütüphanesi’ne vakf ve tescil ettirmekliğimi tavsiye ederek kitabın yaban 
illere gitmemesi için fedakârlık edilip alındığını, sonra gelenlerin bunu 
takdir ederek Fatiha’dan unutmayacaklarını ilâve ediyordu.

Şanizâde’nin asıl büyük eseri Mi’yarü’l-etibba adlı tercemesidir. 
Roma kayseri, Alman imparatoru, Macar, Çek, Boehem...kralı Marie 
Theresie’nin has hekimbaşısı, Cemi, Avusturya Mevrus memleketleri tıp 
fakülteleri profesörler reisi Baron Anton Von Stoerck tarafından 1776 
yılında Wien’de Almanca yazılmış 2 cilt kitabın İtalyancasından 

tercemesidir.
Eser 1227 yılında (1812) dilimize döndürülmüş, aynı yıl da 

Şanizâde’nin fikir arkadaşı, sabık Londra büyük elçisi, Mevakıb tefsiri 
mütercimi İsmail Ferruh Efendi istinsah etmiş, şimdi hakirin kitapları 
arasında bulunan o cild, yazısı, tezhibi gene Cevdet in himmet ve lutfuyla 

alındı. Hamburg’a geldi.
Cevdet Bibliophile idi.
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Onun orijinalitesinden biri hayır birincisi yaman kitaplar dostu 
olmasıdır. Ahmet Vefik, Rıza Paşalar, Halis ve Ali Emirî Efendiler, 
İbnü’l-Emin Mahmud Kemal Beyler...gibi nevi şahsına münhasır (Sui 
generis) zatlar arasında Cevdet’in yeri en iyi bir köşesidir. Kitap tanıyan 
âlimler arasında, Bağdadlı İsmail Paşa, Ali Emirî Efendi, Bursalı M. 
Tahir, B. Askerî Müze Müdürü Muhtar Paşa, Müze Hâfız-ı Kütübü Alî 
Bey merhûm, arasında Cevdet gene mevki alır.

Onunla ruhlarımızdaki affinite kardeşlik, yoksulununda Bibliophile 
olmasındadır.

Ahîler sertacı, yazma, basma, ilimler ve fenlerden kitapları bilir, 
tanırdı. Muazzam kütüphanesi de aynı sevgi, temayül ve incizâbın 
neticesidir.

Almanya’da bulunduğum 3 yılda benim vasıtamla binlerce Marklık 
kitap almıştır. Bilhassa (archivler) üstüne çok pahalı, o nisbette kıymetli 
kitaplar tedârik etmişti.

1933 yılında siyakat yazısı üstüne Forschung (tetebbû’) yapıyordu. 
İranşehr Kâzımzâde’nin küçük risalesine tam 18 RM (9 Türk lirası) 
vermişti.

Venedik kütüphanelerindeki Türk vesikalarına ait 8 cilt ve bedeli 
600 lira tutan serinin alınması için kaç defa mektuplar yazmıştı.

Okurlara bu zatın büyüklüğünü, ilim aşkını, kitap sevgisini anlatmak 
için bir örnek yazacağım:

Hamburg’da bulunduğum son yılda bir mektubunu aldım. Diyordu 
ki, Heyd’in Orta çağlarda doğu ticareti kitabını ara, bana satın al. Heyd, 
Histoire du commerce du levant au moyen âge.

En meşhur Alman kitapçılarına derhal birer mektup yazarak 
sormaya başladım.

Almanya’da basılmış olan bu kitap 40 yılda ikinci defa basıldığı 
halde nâdir bulunuyor, çok pahalıdır. Maruf bir kitapçı 150 RM. (75 Türk 
lirası) istiyordu. Kendimce çok pahah görerek İstanbul’a yazdım. Hemen 
cevab veriyor, derhal alınız. Kitapçıya yazdım, heyhât kitap bu sırada bir 
başka merâkhsı tarafından alınmıştır.

Bu acı haberi Cevdet’e nasıl vermeli? İtalya’ya, Hollanda’ya, Dani
marka’ya yazmaya karar verdim. Zira kendim bu diyarlardan çok güzel 
eski Arap tıbbına dair eserler almıştım. Bütün araştırmalarıma rağmen ki
tap bir türlü bulunamıyordu. Cevdet’e hali yazdım. Hemen bir karşılık. 
Mektubumu büyük acı ile okuduğunu, gece uyuyamadığını, baş ağrılarının 
arttığını, talihsiz olduğunu, hattâ benim ihmalkârlığımı bile yazıyor, sonra 
af diliyordu. Tekrar arattım ve buldum, hemde 105 RM. (52,5 TL. ) hemen 



OSMAN ERGİN 511

müjdeledim. Bir cevab: “Bu nadir eseri buldurmaya vesile olmanızdan 
dolayı duâ, senâ İstanbul ufuklarından uzanıp mübarek ellerini öperim”.

Aziz okur, o mektubu bir kız, kadın, veya şahsî entere için yazmıyor, 
sırf ilim ve yalnız Türk irfanına bir damla fazla ilâve edebilmek kaygısıyla 
çırpınıyor.

Türk toprakları bu cins adamları yetiştirmekte velûd olmadığı için 
acımız artıyor.

İşte 10. 500 cild gibi her faniye nasip olmayan muazzam yekûn 
geceleri uykusuz, gündüzleri baş ağrılarıyla, ve ah çok elîm, çok ağlatıcı 
belki de birçok mahrumiyetlere, şahsî fedakârlıklara katlanarak toplandı.

Cevdet’in, Devrim (înkılâb) Müzesi"ndeki kitapları hep değerli, 
seçme eserlerdir, eğer onların cildlerindeki derilerde buruşuk, 
görmüyorsan bu Cevdet’in yüksek karakterinin ve hayatın bütün acılarına 
tahammül edişinin sımndadır.

Cevdet’in Asıl Şubesi Ne îdi?
Biblio-Biographie idi. Bilhassa şark maarif tarihini kimse onun 

kadar bilmez denilse doğrudur. Dimağının hücrelerinde Türk ve İslâm 
büyükleri otururdu. İslâm’ın ve Türk’ün şanlı menâkıbı hafızasında idi. 
İşte onları düşünerek bütün kederlerini bütün acılarını unutur, nihayetsiz 
yurd, millet, ve din sergisinden ümit, cesaret, neşe alırdı.

O, büyük bir yurtsever olmasaydı, İsmet İnönü’ye o meşhur açık 
mektubu yazmazdı. Cevdet’in hiçbir eseri kalmasa yalnız şu medenî 
tecellüdü altın harfle yazılır.

Ölüm her faninin son merhalesidir. Yalnız dünyadaki işlerini -hele 
İlmî olursa- ikmâl etmeden gitmek büyük ziyândır. İşte Cevdet Türk 
harsçılığı yolunda başladığı eserleri tamamlamadan gözlerini kapadı. 
Gönüllerdeki acının çoğu bundandır.

Aziz arkadaşımız kitabını Arapça yazdığı için kendisine 
gönderdiğim mektupta “Ahi-i Büzürg Muallim M. Cevdet el-1 ürk diye 
yazmıştım. Rahmetli bundan son derece sevinmişti. Mektuplarımda çok 
defa “Ahî îmre” diye hitap ederdim.

Ahî Cevdet! Sağlığında sana derin saygı ile bağlı gönüllerimizde 
şimdi temiz hatıran eskisinden daha kuvvetli yaşıyor.

Edimekapı mezarlığının koyu servileri altında yurtseveı Şaiı 
Süleyman Nazifle, filozof ve Muhaddis Ahmet Naim in komşulukları 

arasında müsterih yat.
Türklüğe, İslâmlığa aşık ruhuna bizden bin bir Fatiha ve selâm.
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17 FERİDUN ÜSTÜNEL
Kadıköy Kız. Orta Mektebi Müdürü

Muallim M. Cevdet ile 26 sene evvel İstanbul Dârülmuallimin-i 
Âliyesi’nde muallimlik etmeye başladığı zaman tanışmıştık. 26 seneden 
beri fasılasız, arızasız devam eden çok candan samimî dostluğumuz, 
merhûmun İlmî ve ahlâkî yüksekliklerini, seciyesindeki dürüstlüğü, 
sağlamlığı haksızlığa karşı da şaşılacak derecedeki fevkalâde medenî 
cesaretini iyiden iyiye öğrenmeme pek ziyâde yardım etti.

Bu sebeple merhûm hakkında yazacağım bilgi ve kanaatlerimde 
hiçbir mübalağa yoktur. Belki meziyet ve faziletleri hakkındaki 
yazılarımda pek çok noksanlar olacaktır. Bu nisyanlarımı affetmesini aziz 
Cevdet’in mütevazı ve afvkâr ruhundan dilerim.

M. Cevdet’in İlmî Değeri, Ahlâkı ve Seciyesi
M. Cevdet muallim arkadaşlarımız arasında bir eşi daha bulunmayan 

bütün manâsı ile âlim, fâzıl sıfatını almaya hakkıyla lâyık ve her cepheden 
çok değerli bir zat idi.

Dârülmuallimin-i Aliye’de, maarif ailesi arasında 26 sene evvel çok 
kıymetli muallimler vardı. Bu muhterem zevâtın ekserisi meselâ; 
riyaziyede, fizikte, edebiyatta veya tarihte yüksek bilgiye sahip ve fakat 
yalnız bununla meşgul idiler. M. Cevdet ise ilmin hemen her şubesinde 
çalışmış, onlarla uğraşan arkadaşları derecesine erişmiş, hattâ bir çoğunu 
geçmiş ve bazı ilimlerde mütebahhir sayılacak dereceye yükselmiş bir 
insandı.

Meselâ; tarih, âsâr-ı atika, lisan ve pedagojideki bilgisi bu 
zümredendi. Fransızca, Rusça, İngilizce ve hattâ biraz Almanca okur ve 
anlardı.

Çok nezih ve necib bir ahlâka sahip idi. Herkesin iyiliğini ister ve 
iyiliğine çalışırdı. Hele talebeleri ve dostları için sönmez, eksilmez bir 
alâkası, muhabbeti ve şefkati vardı.

Bilgisinden herkesi müstefîd ederdi. Memleket gençliğini 
kütüphanelere, müzelere, c’âmilere, eski eserlerin ve millî âbidelerimizin 
bulundukları yerlere götürür, bunlar hakkında esaslı malûmât verir, İlmî 
bir tedkikin nasıl yapılacağını gençlere öğretirdi.
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M. Cevdet, İstanbul’u karış karış bilirdi. Bizans ve Osmanlı tarihine 
pek ziyâde vâkıf olduğu için bu devir hâdiselerine karışmış, olanların 
menkıbelerini, mezarlarının nerelerde bulunduğunu da derin bir vukufla 
bilirdi. Talebelerine, dostlarına bunları söylemekten, göstermekten 
üşenmezdi.

M. Cevdet’in değil sevgisi, hafiflik sayılabilecek en basit bir kusuru 
ve hattâ neşesi bile yoktu.

Hayatında çok sevdiği, emirlerine fevkalâde hürmet ve itaat ettiği 
anacığı belki birgün üzülür korkusuyla evlenmemişti.

Onun bütün zevki, eğlencesi kitapları idi. Ömründe bilerek hakikâte 
uymayan bir tek söz söylememiştir. Kimsenin hakkına tecavüzü aklından 
geçirmemiştir. Çok hukuk tanır ve sever bir zattı. Bir dostu veya bir 
talebesi hastalanacak olsa muntazaman yoklar, teselli eder, derdine 
derman bulmaya çalışırdı.

Dârülmuallimin-i Âliye’de beraber çalıştığımız sırada adebiyat 
muallimi Ali Nusret Bey isminde çok kıymetli, güzide bir arkadaşımız 
vardı. Bu pek muhterem arkadaşımız aman vermez bir derdin esiri oldu. 
Uzun müddet evinden ve sonraları yatağından da çıkamadı. M. Cevdet 
Bakırköyü’nde oturan bu aziz dostu hemen her hafta ziyâret etti. Vefatında 
hepimizden çok ağladı. Yıllarca matemini tuttu. Ali Nusret Bey’in vefa
tının her yıl dönümünde tek başına kabrine giderek onun hatırasını ve 
ruhunu taziz etti. Bu kudsî ziyâretini bir vazife sayarak hasta düşünceye 
kadar her sene yaptı. Dikkata şâyândır ki, bu alâkayı Ali Nusret Bey’in 
vefatından sonra annesi hakkında da gösterdi. Daima ziyâretine gitti. Onun 
da vefatında cenazesinde bulundu ve her zaman kabrini ziyâret etti.

M. Cevdet’in Beylerbeyi’nde oturan Muallim Nejat isminde genç bir 
telebesi vardı. Bu talihsiz genç teverrüm etmişti. Nihayet Validebağı 
Pirevantoryomun’a ve Haydarpaşa’daki intaniye hastahânesine düşmüştü.

Cevdet bu talebesinin hastalığına da yandı, yakıldı. Onun için 
duyduğu elem ve ıztırabları tarif edilemez dereceye vardı.

Bu sıhhat müesseselerinin ziyâret günlerinde mutlaka gider 
talebesine şişeler içinde iyi su, meyva taşırdı. Günün birinde Nejat 
hastahânede öldü.

Cevdet; hastahânenin haftalık ziyâretlerini artık Nejat ın 
Beylerbeyi’ndeki dertli anacığına çevirdi. Bu dertli anayı teselli etmeye 
çalıştı. Muallim olan oğlundan ona maaş tahsis ettirmek için ağlaya ağlaya 

aylarca uğraştı.
Çok sağlam, dürüst bir seciyeye sahipti.
Hak tanıyan, hakka riayet eden, hakkı tanıtmaktan asla korkmayan 

yurdunu, ulusunu pek çok seven cesur, mert bir Türk oğlu Türk idi. Hâl ve
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tavır itibariyle zaif, halim ve selim bir zat olmakla beraber kimseden, 
hiçbir tehlike, tehdit ve teşdidden korkmazdı.

Nerede, ne zaman ve herhangi bir mesele için olursa olsun vicdânî 
kanaatini açıktan açığa söylemekten asla çekinmezdi. Lüzum görürse 
alâkadar zatlara ve makamlara da bunu yazardı.

Umûmî Harb’den sonra üstâd Bay Selim Sırrı Dârülmuallimin-i 
Âliye’de müdür idi. Orada muallim bulunan bizim Cevdet’imiz de Selim 
Sırrı’yı çok sever ve takdir ederdi. Böyle olmakla beraber onun bazı 
hareketlerini tenkide ve bu sûretle kendisini ikâza lüzum görerek derhal ve 
gayet şedid bir muâheze mektubu yazmaktan çekinmemişti. Bu mektubu 
bana okuduğu zaman ben çok müteessir olmuş ve üstâdı gücendirecek 
böyle bir mektubu nasıl yazdığını muâhazakârâne sormuşdum: “Doğruluk 
ve dostluk bunu icab ettirir”, cevabını vermişti.

Yine Umûmî Harb içinde Dârülmuallimin-i Aliye Kadı köyü’ndeki 
Saint Joseph Fransız Lisesi binasında bulunurken müdür merhûm EbüT- 
Muhsin Kemal Bey’in yolsuz hareketlerinden mektebin bütün muallimleri 
dilgîr olmuş. Bir muallimler meclisinde bu yolsuz hareketler müdüre karşı 
açıktan açığa tenkid edilmiş. (Ben o zamanlar Çanakkale’de ve Sina 
çöllerinde ihtiyat zabiti sıfatı ile harb etmekte idim). Bu tenkidi yapanların 
alemdarı M. Cevdet imiş.

Sonra müdürden şikâyet için o zamanki maarif nazırına giden 
heyetin başında da yine Cevdet varmış.

Nazır Şükrü Bey Kemal Bey’in çok mahrem dostu idi. Şikâyetçilere; 
bilhassa bizim garib, kimsesiz Cevdet’imize bir fenalık yapabilirdi. Cevdet 
böyle muhtemel tehlikelere değil muhakkak tehlikelere bile zerre kadar 
ehemiyet vermeyen, şecî bir ruha mâlikti.

Şu hikâye ettiğim hareketlerinden M. Cevdet’i karıştırıcı bir adam 
zannetmemeli, o, asla böyle süflî bir ruha sahip değildi.

O, cesaret-i medeniyesi yüksek, hakkı müdafaa için çok metin ve 
cesur bir insan olduğu için herkesin çekindiği meselelerde pervâsızca ve 
fedakârâne atılmaktan hiç korkmazdı. Arkadaşlarından biri hükümetçe pek 
mühim bir meselede alâkadar zannedilerek adliyece tevkif edilmiş ve 
i hti 1 âttan da menedilmişti.

M. Cevdet bu eski arkadaşının mevkufiyetin haber alır almaz adli- 
yede icab eden makamlara müracaat ederek uğraşmış ve nihayet izin 
almış, dostunu mükerreren ve tahliye edilinceye kadar muntazaman 
ziyâret etmişti. Halbuki o dostunun pek çok iyiliğini görmüş, daha husûsî 
birçok arkadaşları semtine bile uğramamışlar.

M. Cevdet, iyi günde olduğu gibi kötü ve kara günlerde de 
dostlarının çok samimî bir dostu idi.
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M. Cevdet muallimliğinde titizdi. Talebesinden intizam, vazifeye 
itina, itaat ve gayret isterdi. Bu titizliği son senelerde hırçınlık derecesine 
varmıştı.

1930 - 1931 senesinde ben Üsküdar Orta Mektebi müdürü 
bulunduğum zaman Cevdet de orada Coğrafya muallimi idi. Bazı 
derslerine çalışmayan, haylaz ve terbiyesi noksan talebeye son derece 
kızardı. Bunlardan bir ikisini sınıfta cetvel ile döğdüğünü kendisinden 
işitince dayağın öteden beri aleyhtarı olan bu terbiyeci dostumun sıhhî ve 
İçtimaî vaziyeti yüzünden artık sinirlerinin tamamen bozulmuş olduğuna 
hükmetmiştim.

M. Cevdet, tedrisâtında talebesini en basit görünen bir nokta 
üzerinde uzun uzadıya tedkike, düşünceye, benzerleri ile mukayeseye, 
hâdisenin esbâb ve avâmilini aramaya davet ederdi. Fazla tafsilât verirdi 
ve bu suretle kendi coşkun bilgisinden bu sûretle talebesini müstefîd 
etmek isterdi. Halbuki, bazı gençler, bu kadar tafsilâttan, araştırma ve 
incelemelerden hoşlanmazlardı. Eski tarzda ezbercilik şeklinde ve 
muhtasaran ders almak isterlerdi. Talebesinden bir kısmı merhûmun tedris 
usûlüne karşı bu sebepten tenkidci görünürlerdi.

M. Cevdet daha yüksek derecede, olgun talebeler karşısında ders 
vermiş olsaydı, onun derin tedki kâtın dan, bilgisinden, usûl ve yol 
gösterişlerinden talebe pek ziyâde istifade edecekti.

Onun sıhhî vaziyetlerine göre kendisine en muvafık iş, İlmî bir 
komisyonda veya bir akademide çalıştırılması idi.

Merhûm, her şeyi son derece inceleyerek okurdu. Çalışması çok 
esaslı idi. Okuduğu kitaplarda, mecmua ve gazetelerde mühim gördüğü 
satırların altlarını çizerdi. Lüzum gördükçe kitapların kenarlarına 
mütalaalarını yazardı. O bahisle alâkadar olan bildiği eserler hakkında da 
hâşiyeler ilâve ederdi.

Çalışması esnasında sükûneti son derece isterdi. En küçük bir tıkırdı 
onu sinirlendirir ve kızdırırdı. Bunu aşağıda ayrıca söyleyeceğim.

Öğrendiklerini muhitine öğretmekten asla çekinmezdi. Bu husûsta 
kıskançlığı hiç yoktu. Îlmî cömertliği pek yüksekti. Bu yolda hasislik 
gösterenlere de kızardı.

M. Cevdet, gösteriş yapmaktan hiç hoşlanmazdı. Bildiklerini 
öğretmek istemesi fazl ü irfanını göstermek gayesine matûf değildi. O 
sadece talebesine, milletine, insanlara faidesi dokunması için öğrenmek 
isterdi. Ancak bazen hançeresinde bir iltihap husûle gelirdi. Bundan 
muztarib olurdu. Doktorların tavsiyesi üzerine çok söylemekden ve toz 
yutmaktan çekinirdi. Bunun için tahminen yirmi beş seneden beri gittikçe 
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artan bir itina ile konferans vermekten, fazla konuşmaktan tevakki ederdi. 
Son on sene içinde belli başlı bir konferans vermemişti.

M. Cevdet kıymetsiz hiçbir şey söylemezdi. Neşriyâtı da çok değerli 
idi. Yalnız parasız bir muallim olduğu için kitap bastıramamıştır. Hattâ 
Harf inkılâbı yüzünden bastırdığı birkaç eserinin tab’ masrafını 
çıkaramayarak ziyân etmişti.

Ben M. Cevdet’in her sözüne, her yazısına ve her eserine meftûn 
olurdum. Hepsinde büyük kıymetler görürdüm.

M. Cevdet’in İlmî, ahlâkî kıymetinin yüksekliğine nazaran mütevazı 
bir vaziyette kalışının sebepleri şunlardır:

1. Çok mütevazı ve mahiyeti sever oluşu.
2. Şarlatanlıktan, lâubalilikten hoşlanmaması, ahlâka uygun olmayan 

şeylerden külliyen nefret edişi.
3. Kimsesizliği.
4. Çok kanaat sahibi oluşu.
5. Nefsi için hiç kimseye hattâ en yakın dostlarına bile müracaat ve 

minnet etmekten son derece çekingen oluşu.
6. Hayatta yükselmeyi yalnız bilgisinin artmasında aramasıdır.
M. Cevdet, idâre başında muvaffak olamazdı. Sebepleri şunlardır:
1. Çok doğru bir adamdı. İdare işlerinde ekseriya görüle gelen 

ihmalcilik, tembellik, vazifeyi mal etmemek, hilekârlık, yalancılık ve 
eğrilikler karşısında o îtidâlini mutlak sûrette kaybeder ve başına bin bir 
gâile çıkarabilirdi ve haklı olduğunu da anlatmakta çok müşkülâta uğrardı. 
Bu da onu çileden çıkarırdı.

2. Çok sinirli idi. Sıhhati bozuktu. İdare işininin icabettirdiği sürekli 
çalışmaya ve tahammüle dayanamazdı.

3. Onun idâre işleri için zerre kadar meylini, arzusunu hiçbir zaman 
hissetmedim. En ziyâde haz duyduğu meşgale sükûnetle kitaplar, tarihî 
eserler, vesikalar arasında yalnız yahut uygun, bilgili, çalışkan ve 
namuskâr arkadaşlarla beraber çalışmaktı.

Daha fazla bir ideali yoktu. Hayatının son senelerinde her zaman 
böyle mükemmel, ahenkli, ideal bir muhît bulmanın kâbil olamayacağını 
çok acı bir sûrette tecrübe etmişti. Bu elim tecrübe onun kalbini adeta 
kemirmiş ve bütün bütün harap etmişti.

M. Cevdet’in Husûsiyetlerine Ait Bazı Bilgiler ve Hatıralar
1. M. Cevdet mutedil bir dindardı. Bazı kimseler onu mutaassıb 

sanırlarsa aldanırlar. O bazı dinî hükümlerin asrın terakkiyâtı ile, milletin 
ihtiyacı ile uygun bir hale konmasına çok zaman evvel taraftardı.
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Koyu taassubun tamamen aleyhtarı idi. Naim Bey merhûmun 
hayatının son zamanlarında idi. Bir gün Cevdet ile Bayezit’te buluştuk. 
Görüşürken Naim Bey’in çok basit ve müsamahası zarurî ve elzem dinî bir 
mesele için fevkalâde taassup gösterdiğini bu meselede müsamaha 
gösterenler hakkında muktedir olsa en şedid cezayı vermekten 
çekinmeyeceğini söylediğini esefle hikâye etti.

Hattâ çok saydığı Naim Bey merhûmun bu derece şiddetli taassubu 
karşısında hayretlere düşerek kendisine: “Naim Beyefendi muktedir 
olsanız siz bu söylediğinizi hakîkaten yapar mısınız?”, diyerek sormuş o 
da yemin ederek tereddütsüz yapacağını tekrar etmiş.

M. Cevdet bundan çok üzülmüş, hayret ve teessürle bu koyu 
taassubu bana hikâye etmişti.

2. M. Cevdet milletini, ecdâdını derin bir saygı ile severdi. Onların 
mefahirini adeta hûşû ile anlatır, bıraktıkları şerefli eserleri büyük bir 
iftihar ve tebcil ile gösterirdi.

3. Vatanın birçok yerlerini, hâssaten ecdadın âbidelerini, yadigâr 
bıraktıkları kıymetli eserleri görmek için şahsen para sarfederek gezmiştir.

4. Cevdet İlmî vesikalara dayanmayan hikâyelere inanmazdı. 
Kütüphanelerin hepsinde ne gibi değerli eserler olduğunu bilirdi. Onları 
mutlaka tedkik ederdi, bilmeyenlere gösterir ve öğretirdi.

5. Okumak ve kitap âşığı bir insandı. Kitap almak için yiyeceğinden, 
giyeceğinden pek çok fedakârlıkta bulunurdu.

Fatih’te Çarşamba’da Koğacıdede mahallesinde anacığının bir evi 
vardı. Bu evin üst katındaki odaların zemini kâmilen kitaplarla dolu idi. 
Daima tozlanan ve toz tutan bu kitaplar yüzünde de anacığının 
muâhhezelerine uğrardı.

Bayramlarda Çarşamba’daki evine tebrike gittiğimiz zaman ev 
tozlanmasın, annesi üzülmesin diye bize kapı eşiğinde ayakkabılarımızı 
çıkarttırır ve ancak çorapla içeriye sokardı. Annesi sinirli bir hanım olduğu 
için geceleri takırtıdan, gürültüden hoşlanmaz ve böyle bir şey olursa 
uykusu kaçarmış!

Cevdet annesinin uykusu kaçmasın, siniri oynamasın diye ne 
külfetlere katlanmazdı! Meselâ; o zamanlar, bir yerde gece yangın olunca 
mahalle bekçileri kalın, akortsuz ve kerih sesleri ile avaz avaz bağırarak 
yangının nerede olduğunu halka haber verirlerdi. Geceleri bozacılar, mısır 
buğdaycıları, sabahlan gayet erken salepçi, simitçi, gazeteci ve başka 
satıcılar kendilerine mahsûs ahenkle bağırarak mahallelerden geçerlerdi.

M. Cevdet annesi uyanmasın, rahatsız olmasın diye bunlara hâneleri 
civarında bağırmamalarını hattâ, biraz uzakta yavaş ses çıkarmaları için 
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yalvarırmış, bunlara bazen küçük ikramlarda bulunduğunu da bana 
söylerdi.

6. M. Cevdet kendi de gürültüden pek çok müteessir olurdu. Daima 
sakin yerleri arar orada okumak yazmak isterdi.

Dârülmuallimin’de her muallim haftada bir defa gece nöbetinde 
kalırdı. O zaman darülmuallimîn binası yatakhâneleri istiâb etmediğinden 
Nakilbent’te, Yerebatan’da, şimdi İstanbul Lisesi’nin bulunduğu tarafta ve 
“Yuca Ülkü Lisesi”nin karşısındaki konaklardan birinde yatakhânelerimiz 
vardı.

Gece mütalaasından sonra nöbetçi muallimler talebeyi alırlar, 
yatakhânelerine götürürler ve gece talebe ile o yatakhânede kalırlardı. Bir 
aralık ben Cevdet ile beraber Yuca Ülkü Lisesi’nin karşısındaki 
yatakhânede nöbet yapardım. Sıhhata, nizama, sükûnete riayeti seven 
Cevdet’in bu gece nöbetlerinde ekseriya sinirlenirdi. Talebenin gelir 
gelmez hemen yataklarına girip uyumaları lâzım iken bazıları konuşur, 
bazıları gezinirdi ve Cevdet bunlara çok kızardı, üzülürdü. Hele bazıları 
bizim yattığımız odaya bitişik yüznumaraya girmek cüretinde 
bulunurlardı. O zaman bu saygısızlığa Cevdetçiğim hiç tahammül 
edemezdi. Derhal bunu yapana pedagoji kaidelerine uysun uymasın lâyık 
olduğu bir terbiye dersi verirdi.

Gece karanlık ve penceresi açık odada yatmak mûtâdı idi. 
Nöbetimizde yatak odamıza girer ve soyunduktan sonra derhal: “Siz 
askersiniz Feridun Beyciğim, karanlıktan, soğuktan korkmazsınız, 
bunların ne kadar sıhhî olduğunu herkesten iyi bilirsiniz”, der cevab 
vermeme meydan bırakmadan derhal pencereyi açar ve lâmbayı 
söndürürdü. Dışarda lapa lapa kar yağarken de böyle yapardı. Kendisini 
çok sevdiğim ve saydığım için onun bu itiyadına tabi olurdum. Bununla 
beraber hüsn-i zannma rağmen sabaha kadar da çivi keserdim. Çünkü 
yataklarda tek bir yorgan kışın ısınmak için bu kâfi değil iken bir de 
poyraza karşı olan pencerenin sabaha kadar açık bırakılması titremekten 
insanın gözüne uyku getirmezdi.

7. Beş altı sene evvel takdirkârl arın dan Amerikan Kolleji Türk 
müdür ve muâvinlerinden Bay Hüseyin ve Selim Nüzhet’in delaletiyle 
kendisine Amerikan Kolleji’nde bir ders verilmiş, ayrıca mekteb binası 
dahilinde ikameti için de bir oda tahsis edilmiş, bundan dolayı o iki aziz 
dostuna karşı son derece müteşekkir ve minnettardı. Boğaziçi’nin en güzel 
noktasında fevkalâde sıhhî, bediî, muntazam ve İlmî bir hayat geçirecek 
iken nefret ettiği o uğursuz (takırdı) burada da Cevdet’in hassas kulağına 
erişmiş, ona gece uykularını haram etmişti. Yattığı odanın altında ve 
binanın en alt katında matbahın bulaşıkhânesi varmış, hademeler tabakları 
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gece yıkarlarmış, her tarafta hareketlerin durduğu, seslerin kesildiği bir 
sırada yüzlerce porselen tabağın yıkanmasının sesi taş bina içinde aks-i 
şada ile M. Cevdet in kulağına kadar intikâl ederek onu rahatsız 
ediyormuş. Bundan başka İstanbul daki resmî dersine gidip gelmesi için 
tramvaya binmeye mecbûr oluyormuş. Halbuki Bebek’ten Sultan Mahmud 
Türbesi’ne kadar olan tramvay yolu üzerindeki makaslardan ve virajlardan 
geçerken tramvayın çıkardığı sert ve acı ses de onu tarif edilemeyecek 
derecede sinirlendirirmiş. Bîçâre bu seslerin çıktığı yerleri saymış, 
adedinin 32’yi geçtiğini yana yakıla bana anlatmıştı. Maaşı dolgun, 
başkaları için bulunmaz bir nimet olan bu güzel vazifeyi tabakların 
tıkırtısı, tramvayların gıcırtısı yüzünden bırakmaya mecbûr olmuş. Ben o 
zaman Ankara Erkek Lisesi müdürü idim. İstanbul’a geldiğim zaman 
bunları bana hikâye etti.

- “Şimdi nerde oturuyorsununz?” diye sordum.
Günlerce sakin bir oda aradığını, en nihayet Kumkapı yokuşunda 

Fransız Mektebi’nin yan sokağında “Meserret Apartmanı” denilen bir evin 
en üst katında ve sokaktan tahminen 15 metre yükseklikte, tavan arası 
denilebilecek bir yer bulduğunu, buranın bir de balkonu olduğunu söyledi.

Bu yeri ilk defa kendisine gösterdikleri zaman etrafı dinlemiş ne 
tramvay ne araba gürültüsü ne de sokaktan geçen satıcılarla yolcuların sesi 
işitilmediğini anlayınca ve karşısındaki bol güneşli Marmara’yı da 
görünce cebindeki bir gazeteyi balkona sermiş ve derhal secde-i şükrana 
kapanarak Cenab-ı Hakk’a hamdetmiş.

Zavallı en nihayet çok sevdiği bu çok katlı ve dik merdivenli 
hücresinde teslimi ruh etti.

8. M. Cevdet gayet kuvvetli bir hafızaya mâlikti. 30 sene evvel 
geçmiş bir muhâvereyi ve yahut okuduğu bir şeyi tabirlerini, kelimelerini 
tıpkı tıpkısına tekrar etmek sûreti ile anlatırdı.

9. M. Cevdet yerli mallarımıza rağbeti teşvik için 25 sene evvel bazı 
arkadaşlarını da ikna ederek Karamürsel’in gri renkte şayaklarından birer 
pelerin yaptırmış ve uzun seneler bunu giymişti.

10. Kara günler geçirmiş olduğu için çok muktesitti. Mükeyyifât 
nâmına hiçbir şey kullanmazdı. Uykusu kaçar korkusuyla çay ve kahve 
içmezdi. Limonata, süt ve ıhlamur içerdi. Her gün rafadan yumurta yer di. 
Yoğurdu da severdi. Müzede bulunan bir Habeş hademe ona daima taze 
yumurta tedârik ederdi.

Bazı bizim evdeki hizmetçi değişir ve yahut değişmez de dalgınlık 
ederek: “Kahve mi? çay mı?” ne emrettiğini sormak münasebetsizliğinde 
bulunuverirdi. O zaman hemen hiddetlenir hizmetçiye: Niçin 
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unutuyorsunuz ben Cevdet hiç hiç kahve, çay içer miyim? yapabilirseniz 
bir limonata hazırlayın”, derdi.

Sabahları dersine yetişmek için evinden erkence ve kahvaltı 
yapmadan çıkardı. Yolunun üzerindeki Çemberlitaş’da Osman Bey 
matbaasının köşesinde bulunan Mahallebici Mehmet Ağa’nın dükkânında 
süt içerdi.

Öğle ve bazen akşam yemeklerini de Beyazıt’da Emin Efendi 
lokantasında yerdi.

11. M. Cevdet ile yirmi beş seneden fazla hukukumuz olduğu halde 
ne gençlik ve ne olgunluk çağımızda onunla hiçbir zaman lâubaliyâne 
konuşamazdık ve lâtife edemezdik. Arkadaşlarımız arasında onunla, 
teklifsizce lâtife etmek cesaretini Ressam Bay Şevket dostumuz 
gösterebilirdi.

Ressam Bay Şevket, Cevdet’in ömründe aklından geçirmemiş 
olduğu bazı şeyleri yapmış olduğunu duyduğunu -lâtife olarak- ya onun 
kulağına söyler yahut hepimize ilân ediverirdi.

M. Cevdet o zaman bir çocuk gibi kızarır ve gülerek ayağa kalkar iki 
eli ile ressam Şevket kardeşimizin dolgun yanaklarını okşayarak: “ Ne 
dedin? Ne dedin? Bir daha söyle bakayım şekerim?!” derdi. Cevdet’in 
bütün hayrâtında dünya zevklerine ve eğlencelerine ait yapabildiği işte 
yalnız bu 1 âti feci kten ibaretti.

12. M. Cevdet tabiî manzaralardan, kır ve deniz gezintilerinden de 
çok hoşlanırdı. Bu sayede hem temiz hava alır hem de bazı coğrafî, tarihî 
tedkikler yapmaya fırsat bulurdu. Bu gibi gezintilerde çok defa aziz 
yoldaşı, pek sevdiği sınıf arkadaşı olan riyaziye öğretmeni Bay Hafız 
Kemal dostumuz beraber bulunurdu. Üsküdar Orta Mektebi müdürü 
bulunduğum zaman vazifeme gitmek için bir sabah mûtâdım veçhile 
köprüden kalkacak ilk vapurlardan birine girdim, oturdum. Vapurun 
haraketine iki üç dakika kalarak arkalarında omuzdan takma seyahat 
çantaları, ellerinde bastonları iki seyyahın vapura girerek geminin baş 
tarafına doğru gittiklerini arkalarından gördüm. Bu iki zatın 
yürüyüşlerinden, boylarından benim yabancım olmadıklarını belki de, M. 
Cevdet ile Hafız Kemal kardeşlerimiz olacaklarını tahmin ederek hemen 
bir baskın yapmak için yanlarına gittim. Hakikaten onlarmış, o gün 
dersleri olmadığı için bu iki yâr-ı kadîm Üsküdar’dan otobüsle Şile’ye 
gitmeye karar vermişler, böyle bir seyahatten beni haberdar etmedikleri 
için kendilerini muâhaze ederek bir hayli lâtife etmiştim.

13. Bay Hafız Kemal’i hepimiz çok sever ve sayardık. O da kendi 
âleminde değerli bir riyaziye âlimidir. Fazla olarak tarihe ve meskûkât 
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ilmine de çok vâkıftır. Son derece mahçup, mütevazı ve faziletli bir zattır. 
M. Cevdet sınıf arkadaşı olan Hafız Kemal’i hepimizden ziyâde severdi.

Bazen her ikimizin de eski darülmuallimîn arkadaşlarımızı 
göreceğimiz gelir ve hasretle anardık. Bir defasında aylardan, belki 
senelerden beri görmediğim, özlediğim Bay Hafız Kemal’i görüp 
görmediğini, kendisini ziyârete gelip gelmediğini sormuştum: “Hayır 
görmüyorum”, cevabını verdi. Halbuki, Cevdetciğim hepimizi ne kadar 
uzaklarda oturursak oturalım mutlaka arar bulur, ziyâret ederdi. Bahusûs 
Hafız Kemal’i görmek için ne Eyüp ne Boğaziçi’ni bırakır, ne Koca 
Mustafa Paşa’yı unutur, oralara gider behemehâl bulup görüşürdü. Bu 
sebeple Hafız Kemal Beyimizin hiç görünmeyişini vefasızlık sayarak biraz 
tenkid etmek sûreti ile Cevdet’i kızdırmak istedim. O bana hak verdi, 
Hafız Kemal hakkındaki hükmünü de esirgemedi.

“Şefkatsazdir, bizim onu göremeyince merâkl andığı miza, 
üzüldüğümüze acımaz”, dedi, bundan istifade ederek vefasız dostlarımızın 
alemdarı olmak rekorunu otuz seneden beri elinden asla bırakmayan Bay 
Harun Reşid’i de kendisine hatırlattım. Onun içinde: “Hakkınız var 
Feridun Beyciğim, Harun Bey kardeşimiz kendini sizin çiftlik dediğiniz 
bahçesine vermiş, bizleri hiç hatırına getirmez. Mamafih ben bir ay evvel 
Göztepe’deki köşküne gitmiştim, hamdolsun afiyettelerdi”, cevabını verdi.

Cevdet kardeşimiz bütün dostları için bu samimî, kalbî alâkayı 
gösterirdi. Çok sevdiği ve saydığı darülmualimin arkadaşlarımızdan sayın 
saylav Bay Ali Canib’in emektar hizmetçisi Pervin öldüğü zaman Bay Ali 
Canib kadar Cevdet de müteessir olmuştu.

14. M. Cevdet hak karşısında sözünü saklamazdı. Bazı dostlar 
arasında münakaşa olur. Meselâ; dostunun biri evvelce iddia ve müdafaa 
ettiği bir tezin aksi bir mütalaada bulunur, Cevdet bunu bana ve yahut 
diğer arkadaşlara hikâye ederdi. O vakit içimizden biri: “Canım Cevdet 
Bey geçen sene bu mesele için o zat aksini söylemişti, unuttunuz mu?” 
dedi mi o derhal celallenir: “Siz Cevdet kardeşinizin böyle şeyleri hiç 
unutmayacağını bilmezmisiniz? Tabii hatırımdadır. Edep ve nezâket 
dairesinde ifadesindeki tenakuzu kendisine anlattım, fikrini teshih 
ettirdim” derdi.

Evet, Muhterem Muallim M. Cevdet, hepimizin candan kardeşi idi. 
Hepimiz onu hürmetle severdik. Fakat o bizi bizden fazla severdi.

Hepimizde büyük dostluk hakkı vardır. O, olgun, kemâlli, asîl 
insandan yalnız gençler ve memleket değil biz arkadaşları da pek çok 
istifade ettik.

Genç denilecek ve kendisinden daha çok istifadeler edilecek bir 
yaşta vefatı irfan âlemimiz için, memleket için büyük ziyândır. Onun 
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hasâil-i İlmiyesini, faziletlerini yakınen bilen biz arkadaşları ebediyyen 
matemini tutacağız, aziz hatırasını ömrümüzün sonuna kadar kalbimizde 
hürmetle taşıyacağız.

18

FUAT BAYMUR
Kültür Bakanlığı
İlköğretim Bölüm Direktörü

HAYRULLAH
Kültür Bakanlığı
İlköğretim Bölüm Direktörü

Hocamız Cevdet’e ait olan hatıralarımız o kadar müşterektir ki, bu 
yazımızı birlikte yazmamış olsaydık yine hemen hemen aynı şeyleri 
söyleyeceğimiz muhakkaktı. Onu ikimizde aynı derecede severdik. Şimdi 
yalnız bir hocamızı değil, bir büyük kardeşimizi, çok sevgili bir 
dostumuzu kaybetmekten duyduğumuz acı da aynı şiddette...Bundan 18 
sene evvel Dârülmuallimin’e girdiğimiz zaman karşılaştığımız hocalar 
arasında Muallim Cevdet bize ilk kuvvetli tesiri yapan olmuştu. Öteki 
hocalarımızdan birçoklan adlarımızı bile öğrenmemişken o bizim 
hepimizi ayn ayrı tanımıştı bile. Yalnız onun dersleri bizim alıştığımız 
tarzda geçmiyordu. Biz daima kürsüden konfranslar veren hocalara 
alışıktık ve bütün ilk tahsilde rolümüz yalnız dinlemekti. Ara sıra tam 
dinleyip dinlemediğimizi anlamak için de yoklamaya çekilirdik. Bu günün 
ilk mekteb mezunlanndan biri bizim yerimizde olsaydı, Cevdet’in 
derslerini hiç yadırgamayacaktı. Cevdet o kadar bugünün istediği 
muallimdi. Dersindeki belli başlı husûsiyetlerle bizim o zamanki 
telâkkimize göre garebetler şunlardı:

Cevdet öğreteceği şeyleri üç cümle ile söyleyivereceğine, onu 
talebeye kendi emekleri ile buldurmayı prensip edinmişti. O yalnız bu 
araştırmaları kolaylaştırır, yol gösterir, me’haz verir ve bu arada yabancı 
dillerden kitaplar tavsiye ederek lisan öğrenmeye teşvik ederdi. 
Kendisinden aldığımız kitapların birçok yerlerinde onun güzel yazısı ile 
şerhler, hâşiyeler ve izâhlar bulurduk.



OSMAN ERGİN 523

Mualim Cevdet’in en büyük faaliyet sahası, sınıf içi değil, mekteb 
dışı idi. Talebeyi alır, en yakından başlayarak adım adım bütün şehri, 
bilhassa âbideleri ve tarihî köşeleri gösterir, bu esnada yapmak istediği 
telkinleri ve öğretmek istediği şeyleri hattâ, sezdirmeden yapar ve verirdi. 
Onun gezintiler sırasında bazen son onluklarını sarfederek yiyecek 
aldığını, bir taş üzerine oturarak beraberce yediğimizi nasıl unutabiliriz? 
Bu başka bir muallimden kabul edemeyeceğimiz hareketti, Cevdet yaptığı 
için pek tabii karşılardık. Sanki hepimiz onun bazen biraz şımartılan 
çocukları gibi idik.

Bu gezintileri sonra bizim öğretmenlik ettiğimiz sınıflarla da birlikte 
yaptı. Sonuncu gezintimiz bundan iki sene evvel oldu. Bizi Ayasofya’ya 
götürüp yeni çıkan mozayikler hakkında izâhât vermişti. İstanbul’u ne 
güzel bilir ve bildiklerini ne iyi anlatırdı. Bütün şehri bir hazine bekçisi 
titizliği ile benimsemişti. Âbidelerden her hangi birinden kopan bir taş ona 
dert olurdu. Fakat yalnız dertlikle kalmaz onu, yerine koymak veya 
koydurmak için elinden geleni yapardı. Yıkılan bir medresenin kitabesini 
bir marangoza yalvararak dükkânına koydurduğunu ve oradan her geçişte 
gidip baktığını bugünkü gibi hatırlarız. Onun için hürmet edilecek şeyler 
yalnız kitaplar ve tarihî âbideler değildi. Kırda yere atılmış kağıtları 
bizimle beraber toplar ve onları ya yaktırır ya gömdürürdü. Bunu kırın 
güzelliğini bozmamak için yaptığını bize anlattığı zaman onun fazla 
titizliğine hamletmiştik. Sonra başka memleketlerde bunu, herkesin 
yapmaya mecburiyet duyduğu bir vazife olarak gördük. Dal koparttırmaz 
hayvanlara zarar verdirmez, tabiatı korumanın insan için borç olduğunu ne 
güzel öğretirdi. Talebesini yurt araştırmalarına sevk ederken yalnız 
mektebin bulunduğu şehre bağlanıp kalmaz, herkesin tatilde gittikleri 
yerlere ait tedkikler yapmalarını ister, onları, yazdıklarını, plân harita ve 
resim ile tamamlamaya sevkederdi. Kim bilir belki metrûkâtı içinde 
bunlardan kaç tanesi vardır? O acemice yazıları ve elle vapılmış resimleri 
bugünün gençleri görürlerse belki gülebilirler. Fakat bizim dünya harbi 
yoksullukları içinde geçen ilk gençlik zamanlarımız için onlar elde 
edilebilecek azamî semerelerdi. Hele o zaman fotoğraf makinasının 
ilişilmez bir servet olduğu düşünülürse elle yapılmış resimlerin de 
acemiliği pek göze batmaz sanırız. Bu defterlerin hor görülmemesini ve 
onların da bir köşecikte saklanmasını candan dileriz.

Muallim Cevdet’ten biz ilk nazarda çok ehemmiyetsiz gibi 
görünebilecek fakat zamanla kıymetini anladığımız ne itiyatlar elde ettik. 
Kitap okumayı, işin ilk kitabı açma safhasından onu anlama, ondan zevk 
alma ve not çıkarma safhalarına kadar hep hocamızdan öğrendik.
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Muallim Cevdet kitaplarını çok sevdiği ve onların talebe elinde az 
çok yıpranacağını da bildiği halde hiçbirimizden esirgemezdi. Yeter ki 
karşısında okumaya arzu duyan talebeler olsun. Biz ondan İstanbul’un 
bütün umûmî kütüphanelerini beraber giderek öğrendik. Bunu yapan 
Cevdet’ten başka kaç hoca olmuştur bilmeyiz.

Muallim Cevdet’in küçük el sanatkârlarından, küçük esnaftan 
yüzlerce dostu vardı. Hepsi ile candan, ahbabca konuşurdu. Bunlardan, en 
büyük fikir adamlarına kadar, herkesin mesâisine değerini verir ve 
talebesine de aynı kıymetbilirlik hasletini kazandırmıya çalışırdı.

Onu her zaman tertemiz, eski de olsa temizlikten parlayan gömleği, 
bir lekesi olmayan esvâbı ile görürdük. Bir kerre bile söz verdiği dakikayı 
geçirdiğine şahit olmadık. Hülâsa bütün şahsiyeti ile talebesine numûne 
olmaya çalışırdı. Onu kaybetmekten duyduğumuz acı yalnız senelerce 
evvel bize hocalık etmiş bir insanın ölümünden doğan keder değil onda 
bütün hâdiselere rağmen yolundan hiç ayrılmayan, daima prensiplerine 
sadık, dürüst, değişmez karekterli bir insan gördük. O bizim hocamız, 
ağabeyimiz ve dostumuzdu. Allah rahmet eylesin.

19 HAFIZ KEMAL
Lise Riyaziye Muallimlerinden

Cevdet merhûmla 1317 senesi Dârülmuallimin’de madalya tevzii 
merasimi sırasında tanıştım. O sene Kastamonu idadisinden mezun olarak 
Dârülmuallimin-i Âliye edebiyat şubesine kabul edilmişti. Mektebi biti
rince resmî bir vazife almayarak husûsî mekteblerden Şemsü’l-Mekâtib, 
Burhan-ı Terakki ve Dârüşşafaka muallimliği ile İstanbul’da kalmıştı. Bir 
zaman sonra Bakü’nün maarifperver ve hayırkâr milyoneri Hacı Zeynel- 
âbidin Takiyef’in açtığı darülmuallimîn müdür ve muallimliği ile Bakü’ye 
gitmişti. (Buralarda geçen hizmet seneleri tekâüdlük müddetinin hesabında 
nazar-ı itibare alınmadığından merhûm son zamanlarında tekâüd olmak 
zarureti hasıl olunca bu husûsî hizmetlerine acınır, hayıflanır dururdu).

1325 Mart’mdan sonra Satı Bey’in müdürlüğünde Dârülmualliminde 
buluştuk. O senelerde Maarif Nezâreti tarafından Avrupa’ya tahsile 
yollanmasını istemiş ise de Nezâret’in -muallim değil, talebe yollayacağız- 
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cevabı üzerine bin mihnetle biriktirdiği parası ile Avrupa’ya giderek 
arzusuna nâil olmuş ve dönüşte daha olgun olarak Dârülmuallimin’deki 
dersine devama başlamıştı.

Dersinde münasebet bularak millî terbiyeye yarayacak istitradlarda 
bulunur ve bu sûretle (yân mahsullerini) esas dersten daha faydalı bulurdu. 
Meselâ; coğrafya dersinde Uluborlu münasebeti ile Uluğ Beyi, Semerkand 
Rasathânesini, Kadızade ve Ali Kuşçu’yu ve bunların Osmanlı 
memleketindeki tesirlerini, Herat’ı, Şahruh’ı, Nevayî’yi, Çağatay 
Türkçesini, Nevayî’nin Osmanlı edebiyatına olan tesirini, Timur 
torunlarının Hind’deki devlet teşkilâtını, Babür Şah’ı, Taçmahal’i tatlı tatlı 
anlatır, resimler gösterir, garbili arm yazılan ve sözleri ile istişhâdda 
bulunur, talebesinin millî duygularını uyandırırdı. Şark âlemi ile fazla 
iştigal eder, fakat garbi a mukayeseyi de kemâl-i salâhiyetle yapardı.

Talebesini iyiliğe, doğruluğa, güzelliğe sevketmek için çok uğraşır, 
çok alâkadar olurdu. Gerek tedris tarzı, gerek bu fazla alâkadarhğınm hoş 
görülmediği olmuştu. Kendisine bir defa etraftan işittiğim bazı şikâyetleri 
hikâye etmiştim. Bana: “Birâder ben muallimden ziyâde mürebbîyim, 
mürebbî için bu tarzda hareket icabeder, ben kuru bir muallim olamam”, 
demişti.

Hakikaten de talebesinin terbiyesi için her fedakârlığı yapar, onları 
uzak, yakın birçok yerlere götürür, masraflanna katlanır, yorulur, bıkmaz, 
usanmazdı. Musahebesinde gayet nezihti. Gayri ahlâkî, hicâbâver, namus 
telâkkilerine uygunsuz değil bir hareketini görmüş, bir sözünü bile işitmiş 
değilim. Hayatının da tertemiz olduğuna sarsılmaz bir kanaatim vardır. Bu 
kanaat husûsî hayatını bilmem ve görmemle hasıl olmuştur.

1332 senesinde Dârülmuallimin’de muallimler okuttukları ders 
saatleri ile maaş alıyorlardı. Merhûm boğazından muztarib olduğunu, ders 
saatinin azaltılmasını mekteb müdüründen rica eder. Müdür de istediği 
kadar ders bırakâbileceğini söyler. Bu mukabeleye teşekkür ederek az 
miktarda ders alıkor. Bıraktığı dersler için bir başka muallim tayin edildi. 
Rahmetli maaşını eskisi gibi alacağını umuyor, mekteb müdürüne candan 
teşekkür ediyor, hal-âşinâ, insaniyetli diye alkışlıyordu. Bıraktığı saatlar 
mukâbilinde maaşından kesilecek miktarı söyledim. Havsalası almadı. 
İmkân görmedi. Ay başında işi anlayınca kendi de bu safvetine gülmüştü.

Cevdet’in mahiyeti arkadaşlarınca da anlaşılmamıştı. Bilgisinin ne- 
vleri ve miktarı malum değildi. Cihan Harbi’nde Çanakkale nin zorlandığı 
günlerde Kadıköyü’ndeki Darülmualllimîn’in bahçesine bir batarya Alman 
ağır topu yerleştirilmişti. Zabitleri mekteble alâkadar oluyorlar ve 
kendilerinden maddî ve manevî istifade de ediliyordu. Mekteb idâresi 
batarya zabitlerine bir çay ziyâfeti vermeyi münasib görmüştü. Çay 
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içilirken, Cevdet merhûm ayağa kalkarak Almanca bir hitabe irâd etti. 
Bununla da kalmayarak Almanların mukabelesine cevab vermekle bizi 
hayrette bıraktı. Çünkü o güne kadar hiçbirimiz merhûmun Almanca’ya bu 
derece vâkıf olduğunu bilmiyorduk. İngilizce eserlerden istifade edecek 
kadar bu lisanı bildiğini son zamanlarda öğrenmiştim. Yaşayış tarzı biraz 
garipti. Fakat son derecede muntazam ve muttariddi. Okuma, yazma 
zamanları muayyendi. O zaman gelmedikçe ne okur, ne yazardı. Ahbabhğı 
gayet samimî idi. Sevdiğini candan severdi. Sevmediğini de sevdirmenin 
imkânı yoktu.

Dostlarının kuvvetli cihetlerini ayırdığı gibi, zaaflarını da görür, o 
hallerini çok açık olarak tenkid ederdi.

Ahbablarını arar, sorar, halleri ile alâkadar olurdu. Sohbetinden zevk 
duyulur, istifada olunurdu. Vefakârlık şimesi, istifade ve ifade seciyyesi 
idi. Husûsiyetleri nazarı itibare alınırsa nevi şahsına münhasır, yerine 
konmaz, boşluğu doldurulamaz bir zatı. Allah rahmet eylesin.

20 FEVZİ KURDOĞLU
Muallim, Muharrir

M. Cevdet’i Nasıl Tanıdım?
Kültür Bakanlığı Topkapı Sarayı Müze ve Kütüphanesi’nde bulunan 

kitap, harita, ve krokilerin tedkik edilmesini muvafık görerek bir 
komisyon teşkil etmişti. İstanbul Arkeoloji Müzesi direktörü Aziz Oğan, 
Topkapı Sarayı Müzesi direktörü Tahsin Öz, Harp Akademisi Merkez 
Harp Tarihi muallimi Haydar Alpagut ve M. Cevdet’ten mürekkeb olan 
komisyona bende memur edilmiştim.

O âna kadar bir kaç makalesi ve ahîlere dair kitabını görmüş ve 
okumuş olduğum M. Cevdet ile ilk defa burada tanıştım.

Tahsin Öz büyük bir ihtimamla mevcud kitapları ve haritaları 
topluyor, önümüze yığıyor, başka vazifeleri dolayısıyla ancak tatil günleri 
toplanabilen komisyonumuz bunları birer birer tedkik ederek hüviyetlerini 
tayine çalışıyordu.

M. Cevdet, sıhhati muhtel olmakla beraber fahrî olan bu vazifeye 
muntazaman devam ediyor ve candan alâka gösteriyordu. Arapça ve 
Farsça yazılı harita ve kitaplarda onun ihtisasına müracaat ediyorduk.

Komisyonda çalışmakta iken siyakat ile yazılmış bazı vesikaların 
okunmasında M. Cevdet’ten yardım görürdüm. Fakat husûsî bir kutu 
içinde bulunup da tedkik etmekte olduğu çok kıymetli ve nadir vesikalar 
hakkında büyük bir ketûmiyet muhafaza ediyordu.
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Deniz tarihimizi aydınlatacak vesikaları aramak üzere Hazine-i 
Evrâk’a devam ettiğim zaman tedkik ve tasnif edilmiş vesikaları görmek 
istediğimde bu talebe çok nezâketle şu cevabı verdi. Bir kaç ay müsaade 
ediniz. Halbuki bu aylar bitmeden hastalığı ziyadeleşti ve istifa etmek 
mecburiyetinde kaldı. Hazine-i Evrâk ta çalıştığı esnada kendisine Barba
ros’un Fransa’ya seferi esnasında bir Fransız elçisinin babası tarafından 
yazılmış bir ruznâmenin elime geçtiğini söylemiştim. Buna çok alâka 
gösterdi ve görmek, okumak istedi. Bende bu kitabın hem Fransızcası, 
hem de Türkçe’ye tercemesi vardı. Fransızcasını tercih etti. Kitabı 
kendisine verdiğim zaman bir mühlet tesbit etmekliğimi istedi ve bu 
müddet tamam olmadan kitabı iade etti ve bu münasebetle M. Cevdet’in 
sözünün eri olduğunu anladım.

Son söz olmak üzre şunu diyebilirim ki: M. Cevdet eğer bütün 
gördüklerini ve öğrendiklerini neşredebilseydi, herhâlde şimdikinden daha 
çok ve daha kıymetli eserler meydana gelirdi.

Ömrünü ve bütün mevcudiyetini ilme hasreden M. Cevdet’in ölümü 
büyük bir zıyâdır.

21 HAKKI SÜHA GEZGİN
Muallim, Muharrir

Dün “M. Cevdet’i” de gömdük. Beyazıt Camii’nin dar avlusuna sığ
mayan bir kalabalık, onun önünde el bağladılar. Bâkî, dünya varlıkların 
hepsini elde ettikten sonrada sınırsız istediklerini doyuramamış ve ancak 
musalla taşında kadri bilineceğini söylemişti. O beyit, Cevdet’in kalemin
de çıksa yeridir. Çünkü hiçbir gün değeri bilinmedi. Hocalığında, bilgi ala
nında, idâre başında o, hep arkadaşlarından incinen ve arkadaşlarını inci
ten bir adam olarak tanındı. Bu galiba kendinin çok didinmesinden, çok 
çalışmasından ve kerkesin de öyle yapmasını istemesindendi. Onu pek öz
lediğim günler “Sahhaf’lar içini dolaşırdım. Yayvan peykelerden birinde 
ya kitap karıştırırken, ya yeni bir eser hakkında konuşurken bulurdum. 
Yirmi yıl içinde onun ilim dışında yirmi sözünü dinlememişimdir. Dile 
gelmesi için, ağır bir konu gerekti. Boşuna çene çalmayı utanılacak bir şey 
sayardı. Süleymaniye’nin loş kubbeli kitap yurdunda, Nuruosmaniye nin 
şipşirin, aydınlık kütüphanesinde, Ayasofya’da birlikte yıllarca çalıştık. 
Birlikte çalıştık diyorum, amma söylemek istediğim şey beni okuttuğudur. 
Kendisine talebesinden çok borçluyum.

Kaynak sulan gibi duru ve çağıltılı bir sesi vardı. Yerini bulsaydı ne 
yaman bir konferansçı olurdu. Pembe derili, çıplak büyük başı, ince boynu 
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üstünde dolgun bir başak gibi biraz öne eğik dururdu. Onunla buluştuğum 
hiçbir gün yoktur ki ayrılırken yeni şeyler öğrenmiş olmayayım. Arapça, 
Acemce’yi okuyup anlayacak kadar değil, yazıp dinletecek kadar iyi 
bilirdi. Fransızcasıyla Almancası da düzgündü okumak hevesi, ona çok 
yazdırmadı. Belki olgunluğunu yeter saymadığı için böyle yapıyordu. 
Fakat Tedrisat Mecmuasında, Muallimler Mecmuasında pek derin 
incelemelerden doğmuş engin verimleri vardır. Hele Rum, Ermeni, 
Yahudi toplulukları üstüne yazdıkları eşsiz sayılabilir.

Bir gün kendisine:
- Niçin bir tek konu üstünde engin bir çerçeve ile çalışmıyor, 

kuvvetini dağıtıyorsun? Diye sormuştum. Biraz kızgın, parmağı ile kalbini 
göstermiş ve:

“Sen de susamışların halini niçin anlamamazlıktan geliyorsun?” 
demişti.

Evet ahîlere verdiği emek, bir başka tarlada bol bir ürün 
yaratabilirdi. Şehname üstündeki incelemeleri, Türk’ün “Uzun 
Firdevsi”sine de bir pay ayırabilirdi. Fakat bunları yapmadı.

Bu gün onu da doymaz toprağa verdik. Ne tuhaftır, bize altından 
milyonlarca kere değerli şeyleri verenleri biz toprağa veririz. 
Ademoğlunun ne kara bir alın yazısı var!..Şimdi Süleyman Nazif ile 
Naim'in yanında yatıyor. Eğer ruhlar arasında gövdeyle çürüyüp 
dağılmayan bağ doğru ise, üstündekiler ağlaşırken, yerin altında 
kavuşanların cümbüşü var demek.

*
* *

înkılâb Müzesi nde Muallim M. Cevdet’e bir salon ayrıldığını 
duydum. On bin basma ve beş yüz yazma kitabını bu müzeye bırakan bir 
adam için, çoğumsanacak bir sey değil; fakat ben sevindim. Bu sevinç 
belki Cevdet’e sevgimin bir izi, belki de yurt için çalışmış herkesin lüp 
peşinde koştuğu bir çağda kendini menfaatsiz ilim uğrunda harcamış bir 
adamın unutulmamasından doğan bir zevktir.

Cevdet, “Kâtip Çelebi”nin üç asır sonra gelmiş bir eşiydi. Bu da 
onun gibi: “Nice geceler şam’a sönmeden sabah olduğu”nu görmüştü. 
Sofrası bir kuş yemliği kadar çeşnisiz, kıt olan bu adamın başında bütün 
bir âlemin uğultusu vardı.

Bütün ömrünce kendine verilmiş bir dakikasını hatırlıyamıyorum. 
Ağaoğlu’nun Cumhuriyet’de çıkan bir yazısı Cevdet’in ülkücü tarafını or
taya koydu. Yakın dostlarının ona ayrı ayrı zaviyelerden bakışları da vakit 
vakit gazetelerde çıkıyor. Bunlar toplanır, bir kitap haline konursa iyi 
olacak.
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“Uray”ın kurduğu Devrim Müzesi nde bir Cevdet köşesi, on bin beş 
yüz ciltlik bir kitap yığını ile satın alınmış bir yer gibi kalırsa neye yarar? 
O kitapların fihristi yanında Cevdet’i ve Cevdet’e kavuşmuş bir ülkenin 
gururunu anlatan bir kitabın varlığı değer. Ancak bulunla bu iş 
bütünlenmiş olur.

Geçenleıde bir dost toplantısında bu büyük adamdan konuşuyorduk. 
İçimizden biri anlattı: Cevdet, “Âli” Paşa’nın mühürünü üç yüz liraya 
almış. O, biblo, meskûkât tutaraklısı değildi. Âli Paşa’nın mühürüne üç 
yüz lira verecek bir Amerikalı milyarder de hiç değildi. Doğrusunu 
isterseniz lokmasından, üstünden başından kısarak yaşıyordu. Böyle iken 
“Tanzimat”da büyük rol oynamış, Avrupa’da adı yayılmış, varlığı üstünde 
yabancıların ilgisi çoğalmış bir paşanın mühürüne bu parayı vermekten 
çekinmeyişini büsbütün başka bir sebebe vermek doğru olur.

Cevdet, o mühürü frenk simsarları alır, memleketten çıkar diye 
almıştır. Âli Paşa’nın mühürünü bir frenk müzesinde görmeye 
dayanamazdı. Böyle bir şeyin Türk’ü değer bilmez ulus haline kor diye 
korkardı. Bu titizlikte belki çocukça noktalar görenler olacak. Fakat onlara 
hüküm vermeden son sözlerini söylemeden azıcık düşünsünler derim.

Cevdet, memleket karşısında biraz âşık gönlüyle duyan bir adamdı. 
Duyguları göz gibi nazlıdır. Yabancı en küçük bir toza bile dayanmaz. Bir 
mühüre üç yüz lira verdirerek onu üç aylık yarı açlığa katlandıran başka 
nedir?..

Devrim Müzesi’ndeki Cevdet odası, gençleri imrendirecek ve 
Cevdet’lerin çoğalmasına yardım edecektir. Bu uğurlu işe önayak olanlar, 
yaptıklarıyla öğünebilirler.

22 HAMİT Z. KOŞAY
Müzeler Umûm Müdürü

M. Cevdet’in hayatı eserleri, kütüphanesi adlı kitabın yazılması 
teşebbüsünü kutlularım. Program için fazla diyeceğim yok. Bu gibi 
zamanlarda genel program şöyle olur:

1. Kendisini çok yakından tanıyan biri hayatını ve duygularını yazar.
2. Çıkmış olan bütün makalelerinin, mümkün olduğu kadar bir 

bibliografisi yapılır.
3. Çalıştığı saha etrafında talebeleri ve arkadaşları orijinal 

makalelerini neşrederler.
4. Kendisinin çıkmamış yazılarından örnekler konur. Cevdet in 

bütün yazılarının böyle bir kitaba sığacağını zannetmiyorum. Bakanlık
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nezdindeki bir teşebbüsümü Bay Kemal’e bildirdim. Onunla müzakere 
edilmesini dilerim. Saygılarımla.

23 HAŞİM DURGUN
Tarihî Evrak Tasnif Heyeti Azasından

Muallim Cevdet merhûm hakkındaki malûmâtımın arzedilmesini 
mutazammın emrinizi aldım.

Bundan yirmi sene evvel pek genç yaşında iken kütüphanelerin 
birinde Arapça bir kitap okuduğunu görerek hayret etmiş ve birçok satır 
okuttuktan ve bir az şeyler sorduktan sonra hadaset-i sinni ile kâbil-i telif 
olamayacak derecedeki vukuf ve malûmâtına şaşmış kalmıştım.

Bilâhare tasnif heyetine iltihak ile maiyyetinde bulunduğum iki 
seneyi mütecâviz müddet zarfında edindiğim tecrübelere ve hasıl ettiğim 
kanaate göre merhûm Arapça’da pek değerli bir iktidara mâlik olduğunu 
ve Fransızça’da dahi oldukça vukuf ve kudret hasıl ettiğini anladım. 
Bahusus beni nevine iyilik etmek husûsunda mezaya-yı insaniyet ve fazi
leti câmi olduğunu gördüm.

On bin cilde varan ve çoğu yazma olan kitaplarını hal-i hayatında 
İnkilâh Müzesi Kütüphanesi ne hediye etmesi isbat-ı müddeaya burhan-ı 
kavidir.

Asrımızda merhûm Ali Emirî’den başka maarife intisabı olanlardan 
böyle semahat ve fedakârlığa kaç zat katlandı?

Binaenaleyh vefatının telâfi ve tazmini gayr-ı kâbil bir ziyâ olacağını 
fart-ı teessüf ve telehhüfle arz eylerim.
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HIKMET TURHAN DAĞLIOĞLU
Ankara Müzesi Direktörü

Muallim Cevdet in ölümünü gazetelerde okuduğum zaman, eyvah 
aramızdan bir değerli adam daha eksildi. Yazık oldu diye kendi kendime 
söylendim durdum. Muallim Cevdet “nevi şahsına münhasırlardandı” ve 
kendi kendine olgunlaşmış bir ilim adamıydı.

Onun adını çoktan beri duyar ve yazılarını okurdum. Fakat kendisi 
ile ancak üç yıl önce tanışabilmiştim.

İstanbul Belediyesi, Edimekapı’dan Yedikule’ye kadar sur dışında 
turistler için bir asfalt yol yaptırmaya kalkmıştı. Bu yolun geçeceği 
noktalar üzerine bazı mezarlar tesadüf etmişti. Bu mezarlardan bir kısmı 
incelenmeden, tarihî değeri anlaşılmadan müteahhit tarafından kırılmıştı. 
Tarihine candan bağlı olan Cevdet merhûm bundan çok müteessir olmuş, 
bu durum karşısında harekete geçmiş, ilgili makamların dikkat gözünü bu 
mesele üzerine çekmişti. Bunun üzerine bu yolun geçeceği sahalardaki 
mezarların incelenmesi için bir heyet kurulmuştu. İstanbul Âsâr-ı Âtika 
Müzeleri Direktörlüğü müzeler nâmına bu heyet beni de üye seçmişti1.

1 Bu heyette Cevdet merhûmla, Belediye Mezarlıklar Müdürü Süleyman, Türk- İslâm Müzesi 
Yardirektörü Abdulkadir vardı.

Bunun üzerine Edimekapı mezarlığından başlayarak, Topkapı, Mer
kez Efendi, Mevlanakapı, Silivrikapı’daki mezarları incelemeye başlamış
tık. Bu araştırma ve inceleme işimiz altı yedi ay kadar sürmüştü. Çalış
mamızın en çoğu 1933 yılı kışına rastlamıştı. Kendisi ile çok zaman karlı 
ve soğuk kış günlerinde mezarlar arasında dolaşmış, mezar taşlarını oku
maya, mezarların tarihî değerlerini tesbite uğraşmıştık. Kendisi ile birlikte 
saatlarce mezarları dolaştığımız ve tarihî mevzûlar üzerinde münakaşalar
da bulunduğumuz zamanlar çok oldu. Cevdet atalarımızın sanat hususunda 
gösterdikleri varlığa âşıktı. Tarihimizi çok seviyor ve birçok vak’alardan 
sırası geldikçe vukufla bahsediyordu. En çok sanatkâr ve esnafların 
mezarları üzerinde duruyor, daha fazla bunlarla uğraşıyordu ve galiba bu 
mevzûa dair bir de eser hazırlamaya çalışıyordu.

Ancak bazı meseleleri sükût ile geçiyordu. Bunları da aydınlatması 
için kendisine yaptığım ricaları ne yapıp yapıyor karanlık bırakıyordu.
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Başka bir mevzûa atlıyordu. Cevdet merhûm da tam manasıyla bir şark 
âlimiydi. Bildiğini tamamıyla öğretmekten kaçman bir zattı. Bugün hâlâ 
memleketimizde bu tipte olan adamlar az değildir. Bildiğini öğretmemek 
elde ettiği vesikaları kıskançlıkla saklamak. Bundan hiç şüphe yok ki 
memleketimiz çok zarar görmektedir. Merhûm siyakat yazısını çok iyi 
bilenlerdendi. Bununla beraber bu yazıyı aziz dostum Dr. Süheyl Ünver 
müstesna olmak üzere kimseye öğretmek istememiştir. Halbuki tarihimizi 
yazmak için bu yazının bilinmesine ne kadar ihtiyacımız vardır. Tarihî 
kayıdlanmızın 1200 tarihine kadar kırma divanî hatlarla ve arada siyakat 
ile yazılmış olduğunu ve siyakat hattının 4 türlü olduğumu merhûm bilmez 
değildi. Fakat bunlar hakkında söz söylemekten ve malûmât vermekten 
çok çekiniyordu. Bazı husûslarda da kendisinden asla ümid edilmiyen 
garip halleri vardı. Burada sırf hakikâti yazmak mevzû-i bahsolunduğuna 
göre şu vakayii de yazmaktan geçemiyeceğim:

Topkapı Sarayı Müzesi’ne Defter-i hakanî kütükleri gelmişti. Bu 
defterlerin tarihimizi aydınlatması yönünden ne kadar önemli olduğunu 
uzun boylu yazmaya lüzum yoktur. O zaman ben bu defterlerden Hâmideli 
ve Ayintab defterleri üzerinde Topkapı Sarayı Müzesi müdürü dostum 
Bay Tahsin Öz’ün lütuf ve müsaadeleriyle incelemelerde bulunuyordum. 
Bir gün bu defterlerin bulunduğu odaya giren merhûm bu defterler 
üzerinde uğraşmakta olduğumu öğrenince fena halde kızmış ve Tahsin 
Öz’e acı acı şikâyetlerde bulunmuş. Tahsin Öz çok tabiî olarak kendisine:

- Sizin gibi Hikmet Turhan’ın da bu defterlerden istifade etmesi pek 
tabiîdir diye cevab vermiş, bu vak’ayı işittiğim zamun hayret etmiştim. 
Merhûm bunu bana olan herhangi bir garez veya herhangi bir hâdiseden 
dolayı yapmış değildi. Bunu sırf kendisinin not almakta olduğu bu değerli 
vesikalardan başkasının istifade etmiş olmasını ve bunlardan not almasını 
hazmedememekten ileri gelmişti. Muallim Cevdet’in bu gibi halleri bir 
tarafa bırakılacak olursa çok iyi, dürüst ve faziletkâr bir adamdı. İyiliği 
çok severdi. Tarihimize hizmet etmek onda bir hastalık halinde idi. Kitap 
toplamak aşkıydı. Mezarları kendisiyle dolaşırken, kendince önemli 
gördüğü meseleler hakkında daima cebinde taşıdığı kalınca bir not 
defterini çıkarır, not alırdı. Bu notlarda neler bulunmazdı. Fakat öyle 
sanıyorum ki merhûm bunları bir usûl altında tutmuyordu.

Ölümünden bir buçuk sene önce idi. Kendisiyle birlikte bir gün 
Topkapı dışındaki Takyeci Camii yakınlarında bulunan bir kır kahvesinde 
oturuyorduk. Mezarlarımıza dair konuşuyorduk. Meşhur Şeydi Ahmed 
Paşa hakkında bana izâhât varirken çok heyecanlanmış, gözleri yaşarmıştı. 
Ölürsem benim de bu mezarlıklara gömdürülmemi vasiyet edeceğim. Sen 
de bu sözümü unutma demişti...



OSMAN ERGİN 533

Zavallı Cevdet kim derdi ki bu sözü söyledikten pek az bir zaman 
sonra ve daha genç yaşta iken ölsün ve Edimekapı mezarlığında Şair 
Süleyman Nazif ile Babanzâde Naim’in mezarları arasına gömülsün?..

Öldüğü zaman Ankara da bulunuyordum. Bir kaç gün onun ölümüne 
inanmak istemedim. Çünkü memlekete yıllarca süren İlmî tedkiklerinin 
sonuçlarını verecek bir yaşa gelmişti. Ölümü memleket için çok acınacak 
kayıplardandı. Geçenlerde İstanbul’a gittiğim zaman bu zavallı dostumun 
mezarını ziyâreti bir borç bildim. 29 Kânun-ı Evvel 1935 Pazar günü ki 
Şeker Bayramı’nın 3. günüydü. Havanın güzelliğinden istifade ederek 
Edimekapı mezarlığına gittim. Kendisiyle birlikte dolaştığımız mezarlar 
arasından geçerek mezarı başına geldim. Ve bir faninin bir ölüye 
yapabileceği son bir ödevi yaptım. Ruhuna fatihalar okuyarak ve Allah’tan 
taksiratının affını dileyerek mezarı başından ayrıldım. Hepimiz bu yolun 
yolcusu değilmiyiz? Ve bu dünya sanki kimlere bâki kalmıştır.

25 HULUSİ BEHÇET
Dr. Profesör

Muallim M. Cevdet: Bu isim, bu şahsiyet Türk ilim ve irfan sahasın
da, ebedî kalacak bir mevcudiyettir. Hayatını, varlığını, kitaplar içerisinde 
geçiren, okumayı, öğrenmeyi seven ve umûmî bilgisi ile memleketinin 
hakikî âlimleri arasına giren, bu mutevazi zatı, refikama ve baldızlarıma 
Türk edebiyatı tarihi üzerine ders verirken, on altı sene evvel tanımıştım.

îlk görüşümde, bende kuvvetli bir intibâ husûle getirmişti. Üstü 
temiz, fakat basit giyinişi ile kendini vermiş zannmı uyandırıyordu.

Birçok ders saatlerinde, bizzat bulunuyordum. Ders verme 
kudretine, anlatma ve tarif şekillerine hayran kalırdım. En müşkül 
kaideleri, basit bir tarza koyması, talebelerine tatlı bir çerçeve içinde 
anlatması, bu sûretle karşısındakilerinin heves ve gayretlerini uyandırması 
önünde, muhabbetim gittikçe artıyordu.

Ekseri geceler, bizde kalır, dersler haricinde, husûsî konuşmalarda, 
felsefî fikirler üzerine Yunan, Roma, Bizans, Arap ve Faıs hükemâsı 
hakkında nokta-i nazarlarını bildirir ve bunlar üzeıine biıçok 
münakaşalara girişirdik. Hele tarihî malûmâtı, her bir bahis üzerinde ayrı 
ayrı mütalaa yürütmesi ve yürütürken, mantıkî esaslara istinadı, cidden her
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bir muallimde bulunmayan hassalardandı. Gün geçtikçe râbıtamız artıyor 
ve ailemiz efradı meyanına girmiş telâkki ediyorduk. Bu sûretle derslerden 
maada, haftanın muayyen günlerinde bilhassa geceleri kalmak üzere gelir, 
kendisinin prensip olarak tanıdığı saatler dahilinde, evvelâ klâsiklerden 
başlar ve sıra ile umûmî, tarihî kıyaslar yapardı.

Baldızlarım, kayınpederimin memuriyeti icabı İstanbul’dan 
uzaklaştılar. Refikam muntazaman derslerine devam etti, bu arada 
liselerde okuyamadığımız bahisleri, üniversitede takib edemediğimiz 
kısımları, derece derece yükseltiyorduk. Bilhassa arkeoloji hakkındaki 
bilgilerinin meftûnu idim. Ekseri görüşmelerimizde, çok kıymetli Bay 
Halil Ethem de meclisimize şeref verirdi.

Cevdet, her fırsatta, Türklüğün yüksek kâbiliyetini, faziletlelerini, 
canlı tablolar şeklinde bildirirdi. Birçok İlmî, İktisadî Türk mevcudiyetini 
faraza, istatistik meselelerini ele alarak, Macaristan’da Türklerin yaptığı 
muntazam tahrirleri, vesikalarla ortaya koyar ve derslerine başka bir ruh 
verirdi.

Sikke meselesinde, tersimde, hakda, velhasıl Türk medeniyetinin, 
şark ve garbda ortaya koyduğu eserleri, maddî olarak genişletir kıymetli 
bir öğretici idi.

Namus ve fazileti, pek nadir şahsiyetlerde görülen kuvvetli seciyeye 
müsteniddi. Seneler geçtikten sonra, ailemizden hiçbir sûretle ayırt 
etmiyorduk.

Büyükvâlide, onu evlâdı gibi sever, kayınpederim ve vâlidem, 
bizlerden ayırt etmeyecek derecede muamelede bulunurlardı. Evimize 
gelir, odasına çıkar husûsî kitapları için ayrılan dolaplarda eserlerini 
tanzim eder, okur ve evimizi kendi evi gibi telâkki ederdi.

İstanbul’un tarihini pek güzel bilirdi. Köşede, bucakta kalmış eserler 
için dahi, en ince ve hurda tafsilât verebilecek kâbiliyette idi. İstanbul’a 
gelen birçok ecnebi dostlarımıza rehberlik etmişti. Bu rehberliği 
esnasında, çok kere bizler de refakat ederdik. Bu arada, bilmediğimiz, 
görmediğimiz pek çok hakîkâtlara muttali olur ve tarihî malûmât 
noksanlarımızı telâfiye uğraşırdık.

Umûmî malûmâtı da, hakîkâten ansiklopedik idi. Tıp tarihine ait her 
hangi bir vesika veya vesile için kendisine müracaat edildiği zaman derhal 
araştırmalarını yazar, fihristini yapar, yürünecek yolları gösteren şemayı 
bildirirdi.

Kendi nefsime söylüyorum: Umûmî tarih noksanlarımı telâfi eden, 
meslekî olarak tarihe aid birçok vesikaların bulundurulmasına hizmet 
eyleyen, Muallim M. Cevdet olmuştur. Ona maddî ve manevî bu 
husûslardaki deynim, ebedîdir.
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Kendisinin, asabî, geçimsiz olduğunu söyleyenler vardı. Halbuki, 
asabiyeti, Türk e, Türklüğe ve umumî terbiyeye ait noksanlara karşı ilim, 
ulus severliğinin, bir in’ikas şeklinde feveranlarına aitti.

Mektebden kaçan, geceleri dışarıda kalan, müskirat kullanan 
talebelerden nefret eder ve bunlara lakayıd kalanlara kızar, söylenirdi. 
Kezâ Türk ilmine, fennine ait vesikaların parçalanmasına tahammül 
edemezdi.

Türk ün maddî ilim ve fen kâbiliyetlerini gösterecek emâreleri 
yırtan, koparan ve çizenlere çok sinirlenirdi, ve sinirlenme halleri günlerce 
devam ederdi.

Halbuki husûsî ve şahsî konuşmalarında, ne tatlı, ne sevimli bir sima 
idi.

Dinine fazla merbuttu. Bazen din meselesinden münakaşada 
bulunurduk. Sözlerimde, belki infiâl hissettiği ânları da olurdu. Fakat 
umûmî terbiyesini, şahsî îtidâlini, hiçbir zaman kaybetmemişti. Kendisince 
makûl görünen nokta-i nazarları, iyi ve kuvvetli mantıkıyla ortaya atar ve 
müdafaa ederdi. Bu, eğer bir kusursa, hangimizde yoktur?

Velhasıl Muallim M. Cevdet, bir hazine idi. Bu hazine, vakitsiz 
topraklara gömüldü. Kendisini seven, hürmet eden şahsiyetler arasında, 
belki ilk safta ben ve refikam gelir. Vakitsiz ölmesine, aramızdan 
ayrılmasına hâlâ kalbim sızlar.

26 İBRAHİM ALÂEDDİN GÖVSA
Maarif Müfettişi

Süleyman Nazif’in Îbnü’l-Emin Bay Mahmud Kemal için söylediği: 
Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine mısraı M. Cevdet hakkında 
da tekrar edilebilir. O da fıtratın dizi veya düzine ile yaratmadığı 

zümredendi.
Şark ilim ve edebiyatının son tiryakilerinden olan Hersekli Arif 

Hikmet Bey ile Hoca Hayret Efendi ve Ali Emirî Efendi nin de mizaç ve 
meziyet itibariyle nevileri içinde tek kalan zevâttan olduklarını yakından 
bilenler soyuyorlar. Onlar bir birine ancak eşsizlik itibariyle 
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benzetilebilirler. Yoksa hepsi ayrı bir kutuptur, müşabehetleri de 
infiratlarında görülür.

M. Cevdet ile sekiz sene aynı müessesede çalıştım. Eski 
Dâriilmuallimin onun için bir dergâh, kendi de bütün varlığıyla oraya 
mevkûf bir çilekeşti. O zaten hayata ancak çile doldurmak için 
gelenlerdendi denebilir. Mektebin İlmî hayatına, talebinin terbiyesine ve 
bilgisine ait her mesele için uğraşır, didinir, vazifesin haricindeki her iş 
uğrunda yorulur, hattâ bazan boş yere yıpranırdı. Fakat vazifesi 
dahilindeki işleri kendisine intizamla yaptıramazdınız. O kadar vazife esiri 
olan bu adamın vazifenin kayıtlarına tahammülü yoktu. Daima 
programdan bahseder, fakat kendisi hiçbir programa uyamaz, metod 
lâkırdısını ağzından düşürmez, lâkin hiçbir metoda riayet edemezdi. 
Nöbetçi olmadığı gecelerini hemen daima mektebe hasreden Cevdet’i 
nöbet gecesi kendine ait olduğu zaman bir türlü mektebte bulamazdınız. 
Vaktinde dersine girmekten, saat tamam olunca işini bitirip çıkmaktan 
hoşlanmazdı. Türkçe dersinde ya Fransızca kaidelerden bahseder, yahut 
tarihî hikâyeler anlatır veya tabiat müşahedeleri yaptırırdı ve bütün sene 
böyle devam ettiği için imtihan zamanı o kıymetli hocanın talebesini 
tamamiyle hazırlıksız bulurdunuz. Bunun içindir ki son senelerde onun 
derslerini kâbil olduğu kadar azaltmış ve kendisine âdeta bir konfransçı 
sıfatını vermiştik. Bir aralık Bakırköyü’nde husûsî bir kız lisesinin 
müdürlüğünü derûhte etmiştim. M. Cevdet de orada tarih okutuyordu. 
Tedrisine memur olduğu programı asr-ı hazır tarihi olduğu halde merhûm 
talebeyi çok defa kırlara çıkartır, tarlalarda, harman yerlerinde yetişmiş 
kızlara ilk mekteb çocukları için tatbik edilebilecek müşahede temrinlerini 
yaptırırdı. Dersanede kalmaya mecbûr olduğu zamanlan da ya eski 
devirlerin, yahut orta çağlann tarihi hikâyeleriyle geçirirdi. Kendisine 
dafalarla ricada bulunduğum halde sene sonunda sınıf o yılın programına 
ait hemen hiçbir şey öğrenmemiş bulunuyordu.

Muallim mektebinde talebeye tedkik ve müşahede vazifeleri vermek 
başlıca merâklarındandı. Bir kısmını mezarlıklardaki taşları okumaya 
memur eder, bazısını bir müesseseyi tedkike yollardı. Fakat köprüden 
türbedeki mekteb binasına gelinceye kadar kaç tane elektrik feneri, telgraf 
veya telefon direği olduğunu saymak gibi vazifeler verdiğini de bilirim.

Muvazenesizlik onun yalnız hocalığında değil, muharrirliğinde, 
müellifliğinde ve bütün İlmî hayatında görülen bariz bir sıfattır. Kant’ın 
bir eserine Battal Gazi’ye ait yazdığı bir hâşiyede tesadüf edersiniz. Evliya 
Çelebi’yi okurken, meselâ; Spencer’i hatırlamış olduğunu görürsünüz. 
Muallim Mektebi'ne ve Belediye Kütüphanesi'ne vakfettiği kitaplardaki 
çeşit ve mahiyet değişikliği de fikir hayatı itibarı ile ne kadar dağınık ve 
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inzibatsız olduğu göstermez mi? Şark ve garbın başlıca ilim dillerini 
bilmesine ve ömrünü kitaplar arasında geçirmesine rağmen M. Cevdet 
kendisinden hakkıyla istifade edilebilecek bir muallim ve müellif 
olamayışı herhâlde bu muvazenesizliğinden dolayıdır. O, mükemmel bir 
kütüphanenin başında çok faydalı bir hafız-ı kütüp, garbdaki mahiyeti ile 
tam bir bibliothécaire olabilirdi. Kendine müracaat edecek ilim ve tedkik 
erbâbına rehberlik eden bir allâme (érudit) örneği sayılabilir.

Hayatı bir zahidin daimi perhizkârhğı, bir mûtekifin sonsuz mahru
miyetleri içinde geçmiştir ve belki bundan dolayı onda Freud’un izâh ettiği 
bazı ruh dalâletleri vardı. Fakat iyiliği o kadar galip ve meziyetleri o 
derece mebzûldür ki, 1919 da bütün yakın arkadaşları fazilet mükâfatı için 
mektebçe onu nâmzet göstermekte tereddüt etmemişti. Maarif Vekâleti’ne 
bu teklifi arzeden müsveddeyi ben yazmıştım. İstanbul muallimlerinin 
içtimamda Cevdet’in nâmzetliğini müdafaa eden de ben olmuştum.

Eskiden arkadaşlar arasında ondan uzun uzun bahseder ve - 
“Cevdet’in menâkıbı biter mi?”- diye sözü gülüşerek bitirirdik. Bazı defa 
o da bu gülüşmelere saf ve samimî edası ile ve ancak dostları içinde 
inkişâf eden nadir neşesi ile iştirak ederdi. O şimdi artık çilesini doldurdu 
ve masum gözlerini kendine hiçbir huzur ve saadet vermeyen hayata 
yumdu. Lâkin, Cevdet’in menkıbesi ölüm ile bitmiş olmuyor. M. Cevdet; 
hâtırasını yaşatmak için Osman Nuri Ergin’in yaptığı büyük himmete 
hakîkâten lâyık bir şahsiyetti.

İBRAHİM HİLMİ TANIŞIK
Devlet Basımevi Sağışmam

Rahmetli hocamız M. Cevdet’in ölüm haberini sayın öğıetmenim 
Eyüplü H. Kemal’in bayram ziyâretinde -apansız- duyduğum zaman ak 
günüm kara oldu...Epey üzüldüm ve afalladım. Çünkü: Onu Cağaloğ- 
lu’ndaki İstanbul Erkek Öğretmen okulu (Dârülmuallimin) sınıflarında 
“Fennî Terbiye” hocamız olarak ilk tanıdığım 1911 yılından beri seven ve 
sayanların birinci safındaydım ve o -bütün talebesi gibi- benim de 
özlüğüm üstünde çok kuvvetli izleri olan muallimleı imden 
biriydi...Üzüldüm ve afalladım. Çünkü: Kendisini bu kadaı seven ve 



538 MUALLİM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

sayanlardan biri bulunduğum halde hastalığını duyamamış, son bir 
ziyaretine olsun gidememiştim...Bu da benim için ayrıca derin bir sızı.

Demek şimdi o herkese ve her mahlûka karşı şefakât dolu gözler 
yumuldu. Herkes ve her mahlûk için yalnız iyilik düşünen dimağ durdu. 
Her açılıp kapanışı muhatablarına daima faydalı olan o ağız sustu. Daima 
doğruya, iyiye ve güzele âşık Cevdet öldü...Öyle mi?

Yarım asrı biraz aşan yaşının vatana, millete ve kendisine tam 
yararlı olabileceği ve son işinin buna en elverişli olduğu olgun çağlarında 
Cevdet ölmeli değil, yaşamalı ve çok yaşamalıydı... Cevdet’in bu ani 
göçüşü yurt için, ulus için, acun için olduğu kadar öz varlığı bakımından 
da acımaya, yaslanmaya değer.

Demek yirmi dört yıl önce tedris rahlesi önünden hisse almaya baş
ladığım ve son günlerine kadar her karşılaşış ve konuşuşumuzda kendi
sinden bir şeyler öğrenmek bahtiyarlığını tattığım bu menba da kurudu, bir 
serab oldu ha?.

Onun herkese ve bilhassa talebesine “öğrettiğini sezdirmeden” öyle 
bir öğretiş yolu vardı ki... hiçbir zaman unutulamaz.

İşte şu dakikada gözlerimi kapatarak ondan ilk dersleri aldığımız bir 
çeyrek asır önceki tatlı saatleri düşünüyorum:

O, mevzûunu, her ne olursa olsun, kendisi doğrudan doğruya söyle
meye yanaşmaz. En ince teferruâtını buldurup söyletir ve:

- Toplıyalım!
Tabiri ile öyle bir hulâsalayıp canlandırırdı ki biz, hepimiz 

gözlerimizin önünde düstûrlaşan bu bilgilere sanki evvelden sahipmişiz de 
bir türlü anlatamıyormuşuz sanısına düşerdik.

Cevdet, öğretmek için öğrenirdi. Bununla beraber size, 
öğrettiklerinin zaten sizin evvelce bildiğiniz şeyler olduğu hissini vermek, 
onun bulunmaz meziyyet ve belki de zevklerinden biriydi.

Kitaplarla olan münâsebetine gelince:
Merhûm onlarla o kadar içli dışlı kaynaşmış idi ki ne zaman bir ki

tap almak istesem ona başvurur ve sorardım:
- Hocam, falan kitabı almak istiyorum. Bahsettiğim kitap alınmaya 

lâyık ise:
-Al!
Derdi ve onun hangi kitapçıda bulunabileceğini, fiyatının ne 

olduğunu veyahut, piyasada mevcudu kalmadığını ilâve eder, aksi 
takdirde, yani o kitaptan beklediğim fayda memul değilse, muhtevasından 
bahsederek beni aydınlatır ve almaktan vaz geçirirdi.
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Kaç defalar piyasada mevcudu olmayan falan ve filân kitabın hangi 
umûmî kitap saraylarımızda bulunduğunu ondan öğrenerek oralara 
koşmuş ve isteğime kavuşmuştum.

Kitaplara ve kitaphânelere bu kadar sıkı bağlılığı olan bu bilim 
adamının son resmî ödevinin gene bir kitap sarayda oluşu ne kadar yerinde 
bir mazhariyet değil mi?

Her kanaatin hürmetkarı olan Cevdet, kendi inançlarında o kadar 
sadık ve samimî idi ki, hiçbir şey onu kanaatlerinde bir zerrecik sarsacak, 
şüpheye düşürecek iktidara asla mâlik olmamıştır. Hayatında daha parlak 
mevkilere çıkamayışını onun talihsizliğinde değil, biraz üzgeçenliğinde, 
biraz da kanaatlanna taassup derecesindeki bağlılığında aramalıdır. Eğer 
Cevdet inançlarında biraz daha uysal olsa.., değil, uysal görünebilseydi, 
öyle sanıyorum ki bu erdemli adam daha müreffeh bir yaşayışa erer ve 
yokluklar içerisinde sönüp bitmezdi.

Zayıf bünyesinin, bıkmayan usanmayan o dimağî faaliyetinin sonsuz 
yükünü taşıyabilmesi için, herhâlde daha fazla bakılmaya ihtiyacı 
şüphesizdi... Hepimizin yiyebildiği her şeyi yiyememek zorağı ile zaten 
günden güne eriyen bu nahîf vücud kim bilir belki de bu bakımsızlığın 
kurbanı olup göçtü.

Cevdet, evli bile değildi. Yani henüz evlilik hayatına karışmamıştı. 
Yaşasaydı evlenir miydi, bilmem. Fakat öyle sanıyorum ki -sıhhî 
sebeplerden ayrı- evlilik icablarına ayıracak zamanı gibi sevgisi de yoktu. 
Daima okumak, öğrenmek, yazmak ve öğretmek. İşte onun biricik sönmez 
aşkı. Onun biraz da merdümgiriz oluşu, galiba hep bu aşktan ileri geli
yordu. O, yalnız arada, işinin, bilgi çalışmalarının dışında fırsat bularak 
ayırabildiği birkaç saatini en kıymetli bir iki dostuna hasreder, çok defa 
“ağabeyim” hitabıyla yücelediği Eyüplü H. Kemal’in sohbetine koşardı.

Onların bu konuşmalarını “sohbetler” değil, samimî “münakaşalar” 
diye tavsif etmelidir.

Şu muhakkak ki fikirlerinde çok daha ağır başlı olan “ağabey e karşı 
biraz ifratçı denebilecek olan “kardeş” yalnız bu şahsiyet karşısında 
düşüncelerinde daha uysal olmayı kabul ederdi. O münakaşalarda bazen 
bulunmuş olmak benim için daima çok istifadeli olmuş, kendi zayıf 
dimağımla halledemediğim müşküller bu sohbetlerde çözülmüştür.

Ne yazık ki bu bayram ziyâreti münasebeti ile de kendilerini bir 
arada bulacağımı umduğum bu iki dosttan birinin apansız ölüm kaıa 
haberini diğerinin kederli ağzından işittim ve hazin hazin yandım.
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28 İHSAN SUNGU
Maarif Vekâleti Talim 
ve Terbiye Dairesi Başkanı

Mcrhûm M. Cevdet İnanç’ın en bariz vasfı, hayatının sonuna kadar, 
öğrenme ve öğretmeye kendisini vakfetmiş olmasıdır. Muallim M. 
Cevdet’in bütün hayatı, öğrenme ve öğretmenin derin zevki ve heyecanı 
içinde geçti. Başkasını yetiştirmek isteyen bir adamın, önce kendisinin 
yetişmiş ve yükselmiş olması lâzım geleceğini pek iyi takdir eden M. 
Cevdet, muallimliği meslek edindiği günden beri kendini yükseltmeye 
başladı ve ölünceye kadar bu yolda devam etti. Ana dilinden başka 
Arapça, Farsça, Fransızca ve Almanca’yı iyi bilirdi. Son zamanlarda 
İngilizce’yi kendi kendine elde etmişti. Bu dillerde pisikoloji, terbiye, 
felsefe, tarih, ahlâk, din, edebiyat ve içtimaiyâta dair yazılmış en mühim 
eserleri okumuş, tedkik ve tetebbu etmişti. Öğrenme hırsı, doymak bil
mezdi. Alâkası çok mütenevvi sahalara şâmildi. Kendisi ile görüşüldüğü 
zaman muhtelif İlmî meselelerdeki vukuf ve ihâtasının derinliğine ve 
genişliğine insanın hayran olmaması kâbil değildi. Nerede bulunsa 
kütüphaneleri, İlmî ve tarihî müesseseleri dolaşmaktan yorulmazdı. Hangi 
meseleyi tedkik edecek olsa nerede, bulunabileceğini çok iyi bilirdi. 
İddiasızdı. Fakat her bildiğini iyi bilirdi. Alâkadar olduğu mevzûlara ait 
şark ve garp eserlerini kütüphanesine toplamayı iş edinmişti. 
Muallimlikten eline pek az para geçerdi. Başka hiçbir yerden hiçbir geliri 
yoktu. Öyle iken en zarurî ihtiyaçlarından bile kısar, eline geçen parayı 
kitaba verirdi. Bir kısmını İstanbul Muallim Mektebi’ne, büyük bir 
kısmını da İstanbul İnkılâb Müzesi'ne hediye ettiği kitapların mühim 
yekûnunu ve fevkalâde değerini görenlerin, hayatını büyük bir zaruret ve 
adeta sefalet içerisinde geçirmiş olan bu yüksek ilim adamının sırf ilim 
aşkı ile vücuda getirdiği bu fedakârlık âbidesi karşısında heyecan duyma
malarına imkân yoktur.

Muallim M. Cevdet’in öğrenme hırsı, tabiî olan öğrenme arzusunu 
sadece tatmin etmekten ziyâde, talebesine, başkalarına öğretmek, memle
ket çocuklarının mürebbîsi olanları yetiştirirken vazifesini azamî bir mu
vaffakiyetle yapmaya imkân bulmak kaygısından doğardı. Ne öğrenmiş 
ise talebesine ve bilvasıta mensub olduğu millete faydalı olmak için öğ
renmişti. Muallimin şahsiyetinin, talebe üzerinde yapacağı büyük tesiri 
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hayatının hiçbir safhasında gözden kaçırmamış, her halinde, her tavrında 
her şeyden önce muallim ve mürebbî olduğunu göstermiş, ne söylemiş, ne 
yazmışsa talebesine yapacağı telkini ve tesiri düşünerek ve bilerek 
söylemiş ve yazmıştır. Muallim M. Cevdet, muallimin vazifesi, talebeye 
sadece bir takım bilgiler öğretmekten ziyâde onları terbiye etmek, 
yetiştiımek ve yükseltmekten ibaret olduğuna inandığı için bütün meslekî 
hayatı bu imanın icablarına harfi harfine uyarak hareket etmekle geçmiştir. 
Muallim M. Cevdet, bu itibarla muallimlikte vazife aşkının, fedakârlığın 
adeta timsâli idi.

Muallim M. Cevdet, dershânede ders verdikten sonra mektebten 
savuşmakla vazifesini yapmış olduğuna kâni olan hocalardan değildi. Asıl 
vazifesinin dershânenin içinde olduğu kadar dışında talebe ile yapacağı 
sıkı temaslarla onların şahsiyetini yükseltmeye çalışmak olduğunu iyi bilir 
ve bu vazifesini hakkıyla yapmaya canla başla çalışırdı. Talebesi ile 
dershâne dışında temas ederken oların ne okuması, nasıl okuması, neye, 
nasıl çalışması lâzım geleceğini telkin etmeyi ve öğretmeyi iş güç edinirdi. 
Kendisi, hangi ders okutursa okutsun talebesine yalnız kendi okuttuğu 
derse ait işlerde değil başka sahalarda da rehberlik etmeyi zevkli bir vazife 
sayardı. Meselâ; kendisi yabancı dil muallimi olmadığı halde talebenin 
yabancı dildeki mesâisini gözden kaçırmaz, yabancı dildeki çalışmalarına 
yardım eder, hattâ isteyenlere ayrıca hasbî olarak ders verirdi. Tarihe, 
edebiyata veya başka ilimlere merâkı olan talebesine de ihtiyaçları olan 
kitapları bulur, onları tedkik ve tetebbüe sevk eder, kendilerine her sahada 
geniş ufuklar açardı. Talebesinin her biri ile ayrı ayrı meşgul olur, ayrı ayrı 
husûsî hayatlarına nüfûz eder, istidadlarını, kâbiliyetlerini, isteklerini, 
iştiyaklarını sezer, her birine rehberlik ederdi.

Talebesini mekteb haricinde gezmeye götürmekten büyük bir zevk 
alırdı. Esasen muallim nâmzedlerine faideli olmak itibariyle İstanbul’un 
gezilecek ve tedkik edilecek her yerini karış karış bilirdi. Bir sur, bir 
âbide, bir kütüphane, bir çeşme, bir imâret bir mabed, bir hayırlı müessese 
karşısında talebesine telkin edilecek noktaları çok iyi bulur ve her fırsattan 
çok iyi istifade ederdi. Meslek hayatımda hiçbir muallimin Muallim M. 
Cevdet kadar talebesi ile meşgul olduğuna şahit olmadım.

M. Cevdet, talebesi ile yalnız mektebte bulundukları zaman meşgul 
olmakla kalmaz, muallim olarak mesleğe atıldıktan sonrada onlarla ilgile
nir, onlarla muhabere eder, meslek hayatlarında uğıadıkları güçlükleri 
yenmek için kendilerine her türlü yardımı esirgemezdi.

Mualim M. Cevdet, konferanslarında, eserlerinde ve bütün 
yazılarında daima talebesini, daima bütün Türk gençliğini göz önünde 
bulundurur, onların ihtiyaçlarını dikkate alır, her hangi İçtimaî veya millî 
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bir mesele hakkında kendilerini aydınlatmaya ehemmiyet verirdi. 
Eserlerini, yazılarını birer birer gözden geçiriniz. Derhal görürsününüz ki 
bunlarda bazı mevzûları sadece okuyucularına bildirmekten ziyâde bu 
mevzûlardan istifade ederek okuyucuları olan gençlere telkinler yapmak, 
onları yetiştirmek ve yükseltmek gayesini takib etmiştir. Bu itibar ile M. 
Cevdet’in her kitabı, her makalesi terbiyevî, İçtimaî ve millî gayelerinden 
birini tahakkuk ettirmeye bir vasıtadır. Şehname'yi lise talebesine 
tanıtmak için, yazdığı ufak risale, bunun güzel bir numûnesidir. Bu 
risalede değerli muallim, Şehname hakkında lise talebesine ne öğretilmek, 
Şehname dolayısıyla hangi meseleler üzerinde kendilerini düşündürmek, 
bu vesileyle hangi meseleler etrafında kendilerine telkin yapılmak lâzımsa 
onu mükemmel bir şekilde yapmıştır. Bu risalenin hangi sayfasını açsanız 
talebeyi ilgilendirecek canlı ve samimî bir delil ile birçok hakikâtler tel
kinine çalışmış olduğunu görürsünüz.

İstanbul Erkek Muallim Mektebinin yetmişinci yıl dönümü 
dolayısıyla hazırladığı ve Tedrisat Mecmuası mn 32. sayısında neşrettiği 
makaleyi, maarif tarihimizin en ibret verecek safhaları hakkında talebesini 
tenvir için yazmıştır. İstanbul Muallim Mektebi’nin ilk hocalarından olan 
Cevdet Paşa için aynı mecmuanın 39. ve Selim Sabit için yine o 
mecmuanın 68. sayılarında neşrettiği makalelerde de muallim nâm- 
zetlerine bu iki ilim adamının hayatlarından kendileri için faideli gördüğü 
kısımlarını canlı olarak anlatmıştır.

Tedrisât Mecmuasında Paris ve Berlin şark dilleri mektebleri, 
Muallimler Mecmuası'nda Rus müsteşriki Bartold, Ermeni, Rum ve 
Musevî cemaatlerinin İlmî müesseseleri ve vakıf mükâfatlan, Avrupa’da 
vakıf paralar hakkındaki makaleleri bir taraftan garp ilim âleminde şark 
âleminin ne kadar ehemmiyetle tedkik ve tetebbu edilmekte olduğuna, bir 
taraftan da muhtelif cemaatlerin irfan hayatlannı yükseltmek için ne kadar 
fedakârlıklar ettiklerine talebesinin dikkatini celbetmek gayesi ile 
yazmıştır. Yine Tedrisât Mecmuası'nda neşrettiği “Bir şark zekâsı: Âmâ 
Zeyneddin” adlı makale ile, cemaat mekteblerimize bir bakış ve Mual
limler Mecmuası na yazdığı “Kâtip Çelebi”, “Halk karşısında mekteb ve 
medrese” ve Yeni Mecmua'ya yazdığı “Ahî müesseseleri”, Oğuznâme ve 
Dergâh mecmuasında neşrettiği “Dede Korkut” adlı makaleleri Türk 
maarif ve terbiye tarihinin kendince mühim gördükleri noktaları üzerinde 
okuyucularını düşündürmek gayesi ile yazmıştır.

Hayatının sonlarına doğru neşrine başladığı ve maatteessüf 
bitirmeye imkân bulamadığı tarihî ıstılahlar lûgatında da tarihî ıstılahları 
sadece izâh etmekle kalmamış, okuyucularının bu mevzûlara karşı ilgisini 
arttırmak, tedkik ve tetebbû ufuklarını genişletmek ve bu mevzûlar 
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üzerinde onları düşündürmek için ne lâzımsa yapmıştır. Hasılı bu değerli 
muallim ve mürebbî ne yazmışsa karşısındakiler! terbiye etmek ve 
yetiştirmekle mükellef olduğunu unutmamış, sıhhatinin müsaadesizliği 
yüzünden muallimlik mesleğinden çekilmeye mecbûr olduktan sonra da 
yazdığı yazılarda aynı gayeleri gözetmiş ve gütmüştür. Denilebilir ki, 
Muallim M^. Cevdet, muallim ve mürebbı olarak doğmuş, yalnız muallim 
ve mürebbî olarak yaşamış, muallim ve mürebbî olarak ölmüştür.

Yazdığı eserlerin mühim bir kısmı ile millete armağan olarak 
bıraktığı kütüphanesi, ölümünden sonra da Muallim M. Cevdet’in Türk 
gençliği üzerindeki terbiyevî tesirini devam ettirecektir.

Muallim M. Cevdet, pek kadir bilir, ilim ve fazilet adamlarını sever 
ve sayar, onlara tapmırcasına bağlılık gösterirdi. Derslerinde, sözlerinde 
ve yazılarında tarihî ilim adamlarının meziyetlerini bulup çıkarmaktan, 
talebesinde ve bildiklerinde o ilim adamlarının eserlerine karşı ilgi ve 
saygı uyandırmaktan zevk alırdı. Dostlarına karşı da çok vefalıydı. Hele 
bilgileri, sanatları, hünerleri veya herhangi bir fazilet veya meziyeti için 
sevdiği ve hürmet ettiği dostları için canını bile esirgemeyecek kadar 
fedakârdı.

Bir kere, hürmet ve muhabbetini kazanmış olanlardan pek mühim 
bir sebep de olsa kolay kolay yüz çevirmezdi. Sevdiklerinin kusurlarını 
hoş görür, icabında onları yürekten müdafaa ederdi. Hürmet ettiği bir 
arkadaşının bazı kusurlarını ileri süren bir zata yıllarca dargın durduğunu 
bilirim.

Sevdiği ve saydığı şahsiyetler arasında vefat edenlere karşı 
ölümlerinden sonra gösterdiği vefalılığı ve kadir bilişi, her türlü takdirin 
üstündedir. Bu gibilerin mezarlarını daima ziyârete gider, başkalarını da 
bu vazifeyi yapmaya teşvik eder, mezar taşlan henüz yapılmamış olanlann 
ailelerine baş vurarak bunlann yapılmasına ısrarla delâlet eder, ölümle
rinin yıldönümlerinde onlann hatıralarını anmak için toplantılar tertip 
eder, konferanslar verir, sırası gelince kitaplarda, mecmualarda meziyetle
rinden bahsederek hatıralarını yaşatmaya çalışırdı. Müderris Ahmet 
Naim’in vefatı üzerine koca bir risale çıkardı. Pek hürmet ettiği bu zata 
karşı ölümünden sonra gösterilen kayıtsızlıktan acı acı şikâyet etti. Pek 
sevdiği adamlardan olan kayınpederim merhûm Binbaşı Mehmet Ali nin 
vefatı üzerine Muallimler Mecmuası nın üçüncü sayısında Pek değeıli bir 
mürebbînin zıyâı” başlığı altında bir makale neşrettiği gibi Usûl-i inşa ve 
muhabere adlı eserinde de merhûm için ayrıca biı makale yazmış 
eserlerinden birini de merhûmun adına ithaf ederek büyük bir kadirşinaslık 

göstermiştir.
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İstanbul Muallim Mektebi Türkçe Muallimi Ali Nusret, Kasımpaşa 
Numûne Mektebi müdürlüğünde vefat eden Hacı Said, muallim mektebi 
mezunlarından Kurtdoğmuş köyü muallimi iken vefat eden Necmi, yine 
muallim mektebi mezunlarından merhûm Nejat, ölümlerine çok acıdığı ve 
hatıralarını yaşatmaya çalıştığı şahsiyetlerdendir.

M. Cevdet, ihtiyar annesine çok düşkündü. Pek titiz olan annesinin 
bazen da ifrat derecesine varan her arzusunu yerine getirmekten zevk 
alırdı. Onu üzmemek için evlenmemişti. Annesi öldükten sonra da bekâr 
kalmayı tercih etti.

M. Cevdet, aile hayatının zevklerinden mahrum kalmış olmasına 
mukabil aile ocağı kadar bağlı kaldığı İstanbul Muallim Mektebi’nin çok 
samimî muhitinde bütün mahrumiyetlerini unutuyordu. Hepimiz kendisini 
sever ve sayardık. O da bu samimî dostluk havası içinde adeta canlanır, 
mesud olurdu. Bütün arkadaşların Muallim M. Cevdet ile sohbetleri canlı 
birer samimiyet sahnesiydi. O sevdiği arkadaşlarından her birine şeker, 
melek gibi birer lakap takar, bu lakapları tekrar etmekten hoşlanırdı. 
Sevmediği kimselerle teklifsiz olmaktan ne kadar çekinirse sevdikleri ile 
samimî konuşmaktan o kadar zevk alır, onların şakalarına, ne kadar ağır 
olursa olsun, tahammül ederdi. Tabiatı daha ziyâde hüzne mâil olan M. 
Cevdet, şen, şatır insanları sever, onlarla konuşmaktan neşelenirdi. 
Zavallının pek kısa süreceğini hiçbirimizin tahmin etmediğimiz hayatının 
mesud zamanları varsa o da talebesi ve sevdiği arkadaşları arasında 
geçirdiği saatlerdir.

Hatırası bütün talebesinin ve dostlarının kalbinde yaşayacaktır.

29 İSMAİL
Beyazıt Umûmî Kütüphane Müdürü

Muallim Cevdet Bey hastalığından ümit kestiği sıralarda tertib ettiği 
vasiyetnâmesinde zikr eylediği ahbabları arasında hakkında hüsn-i zan 
ederek beni de yâdetmiş ve hakkında hayrı duâ talebinde bulunmuş. 
Merhûm mektebten neşet ettikten sonra saha-i iştigalini sade talim-i 
resmiye hasretmeyip vazifesinden artan zamanlarında tevsi-i malûmât ve 
ikmâl-i zat ü sıfat eylemeye de elinden geldiği kadar çalışmış ve hayli de 
muvaffak olmuş temiz kalpli, mütedeyyin, herkese iylik etmeyi sever, ilim
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ve irfan muhibbi bir zattı. Henüz genç iken ufûlü cümle muhibbânı gibi 
beni de dılhûn etti. Hakkında Cenab-ı Hak’tan afv u gufran ve merhamet 
ve ndvan tazarru etmek vazife-i diniyedir. Rahmetullahi teâlâ rahmeten 
vâsiaten.

30 KÂMI AKYÜZ
Dârüşşafaka Lisesi Müdürü

Mezarının başında söylediğim gibi asıl öldükten sonra yaşamak 
hakkı takdir olunan Muallim Cevdet için yazılacak kitabı bütün varlığımla 
alkışlarım. Projeniz mükemmeldir. îlâve olunacak başka cihet hatırıma 
gelmiyor.

Cevdet’in İlmî, ahlâkî değeri söz götürür bir mevzû olmadığı için iki 
kelime ile hulâsa olunabilir:

Cevdet asırların seçerek, kıskanarak yetiştirdiği nevâdirdendi. Öm
rünü kitapları arasında geçiren bir idealist oldu. Hayatta müktesebâtı ile 
mütenasib yer alamayışının birinci sebebi işte budur. Zâten ilim adam
larının çoğu pratik olamaz. Hele Cevdet gibi zamana uymayıp da zamanı 
kendine uydurmak isteyen bir idealist olursa! Cevdet de Tevfik Fikret gibi 
acı tenkidlerini kendine saklayamayanlardandı. O da Fikret gibi 
milyonlarca ecdad arasında bir kaçına güç tesadüf olunan pâk ve dırahşan 
nasiyelerden biri idi. Böyle olmayanları affetmezdi.

Fakat o hasta idi. Ruhen en kâbiliyetli olduğu iş muallimlik iken 
bedenen en az yapabileceği iş yine muallimlik idi. Ne çare ki ruh bedeni 
sürüklüyor, onu yıpratıyordu. Ruh -titiz, hırçın- çırpındıkça beden - 
öksürüklü, cılız- didiniyor, hırpalanıyor, harap oluyordu. Sonunda:

- Aman kurtarın, ben ölüyorum!
Dedi. Çığlığı duyulmadı. Koca bir irfan ordusunun işitebileceği o 

hasta ses parazitler arasında gürültüye gitti. Nihayet: - “Öleceksen git, 
başka yerde öl!” dediler ve Dârülmuallimine verdiği zengin kütüphanesini 
alıkoyarak kendisine yol verdiler.

O zaman solgun ve bitkin bana geldi. Dârüşşafaka ya emeği vardı. 
Barınacak temelli bir yer bulununcaya kadar beş on günü mektebe misafir 
oldu. Sonra gitti. Didinmek, didinerek ölmek onun alnının yazısı idi.
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Ölmeden evvel onu tutan bir el olmasaydı, kim bilir, evet kim bilir...Yeter, 
yeter artık! Fazla söylemeye dilim varmıyor ...

31 MEHMET ALİ AYNİ
Kütüphaneler Tasnif Heyeti Başkanı

Bundan on altı sene kadar evvel genç ve güzel bir kız günün birinde 
Haydarpaşa’dan vapura binmiş ve Selimiye önünde kendisini kaldırıp 
denize atmıştı. Yüksek ve refahı tam bir ailenin kızı olan bu bayan bir 
lisede okuyordu. Cismanî bir hastalığı yoktu. Her arzusu yerine 
getiriliyordu. Hülâsa sevgili canına kıyması için açıkta hiçbir sebep 
görülmüyordu. Ben mektebte bu haberi aldığım vakit çok üzülmüştüm. 
Acaba kızı bu meyûsâne harekete ne sevketmişti? Onun hayatından bu 
kadar bezmesine ve böyle bedbîn olmasına sebep ne olabilirdi? Bunları 
düşündükten sonra, İleri gazetesi ile mülga Maarif Nezâreti’ne hitaben 
açık bir mektup yazarak mekteblerdeki terbiye sistemi ve elde dolaşan 
kitaplar üzerine Nezâretin dikkat-i nazarını açmak istemiştim. 
Mektubumda binnisbe Dârülmuallimine de atılmış bazı taşlar vardı. 
Bunun üzerine, birkaç gün sonra Dârülmuallimin muallimlerinden Cevdet 
imzası ile husûsî bir mektup almıştım. Bu ismi o gün birinci olarak 
öğrenmiş bulunuyordum. Bu muallim kimdi? Onun Bolu eşrafından 
Mehmet Sadi Bey’in oğlu olduğunu haber verdiler. Demek ki soyu sopu 
belli hâlis bir Türk imiş. Mektubun üslûbunda açık bir sûrette göze çarpan 
saffet ve mühalâsat henüz tanımadığım o muallimi bana pek sevdirmişti. 
Bu dakikada, bu mektubu gözümün önünde bulunduruyorum. Denebilir ki 
bu mektup, Cevdet’in seciyesini ve ruhî hüviyetini dosdoğru gösterecek 
parlak bir aynadır. Acaba bu mektubu yüzlerce evrâkım arasında ben 
bugün gözyaşlanmla bu satırları yazmak için mi saklamışım! Bu mektubu 
burada aynen yazmak gerekti! Fakat bu ileride geniş bir zamana kalsın. 
Cevdet, zamanın terbiye hastalığını hakîkâten iyi görmüş bir psikolog idi. 
Gençlere her şeyden evvel sevgi ve imanın aşılanması lüzumuna 
inanmıştı. [Esasen Hakk’a, ahirete, mesuliyete...imanını kaybetmiş olan bu 
haris asrın bedbaht evlâdlannı dinî farizaları ifâya cebren sevketmek 
İslâmiyet’e karşı bütün bütün buğz tevlîd ediyor. Bugün mektebli 
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gençlerin ne dehşetli şüpheler, ne münkir fikirler içinde yaşadıklarını 
bilirken, tabir-i aherle terbiyede İlâhi hislerin esasâtı sarsılmışken, 
herhâlde tâlî merasim ve ameliyata ehemmiyet-i külliye atfının boş ve 
muzır olacağını zannediyordum. Tahsil-i iman, tahsil-i amelden akdemdir 
diyorum. Talebenin düzinelerle şüphelerinden beş on tanesinin hallini 
rikâtlerle ruhsuz namaza tercih ediyorum] yolunda düşünüyordu. Cevdet 
mülga medrese hocalarını asrın icabâtını kavrayamadıkları için doğru ve 
şiddetli bir lisanla da tenkid ediyordu. Mekteblerimizde, Cevdet değerinde 
ve Cevdet seviyesinde öğretmenlerin çoğaldığı gün, ulusal terbiyemizde 
büyük bir salâh ve inkişâf husûle geleceğine kat’iyetle inanıyorum. 
Cevdet, Türklüğe has olan birçok insanı meziyetleri zatında toplanmıştı. 
Yalandan iğrenir, hep doğruyu sever, ve daima sözünde durur ve hep 
iyiliğe çalışırdı. Onun hayatı çalışmanın tam bir örneği idi. Yeni nesil, 
Cevdet gibi millî irfanımızı yükseltmeye çalışan yüreği heyecanlı 
adamların izinde yürümelidir. Onun hayatı ne kadar temiz ve saftı! Cevdet 
bu yüksek meziyetleri sayesinde Türklerin medeniyet ve temeddün 
husûslanndaki kâbiliyet ve hizmetlerini bütün dünyaya bir kat daha 
tanıttırmak için ne mühim eserler yazmıştır! îbni Batuta’nın meşhur 
Seyahatnamesi’ndeki “ahîler” bahsine Cevdet tarafından yazılan ve 
İstanbul’da Kurtuluş Matbaası’nda basılmış olan zeyle bir defa bakmak, 
Cevdet’in millî şeref ve şanımızı isbat etmek ve bunu herkese tasdik 
ettirmek için ne kadar hararetli çalıştığını, ve onun ne kadar derin ve 
yorulmaz bir âlim ve mütetebbi olduğunu anlamak için kâfidir. Bu kitabın 
ihtiva ettiği tedkikler, tam bir Avrupalı âlimin amelî metodlara riayetle 
yaptığı araştırmalara benziyor. Cevdet’in bilgisi ne kadar çok ve metin 
idiyse sabrı da öyle büyüktü.

Deha nedir diye Pasteaur’a sormuşlar. Deha, sabırdan ibarettir 
demiş. Cevdet bu kitabını ilmine ne kadar borçlu ise, sabrına da öyle 
medyundur. Bu sabır olmasa, o kadar siciller, kayıtlar, vakıfnâmeler ve 
kitaplar gözden geçirilir ve bu eser yazılabilir miydi? O kadar ince ve 
derin araştırmalar mahsulü bugün daha kaç eser gösterebiliriz! Cevdet 
tefâhür nedir, çalım nedir bilmezdi, bunlardan iğrenirdi. Cevdet e 
sormuştum: “Bu kitabınızı niçin Arapça yazdınız? . Biliyordum ki ben 
Arapça da yazabilirim gibi bir gösteriş onun yüksek ruhuna pek yabancı 
idi. Maksadını biliyordum. Fakat ona söyletmek istiyordum. O kitabını 
yalnız frenk müsteşrikleri vasıtası ile Avrupa ya Türklerin temeddün 
husûsundaki tesirini daha kolay anlatmak için yazmıştı. Vakıa 
müsteşrikler bu lisanı daha çok biliyorlar. Cevdet de bu maksadını pek 
mahviyetkârâne itiraf etmişti. Birkaç sene evvel, affolunmaz bir gaflet 
eseri olarak Bulgarlara satılmış olan eski vesikalar sebebi ile Cevdet in
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gazetelerle açtığı mücadeleyi hatırlarsanız, onu biraz daha iyi tanımış 
olursunuz. Şu hâlde, Cevdet’in bu hayat-ı suriyeden âlem-i cemale intikâli 
bizi pek müteessir etmiştir. O, Türk âleminde mühim bir varlıktı. Ne yazık 
ki onun değerinde adamların yerleri hep boş kalıyor! Bu bakımdan, 
İstanbul Yarbaylığı nın bu kitabı çıkartmayı düşünmesi büyük bir 
kadirdânlık eseridir, teşekkür olunur. Ancak bu yüksek himmeti ve 
kadirşinaslığı ikmâl etmiş olmak için Cevdet’in henüz basılmamış 
kitaplarının da neşri lâzımdır. Bu lütfü de o yüksek makamdan dileriz. 
Sözlerimi sona erdirirken Cevdet için ulu Tanrıdan bol bol rahmetler 
yalvarırım.

MEHMET EMİN
Muallim

Cevdet Bey merhûm ki cihan irfanın hazâin-i kemâlâtından iğtinam 
eylediği enva-ı fezâil ve maaliyât ile nefs-i kerimini tezyin etmişti.

Kendilerde Harb-i Umûmî esnasında Maarif Nezâreti’nde teşekkül 
eylemiş olan sarf, nahiv, imlâ, edebiyat encümenlerinde teşerrüf etmiştim. 
Bu encümenlerin mesâisine iştirak eden Cevdet merhûm hâiz olduğu 
kemâlât ve irfanı ile encümen âzâsını lisanımızın dekâyık-ı edebiyesi 
husûsunda pek vasi’ ve pek kıymettar malûmâtları ile tenvir eylemişlerdir. 
Arayış nutuk ve telkinâtı bir derecede idi ki, saatlerce devam eden 
tedkikât-ı lisaniye ve tetebbûât-ı edebiyesinden lezzetyâb-ı istifaza olan 
encümen âzâsmdan hiçbir fert sözleri nihayete erecek korkusu ile silsile-yi 
kelâmını sekteye uğratmak istemezdi.

Merhûm böyle yalnız husûsî teşekkül etmiş encümen-i üdebâda 
değil, mekteblerimizde de senelerce evlâd-ı vatanın bi-hakkın tenvir-i 
efkar ve tehzib-i ahlâkına canını fedâ edercesine çalışmıştır. Tedrisât-ı 
marifeti bir zevk-i vicdânî addeden Cevdet merhûm yalnız fikren, ilmen 
değil, nakten de muhtacin-i talebenin ikmâl-i tahsiline -kimseye 
duyurmaksızın- hizmet etmiştir. Zevki, neşatı, eğlencesi sırf toplandığı 
binlerce kitabın içine dalarak fikrin medâr-ı hayatı olan mütalaadan ibaret 
idi. İnsaniyet ve maarife olan ciddiyet-i hizmetine...Azam-ı fazilet olan 
feragat-i nefsiyesine bir misâl-i cemil olarak şunu da söyliyebilirim ki, 
hayatı müddetince topladığı eazz-ı eşya olan canından daha kıymettar
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addeylediği o binlerce kütüb-i nefiseyi hal-i hayatında iken hiçbir şey 
mukabilinde olmayarak iklimlerin mahsudu olan Îstanbulumuzun 
pırlantası addedilen Bayezit deki înkilâb Müzesi'ne ihdâ eylemiştir Bu bir 
hâzineyi irfan ve kemâlâttır. Gerek Vali Muhittin Üstündağ’ın, gerekse 
İstanbul vilâyeti mektupçusu fâzıl-ı muhterem Osman Bey’in bu kıymettar 
âsâr-ı celileyi ihdâ eyler merhûm Cevdet’in ibka-yı nâmı husûsundaki 
himmetleri cidden şâyân-ı şükrandır.

33 MEHMET ZEKİ
Emlâk ve Eytam Bankası Şeflerinden

Cevdet Bey merhûmun lütfettiğiniz nâ-tamam eserini hürmetle 
aldım. Bu büyük ve yaşayan ölü hakkındaki ihtisasâtımı birkaç satırla 
ifadeye çalıştım. Emrinize tab’an küçük bir resmi de takdim ediyorum.

“Tarihî sözlük” çok muhtasar olmakla beraber bitirilmesi arzu 
olunur bir eserdir. Bendeniz OsmanlIlara ait tarihî tabir ve ıstılahları 
yazarım. Bu bahislerde hepimizin üstâdı sayılan zât-ı âlileri başta olmak 
üzre Balıkesir meb’usu İsmail Hakkı, Mükrimin Halil, Kilisli Rifat, İslâm 
Müzesi müdür muavini Abdülkadir Beylerin, hatıranıza gelecek diğer 
zatların yardımı temin olunursa iş kolayca meydana gelebilir.

Bilgisi ve çalışkanlığı ile tanınmış olan Cevdet Bey sağlığında iki 
hizmette bulundu: Hocalık, müelliflik.

Hoca sıfatı ile Cevdet Bey pek çok talebe yetiştirdi. Okutmayı 
üzerine aldığı dersleri bilerek okuttu. Kendisinden istifade eden talebesi bu 
hizmeti her zaman şükranla anacaktır.

Müelliflik itibariyle de Cevdet Bey’in kıymeti büyüktür. Yazdığı 
eserler bir ilim adamına yakışacak şeylerdir. O, bir kelime, bir tabir 
üzerinde günlerce durur, aradığı şeyleri tozlu, topraklı kitaplar arasından 
bulup çıkarmadıkça rahat etmezdi.

Cevdet’in bu hizmetleri ölümü ile sona ermiştir. Fakat onun son 
hizmeti hiçbir zaman bitmeyecek, Türklüğün dünya yüzünde durdukça 
adını hayır ile andıracaktır. On bin cildi bulan kütüphanesi işte bu son ve 
ölmez hizmetidir.

Yaşayan bu büyük ölüyü hürmetle anarım.
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34 MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ
Türk Tarih Kurumu Âzasından, Üniversite Tarih Doçenti

Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti’nin en değerli uzuvlarından biri olan 
M. Cevdet bizde şark ilminin iflâsa yüz tuttuğu ve Avrupa ilminin yeni 
girmeye başladığı bir devirde yetişmiş olması itibariyle onun âlimliğinin 
ve tarihçiliğinin mahiyeti ayrıca tedkike değer.

13. Milâd asrından itibaren birbiri arkasına Maveraünnehir, Horasan, 
Irak, Suriye, Mısır ve nihayet Afrika’ya ve Endülüs’de moda olmaya 
başlayan allâmelik yani ansiklopedistlik sistemi Türkiye’ye de sirayet 
etmiş ve 16. asrın ortasına kadar bütün İslâm dünyasında olduğu gibi bizde 
de bu sistem yaşamıştır. Eskiden “âlim” tesmiye edilen ansiklopedistler 
kendi zamanlarında öğrenilmesi adet olan bütün bilgileri bütün ilimleri 
öğrenmek mecbûri yetin de idiler. Yalnız bu ansiklopedistlerden bazıları bir 
bilgi şubesinde daha ziyâde ihtisas kesbederek meslekdaşları arasında 
temâyüz ilerlerdi. 19. asırdan itibaren memleketimize garp ilmi girmeye 
başladıktan sonra da bizde yine bu usûl devam etti. Ancak tababet 
sahasında Avrupa usûl ve bilgisi ile mütahassıslar yetişebiliyor, diğer 
sahalarda ise, pek az kimse müstesna olmak üzere, allâmelik modası 
devam ediyordu. Alimlik sistemi böyle olduğu gibi metod da kâmilen 
değişemiyordu. Hem eski şark metodu, hem yeni garp metodu her bilginin 
kafasında yanyana yürüyordu. îki medeniyetin çarpıştığı ve birinin yıkılıp 
yerine diğerinin kâim olmaya başladığı bir asırda bizde de ilim hayatının 
bu şekilde olması İçtimaî bir zaruretti, pozitif ilimlerin en ziyâde inkişâf 
ettiği 19. asır Avrupası’nın tesiri altında kalan şark âlemi bir taraftan da 
mazimizin, esası dinî itikadlara dayanan, kanaatlerinden ve bilgilerinden 
bir türlü aynlamıyordu. îşte bizde gerek 19. ve gerekse 20. asırda yetişen 
mütefekkirler ve âlimler, pek az zevât müstesna olmak üzere, hem 
ansiklopedisi olan ve hem de bilgilerinin temellerini dinî itikadlanna 
istinad ettiren ve binnetice İlmî bî-taraflıktan mahrum bulunan 
kimselerdir. O zamanki şark metodlarından kurtulamayan tahsil 
müesseselerimiz münevverlerinizi ve mütefekkirlerinizi hep bu tarzda 
yetiştiriyor, aynı zamanda memleketimizin o zamanki ihtiyacı ve 
cemiyetimizin umûmî seviyesi de bu kâbil âlimlere daha fazla kıymet 
veriyordu. 19. asrın ikinci yansından itibaren yetişen Cevdet Paşa, Ahmet 
Vefik Paşa, Süleyman Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi, Ahmet Midhat, 
Murat Beyler, Abdurrahman Şeref Efendi, Hakkı Paşa, Şemseddin Sami 
ve Necip Asım Beyler ve... ilh. gibi tarih ile meşgul olmuş, bu sahada 
yazı yazmış ve eser telif eylemiş olan zatlar, ufak tefek farklarla, hep aynı 
cinsten bir allâme veya publiciste'&x\ex. Bunlar muhtelif bilgi sahalarında 
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kalem kullanmış olmakla beraber daha ziyâde tarihçi olduklarını gösteren 
veya iddia eden eserler yazmışlardır.

M. Cevdet merhûm da yukarıda adları söylenen kimseler gibi 
ansiklopedisi tarihçilerimizden biridir ve onlar gibi az Avrupah ve fakat 
çok şarklıdır. Kendisi terbiyecidir, felsefecidir, halkiyât ve 
etnografyacıdır. Edebiyatçı ve dilcidir, coğrafyacı ve nihayet tarihçidir.

Diğer ansiklopedistler gibi M. Cevdet de mevcut ilim şubelerinin 
hepsinde çalıştıktan ve hemen hemen her dersi okuttuktan sonra daha 
ziyâde tarihe merâk sardırdı ve diğer ilim şubelerini de bütün bütün 
bırakmamak üzere bu yeni marifet şubesi üzerinde uğraşmaya başladı. Bu 
husûsta kendinden evvel yetişmiş olan zevâtın görgülerinden, bilgilerinde 
ve rehberliklerinden istifade etti. Bu zatlar içinde memleketimizin bu 
günki tarihşinaslarının ekserisinin üstâdı olan Ahmet Tevhid’den en 
ziyâde feyiz aldı.

Ömrünün son beş senesini kâmilen tarihî tedkikâta ve tarihî 
menbaları tetebbûa hasretmiş olan M. Cevdet kütüphanelerde, defter-i 
hakanî ve evkâf kuyûdunda ve bilâhere tasnifine memur olduğu Hazine-i 
Evrâk’ta kendini yıpratırcasına çalıştı ve pek emsâlsiz, herkesin bilmediği 
ve görmediği pek çok malûmât ve vesâik cem’ine muvaffak oldu. Diğer 
taraftan İstanbul’un her tarafını gezerek yıkılmakta olan eserlerin ve 
mezarların bir kısmının kitabelerini de topladı. M. Cevdet bu tarih 
mesâisini yapıp bitirdikten sonra belli başlı olarak şunları yapmak 
arzusundaydı:

A. En mühim tarihî vesikaları veya bu vesikalardaki malûmât 
hulâsalarını cins ve nevlerine göre telfîk ederek neşretmek. Bu husûsdaki 
arzusunun yegâne semeresi tamamını neşre muvaffak olamadığı Zeyl alâ 
fasl-ı ahiyyetü’l-fityan adlı kitabın birinci cildidir.

B. - Millî tarihimizin ıstılahlarını izâh eden bir lügat vücuda getir
mek daha doğrusu medeniyet tarihimizin bir kamusunu yapmak. Bu 
arzusunu tatbika başlamış ve eserini forma forma basdırmaya teşebbüs 
etmişti. Ancak 96 sahife kadar basılabildiği sırada müşarünileyhi ölüme 
götüren hastalık kitabın neşredilememesine sebep olmuştur.

C. Muhtelif tarihî mevzûlar ve meseleler hakkında monografiler 
yazmak. M. Cevdet, bu husûsta on beş kadar mühim mongrafi hazırlamak 
için uğraşmış, yazacağı eserlerin kadrolarını çizmiş, vesâikini hazırlamış 
ve tasniflerini de yapmıştı. Fakat maalesef bu monografiler telif edilmiş 
denecek bir şekil ve üslûbda kaleme alınmış bir halde olmadıkları için 
muntazaman neşrolunacak bir vaziyette değillerdir.

Memleketimizde tarih ile iştigal edenler arasında en çok kitap 
okuyanlardan ve pek fazla malûmât sahibi olanlardan biri bulunan M.
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Cevdet Avrupa’da intişar eden kitapları ve mecmuaları muntazaman takib 
eder okur ve hiçbir şeyi ihmal etmezdi. Yalnız M. Cevdet pek fazla şark 
kültürüne bağlı, mutekid ve dindar bir zat olduğu için, kendinde fikir 
hürriyetini bulamıyor, İlmî meselelerde dinî itikadını ve kanaatini hiç fedâ 
edemiyor ve yazılarında bugünkü ilmin istediği bî-taraflığı 
gösteremiyordu. M. Cevdet Avrupa’daki katolik ve mutaassıb tarihçiler 
tarzında Müslüman ve mutaassıb bir şark tarihçisi olarak kalmıştı. Bu 
sebepledir ki bizim tarihimizin herhangi bir bahsini yazarken harikulâde 
bir tarafgirlikle mazideki adlarımızı medheder, kusurlarını meziyet 
yapmaya kalkardı. Ve yine bu sebeple mazideki meşhur adamlarımızdan 
bahsederken kendilerinde olmayan faziletleri ve meziyetleri onlara isnad 
etmeye çalışırdı. Kâtib Çelebi ve diğer zevât hakkında yazmış olduğu 
makaleler bunun en büyük misalidir. Descartes ve Leibniz başta olmak 
üzre insaniyet tarihinin yetiştirdiği en büyük adamların yaşadığı 17. asırda 
memleketimizde yaşayan Kâtip Çelebi o asır Avrupasındaki fikir adamla
rına nazaran basit bir okur yazar zat sayılabilir. Halbuki M. Cevdet’in 
makalelerinde Kâtip Çelebi adeta beynelmilel bir âlim gösterilecek kadar 
methedilmiştir.

M. Cevdet’in bu muhafazakâr ve maziperest halet-i ruhiyesi 
kendisinde kritik kâbiliyetini inkişâf ettirememiş ve eslâfın bütün 
eserlerine kat’iyetle inanmasını intaç etmişti. Onun için eski 
vakanüvislerin her mesele hakkında yazdıkları şeylerin doğru olduklarına 
kanaat getirir ve onların intikadına pek de lüzum görmeksizin aynen kabul 
eder ve ekseriya menbaları ve vesikaları kontrol etmeksizin, şahitleri 
muhakemeye tabi tutmaksızın hüküm verirdi. Bu sebepledir ki sonradan 
uydurulup eskilere isnad olunan bazı eserleri ve vesikaları, eslâfa bilâ- 
kayıt ve şart bağlanmak zihniyeti neticesi olarak, sahih zannetmekte 
devam ederdi.

M. Cevdet “Zeyl alâ fasl-ı ahiyyetü’l-fityân” adlı ancak birinci 
cildini bastırmaya muvaffak olduğu eserinde pek çok tarihî vesika cem 
etmiş ise de bunları hiçbir tasnife tabi tutmadan gelişi güzel bir mecmua 
halinde toplamaktan başka bir şey yapmamıştır. Adam akıllı âlim olan ve 
bu gibi işleri pek iyi bilen merhûm müellifin hastalığı zamanında bu ese
rini neşre başlaması ve vesikaların cem ve tashihi işini başkalarına 
bırakması bu tasnifsizliğe sebep olmuştu.

Ömrünü kitaplar ve vesikalar arasında geçiren ve hadsiz hesapsız 
malûmât cem eden ve vesika toplayan M. Cevdet’in bastıramadığı 
eserlerini neşretmek, bitiremediklerini de tamamlamak arkadaşlarına 
düşen vazifedir. Bu değerli âlimin hazin ve pek erken ölümü meslek 
arkadaşları ve sevdikleri için daimî bir matem mevzûu olmuştur. Onun
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ölümünü yalnız memleketimiz için değil bütün ilim hayatı için telâfisi 
gayr-ı kabil bir ziyan ve ziyâ’ teşkil etmiştir. Ulvî ruhuna selâmlar.

MÜMTAZ
Başvekâlet Hazine-i Evrâk 
Tasnif Heyeti Âzasından

Ölümü hepimizin yüreğini yakan değerli Muallim Cevdet’in hayatı, 
eserleri ve kütüphanesi başlığı altında yazılması arzu edilen kitaba 
dercedilmek üzere sorulan sualler hakkındaki malûmât ve mütalaamı 
kısaca yazıyorum.

1. Muallim Cevdet’i evvelleri tanımazdım. Adını bile işitmemiştim. 
Uç sene evvel Başvekâlet müsteşarlığından bir tezkere aldım. 
Başvekâlet’e bağlı Hazine-i Evrâk’ta evrâk-ı resmiye ve vesâik-i 
tarihiyenin tedkik ve tasnifi için bir heyet teşkil ve Muallim Cevdet’in 
reisliğe ve benimle Muallim Kilisli Rifat’m âzâlığa tayin olunduğu 
bildiriliyordu.

Arkadaşlarımı tanımak, vazifemizi anlamak üzere Hazine-i Evrâk’ta 
heyete tahsis olunan mahalle gittim. Muallim Rifat’ı bir takım evrâkı 
tedkik ve hulâsa ile meşgul buldum.

Bazı malûmât almak istedim. Reis Bey gelir, lâzım gelen izâhâtı 
verir cevabını aldım. Bir az sonra Cevdet geldi, görüştüm. Vâki olan 
sualim üzerine: “Vazifemiz tedkik edilecek evrâktan tarihçe kıymeti 
olanlarla olmayanları tefrik etmekten ibarettir”, dedikten sonra bu işte 
nazar-ı dikkate alınması lâzım gelen husûsâtı uzun uzadıya izâh etmeye 
başladı.

Ben bilhassa İslâm ve Osmanlı tarihine ait bir hayli eserler 
okumuştum. Fakat tarihlerin nasıl, hadisâtın ne sûretle tedkik ve tevsîk 
edilerek yazılması lâzım geleceği yolunda fikir yürütmemiştim. Cevdet in 
verdiği izâhât gözlerimi açtı ve bizim tarihçilik husûsunda da pek geri 
olduğumuz kanaatini hasıl ettim.

Bizim tarihler alelekser vekayi-i harbiye ve siyasiyeden bahsedeıleı 
ve bunda da -pek azı müstesna olarak- zaferin veya mağlûbiyetin 
sebeplerinden bahse girişmezler. Askerî tarihler istisna edilirse bizde diğeı 
işlere ait yazılmış bir tarih görmedim. Halbuki bir kavmin medeniyet
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alanında oynadığı rol lâyıkıyla anlaşılmak için uhdesine terettüb eden 
bütün işlerin ne sûretle görüldüğünü gözden geçirmek İktizâ eder.

Meselâ; Devlet-i Osmaniye’de hakk-ı mülkiyetin teminine esas olan 
tapu muamelâtına, ne dereceye kadar ehemmiyyet verilmiş ve ne usûl ve 
esas tatbik edilmiştir. Evkâf nedir? Ne gibi işlere ş’âmildir? Ne gibi 
hizmetleri olmuştur? Maarif, nafia ve belediye işlerine ne dereceye kadar 
hizmet edilmiştir? Bu işlerde hükümetin ve eşhâsın meslek ve alâkalan 
nedir? Ticaret, ziraat ve iktisat işlerinde ve mülkün temeli olan adli yede 
hangi usûller tatbik olunmuş ve bunlardan ne derecelerde fayda veya zarar 
görülmüştür?

îşte bu ve emsâl-i husûsat tedkik ve zamanlarına göre diğer 
memleketlerle mukayese edilerek yazılmış bir eser yoktur. Muallim 
Cevdet’in bana verdiği ilk ders eksiklerimizi ve evrâkın tefrik ve 
tasnifinde riayet olunacak husûsâtı gösterdi. Mesâimiz devam ettiği 
müddetçe de kendisinin vukuf ve malûmâtından müstefîd oldum.

Bu cihetle memnunum, rahmetle yâd ederim.
2. Muallim Cevdet’in bazı eserleri ve lâyihaları varsa da beyân-ı 

mütalâa için elde bulundurulmak ve uzun boylu tedkik etmek lâzımdır. 
Buna ise vaktim müsait değildir. Şu kadar diye bilirim ki, gördüğüm 
eserleri değerlidir.

3. Aldığı notlar ve topladığı vesikalar elde ise bir heyet marifeti ile 
tedkik ve faydalı görülenleri tefrik edilerek basılması iyi olur.

4. Cevdet eline geçen paranın çoğunu kitaba sarfettiği için kitapları 
arasında kıymetli eserlerin bulunduğu şüphesizdir. Bunların bir 
bibliyografisinin neşri pek münasibdir.

5. Cevdet taşralıdır. Cübbeli, sarıklı ve sakallı bir talebe olarak 
İstanbul Muallim Mektebi’nde tahsil etmiş ve hayatının son demine kadar 
softalık ruhunu taşımıştır. (!!!?)

Resmî tahsili bundan ibaret olduğu halde zekâsı, fevkalâde olan 
hafızası sayesinde ve durup dinlenmek bilmiyen çalışması neticesi olarak 
Türkçe’den başka Arapça ve Fransızcayı pek iyi ve Farsça ve Almanca ve 
İngilizce’yi anlayıp terceme edecek kadar öğrenmiş ve İslâm ve bilhassa 
Selçukîler, Osmanlılar, Ak ve Karakoyunlular ve Danışmendliler ve şâir 
Türk kavimleri tarihleri hakkında derin malûmât sahibi olmuştur. 
Tarihçilikteki vukuf ve malûmâtı yüksekti. Ömrünün büyük bir kısmını 
evrâk hâzinelerinde tedkikât ile geçirdiği için bu işte büyük bir vukuf ve 
meleke hâsıl etmişti. Evrâk arasında tarihsiz, imzasız ve adressiz 
çıkanların yazısından, yazılışından, temas ettiği işten hangi zamana ve 
kime ait olduğunu tayinde onda dokuz isabet ederdi.
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6. Muallim Cevdet bildiğini bildirmekte, öğretmekte kıskanç değildi, 
bilâkis keyifli olduğu zamanlarda bir şey sorulunca gülümser ve bir 
muallim tavrı alarak uzun uzadıya izâhât verirdi.

7. Muallim Cevdet ile vazife haricindeki münasebetim pek az 
olduğu için ahvâl-i husûsiyesi ve muallimliği hakkında bir şey diyemem. 
Benim anladığıma göre Cevdet bir az hodbin ve bir az da hırçın idi. Birçok 
dostlarını kırmış ve incitmişti. Bu hâl ile bir idâre adamı olamazdı. Ve ilim 
ve vukufuna rağmen büyük bir mevki tutamamış olması da ihtimal ki bu 
halinden ileri gelmiştir.

Bu sözlerim “ölülerinizi hayır ile yâd ediniz” düsturuna riayetsizlik 
gibi görülür ise de kalanlara ve gelecek nesillere ibret olmak üzere 
neşredileceği bildirilen bir kitaba dercedileceği cihetle bildiğimi 
söylemeyi muvafık buldum. Fikrimce Cevdet’in maişeti temin edilerek ve 
muallimlikten ve idâre işlerinden eli çektilirerek verilecek mevzûlar 
dairesinde eserler yazdırılmış olsaydı, maarifimiz için büyük istifadeler 
temin edilmiş [olurdu].

Henüz kemâl çağma gelmiş olan Cevdet’in kendisinden memleketin 
irfanı için ve bilhassa tarihimiz için büyük hizmetler görüleceği bir sırada 
göçmesi pek büyük bir ziyândır. Durağı uçmak olsun.

36 NECATİ HÜSNÜ
Hamburg Üniversitesi Türkçe ve Farsça Profesörü

Cevdet’in vefatı haberi ile beni müteellim eden mektubunu aldım. 
Ruhumda hasıl ettiği acı bütün kuva-yı zihniyemi atâlet ve akâmete 
uğrattı. Memleketimizin ilim âlemi için bundan sonra artık telâfisi gayr-ı 
kâbil görünen bu elim ziyâlar hakkında düşünmek, bunu zihnen bile tekrar 
etmek istemediğimden şimdiye kadar hiçbir şey yazmaya elim değmedi. 
Merhûma karşı kalbimde büyük bir muhabbet ve hürmet vardı. İstanbul da 
bulunduğum zamanlar ara sıra görüşürdük. Buraya geldikten sonra aradan 
20 sene kadar bir zaman geçti. Birbirimizi tabiî bir daha görmek mümkün 
olamadı. Nihayet Allah’ın bir eser-i lütuf ve inayeti olarak merhûmun en 
ziyâde muhabbetini kazanmış ve kendisini iyi tanımış olan seninle 
tanıştıktan sonra bu hürmet ve muhabbetim yalnız teceddüd değil tezaüf 
de etmiş idi. Şimdi gaybûbeti ile teessürüm de o nisbette arttı. Yek 
diğerimizi hasbî ve kalbî severdik, kesret-i meşguliyetten sık sık 
görüşemezdik. Mülakatımız tesadüfe bağlı idi. Bu cihetten merhûm 
hakkında hatırâtım mahduddur. Bildiğim ve bildirmek istediğim bir şey 
varsa o da merhumun mümin ve müvehhid oluşudur. Bir zamanlaı Beyazıt
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Kütüphane-i Umûmisi’ne devam eder, Kâmil Flamaryon’un Dieıı dans la 
nature ismindeki eserini mütalaa ederdi. Bir gün mütalaa esnasında ben de 
kütüphaneye gitmiştim. Kitabı kapatıp gideceği sırada aramızda taati 
edilen sözler arasında: “Allahı ne kadar iyi tanımış ve anlamış”, diye 
müellifi hakkındaki takdir-âmiz cümlesi ve hükmü asla hafızamdan 
çıkmaz.

Son zamanlarda “ahîler” meselesi ile çok alâkalanmıştı. Hiç şüphe 
yok ki bu, onun için yalnız bir ilim meselesi olduğundan değil belki 
insaniyet ve “ihvân-ı din” arasında elden geldiği kadar yekdiğere 
muavenet esasları üzerine müesses olan bu cemiyet erbâbının bu fikir ve 
meslekini kendisininde terviç ettiğinden idi. Allah ona rahmet ve senin ve 
emsalin gibi aynı usûlde çalışan ve aynı fikir ve meslekte bulunan ilim 
adamlarımızı tûl-i ömürle muammer etsin.

Merhûm hakkında neşredilecek kitaptan bir nüsha da bana 
gönderirsen memnun olurum. Yalnız bu kitapta bir yer işgal edecek kadar 
merhûm hakkında mühim hatırâta maalesef mâlik değilim, diğer ahbab ve 
usufası tarafından yazılacak hatırâtı okumayı ve merhûm hakkında 
etraflıca malûmât edinmeyi pek ziyâde arzu ederim bunu ihmal etme.

Hamburg, 27 Şubat 1936
(Doktor Feridun Nafiz’e yazılan mektuptan)

37 NUREDDİN RÜŞTÜ
Antikacı

Canlı tarihti Muallim Cevdet 
Taradı her eser-i eslâfı 
Eyledi hayli vesâik tedkik 
Defter-i vâride-i tarihe

Vermedi gerçi hayata kıymet 
Etti tarihe değerli hizmet 
Kıldı hep azm ile say ü himmet 
Verdi bu aşk ile zîb ü ziynet

Cevdet’in yap yalnız yaptığını Yapmadı on senede bir heyet 
Neyleyim zor ile vermişti taab O vücuda bu çekilmez külfet
Eridi öyle ki ol cism-i zaif 
Kafası işledi kalbi durdu 
Kul yazar hak yaratır tarihi

Yoktu tasvire kalemde cür’et 
Ruhu Allah’a kavuştu elbet 
Böyledir cilve-i Rabb-ı izzet

Geçti bak son nefesi tarihe



OSMAN ERGİN 557

38 ÖKTEN
Çanakkale Kültür Direktörü

Hocam M. Cevdet in ölümünü gazetelerde okuduğum zaman içim 
sızladı, onun kendi kendine, kitapları arasında çok sevdiği biricik annesin
den de ebediyen ayrı olarak geçirdiği ve bir yük gibi taşıdığı hayatını 
düşünerek içime bir ürperme geldi.

M. Cevdet İstanbul Dârülmuallimin’inin 327-328 ders yılında usûlü 
tedris hocamızdı. Çok titiz çalışma saatleri, hareketleri, söz söyleyişi hep 
ölçülü idi. Derse kolunda pardesüsü ile gelir pardesüsünü ve cebinden 
çıkardığı saatini ilk iş olarak büyük bir itina ile kürsüsünün üzerine 
yerleştirir ve pencereler açık değilse açtırır ve ondan sonra derse başlardı. 
Derslerini bütün benliği ile yorulmadan, bıkmadan verir ve talebesine 
karşı çok ilgi gösterirdi. Yabancı bir dil öğrenmenin kat’î lüzumunu 
talebesine aşılar ve hattâ bu yorucu ödevi üzerine almaktan bile 
çekinmezdi.

Ben Dârülmuallimin’i bitirip tatbikât okuluna öğretmen atanınca 
artık hayatımız talebelikten arkadaşlığa yükseldi. Her gün bir arada idik. 
Ben arkadaşım Hidayet (şimdi tatbikat baş öğretmeni) İhsan (şimdi 
Pertevniyal coğrafya öğretmeni) kendisinden Fransızca dersi alıyorduk. 
Bizimle bıkmadan, usanmadan uğraşırdı, kendisi de o zaman bir taraftan 
Almanca’ya çalışırdı. Onun teşvik ve tavsiyeleri ile Fransızca Les Aıınales 
mecmuasına abone olduk. Bize Fransızca terbiye kitapları verir, kitap 
tavsiye ederdi. Kitap okumak ve kitap almak zevk ve itiyadını kendisinden 
ve o zaman direktörümüz bulunan İhsan Sungu’dan (şimdi Millî Talim ve 
Terbiye Başkanı) aldık.

İhsan Sungu ile aralarında büyük bir sevgi ve samimiyet bağı vardı. 
İkiside bilgi yolundaki gidişleri yönünden birbiri ile çok iyi anlaşmışlardı. 
M. Cevdet, İhsan Sungu’ya daima “şekerim” diye hitap ederdi. Merhumun 
İhsan Sungu’ya karşı olan sevgi ve saygısı ve ona verdiği ad “şeker” sözü 
o zamanki Dârülmuallimin öğretmenleri arasında unutulmaz bir anğıdır. 
Ressam Şevket ile (şimdi Konya saylavı) çok şakalaşırlardı. Kendisi 
şakayı çok severdi. Biricik zevk ve eğlencesi ve güldüğü zamanlarda bu 
idi. Hayatta, yüzünü güldüren bu küçük şakalarda başka hâdiselerin içine 
girmemişti. Hayatı çok sessiz çok yalnız, çok sade ve mütevazıdi. Hep 
yorgunluğundan hastalanacağından, hastalığından, annesinden ve ondan 
ayrılamıyacağından yana yakıla bahsederdi. M. Cevdet in annesi, onun her 
sözü için bir başlangıç ve bir son olurdu.

Annesine bu çok derin bağlanışı onun “manyak denecek kadaı 
hassasiyetini gerginleştirmişti.
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Dârülmuallimin’den ayrıldığım 1926 günlerine kadar bir çatı altında 
geçirdiğimiz on üç yıllık hayatın bende kendisine karşı bıraktığı sevgi ve 
saygı duygularının, bu gün aramızdan ayrılması ile duyduğum derin acı ve 
yürek sızıları ile, bir kat daha arttığını hisediyorum. Yazık ki, sağlığında 
biz talebeleri ve arkadaşları başta olarak kendilerinden gereği kadar 
faydalanma yolunu bilemedik ve kendisine gereği kadar sevgi ve saygı
mızı gösteremedik, değerini veremedik.

M. Cevdet yetişen münevverler içinde az bulunur bir üstâddı. 
Ansiklopedik bilgileri ile beraber İstanbul’un baştan başa tarih ve 
antikaları üzerinde de çok derin bilgileri vardı. Kendisi ile birkaç defa 
İstanbul’u baştan başa dolaştık. Yürümekten hiç yılmazdı. İstanbul’un 
baştan başa tarih olan bütün köşe ve bucağını ciltlerle kitap okumuş kadar 
ondan tamdım öğrendim ve istifade ettim.

M. Cevdet’te anlatmak öğretmek ve irşâd etmek isteği hastalık 
derecesinde bir itiyattı, yegâne zevklerinden biride bu idi.

Kitapları arasında satır satır, sindire sindire okumadıkları yoktu. 
Kütüphanesindeki her kitabın satırları arasında çizgiler, sahifelerinde 
notlar (filân kitaba bak, Dârülmuallimin M. Cevdet) işâretleri sık sık görü
lürdü. Kitabı bir metod ve sistemle okur, hulâsalar alırdı. Belgelere dayan
madan ne söyler ne de yazardı. Bütün bilgileri vesâike dayanarak toplar ve 
yayardı.

Dârülmuallimin Kadıköyü’nde Saint Joseph okulunda iken direktör 
Servet zamanında (tifüsten öldü) Fenerbahçe’de bir okul gezintisi ve 
eğlencesi yapılmıştı. Talebeler kendi hocalarının taklitlerini yapıyorlardı. 
Bu meyanda Nizameddin Rifat’ta (şimdi beden terbiyesi genel ispekteri) 
M. Cevdet’in sınıfa girişini ve sınıfta havanın bozukluğunu işâret ederek: 
“Pencereleri açınız, muhterem ciğerleriniz temiz hava teneffüs etsin”, 
dediğini söyleyerek onun hocalık sahnesini bütün inceliği ile yaşattı. M. 
Cevdet bu temsilden çok memnun, gülerek Nizameddin’in arkasına sık sık 
vurup: “Ah. Ah. Ah. Seni. Seni. Seni...” diye iltifat etti.

Merhûm bir şeyden memnun olduğu ve sevindiği zaman herkese ay
nı muameleyi yapardı.

Sigaradan, içkiden, gürültüden, sefahattan, israftan nefret eder ve bu 
durumda olanlara karşı düşman kesildi. M. Cevdet’i İstanbul’a geldikçe 
görür, kendisi ile konuşur ve dertleşirdim. Son olarak 1930 yılında 
köprüde gördüm. Arkasında yıllarca evvel gördüğüm sarı, kalın 
mantosuna bürünmüş hayata karşı daha küskün, yalnızlığa ve sessiz 
yaşamaya daha yakın yaşayışından daha çok şikâyetçi ve ümitsiz buldum, 
artık eski yanıp sönme neşe ve gülümsemelerini de kaybetmişti.

Hayli yürüdük ve konuştuk. Dedi ki:
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- Ah. O sizin talebeliğiniz zamanını öyle arıyorum ki. Kulağımda 
şimdi aynı titrek aheng ile çınlıyan bu artık yaşamayan, ebediyen susmuş 
bulunan sesi düşündükçe, onun temiz bir çocuk kadar saf ve mütevazı 
şahsiyeti gözümün önünde canlanıyor. M. Cevdet daha ölmemeli, 
yaşamalıydı diyorum, onun yaşayışı kadar temiz ve lekesiz olan ruhu 
önünde derin sevgi ve saygı ile eğilirim. Burada bu değer bilenlik 
duygulan ile toplanan sayın arkadaşlarım arasında yer alarak duygularımı 
dilim döndüğü kadar söyleyemediğime üzülürken şu yazılarımla olsun bu 
ödevimi yaptığımı sanarak teselli buluyorum. Bu töreni hazırlayan girişim 
kurulunu ve bu kutsal ödev için burada toplanan değer bilen ve tanıyan 
arkadaşlarımı derin saygılarla selâmlarım.

39 ÖMER AĞAR
Adana Orta Mektebi Tarih Muallimi

İstanbul Muallim Mektebi’nde okuduğum dört yıl içinde M. 
Cevdet’i biraz tanıyabildim. Onun yüksek bilgisi önünde saygı ve sevgi 
duyanlardan birisi de benim.

M. Cevdet, İçtimaî ilimlerde, şark ilimlerinde eşine kolay kolay rast 
gelinemeyen şahsiyetlerden biri idi. Dinlenmeden, yorulmak bilmeden 
sürekli çalışması kendisini canh bir kütüphane haline koymuştu.

Müşkülünü hallettirmek üzre kendisine baş vuran bir talebenin 
müsbet veya menfi bir cevab almadan döndüğü vaki değildi. Daha fazla 
malûmât alabilmelerini temin için okumaları icab eden kitapların adlarını, 
o bahse taalluk eden sahifeleri bile söylerdi. Çok defa kendi kitaplarını 
iade etmek üzere de verirdi.

Onun geniş ilmini, ansiklopedik bilgisini gören talebesi kendisine 
“canlı kütüphane” diye çok güzel ve yerinde bir ad da takmışlardı.

M. Cevdet, talebesine lisan öğrenmelerini sık sık tavsiye eder, bir 
karşılık beklemeden ders saatları dışında lisan dersleri verir, gençlerin biı 
garp lisanını elde etmelerine yardım ederdi.

M. Cevdet, temiz, lekesiz bir ahlâk sahibi idi. Onun talebesi ile 
görüşmesini muvafık bulmayanlar, buna manâ vermeye çalışanlar,
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verdikleri yanlış kelimelerin ıztırabları içinde kıvranmak insaflılığını 
gösterebilmişlerse ne mutlu...

Devrin geri düşünceli adamlarının bu tarzda düşünüşlerini mazur 
gösterecek ortada bir sebep de yoktur.

M. Cevdet, mütevazı idi. Bilgisini esirgeyen adamlardan değildi. 
Bilgisiz olup da bilgili görünmek isteyenlerden hiç hoşlanmazdı. Bu 
yüzden antipati de uyandırmıştı.

Büyük Llarp’te Dârülmuallimin’de Satı Bey’in yerine getirilmek 
istenildiği zaman bu mevkie kendisinin lâyık olmadığını ileri sürecek, 
söyleyecek, bu vazifeyi kabul etmeyecek derecede mütevazı idi.

M. Cevdet, Türkçü ve milliyetçi idi. Fakat onun Türkçülüğü 
Turancılıktan farklı olarak göze çarpardı.

Ecdâda karşı tükenmez sevgisi vardı. Bunu yeni yetişenlere 
telkinden haz duyardı.

Talebesine müzeleri, eski eserleri gezdirir; eski devrin iyi ve kötü 
taraflarını anlatırdı.

Çeşmeler, türbeler, c’âmiler iyi bir tedkik mevzûu olurdu. Tarih 
bakımından değerli olan eserler önünde durur, kitâbelerini not ettirirdi.

M. Cevdet, merhametli ve şefkatli bir adamdı. Tedkikâta giderken, 
yoksul bazı talebenin yol parasını verdiği görülürdü.

M. Cevdet, mekteblerde yıpranmış ve yıpratılmıştır. îdare 
adamlarının gittikleri yola uyamamış, kendisine de uyduramamış, bu 
yüzden ömrünün birçok yıllarını üzüntüler içinde geçirmiştir.

M. Cevdet, ilminin üstünlüğü sayesinde yüksek mevkilere çıkacak 
ve bunu ehliyetle başaracak değer ve kıymette idi. O ilmini kendisine 
mevki için merdiven yapmadı. Fakat ilminin merdiveni oldu.

Onun yeri mekteblerin dar çalışmayı istilzâm eden kürsüleri değil, 
daha geniş ve daha verimli sahalardı. Buna kavuşamadı, kabahat biraz 
devirde ise, en çoğu da kendisindedir.

M. Cevdet, ölümü ile talebesini yetim bırakmıştır. Vatan da verimli 
bir sahada çalışmaya başlayan öz bir evlâdından mahrum olmuştur.

Hepimiz kederlenmekte haklıyız.
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RAİF
Kitapçı

Senelerce vatanına, milletine çok büyük hizmetler etmiş olan 
merhûm M. Cevdet’in ilmi, fazlı ve ahlâkı hakkındaki yazıları büyük bir 
salâhiyet ve ihtisasla yazacak olan arkadaşlarına bırakarak meslekim icabı 
yalnız kitap sevgisinden ve ona aşkından bir kaç hatıra nakledeceğim.

M. Cevdet istirahat ve tatil zamanlarını mutlaka kitapçılarda 
geçirirdi.

Merhûmun nazarında paranın hiç kıymeti yoktu. Yalnız kitaba mâlik 
olmak isterdi. Bilhassa son senelerde yazma kitaplara fazla merâk 
sardırmıştı. Muradnâme adında 829 tarihinde yazılmış ve İkinci Sultan 
Murad’a takdim edilmiş büyük kıtada gayet kıymettar bir eseri bana 
getirmişlerdi. M. Cevdet bu kitabı götürdü. Haftalarca mütalaa etti. Bazı 
notlar aldı, yalnız fiyatı yüksek olduğu için satın alamıyordu. Sahibi fi
yatından bir miktar tenzil ve bedelinin taksitle tediyesine muvafakat ede
cek olursa alabileceğini söyledi. Fakat sahibi buna muvafakat göstermedi. 
O esnada kendileri gibi kitap meraklılarından olan Giresun Ziraat Bankası 
müdürü Fahri Bey mezunen İstanbul’da bulunuyordu. Kitabı, sahibinin 
istediği bedelle o aldı. Cevdet’in Fahri Bey’e karşı fevkalâde hürmet ve 
mahabbeti olduğu halde Muradnâme"onun tarafından alınmasına çok 
kederlenmişti.

Nihayet bir gün: “Raifciğim Fahri Bey İstanbul’da olmasaydı 
herhâlde bu kitabı ben alabilirdim, onun mezunen İstanbul’da bulunması 
bu kitabı almaklığıma mani oldu. Bu eserin bir parçasını Rusya’da 
görmüştüm. Bu kitap hakkında Fransızca bir eser neşretmişlerdi. Müellifi 
bu güne kadar meçhul idi. Senin vasıtan ile bu kitabı görmek, istifade 
etmek nasip oldu. Çok teşekkür ederim. Fakat mâlik olmadığıma da çok 
yanarım” dedi.

Merhûmun hafızası çok kuvvetli idi. Yirmi sene evvel gördüğü veya 
okuduğu bir kitabı hatırladı.
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Çarşıya geldiği zaman bir kaç kitapçıyı mutlaka ziyâret eder, o 
günlerde ne gibi kitaplar aldıklarını sorardı. Kitapçılarda aldıklarını 
gösterirlerdi. Kendisinde bulunmayan bir kitap görecek olursa mutlaka 
elde etmek için çalışırdı. Kitapçılar kendisine fevkalâde hürmet ederlerdi. 
Gayet terbiyeli ve vakur idi. Alış veriş husûsunda kat’iyen pazarlık 
etmezdi. Kendisine lâzım olan kitapları ayırır, bir hammal ile evine 
gönderilmesini ister, kitapçılar da bu arzusunu memnuniyetle yerine 
getirirlerdi. Aldığı kitapların bedelini çok kere taksitle ödediğini esnaf 
bilmekle beraber bunu peşin para ile satmış gibi telâkki ederlerdi. Çünkü 
ay başında eline para geçtiği zaman getirip çarşıdaki esnafa dağıtırdı. 
Şayet maaşını bir parça geç alacak olursa gelir esnafa söyler: “Daha aylık 
almadım ihtiyacınız olursa başka yerden bulayım vereyim” derdi. Nadir 
kitapları bilhassa Türk tarih ve edebiyatına mütaallik yazma eserlerle 
ferman ve vakfiye gibi vesikaları kütüphanesine mal etmek için her 
fedakârlığı göze aldırırdı. Kütüphanesinde meşhur hattatların el 
yazılarından numûneler bulundurmak da isterdi. Başlıca emeli kendi adına 
müstakil bir kütüphane vücuda getirip millete hediye etmekti.

Bazen bir kitabı mütalaa için alır, hangi gün getireceğini önceden 
sorar, üç yahut beş gün içinde getirmesi lâzım ise o kadar günde mutlaka 
getirirdi. Şayet bitirememiş ise tekrar birkaç gün için kendisin ile 
kalmasını rica ederdi. Kitap kendisini fazla alâkadar edecek olursa fiyatını 
sorar: “Bende bulunması lâzım, yazacağım kitaplara me’haz olabilecek bir 
eserdir”, der ve satın alırdı.

Mesleğim dolayısıyla kitap meraklılarının bazı husûsiyetlerini 
bilirim. Pul ve şâire koleksiyoncuları nadir bir parçayı ele geçirmek için ne 
derece fedakârlıklarda bulunurlarsa kitap maraklıları da öyledir. Rahmetli 
Ali Emirî ve Halis Efendilerle emsâli kendilerinde bulunmayan yahut 
bulunsa da onlardan daha sıhhatli bir nüshayı gördükleri zaman bu yeni 
nüshaya mâlik olmak için hiçbir fedakârlıktan çekinmezlerdi.

Cevdet merhûmun da son zamanlarda en büyük zevki nadir kitapları 
elde etmek idi.

Kendilerine müteaddid defalar: “Rahatsızsınız, esasen vazifeniz sizi 
çok yoruyor, doktorlarda menediyorlar, geceleri olsun mütalaa etmeyiniz, 
istirahat ediniz”, tarzındaki tavsiyelerime karşı:

“ Raif bu sözü başkası söylemiş olsa idi gücenirdim, fakat beni en 
ziyâde sevenlerden birisi olduğunu bildiğim için söylüyorum, sen benim 
doktorumsun, benim için istirahat, gıda ve büyük saadet bunları görmek, 
okumak hattâ sabahlara kadar meşgul olmaktır”, cevabını verirdi.

Yaz günleri daireden çıktığı zaman birkaç saatini mutlaka kitapçı 
dükkânlarında, bilhassa benim dükkânımda geçirir ve kendisini görmek 
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isteyenleri de burada kabul ederdi. Kış günleri daireden çıktığı zaman yine 
çarşıya uğramadan evine gitmezdi.

Bazı kitaplardan birçok nüsha alır, talebelerinden sevdiklerine 
hediye gönderirdi. Dükkânımda bulunduğu zaman bazı mekteb talebeleri 
cinaî ve aşıkâne romanlar sorup aradıklarını işitince: “Siz hangi mektebte 
okuyorsunuz evlâtlarım?”, diye sorar, aldığı cevab üzerine: “Çok güzel! 
Siz gençsiniz böyle kitapları değil tarihî, edebî eserleri ve terâcüm-i ahvâl 
kitaplarını okuyunuz, derslerinize yardımı olur, bilhassa şu türlü kitapları 
mütalaa etmelisiniz”, der ve birçok kitap adı sayardı. Sonunda da: “Sizde 
arkadaşlarınıza mektebte bu gibi kitapları okumalarını tavsiye ediniz, 
bakınız, size bir numûne hediye edeyim”, der ve bir kitap ister talebelere 
verirdi. İşte bu türlü münasebetlerle birçok gençleri İlmî eserler okumaya 
teşvik etmiştir.

Bir kaç gün kendilerine el yazısı kitap göstermediğim zaman: 
“Raifciğim, hayırdır inşallâh bu gece rüyamda sende çok kıymetli bir kitap 
gördüm. Yahut kargalar haber verdi. Sende güzel bir kitap varmış. Fakat 
kitabı Cevdet’ine göstermek istemiyormuşsun”, der ve türlü türlü 
latifelerde bulunurdu.

Bu latifelerden sonra kendisine gösterilmesi lâzım gelen kitapları 
çıkarır gösterirdim: “Ah benim doktorum! Kargalar bana hiç yalan söyler 
mi?”, derdi ve birkaç saat onları gözden geçirirdi. Okumak için ayırdığı 
kitapları bir paket yapıp verirdim. Bunları götürür, bazılarını geri getirir ve 
kendisi için mühim olanlarını da mubayaa ederdi.

Türkiye’de üstâd-ı muhteremimiz Bayezit Kütüphane-i Umûmîsi 
müdürü İsmail Saib Efendi’den sonra kitap anlayan yegâne şahsiyet kendi 
tabirleri veçhile biricik “kitap kurdu” idi. Bir yazma kitabın baş tarafı 
veya son kısımları olmadığı halde haftalarca çalışır, müellifini bulmaya 
gayret ederdi ve ekserisinde de muvaffak olurdu. En güç yazıları 
kolaylıkla okurdu.

İlim adamlarından vefat edenleri haftalarca unutmaz, onlar için 
gözyaşları döker ve dualar ederdi.

Müsteşriklerden bazılarının ölüm haberlerini işittiği zaman ağladığı 
çok vaki olmuştur.

Merhûm ağırbaşlı, halûk, ciddî ve vakur bir zat idi. Yolda giderken 
sağına, soluna bakmaksızın doğru yürür, kendisini tanıyanlar selâmladığı 
zaman kemâl-i nezâketle mukabele ederdi.

Harb-i Umûmî’den sonra alay müftülerini, tabur imamlarını 
tasfiyeye tabi tutmuşlardı. Bunlardan bir kısmını Dârülmuallimin’de kursa 
davet ettiler. Heyet-i tedrisi ye arasında merhûm da bulunuyordu. Yaşlarına 
göre muamele ederek, hatırlarını kırmıyarak onları kendisine cezbetmişti.
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Bu yaşh adamlar çok defalar merhumu gördükleri zaman elini öpmek 
isterlerdi. O da tevazu gösterirdi.

İlim sahasında kıskançlık yüzünden sayısı pek az birkaç zattan başka 
kendisini tanıyan bütün arkadaşlarını ve ilim adamlarını hürmetle anardı. 
Ötekiler hakkındada fena bir söz söylediği vaki değildir.

Eski Maarif Nâzın Şükrü Bey maaşını yan yanya indirmiş olduğu 
halde bile yine onu rahmetle anardı.

Kitapçılar çarşısı kapalı bulunduğu tatil günlerinde mutlaka tabiî 
manzaralannı temaşa için Boğaziçi’ne gider. Orada tarihî yalıları, bediî 
manzaraları ve insanlara ağlayan harabeleri, meşhur vak’alara sahne olan 
yerleri gözden geçirirdi. Bazen da Edimekapısı dışansma çıkar 
Yedikule’ye kadar yalnız yaya olarak giderdi.

Yediği yemekler gayet mahdud ve hayatı pek sade idi. Anasına karşı 
fart-ı mahabbeti vardı. Onu her zaman hürmetle anar ve ruhuna Fatiha 
okurdu. Yâdigârlannı gözlerinin önünden ayırmazdı.

Altı aylık iken anasının yünden eliyle örmüş olduğu bir çift küçük 
çorabı onun nazarında en kıymetli eşyadan madud idi. Babasının yazıları, 
defterleri ve anasının şahsî eşyaları merhûmun nazarında pek mukaddes 
şeylerdi.

Dört, beş sene mukaddem Kitapçı Hulusi Bey’e birkaç kitap 
getirmişlerdi. Onların arasında Simavna Kadısı oğlu Bedreddin’in 
menâkıbıne dair bir eser de vardı. Bu kitabı sahipleri yirmi lirâdan aşağı 
vermedikleri için almamıştım. Merhûm o esnada dükkânıma gelmişti. Bu 
eserin görülmesini söyledim. Derhal gittiler. Bir parça mütalaa ederek 
hemen yirmi liraya satın aldılar. Bedreddin hakkında bir eser yazmış olan 
Profesör Şerefüddin Bey’e de gösterdiler ve istinsahına müsaade ettiler.

Kilisli Rıfat Bey de istinsah ederek merhûmun müsaadesi ile 
müsteşriklerden birisine 100 Türk lirasına satmıştı. Asıl nüsha kendi 
kütüphanesindedir.

Ahiler hakkmdaki eseri alelacele bastırılmıştır.
Birgün bana: “Yirmi seneden beri ahîler hakkında tedkikatta 

bulunuyorum. Bu mevzû hakkındaki mühim vesâik ise Topkapı Sarayı 
Müzesi’ndedir. Bunları Alman müsteşrikleri görmüşler, fotoğraflarının 
alınması için hükümete müracaat etmişler. Bu eseri velev kısmen olsun 
bastırmak isterim ki emeklerim boşuna gitmesin” demişti.

Rahatsızlığı arasında bu eseri işte bu maksatla bastırdı.
Merhûm hakîkâten ayaklı kütüphane denilen üstatlardandı. Her 

hangi bir mesele sorulsa derhal cevab verirdi. Şayet tarih meselesinde bir 
parça şüphesi olursa yarın kat’î cevabını vermek üzere söz verir, gece 
sabahlara kadar araştırır, mutlaka sözünü yerine getirirdi.
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En muğlak yazıları okumak onun pek zevki idi. Satılmak için çarşıya 
getirilen kitapların çoğunun sahiplerini bilir, onları şahsen tanırdı. 
Ailesinin yokluk içerisinde bulunduğundan dolayı kitaplarının satıldığını 
öğrendiği zaman onun hayatını tasvire başlardı. Mühim şahsiyetlerin ekse
riya perakende evrâkmı toplardı ve en ufak bir kâğıdının zıyaa uğramasını 
istemezdi. Kitapları arasında zuhur eden bu türlü evrâklar mühim 
şahsiyetlerin olduğu için muhafaza edilmiştir.

Eline aldığı kitapları gözden geçirirken yapraklarında bozukluk 
gördüğü zaman ister alsın, ister almasın mutlaka onları düzeltir. Fena 
halde kullanılmış kitaplara çok canı sıkılırdı. Gayet sanatkârâne yapılmış 
bir cildin tâmir için diğer bir mücellid tarafından kesilerek berbat bir hale 
getirilmiş olduğunu gördüğü zaman hem mücellide hem de onu mücellide 
verene kızardı.

Memlekette sanat kıymet-i takdir edilmezse bunları böyle görürüz. 
Avrupa kütüphanelerinde bu gibi ciltlerin muhafazasına fevkalâde itina 
ederler. Kitap merâklılarmı bizden fazla takdir ederler. Tâmir edebilecek 
bir sanatkâr bulmadıkları takdirde olduğu gibi muhafaza ederler. 
Türkiye’de birkaç sanatkâr kaldı. Onlar da açlıktan ölüme mahkumdurlar. 
Çünkü bir kitabın kabını yapmak için bir ay çalışırlar, yevmiyeleri birer 
lira olsa otuz lira eder onu da verecek ve takdir edecek kimse kalmadı 
derdi.

Bir kitabı gözden geçirirken birisi bakacak olsa çok canı sıkılırdı. 
Almak mı istiyorsunuz? Buyurunuz der, kitabı uzatır ve onu mahcub 
ederdi.

Nefis ciltli, güzel başlıklı bir yazma kitabı cahil bir mücellid 
(ekseriya taşralarda yaparlar) yeniden cilt yaptığı sırada cildini, tezhibini 
bozmuş ise teessüründen ağlardı.

Aylarca emek sarfı ile meydana gelmiş bir Türk eserini birkaç kuruş 
kazanacağım diye mahvetmesi mücellidlerin affedilir hatalarından 
değildir. Gayet sanatkârâne yapılmış bir şemse kabı başka bir kitaba 
geçirmek için ekseriya kestikleri, mahvettikleri görülmektedir. İşte Cevdet 

bunlara da çok kızar ve yüreği sızlardı.
Meşhur hattatlardan bazılarının fevkalâde tezhibli yazılan nâ-ehil 

ellerde hüsn-i muhafaza edilemeyerek perişan bir halde bulunduğunu 
gördüğü zaman tamamiyle ziyâdan korumak için teberrüken alırdı.

Mühim bir eserin kendisi tarafından görülmeden satılmasına 
gücenirdi. Tabiî hepsini almak kendisi için mümkün değildi. Fakat birkaç 
gece gözden geçirmek, not almak onun pek büyük bir zevki idi. En büyük 
emeli tekâüd olduktan sonra toplamış olduğu notlan eser halinde meydana 
getirmekti.
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Eski kitapçılardan merhûm Nasrullah ve Mahmud Efendileri 
ekseriya karşısına alır, saatlerce büyük zatların kütüphaneleri ve 
kütüphanelerinin satılışı hakkındaki malûmâtlarına müracaat eder, aldığı 
malûmât üzerine enâfis-i âsârdan madud bulunan bazı kitapların yok 
olduğuna kederlenirdi.

Cevdet’in ölümü kitapçılarda pek büyük boşluk bırakmıştır. Vurulan 
bir adamın önceleri vurulduğunu anlamayıp ancak kurşun soğumaya 
başladığı zaman acılarını hissetmeye nasıl başlarsa merhûmun ölümü de 
şimdi kitapçılara öyle tesir etmeye başlamıştır.

Tatlı mahabbetlerinden, İlmî istifadelerinden mahrum kaldığıma pek 
müteessirim. Konuşurken kürsüde ders takrir eder gibi gayet dürüst 
söylerdi. Ağzından müstehcen bir kelime çıktığı işitilmemiştir. 
Sinemalardaki tarihî filimlere ve konserlere mühim ve tarihî vak’a temsil 
edildiği zaman tiyatroya giderdi.

Ekser ilim adamlarında olduğu gibi alış verişinde hiç pazarlık 
etmezdi. Kitaptan maada eşyadan kendisine lâzım olanları bir arkadaşına 
aldırırdı. Ismarladığı şeylerin iki misline aldığını öğrendiği zaman: “Vay 
köftehor beni aldatmış”, derdi. En kaba sözüde budur.

Yahut tavsiye üzerine şâyân-ı itimad büyük mağazalardan alırdı.
Sokaklara tükürenlere, sümkürenlere pek kızardı.
Raifciğim: “VallahiT-âzim bana öyle geliyor ki bunları mahsûs 

yapıyorlar”, der ve hiddetlenerek dükkanımdan ayrılırdı.
Yaz günleri Beyazıt Kütüphanesi karşısında büyük kestâne ağacının 

altında bir parça oturur, elindeki kitapları tedkik ederdi.
Hastalığı esnasında en sevdiği arkadaşlarından ve hazik 

doktorlarımızdan Süheyl Bey ikametgâhına hemen hergün giderek sükûn 
ve istirahatı için lâzım gelen ilâçları verdiği gibi son bir ay zarfında 
yanından ayrılmayan, gece, gündüz gözlerini kapamadan hizmet eden 
akrabasından İrfan Hanım, vilâyet mektupçusu Osman Bey, benim 
meleğim nâmı ile yadettiği riyaziyeci Kemal Bey arkadaşlık vazifesini 
hakkıyla ifâ etmişlerdir. Allah kendilerinden razı olsun hemşireleri Ankara 
belediye kâbilesi Merzuka Hanım, son günlerinde yetişerek ve baş 
ucundan ayrılmayarak Cevdet onun kolları arasında gözlerini ebediyete 
kapamıştır.

Cenab-ı Hak merhûma rahmet, isimlerini saydığım samimî 
arkadaşlarına sıhhat, selâmetler versin.

Merhûmun bana şifahî ve tahriri bilhassa mezar taşma ve kitaplara 
taalluk eden vasiyetleri tamamen yapılmıştır. Nadir ve yazma kitaplarını 
birer birer gözden geçirerek İnkılâb Müzesi ndeki odaya elimle koydum. 
Üzerlerinde imzam bile vardır.
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Onun cesedi bugün kara topraklar altında yatıyor. Fakat ruhu bütün 
sevgililerinin kalplerinde yaşıyor. “Gaffârü’z-zünûb” olan Tann’dan 
niyazım odm mağfiretine nail olmaklığındır ey muhterem sevgili üstâd.

41 REMZİ
Selim Ağa Kütüphanesi Müdürü

Oldu matemzâr-ı gam şehr-i ulûm 
İsm-i sâmîsi muallim Cevdet’in 
Razıdân-ı ilm ü fen sahib-i vukuf 
Nâmını ibka edip âsâr ile 
Hîn-i defninde ehibba Tann’dan 

Bir mübeşşir geldi tarihin dedi.

Gitti hay fa bir hüner-pîra daha 
Geçti tarihe okunsun câbecâ 
Hüsn-i ahlâkı ile de şöhret-nümâ 
Âlem-i bâlâya etti ittilâ
Afv ü gufranın ederlerken rica
A V O t jLo fıı-ş. CjJ

42 RIFAT
Kilisli, Muallim

Merhum Cevdet Bey ile tanışmamız eskidir. Şöyle olmuştu: ...senesi 
Cevdet Bey İstanbul’a gelmiş. Darulmuallimîn’in âlî kısmının edebiyat 
bölümüne girmek istemişti. O zaman mekteb az, talebe çok olunca talihler 
arasında bir müsabaka imtihanı yapılırdı. Bu imtihanın hangi derslerden 
yapıldığını unuttum. Fakat Arabî, Farisî ve Türkçe’den imtihan zarurî idi.

Cevdet Bey diğer derslerden korkmadığı halde Arabî ile Farisî’den 
şüphelenmişti. Acaba kazanabilir miyim, noksanım var mı, ne yapmak 
lâzım? diye bir dostuna fikrini söylemiş, o dostu da beni tavsiye ederek 
Rifat sizin gibi ciddi talihlere ders göstermekten, yardımdan hoşlanır sizi 
görüştüreyim demiş ve gelmiş bana da söylemişti.

Buyursunlar dedim. Bir gün Cevdet Bey o dostu ile beraber bana 
geldi.

Ben sordum. Nerede okudunuz dedim. Kastomonu idadisinde 
okuduğunu söyledi.

İmtihanın ne suretle olduğunu bildiğim için Cevdet Bey’e Arapça bir 
ibare söyledim.
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Cevdet Bey sarf ve nahiv itibarı ile güzel tahlil ettiği gibi doğru da 
terceme yaptı. Sonra bir kaç güç mesele sordum. Hepsine muvafık 
cevablar verdi.

Bunun üzerine imtihanı kazanacağınız kat’îdir. Bu ciheti artık 
düşünmeyiniz ve fazla çalışmaya bile lüzum yoktur dedim.

Farisîden de aynı sûretle şehadette bulundum. Bunun üzerine Cevdet 
Bey sevinerek gitti.

Bundan sonra Cevdet imtihana girdi ve hakîkâten kazandı. Mektebte 
iken de yolda beni gördükçe hocam diye hürmette bulunurdu. Mektebten 
çıktıktan sonra uzun seneler Cevdet Bey’i göremedim. Onunla çok 
görüşmemiz bundan bir kaç sene evvel muallimlikten mezuniyetle çekil
diği zamana tesadüf ediyor.

Doktorların tavsiyesile Cevdet Bey muallimlikten çekilmiş idi, fakat 
mektebten çekilmek onu kütüphaneye devamı için büyük bir fırsat 
sayılıyordu.

Cevdet Bey hemen her kütüphaneye gidersede en çok Ayasofya 
Kütüphanesinin baş mülâzımlarmdandı.

Haftada iki, üç defa uğramak benim için farz hükmünde olan Aya
sofya Kütüphanesi’ne gittiğim zaman Cevdet Bey’i ya orada görürdüm 
yahud benden yarım saat, bir saat sonra oraya oda gelirdi.

Yaşça Cevdet Bey’den büyük olduğum için Cevdet Bey bana bazan 
muhterem hocam, bazanda ağabeğim dediği halde beni kütüphanede gör
düğü zaman “Kitap kurdu” diye hitap eder ve bu hitaptan 
gücenmemekliğim için özür dilerdi.

Birde okuduğum kitabı elimde görür görmezi bu filân kitaptır değil 
mi? diyerek kendisinin de evvelce mütalaa etmiş olduğunu anlatmış 
olurdu.

Ben ise onun okuduğunu sormazdım. Şu kadar varki onun gıyâbında 
kitabın numarasîle bakarak anlardım. Dikkat neticesinde gördüm ki Cev
det Bey tarih, edebiyat, ahlâk kitaplarını çok okurdu. Bir zamanda 
fütüvvetnâmelere dalıyordu. Sebebini sormadım. Sonra ahiler kitabını 
çıkarınca hikmetini anladım.

Cevdet Bey ilim için sıkılmazdı. Bilmediğini sormaktan zevk alırdı 
kütüphanede müteaddid ashâb-ı mütalaa varken bile oturduğumuz yerden 
kalkar gelir, ağabeyim: Şurayı okuyamadım yahut anlıyamadım ne 
dersiniz diye? Sorardı. Ve bundan bir meserret hissederdi.

Cevdet Bey hocalarını bilâ-istisna severdi. Fakat pedagoji, ilim-i 
ahvâl-i ruh muallimi merhûm Selim Sabit Efendi’ye pek meftûndu. 
Merhûmu hal-i hayatında ziyâret için sık sık Sarıyer’e hânesine gittiği gibi 
vefatından sonra da kerimesi hanımı ziyârette kusur etmez ve son 
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vakitlerde hanımefendinin husûsî işlerine bakar, emirlerini icra için büyük 
gayret gösterdi.

Cevdet Bey bizim kütüphanelerde mevcut olan sülüs, nesih, ta’lik 
yazılarını güzel güzel okuduğumuz gibi siyakat yazısını da pürüzsüz 
okurdu. Bir aralık Selçukîler devrinde İlmî istifaya ait bir eser ile aylarca 
uğraştı. Sonra ben onun esas müellif hattı ile olan nüshasını Halis Efendi ’- 
nin son kitapları içinde gördüğümü fakat nasılsa satılarak elden çıkarılmış 
olduğunu söylediğim zaman çok yandı, yakıldı.

O da beni bir kitap ciheti ile çok açındırdı: Malum ya, Hoca 
Mesud’un Süheyl ve Nevbahar tercümesi var. Ben bu kitabın aslı olan 
Farisî’yi bizim kütüphanelerde görmedim ve zannedersem Avrupa 
kütüphanelerinde de yoktur. Çünkü eseri basan ve basdıranlar başa 
koydukları mukaddemede aslından bahsetmemişler.

Mezkur eseri bulamadığımdan dolayı hâlâ mahzunum. Bunu bir gün 
Cevdet Bey’e açtım: Cevdet’im sen bu Süheyl ve Nevbahar’m Farisîsini 
gördün mü? dedim. Cevaben: Ağabeyim sorma sorma o kitap benim çok 
gözyaşlanmı akıttı. Ah o kitap ah o kitap! Dedi. Sebebini sordum. Dediki: 
Bundan beş altı sene evvel birgün ale’l-usûl dişçi mektebinin altındaki 
Kitapçı Mahmud Efendi’ye uğradım: Neler var? Dedim. Bana Farisî 
Süheyl ile Nevbahar ı gösterdi. Bayıldım fakal yüksek bir fiyat istedi. Üç 
dört gün düşündüm, para bulmaya çalıştım, bulamadım, bir ay sonra 
parayı tedârik etmiştim, uğradım kitabı istedimse de sattım dedi, kime 
sattığını söylemedi ise de herhâlde Avrupa’ya olacaktır.

Böyle bir hâl benim de başıma geldi: Bayezid’de Pilavcı derler bir 
kitapçı vardı. Çok iyi adamdı. Aldığı kitabı nihayet bir buçuk misline 
satardı. İki kat istemek onun için adet değildi. Harb-ı Umûmî’de bir gün 
ale’l-usûl ona uğradım: Ağa ne var? Dedim. Bana el yazısı bir mecmua 
gösterdi. İçinde simyaya dair Farisî bir kaç eser vardı. Geçmiş zaman ya 
kırk yahut elli kuruş istedi. Benim de nasılsa nakesliğim tuttu. Otuz kuruş 
teklif ettim. O fiyata ben aldım bir kaç kuruş ticaret etmezsem veremem 
dedi. Ben de acele çarşı içine gidiyordum. Müstacel bir işim vardı. 
Dönüşte almayı kurdum. Kitapçıya: “İstemem al”, dedim. Savuştum gittim 
dönüşte uğradım, sordum kitapçı büyük bir telâş ile: “Ah sorma kitap gitti 
hem de ucuz gitti”, dedi.

Nasıl gitti? diye sordum. Şöyle anlattı: “Sizden sonra bir Alman 
zabiti geldi, yazma kitap var mı?” diye sordu. Var dedim. Kitabı çıkardım 
gösterdim: “Ne istiyorsun?” dedi. Ağzımdan nasılsa on lira isterim sözü 
çıktı. Zabit kitabı aldı, çantasına koydu ve on lirayı derhal verdi gitti. 
Şimdi ben yanıyorum demek ki değeri varmış ne için yüz lira demedim 
diye canım sıkılıyor, dedi.
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Cevdet Bey Gedikpaşa’nm altında Balipaşa’ya yakın bir apartmanda 
otururdu. Ben de o zamanlar Nişanca’da otururdum. Nişanca Camii’sinin 
avlusunda güzel bir fıskiye var. Geceleri elektirik ile tenvir edilir birde 
kahvecik var. Cevdet Bey haftada bir kaç gece mutlaka bendehâneye 
uğrar, beni o kahveye davet ederdi.

İki, üç saat kadar orada oturur ve gelmişten, geçmişten, hazırdan, 
gelecekten konuşurduk. Mamafih adetim veçhile o İlmî bir mesele 
açmadıkça ben açmazdım. Açtığı meselelere bakarak anlıyorum ki Cevdet 
Bey İmam Gazali’nin İhyamı ile İmam Şaranî’nin eserlerini çok 
okumuştur. Bu iki zatı çok sever, çok överdi.

Cevdet hastalığının icabı olarak sigara içmezdi. Fakat bazenda 
gülerek: “Haydi bu gece bir sigara içeyim” der, bir sigara ister ve içerdi. 
Adet edinmediği için kendisi yanında paket taşımazdı. Sonra kıraathânede 
kahve içmezdi. Çok kere gazoz ve nadiren de çay içerdi. Cömert, kerim 
insandı. Onunla belki bir kaç yüz kere kırathânede beraber bulundum. 
Kendisi sonradan gelse bile kahve parasını mutlaka o verirdi. Bunun hilâfı 
imkânsız idi.

Sabahları Çemberlitaş’ta mahallebicide süt içmek adeti idi. 
Tesadüfen oradan geçerken beni görse mutlaka kalkar, koşar, çağırır ve süt 
ikram ederdi.

Cevdet Bey bir yaz gecesi ale’l-usûl Nişanca’ya geldi. Camiinin 
kahvesine çıktık. Yalnız idik. Bana dedi ki: “Sizinle mahrem olarak 
konuşacağım. Müdevvenât-ı kanuniye müdürü Emrullah Bey var. Pek 
değerli bir zattır onunla görüştüm. Hazine-i Evrâk’ın tasnif edilmesi için 
İsmet Paşa emir vermiş. O da adam arıyor. Beni reis, seni âzâ yazdırdım. 
Gıyaben böyle bir şey yaptım. Umarım ki kabul edersiniz. Beni mahcub 
etmezsiniz” dedi. Ben de teşekkürle kabul ettim.

O sırada sordum: “Bu tevcih, bu teveccüh nereden, neden ileri geldi? 
dedim.

Dedi ki: “Evrâk-ı resmiye-i kadimenin Bulgaristan’a satılmasından 
dolayı biliyorsunuz ya ben İsmet Paşa’ya telgraf çekmiştim. Elhamdülillah 
ilerisini temin ettim. Fakat Rifat senden saklamam. Ben hükümetin 
icraatına karşı gelmiş ve adeta onları protesto etmiş oldum. Ben bu 
cesaretin neticesinde hükümetten bir tokat bekliyordum. Lâkin, hükümetin 
hüsn-i niyeti, âlî-cenablığı, vatanperverliği ceza değil beni 
mükâfatlandırmakla taltif ediyor. Doğrusu bu hale çok müteşekkirim ve 
istikbal için bende çok güzel ümitler uyandı” dedi ve ilâve etti: “Sizi 
intihabım, size para kazandırmak değil, işi güzel surette başarmak içindir. 
Çünkü işi başaramayacak olursak o zaman bu hayırlı işin önüne set çekmiş 
oluruz. Ağabeyim çalışırsınız değil mi?” Dedi. Ben de: “Hay hay”, dedim.
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Gün geldi, Hazine i Evrâk’a girdim işe başlamak, bir hazırlık bir 
program yapmak istedik. İstişareye giriştik, burada Cevdet Bey ile nokta-i 
nazarım uymadı.

1. Cevdet Bey diyordu ki: Her hangi bir kâğıt kayıt edilirken bizden 
evvelkiler nasıl bir lisan kullanmış iseler biz de öyle yapalım ikilik, 
aykırılık olmasın”, dedi.

Halbuki ben yazılmış defterlere baktım, o ifadeyi beğenmedim, 
bilâkis konuşur gibi sade bir lisan, kesik kesik cümleler ile anlatılmasını 
istedim. Meselâ; Rusçuk’ta şöyle bir vak’a olmuş. Vali Bâb-ı Âlî’ye 
yazmış. Bâb-ı Âlî, şöyle yapınız diyor gibi. Cevdet Bey itiraz ederek 

benim dediğimi beğenmedi. Ben ise fikrimde ısrar ederek bana verilen 
kâğıtları istediğim tarzda kayıd ediyordum.

Zahirde Cevdet Bey ses çıkarmıyordu. Halbuki sonra anladım ki 
benim yazdıklarımı diğer bir âzâya eski usûlde bağlamah bir ifadeye 
çevirtiyormuş. Bu böyle olmakla beraber ben yolumdan şaşmadım.

2. Cevdet Bey kâğıtların mümkün olursa hepsini ve nihayet pek 
azını istisna ile diğerlerinin kayıd edilmesi taraftarı idi. Ben ise buna 
muârız bulundum ve dedim ki: “Her gün kayıd için ambardan gelen 
kâğıtları açmak tedkik etmek bana ait olsun. Ben lüzumlu gördüğüm 
kâğıtları bir tarafa, lüzumsuzlarını diğer tarafa ayıracağım. Lüzumsuzları 
ayrıca tomar halinde muhafaza edelim. İlk evvel şu lüzumlu olanları kayıd 
edelim. Bu sûretle kâğıtların arkası alındıktan sonra ikinci kısma ayrılan 
kâğıtları bir daha elden geçirelim. Büsbütün zayıf, değersiz olanları imha 
edelim. Azıcık değerli olanları ayrı bir deftere kaydedelim dedim.

Cevdet Bey evvelâ sözümü kabul etti. Her gün iki bin, üç bin kâğıdı 
açıyor, okuyor, münderecâtma göre ikiye ayırıyordum. İkinci kısma 
ayırdıklarım paket yapılıyor, birinci kısma ayrılan âzâlara tevzi ediliyordu. 
Âzâdan her birimizde bir nevi evrâkı alıyorduk. Ben o zaman her gün iki 
bin kâğıdı gözden geçiriyor ve üç yüze yakın veya fazla kâğıdı da kayd 
ediyordum. Fakat sonra Cevdet bir gün ikinci kısma ayrılan evrâkı tedkik 
etmiş. İçinden bir kaçının birinci kısma girmesine kâil olmuş. Bunun 
ikinci kısma ayırdığım kâğıtları ikide bir muayene eder, pek zayıf bir 
nokta için birçok kâğıtları birinci kısma alırdı. Halbuki benim sözümü 
dinleseydi, Hazine-i Evrâk’taki bütün kâğıtlar iki, üç senede elden geçmiş 
olur ve en mühim evrâk kaydedilmiş bulunurdu.

Cevdet Bey halim, selim, mütavazı, mahviyetli bir insandı. Fakat 
vazifeye gelince başkalaşıyordu. Onu da Hazine-i Evrâk arkadaşlığımızda 
gürdüm. Kış idi. Hava soğuk, soba yanarken bile üşüyorduk. 
Arkadaşlardan her birisi öğle vakti yemek için bir parça peynir, zeytin, 
yumurta, çörek gibi kuru, bulaşmaz yemek getiriyordu. Maksadımız öğle 
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tatilinde orada öyle muhtasar bir yemek yemek, dışarıya çıkmamaktı, ve 
zaten dairenin hademesinden birisi de bize kahve pişiriyordu.

Daha birinci günde öğle vakti gelince Cevdet Bey hepimize birden 
hitaben: “Gücenmek yok! Burası daire-i resmiyedir. Daire-i resmiye öğle 
teneffüsünde mutlaka boş kalacak. Hademeden başka burada kimse 
kalamaz. Pencereler açılır, havalandırılır, siz de harice lokantaya, veya 
başka yere yemek için gidersiniz ve şayet yemek ihtiyacı duymuyor iseniz 
bir kıraathâneye gider, sonra iş başı olan saat ve dakikada gelirsiniz ve 
hattâ beş dakika evvel gelseniz bile çalışma odasına girmez, sofada 
beklersiniz. Ne zaman hademe kapıyı açarsa, o zaman girersiniz”, diye 
sıkı bir emir verdi ve pencereleri kendi eliyle açtı ve hepimize birden 
kemâl-i nezâketle haydi güzel, muhterem arkadaşlarım dedi bizi kapı 
dışarı etti.

Cevdet Bey’in fikrince bu hâl belki lâzım idi. Fakat bize bu çok ağır 
geldi. Soğukta dışarı çıkmak, şurada burada barınmak, sonra vakit 
gelinceye kadar sofalarda beklemek bizim için azap idi. Rica ettik, olmadı. 
İşi vurdum duymazlığa vurmak istedik, mani oldu.

Nihayet bir gün arkadaşların huzurunda Cevdet Bey’e itiraz ile şöyle 
dedim:

“Bana kalırsa biz gitmediğimiz gibi sen de gitme, sen bizden 
vücudca daha narinsin. Şurada şu sıcak yerde otur. Husûsî odan var, 
yemeği orada ye. Sonra istersen gel yanımızda otur. Gülüşe gülüşe şurada 
oturalım konuşalım, kahvemizi, sigaramızı içelim, üşümeyelim, hasta 
olmayalım. Gönlümüz şen olsun iş vaktinde daha iyi çalışalım. Olmadı 
Cevdet Bey’i bir türlü ikna edemedik.

Bu yetmiyormuş gibi Cevdet Bey bize çalışma odasında sigarada 
içirmedi: “Olamaz, ah bilseniz bana dokunuyor, bana acımaz mısınız”, 
diye söylenirdi. Binenaleyh biz de sigarayı odadan çıkar sofada içerdik. 
Şayet Cevdet Bey bir iş için bir tarafa giderse biz fırsattan istifade ile 
hemen sigarayı tellendirirdik. Fakat biz içerken gelirse süt dökmüş kediye 
dönerdik. Hem de eyvah oda kokmuş, havası değişmiş diye derhal 
pencereleri açtırır, bizi nezleye yakalattırırdı.

İşte bu noktadan arkadaşlığı sert ve acı idi.
Nihayet ben dayanamadım, çekilmek istiyordum. Fakat münasib bir 

sebep arıyordum. O sebep ise kendiliğinden hasıl oldu. Şöyle ki işe 
başlayalı bir ay olmuş henüz maaş havalesi gelmemişti. Nihayet geldi, 
lâkin havalede benim adım yok. Sebebini sordum: “Bilmiyorum”, dedi. 
Nihayet defterdarlığa gittim, sordum: “Siz maaşlı memur imişsiniz. Onun 
için size gündelik verilemez”, dediler. Bunun üzerine lâzım gelen makama 
yazdım. Oradan da öyle cevab aldım. Fakat hizmetim kırk günü bulmuştu.



OSMAN ERGİN 573

İşte böyle bir erbaîn çıkardıktan sonra gerek Cevdet Bey’e, gerek diğer 
arkadaşlara vedâ ederek çekildim.

Sonraları Cevdet Bey Hazine-i Evrâk’tan çekildi. Kütüphanelerin 
tasnif komisyonuna reis oldu.

Reis olunca bir gün beni buldu: “Ağabeğim şöyle bir iş aldım, 
mümkün olsaydı seni arkadaş olarak alırdım. Fakat barem kanunu 
mucebince size gündelik verilmezmiş. Ben sizden gayr-ı resmi olarak 
muâvenet beklerim” dedi. Bende: “Elimden geldiği kadar gayret 
gösteririm, bildiğimi kat’iyen saklamam” dedim.

Cevdet Bey bu aldığı cevaba pek memnun oldu. Açığını söyleyeyim: 
Cevdet Bey evvelâ idadide, sonrada Dârülmuallimin’de Arap, Acem 
edebiyatı dersleri görmüş, oldukça Arabî, Farisî tarih, ve edebiyat kitap
larını anlayabilirdi. Fakat esaslı bir tahsil görmemiş ve tabir-i diğerle 
medreseden yetişmemişti. Binaenaleyh fıkıh, tefsir, hadis, usûl-i hadis, 
usûl-i fıkıh, kelâm, felsefe, gibi eski sıra derselerini görmemiş ve bu bâbda 
yazılmış kitapları okumamıştı. Binaenaleyh kütüphanelerde bu yoldaki 
âsân tayin için son sözü kendisi söyleyecek idi. Halbuki kendisinin o 
yolda bir hazırlığı yoktu. Herhâlde bir yardımcıya ihtiyacı vardı. O ihtiyacı 
temin için en ziyâde hüsn-i zan ettiği ve nazı geçtiği kimse ben idim. Onun 
için bana müracaat etti.

Bunun üzerine ben de vakit buldukça kütüphane komisyonuna sık 
sık uğramaya başlamıştım. Bir gün bir program yaptığını ve programı 
arkadaşlarına tefhim edeceğini ve benim de bulunmamı söyledi.

Dediği günde bende bulundum. Orada benden de bahsetti ve beni 
medhetti.

Cevdet Bey îbni Batuta’nm ahîler faslına zeyl olmak üzre bir kitap 
yazmış ve bastırmış. Bundan benim haberim yoktu. Bir akşam Nişanca’ya 
geldi ve bana eserinden bir nüsha hediye etti ve dedi ki: “Bunu telif için 
hazırlarken oldukça sıhhatim yerinde idi. Fakat bastırırken rahatsız idim. 
Tashihe o kadar itina edemedim. Şimdi görüyorum ki oldukça mühim 
yanlışlar var. Halbuki şimdi Hazine-i Evrâk ile de meşgulüm. Himmet size 
düşüyor. Bunu okuyunuz, bir hata sevap cetveli yapınız. Bittiği zaman 
nazar-ı dikkate alırız” dedi.

Ben de kitabı aldım, iyice eledim, tab’ hatalarını süzdüğüm, kayıd 
ettiğim gibi Arapça hatalarına da işâret ettim. Birkaç sütun olmak üzere 
Cevdet Bey’e verdim: “Okuyayım bakayım” dedi.

Üç dört gece sonra tekrar görüştük. Dedi ki yanlışların bir kısmı 
anlaşılacak bir hâldedir. Öylelerini tay ettim, yalnız mühimce yanlışları 
koydum. Dil yanlışına gelince: “Onları pek tashih etmek taraftarı değilim, 
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varsın bu da benim Arapçam olsun” dedi. Bende: “Peki” dedim, gülüştük. 
Öyle kaldı.

Cevdet Bey beni çok sever, çok takdir eder ve bana çok hürmette 
bulunurdu. Gördüğü yerde çok kere elimi öper ve Cevdet: “Bu eli öpmekle 
vazifesini yapıyor, bir lezzet, bir zevk duyuyor” derdi. Bundan dolayı ben 
de meydan vermemek için onu görünce ellerimi mahsûs saklardım anlardı: 
“ Ah yine elini sakladın değil mi” der, gülerdi.

Çok kere maaşların azlığını, idârenize yetişmediğini biliyorum, bir 
yardım edemediğim için müteessirim, çare arıyorum, bulamıyorum derdi. 
Bir günde şöyle dedi: “Babadan, dededen kalma Niş’teki emlâk ve arazimi 
kurtaracak olursam size kardeşlik vazifesini yapacağım”.

Sonra yine bir gün bana dedi ki: “Bende Simavna Kadısı oğlu 
Bcdreddin hakkında manzum bir eser var. Şunu siz kaleminizle istinsah ile 
imlâlarını tashih eder ve notlar koyarsanız tekemmül etmiş olur”. Ben de: 
“İleride lüzumu takdirinde yaparım” dedim.

Cevaben dedi ki: “Bir vüs’at hasıl olur da bu eseri bastırırsam tab’ 
mesârifi çıktıktan sonra bütün hasılâtını size bıraktım” dedi.

Sonra bir boş zaman buldum, eseri dediği gibi yazdım. Fakat 
basılmak mümkün olamadı. Sonra tuttum bunu Türkiyât merâklısı 
muhterem Doktor Teşner’e ihdâ ettim. Derhal bana yüz lira gönderdi. 
Sonra bunu Cevdet Bey’e söyledim. Pek memnun oldu ve kısmen 
bastırmış olduk deyip güldü.

Bir aralık Maarif Vekâletince Cevdet Bey’in ahiler kitabının 
Türkçe’ye tercüme edilmesini arzu etmiş ve bu iş Selim Nüzhet Bey 
derûhte eylemişti. Ben tercüme edecektim. Selim Bey kendi parası ile 
bastıracak ve nüshaların kısm-ı azamini Maarif Vekâleti satın alarak 
kütüphanelere gönderecekti.

Selim Bey meseleyi bana açtı. Ben de tercüme etmeyi kabul ettim. 
Baş tarafından bir miktarını tercüme ettim ve baştan nihayete kadar bir 
kere okudum. Bazen maksadı lâyıkıyla anlatmayan ibarelere rast geldim. 
O zaman Cevdet Bey’e müracaat ettim. İşi anlattım: “Cevdet’im tercüme 
edeceğim, fakat bazen maksadınızı anlamıyorum, binâenaleyh evvelâ ben. 
tercüme edeyim. Sonra size vereyim. Onu siz maksadınıza göre tashih ve 
tadil eder misiniz?” dedim. Peki, dedi fakat sonra tercümeden sarf-ı nazar 
edildi.

Ahiler kitabı çıktıktan sonra birgün Cevdet Bey’e sordum: 
“Cevdet’im sen Türksün, böyle olduğu hâlde, Türklüğe en ziyâde hizmet 
lâzım gelen şu zamanda kitabı niçin Arapça yazdın, hikmeti nedir?” 
dedim.
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Cevaben dedi ki. Belki bu bâbda benim maksadımı bilmeyenler 
indi sebepler uydururlar. Fakat benim Arapça yazmama sebep iki şeydir:

Birincisi: Kitapta görüyorsunuz birçok hayrât, hasenât yapmış 
Türkler var. Bunlar Türkler ve Türklük için iftihara değer şeylerdir. Şimdi 
düşündüm, eğer bu kitabı Türkçe yazarsam yalnız Türkler okur. Türkler 
ise benim anlatmak istediğim büyükleri kısmen bilirler. Halbuki Arapça 
yazarsam bunu bütün İslâm âlemi ve hattâ müsteşrikler bile okurlar. İşte 
bu Türk büyüklerini, Türk büyüklüğünü bütün cihana okutmak, bildirmek 
için Arapça yazdım.

İkinci sebep: Kitapta birçok husûsî Türkçe adlar, kelimeler geçiyor. 
Eski imlâmızca bunları doğru okumak imkânsızdır. Belki doğrusunu 
bilenler var. Fakat çokları tarihin sinesine gömülmüş unutulmuş 
kelimelerdir. Şimdi kitabı Türkçe ve yeni Türk harfleri ile çıkaracak olsam 
o gibi kelimeleri mutlaka tayin etmeye mecbûr olacağım. Tayin etmek ise 
iktidarımdan hariçtir. Yalnış okuyup halka yanlış öğretmekten ise eski 
imlâsı üzre yazmayı münasib gördüm. Eski imlâsı ile yazmak için de Arap 
harfi ile yazmaya ve kitabı Arapça çıkarmaya mecbûr oldum, dedi.

Cevdet Bey son günlerinde Gülhâne Hastahânesi’ne kaldırılmıştı. 
Nasılsa kusur ettim. Oraya kadar gidip göremedim. Sonra işittim ki 
hastahâneden çıkmış yine apartmana gelmiş. Vefatından bir hafta veya on 
gün evvel ziyâretine gittim. Hizmetçi kadın ile haber gönderdim, gelsin 
demiş. Çıktım hatırını sordum. Bana şu tavsiyede bulundu: “Sizinle 
konuşmak isterim fakat dilim ağırlaştı. Sözleri dura dura söyleyeceğim. 
Lütfen beni dinlemek için sabırlı olunuz”. Ben de: “Peki” dedim. Bana 
hastahânedeki hallerini ve halleri anlattı hastalığının anlaşılamadığını 
söyledi ve nihayet şu yalancı dünyada birkaç gün daha misafir olarak belki 
kalabileceğim dedi ve ilâve etti: “Ağabeyim ben ölüme mahkûmum, 
mutlaka öleceğim, bunun için doktor olmak lâzım değil, bir adam ki 
midesi hiçbir gıda kabul etmezse, suyu güçlükle içerse nasıl yaşar? Cenab- 
ı Hakk’m bir kanunu var o kanun bozulmaz. Meğer ki mucize veya 
kerâmet ile bozula. Bunun üzerine teselli için Cevdet’in beyâna hâcet 
yoksa da size tıbb-ı maneviye tevessül etmeyi tavsiye ederim”, dedim. 
Cevaben: “Ben ona her zaman tevessül ediyorum ve şimdiye kadar 
yaşayışım hep onun sayesindedir ağabeyim, ben mutekidim Allahımı, 
peygamberimi severim ve ben İslâm’daki bütün büyükleri severim”, dedi. 
Fakat her on dakikada bir parça su istiyordu. Ben de veriyordum, bir 
yudum kadar alıyor ağzında dolaştırıyor sonra yoruluyordu. Bir saat kadar 
oturdum. İki üç kere kalkmak istedim. Bırakmadı: “Otur otur bu son 
görüşmemizdir” dedi gözlerinden yaşlar geldi. Teselli ettim. Tesellinize 
teşekkür ederim, fakat vaktim çok yakındır dedi.
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Son defa müsaade alıp kalktığım zaman ayak üzerinde durdum:
- Nasıl kardeş, bir emriniz var mı, yapılacak bir hizmet var mı?, 

dedim.
- Estağfürullâh ricam var, dedi.
- Nedir buyurun, dedim
Cevabında:
- “Fatiha’dan unutmayınız”, dedi.
- Ah Cevdet bunlar hep açlık, halsizlik, âsâb bozukluğudur, dedim.
Cevaben, içini çekti:
- Öyle olsun, dedi. Ayrıldım.
Ulu tanrı onu yarlıgasın, yeri uçmak köşkü olsun.

43 SADİ GÖKÇE ATAM
Türk Ticaret Bankası Memurlarından

Aksaray yangınından evvel Lâleli yokuşu ortalarında “Koca Ragıp 
Kütüphanesi” karşısında Burhan-ı Terakki isminde bir mekteb vardı. 
1319’da o mektebin rüşdiye ikinci sınıfında idim. Bir gün sınıfımıza 
malûmât-ı fenniye ve Türkçe muallimi olarak bir genç geldi. Çok nazik, 
çok nezih fakat dikkatli ve demir gibi bir insan karşısında olduğumuzu ilk 
derste anladık. Bu Muallim M. Cevdet idi.

Evvel emirde ve pek kısa bir zamanda sınıfımızın hepsini haseb ve 
nesebi ile ailevî vaziyetleri, ruhî husûsiyetleri ile tanıdı ve sonra buna göre 
derslerini vermeye başladı, çalışmalarını takib etti. Hattâ bazı yoksul 
arkadaşlara ders vesâitinde yardımda bulundu. Kısa bir ifade ile; evvelâ 
sınıfı okudu, sonra okuttu. Cevdet Bey’in ders hayatında en büyük 
muvaffakiyet sırrı da onun bu hassasında idi. Talebe kendisine büyük ve 
ciddî bir ağabeye gösterilen sevgi ve saygı ile bağlanır, o da talebesinin 
ruhuna mürebbîlik ederdi. Sınıfta bir kaç haşan arkadaşımız vardı. Hoca
ları saymamakta, mekteb nizamlarına mubalatsız, ders çalışmakta 
ihmalkârdılar...Hocamız Cevdet, hepimiz gibi bunların da ruhlanna hâkim 
oldu. Kendilerini tamamen değiştirdi; çalışkan, nizam tanır, mahcup 
olmaktan korkar iyi talebeler haline soktu.

1323’de babamın menfasında, Tokat da idim. Hocam Cevdet 
Bakü’de ulûm milyoneri Zeynelâbidin Takiyef’in Dârülmuallimin-i İslâm 
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müdürü idi. Muhabere ederdik. Bakü gazetelerinde tefrika edilen eserleri 
vardı. Buna bu gazetelerden bir kaç nüsha ile ora manzaralarına ait kart
postallar gönderir, kitaplar yollar, sonra benden bunlar hakkında yazılar, 
mütalaalar isterdi. Verdiğim cevablara göre ruhuna nüfûz edemediğimi 
anladıkları hakkında bana izâhât veren uzun uzun yazılarla hazmettirmeye 
çalışırdı. M. Cevdet binlerce talebesine bunu aynen tatbik etmiştir.

1324 senesi -zannederim bir yaz tatili geçirmek üzere- Bakü’den 
İstanbul’a gelen hocam Cevdet, Çengelköyü’nde bir evde oturuyordu. 
Teyzemin oğlu ile beraber haftada bir kaç gün gider, orada kendisinden 
husûsî ders alırdık. Cevdet Bey, müsait zamanı oldumu talebesine husûsî 
ders de verirdi. Fakat ne bizden, öğrendiğimize göre, ne de diğer husûsî 
cins verdiği talebelerinden hiçbir ücret almamıştır. Hattâ evlerimize kadar 
geldiği zamanlarda bile kendisine bir yol masrafı kabul ettirilemezdi. Hâl 
ve vakti yerinde olan ailemizin büyükleri bundan dolayı çok üzülürdü.

1324 yılının yaz aylarında biraz daha delikanlılaşmış, biraz daha 
kavrar olmuştuk. Bu itibarla hocam münasebet düştükçe bize Sultan 
Hâmid’in zulmünden bahseder, memleket müdafasım ve irfanını ihmal 
ettiğinden sızlanırdı. Diğer devletlerle Abdülhamid idâresi arasında 
mukayeseler yapar, idâre şeklinin değişmesi ile yurdun mesud olacağını 
anlatırdı. O zaman onda da bu fikirler yeni ve Bakü’deki temaslarından 
edinme idi. Bir iki ay geçti, geçmedi Meşrutiyet ilân edildi. Bir müddet, 
bir iki sene ancak M. Cevdet hayatının nikbinlik duyduğu yegâne mesud 
senelerini yaşardı.

îdare şeklinin değişmesi ile her şeyin yolunda gideceğine, dünya 
medeniyetinin yalnız İlmî ve sınaî terakkiyâtını alarak İçtimaî ve ahlâkî 
sarsıntılanndan korunabileceğimize inanmıştı. Bu pembe görüşü 1326 
yılına kadar bile sürmedi ve kendi tabiri ile “Cevdet, bir daha aldanmadı!”

Hocamın bazı husûsiyetleri vardı
En sevdiği hayat: Kırda başının altına bir taş alıp çimenlerin 

üzerinde uyuyabilmekti. O zaman kendisine herhangi bir örtü, yastık kabul 
ettirmeye imkân olmazdı. Tabiatın bütün güzelliklerini, denizi, çiçeği, 
dağları pek sever, hayvanların bihassa yavrularına bayılırdı.

En sevdiği yemek: Süt, yumurta, yoğurt, peynir ve meyvalardı.
En sevdiği insan: Benim bildiğim, muallim Bay H. Kemal idi. Ona 

daima “Meleğim!” derdi; bana “şeytanım”. Mamafih belki de bir şeytan 
çatlatmak için meleğini herkesten fazla sevdiğini bana söylerdi. En çok 
sevdiği de bütün diğer dostları olabilirdi.

Hocam, dostum M. Cevdet insanların en vefakârı, en nezihi, en nü- 
mayişsizi ve en samimisi idi. Çok yüksek cesareti de vardı. Bilhassa cesa- 
ret-i medeniyesine bayılırdım. Mütarekenin ilk anlarında Kürt Mustafa 
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divan-ı harbî, beni gıyâben idama mahkûm etmiş. Keyfiyet gazetelerle ilân 
olunmuş. Ben ise o gün İstanbul’da, Çengelköyü’ndeki aile çiftliğimizde - 
biraz ihtiyatkâr- dolaşıyordum. Biri geliyor! Diye haber verdiler ve biraz 
sonra hocam M. Cevdet’i tanıdık ve karşıladık. Halinde hiçbir değişiklik 
yoktu. Her zamanki gibi gözleri sabit, mütebessim, lâtifeci.

Çiftliğin pek sevdiği bir yeri vardı, ayazma sırtları derdik: “Oraya 
doğru yürüyelim” dedi. Giderken belki üzülürüm ihtimali ile evvelâ biraz 
mukaddeme yaptı. Sonra da divan-ı harbin kararını anlattı gazeteyi 
gösterdi. Beni telaşsızca görünce memnun oldu:

- Sadim, dedi. Hocanın mütevazı yardımını kabul et, sana biraz para 
getirdim. Bir ân evvel buralardan çekil, tanımadığın yerlere git! Biraz 
bekle, elbet de bu millet silkinecektir.

O günleri yaşayanlar bu hareketin ulviyetini daha iyi takdir ederler. 
Bu ölçüdeki her hareketi M. Cevdet bu kadar sade, bu kadar tabiî, bu 
kadar mütevazı olarak her zaman yapan bir insandı.

Hocam, muallim M. Cevdet faziletli, feragat-i nefis sahibi, tam 
manası ile kâmil bir insandı. Her iyi ve temiz şeye karşı derin bir bağlılığı, 
her ulviyete karşı sonsuz bir hayranlığı vardı. Vicdanına karşı, vatanına 
karşı, muhitine karşı, vazifelerine karşı hiç utanmamış, müsterih bir 
insandı. Bu saadet bilmem hayatta kaç faniye nasip olur?

Zavallı muhîti, âmirleri ise ona karşı çok defa haksızlık ettiler! 
Bugün arkasında ağlayanlar kadar adını duydukça utanacaklar bırakmıştır. 
Allah çok çok rahmet etsin!

44 A. SALAHADDÎN
Lise Edebiyat Muallimlerinden

Vech-i bâkîdeki âsâra olanlar nigeran 
Olamaz da’vi-i heşt ile girân-bâr-ı cihan 
Var ise varlığıdır herkese müz’ic bir yük 
Bî-vücud olmak imiş rahat-ı can, ruh-ı revan 
Ma’kes-i hüsn-i ezeldir suver-i gûnâgûn 
Zıll-ı memdud-ı adem hep şu mezahir her an 
Müncemid girye içinde boğulan feryadın
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Yâd-ı nâlânı o ahcâr-ı mekabirde nihan! 
Sanki bir kmet-i ber-pâ-yı kıyamet hepsi, 
Vaz’-ı sâmitle verir dersi hakîkât-efşan! 
Serteser efser ü kişverlerin enkâzı bütün 
Bir alay seng-i mekabir. A..bu mudur şân, ünvan! 
Hükm-i dünyayı tutan husrev ü imkanlar hep 
Zîr-i ahcârda, pinhân ne müheykel hüsran! 
Bu güzergâh-ı fenâ kantara-i ukbadır;
Her konan göçmeye mahkûm, misafir, ciran. 
Ah bir maden-i iman, güher-i ilm ü edeb 
Harem-i gayb-ı hüviyette muhakkak pinhân, 
Bir zaman meclis-i irfana verirken revnâk 
Şimdi de merd-i sühandan cenan, ruh-i beyân. 
Ahter-i matlab-ı âfâkı hakikâtte idi;
Çarha baş eğmedi ol ferd-i feridü’d-devrân 
Şarkda, garbda Cevdet gibi anlar âdem 
Doğrusu nadir idi dersem eğer sanma yalan 
Edebiyat-ı Arap, terbiye, tarih, lîsan 
Daima meşgalesi, zevki idi ez-dil ü can. 
Onu isterdi ki gözden düşüre dehr-i fena 
O düşürdü nazarından onu ilk önce heman! 
Ebedî sâkit iken makberesi müskitdir! 
Bildirir masdar-ı eşyayı zihey ber-tibyan! 
Nâmını mâtem-i şi’rim ile andıkça derim! 
Ruhunun nefha-i muciz-demi lahût resan: 
Bezm-i ihvânda ne boşluk, bunu tarif edemem: 
Hücremiz lâne-i hicran, dehan-beste zeban. 
Ey kütüphane-i irfana eserler bırakan 
Şimdi semâme-i nâmın sana divan-ı zaman! 
O kitaplar duruyor çehre-i muğber gibi hep: 
Vaz’-ı mebhut ile güya ki diyor: yok okuyan! 
Şimdi yerlerde perişan yatan ol tozlu kitap 
Bir kütüphane-i tevkir gönüllerde duran 
Geçme toprak diye lâkayıd olarak ey zâir 
Bir avuç hâkte mahfî güher-i kevn ü mekân 
Oku bir Fatiha ihlâs ile veçhen lillâh 
Çünkü bir Fatiha miftah-ı künüzü’l-gufran.
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SALÂHADDİN ELKER
Başvekâlet Hazine-i Evrak Müdür Muavini

Muallim Cevdet hakkındaki sorgularınıza cevab teşkil edecek olan 
şu satırlara başlarken hazin bir tedâi-i efkar, kendisi ile vazife icabı sıkı 
münasibetlerimin hatırasını bir silsile halinde canlandırdı. Bilhassa yirmi 
sene emek verdiği siyakatta bir üstâd olan merhûmun bu yazı üzerinde 
tedkiklere imkan bulabildiğim zamanlarda, mûtâdı olan tatlı nezâket ile 
hiç üşenmeden bana yaptığı yardımları gözümün önüne getirdim.

Görülüyor ki üstâdı sevenlerden ve ona karşı bilgi borcu 
taşıyanlardan birisiyim. Fakat hakkındaki düşüncelerimi yazarken 
hissiyâta tâbi olmamaya çalışacağım:

İnsan Cevdet’in mükemmelen bildiği Arapça ve Farsça’dan başka 
birkaç Avrupa dilini de iyi öğrenmiş olduğunu, ulusal tarihin bir kaç 
şubesi ile paleografya ve diplomatik de eski tabirile “yed-i tûlâ” sahibi 
bulunduğunu düşündükçe hâiz olduğu kudret ve kâbiliyetin derecesine ve 
sarfetmiş olduğu dimağî faaliyete cidden şaşar.

Filhakika Cevdet de sırtındaki paltosunu kitap almak için satacak ve 
bütün bir kışı titreyerek geçirecek derecede bir okuma ve öğrenme aşkı 
vardı. “Bilmek” sevdası kendisini bir kara sevda halinde sarmıştı. O 
derecede ki “bilmiyorum” demeyi adeta bir haysiyet meselesi sayar, 
bilmemiş görünmekten büyük ıztırap duyardı.

Cevdet, çok okumak ve pek çok şey öğrenmek ibtilâsı yüzünden 
belki dağınık okumuş, belki de bilgilerini tamamen koordine edememişti. 
Ve eğer bir kaçını gördüğüm eserlerinden edindiğim intibâ bir hüküm 
vermeye kifâyet edebilirse, bir parça da sentetik bir metod sahibi değildi, 
diyeceğim geliyor.

Cevdet’in hemen de her hatıra gelen mevzû üzerine bir şey yapmak 
hevesine düşmesi gibi zayıf bir tarafı daha vardı. Mesâisini teksif etmeye 
mani olan bu zaaf, eserinin bilgisi ile mütenasib bir hadde çıkamamış 
olduğunu izâh eder zannındayım.

Bundan başka merhûmdaki okuma ibtilâsının dimağını vaktinden 
çok evvel hırpaladığına ve onu tam müktesebâtının muhassalasını geniş 
ölçüde memlekete vereceği olgun cağında artık bitkin bir hadde 
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getirdiğine ve kendisinde zaman zaman artan hırçınlığın da, ensicesi 
yıpranan dimağının artık irâdesini tatmin edemeyecek bir kudretsizliğe 
düşmeye başladığını görmekten ileri geldiğine kanaat ediyorum.

Eğer Cevdet’in bir parça geçimsiz ve biraz da eksantrik olduğuna 
hükmedenler yüksek bir binanın çatı katında azamî üç buçuk metre 
murabba genişliğindeki odasında yığınlarla kitapları ve notları arasında 
hep bekâr ve tek başına yaşamış olan merhûmu bu bakımlardan tedkik 
ederlerse hükümlerini üstâdın lehine çok tadil edeceklerini kuvvetle 
umarım.

Cevdet’in tedris ve idâre hayatında neden daha yükseklere 
çıkamadığı hakkındaki sorgulara gelince: Bir kısım cevabını yukardaki 
satırlar arasında bulmak kâbil olan bu sorgular için şu düşünceleri de ilâve 
edeceğim:

Küçük bir çocuk kadar saf ruhlu olan bu derin bilgili adam (yaşama 
için savaş) alanında muvaffak olmak sırrına akıl erdirememişti. Onun İlmî 
kıymetinin tanılabilen kadarı bile adeta tesadüfidir diyeceğim. Denilebilir 
ki o hayatı sadece kitap sahifeleri arasından ve talebesinin başları üstünden 
görmüş, fakat bu görüş sahası belki kütüphanelerin veya sınıfın 
duvarlarından pek de öteye geçmemiş, hakikî hayatın iç yüzüne kadar 
uzanamamıştı. O, ilerlemek için, gururlandığı geniş bilgisini kâfi gelebilir 
zannetmiş ve beklemişti.

Cevdet yüksek, hattâ mutavassıt bir idâreci olabilirmi idi? Buna da 
müsbet bir cevab vermek müşküldür. Çünkü, idâreciliği (meseleleri genel 
ve özel bakımlardan iyi kavrayış, kararlarda isabet ve sürat, yılmaz bir 
fikrî takib, psikoloji ve enerjiye dayanan otorite, teşkilâtçılık ve nihayet 
evvelce az çok mevcut olması ve zamanla tekemmül ettirilmesi lâzım 
gelen görgü gibi unsurlardan mürekkeb husûsî bir kâbiliyettir) suretinde 
tarif caiz ise merhûmda birbirinden ayrılamayan bu unsurların bir kül 
halinde inkişâf edemediği görülür. Bundan dolayıdır ki, Cevdet idâre bâ- 
bında olsa idi, hem etrafındakileri, hem bilinçlice kendisini azaba sokardı. 
Fakat bir insandan her husûsta kemâl beklenmez ya...

Binaenaleyh hayat okanı içinde tek başına çırpınıp duran Cevdet’i 
elinden tutmak, kafasını geçinme kaygısından kurtardıktan sonra onu sevk 
ve idâre etmek, ondan -fakat bazı kere mütalaalarını ayıklamak ve tensik 
etmek şartıyla akıl- danışmak ve nihayet ona muayyen mevzûlar vererek 
monografiler yazdırmak lâzımdı.

Bu sûretledir ki, merhumun iyi randumanını vermiş ve memlekette 
kendisinden geniş ölçüde istifade etmiş olurdu.
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Ne yazık ki talihsizlik Cevdet’in hakikî kıymetinin tanınmasına sed 
çekmiş ve bu değerli adam dimağındaki kıymetli irfan hâzinesi ile birlikte 
tebah olup gitmişler.

Bilhassa ulusal paleografya ve diplomatik Cevdet’in ölümü ile pek 
mahdud olan hakikî uzmanlarından birini daha kaybetti. Bu branşlar 
üzerinde az çok çalışanlar pek iyi bilirler ki, yüzlerce yılın sinmiş tozlarını 
taşıyan ve çoğu burnu yakacak ve göğsü tıkayacak derecede sert ve acayip 
kokular neşreden bir sürü okunmaz vesikalar üzerinde hudutsuz bir sabr ü 
tahammül ve bir nefis feragati bahasına, sessizlik ve belki de mahrumiyet 
içinde uzun seneler göz nuru dökerek yetişmiş olanlardan arta kalan birkaç 
mütehassıs da böyle birer birer yorgunluktan feri kaçmış gözlerini bu fani 
hayata ebediyen kapadıkça bıraktıkları boşlukları doldurmak için seneler 
ve emekler lâzım gelecektir.

46 SELÂMI MÜNÜR
Mürettib

Öğretmen M. Cevdet’in ölümü kadar hayatta beni müteessir eden 
hiçbir hâdise tasavvur edemem.

Yurdun ender yetiştirdiği bu değerli bilgin sağlığında çok mutavazı 
bir hayat geçiriyordu.

İlmî şahsiyeti hakkında bir kaç kişi müstesna olmak üzere kimsenin 
malûmâtı yoktu. Ben onu 1933 yılında meşhur İbn-i Batuta 
seyahatnamesine zeyl olarak yazdığı “ahîler”e ait kıymetli eserinin basım 
işini üstüme aldığım zaman tanımıştım.

Bu eseri dizmeye başladığım günden beri, sık sık matbaada 
görüşüyorduk. Merhûm bu yoldaki çalışmamızı gördükçe memnun 
oluyordu.

Eserin İlmî bakımdan yüksekliğini git gide fark ediyordum. Her 
satırını tertib ettikçe yeni yeni tarihî faydalarla ve mühim vesikalarla 
karşılaşıyordum. Benim bundan istifade ettiğimi hissedince memnuniyeti 
bir kat daha artıyordu. Matbaaya her gelişinde mürettib arkadaşlarımızın 
muhtelif mevzûlara dair sordukları suallere memnuniyetle ve tam bir 
vukufla cevab verir, onlarla hasbihal etmekten hoşlanırdı. Öyle ki az bir 
müddet zarfında hepsinin hürmet ve takdirini kazanmıştı. Hattâ bazı arka
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daşlar ona “canlı ansiklopedi” adını takmışlardı. Merhûm, matbûâtı sev
diği gibi matbûât işçilerini de çok sever ve takdir ederdi. Memleketin ilim 
ve irfan hayatına en çok hizmet eden bu uzuvları her fırsatta takdir et
mekten çekinmez ve onlara Türk matbaacılığı hakkındaki araştırmalarını 
ve bilgilerini sunmaktan-zevk alırdı.

Hazine-i Evrâk’taki kıymetli ve tarihî kâğıtların harice satıldığını bir 
tesadüfle nasıl öğrendiğini ve bu işin önüne geçmek için yaptığı teşeb
büsleri acı bir dil ile bize anlattığı günü hiç unutmam. Adeta ağlayacak bir 
hale gelmişti. Memleketin tarihini alâkadar eden bu meselede gösterdiği 
hassasiyet ve fedakârlıktan maalesef o zaman matbûâtımız hiç 
bahsetmemişlerdi.

Büyük bir feragatle hayatını bilgiye hasreden M. Cevdet bir gün 
kıymetli âlimlerimizden merhûm Bay Ahmet Naim hakkında yazdığı bir 
broşürün müsveddelerini göstererek matbaaya verilmek için temize 
çekmemi söyledi. O eseri büyük bir memnuniyetle istinsah etmeye 
başladım. Bir taraftan da memleketin irfanına çok hizmet eden bir âlimi 
bize adam akıllı tanıttığı ve onun hakkında yapılacak kadirşinaslığı ifâ 
ettiği için M. Cevdet’e uzun ömürler diliyordum. Ne çareki aradan çok 
geçmeden oda -iki manası ile de- Ahmet Naim’in yanına gitti.

Bu eseri hazırlayanlar tarafından neşredilen bu risalenin 
mukaddemesini okuyup ağlamamak mümkün mü?

M. Cevdet ölmeden iki üç ay evvel Türk tarihine çok büyük faydası 
olan bir eser hazırlayordu. Ben bir kaç arkadaşımla bu mühim eseri 
diziyorduk. Merhûm, eskisi gibi, bize sık sık gelmiyordu. Rahatsız 
olduğunu fırsat düştükçe söylüyordu ve bu eserin yarıda kalmasından 
korkuyordu. Nihayet hastalandı ve bir daha matbaaya uğramadı. Korktuğu 
şey başına geldi.

M. Cevdet hasta...M. Cevdet öldü. Bir kaç gün fasıla ile işittiğimiz 
acı haberler matbaanın içini bir matem evine çevirmişti.

Filhakika adı bilgi tarihimizde altınla yazılacak olan M. Cevdet 
ölmemişti. Çünkü înkılâb Kütüphanesi'ne bıraktığı kitaplar ve bastırdığı 
broşürler ona ikinci bir yaşayışı temin etmiştir. Bu büyük bilgini anmak 
için bana bu satırları yazdırmaya fırsat veren merhûmun arkadaşı Bay 
Osman Ergin'e ne kadar teşekkür etsem azdır.
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47 SEZAÎ
Başvekâlet Hazine-i Evrak Memurlarından

Cevdet’i nerede ve nasıl tanıdım?
1930 senesinin Birinci Kânun ayında, tetebbû için, Hazine-i Evrâk’a 

gelmişti. Kendisine hangi mevzû üzerinde çalışacağı sorulmuştu. “Türk 
Medeniyeti” demişti ve eline aldığı bir numaralı defter, tasnif işlerine 
başlayıncaya kadar önünde kalmıştı. Hattâ bir gün, bir aralık, bu defterin 
alt sahifelerine bakmakta olduğunu gördüğüm zaman; kendisi, tabiî 
bulunduğu vakitler latifeyi pek sever idiğinden, defterin seneler süren bu 
uzun tedkikinden kinaye ve mücerred bir cemile olmak üzre, hatmin 
yaklaştığı anlaşılmakta olduğundan duasının nerede ve ne zaman 
yapılacağını sormuştum, gülüşmüştük.

Sandalye ve koltuk üzerinde çalışmaktan yorulurdu. Yere, halı 
üzerine diz çökmek, bağdaş kurarak oturmaktan çok rahat ederdi. Bunu 
görünce bir minder getirtilmişti. Buna pek memnun olmuş ve artık hoca 
oldum. Mindere çıktım, diye cemilede bulunmuştu ve bunu her böyle 
oturuşta tekrar ederdi.

Sürekli sûrette çalışamıyordu, çünkü hasta idi. Muallimlik 
yapamıyordu. Doktorların sıhhat raporları mezuniyetini imtidad 
ettiriyordu. Fakat bu raporlar, kendisini ancak resmî vazifesinden 
alıkoyabiliyordu. Tarihî tedkikatına sıhhat ile çarpışırcasına çalışmaktan 
fâriğ olamıyordu. Hastalığı ise daima galebe çalıyordu.

Çalışırken çabuk yoruluyor, içtihadına uygun olmayan her ne görse 
hemen feverân ediyor ve bu hissiyâtını mazur ve hakh göstermek için 
uzun mütalaalara girişiyor, etrafında her vakit fikirlerini dinletecek muhît 
arıyordu.

İlim ve terbiye sahasında tatlı ve şâyân-ı istifade musâhabeleri de 
eksik olmazdı.

Müdekkik idi. Her hangi bir mevzû üzerinde gelişi güzel çalışmaz, 
her şeyin kîl ve kâlini en ince noktalarına kadar arar, araştırır ve mutlak 
kemâlini bulmak, bir kanaat edinmek, herhâlde kendince bir hüküm 
vermek isterdi. Ve ihtimal bunun içindir ki mesâisi ile âsâr-ı hem-ayar 
değildi.

îctihad ve hükmünde müşirdi ve her ne olsa kendinde salâhiyet 
görür tefevvuk besler ve karşısındakilerden de buna inanılmasını beklerdi.

İlmen ve mevkien kendisinden üstün gördüğüne ve bir istifade ümit 
ettiğine gene kendisinden umulmayacak tarzda küçüklük gösterir, üstâdım 
der ve zat-ı devletiniz gibi elfâz-ı atika-i tazimiyeyi israf edercesine kul
lanır, göğsünü kavuşturur ve el öptüğü de olurdu. Kendinden küçük gör
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düklerinden de aynı âsân ihtiramı gözetler, bu kadarını göremeyince de 
çok müteessir olurdu.

Dün kendisinin fevkalâde hürmet ettiği bir zattan ertesi gün kendi 
düşüncesine uygun olmayan bir söz sudûrunu duyar ve anlarsa bütün eski 
hüımet ve teveccühü derhal silinip süprülmüş ve yerini sönmeyecek gibi 
görünen bir kin kaplamış bulunurdu. Ancak sevdiklerinden biri te’lif-i 
beyn ederse bir şey yokmuş gibi de olurdu.

Kendi arkadaşları ve meslekdaşları onun bu hallerine kerrâtla şahit 
olmuşlar fakat bunları hastalığı dolayısıyla yapmakta bulunduğuna kâil 
olarak her vakit hüsn-i niyet ve samimiyetini öne sürmekte 
bulunmuşlardır.

Hiç şüphesiz ki: Kendisinin bu girginliğine ve çalışışına rağmen, lise 
hocası olarak kalmasına başlıca âmil, şu yukarıki satırlarda toplanmış olsa 
gerektir.

M. Cevdet’in şark ve garp ilim lisanlarına vâkıf, ilme âşık, husû- 
suyla tarih şubesinde yed-i tûlâ sahibi ve dindar bir zat-ı feridü’s-sıfât 
olduğu müttefakunaleyhtir. Mesleğindeki kıymetini, bittabi muallim arka
daşları takdir etmişlerdir. Biz yalnız, müktesebâtının hayatı üzerindeki te- 
sirât-ı nokta-i nazarından, temasımızın muhassalesi olarak diyebiliriz ki: 
Bu zat ilim yolunda aç gözlü idi. Hastalığı da sû-i hazım idi ve işte bunun 
için ki, bütün bu faaliyeti ne kendisine bir fayda vermiş ne de arkada bir 
eser bırakmıştır. Yegâne armağanı, maişetinden kestiği paralarla kitapçı
lardan topladığı âsâr-ı nadiredir. Her nerede kıymetli bulduğu bir eseri 
kafiyen ihmal etmez. Parası yetişmez ise diğer daha lüzumlu bir ihtiyacını 
düşünmeksizin çıkacak aylığından borç eder ve bu kitabı edinirdi.

Bir gün, Hazine-i Evrâk’ta, hastalığından, çalışamadığından ve 
geçim darlığından bahsediyordu. Demiştim ki: Hastayım düşüncesi, sizi 
daha ziyâde hasta ediyor. Şüphesiz, sıhhatinizin, devamlı bir tedris 
yorgunluğuna mütehammil olmadığı anlaşılıyor. Fakat, size öyle bir mesâi 
temenni edelim ki, hem sizi meşgul etsin, kendinizi düşünecek vakit 
bırakmasın, hem de sevdiğiniz bir iş olsun. Sizi üzmesin ve aynı zamanda 
refahınıza yardımı olsun.

Demek bu sözleri bana, bir hiss-i kable’l-vuku söyletmiş. Aradan 
çok zaman geçmeden bir gün elinde birkaç parça eski vesâik ile mesâi 
odamıza girmişti. Bunları gösteriyor, kıymetleri bilinmediğinden 
bahsediyordu ve bunun için yüksek makamlara yazdığını okumuştu.

Aradan çok zaman geçmedi. Gene bir gün Tasnif Heyeti’nin 
teşekkülü mevzû-i bahs oluyordu. Kendisine söylendiği vakit pek memnun 
olmuştu. Eski evrâkların bulundukları muhtelif mahzenleri göstermek için 
ön ayak olmuş bir yüksünlük göstermemişti.
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Tasnif Heyeti’nin riyasetini büyük bir aşk ve şevk ile kabul etmişti. 
Bu işte kendisini biricik mütehassıs görüyor. İlmî salahiyetini ileri sürüyor 
ve Avrupai usûllerden uzun uzadıya ders vermeye kalkıyordu. Bu işlerle 
alâkadar olanlar, senelerce yapılan tatbikâttan alman tecrübeleri göz önüne 
getirerek faydalı olan şekilleri tavsiyeden geri kalmazlardı. Fakat kendisi 
bunları kabul etmez, zihnine yerleştirdiği şeyden ayrılmak istemezdi. 
Zarurî olan şeyler bin bir müşkülâtla anlatılır, kabul ve tasdik 
ettirilebilirdi.

Harice karşı hiç de müteazzım görünmez idiyse de vazifede kendi 
muktesebâtı ile kat’iyen tevafuk etmeyecek sûrette adeta acemi efrad talim 
ve terbiye edercesine harekâttan ictinab etmezdi.

Ekserisi kendisinden yaşlı ve tarihçilikte olmasa bile diğer umur-ı 
devlette ondan çok görgülü ve herhâlde kendisi kadar bilgili ve şâyân-ı 
hürmet arkadaşları onun bu hareketlerini hastalığına ve samimiyetine 
bağışlayarak hoş görmüş idiyseler de bazen öyle bir hâl karşısında kalan 
olmuştur ki Namık Kemal’in:

Tek başıma kalsam şeh-i devrana kul olmam
Viran olası hanede evlâd ü lyâl var 

levhasını göz önünde celî harflerle canlandırırdı.
Tasnif Heyeti’ne kendisinin ricası ile gelen, işinde mütehassıs olan 

muhterem bir zat da bir gün böyle bir hale tahammül edemeyerek ayrılmış 
gitmiş ve yerini boş bırakmıştı. Ve gene bir gün arkadaşlarının ücretlerini 
tevzi ederken bir yıpranmış ve yırtık kâğıt liranın değiştirilmesi lâzım 
geldiği söylenince, koskoca reis, bir lira için bankaya gidemez gibi acayip 
bir sözü sarfetmekten kendini alamamıştı.

Kendisine mahsûs bazı halleri daha vardı. Tasnif edilen evrâk içinde 
yazısı okunmayan veya tarihi yazılı olmadığı için zamanı bilinmeyen bir 
kâğıt için kendisine başvurulduğu vakit hemen onu eline alıp bakmaz, 
yanma bıraktırırdı. Bilmiyorum, bulamadım demeyi kendince bir 
küçüklük addettiği için olacak, eğer müsait bir vakit bulur ve unutmaz da 
onu eline alırsa uzun boylu mütalaa ederek bir şey bulur veya uydurur 
söylerdi ve yahut da onu bir tarafa atıp unuttururdu!

Kendisini ziyârete gelenleri, büyük küçük kim olursa olsun, hemen 
karşılamaz. Elindeki iş bitmedikçe yerinden kımıldamaz, misafirinin uzun 
zaman beklemesinde bir beis görmez ve bunu işinin çokluğuna bir tefahur 
olarak göstermeyi de unutmazdı.

Bütün bu halleri kendisinin nasıl bir idâre adamı olduğuna şehâdet 
ediyordu. Bununla beraber kendisini yakından tanıyıp da candan 
sevmeyenler yok gibi idi. Bu da ayrıca ona mahsûs ve anlaşılmaz bir 
meziyet idi.
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Hasbe’l-mahabbe teessür içinde hastalığının seyrini takib ediyorduk. 
Bir gün vefatı haberini aldık. Cenaze namazı Beyazıt Cami-i şerifinde 
kılınacakmış. Naaş-ı mağfiret-nakşı türbe avlusunda musallada idi. Farîza- 
i salât edâ edildikten sonra tabutu kendisini sevenlerin halkaları arasından 
sıyrılıp cenaze otomobiline yaklaşırken kadirşinas talebesi, pür-isyan, 
merhumu başları üzerinde uçurarak bu arabadan kaçırıyorlardı. Bu anda 
bana anlaşılmaz bir hüzün gelmişti. Gözlerim sulanmıştı, ağlıyordum. 
Kime ve ne için? Güya bu araba “melekü’l-mevt” idi. Hocayı alıp 
gidecekti. Ve talebeleri de yavruları idi. Lisan-ı hâl ile diyorlardı ki: Biz 
veli-i nimetimizi bırakmayız.

Ben bulunduğum yerde katılıp kalmıştım. Bu kafileyi, ancak eski 
maliye binası önlerine doğru, o da yaşlı gözlerimle takib edebilmiştim. 
Daha fazla duramadım. Arkama dönüp bakmadan onun pek sevdiği ve 
günde bir kaç defa durağı olan hakkâklar çarşısından, eski kitapçılar 
arasından ağlayarak ve onun bu hatıralarını anarak avdet ettim ve elan her 
hangi bir vesileyle hatırlarsam gene ağlarım.

48 SÜHEYL ÜNVER
İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi 
ve Deontoloji Doçenti

Bir aydır ben Cevdet hakkında ve onu tamamen gösterecek bir yazı 
yazmak istiyorum. Müsveddelerini zihnimde yapıyorum, yine bozuyorum, 
bir türlü yazacağım şekli kararlaştı ramı yorum. Dün nihayet kararlaştırdım. 
Cevdet de bizim gibi yaşadı ve öldü. Onun hayat hakkındaki düşüncelerini 
bilmem, lâkin onun karşımızda her ân tebellür eden bir şahsiyeti vardı. 
Onu hiç olmasa herkes gibi görüyor ve kendimizce doğru olduğuna 
inandığımız bazı ihtimallerle bir şey mırıldanıyorduk. Bunda haklı mı idik, 
değil mi idik? onu şimdi yazacağım lâkin, daha evvel Cevdet’in 
ölmediğini ve bu adamın ölemeyeceğini beyân etmek isterim. Fennin yeni 
bilgileri karşısında ölümü başka şekilde telâkkiye başlıyoruz. Bu, faraziyâ- 
ta ve belki ihtimali hesablara müstenid olduğu için yarın yeni bir ihtimal 
bunu da değiştirecektir. Bunda şüphe etmeyelim. Şu muhakkaktır ki 
bugünün buluşlarını bugün için doğru telâkki etmek lâzımdır. O halde 
madem ki madde incele incele kuvvete inkılâp ediyor, kuvvet de gitgide
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maddeye inkilâb ediyor. Bütün tekallübât hep bu yola dökülmüş oluyor. 
Yine dağılıyor, yine oluyor, bunda heyet-i külliyenin değil ferdlerin de bir 
hissesi olsa gerek. O halde ferdler de yok olmuyor, ölmeden evvel ruhî 
tesirleri altında dostluk veya hilafı hisleri beslediğimiz insanların 
ölümlerinden sonra da yine bu gibi tesirleri bilhassa onun lehine daha çok 
duyuyoruz. Binaenaleyh hafızamızda yaşıyor ve üzerimizde tesirlerini 
hissediyoruz. O halde kâinatta hiçbir kuvvetin ve hiçbir maddenin 
kaybolmasına imkân olmayınca bir insanın ölünce, yok olmasını 
düşünmek bazı düşüncelere karşı bir tuhaf tesir hasıl ediyor. Var olan bir 
şeyin ilelebed yok olmayacağını kabul etmek daha akla yakın geliyor.

İşte ben Cevdet’in hayat felsefesini yazayım derken bunlar aklıma 
geldi ve bunu bir mukaddeme gibi sıralamayı muvafık gördüm. Bununla 
şunu demek istiyorum ki Cevdet bütün hamule-i irfanı ile yok olmamıştır 
ve onun yok olmasına imkân ve ihtimal yoktur. Cevdet kendisini doğuran 
kütüphanesini bu pek sevdiği Türk milletine hediye etti. Kendisi ahlâk ve 
evsâf itibarı ile AvrupalIların ve şarklıların tamamen tasavvur edip 
buldukları ideal bir Türk idi. Onun her halinde Türk’ün ruhî asâleti nazara 
çarpardı. Temizliği, civanmertliği, sadâkati, ciddiyeti, ilm ü irfanı, 
terbiyesi velhasıl bütün meziyetleri işte bakınız bunlar Türk’ün en tabiî 
hasletleridir demek isterdi. Hakikaten Türklere mahsûs bu meziyetler 
Cevdet’in ruhunda büyük akisler yaptı ve o Türklüğün faziletle yüksek bir 
misâli oldu. İşte bu şahsiyet maneviyât ile, fikirleri ile, bıraktığı 
yadigârları ile aramızda yaşıyor. Biz dirilerden bile ne kadar ölülere 
rastgeliriz. Onların sağlıkları hayatta olduklarına bir misâl olabilir mi?

İnsanlar bile birbiriyle konuşurken ve sevişirken hep ruhî tesirleri 
altındadır. İki tane yapma adamın birbiriyle anlaştığı kâbil olmamıştır. 
Ancak ruhî birliklerdir ki insanları birbirine karıştırmıştır. Ruhun elinde 
cisim bir âlettir. Belki bir şekle bürünebilmesi için bu kesafete lüzum hasıl 
olmuştur. Lâkin bunda en büyük rol yine ruhundur. Ruhun aradan çıkması 
ile cisim ortadan yok ediliyor. Zira artık buna lüzum kalmamıştır. İşte 
Cevdet’in de aramızda dolaştırarak kendisini sevdiren cism-i ruhundan 
ayrılınca o ruhlu adamı ruhsuz görmeye tahammül edemediğimizden onu 
karşımızdan kaldırdık ve o anda ruhunun bize yakınlığını eskisinden daha 
çabuk hissettik.

Cevdet’in bu maddî yükü kendisine bar olur muydu bilmem? 
Herhâlde olmazdı. Dünyada hayat sürmek için böyle bir dünya 
mankeninin üzerinde buluması icab ediyordu. Başka türlü bizim 
nazarımızda bir Cevdet şahsiyetine bürünmesi imkânı yoktu. O şahsiyetini 

t tamamladı ve kendisini yetiştiren muhît ve eserlerinden tecerrüd ederek 
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ruh âlemine daldı. Esasen hayatta olan insanların bu âlemden kat’iyen 
mücerred yaşayamadıklarına da güzel bir misâl oldu.

Ölümünün bize pek zor gelmesi hasebi ile bir teselli noktası bulmak 
için tasavvur edilen bu fikirlerin herkesçe isabeti olup olmayacağını tah
min edemem. Hayatta birçok düşünceler itibarî olabilir. Lâkin bunların 
insanların şahsî tesellileri için lâzım olduğunu da unutmamak ve bu gibi 
kanaatlere de aykırı bakmamak, belki derinleştirmek icab eder.

Bu bahsi burada bıraktıktan sonra Cevdet’in hayat-ı ruhîsindeki pek 
zayıf tahminleri de bir tarafa atalım, asıl onun hayatının felsefesini 
düşünelim:

Cevdet çok iyi düşünür ve güzel fikirler ortaya atar bir şahsiyetti. 
Biz hekimler onun vücudunda iki uzvun çok yıprandığını gördük. Biri 
dimağı diğeri kalbi. Birisini zihnî iştigalleri, diğerini de mühim ve nadir 
bir hastalık yıprattı. Bunlar dalbudak salarak ve vücudunu istilâ eden sair 
ruhî dertler de birleşip bîçâreyi genç ve daha çok çalışabilecek bir sinninde 
boğdular. Yalnız onu değil, kendisini sevenler ve kendisi ile alâkadar 
olanlara da bu gadri yaptılar. Cevdet cismen aramızdan ayrıldı. Yeri boş 
kaldı. İşte bu iki hastalığın tâlî dertleri Cevdet hakkında aramızda tuhaf 
düşüncelere yol açtı. Biz onun bizim gibi yaşamadığından kendisine 
bakamadığından bahsedip durduk ve kendisini çok sevdiğimizden bazı 
hareketlerini tenkid ettik. Bunda hakkımız var mı idi? Bunu ta’mik 
edersek hem hakkımız vardı, hem de yoktu. Bir insanın zorla kendisini 
cefaya atması nasıl olur? İnsanların zevk edinmedikleri bir şeyi kolaylıkla 
yapmaları imkânı yoktur. Cevdet’in yaşayış tarzını mı tenkid ediyoruz. 
Belki hakkı vardı. O bunları anlattıkça dinler ve kendisini çok iyi anlamış 
bir hekimi sıfatı ile kendisine hak verirdim. Tenkid edenlere tesadüf 
edersem hakkınız yok mukabelesinde bulunurdum. Kendimizle kıyas 
ederek bazı gayr-ı tabiî diye tasvir olunan hallerinden ve itiyadlanndan 
bahsederlerdi... Meselâ; kendisinin faydalı bir gıda almayıp muzır 
olacağını tahmin edeceğimiz bir gıda almasından söz geçerdi. Bir defa 
dünyada tabiilik dediğimiz halleri tam anlamamız imkânı var mıdır? Evet 
çıplak gezmek gayri tabii, âdete muhaliftir, pekâlâ lâkin Cevdet çıplak 
gezmezdi ki. Cevdet hayatında evlenmemiş, neden gayr-i tabiî olsun, o 
annesi üzülmesin, benim karım onu dilgir etmesin diye sağlığında 
evlenmemiş. Bu düşünce bizim için yanlış görülmekle onun için neden 
yalnış olsun. İnsan biraz şahsî hükümlerinde serbest olamaz mı? Validesi 
öleli on sene olduğu halde evlenmemesini tenkid edenler, onun hastalığını 
biliyorlar mıydı? Bu şekilde düşüncesi neden aykırı olsun. Bir defa benim 
tavassutumla bir izdivaç teklifini reddetmeyen adam neden evlenme
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aleyhinde olsun. Uzağı pek iyi gören Cevdet bu elim akıbetin uzak 
olmadığını bilirdi. O halde bununla da onu itham edemeyiz.

Cevdet muntazam çalışmaz ve okumazdı. Kafasını ondan yordu. Bu 
da varid değildir. Cevdet pekâlâ dünyada en ziyâde muntazam ve metodla 
çalışan bir insandı. Yoruldu mu okumasını ve çalışmasını bırakırdı. 
Kendisinde kuvvet ve iştiyak hissedince uyku zamanından bile çalarak 
günün hemen 18 saatini okumakla geçirirdi. Bu cihetle dimağı yoruldu, 
lâkin o dinlenmesini de bilirdi. Onun yıpranmasında esas hastalığının 
büyük tesiri vardı. Bu da elinde değildi. Her şeyi tabiî yaptığına kâil olan 
insanları tabiî ve gayr-i tabiî diye ikiye ayırmak mantıksızdır. Esasen 
bunun için tam doğru nokta-i nazar yoktur. Ne biri ne de diğeri ihticâce 
salih olamaz. Bazan tabiî bir şey gayr-ı tabiî, gayr-ı tabiî bir hâl de bazen 
tabiîdir. Hayat bunun misalleri ile doludur.

Cevdet hayatından memnun mu idi? Evet. Oturduğu pansiyonun 
tavan arasındaki odasından memnun mu idi? Evet, peki bunun gayr-ı 
tabiilik neresinde? O da bazı insanların tabiî tasavvur olunan hayatından 
memnun değil. O halde bunda neden gayr-ı tabiilik olsun herhâlde 
insanları kendi halimize göre değil kendi hallerine göre kabul etmek daha 
doğru olur. Her şey insanın kendisine göre doğrudur.

Cevdet’in tabiatine gelince: Bazı insanlar elindeki, vesikaları 
göstermiyor, kendisinde mevcut eserlerinden bahsetmiyor. Cevdet kıskanç 
ruhlu bir insandır diyorlar. Lâkin ben kıskançlığı asıl bunu 
diyebileceklerin ruhlarında duymak isterim. Cevdet kıskanır diyenlerin 
kıskançlıklarına şahit oldum. İnsanların muamelesi sevdiklerine ve 
sevmediklerine göre değişir. Benim verdiğim iki eseri kaybeden bir insana 
bir daha üçüncüsünü vermem. Beni dolandıran adama mümkün mertebe 
dolandınİmamaya gayret ederim. Bu bize tabiidir de Cevdet’in hali mi 
gayr-ı tabiidir? İstekli olmayanlara ya hu sen de şunlan al denir mi? Zorla 
ilim irfan dağıtılmaz, isteyenlere verilir. Kimse arzu göstermeyenlere 
bildiklerini isteyerek öğretemez. Her şey arzuya bağlıdır. Cevdet 
merâklılanndan malûmâtını, eserlerini bilgilerini saklamamıştır. Bana 
kucak kucak kitap vermiştir. Alâkadar olduğum bahis ve eserleri bana 
yollamıştır ve metrûkâtının en kıymetli kısımlannı 700 yazma ve şâir hars 
yâdigarlannı hep bana bırakmıştır. Ben Cevdet’in akrabası ve oğlu 
değilim. Beni de diğerleri gibi tanırdı, benim kendisini büyük bir âlim 
olarak takdir etmem ve benim ilim adamlarına meclûbiyetimi ve onların 
eserlerini saklamakta, tanıtmakta ve istifade etmekteki düşüncelerimi bilir 
ve bu cihetle benden bir şeyini saklamazdı. Ne sordumsa cevab verirdi. 
Her dilden bizzat tercümeler yaptı. İstediğim notları verdi. O halde 
Cevdet’i eserler ve malûmâtını vermekte kıskanırdı diye tanıtmak reva 
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değildir. Belki o da bazı şeylerini benden gizledi, lâkin zamanı 
gelmediğini bilirdi ve o zaman böyle hareket ederdi. Nitekim ölünce 
hepsinin zamanı geldiğini gösterdi. O halde Cevdet’i böyle tavsif etmek de 
doğru olmaz, bazen kendimizin manâsız ve kimseye bildirmemeye 
çalıştığımız kıskançlıklarımızı düşünecek olursak başkasını tenkid etmekte 
hakkımız olmadığını görürüz.

Cevdet yemez, içmez, eline geçeni boyuna kitaba verirdi diye tenkid 
edenlere gelelim. Mutlaka yemek içmek bildiğimiz tarzda değildir. Ruhun 
da gıdası vardır. Esasen elimize geçen paranın mühim bir kısmını buraya 
veririz. Hepimiz Cevdet gibi kitap ve şâire almayız. Lâkin aldıklarımızı da 
bir düşünecek olursak Cevdet’ten ziyâde bizlerin tenkide lâyık olduğumuz 
anlaşılır. Bunda da fikirler ve düşünceler itibarîdir. Bunun hangisi doğru 
ve hangisi yanlıştır? Bunu ayırt etmek zordur. Cevdet’inki gayr-ı tabiî 
olsun da hep bizimki mi tabiî olsun. Bir mühüre 300 lira vermiş belki bunu 
garip görürüz, lâkin hakkımız var mı? O adam bunu alırken birçok 
mahrumiyetlere katlandı. Lâkin Türk harsına ettiği bu hizmete karşı 
katlandığı mahrumiyetler ona zevk ve neşe vermedi mi? Şüphesiz verdi o 
halde zevkini tatmin için yaptığı bu hareket neden tenkidi mucib olsun? 
Bütün bunları yazmaktan maksadım hastalarını iyi tanıyan bir hekim sıfatı 
ile her insan kadar Cevdet’in de tabiî bir adam olduğunu meydana 
koymaktır. O bunları aykırı bir vaziyette kalmak için yapmazdı. 
Kendisince gayet tabiî idi ki, onu bu zevkinden ve bu düşüncelerinden 
ayırmanın imkânı yoktu.

İnsan kendi hayatında bazı gayr-ı tabiilikleri unutulmayacak olursa, 
Cevdet’in de kendileri gibi ne kadar tabiî bir insan olduğunu anlarlar. 
Daha beşeriyet tabiiliği ve gayr-ı tabiiliği ayırd edecek bir kanun 
yaratamamıştır, daha şimdilik hilkatin bulunduğu bu asırlar buna müsait 
değildir. Onun için Cevdet’in hayat felsefesi tabiîliklerle doludur ve 
kendisi bu tabiilik çerçevesinden bir an dışarı çıkmamıştır. Onda kusur 
gibi görünen birçok şeyler kendi kusurlarımızla kıyas olununca kusurun şu 
ve bu şahıslara ait olmadığı daha iyi anlaşılır. Hem insanların bu günkü 
aklî tekâmülleri şu ve bunda şu kusurlar vardır demeye müsait değildir. 
Zira bu şekilde kusur ya vardır veya yoktur, varsa umûmîdir. Cevdet’in 
hayat felsefesi mademki kendisince kusursuzdur. Onu da bu şekilde kabul 
etmek lâzımdır. Zira bir insanın diğer bir insan için bana benzemiyordu 
derken çok düşünmesi lâzımdır.

îşte Cevdet, herkesi tabiî gören bu âlî-cenâb insan, bu doğru 
düşünceli yüksek insan tanıdıklarına şahsı ile, tanımadıklarına eserlerinden 
hitap ederek güzel bir misâl oldu. O misâl yine ruhî varlığı ile aramızdan 
ayrılmamıştır. Bize bıraktığı ve kendisini Cevdet yapan topladığı eserleri
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ile yine muallimliğinde devam edecektir. Onun adı sade Cevdet değil, 
Muallim Cevdet’tir. Hayatı herkesin ayrı ayrı anladığı şekilde görmüş 
amma bu halde bile herkes gibi hayat felsefesinin zevkini çıkarmıştır. 
Cevdet gibi tabiilik içinde yaşayan bir adam için bundan tabiî bir zevk de 
olamazdı. Cevdet’in yüksek bir sevk-i tabiisi vardı. Bu sevk-i tabiî onu 
birçok insanlardan mümtaz bir vasfa nâil etti. Bu hissi yüksek olan 
insanlardır ki bulundukları memlekete ve mensub oldukları millete münfid 
olmuşlardır. Hayatta yaşamış büyük âlimler arasında yüksek sevk-i 
tabiinin bize garip görünen misalleri vardır. Bunu kendimize kıyas edersek 
aldanırız, ancak o gibi adamların husûsiyetleri ile izâh edersek daha doğru 
yapmış oluruz. İnsanlar sevk-i tabiilerini her zaman başka insanların 
keyfine uyduramaz. Eğer Cevdet de böyle yapsaydı, o zaman gayr-ı tabiî 
olur ve kendi hususiyetlerini kaybederdi. İşte Cevdet böyle bir şahsiyetle 
yaşadı. Sevk-i tabiisinin yolundan gitti. Kendisini yetiştiren Türk milletini 
yetiştirmek için hocalık etti ve buna mukâbil aldığı haklı ücretlerle 
topladığı eserlerini ve yâdigârlarını yine mensubiyeti ile ve hasletleri ile 
müftehir olduğu Türk milletine bıraktı. Ruhu aramızda aziz olsun.

49 SUSHAYEM
Alman Müsteşriklerinden

Pek saygılı dostum1;

1 Doktor Feridun Nafiz’e yazdığı Türkçe mektuptan aynen.
2 Hastalıkları okuyanlarca, onun önce sağlamken ölmesi, soğuk almadan olan 

zatürre ve şâire gibi bir sayruluktan ölmüş olması zannını veriyor manâsındadır.
Profesör cenâblar, Ahiler kitabı ile pek ciddi alâkadar olmuştu. Yoksulda bu 

husûsta yazılmış kıymetli bitileri vardır.

Bir kaç gün önce Edime 4 Şubat 1936 tarihli bitinizi alıncaya değin 
acaba nerede bulunduğunuzu çok defa düşündüm. Konya’da bulunduğu
nuzu merhûm Muallim M. Cevdet’ten anladım. O sizden, siz kendisinden 
bahsederdiniz.

Vefatı haberini vermekle beni de [benim de] yüreğimi kana boya
dınız. Sayruluğu çok okumakla soğuk soğuk almadan vefat eylediğini gös- 

2 terır.
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Fâdıl adam idi. Böyle kişiler Türkiye’de az değil ise de her biri 
ayyuka yükseldilmesine değer, (ayyuka yükseltilse değer).

Cevdet köşesi üzerine gazete makalesini -kurumdaki Hakkı Süha’nın 
yazısı- Kitap ve kitapçılık adlı cöngü de yolladığınızdan dolayı alkışlarım.

Merhûm M. Cevdet Bey’in hatırını şereflendirmek üzere dostlan 
tarafından çıkanlan esere acıyorum ki iştirak edemem (edemeyeceğim). 
Vakıa 5-10 günde bitirilecek makale için gayet mühim mevaddım var, 
lâkin yılbaşından beri halim çok değişti. Musevi ailelerde Hıristiyan 
hizmetçi kullanmak yasak olmakla onun (yani hizmetçi kızın) işlerinden 
çoğunu sabah 6’danberi (sabahından beri) ben yapmalıyım. Yeni kanun 
yazı yazmaktan beni adeta mahrum eder (ediyor).

19 Şubat 1936

Saygıdeğer Bayım

ŞAHAP NAZMI
Adana Kız lisesi Direktörü

Vasiyetini bildirmenize, ve kitap çıkarma teşebbüsünüze teşekkürler. 
Emriniz Üzre karşılık yazıyorum.1

A. Çok muvafık buluyorum.
B. Derleyip toplama kâbiliyetine, çalışkanlığına hayran olurdum.

Randevulara riayette, eski hukuku saymakta, vefakârlıkta emsâlsizdi.
Kötü taraflarını bilmiyorum. Yalnız hastalığı ilerledikçe bazı şeylerden 

beklenmez asabiyetler, titizlikler çıkarırdı. Iztırab içinde kıvranırdı.
C. Hocalık yapamaz olduğu için tarihî vesikaları incelemekteki gayret 

ve üstünlüğünün keşfi ve Hazine-i Evrâk’a atanması âdeta hayatını üç yıl 
daha fazla dayandırmıştı.

D. Onun ruhuna uygun olan kütüphane, arşiv ve müze teşkilâtının bu 
gibi nadir yetişenleri kayıracak inkişâfta olmadığından kendisinden tam fayda 
görülecek yaş ve kemâlde göçmesi pek sevdiği yurt için büyük bir kayıptır.

Vaktinin olmaması hasebi ile değerli fikirlerinden mahrum kalıyoruz. Lâkin bunu 
ileride yazmalarını bekliyor ve rica ediyoruz. F. N.

'462. sahifedeki "Yerinde bir izah” başlığı altındaki mektupla birlikte okunma
lıdır. Kısa yazmak, kısa söylemek bu kadar olur! O. E.
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51 ŞEREF KAYA BOĞAZI
Hariciye Vekâleti Memurlarından

Büyük üstâdı şahsen -maalesef- geç tanıyabildim. Bu da tesadüfi1 bir 
vesileyle oldu. Tarihî Evrâk Tasnif Heyeti Riyaseti’nin üç yıl kadar önce 
Cumhuriyet gazetesinde gözüme ilişen ve (eski yazıları okuyabilen bir 
kâtibin imtihanla alınacağını bildiren ilânı üzerine oraya müracaat 
etmiştim, üstâd, bu heyetin başkanı idi.

Bu, büyük hocayı, daha önce, Satı’ın idâre ettiği Dârülmuallimin 
Talim ve Terbiye Heyeti’nin çıkardığı Terbiye dergisindeki yazıları ile 
gıyâben tanıyordum. Henüz, idadî talebeliği hayatımda bu yazılar, benim 
için, pek istifadeli olmuştu.

üstâd, imtihan için bize muayyen bir gün tayin etti. O gün müracaat 
eden diğer talihlerle beraber koridorda bekliyorduk. Biraz sonra Cevdet, 
elinde bir defter ve rengi atmış kâğıtlar olduğu hâlde, kapıdan çıktı. 
Yürümeye başladı. Biz de ağır ve muntazam bir adımla ilerleyen üstâdı 
takibe koyulduk. Nihayet, bizi İstanbul Vilâyeti Mektupçuluk Odası’na 
götürdü. Hepimizi büyük bir masanın çevresine oturttu. İmtihana çekmeye 
başladı. Muhtelif alanlarda oldukça geniş vukuf ve malûmât isteyen bu 
vazife için ayaklı bir kütüphane, kocaman bir ansiklopedi olan üstâdın 
sorduğu sualler pek mütenevvi ve hürde idi. üstâdı tamamen tatmin etmek 
imkânı yoktu.

Bu sorguları tamamen hatırlayamıyorum. Fakat üstâdın bu sınav 
tarzı hakkında bir fikir vermek için, hatırda tutabildiğim bazı sorgularını 
kaydediyorum:

- 1200 Hicrî yılı milâdî hangi seneye tekabül eder ve ne gibi 
vak’alarla meşhurdur?

- İstanbul sokaklarına isim koyan zatın adını biliyor musunuz?
- Fethi müteakip İstanbul’a Anadolu’nun nerelerinden göç edildi? 

Gelenler hangi semtlere yerleştirildi? Bu halkın ve semtlerin adlarını 
sayınız.

- Eski ve yeni Türk edib ve şairlerini söyleyiniz.
- Arab ve Acem edebiyatı’nın başlıca şaheserleri hangileridir?
üstâd bu değişik sorguları ile eski tarihî vesikaları okumak ve 

meallerine göre ayırmak kâbiliyeti yani kültür arıyordu.
Daha sonra her birimizin önüne yaydığı eski kâğıtları okutmaya 

başladı. Bunlar arasında İslâm âleminde kullanılan her çeşit yazı vardı. 
Divanî, divanî kırması, nesih, talik, bilhassa eskiden malî işlerimizde 
kullanılan siyakat göze çarpıyordu.
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Ben öteki yazıları kısmen okuyabiliyordum. Fakat siyakat yazısına 
gelince durakladım. Sonra da bocalamaya başladım. Nisbeten daha genç 
ve bu köhne yazılarla ülfeti olmayan arkadaşlarımda benden daha talihli 
çıkmadılar, üstâd imtihanı müteâkib notlarını ve evrâkı toparladı, kalktı ve 
sonucun bir kaç gün sonra kapıya asılacak ilânda bildirileceğini söyledi, 
gitti.

Bir kaç gün sonra tekrar daireye uğradığımda, üstâd henüz 
gelmemişti. Onun, hafta arasında, tasnif işleri dışında, bazı işleri daha var
mış. Bu büyük adam, Eyüp Sultan ve şâir mezarlıklarda dolaşarak, yo
sunlu mezar taşlan okuyor, defterine kay dedi yormuş.

Ertesi gün tekrar gittim. Odasında, önünde tarihî evrâk dolu 
masasısm yanındaki sandalyeye oturttu.

- Siz imtihanda muvaffak oldunuz. İşte inhanızın müsveddesi, 
hemen beyaz ediniz, göndereyim, dedi.

üstâdın gözleri parlıyordu. Müsveddeyi hemen makine ile beyaz 
ederek kendisine takdim ettim. Tahrirâtın tarih ve numarasını koyduktan 
sonra zarfladı. Terceme-i halimle beraber, merciine (Başvekâlet 
Müsteşarlığı) gönderdi, aynı zamanda bana dedi ki:

Bu inhanız kat’i değildir. Çünkü bir kaç defa bu tarzda yaptığım 
inhalar geri çevrildi. Pek müteessirim, fakat siz inhanızın neticesine kadar 
buraya devam edebilirsiniz. Hem makineye eliniz alışır hem de işlerin 
mahiyetini öğrenirsiniz. Şunu da biliniz ki bu müddet içinde ücret 
alamayacaksınız.

18 yıl kadar önce mülga Dahiliye Nezâreti Teftiş Heyeti’nde 
çalışırken tam bu binanın karşısındaki Hazine-i Evrâk’ta bulunmayı o 
kadar özlemişken şimdi -velev- bir müddet ücretsiz çalışmak benim için 
büyük bir fırsattı. Derhal üstâdm pek dürüst ve pek yerinde olan endişesini 
tatmin ettim ve devama başladım.

Üstâd hakkmdaki duygularım fahrî olarak burada çalıştığım bir hafta 
gibi pek kısa bir zamana münhasırdı, üstâdı ilk görüşmede hasıl ettiğim 
intibâ esaslı bir malûmâta dayandığına şüphe bırakmayan vakar ve 
ciddiyeti idi. îş husûsunda sıkı bir inzibat ve intizama pek ziyâde itina 
ettiğini de gördüm. Bu onun hocalık hayatında talebeye karşı itiyadından 
ileri geliyordu. Devletin en yüksek hizmetlerinde yıpranmış arkadaşlarına 
karşı da bu halini muhafaza ediyordu. Üsdat, boş zevzeklik ve 
lâubaliliklerden hiç hoşlanmazdı. Sırası geldikçe seyahatlerinden, 
gördüklerinden uzun uzun bahseder ve bu musâhabeleri adeta İlmî bir 
konferans halini alırdı.

Burada Tasnif Komisiyonu’nun vazifesinden, bu evrâkm tarihî 
kıymetlerinden bahis etmeyeceğim. Bir hafta sonra beni nezdine çağırdı.
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Hiç de memnun görünmüyordu. Elinde bir kâğıt tutuyordu. Üzerine 
akseden ziyâdan bana müteveccih olan tersinde kırmızı bir ay 
görünüyordu. Anlaşılan bu tahrirât mealinin benden saklanması gerekti. 
Memuriyet sandalyesinde oturan üstâdın bunu benden gizliyeceğine 
hemen hükmettim. Ne kadar aldanmışım! Meğer üstâd, ne dürüst, ne temiz 
bir adammış! Tahrirâtın muhteviyâtını, bana açıkça okudu. Tahrirâtta 
benim vekâlet emrinde olduğum zikredilerek yerime başkasının inha 
edilmesi bildiriyordu. Tahrirâtı okuduktan sanra bana dedi ki:

İnhanın reddedilmesinden iki sûretle müteessirim, biri (onun ne 
kadar büyük, yüksek bir kalp ve vicdân taşıdığına, kadir tanıdığına, iş 
bildiğine ilim ve irfana değer verdiğine, saygı duyduğuna delâlet etmek 
üzre aynen söylüyorum) sizin gibi iyi bir insandan ayrıldığıma, İkincisi de 
burada işlerin yüz üstü kalmasına. Az zaman da üstâdın teveccüh ve 
iltifatını kazanmaya muvaffak olduğumdan dolayı sevindim. Fakat bu 
vaziyet karşısında birbirimize karşı müşkül ve mahcub bir vaziyette 
kaldık. Ben tabiatiyle kendimi müdafaa ve meseleyi izâh ettim. Usta, 
kendi otorite ve salâhiyetine fuzulî müdahele edilmesini nefsine ağır 
görüyor, hiddet ve asabiyetle söyleniyordu.

Tasnif Heyeti’nden ayrıldıktan sonra üstâdla İstanbul’da arasıra 
tesadüf ettikçe selâmlaşır olduk. Bir gün kendisini husûsî şekilde ziyâret 
etmek istiyordum. Onun ansızın hayata gözlerini yumduğunu gazetelerde 
okudum, üstâdın kibar, ciddi hali gözümün önünde canlandı. Yüreğime acı 
bir sızının aktığını duydum. Türk acunu Kâtip Çelebi gibi emsâli ender 
gelir mütebahhir bir âlimini kaybetmişti! O filhakika kendi gibi bütün 
ömrü kitaplar arasında yuvarlanmakla geçmiş. Hacı Kalfa’nın 200 yıl 
sonra dünyaya gelen en değerli dostu idi. Zamanımızda, Çelebi’nin bazı 
eserlerini İlmî, usûlî tarzda o yazmış ve anlatmıştı. (Bu yazıları Muallimler 
Birliği Demeği’nde çıkmıştır). Cevdet 20. asırda dünyaya gelen Kâtib 
Çelebi’dir.

îlim ve ahlâk bakımından her veçhile büyük bir insan olan Cevdet 
yurd için verimli ve oldukça genç bir yaşta iken söndü. Husûsî hayatında 
kanaat ve fazileti, resmî hayatında gayreti şiâr edinmiş, iyiliği sever, 
milliyetperver bir zattı.

Bu ulu ölüye rahmetler dilerim.
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52 ŞEREFEDDİN YALTKAYA
İstanbul Üniversitesi Ord. Profesörlerinden

M. Cevdet ile İstanbul Erkek Muallim Mektebi’ndeki talebeliğimiz
den beri birbirimizi tanır ve gönüllerimizde biribirimize karşılıklı bir ma- 
habbet ve hürmet taşır idik. Kütüphanelerde ve kitapçı dükkânlarında yek 
diğerimize rast geldikçe gönüllerimizdeki bu hürmet ve mahabbet ilerler 
ve daha ziyâde saffet ve samimiyet kesbeylerdi. Avrupa’ya ve Bakü’ye 
gitmiş olması onu bana unutturmadı. Buralardan dönüşünden sonra bana 
ilk rast geldiği vakit göstermiş olduğu sıcak mahabbet ve samimiyetten 
onun dahi beni unutmamış olduğunu anlamış idim. Son yılların bazı 
gecelerinde bir dostumuzun evinde birleşmelerimiz onu bana daha 
yakından tanımak fırsatını vermiş olduğundan kendisini bir kat daha 
sevmiş idim. Aramızdaki garezsiz ve ivazsız olan sevgi hayatının son 
dakikalarına kadar aynı samimiyet ve saffetle devam etti ve son günlerde 
Gülhâne Hastahânesi’nde kendisini ilk ziyâret ettiğim zaman bana bunu 
ağzı ile de söyledi. Umûmî kütüphane müdür-i muhteremi üstâdımız Bay 
İsmail Saib ve Üniversite Kütüphanesi hafız-ı kütüplüğünden mütekaid 
Bay Sabri ile beni sevdikleri kimselerden olmak üzere saymış idi. Bu 
mahabbetini bana kendisi fiilen de temin etmiş idi. Simavna Kadısı oğlu 
Şeyh Bedreddin’in torunu Halil’in babası için yazmış olduğu manzum 
menakıbnâmenin satılmak üzere Tekfurdağı’ndan İstanbul’a getirilmiş 
olduğunu hepimizden önce o görmüş ve bu kitabı satın almış idi. Kitap 
kıskançlığı dolayısıyla bunu herkesten sakınıyor ve kimseye göstermiyor 
iken bana bunun kopyasını almama müsaade etmiş ve bundan başka 
yazma nadir bir kitap olan Beyazî’nin îşaretü’l-meram'mı da hediye etmiş 
idi.

Gökteki yıldızlar kadar parlak ve temiz bir ruh sahibi olan Cevdet 
bir menşur gibi herkesi gayet sadıkâne tahlil eder ve kendiliğinden hiçbir 
his ilâve etmeyerek herkesin hakkını verir ve herkesin iyilikleri ve 
faziletleri yanında eksiklerini dahi söylemekten çekinmezdi. Eksiklerinden 
bahsolunan bir kimsenin herhangi bir meziyetini söyleyerek herkesi tenvir 
etmek de ona has idi. Onu tavsif etmek için iki kelime ile: Dürüst ve 
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dürüşte idi, demek kâfidir ki her doğrulukta ve doğruda da bu iki vasıf 
bulunur.

M. Cevdet’in şahsında düşmüşlere imdada koşar ve felaketzedelere 
acır ve yardım eder bir civanmerd insan tipi vardı. Bundan başka Cevdet 
millî tarihimizi ve millî eserlerimizi sevmeyi ve sevdirmeyi bilir kıymetli 
ve değerli bir âlimimiz idi. Bir kısım kitaplarını İstanbul Erkek Muallim 
Mektebi’ne bırakması ve ondan sonra yine yazma ve basma toplamış 
olduğu pek çok ve kıymetli kitaplarını înkılâb Müzesi ne terk etmesi 
kendisindeki ilim hissinin ne kadar hasbî ve ne kadar kuvvetli, aynı 
zamanda ne kadar gerergi gibi olduğunu göstermiştir. M. Cevdet bizim 
talebeliğimizde Beyazıt Camii dersaimlarından -yanılmıyorsam- merhûm 
Sivaslı Hüseyin Efendi’nin dersine devam ediyordu. Kendisini Mısır 
matbûâtını takib eder iken de görür idim. Bu yollar ile Arapça öğrenmiş 
olduğunu zannettiğim M. Cevdet kendisinde bu dil ile eser yazmak 
kudretini görmüş ve bu husûsta kalemine güvenmiş idi. Günün birinde 
İbni Batuta’nın Türk fütüvvetleri hakkında Seyahainâmesü ndeki 
yazılarına zeyl olmak üzere muhtevalarının çoğu başka yerlerden 
nakledilmiş olan Arapça koca bir kitap neşrettiğini gördük. Bunun kendi 
tarafından yazılmış olan Arapçasının lisan kaidelerine çok yerlerde uygun 
olduğunu söylemekte hiç tereddüd etmeyiz.

Bir yabancının her hangi bir lisanı bu kadar olsun yazabilmesini de 
bir kudret ve bir meziyet saymakta da tereddüdümüz yoktur. Yalnız 
tereddüdümüz bir kimsenin yabancı dildeki bu kudret ve meziyetini de 
zemmetmeye kalkışmasının doğru olup olmamasındadır. Gerçi Türklerden 
Zemahşerî’den başlayarak Ebussuud ve daha şâir zatlar gibi Arapça’yı iyi 
bilen ve iyi yazan birçok kimseler var ise de bunların yanında bu lisanı iyi 
bilmiyen ve iyi yazmayan birçok kimseler de vardır. Bunun için kendisi 
bana bu eserindeki muvaffakiyetini sorduğu zaman sükût ile geçiştirmiş 
idim.

Merhûm mukaddemede bu kitabı Arapça yazmış olması için İbni 
Batuta Seyahatnâmesı nin Arapça olmasını ve gerek şark, gerek garpda 
okunmakta olan bu eserin zeylinin dahi Arapça olarak yazılması lüzumunu 
ileri sürmektedir. Şunu da söylemek lâzımdır ki yıllarca emek vererek pek 
kıymetli ve pek ehemmiyetli maddeler elde etmiş olan M. Cevdet bunları 
kitabına yazarken tertib gözetmemiş ve gelişi güzel yazmıştır.

Son söz olmak üzere ona ulu Tanrı’dan rahmet dilerim.
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53 ŞERİF BİLGE HAN
Lise Muallimlerinden

1905 senesine kadar Azerbaycan Türkleri’nin c’âmiiere mülhak 
medrese ve ibtidaî mekteblerden başka orta ve yüksek dereceli mekteb 
açmaya salâhiyetleri yoktu. Japonlarla vukua gelen 1904 muharebesinde 
Ruslar mağlub olduktan sonra Rusya’da bir inkılâb olmuş ve bu inkılâb 
neticesinde Azerbaycan Türkleri’ne de Bakü’de bir Dârülmuallimin 
açmak için salâhiyeti verilmişti. Bakülü milyoner Hacı Zeynelâbidin 
Takiyef’in himmeti ile (Kladbişşinskâya = mezarlık yolu) caddesinde 
Ahondof’un evinde açılan darülmuallimîn için Türkiye’den bir müdür 
celbi düşünülmüş ve bu müdürü intihab için de Bakü’de ilk mekteblerde 
hocalık yapan Ahıskah Şeyhzade Hafız Mehmet İstanbul’a gönderilmişti. 
Hafız Mehmet dahi İstanbul’dan (ayda kendisine üçyüz ruble “tahminen 
35 altın lira” maaş verilmek üzre) Cevdet’i intihab edip Bakü’ye 
getirmişti. İşte ben Cevdet’i bu tarihlerde Bakü’de tanıdım. Cevdet’in bu 
mektebte muâvini bulunan Abdurrahman Tevfik, amcazâdem olduğundan 
onu görmek için mezkûr mektebe uğradıkça Cevdet ile de konuşur ve o 
zamana kadar bilmediğim ve fakat uzaktan âdeta tapındığım Türkiye ve 
İstanbul hakkında kendisinden malûmât isterdim. Cevdet, Bakü’de iki 
sene kaldı. İlk zamanlar, ne yalan söyleyeyim, kendisi ile sevişememiş, 
onu biraz tuhaf bulmuştum. Çünkü pek titiz, pek asabi olduğu için 
söylenen her söze itiraz eder, herşeyden çekinir ve korkardı. O zamanlar 
Cevdet’in tabiatinde hudperestlik ve istibdad emâreleri görülürdü. Kendi 
fikrini beğenir ve kimseye söz söylemek istemezdi. Abdülhamid devrinde 
talebe olarak İstanbul’da yaşamaktan mütevellid onun bu tabiatleri 
Bakü’de kaldıkça gitgide azalmış ve nihayet ikinci sene kendisi ile 
sevişmek kâbil olabilmişti. İşte bu ikinci senesindedir ki, onu tanımış, 
kendisi ile gezmeklere gitmiş ve Bakü civarında bazı yerleri beraber 
dolaşmıştım. Meşruti yet’ten evvel Türkiye’den Kafkasya’ya gidenler pek 
az oluyordu. Ramazanda cer için gelen bir kaç hoca ile bazen Avrupa’ya 
firar edip oralardan geçen bir kaç zattan başka Kafkasya’ya Türkiye’den 
kimse gitmez ve bundan dolayı halk, Türkiyeli bir Türk göremez ve 
tanıyamazlardı. Hattâ o zamanlar Bakü’de Türk şehbenderi bile yoktu.
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Cevdet, fesli olarak sokağa çıkdıkça (o zamanlar fes dahi Türkiye’nin 
sembolü adedildiği için) birçok kimseler bir Türkiye’li Türk görebilmek 
arzusu ile onu seyre çıkıyor ve kendisini samimî muhabbetlerle takib 
ediyorlardı. Cevdet darülmuallimîn talebesinin fes giymelerini arzu edince 
bir ay zarfında bütün talebe Türkiye’den ve Batum’dan fes tedârik etmiş 
ve bu sûretle Bakü’de birçok fesli insanlar görülmeye başlamıştı. 
Cevdet’ten sonra Bakü’ye gidip muallimlik ve gazetecilik yapmış olan şair 
Ahmed Kemal (el-yevm Beykoz Belediyesi başkâtibidir) veyahut aslında 
AzerbaycanlI iken İstanbul’da tahsil edip bilâhere oralara gitmiş olan 
Hüscyinzâde Ali kadar Cevdet’in Azerbaycan maarifine hizmeti 
olmamıştır. Daha doğrusu onlar gibi Cevdet inkılâbcı olamamıştır. Fakat o 
yerlerin ahalisi ilk evvel Cevdet ile Türkiye’yi tanımış ve sevmişlerdi. 
Cevdet mutekid olduğu gibi içki içmez, barlara ve meyhânelere gitmez, 
her türlü sergüzeştlerden ictinab eder ve hâsılı, ekseriyeti halkın ideal 
bildikleri bir tip olarak yaşardı. Avam ve müteassıb halk bütün Türkiye’li 
Türklerin Cevdet gibi olduklarını zannedip Cevdet de Türkiye’yi 
sevmişlerdi. İşte Cevdet’in o yerlerde yaptığı en büyük hizmeti bu 
olmuştur. Onun bir hizmeti de gerek talebesine ve gerekse konuştuğu 
kimselere eski bilcümle eserler hakkında hürmet ve kıymet telkin etmesi 
ve bunları sevdirmesi olmuştur. Bakü’de bulundukça kendisi 
mütemadiyen eski ve kıymetli kitaplar topladığı gibi talebesine de bu 
duyguyu verebilmişti. Onun Bakü’den ve darülmuallimîn müdürlüğünden 
ayrılışı da faziletkârâne olmuştu. 1905 mağlubiyeti üzerine millî bir 
darülmuallimîn açmak için Türklere verdikleri imtiyazı Ruslar gitgide 
tazyik edip nihayet Türkiyeli bir kimsenin mekteb müdürü olamayacağını 
bildirmiş ve programlarında da birçok Rusça dersler ilâve etmek 
istemişlerdi. Zevâhiri kurtarmak için yerlilerden birisini müdür gösterip 
Cevdet’in yine hakikî müdür kalabileceği söylenmiş ise de artık içinde 
Rusça ders okutan Rus muallimleri bulunacak bir mekteb de 
kalamayacağını bildirmiş ve çok sevdiği Bakü’yü ve mektebini terk 
etmişti. Bununla beraber Cevdet de Bakü ve Azerbaycan muhabbeti pek 
kuvvetli idi. Bana rast geldikçe ilk sorduğu suâl Azerbaycan’a dair olur ve 
verdiğim cevablan da pek alâka ile dinlerdi. Cevdet’in ölümünde 
Azerbaycan dahi hakikî kir dostunu kaybetmiş oluyor.



OSMAN ERGİN 601

54 TAHSİN ÖZ
Topkapı Sarayı Müzesi Direktörü

Muallim M. Cevdet’i de kaybettik. Bunun nasıl acı bir yokluk 
olduğunu ancak onu tanıyan biz arkadaşları biliriz.

Cevdet, Meşruti yet’ten sonra İstanbul Âsâr-ı Âtika Müzesi 
Kütüphanesi’ne gelirdi. O vakit, Sanayi-i Nefise Mektebi’nde memur 
bulunan, sonra Müze dahili müdürü olan Bay Mustafa bizi tanıştırmıştı. 
İşte, yirmi beş sene süren bu arkadaşlık hep müzeler muhitinde geçti. Onun 
için sözlerim bu daire içinde geçen hatıralara münhasır kalacaktır.

Merhûm Bay Mustafa M. Cevdet’in ilmine, ahlâk ve meziyetlerine 
karşı hürmetkar ve meftundu. Cevdet de ona olan sevgisini, saygısını 1932 
senesinde neşrettiği İbni Batuta zeylinin başlangıcında göstermişti.

Bu iki arkadaşın aralarında gizli kalmış bir vak’ayı Cevdet ancak iki 
sene evvel bir münasebele, gülerek bana anlatmıştı,

Cevdet, Müze Kütüphanesi’nde tedkikatla meşgul olduğu bir sırada 
kütüphanecinin uzun müddet gelemeyişinden çalışması sekteye uğramış, 
bundan çok müteesir olduğunu arkadaşı Mustafa görünce, Cevdet’i gizlice 
kütüphaneye çıkarır ve üzerinden kilitlermiş. Cevdet de kilit altında, orada 
unutulmak tehlikesini de göze alarak çalışırmış.

Bu küçücük olgu Cevdet’in okuma aşk ve hırsı ile her şeyi göze 
aldığını arkadaşının da bu temiz ve ateşli arzuyu görerek vazifesini bile 
unuttuğunu göstermez mi?

Her gün daha ziyâde tanıdığım, daha ziyâde saygı ve sevgiye lâyık 
bulduğum Cevdet Âsâr-1 Âtika Müzeleri müdür vekâletinde bulunduğum 
1929 senelerinde bir gün müzeye geldi. Kendisine mahsûs temiz, cazip 
sözleri ile Ayasofya’da yığın halinde birçok evrâk ve tarihî vesikaların 
bulunduğunu, buna evkâfça bir çare bulamadığını, beraber gidip 
görmekliğinizi teklif etti. Gittik. Cidden görülecek bir hâl idi.

Şimdi Ayasofya Müzesi’nin bilet verilen gişesinin arkasından yukarı 
tabakalara bir merdiven çıkar. İşte bu merdivenin tekmil basamakları 
tamamen evrâk ile dolu ve üzerleri toz, toprak, süprüntü ile örtülü idi.

Beraberce bazı tomarları aldık, gözden geçirdik neler yoktu, 
neler...Siyakattan, divanîden başlayarak her cins yazıyı taşıyan bu evrâkın 
arasında fermanlar, kayıtlar, emirler, senetler, defterler, bulunmakta; tarih
lerine nazaran da bir kaç yüz senelik şeyler olduğu anlaşılmakta idi.
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Bunlar mâliyeye , evkâfa, askerliğe, her şubeye ait bir hazine-i evrâk 
idi.

Bu işin bir de müzeler kanalı ile takibine karar vererek; bunların 
sandıklara doldurularak muvakkaten Topkapı Sarayı’na nakli için Maarif 
Vekâleti’nden izin ve tahsisât istenilmişti.

Bu teşebbüsten o gün Cevdet’in duyduğu sevinç ne büyük idi. Bunu 
kendisine iş edinen Cevdet uzun müddet arkasından koştu. Kendisini 
sevenlerden rica etti. Hayli müddet sonra gelen tahsisatla toprak ve 
molozlar arasından ayrılan bu tarihsel belgeler sandıklara dolduruldu.

Cevdet ekseri sabah gelir, bu toz deryası arasında çalışmayı zevkle 
takib ederdi. Tam 978 sandık olan bu vesâik bu gün Hazine-i Evrâkttâ\x.

Ulusal tarihimizi, varlığımızı aydınlatacak olan bu belgeleri işte 
memleketini milletini seven Cevdet kurtarmıştı.

Bundan sonra Cevdet bu yolda daha büyük bir cidale atılmıştı. Bir 
taraftan tarihî vesikaları yazıyor, okuyor, not alıyor, diğer taraftan da 
bunların muhafazası ve kurtarılması için koşup uğraşıyordu.

Bu sırada kalbindeki kuvvetli aşk onu mühim bir tesadüfle 
karşlaştırdı. Her nasılsa Bulgaristan’a satılan evrâk taşınırken düşen bazı 
parçaları çocuklardan 20 kuruşa satın aldı.

İşte bunun üzerine artık Cevdet sesini tamamen yükseltti. 17/5/1931 
tarihli matbû bir dilekçe ile Başvekâlete kadar müracaat etti.

Memleket ve ilim sevgisi ile yazılmış olan bu ariza cidden mühimdi. 
Aynen neşredileceğini umduğum için burada tafsiline girişmeyeceğim. Bu 
müracaat her taraftan çok önemle karşılandı. Nihayet ele geçen (53) çuval 
vesika geri getirildi.

Cevdet’in tam medenî bir insana yaraşır doğru sözlü dilekçesinin 
muvaffakiyetli bir sonucu da bu oldu.

Cevdet bu müsaid zeminden istifade ederek İstanbul Tapu 
İdaresi’ndeki eski defterlerin de Hazine-i Evrâk’a verilmesi için müracaat 
etti.

Muvafakat cevabı gelince; müzelerden verilen bir memur ile beraber 
orada çalışmaya başladı. O sırada hastalanmasına rağmen mesâisine devam 
etti. Binden fazla ve hicrî 600 senelerinden başlayan bu defterlerin bir 
fihristini de yaparak teslim etti.

Cevdet hastalığı dolayısıyla muallimlikten çekilmeye mecbûr 
olmuştu. Fakat, rutubetli mahzenlerde, tozlar arasında fahrî belki de 
cebinden masraflar ederek çalıştı. Bu defterleri de kurtardı.

Hazine-i Evrâk’a nakli kâbil olmayan bu defterler, ortada kalınca 
Cevdet yine telaşa düştü. Nihayet muvakkat bir zaman için Topkapı Sarayı 
Müzesi’nde eski hazine koğuşunda bir odaya naklolundu.
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Ekseri günler gelir, sevgi ve ihtimam ile bu defterlerin durumları ile 
meşgul olurdu ve lüzum gösterdiği şeyler yapılırdı.

Fakat bunlardan bozulanının tedkiki için bir iki zata gösterilmesinden 
hiçte memnun olmamıştı.

Zâten bir müddet sonra adliye yangını kendisini bir kat daha 
sinirlendirdi, hasta etti. Bu defterlerin ahşap bir binada kalmasını doğru 
bulmuyor, başka bir yere kaldırılması için ısrar ediyordu. Fakat şikayet 
halini alan bu arzusunu yapmak imkânı bulunamıyordu. Her nedense o 
vakit Hazine-i Evrâk Tasnif Başkanlığı’nda bulunduğu halde oraya nakline 
taraftar olmuyordu.

Fakat bir müddet sonra bu defterler kendisi ile arkadaşı Bay 
Musa’nın Nezâreti altında Hazine-i Evrâk’a götürüldü. Her gün biraz daha 
sıhhatini kaybeden, eriyen Cevdet; beş altı asırlık (L008) adet defteri de 
ölümden kurtardı. Lâkin Hazine-i Evrâk’ta çalışırken bir kâğıdın elini 
kesmesi yüzünden çektiği ıztırab uzun sürdüğü gibi kendisini bir kat daha 
har ab etti.

Pek sevdiği ve hattâ biraz kıskanç davrandığı vesikaların arasından 
ayrılmaya mecbûr kaldı. İstifa etti. Ele geçerse bu istifanâmenin neşri de 
gereklidir.

Cevdet eski ve girift yazılan, bilhassa siyakat yazılannı okumakta 
büyük bir meleke sahibi idi. Bilhassa geniş bilgisi pek çok noktalann 
çözülmesinde de âmil olurdu. Şunu da söylemek gerektir ki kendi 
kanaatinden caydırmak müşkülce idi. Bilfarz bir gün dört beş kişilik bir ko
misyonda kûfî ile yazılmış eski Arapça bir tarihin okumasında aramızda 
ihtilâf çıkmıştı. Diğer arkadaşlarla bir noktada toplandığımız hâlde, O, bir 
türlü görüşünü değiştirmedi. Bu gibi bir metni okumasında, yahut bir eserin 
müellifini, mahiyetini tayin husûsunda epeyi ihtilâflarımız olurdu. Bazı 
günlerde kütüphaneye gelerek muhtelif kitapları tedkik eder, nokta-i 
nazarını kabul ettirmeye çalışırdı. Bu sûretle mühim birçok hakikâtler mey
dana çıkardı.

Cevdet’in geniş ve yüksek bilgisini, muallimlik hayatını, elbette öğ
retmen arkadaşları, yetiştirdiği değerli talebeleri tam bir salâhiyetle söy
leyecek ve yazacaklardır.

Mamafih bizim burada kısaca anlattığımız candan çalışmaları ile 
kurtardığı binlerce sandık dolusu tarihsel evrâk, binlerce defter bir ömre 
değer, her faniye nasip olmayacak büyük hizmetlerdendir.

Yurdunu çok seven, ulusuna saygısı büyük olan Cevdet tarihine de 
pek bağlı idi. Onun bir zerresinin kaybolmasını istemezdi. Bir vesikanın 
kaybolması, bir mezar taşının kırılması onu hasta eder, ağlatırdı. Fakat
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duyduğu bu acı ile içten gelen temiz istekle yaptığı teşebbüslerinde de 
muvaffak olurdu.

İşte Cevdet’in memleketine kazandırdığı bu vesikalar senelerce 
ledkik ve neşredildikçe onun ruhu şâd olacak, kendisi de Türk ulusunun 
kalbinde gömülü kalacaktır.

55 TEŞNER
Alman Müsteşriklerinden

Mcslekdaşım profesör Dr. Reşer yakında ölen muallim M. Cevdet’in 
adına çıkarılacak bir kitap için tarafınızdan tertib edilen sualleri göndererek 
benden de mütalaa istemişti.

Cevdet’in ölümüne pek yandığım için evvelâ dostlarına en samimî 
taziyetlerimi bildirmenizi dilerim. Merhûmu çok takdir etmiştim ve 
hakkında pek iyi hatıralar edinmiştim.

Kütüphanesini İstanbul Belediyesi İnkdâb Müzesine, vasiyet edişi 
beni pek ziyâde mütehassıs etti. Bu münasebetle onun koleksiyonlarından 
ve toplamış olduğu kıymetli vesikalardan herkesin istifade edeceğine 
seviniyorum. Cevdet böyle yapmakla ilim âlemine unutulmaz bir hizmette 
bulunmuştur.

Onun hakkında bastırılacak bir kitabın plânını ben ancak takdir ile 
karşılarım. Müsaadenizle şunu da söylemek isterim ki: “Merhûmun bütün 
dostlarının yazıları ve fotoğrafları kitaba konmasın:

I. Yalnız birisinin ve meselâ; nâşir olmak sıfatı ile sizin yahut en 
yakın dostlarından birisinin yazısı konsun ve eserde yalnız Cevdet’in 
fotoğrafı bulundurulsun. Ancak bu sûrededir ki kitap hakikî olarak 
merhûmu tebcile yarayacaktır. Aksi takdirde onun tebcili vesilesiyle yazı 
ve fotoğrafları bulunanların tefahürüne meydan verilmiş olacaktır. Bu 
itibarla tek bir biyografinin ve yalnız Cevdet’in fotoğrafîsinin bulunmasını 
tavsiye ederim.

II. Merhûmun neşriyâtının bir listesi
III. İlmî metrûkâtınm neşri
IV. Kütüphanesinin katalogu hakkında tamamen hem fikrim. Yalnız 

şu arzumu ifadeye de müsaadenizi rica ederim ki bunların cümlesi kemâl-i 
dikkat ve ihtimamla ihzar edilmiş olsun. Ve kataloğa yazma kitapları da 
girsin. Ancak bu sûrededir ki kitap fevkalâde kıymetli olur.

Cevdet’in hayatı ve mesâisi hakkında fazla bir şey 
söyleyemeyeceğim. Onu 1930 senesi sonbaharında İstanbul’da 
bulunduğum vakit tanımış ve ikimizi de ahîler ve fütüvvet teşkilâtı 
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hakkındaki çalışma ve araştırmalarımız birleşmişti. Onunla daima bu 
meseleler hakkında konuşurduk ve yazma fütüvvetnâmeleri görmek için 
birkaç defa kütüphanelere birlikte gitmiştik. Cevdet bana yazma nâdir 
eserleri gösterirdi ve izâhât verirdi. Daha sonra bu mevzûıar üzerindeki 
neşriyâtımızı mübâdele. ettik. Ben kendisine ahîler hakkındaki 
makalelerimi, o da îbni Batuta’ya yazmış olduğu zeyli göndermişti.

Benim onunla kısaca tanışmamdan ve eserlerinden şu intibâı 
edinmiştim ki: O hiçbir menfaat mukâbili olmayarak fütüvvet mesleği ile 
meşgul olmuş ve yorulmak bilmez bir gayretle birçok kıymetli vesikalar 
toplamıştı.

Yukarıda adı geçen kitabın ikinci ve üçüncü ciltleri de çıkarılmalıdır. 
Bu eserin tamamlanmasına mani olduğu için ölüşüne fevkalâde acıyorum 
ve bu münasebetle bırakmış olduğu İlmî eserlerin neşri ile bu ziyam bir 
dereceye kadar telâfisini gönülden istiyorum. Bundan dolayıdır ki 
çıkaracağınız kitabın plânını iyi buluyor ve takdir ediyorum. Bu, şüphesiz 
merhûm için yapılacak en güzel bir tebcil vesilesidir. Bu tekemmül etmiş 
adamın ölümü kolaylıkla telâfi olunamaz sanıyorum. Yakında İstanbul’u 
tekrar ziyâretimde kendisini artık göremeyeceğim için de pek teessür 
duyuyorum. Hakkında ve güzel plânınızın muvaffakiyeti husûsundaki arzu 
ve temennilerimi izhara müsaadenizi rica eder ve ihtiramlarımın kabulünü 
dilerim.

56 TOLUNAY ATSIZ
Muallim

1929 yılında idi. Merhûm Cevdet liselerden Farsça henüz 
kaldırılmadığından Erenköy Kız Lisesi’nde muallimlik yapıyordu. Ben o 
zaman dokuzuncu sınıfta idim. Talebenin bir çoğu bu yeni başladığı derse 
karşı fazla bir alâka duyuyordu. Esasen Cevdet de bu yabancı dili ne kadar 
mümkünse o kadar güzel anlatıyor ve ders yılı ilerliyordu. Bir aralık 
liselerden Arapça ve Fasçanın kaldırılacağı şayiâları kuvvetle ortalıkta 
dolaşmaya başladı. îşte bu sıralarda idi ki sınıfımızın ileri gelen 
yaramazlarından bulunan ve maarif erkânından çok nüfûzlu bir şahsa 
mensub olan bir arkadaşımız Cevdet Hocayı -talebe kendisini böyle anardı- 
o gün çocukluk sâikası ile olacak, bizi güldüren, fakat bu gün acı acı 
düşündüren bir hâdiseye karıştırdı.

Muallim her zaman olduğu gibi çok büyük bir ciddiyetle şimdi 
hatırlayamadığım bir ders verdi ve yine her zaman olduğu gibi bize anlayıp 
anlamadığımızı, izâha muhtaç bir yerin kalıp kalmadığını sordu. Böyle biı 
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suale muhatab olan bir sınıfta herkes iyi bilir ki bir iki saniye süren mutlak 
bir sükûn hasıl olur. Anlayanlar anlamayanları görmek için susarlar. 
Anlamayanlar ise bu sanki bir hata imiş gibi bunu sezdirmemek üzre 
susarlar. Muallim: “Anladınız mı?” diye sualini tekrarladı. İşte tam bu 
sırada az yukarıda bahsettiğim bu fazlaca yaramaz arkadaşım hepimizi 
büyük bir şaşkınlığa uğratan şu cevabı verdi: “Oui monsieur!”. Sınıftaki 
sessizlik daha fazla derinleşti ve bütün muallimlik hayatında ve hattâ 
dıyebilerim ki, bütün ömründe böyle bir cevab almamış, hattâ böyle bir 
hâdiseyi aklından bile geçirmemiş olan Cevdet Hoca tarif edilemez bir 
asabiyetle kürsüden indi. Bu sözleri söyleyen arkadaşımızın üzerine doğru 
giderek onun kolundan yakaladı ve dışarı çıkmasını, gözüne 
görünmemesini ihtar etti. Hepimiz korkmuş ve sinmiştik. Bu arada duy
duğumuz en şiddetli cümle:

- Sen bir Ermeni kızı mısın, sen Türkçe bilmiyor musun?
oldu. Bu cümledeki çok büyük manâyı o zamanki zihniyetimiz ihâta 

edememiş, hattâ maalesef düşünürken bile bütün bir sınıfı kızartması icab 
eden bu cümle aramızda bir alay mevzûu olmuştu. Aradan yıllar geçti, bir 
kısmımız Cevdet’i daha yakından ve daha iyi tanıdık. Ve ancak o zaman 
anladık ki Cevdet’in yakından duyduğu ıztırab çok derin ve çok şâyân-ı 
hürmettir.

57 UBEYT B. ÖCE
Muallim

Bundan tam yirmi yıl evvel 1915-1916 ders yıh idi. Yeni doğan bir 
şöhret onun terbiye kürsüsünü almış ve o bize, küçük sınıflara gramer 
öğretmenliğine verilmişti.

Onu ilk önce işte bu gramer hocalığında tanıdım. Temiz, muntazam 
bir yüzü, uçuk bir benzi vardı. Çok sade, çok babayâni, fakat çok intizamlı 
giyinmişti. Derse yukarıdan aşağıya kadar ilikli kadife yakalı, kahve renkli 
bir palto ve elinde bir iki kitapla gelmişti. Kürsüye çıktı, selâm verdi, sağa 
sola bir göz gezdirdi, sonra paltosunu çıkararak katladı, ihtimamla 
kürsünün üstüne yerleştirdi. İçinde yine yukarıdan aşağıya kadar ilikli bir 
redingot vardı.

Hiç kırgınlık hissi vermeyen çok tabii bir alâka ile dersine başladı. 
Tavrı heyecansız, ifedesi muttarit, fakat çok düzgündü. Sinirlendiğine hiç 
rast gelmedik. Kahkahasını da hatırlayanımız yoktur.

Uykusuz mu idi? Hayır. O en yüksek teheyyücü irâdesine râm eden, 
en derin ıztırabı sinesine bastıran, en büyük neşeyi dudaklarının köşesinde 



OSMAN ERGİN 607

küçük bir tebessümle boğan bir kudretti. O gönülleri birden kapan, ruhları 
birden çelen kamaştırıcı, sürükleyici bir varlık değildi. Benliklere damla 
damla sızan ve sine sine yerleşen yüksek bir saygı, hakiki bir sevgi idi.

Bilgi ihtirası ölçüsüz bir sevgi ile bütün hüviyyetini sarmıştı. İlmin 
her alanında at oynatmış bir ansiklopedik idi. Her zaman okurdu, yazardı 
toplardı ve bize de okumayı, yazmayı, toplamayı öğretmeye çabalardı. 
Okuyarak yaşadı, okuyarak öldü.

Ömrünü irfana vermiş, irfanını benliğimize katmıştı. Bu gün 
benliğimizde irfanı, irfanımızda benliği yaşıyor. Aziz hatırasına hürmet ve 
şükran.

Hayatında en çok Cevdet Paşa’nın tesirinde kalmış, ona nihayetsiz 
bir incizab ile bağlanmıştı. Ondan bahsederken gözleri başkalaşır, sesi 
değişir, adeta bir vecd içinde kalırdı.

Denilebilir ki Cevdet Paşa onun için ideal bir âlim tipi idi. Ondan 
bahsetmek, onun hayatını anlatmak en büyük hazzı idi.

“1238 tarihinde Lofça da doğdu, babası Istabl-i Âmire payelülardan 
Hacı İsmail Ağa’dır” diye başlar, müderris Cevdet Efendi, Dârülmuallimin 
müdürü Cevdet Bey, Maarif-i Umûmîye Nâzın Cevdet Paşa diye de onun 
sırası ile memurluk hayatını anlatır, uzun uzun biyografisini yapardı.

Sonra kendi tâbiri ile Vambery Bey ve Profesör Konoş yakından 
tanıştığı, çok seviştiği bilginlerdi. Bunlara bilhassa başka bir teveccüh ve 
saygısı vardı. Türklüğe karşı gösterdikleri ilgiyi hem takdir eder ve hem 
şükranla karşılardı. Bize de daima, Türklere düşen ödevlerin Türklerden 
başkaları tarafından yapılmakta olmasının acılığını anlatırdı.

Bize hakiki Türk tarihinden, Türk medeniyetinden ilk bahseden o 
olmuştu. Kudatgu Bilig’i ilk önce onun dilinden duyduk. Ergenekon’u 
ondan dinledik. Orhon Âbidelerini bize o anlattı.

Rüstem Paşa, Yeni Cami, Süleymaniye gibi Türk dehasının 
âbidelerini bize bir bir gösteren ve anlatan o idi. Topkapı Sarayı’nın o 
zamanlar tılsımlı kapılarını açtırıp, saltanatın iç yüzünü kanlan ile kirleri 
ile önümüze seren o idi.

Vatan mavi kıyılarından yeşil vadilerine, yeşil vadilerinden çıplak 
steplerine kadar yer yer ve alev alev yandığı günlerde rast geldiği biz 
çocuklannm inanlannı yükseltmeye uğraşan o idi.

Ona borçluyuz. Bizde ödenmez hakları vardır.
Mektebte hocamızdı, bize arkadaşlık ederdi. Mektebten aynldık, 

arkadaşımız oldu. Fakat hocalığını bırakmadı, bırakamadı. Bu iki 
husûsiyeti en yüksek bir meharet ve bilgi ile birleştirmiş, gönüllerimizi 
sevgisi ile dimağlarımızı yüksek bilgisi ile kendine bağlamıştı.
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Koyu elâ gözleri, sevgi ve şefkat kaynağı olan ruhunun aynası idi. 
Iztırablarımızı çok defa o kaynağın zemzemleri ile yıkar, serinlerdik.

Serâpâ irfan ve fazilet olan şiân, emsâlsiz tevazuunun altında 
saklanırdı. Fakat bu tevazuu ne yazık ki onun hakkı olduğu kadar 
tanınmasına engel oldu.

Namık Kemâl, Abdülhak Hâmid’e tevazuun ifratı, nimete küfrandır, 
demiş! Hoca, bu küfranın cezasını fazlasıyla çekti.

Çok defa kıymetlerini elden çıkarttıktan sonra anladığımız varlıklar 
için!

İnci agûş-ı sedeften dür olur kıymetlenir
derdi. Şimdi bizde kendisi elimizden uçtuktan sonra, onu 

kıymetlendirmeye çalışıyoruz.

58 ZİYAEDDİN FAHRİ FINDIKOĞLU
İstanbul Üniversitesi Felsefe Doçenti

Henüz bilgi hayatı yakın siyasî endişelerden ve ihtiraslardan 
kurtulmamış olan Türkiye’de öteden beri bilgiç diye geçinenlerin çoğu 
gayet tabiî olarak, aynı zamanda birer siyaset adamıdırlar. Ölümlerinden 
sonra arkası sıra ağlayanlar ve acılarını etrafa tebliğ edenlerin sayısı hayli 
çoktur. Fakat bir kısım insanlar, mizaçları ve tipleri dolayısıyla, böyle 
ihtiraslı ve alâkalı bir hayata yabancı kalırlar. Bilgi sahasında emek 
sarfettikleri zaman yalnız kendi âlemlerinde bir tatmin kaynağı yaratmaya 
çalışırlar. Bu tipe mensub olanların sayısı cemiyetlerde İçtimaî değerlerin 
birliği veya başkalaşması denen hâdise ile yakından ilişiklidir. Sadece 
düşünmüş olmak, bilmek için düşünen bu sınıf bilgiçler bizde İçtimaî 
yapımız neticesi olarak, hemen yok gibidir.

İşte ölümü ardı sıra adına bir hatıra kitabı çıkarılan M. Cevdet, 
memleketimizdeki bu çeşit nadir adamlardan biridir. Altı seneye yakın bir 
ayrılıktan sonra Türkiye’ye geldiğim zaman adı çıkmış birçok adamla
rımızın ölmüş olduğunu gördüm! A. Naim, Şevketi, Cenap Şahabeddin, 
Akçura, Abdullah Cevdet, M. Cevdet... samimî olarak itiraf edeyim ki, 
bunların içinde ilk önce üzerinde durduğum ilk isim sonuncusu oldu. 
Neden? Bu sorgunun cevabını açıkça söylemeye ne bu sahifeler, ne de 
zaman ve içinde bulunduğumuz tarihî çağ müsaid değildir. Hele bunlardan 
bir kaçını yarınki müverrihlerin yarıcı neşterine bırakmak daha doğru 
olacaktır. Fakat M. Cevdet temiz ve lekesiz kaldığından hakkında her şeyi 
şimdiden açıkça söyleyebiliriz. Başkaları ne derse desin, Cevdet’in yaşayışı 
başlı başına bir fazilet hikâyesidir.
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Uzun yıllar muallim mektebinde hocalık ederken, bir taraftan da yazı 
âlemimizde çalışan Bolu’lu Cevdet’in Türk kültürünün tarihine, inkişâfına 
karşı derin bir alâkası vardı. Ahiler hakkında ilk neşriyâtı yapanlardan 
biriydi. Son zamanlarda Bulgaristan’a kaçırılan Türk hazine-i evrâkınm 
ortaya çıkmasında ve geri- getirilmesinde unutulmaz bir rol oynadı.

M. Cevdet, memleketimizde görülen bir nevi kültür adamlarından 
biridir. Avrupa’da bulunmuş, hattâ Durkheim, Bergson gibi Fransız 
feylesoflarını dinlemiştir. Türkiye’deki İbni Haldunculuğun son 
mümessillerinden biriydi. Arap müverrihinin “asabiyet” nazariyesine millî 
tesânüd manâsı vererek hayatımıza tatbik etmeyi düşünürdü. Bu mevzû 
etrafında yaptığı tedkikleri bir kitap halinde neşretmek tasavvurundan bana 
hararetle bahsetmiş, fakat malî imkânsızlıkdan ötürü birçok tedkikleri gibi 
bunun da yazma halinde kaldığından söylemişti. Gerek buna ait, gerek bazı 
harsî meseleler etrafındaki araştırmaları, çok iyi bir terbiye ve içtimaiyât 
mecmuası olan, fakat şimdi, bizde her mecmuanın başına geldiği gibi 
batmış bulunan Tedrisât ve Muallimler mecmuaları ile neşretmişti.

İki sene önce neşre başladığım iş ile de yakından alâkadar oldu ve 
yardım etti. Memleketimize Avrupa’dan ilk giren fen kitapları üzerine bir 
tedkik ile Hazine-i Evrâk’ta bulduğu bir vesikadan //de bahsetmişti, //i, 
Türkiye’nin on dokuzuncu asır harsı için bir araştırma kaynağı yapmak 
istiyor ve bize daima bu gerekliği bir genç heyecanı ile anlatıyordu.

Kâtip Çelebi, Farabî ve îbni Haldun hakkındaki tedkiklerini de İş'in 
ikinci cildinde neşredecektik. Bu değerli muallim yine İş için Farabî’nin, 
el-Medinetü’l-fazda'sini tercümeye başlamıştı. İnsafsız ölüm bu ve bunun 
gibi birçok çalışma planlarını durdurdu.

İlmî kıymeti ve âlimliği hakkında söz söyleyebilmek için bütün yazı
larının biraraya toplanması gerektir. Bildiklerime göre verebileceğim hü
küm şudur: Cevdet, bizde şarkvâri bir ebediyat ve kültür müverrihliği 
yapmış olan Ali Emirî ile Avrupavâri âlimimiz olan Köprülü Fuad tipleri 
arasında orta bir mevkii işgal eder. Tedkik ve araştırma usûlü ne birincisi 
gibi pejmürde ne de İkincisi kadar usûllü, sistemli, derli topludur.

Cevdet’in seciyesi hakkındaki mütalaaları onu daha yakından 
tanıyanlara bırakmalı. Yalnız iki noktaya iş’ar edeceğim:

Cevdet’in kendi halinde, sessiz ve gürültüsüz çalıştığını söylerken 
onun münzevî olduğunu, cemiyetten ayrı yaşadığını düşünmüyoruz. 
Bilakis yalnız yaşarken kendinde cemiyeti bulanlardan idi. İçinde 
Türklüğün mukaddes ateşi yanardı. Ağaoğlu Ahmet’in naklettiği 
hatıralardan da anlaşıldığı gibi Anadolu Türklüğü dışında Azerbeycan’da 
millî gaye için çalıştı. Senelerce muallim mektebinde bir mürebbî nesli 
yetişdirdi. Onun bu ateşini en ziyâde herkesin bildiği Hazine-i Evrâk 



610 MUALLİM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

meselesinde görülür. Başvekil İsmet İnönü’ye gönderdiği beyânnâme millî 
asabiyeti din halinde güttüğünü göstermez mi?

İkinci nokta da şu: Cevdet’de her insanda bulunan tabiî bir arzu 
takdir edilmek arzusu oldukça kuvvetli idi. O takdiri etrafında bulmadıkça 
azap duyuyor idi. Hele takdir yerine vaki olduğu gibi tekdir ve cezaya 
maruz kalışı kendisinde bir nevi asabiyet vücuda getirmişti. Eğer ölümünde 
ruhî sebepler aramak lâzımsa bu sebeplerden biri ve belki birincisi 
muhakkak ki takdir edilmemek acısıdır. Bu acı, hiçbir zaman Cevdet için 
ahlâkî bir nakısa sayılamaz. Eğer bir nakisa varsa o daha ziyâde Cevdet’i 
yerinde ve değeriyle takdir etmeyenlere aittir.

Cevdet’in ölümü ardı sıra birkaç dostunun gösterdiği alâka, yalnız iyi 
bir adamı yeni yetişenlere tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda hasis ve 
maddî menfaatler peşinde koşmak terbiyesini bizzat yaşadığı hayattan alan, 
iyi adamların bir hiç bahasına sürüklenip gittiğini görürken kendilerim 
belki haklı olarak aksi yolda, yani “pratik adam olmak” denen mideci bir 
gaye için yetiştiren gençlere iyi ve lekesiz kalmış insanların da 
bulunabildiğini, böyle olanların ölümlerinden sonra da anılabileceğini 
gösterecektir.
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YERİNDE BİR İZAH DAHA

Kitabın bu kısmına Cevdet’in şimdiye kadar basılamamış olan bütün 
yazılarını koymak lâzım gelirdi. Esasen bıraktığı notların ve vesikaların 
neşrini de vasiyet etmiş olduğu için bunu yapmak bir bakımdan bizim için 
bir vicdan borcu idi. Fakat bu kitabın 359-373. sahifelerde de anlatıldığı 
gibi Cevdet’in 40-50 cilt teşkil edecek kadar notları ve vesikaları varsa da 
bunlardan neşredilecek derecede tamamlanmış ve hazırlanmış olanları 
hemen yok gibidir. Bununla beraber kitabın bu kısmını büsbütün boş 
bırakmamış olmak için Cevdet’e ait beş yazı ile vesikalardan bir kısmının 
fotoğraflarını neşredeceğiz.

Bu yazı ve vesikalardan:
A. Cevdet’in îbni Haldun risalesi hakkında bu kitabın 332-333. 

sahifelerinde izâhât verilmişti. Evet, eser tamam değildir. Fakat bu şeklinde 
bile neşrinde faide görüldüğü için aynen neşrediyoruz. Eserin kapağına 
Cevdet’in yazmış olduğu fıkralar ve hulâsalar münderecâtını, maksadını ve 
gayesini gösterdiği için fazla bir şey söylemeye lüzum görmüyoruz. Ancak 
eseri çizdiği program dairesinde tamamlayamamış olduğuna acıdığımızı 
söyleyebiliriz.

B. Türk tıp tarihi hakkındaki ikinci yazıyı Cevdet sağ iken aziz 
arkadaşı Doktor Süheyl Ünver’e -onu Türk tebabeti hakkında Hurlandırmak 
ve aynı zamanda mecmuası ile neşredilmek üzere- not hâlinde vermiştir. 
Doktor şimdi bu notlan derleyip toplayarak basılabilir bir hale getirmiş, bu 
sûretle hem mesleğine ve Türk kültürüne, dolayısıyla ilim âlemine hem de 
arkadaşı Cevdet’e bir hizmet etmiştir.

C. Siyakat yazısı ve rakamlan başlığını taşıyan yazı da yine Doktor 
Süheyl Ünver’in himmetiyle basılabilir bir hale getirilmiştir. Yalnız Türk 
kültürü değil bütün ilim âlemi bu husûsta Cevdet’ten daha dolgun ve olgun 
bir eser beklerdi. Toplamış olduğu vesikalara, çalışmış ve çalışmakta 
bulunduğu sahalara bakılırsa yaşasaydı yahut yaşadığı müddetçe sıhhati 
yerinde olsaydı Cevdet’in bunu yapacağında hiç şüphe yoktu.

Yalnız şunu söylemekten kendimizi alamayız ki! Her ne kadar bu 
şekilde bile böyle bir yazının neşri bilhassa çok kıymetli vesikaları ve bu
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işe ait bibliyografyayı ihtiva etmek itibarı ile faideden hâli değilse de 
verilen izâhât doyurucu değildir.

Evvelâ, siyakatin tarihi karanlık bırakılmış, işin içine girilememiş, 
yazının başlangıcı bulunamamış ve gösterilememiş, hattâ siyakatin lügat 
manâsı bile anlatılmamıştır.

İslâm dünyasında 1300 seneden beri îcad edilen bütün yazıların 
adlan az çok gördükleri hizmetlere ve tarihlerine delalet ettikleri, meselâ; 
talik, divanî, rihanî...hangi türlü yazılara denildiği, nerede, ne zaman ve 
hangi şahıs veya millet tarafından îcad edilmiş olduğu az çok bilindiği 
halde uzun müddet memurlara ve onların da havasına inhisar ettirilerek 
gizli tutulmuş olan siyakat yazısı bu kadarcık olsun malumâttan mahrum 
kalmıştır. Acaba bunun sebebi veya sebepleri nelerdir?

İslâm devletlerinin ilk teşekküllerinde bilhassa, Emevîler zamanında 
Suriye’de maliye işlerinde Rumların kullanıldığını ve maliye kayıtlarının 
Rumca yazıldığını biliyoruz. Aynı zamanda Mısır’da da bu işin kıpt 
denilen yerli ahâliye yaptırıldığı ve eski Mısır dil ve yazısının maliye 
kayıtlarında kullanıldığını öğreniyoruz. Arap dili ve yazısı zamanla 
tekemmül edince Rumca ve Kıbtice’nin yerine geçtiğini de kitaplar da 
okuyoruz. Hattâ, Cevdet bile bu yazısında diyor ki:

“Kıbtîler Mısır’da hesap ve malî işlerle meşgul olurlardı' Arap 
yazısına benzer bir yazı ile kayıt tutarlardı. Bunu zamanla Arap yazısına 
yakın bir şekilde değiştirmişlerdir. Arap yazısı XII. Miladî asırda başlar”.

Acaba Suriye’de Emevîlerin kullandıkları siyakat yazısı da Rum 
yazısından bozma olmasın! Tedkike değer bir mevzûdur.

Yahut siyakat yazısı çivi, hiyeroglif veya hiyeratik yazıları ile 
Fenikelilerin bu yazılardan çıkarıp şarka ve garba yaymış oldukları 
yazılardan biri midir? Bizde Hazine-i Evrâk’ın teşekkülü ve tarihî evrâkın 
tedkikine başlanması dolayısıyladır ki bu yazı ile uğraşacak ve eser 
neşredecek olanların bu noktaları araştıracakları şüphesizdir. Bir iki asır 
evvel böyle bir araştırmayı ve mukayeseyi yapmak mümkün olamazdı. 
Şimdi ise ilimlerin ilerlemesi, vasıtaların çoğalması sayesinde dünyada 
keşfedilmemiş meçhul bir yazı, anlaşılamamış ve okunamamış eski bir dil 
hemen kalmamış gibidir.

Cevdet; siyakat hakkında uzun bir şey yazmanın iş olmakla beraber 
oldukça mebzûl vesikalar bırakmış ve me’hazler haber vermiştir. Sayısı 
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yirmiyi geçen bu me’hazler risalede gösterilmiştir. Bu kitabın 513. 
sahifesinde Doktor Feridun Nafiz’in yazısındaki: “1933 yılında siyakat 
yazısı üstüne tetebbû yapıyordu îranşehir Kâzımzâde’nin küçük risalesine 
tam 18 RM (9 Türk lirası) vermişti” sözünden hem siyakat hakkında böyle 
bir eser olduğunu hem de Cevdet’in bu eseri getirtmiş bulunduğunu 
öğreniyor isek de Cevdet’in me’hazler arasında bunu göstermemiş 
olduğuna bakılırsa bu yazıyı daha evvel yazmış olacaktır. Herhâlde 
Kâzımzâde’nin risalesi de tedkike değer bir me’haz olmak lâzım gelir.

Ç. Dördüncü yazı İstanbul Üniversitesi Ordinaryüs Profesörlerinden 
Doktor Reşit Rahmetî’nindir. Kitabın 101-121. sahifelerinde bahsi geçen 
ve Cevdet’in sokak çocuklarının elinden beş kuruşa satın alıp Başvekil 
İsmet İnönü’ne göndermiş olduğu vesikaya göre yazılmıştır. Bu dünyada 
eşi az bulunan Uygur alfabelerinden birisi olduğu için genç âlimimiz Reşit 
Rahmeti bununla çok yakından alâkadar olmuş ve bu etüdü yapmıştır. 
Etüdün ilmî kıymeti ve ehemmiyeti hakkında söz söylemek benim için 
çizmeden yukarı çıkmaktır. Yalnız bu vesile ile şunu hatırlatmak isterim ki 
kese kâğıdı yapılmak üzere okkası üç kuruş on para gibi gülünç bir bedelle 
İstanbul maliye memurları tarafından “nef-i hazine kasdı ile!” Bulgarlara 
satılmış olan milyonlarca Türk vesikasının arabalarla götürülürken 
sokaklara dökülenleri arasından çıkan böyle bir tanesi bu kadar kıymetli ve 
ehemmiyetli görülür ve bir Üniversite profesörüne bu derece yüksek bir 
ilham menbaı, bir ilim kaynağı olursa acaba hacmi tonlara, sayısı 
milyonlara çıkan bu vesikalar arasında daha bunun gibi ne kıymetli 
hazineler, ne değerli defineler memleketten çıkmış gitmiştir? Bereket 
versin ki Cevdet’in -feryadı demeyeyim de tam yerinde bir tabir 
kullanayım- medenî cesareti sayesinde bu vesikalar hiç olmazsa hamur 
edilerek kese kâğıdı yapılmaktan kurtarıldı. Türk hükümetinin müracaatı 
üzerine Bulgarlar 57 çuval içinde bir mikdannı geri gönderdiler. Fakat 
ötekilerinin de herhâlde kıymetini anlayarak sakladılar. Geçenlerde Açık 
Söz te Bulgar gazetelerinden naklen fotoğrafı görülen bir vesika -ki Bulgar 
ihtilâlinde Sofya’da kurulan fevkalâde mahkemenin zabıtnâmesiydi- dan 
anlıyoruz ki Bulgarlar bu vesikaları imha etmemişlerdir ve günün birinde 
ilim âleminin istifadesine çıkaracakları da şüphesizdir. Çünkü bunlar yalnız 
Türklerin değil medeniyet âleminin malıdır. İşte ilim âlemine bunu da 
kazandıran M. Cevdet’dir. Ruhu bu vesile ile de şâd olsun.

D. Doktor Süheyl Ünver Cevdet’in bırakmış olduğu vesikaleri vaktin 
darlığı hasebiyle şöylece üstün körü gözden geçirerek alelacele seçmiş 
olduğu bazı parçaların fotoğraflarının bu kısımda neşrini münasip 
görmüştür. Bunlar arasında ilmiye salnâmesinde fetvaları ve imzaları 
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bulunmadığından bahsolunan bir kısım şeyhülislâmların imzaları ve 
yazıları ile yine şimdiye kadar bulunamamış ve görülememiş olduğu 
söylenen Fatih‘ten evvelki Osmanlı padişah ve şehzâdelerine ait bir kısım 
imza ve tuğların herhâlde büyük kıymeti olduğunda şüphe yoktur.

E. Bütün bunların sonuna da Cevdet’in 322-323. sahifelerinde bahsi 
geçen Tarihî Sözlük adındaki eserinin basılmış olan altı formasını da 
ekliyoruz, bu yarım eserin formalarının ötede beride metruk kalacağına 
Cevdet’in adına çıkan bir kitapla birlikte neşrini faideli gördük. Bu eserin 
134-193. sahifelerinde Cevdet’in notlarından toplanıp neşredilmiş olan 
tarihî tabirler ve kelimelerle bu altı formada geçen maddelerin birlikte 
okunması hayli faide temin edecektir sanırız.

İşte Cevdet’in kalan not ve vesikalarının da ileride bu şekilde olsun 
tertip ve neşrine himmet edilmesini Türk âlim ve mütefekkirlerinden rica 
ile söze nihayet veriyorum. O. E.
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İbni Haldun

Tarihî Mukaddemesi

Aristo ve İran hükemâsının talimine muhtaç olmadan bu 
hakikâtlere muttali oldum.

İbni Haldun

Bilinmesi lâzım olan şudur: İbni Haldun mu zamanımızdan beş 
yüz sene ileri dedir, yoksa siyasî hukuk profesörlerimiz mi beş yüz 
sene geridedir?

Gombloviç

Ben yalnız Auguste Comte ’dan evvel değil, İtalyanların 
Avrupa’da ilk içtimaiyâtçı diye zorla tanıtmaya çalıştıkları Viko’dan 
da evvel bir dindar müslümanın sakin bir dimağ ile İçtimaî hâdiseleri 
tedkik ederek derin fikirler ortaya koyduğunu göstermek istedim, İbni 
Haldun 'un eseri bizim bu gün Sosyoloji dediğimiz şeydir.

Gombloviç

1- İbni Haldun’un programı ile bugünkü içtimaiyât programlarının 
mukayesesi -Tarih tedrisinde usûl- Tarih felsefesi.

2- Mukaddeme ve metninden tercümeler.
3- Aslî vesikalar
4- Lügatçe

Yazan
M. Cevdet

1934

1 . Başlangıç: İbni Haldun’un altı yüz yıl evvel açtığı çığır ve yeni 
içtimaiyât ilmi -Profesör Gombloviç ve İbni Haldun- Viko, Montesque, 
Herder, Hegel, Agust Comte, Darwin, Marks nazariyeleri ve İbni 
Haldun’un mesleği Durkheim ve İbni Haldun.

Lise Talebesine

Bu kitap, Hicrî 732’de doğan Tunuslu büyük müverrih İbni Hal
dun’un altı yüzüncü yıldönümü vesilesiyle 1332’de Muallim Mektebi’nde 
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verilen konferansın bir kaç misli tafsilidir. Maarif Vekâiet-i Celilesi’nin 
emri ile sizin için yazılmıştır.

îbni Haldun tarihi en aşağı beşer yüz sayfalık 7 cilttir ki dört bin 
sayfaya yakındır. Arapçadır. Mukaddimesi, birinci cildi teşkil eder. 190 yıl 
kadar evvel Pîrîzâde Sahib Efendi tarafından ilâveler yapılmak sûreti ile 
Türkçe’ye çevrilmiştir. Büyük hacimde altı yüz sahifeyi geçmektedir. 
Mısır’da tab’ edilmiştir. Fakat tercüme, aslında olmayan birçok tumturaklı 
ifadelerle haşeviyâtı hâvidir. Zincirleme üslûpladır. Kamus’a bakmadıkça 
pek çok satırlarla tabirleri anlayamazsınız.

Tercüme edilmiş olması yine teşekküre lâyıktır. Fakat tercüme çok 
tedkike muhtaçtır. Biz tercüme ettiğimiz parçaları mümkün olan yerlerde 
aynen tercüme ettik. Soğuk düşen yerlerde mealini yazdık. îbni Haldun’un 
söylemediği ve söylemek istemediği şeyleri tercümeye sokmamaya 
çalıştık. Tercüme, bir elbisenin astarıdır. Ne de olsa yüzü değildir. İktidar 
varsa aslından okumaktır.

Sahib Efendi, mukaddemenin ancak beş kısmını tercüme eylemiştir. 
Altıncı kısmını birçok haşiyelerle beraber meşhur müverrih Cevdet Paşa 
[lügatçe kısmına bakınız] tercüme ve ayrıca neşreylemiştir.

§ îbni Haldun mukaddemesi tarih ve sosyolociyanın esaslarını 
gösterir yani milletlerle devletlerin hayatına hakim ihtiyaçları, sınıfların 
münasebetlerini ve İçtimaî tahavvüllerin kanunlarını anlatır.

Ehemmiyeti pek büyüktür. İkinci ve diğer ciltler, umûmî tarihtir. 
Türkiye’de ilk meskukât kolleksiyonu yapan ve sonraları Maarif Nâzın 
olan Subhi Paşa [lugatçeye bakınız], Mısır’da iken meşhur Mehmet Ali 
Paşa’nm emri ile ikinci cildi tercümeye başlamışsa da araya gaileler girmiş 
ve çok sonra İstanbul’da kısmen tercüme ve neşreylemiştir. İbni Haldun’un 
eserinde yabancı kavimlerin tarihine küçük bir hisse verilmiş ve en çok 
Arap, Fars, Türk ve Berber devletlerinin tarihleri tafsil edilmiştir. Müellifin 
Fas, Berber ve Endülüs ahvâline dair tetebbûâtı çok kıymetlidir. Çünkü 
mahallî ve şahsî tedkikleri de hâvidir.

Müellif, Timurlenk ile Şam’da görüşmüştür. Timur kendisini çok 
beğenmiş ve Semerkand’a götürmek istemiştir. Fakat İbni Haldun, 
hükümdarların yanında geçirilen hayatın bir azap olduğunu ve rakipler 
yüzünden bir felâkete uğramak ihtimalini emsâli ile bildiğinden 

gitmemiştir.
§ îbni Haldun, hicri 732’de Tunus’ta doğmuştur. 753 ilâ 784 arasında 

Tunus’ta, Fas’ta otuz yıl kadar mühim idâre işlerinde ve nihayet 
reisülküttaplıkta [lugatçeye bakınız] bulunarak fermanlar ve hükümdarlara 
mektuplar yazmaya memur olmuştur. Mısır da Türk hükümetini müteâkib 
tahta geçen ve Türk yetiştirmelerinden olan meşhur Sultan Berkuk 
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llugatçeye bakınız] zamanında 784’de îbni Haldun Mısır’a gelerek çok 
ikram görmüştür. Alenî dersler vermiş ve kadılıkta da bulunmuştur. 8O8’de 
orada vefat eylemiştir. Hayatında siyasî vazife de yapmış, 764’de 
Endülüs’e giderek Kaştala kralına elçilikle gönderilmiştir.

Kral, faziletine meftun olmuş Eşbiliye de ecdâdına ait olup 
Hıristiyanlar tarafından gasp edilen emlâkini vererek yanında kalmasını 
rica etmişse de koca adam kabul etmemiştir. Bir aralık memuriyetten bıka
rak çekilmiştir. Dört sene mütalaa ile vakit geçirerek meşhur mukaddeme 
ve tarihini yazmış ve şarka seyahatinde tashih ve ikmâl eylemiştir.

§ İbni Haldun mukaddemesinin büyük kıymeti, haricî müşahedelerle 
İçtimaî vakaları ihtiva etmesi, mukayeselerle tenkide ehemmiyet vermesi, 
hurafeleri toptan reddetmesi, hele İçtimaî hâdiseleri tabiî kanunlara irca 
eylemesidir.

İbni Haldun’dan evvel, tarih, yalnız haberlerden mürekkeb idi. 
İçtimaî sebeplerin zikri âdet değildi. Tarih, askerî vakalarla dolu olup 
medenî teşkilât ve İçtimaî sınıfların tedkiki, hele iktisadın cemiyette tesirâtı 
hatıra gelmemişti. îbni Haldun, misâlleri tabiat ve vakalardan çıkarmıştır. 
Gözlerini hep maziye dikmeyip yeni ve mahallî vakaları da tesbit 
eylemiştir.

Bilirsiniz ki fikirlerini ezberlenmiş bir düsturdan almayıp da hariçteki 
misâllere bakarak terkib ve tertib eylemeye istikra induetion usûlü derler. 
Garbın yeni ilimlerini bu usûl doğurmuştur. Halbuki skolastik usûle yani 
muayyen bir kitabın, muayyen bir üstâdın sözlerini senet sayarak 
muhakeme yürütmek ve zihnini harice değil haricî zihnine uydurmak 
âdetine esir olanlara bu istikra usûlü çok tuhaf, çok yorucu ve çok güç 
gelir.

İbni Haldun’un istikra ile yani hayat ve tabiattan çıkardığı fikirlerini 
garbın yeni âlimlerinin mütalaaları ile karşılaştırınca hayran kalacak ve 
sözlerini beş asır evvelin değil bugünün sözleri sanacaksınız. Görüşlerini 
beş asır sonra bile doğru diye kabul ettirmek ne büyük dehadır. Öyle 
olmasaydı Profesör Gombloviç gibi bir âlim îbni Haldun bizi beş yüz sene 
geride bırakmıştır der miydi?

Bu büyük adam, kâbileler arasında gezmiş, Mağrib, Endülüs, Mısır 
ve Suriye’yi görmüş, halk şiirlerini, halk sihirlerini, halk musikisini ve 
muhtelif milletlerde kıyafetler, sikkeler, İçtimaî teşkilât ve âdetleri tedkik 
ile bir medeniyet tarihi yazmıştır ki mukaddemesi bundan ibarettir.

îbni Haldun, mukaddemesinin başında eski ve yeni tarihçilerin 
mahiyetini, tarih yazışının şekillerini, müverrihlerin hatalarını ve 
kendisinin nasıl bir yeni usûl tuttuğunu ve içtimaiyât ilmini nasıl 
kurduğunu anlatmaktadır. Tercemesini şimdi göreceksiniz.



OSMAN ERGİN 619

Açtığı yolun bugünkü istikra ve müşahede yolu olduğunu da hem 
Gombloviç gibi yüksek bir âlimden dinleyecek hem de Durkheim’in 
dersleri ile yapacağımız mukayeseden aşikâre öğreneceksiniz. 
Tercememizde aslı bozmamaya çok çalıştık. Zira müellif, bu dibaceyi 
seciyeli1 yazmıştır, halli hayli güçtür.

1 Lügatçeye bakınız.
2 [ ] İşaretleri daima mütercimindir. M. Cevdet.

§ Arapça mukaddemesinin üçüncü sahifesinde diyor ki:
“Tarih, bütün milletlerde tedâvül eden ilimlerdendir, hem şehirliler, 

hem göçebeler tarihi severler. Hükümdarlar da, halk da tarih öğrenmek 
isterler. Âlimler de, câhiller de tarihî şeyleri anlamaya haristirler.

Tarih, devletlerle asırların haberlerinden ibarettir, sözlerden, 
misâllerden dokunmuştur.

Bunları meclislerde lezzetle dinlerler. Tarih bize hilkatin şe’niyetini 
gösterir. İnkılâpların keyfiyetini tanıtır. Hükümetlerin nasıl genişlediğini, 
milletlerin yeri nasıl imar eylediklerini, sonunda nasıl battıklarını anlatır. 
Fakat tarihin bir de iç yüzü vardır ki tahkikâttan ibarettir. Yani dünyada 
olup biten hadisâtın illetlerini inceden inceye aramak, vakaların sebeplerini 
derinden derine bilmektir. Bunun içindir ki tarih, hikmet [yani felsefe]2 
ilimlerinden sayılmaya lâyıktır.

İleri gelen İslâm tarihçileri günlerin haberlerini topladılar, yazdılar, 
kitaplara geçirdiler, fakat tufeyli tarihçiler, tarihe batıl şeyler karıştırdılar. 
İstedikleri şeyleri uydurdular, kitaplara zayıf rivayetler soktular. Onlardan 
sonra kitap yazanlar da bu çığırı tuttular. Bütün işittiklerini yazdılar. 
Vakayı ve ahvâlin sebeplerini düşünmediler, tarihlere geçen saçmaları 
reddetmediler.

[Bu adamlarda] tahkik meyli azdır. Basiret gözü çok defa zayıftır. 
Haberlerin yanlışları çoktur. Zâten tahkike gitmeyerek taklide sapmak 
insanların tabiatında kökleşmiştir.

İlimler üzerinde tufeyli yaşamak, uzun bir itiyattır. Lâkin hakkın 
saltanatına dayanılmaz. Batılların şeytanları, fikrin şimşekleri ile defedilir.

- Nakilciler, nakilden ve sayfa doldurmaktan başka bir şey yapmaz
lar. Fakat basiret, tenkid eder, sahihi batıldan seçer, hakikâti ışığa çıkarır.

Hülâsa tarihçiler, birçok kitaplar tedvin ettiler, milletlerle 
hükümetlerin tarihlerini topladılar. Amma emniyet edilecek tarihçiler azdır. 
Bunlar parmakların sayısını geçmezler.

İbni îshak, Taberî, Îbni’l-Kelbî, Vakıdî, Seyf bin Umere’l-Esedî, 
Mesudî ve diğer meşhur zatlar gibi. [Luğatçeye bakınız].
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Mesudî ile Vakıdî’nin kitaplarında bazı tenkid edilecek şeyler vardır 
ki, ehli arasında meşhurdur. Bununla beraber bütün müverrihler, onların 
rivayetlerini kabul etmişler ve tasnif husûsunda onların yoluna gitmişlerdir.

Görücü bir münekkid, bunların nakliyâtındaki sağlam veya çürük 
cihetleri bulmak için mikyasa mâliktir. Zira medeniyetin tabiî halleri 
vardır. Haberler ve rivayetler bu tabiî hâdiselere irca ve tevfik edilerek 
muhakeme olunur.

Mezkûr müverrihlerin tarihleri ekseriyetle umûmîdir. îki devletin 
[Emevîlerle Abbasîler] memleketlerine dairdir. Bunlardan Mesudî ve 
Mesudî’nin yolunu tutanlar, İslâm’dan evvelki milletlerle devletleri de 
yazmışlardır. Fakat bunlardan sonra gelenler umûmî tarih yazmaktan 
vazgeçerek husûsî tarihe geçmişler ve yalnız asırlar ile devlet ve 
memleketlerinin vekayi ve haberlerini kaydeylemişlerdir. Endülüs ve 
Endülüs’teki Emeviye müverrihi Ebu Hayyan gibi [lügatçeye bakınız], 
Efrikiye ve Kayrevan hükümetlerinin müverrihi Îbnü’r-Reşik gibi.

Bunlardan sonra gelen tarihçiler hep taklitçilerdir, akılları donuk 
adamlardır.

Bunlar, milletlerle devletlerin ahvâl ve âdetlerinde zamanın yaptığı 
değişikliklerden gafildirler. Evvelki asırların vekayii ile devletlerin ahvâlini 
maddelerinden tecrid edilmiş kalıplar gibi kaydederler. Onlar o havâdistir 
kı ası İlan kurcalanmamıştır. Bu haberler, o nevi haberlerdir ki cinslerine iyi 
bakılmamıştır. Fiilleri [mümeyyiz vasıfları] tedkik edilmemiştir. 
Taklitçiler, ortada dolaşan haberlere uyarak onları aynı ile tekrar ederler. 
Fakat zamanlarında zuhur eden yeni hükümetlerin ahvâlinden gafildirler. 
Yazdıklan, yeni milletlerin ahvâlini tasvirden âcizdirler.

Bu taklitçi müverrihler, bir devleti zikre girişirlerse haberleri bir 
diziye sıralamaktan başka bir şey yapmıyorlar. Nakil ve rivayetleri 
mevhum da olsa, doğru da olsa muhafaza ediyorlar, o devletin ilk hâlini 
tedkik etmiyorlar, nihayet doğup batışının illetini yazmıyorlar.

Onun içindir ki bu kitaplara bakan, devletlerin başlangıçtaki ahvâlini 
öğrenmek, devletlerin birbirini tazyik ve takib eylemeleri esbâbını teftiş ve 
tedkik eylemek, hükümetler arasındaki mübâyenet ve müşâbehetlere dair 
kanaat verecek maddeler aramak ihtiyacında kalır. Biz mukaddemede 
bütün bu meseleleri yazdık.

Bunlardan sonra gelen diğer tarihçiler, ihtisarda ifrata gittiler. 
Hükümdarların adlarını, nesepleri ile vakıalardan kopararak, ayırarak 
yazdılar. Hükümdar adlan üzerine saltanat müddetini ince harflerle 
yazdılar. Îbnü’r-Reşik Mizanul-amel’inde. böyle yapmıştır. Bu çığırda 
yürüyenlerin sözlerine ve nakillerine itibar edilmez. Çünkü bunlar, tarihin 
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faidelerini ihmal etmişlerdir. Müverrihlerce tanınmış olan yolları 
bozmuşlardır. Ben bu tarihçiler zümresinin kitaplarını okudum.

Dünü ve bugünü tedkik ettim. Vicdandan gaflet perdesini kaldırdım. 
İlmen bir müflis iken kendiliğimden bir tasnif yaptım. Bir tarih kitabı 
yazdım. Yeni türeyen hükümetlerin ahvâlini tafsil ettim. Hükümet ve 
medeniyetin menşelerini illet ve sebepleri ile tanıttım. Beyanâtımı bu 
asırlarda mağribi imar ederek şehirleri dolduran kavimlerin uzun ve kısa 
sürmüş hükümetleri ile seleflerinin vukuâtı üzerine bina ettim. Bu iki 
kavim, Arap ve Berberlerdir. Eserimi tehzib ettim. Ulemâ ve havassın 
zihniyetine yaklaştırdım. Tertip ve taksiminde garip bir meslek tuttum.

Mevcut usûller arasında (beyne’ 1-menâhi) acaip bir mezhep [yeni bir 
metot] îcad ettim.

Yeni bir yol açtım ve üslûb uydurdum1.

1 Usûl îcad etmek, üslûb uydurmak bir delilik ve hoppalık eseri değil, mevcut usûlleıle 
hakikâtin keşf ve izâh edilemediğini görerek tarihi bütün bütün yeni esaslar üzerine 
kurmak iştiyakından doğmadır. M. Cevdet.

Kitabımda medeniyetin tahavvülâtını şerh ve insan cemiyetine ârız 
olan değişiklikleri illet ve esbâbı ile beraber anlattım......bu sayede evvelce 
geçmiş zamanlarla kavimlerin ahvaline vakıf olacağını senden sonra ne 
olacağını da anlarsın.

- Eserimi bir başlangıç ile üç bölük üzerine tertip ettim. Başlangıç: 
Tarihin şerefi, müverrihlerin mezhep ve meslekleri, tarihçilerin yanlışları 
beyânmdadır. Birinci bölük: Medeniyete ve onun şerâit ve ahvâline dairdir 
ki; hükümetlerin teşekkülü, milletlerde maişet ve kazanç usûlleri, sanatlar 
ve ilimlerin inkişâfı ve bunların illet ve esbâbı hakkındadır. [Meşhur 
mukaddeme işte bu birinci kısımdan ibaret olup beş yüz sahifeyi geçer],

îkinci bölük: Arap kâbilelerinin baştan bugüne kadar şecereleri ile 
Arap hükümetlerinin ve muasırları olan devletlerin vukuât ve ahvâline 
dairdir. Nıbtîler, Süryanîler, Îranîler, Îsrailîler, Kıbtîler (Mısırlılar), 
Yunanlılar, Romalılar.

Üçüncü bölük: Berberîler ve etbâma dair haberlerle Mağribdeki 
hükümetlerine dairdir.

Fakat sonra şarka seyahat ettim [784 senesinde Mısır’a gelmiş, sonra 
Suriye ve Hicaz’ı gezmiştir]. Şark ahvâl ve âsârına vâkıf olmak için 
gezdim. Acem [lugatçeye bakınız, şimdiden söyliyelim ki bu tabir, Araptan 
gayri bütün milletleri gösterir. Garp Türklerince Acem, yalnız îranlılar ve 
îranh Türkler demektir. Telâkkide büyük fark var] ve Türk devletlerinin 
memleketlerine dair bilmediğim nice malumâta yakın hasıl ettim. Üçüncü 
kitaba Acem ve Türk devletlerine dair haberler dercettim ve noksanımı 
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tamamladım. Berberîlerle muasırlarına dair olan bahislere Acem ve Türk 

hükümetleri haberlerini zeylen yazdım kitabıma

jjjJI 5 c-jjJI j adını kodum.

§ Mukaddemenin 7. sahifesindeki başlangıçta şöyle yazıyor: Bil ki 
tarih, kıymetli bir ilimdir. Çünkü bize geçmiş milletlerin ahvâl ve ahlâkını, 
peygamberlerin siyretini, hükümdarları ve siyasetlerini bildirir.

Tarih, müteaddid me’hazlara ve mütenevvi ilimlere1 muhtaç olduğu 
gibi sahibini hakikâte götürecek ve yanlışlardan koruyacak bir “iyi görüş”e 
ve sabır ve sebâta da muhtaçtır. Zira haberlerde yalnız nakil ve 
rivayete bel bağlanırsa ve milletlerin adetleri ile siyaset kaideleri, hayatın 
tabiat ve şerâiti ile İçtimaî ahvâl “mikyas” ittihaz edilmezse ve gözden gaip 
şeyler, görülen hakikâtlerle ve hal-i hazır mazi ile mukayese olunmazsa 
yanlışlıklardan kurtulunamaz, ayak kayar, hakikât yolundan sapılmış olur.

1 Gerek mukaddemenin tahlilinde, gerek (tarihte usûl) faslında tarihe yardım eden bu 
ilimleri göreceğiz. M. Cevdet.

Nasıl ki müverrihlerin, müfessirlerin, rivayetçilerin vakaları 
anlatırken çok defa yanıldıkları vakidir. Çünkü onlar doğru, yanlış yalnız 
nakle itimat etmişlerdir. Vakaları usûllerine [yani tabiat şerâitine] arz ve 
irca etmemişler, emsâlleri ile mukayese eylememişlerdir. Vakaları hikmet 
miyarı ile ölçmemişlerdir. Hâdiselerin tabayı ve şerâitine vâkıf olmamışlar 
ve haberleri iyi muhakeme eylememişlerdir. Onun içindir ki, hak yoldan 
şaşmışlar, vehim yollarına sapmışlardır. Bunlar, husûsu ile (mal ve asker) 
mikdarlarını tayin ve tahrirde şaşırmışlardır. Bunlara dair hikâyeler 
yalandır. Böyle rivayetleri (usûl ve kavaid)e, [yani tenkid usûllerine] 
arzetmelidir.”

[İbni Haldun müverrih Mesudî ile diğerlerini birçok misâllerle tenkid 
ediyor. Yahudi, İran tarihleri ile istişhad ediyor].

§ Sahife 9’da yazıyor:
“Asrımız adamlarının hepsi Müslüman ve Hıristiyan ordularından 

bahsederken, yahut emvâl ve haraç mikdannı, sefihlerin mesarifini, 
zenginlerin eşyasını kaydederken adetlerde mübalaağa ederler. Adet 
hududunu aşarlar. İnsanı garabet ve hayrete sevketmek meyline uyarlar. 
Halbuki resmî dairelerin askerî kayıtlan yoklanırsa, zenginlerin ahvâli ve 
sefihlerin masrafları tedkik edilirse onların onda biri görülmez. Bu hal, 
nefsin garabete düşkünlüğünden ileri geliyor. Bir münekkid zuhur 
edeceğinden gaflet neticesidir...”

§ Efendiler, bu gün dünyanın hiçbir yerinde bir müverrih ve tarih 
hocası da tarihî haberlerle kitaplan bu şekilden gayri şekilde tenkid etmez.
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Demek ki îbni Haldun zekâsı sayesinde tarihin hakikât esaslarıyla tenkid 
usûllerini altı asır evvel kavramaya muvaffak olmuştur. İleride bu günkü 
âlimlerin fikirleri ile onun fikirlerini bir bir mukayese edeceğiz. O vakit 
daha iyi anlarsınız.

Profesör Gombloviç ve İbni Haldun

Gombloviç, Avusturya’nın en seçilmiş mütefekkiri erin dendir. Graç 
üniversitesinin siyasî ilimler müderrisiydi. Almanca pek kıymetli tedkikleri 
vardır. Fransa’nın mârûf içtimaiyâtçısı Durkheim’den evvel birçok İçtimaî 
meseleleri bi-hakkın ışıklandırmıştır. Daha 1877’de Devlet Hukukunun 
felsefesi adındaki eseri ile tanınmıştır. 1879’da Avusturya ve Macaristan’da 
milletler hukuku ve diller, 1881’de halk hükümeti ve sosyalizm, 1882’de 
idâre dersleri ve hâsseten Avusturya hukuku idâresi, 1885’de içtimaiyâtın 
esasları 1889’da Avusturya’da devlet hukukuna medhal, 1891’de 
Avusturya devlet hukuku, 1892’de içtimaiyât ve siyasiyât, 1892’de 
içtimaiyât bakımından devlet mefhumu adlarındaki eserlerini yazmıştır.

Bu değerli âlimin îbni Haldun mukaddemesinin ehemmiyet ve 
kıymetine ve Avrupa âlimlerini beş yüz yıl geçtiğine dair pek mühim bir 
mütalaanâmesi var ki Fransızca’ya da terceme edilmiş olan ve 1900 
senesine yakın yazılmış bulunan İçtimaî görüşler Apercus Sociologiques 
adındaki 225 sahifelik eserinin son 25 sahifesini işgal eder. O sahifelerden 
size lâzım olan parçaları naklediyorum. Tamam okumak isterseniz o esere 
bakınız ve zikredilen mühim şahsiyetler için de bu kitabımızın sonundaki 
lügatçe kısmına bakınız.

§ Gombloviç diyor ki: İçtimaiyât, ilimlerin en yenisi telâkki ediliyor 
ve nihayet Agust Comte’a kadar çıkarılıyor. Agust Comte bu ilmi (biyoloji) 
usûlü üzere götürdü. Spencer, Şokle, Lilyenfelt, Vadal, Dogref, Vormes de 
içtimaiyâtı bu usûl üzere takib ettiler fakat (Bastiyan, Herm, Post, Lötumo, 
Tard, Gustave le Bon, ve Ratzen Hofer bilâkis), ırkî = etnolojik ve tarihî 
usûl takib ettiler. Bu iki istikâmet arasındaki muhalefet son zamanlarda 
birçok içtimaiyât eserlerinin vücuda gelmesine sebep olan münakaşaları 
uyandırmıştır...

Ne hayatî usûl, ne de ırkî mülâhazalara dayanan Amerika içtimaiyât 
mezhebi beni ikna edememiştir. Bence sosyoloji, İçtimaî unsurlar 
[zümreler] arasındaki münasebetlerle, tesir ve aksi tesirler ile izâh edilir.

... İçtimaî inkişâfın zenbereğini İçtimaî zümrelerin mütekâbil 
tesirlerinde sezen mütefekkirler her zaman mevcut idiler. Fiil ve İçtimaî 
tahavvülleri (zümreler arasındaki fiil ve tesirlerle) izâh eden nazaıiye, yeni 
değildir. Bu nazariye (içtimaiyât) adı altında zikredilmemiş ise de, geçmiş 
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asırların mütefekkirlerince malum idi. Sosyoloji eski bir şeyin yeni tabiri
dir. Bu ilim, o eski mütefekkirlerin hayat üzerinde düşünmelerinden hasıl 
oluyordu. Ben bu keşfi, şimdiye kadar az tanınmış ve hukuk-ı siyasiye 
müderrisleri tarafından bütün bütün ihmal edilmiş olan bir Arap 
muharririnin yani İbni Haldun’un Tarih ilmine medhal nâm eseri içinde 
yaptım.

[Profesör Gombloviç îbni Haldun’un mukaddemesini Fransızca’ya 
tercüme ile 1887’de bastıran müsteşrik Döslan’ın eserinden okumuştur. 
[Lügatçe cetveline bakınız]. Gomiloviç’in tedkiknâmesinde geçen mühim 
müelliflerin eserleri hakkında da kitabımızın sonundaki hecaî luğatçede 
izahat vardır.]

Şu kadar söyleyelim ki, Gustave Le Bon’un milletlerin İçtimaî 
farklarını ve kemâl ve zaafını ırk meselesine bağlayan Ruhu’l-akvam 
adındaki eserini Abdullah Cevdet Bey Türkçe’ye çevirmiştir. Birçok 
içtimaiyâtçılar ırk yoktur derler ve İçtimaî farklara muhît ve itiyadlan 
sebep gösterirler. İbni Haldun ve Gombloviç gibi.

İbni Haldun mukaddemesi, coğrafî tafsiller, tarihî izâhlar yanında 
kelimenin tam manâsı ile İçtimaî denilecek umûmî mülâhazât-ı felsefiyeyi 
hâvidir. Bu mülâhazalar beşerî zümrelerin ve ırkların mütekâbil 
münasebetleri nazariyesini şâmildir. îbni Haldun, mülâhazalarını Kur’an’ın 
âyetleri ile çerçevelemiştir. Ayetler, çerçevelerin süsleri hükmünde olup 
içinde İbni Haldun’un hayattan aldığı doğru fikirler vardır.

Doğruluk ve derinlik itibarı ile bu görüşler, yalnız bu zamanki 
Hıristiyan Avrupa’nın değil, sonraki asırların bile siyasî eserleri sırasına 
konabilir.

- İbni Haldun, kavimleri; yan vahşiler, aşiretler, kâbileler diye üç 
neve ayırıyor. Yer yüzünde oturan kavimler arasındaki ihtilâfı muhîtî 
tesirlerle izâh ediyor. Eserinde muhît farklarına göre olan hayat nevlerini 
gösteriyor.

İbni Haldun’un Sosyolojisi

§ İbni Haldun, muhît müessirleri arasında birinci olarak (iklimi) 
zikrediyor, anlatıyor ki1 (Arapçası s. 69): Şimalin soğuk iklimi, medenî 
inkişâflara müsait değildir...Cenubda bilâkis ilme, sanata, binalara, 
elbiselere, nebatî ve hayvani hayata taalluk eden her şey, muhît ile 
uygunluk gösterir. İnsanların bedenleri bile deri rengi ve şâir hassalan 
itibarı ile bu âhenge uygundur. Halbuki çok soğuk ve çok sıcak kıtaların 
insanları kemâlden uzaktırlar. Hiçbir medeniyete mâlik değildirler.

1 Diğer sahife altına yazılan haşiyeye bakınız.
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Kulübelerde otururlar, gıdaları sefildir. Hayvan derisi giyerler, bazen bu da 
bulunmaz; kanunları, peygamberleri yoktur...

İşte (bu kavimler arasındaki) farklar, îbni Haldun’a göre muhît 
ihtilafları neticesidir. Yoksa bazı nessablarm = Ethnolog dediği gibi neslin 
ihtilâfı neticesi değildir.

[s. 71, 72] — îbni Haldun Ham, Sam, Yafes şecerelerine dair 
efsaneleri reddediyor. îbni Haldun, Darwin’den çok evvel gelmiş 
Darwincidir. Zira o, bu tahalüfleri, muhtelif muhitlere intibâka atfediyor.

Kezâ kavimlerin inkişâfı üzerinde coğrafî muhitin tesiri hakkındaki 
nazari yesi de aynen böyledir.

16. asırda Bodin ve 18. asırda Montesque1 tarafından kifâyetsiz 
şekilde temsil edilmiş olan bu nazariye, en son olarak Frederik Ratzel’in 
Siyasî coğrafya' smda en yeni ve son şeklini almıştır.

1 Profesörün îbni Haldun mukaddemesinin Fransızca tercümesinden çıkardığı kısa 
hulâsaları Arapça nüshasında hal-i aslîsiyle ve tam olarak bulmak için, Mısıı da basılan 
Arapça mukaddemenin sahifelerini [] işâretli, rakamlar ile gösterdim ve kitabın sonunda 
vesikalar kısmında da ibareleri aynen dercettim. [] işâretleri arasındaki diğer yazılar da 
benimdir, izâh için konmuştur.
2 Meselâ; Rousseau’nun nazariyesi böyledir. Kitabın sonunda hecaî cetvele bakınız. M. C.

îbni Haldun, kavimler arasındaki İçtimaî ve İktisadî ihtilâfları 
söylerken 18. asrın muharrirleri gibi hataya düşmüyor. Bu muharrirler tabiî 
insanın “hal-i tabiinin” yalnız vahşide görmüşlerdi.2 îbni Haldun bunlara 
muhaliftir.

Zira bu telâkkiyi güdenler, medeniyetin inkişâfı içinde (balık avı, 
kara avı, ekicilik safhalarını hem-zaman = simultanément yani beraberce 
değil, birbirlerini müteâkib) sayarlar.

Şüphesiz îbni Haldun’un görüşü, 18. asır muharrirlerinin zannına 
nisbeten daha çok doğrudur.

Bu fikir, çok nev polygenisme nazariyesine dayanır. Bu düşünceye 
göre beşeriyetin başında, [bir insan değil] muhtelif coğrafî muhitlere 
tekabül eden muhtelif insan tahalüfleri vardır.

§ Şimdiki asırda en gözde gibi içti mai yâtçıl arından biri olan 
(Juliuslipert) İçtimaî inkişâfın başlıca mahreki olarak (yaşama ihtiyaçlarını 
temin) kaygısını kabul ediyor. Eğer îbni Haldun’u tanımış olsaydı şu 
sözlerini zikrederdi: (Arapça s. 101) muhtelif kavimlerin ahvâl ve âdâtında 
görülen fark, maişetlerini tedârikteki tehalüften ileri gelir. İnsanlar, evvelâ 
en zaruriyi aramakla başlarlar, sonra gittikçe inceleşen ihtiyaçlarını 
[havayic-i Kemâliye] tatmin ederler.

Ve nihayet lüks [teref]i düşünürler. Muhtelif memleketlerde 
ihtiyaçları gidermenin muhtelif vasıtaları takib edilirse muhtelif insan 
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ncvlerinin vücuda geldiği görülür. Bir kısmı ekinci olmuştur. Ekerler, 
biçerler. Diğer kısmı hayvan yetiştirir, terbiye eder [ve bu adamları tahrik 
eden, zarurettir] ekinciler ve çobanlar, tarla ve otlak aramak 
mecburiyetindedirler.

Şehirliler için bunlar olmaz1.

1 İbni Haldun’un bu mütalaası bir buçuk sene önce -28 Ağustos 1935- çok yüksek bir 
mahfelde okumuş olduğum bir tezin şu satırların bana hatırlattı: -LM1

“Geçenlerde Arapça bir kitap okurken sık sık (^j^’ye bakıyordum. Orada gözüme 
bir Akir (>î) (jSm-i fâil) ve Akkâr (J^î) (mübalağa ile ism-i fâil) kelimeleri ilişti. Bunların 
karşısında (ekinci, zari’ (¿’jj) gibi. Cem’i ekere O') gelir). İzâhâtını görünce kendi 
kendime acaba bu (j^İ) ve kelimeleri Türkçe’deki eker (j^) kelimesinden bozma
olmasın dedim ve araştırdım. Bir kaç Arapça kamusa daha baktım. Onları da Ahterî’nin 
sözlerini teyid ediyorlar gördüm. Acaba yanılıyormuyum diye düşündüm. Niçin 
\ anılayım? Dilimizde okur, yazar deriz bununla okuyanı, yazanı kasdederiz. Yani bu 
kelimeleri muzari değil ismi fâil yerinde kullanırız. Bunun gibi eker, biçer deriz, Bundan 
da eken, biçen yahut ekici, biçici manâsına anlarız. Şu halde ekerle, eken ve ekici yahut 
ekinci bir manâya olmak lâzım gelir.

Bu benzeyişi eski dünyanın en büyük dillerinden Yunanca ve Lâtince’de de 
bulabiliriz. Lâtince’de ager tarla demektir. Almanca’da çiftçiye akerbav denilmektedir. 
Fransız diksiyonerinde görülen kıraate mütaallik bütün kelimeler bundan gelir. 
Yunanca’da agros tarla demektir. Toprak ölçüsüne acre denilmesi de bunlara aykırı 
değildir.

Şimdi sözümü toplayayım: Dünyanın en eski ana dillerinden Yunanca, Lâtince ve 
Arapça’da hemen hemen aynı manâyı taşıyan ve yukarıda gösterilen kelimelerde 
müşterek birer ağ ve ek kökü görülüyor. Dil bakımından bu köklerin hepsinin bir oldu
ğunda şüphe yok. Bu böyle olmakla beraber acaba bu kök ilk önce hangi dilde kullanıl
mış? Bunu ancak İlmî bir tedkik neticesinde anlamak mümkün olacak. Bunu âlimleriniz 
yapa dursunlar. Fakat Türkçe’de ekmek masdarı ile ekin, ekinlik ve ekinci gibi o 
masdardan çıkma kelimeler gözönüne getirilerek bu kelime başka dillere bilhassa 
Arapça’ya Türkçe’den geçmiştir diyemez miyiz? Tarih Mezotopamya’da Nıbıt denilen bir 
kavmin yaşadığını haber verir ve bu kavmin ziraatta çok ileri gittiğini söyler. Hattâ ilim 
adamları İstanbul kütüphanelerinde (Vk^1 adında büyük bir eserin
mevcudiyetinden bahsederler. Bu kavmin Türklerle münasebeti nedir? Acaba onlar mı 
Türklerden zıraati öğrendilerde adı ile beraber Araplara, Yunanlılara ve Romalılara 
öğrettiler? Yoksa doğrudan doğruya Araplar mı Türklere ilk tesadüf ettikleri 
Mezopotamya’da onlardan ekip biçmeyi yani zıraati öğrendiler? Bunlar hep araştırılacak 
ve üzerinde durulacak meselelerdir. Vakti ve bilgisi olanlar bu mevzû etrafında makaleler, 
risaleler değil bir cilt kitap yazabilirler.

Eğer dilcileriniz, tarihçileriniz, hattâ zıraatçilerimiz bu mevzû üzerinde biraz 
yorularak yapacakları tarihî ve lisanı tedkiklerle bu satırlarda müdafaa edilen tezi İlmî bir 
sûrette teyid ve takviye ederlerse -ki onlardan bu beklenir- tarihin en eski milletlerlerden 
saydığı Yunanlılara da, Romalılara da ve Araplara da ekip biçmeyi onlardan daha eski 
bir millet olan Türkler öğretmişler demeye hak kazanmış olmaz mıyız?

Yemek ihtiyacı insanlarla birlikte doğduğunu ve yemek husûsunda en lüzumlu 
gıdanın da buğday olduğunu düşünürsek ziraatin de insanlık kadar eskiliğini tereddütsüz 
kabul ederiz. Bu takdirde ziraatin de diğer birçok şeyler gibi ilk önce Türkler tarafından 
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Daha sonra insanlar, hacetten fazla (servet ve refah) kazanınca evler 
saraylar inşasına, şehirler tesisine koyulurlar. Ve daha sonra da kendilerini 
(lüks) ibtilâsına bırakırlar. Bu hâl ise yeni bir nev insanın menşeidir: 
Şehirliler.

Şehirlilerin bir kısmı gıdalar ihzar ederler. Bir kısmı ticarete 
koyulurlar. Bu işler kendilerini gittikçe zenginleştirir. Şehirliler bu 
sûrededir ki, refah itibarı ile çiftçi ve çobanı geçer. Fakat şehir hayatı da 
kırda yaşayış gibi tabiidir.”

Demek ki îbni Haldun, İçtimaî inkişâfın âmili olarak muhtelif insan 
nevlerini kabul ediyor. İnsan nevleri ise onların İktisadî, İçtimaî, coğrafî 
muhitlere intibâkmdan husûle geliyor:

Çiftçi, çoban, şehirli. İşte mütekâbil münasebetleri, devlet kurduran 
unsurlar. Bu münasebetler, siyasî teşkilâtın sonraki mukadderâtını tayin 
eder.

§ Muhtelif İçtimaî unsurların en mühimmi aşiretlerdir. Çünkü 
devletin hakikî müessisi onlardır.

İbni Haldun diyor ki: [Arapça mukaddeme, s. 105]: “Şehirliler, 
aşiretleri vahşi hayvanlar gibi telâkki ederler. Araplar, Berberler, Kürtler 
Türkmenler, Türkler gibi.

Şehir hayatı, insana aşiret hayatındaki hâlden bambaşka bir şekil 
verir. Sulh ve refah içinde yaşayan şehirliler, zevklerine düşkün olurlar. 
Emniyetlerinin teminini hükümet adamlarına bırakırlar. Huzur içinde 

keşif ve tatbik edilmiş bulunduğu ve netice olarak da -diğer birçok misâller ve deliller 
gibi- Türklerin de en eski bir millet olduğu meydana çıkmaz mı?”

Bu tezi okuduktan 16 ay sonra 7 Kânûn-ı Sâni 1937’de çıkan Cumhuriyet 
gazetesinde Eski Türk medeniyeti - Eski Türk mitolojisinin karakteristik manzarası 
başlığı altında M. Saffet Engin tarafından yazılmış olan makaleler silsilesinde şöyle bir 
fıkra gördüm:

“Milâttan on asır evvel dünyanın hiçbir yerinde bu medeniyet yok iken Türkler Orta 
Asya’da ziraat hayatı yaşıyorlardı. Arpa, buğday ekip biçiyorlar, bunları öğütüp un 
hâline getiriyorlar ve ekmek yapıyorlardı. Bu hakikâti Orta Asya hafriyâtının en derin 
tabakalarında yanık arpa ve buğday taneleri bulunması ile anlıyoruz. Daha sonra bu 
ziraat usûlleri muhaceretlerle dünyanın muhtelif yerlerine ve Avrupa’ya götürülmüştür. 
O halde insaniyete ateşten sonra ekmeğini veren de Türkler olmuştur ’. [Pumpelly 
exploration in Türkistan, Washington, sahife: 37-62, 1908].

İşte görülüyor ki benim sezdiğim ve hads sûreti ile anladığım tarihî hâdiseyi tedkik 
ve tesbit edenler olmuştur. Kim bilir daha neler söylenmiştir? Bunları araştırıp Türk 
gençlerinin önüne dökmek ve Türk medeniyetinin medeniyetlerin anası olduğunu onlara 
- velev ki böyle bir kelime yüzünden olsun- anlatmak tarihçi ve dilcilerinize düşen en 
büyük bir borçtur. O. E.
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yaşarlar. Komşu milletlere tecavüzü düşünmezler. Gâilelerden uzaktırlar. 
Silâh kullanma adetini terketmişlerdir. Çocuklarını da ona alıştırmazlar1.”

1 Arapçasında şehirliler, kadınlaşmışlardır diye de kayıt vardır. M. Cevdet

İşte İbni Haldun’un İçtimaî ırklar, zümreler ve sınıfların tehalüflerini 
daima ve her yerde iştikak ettirdiği hayat nevleri böyledir. O der ki: 
“İtiyad, istidat doğurur. îtiyad, evvelki hâli tadil eden, ikinci bir tabiattır.”

İbni Haldun, [Arapça s. 108-109] “insanları zümre şeklinde, 
muayyen cemaat hâlinde tutan ‘âmiller arasına (nesep) yani kandaşlıkı 
sokuyor. İnsanların yüreğinde, yeryüzünde bulunmaya başladıkları 
zamandan beri (kan) akrabalığı duygusu yaşamıştır. Kandan sonra kuvvetli 
olan ‘âmil, (İçtimaî muhît)tir. Yani İçtimaî bir zümre taraftarlarını 
birleştiren bağdır.

İçtimaî muhît, neslî iştirakten daha kuvvetlidir. Uzun zamanlar, 
İçtimaî râbıta, neslin mühim rabıtasından ziyâde kuvvet kazanır...Araplar, 
bereketli topraklara yerleştikten sonra yerli ahâli ile karıştılar. Neticede kan 
ve ırk karışması dolayısıyladır ki göçebelerin farklarıda kan ve veraset 
bağlarına göre değil, oturdukları yerlere yani vatanlara göre tayin 
ediliyordu.”

§ İbni Haldun’un bu fikrinin medeniyet tarihi ile derin alâkası vardır. 
Medeniyet tarihi, kavimlerin hayatında bu hâdisenin sübutunu kabul 
ediyor. Yani muayyen bir inkişâf derecesinden itibaren ırkî isimlerin (millî 
ve arzî) nişanelere mevkiini bıraktığını tasdik ediyor. Sık sık Tasit dev
rindeki Germenlerden bahsedilir. Onların tek bir ırk olduğu kanaati 
yerleşmiştir. Halbuki Tasit zamanında Cermanya’da sakin olan bütün 
ırkların Ccrmanya’ya mensub millî ve arzî isimlerle gösterildiği 
unutulmaktadır. Onun içindir ki Germenler başlı başına bir ırk olamaz. 
Keza, Cythesler için de böyledir. Bu tabir, (bir ırkı değil) pek çok muhtelif 
insanları gösterirdi.

Keza, İslâv ismi (bir ırkı değil) araziyi ve milletleri gösterir. Bu isim 
altında arzın her köşesinden gelen birçok ırklar vardır.

Filhakika medeniyetin inkişâf devresinde bir an gelir ki o anda ırk 
ismi milliyet ve araziyi gösterir. îbni Haldun bu vakıayı tedkik etmiştir. 
İbni Haldun, (moniste) olduğu, yani (kâinatın bir cevherden çıktığı 
mezhebini kabul ettiği) için İçtimaî hâdiselere tabiatte görülen kanunları 
tatbik etmektedir. Diyor ki: “Her sınıf mahlukât, istisnasız, fenaya 
maruzdur. İlimler ve sanatlar da doğar ve ölür. Necabet ve fazilette ayni 
mukadderata tabidir. Necabet ve asâlet dört derece geçirir” [tafsilât 
veriyor)].
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§ îbni Haldun’un bu izâhâtı, ailelerin tedenni ve tekâmülü meselesine 
taalluk eden (üç nesil) nazariyesini hatırlatıyor. Otokarlorenz tarafından 
son zamanlarda bu mesele mevkii-i münakaşaya konulmuştur. Meselenin 
hâl tarzı ne olursa olsun mahiyeti, İçtimaîdir. Çünkü bahsedilen şey, fert 
üzerine muhît ve İçtimaî vaziyetin tesiridir. Anlaşılıyor ki, 14. asrın Arap 
içtimaiyâtçısı bizim tamamen yeni sandığımız bu meseleyi düşünmüş ve 
kendi bakımından bize mebzûl maddeler bırakmıştır.

§ Nesillere ait olan bu nazariye (devreler nazariyesi), ekseriyetle 
hükümetlerin büyümesi ve devam etmesi meselesi ile de alâkadardır. Zira 
mahvolmak üzre olan bir nesil, kendisi ile beraber kendi hakimiyetinin ve 
neticede hükümetinin de düşmesini mucib olur. îbni Haldun, tedkikâtmı bu 
noktaya da ulaştırmıştır. Ona göre büyük bir hükümet, üç nesilden fazla 
devam etmez. Birinci nesil, aşiret halkının bütün şiddetine, kuvvetine, 
göçebe hayatının sert ahlâkına mâliktir: Şecaat, sebât, şiddet, inzibat. İkinci 
nesil üzerinde birincinin kudret ve refahı tesir ederse de aşiretin sert ahlâkı 
yerine gevşeklik gelir. Bir kâbilenin müşterek hakimiyeti yerine hükümette 
(ferdî hakimiyet) görülür ve neticede hâkim ırk, istiklalini kaybeder, 
kölelik hâline düşer. Üçüncü nesil ise hayatın zevklerinden başka bir şey 
tanımaz ve gittikçe terkeder.

§ îbni Haldun’un bu nazariyesi, kolay kurulmuş ve az sürmüş millet
lere tatbik edilebilir. Nitekim bu gün bile meselâ; Afrika’da böyle 
hükümetlerin teşekkül ettiğini görüyoruz. Avrupa dahi orta çağlarda, istilâ 
devirlerinde böyle muvakkat siyasî teşekkülleri görüp geçirmiştir.1

1 Bu nazariyenin İngiltere, Fransa gibi eski milletlere de kısmen tatbik edilebileceği 
âşikârdır. Hangi millet vardır ki ilk banilerinin ruh ve hareket büyüklüğünü vasati hesap 
ile üç nesil aynı selabetle istisnasız devam ettirebilmiştir? İbni Haldun bu müddeti vasatî 
120 yıl olarak kaydeder. [Arapça mukaddeme, s. 115, 142]. M. Cevdet

§ îbni Haldun’un İçtimaî tedkikatta en çok ilerlediği nokta, İçtimaî 
zümrelerin mütekâbil tesirlerinde ve bu zümrelerin bizzat muhitin mahsulü 
oldukları hakkmdaki müşahedelerdedir. Hele galip ırklara dair işâretleri 
çok mühimdir.

O, diyor ki: “Sahra hayatı, cesaret doğurur. Çöl tayfaları çok 
cesurdurlar... Bunlar ecnebî kavimleri râm etmek için [Arapçası s. 116] 
lâzım gelen bütün hassalara mâliktirler. Fakat bu istidadlar, zaman ile 
değişir. Bunlar, ilk şecaati ve çölde kazanılmış itiyadları kaybederler. 
Vahşi hayvanlarla bedevileri mukayese kâfidir. Yırtıcı hayvan, etrafındaki 
insanlara alışıp fazla gıda alınca vahşetini kaybediyor. Kezâ vahşi kavimler 
de biraz gıda bulunca aynı hâli gösterir. İnsanın tabiatı böyledir. Zira 
seciyeleri vücuda getiren i ti yadlardır”.
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§ Biz Arap içtimaiyatçısının (muhite intibâk) kanununu Darwin’den 
beş asır evvel tamamiyle anladığını görüyoruz. Diğer taraftan îbni 
Haldun’un hayvanları idâre eden umûmî kanunlara insanları da tâbi 
sayması, Hegel’den 1 evvel (monisme) [vahdetcilik] taraftarı olduğunu 
gösteriyor. Zira insanlardan bir kısmın öbür kısım üzerine tasallutunu icab 
eden esbâb, tabiî kanunlara mutabıktır. [Tasallut dolayısıyladır ki] insanlar 
(tesanüd) yaparlar ve birleşirler. O diyor ki: “Birlik hâlindedir ki insanlar, 
mütekâbilen birbirlerini himâyeye ve maruz kaldıkları hakarete karşı 
koymaya kadir olurlar”.

1 Lugatçeye bakınız. Bu zatla İbni Haldun arasındaki görüş farkını ilerde daha iyi 
anlayacaksınız. M. Cevdet

Reise İhtiyaç ve Fırka Meselesi

İbni Haldun devam ediyor: “Her cemiyetin içinde intizamı temin için 
bir reise ihtiyaç vardır. Bu, tabiat-ı beşeriye icabıdır. Böyle bir reis, itaat 
ettirmek için cemiyette kuvvetli bir fırkaya dayanmalıdır. Yoksa 
muvaffakiyet olamaz. Bu hâkimiyet, ruhanî riyasetten farklıdır. Zira ruhanî 
riyaset, manevî bir kuvvettir. İcra kuvvetinden mahrumdur. Reis ise bilâkis 
herşey üzerinde hükmü olan kimsedir ki memleketin umûmî inkıyadını 
temin eder. Ve bir reis bu kudreti elde ettikten sonra riyaseti bırakamaz. 
Zira riyasetin, insanların ruhunda aldatıcı bir cazibesi vardır”. Fakat îbni 
Haldun riyaset kudretinin muhafazası için -siyasî, hukukî- şiddet ve 
müeyyedelerinin de kâfî olduğuna kâni değildir. O, ahlâkî vasıtaların lâzım 
olduğunu ve bunlar içinde dinin de mühim bir kuvveti bulunduğunu ilâve 
etmeyi unutmuyor. Ve diyor ki: Hükümetleri tesis ve teşkil eden kuvvet ve 
galibiyettir. Fakat bir hâkimiyetin tesisi için aynı gayeye müteveccih bir 
birliğin kuvvete terâfük etmesi şarttır. Bu birlik, din mahsulüdür.

Bugün de milletleri yükselten, bütün milletlerde (millî birlik) 
iştiyakidir. Birlik yapan yüksek fikirlerin huzurunda ihtiraslar söner, 
münafeset ve muhalefetler susar. Harpçiler, fedakârlık duygusu ile hareket 
eder. Bunların âmili, birliktir. Birlik, zümreyi zaferden zafere koşturur. Bir 
zaman sonra bir hükümetin teessüs ettiği görülür.

§ Burada îbni Haldun’un Alman ve İtalya ittihadında hazır 
bulunduğunu söyleyemez miyiz? Anlaşılyıor ki Arap içtimaiyâtçısı İslâm 
âleminde aynı neviden mevcut birliğin eserlerini, sebeplerini biliyordu. 
Demek ki zafer ve galibiyet ve sonra manevî mesnedlerle hükümetin 
teşekkülü izâh ediliyor. Fakat burada noksan bir nokta kalıyor: Büyük adam 
meselesi. îbni Haldun bu meseleye de temas etmiştir. Serdettiği fikirlerde 
hiçbir vehim ve hayal yoktur. îbni Haldun’a göre büyük adamlara 
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muvaffakiyet temin eden, şahsî liyakatten ziyâde cemiyettir, fırkadır. Daha 
doğrusu bir fırka kazanmak husûsunda gösterdikleri maharettir. Böyle bir 
fırka olmazsa iş halk kütlesinin takdir ve tasvibine kalmıştır.

Zira peygamberler bile vazifelerini mezhep ve akrabalık rabıtalarının 
yardımı ile ibka ediyorlar. Tek bir fert, bir ıslahatçının bütün meziyetlerine 
mâlik olabilir. Fakat eğer kuvveti bir fırkaya istinad etmiyorsa helâk olur.

İbni Haldun’un müverrihler kongresinde ruznâmeye konan büyük 
adamlar meselesini nasıl ehemmiyetle nazar-ı dikkate aldığını görüyoruz. 
Onu meşgul eden mesele şudur: Tarihi yapan kimdir? Tarihi büyük 
adamlar mı, ehemmiyetler mi yapar? Kahramanlara fazla kıymet verenlerin 
ileri sürdükleri Bismark’ın, Napolyon’un vücuduna rağmen Arap 
mütefekkirinin tarz-ı halli bana doğru görünür, yani gerçi tarihi yapan 
fertlerdir amma, o fertler, cemaatlerden yardım görürlerse bu fazla şöyle 
aksedi lebi lir: Tarihi yapan, cemaatlerdir. Fakat o cemaatler ki iştiyaklarını 
keşf ve temayüllerine hizmete kadir reisleri bulmuşlardır1.

1 Birçok peygamberlerin fırkadan mahrumiyet ile yani muhitin ve cemaatin yaıdımından 
nasibedâr olmamak sebebi ile mahvolup gittiklerini böylece anlamak mümkündür. Bu, 
siyasîler, sanatkârlar, muharrirler, muallimler, mürşidler... ilh. içinde aynıdır. İngiliz 
müverrihi Karlayl’ın “Kahramanlar" adındaki eseri okunmalı. O, bu nokta-i nazara 
muhaliftir. O, tarihi büyük fertler yapar der. Fakat niçin her büyük feıt yapamıyor? Demek 
ki cemaatin yardımına ihtiyaç var. Her iki bakımda birbirine bağlanabilir. M. C.

[Buraya kadar yazdıklarımız hep profesör Gombloviç’in sözleridir. 
Bitmemiştir, daha alt tarafı var. M. Cevdet]
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Türk Tıb Tarihi Hakkında M. Cevdet’in Bibliyografyası

Dr. A. Süheyl Ünver

Türkiyemizin en büyük âlim ve müverrihlerinden birçok lisanlara 
derin bir sûrette vâkıf, hilkatin nadir yarattığı müdakkik şahsiyetlerden M. 
Cevdet son 25 senelik İlmî tedkikleri arasında tesadüf ettiği ve tıp 
tarihimizin esaslarına taalluk eden notlan da kaydetmişlerdir. İşte bu notlar 
onlardır. Arada birçok şahsî mülâhazalarda da bulunmuştur. Bu tedkikleri 
arasında müstesna bir görüşle tıbbî folklora müteallik malumâtı da büyük 
bir ehemmiyet vererek toplamışlardır. Bunlar Türkiye’de kimsenin aklına 
gelmez iken Cevdet’in yaptığı şeylerdendir. Tasavvur hâlinde bulunan 
eserleri hakkında malzeme toplarken Cevdet belki ilerde yazacağı Türk tıb 
tarihine mütaallik araştırmalar hakkında da bunlara ehemmiyet vermiştir. 
Ne yazık ki bu malzemeyi merhûmun istediği gibi bir tertibe sokarak 
neşretmek kâbil değildir. Fakat mümkün mertebe bahislere ayrılan ve 
sıraya dizilen bu malumâtın Türk tıb tarihine ait etüdlerini 
tamamlayacaklar için bu notlar bir işe yarayacaktır. Ben yazılarımda 
Cevdet’i ve onun me’hazlerini göstererek sırası geldikçe bunlardan 
müstefid oluyorum. Belki benim de bu arada müstefid olduklarımdan hariç 
kalanlardan da diğer tıb tarihi âlimlerimiz iktibaslarda bulunacaklardır. 
Sonra bunlar bir âlimin kendi saha-i iştigali dahilinde bir kaç bahisle 
uğraşırken tesadüf ettiği ve diğer âlimleri alâkadar edecek bahislere tesadüf 
edip de bunları ihmal edecek olursa diğerlerini düşünmemiş olur. Hakikî 
âlimler bu gibi hodbinliklerden kaçınarak başkalarına yarayabilecek 
malumâtı da not etmişlerdir.

Bizim büyük Muallim Cevdetimiz de bunu nazar-ı dikkate almış bir 
şahsiyettir. O yalnız kendi İlmî iştihasını tatmin ile kalmamış, başkalarını 
ve bu notlarda gördüğümüz veçhile tıb tarihi ile meşgul olanları da tatmini 
düşünmüştür.

Muallim Cevdet’in topladığı bu malumâtın bir kısmı meşgul 
olanlarca malumdur. Lâkin yeniden meşgul olacaklar için de malum 
olmalıdır. Eğer bu husûsta yazı yazmış olanların bunlara temas eder 
bahisleri varsa, bu malumât onları tevsîk etmiş olacaktır.

Muallim Cevdet îbni Batuta’ya ahîler teşkilâtımıza dair yaptığı 
zeylde de Türk tıb tarihi esaslarına dair mühim kaynaklar göstermiş ve 
vesikalarını neşretmiştir ki, bu eser bu noktadan da hâiz-i ehemmiyettir. 
Onları buraya dercetmedik. Arzu edenler bu kıymetli eseri tedârik ederek 
Arapça, metinlerinden tercüme ettirebilirler. Bu eser tıb tarihimiz için de 
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mühim bir kaynaktır. Velhasıl Cevdet mühim gördüğü ve kendisinden 
başkalarını alâkadar edecek hiçbir mevzûu ihmal etmemiştir.

Sonra Cevdet in topladığı yalnız notlar değildir. Notlarını tevsîk 
edecek ve onu bir kat daha ehemmiyetlendirecek vesikalara da ehemmiyet 
vermiştir. Bunların pek azı ve benzerleri müstesna, kâffesi İstanbul 
Üniversitesi’nin Tıb Tarihi Enstitüsü fotoğrafı ile çıkartılmıştır. Bunlar 
hakkında da kısa izâhât verilmekle iktifa edilmiştir. Bunların camlan ve 
kâğıda çıkarılmış örnekleri bu notlar ve vesikalarla alâkadar olacakların 
daima emirlerine âmâdedir. Bunlar -bir kaçı müstesna- daha hiçbir yerde 
neşrolunmamıştır. Ne kadar memnun oluyorum ki, bunlardan eserlerine 
koyacaklar Muallim Cevdet’in hatırasını ve onun ismini yaşatacaklardır.

Cevdet bütün bunları büyük fedakârlıklarla ve masraf ederek elde 
etmiştir. Bunları kendisini yetiştiren bu millete yine onları yetiştirmek için 
vakfetmek büyüklüğünü göstermişlerdir. Öldükten sonra bile bize 
muallimlik ediyorlar. Her ölüye nasip olmayan bu hasletten dolayı 
Cevdet’in ruhunu taziz ederiz. *

* *

İbni Sina

(370-428/980-1037)

M. Cevdet vesâikinden. Bakülü bir zatın hatt-ı desti olması 
muhtemel.

(Ebu Ali Hüseyin bin Abdullah) Şeyhürreis ünvanı ile meşhurdur. 
Hükema ve etibbâ-yı İslâm’ın pîşvâsı olup âlem-i İslâm’ın Aristo ve 
Sokrat’ıdır. Şöhreti âlem-i İslâm’a münhasır olmayıp Avrupaca dahi kurûn- 
ı vüstâdan beri Avisen (Avicenne) ismi ile meşhur ve mütearif olmakla 
eskiden beri Lâtinceye terceme edilmiş olan telifâtı Avrupa mekâtibinde 
tûl-i müddet düsturü’l-amel tutulmuş ve bütün âlemin talebesi ellerinde 
tedavül etmiştir. Pederi Belhli olup Nuh bin Mansur Samanî‘nin zamanında 

Buhara’ya intikâl ile Buhara civarında kâin karyesine memur olmuş 

ve karye-i mezkûrenin civarında kâin karyesinde isminde bir 

kızı tezevvüc ederek, sahib-i terceme orada dünyaya gelmiştir. Badehu 
Buhara’ya giderek az zaman zarfında edebiyat ve ulûm-ı diniyeyi ve hesab 
ve hendese ve heyet ve mantık gibi fünunu bade’t-tahsil, tıb ve hikmetin 
tahsiline başlamış ve kâffe-i ulûmda muallimleri ile bile mübahese ve 
münazaraya girişerek ulemâ-yı vakti hayrette bırakacak bir zekâvet ve 
istidad göstermiştir. Muahharan tecrübe ve mümârese maksadı ile icra-yı 
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tababete başlayarak bir taraftan kütüb-i tıbbiye-i mevcudenin kâffesini 
mütalaa ve tetebbûla beraber bir taraftan dahi kendi tecaribinden bi’l- 
istifade, daha yirmi yaşına basmadan bu fendeki maharet ve hazakat-i 
fevkalâdesi şöhretgir-i âfâk olmaya başlamıştı. O sırada Nuh bin Mansur 
Semanî’yi dahi tedavi etmekle kendisine kesb-i intisab ederek, mülûk-ı 
Samaniye’ye mahsûs olan mükemmel bir kütüphaneye idhal olunmuş, ve 
orada hariçte nüshaları bulunmayan nice kütüb-i nefiseye destres olarak, 
gece ve gündüz mütalaaya koyulmuştu. Bir müddet sonra mezkûr 
kütüphane muhterik olmakla, nüshaları kalmayan nice kütübün muhteviyâtı 
İbni Sina’nın hafızasına münhasır kalmıştı. Hattâ kütüphaneyi kendisinin 
mahsûs yaktığı dahi maznun ise de, öyle bir hakimin o kadar kütüb-i 
nadirenin imhasına razı olamayacağı şüphesizdir. Pederi mülkiye 
memuriyetlerinde bulunduğundan kendisi dahi bir müddet pederinin 
maiyetinde devr-i bilâd ettikten sonra îbni Sina 33 yaşında iken, pederi 
vefat etmiş ve mütaakiben Samanîlerin devri nikbeti hulûl etmekle sahib-i 

terceme Buhara’yı terkederek, Harzem’in (çüliji) şehrine gitmiş ve 

Harzemşah Ali bin Memune intisab etmiş ve kendisine muhassasât tayin 

olunmuştu. Badehu (L-a ve şâir bilâda giderek Emir Şemsü’l-

Mcalî Kabuse kesb-i ittisal etmiş ise de mumaileyhin ahz ve hapis 
olunması üzerine, îbni Sina Dehistan’a gitmiş ve orada bir şiddetli 

hastalığa tutulmakla Cürcan’a avdet etmiş ve orada ünvanlı kitabını 

telif etmiştir ki, bu münasebetle kitab-ı mezkûre (evsat-ı Cürcani) dahi 
derler. Badehu Rey, Kazvin ve Hemedân’a giderek Şemsüddevle’nin veziri 
olmuş ve muahharan asker taifesi aleyhine kalkışıp, hânesini yağma ve 
katlini taleb etmişler ise de Şemsüddevle azli ile iktifa edip, bir müddet 
sonra kulunca giriftar olmakla îbni Sina kendisini iyi ettiğinden, yine 
vezarete iade olunmuştur. Şemsüddevle’nin vefatında, halefi Tacüddevle 
sahib-i tercemeyi istihdam etmediğinden, îbni Sina İsfahan’a azimetle 
Alâüddevle’ye intisab etmiş ve o sırada vücuduna zaaf târi olup kulunca 
mübtclâ olmuş ve perhize itina etmediğinden, kendini iyi edemeyip nihayet 
Alâüddevle’nin maiyetinde Hemedân’a giderken, kuluncu kesb-i teşeddüd 
etmekle, Hemedân’da vefat etmiştir.

Tavâif-i müluk beynindeki rekâbet ve husûmet seyyiesi ile ve 
kendisinin bunların bazısına olan intisabı münasebeti ile müddet-i ömründe 
bir kaç defa hapis ve kalebend olmuş ve kitaplarının bazısının mahbusiyeti 
hâlinde yazmıştır.

îbni Sina’nın âsârı pek çok ve pek mütenevvi olup, ekserisi tıb ve 
hikmete mütaallik ise de, sair kalfe-i ulûma dair dahi telifâtı vardır, ilâveten 
mesâil-i ilmiye ve fenniyeye mütaallik es’ile-i varideye veya itirazât-ı 
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vakıaya cevaben birçok resâili, reddiyeleri, muhaberâtı, hutbeleri, Arabî ve 
Farisi eş aı ve kasaidi ve sair asarı vardır. Asar-ı fenniyesi ile en meşhurları 
olan Şifa, Necat, İşaret ve Kanun ekser hükemâ ve etıbbâ tarafından şerh 
ve tahşiye ve Avrupa lisanlarına terceme ve metinleri dahi defeatle tab’ ve 
neşrolunmuştur. Şâir âsânnın bazısı ve ale’l-husûs Aristo’nun kitaplarının 

şerhlerini cami olan (^b jJI ^3 gibilerinin ise nüshaları
pek nadirdir.

İbni Sina ve Farabî ve Bîrûnî hakkında: M. Cevdet’in Türk Tarih 
Tedkik Cemiyeti’ne verdiği tebliğden (1934): İbni Sina, Farabî, el-Bîrûnî 
gibi eski Türk âlimleri.

İbni Sina’nın tekâmülüye fikrini en mutedil şekilde izâh eden ve Av

rupa Dârülfünunlarmm felsefe derslerinde mevzû teşkil eden jtLi -j 

risalesinin ve dört asır kadar Avrupa Dârülfünunlarında okutulan Kanun 
ismindeki muazzam tıb külliyâtının hekim Mustafa Efendi tarafından 172 
yıl evvel yapılan tercemenin tab’ı 1179 Hicrî 1765 lâzım. Farabî’nin Aristo 
ve Eflâtun felsefelerine dair metinleri ile hâşiyelerinin tercemeleri lâzımdır.

Selçuk Tabâbetine ait Vesikalardan
Sivas’ta Darürrâhe: 720/1320’de Kemâleddin Ahmed bin Rahat 

oğulları Hattab va Hüseyin yaptırmışlardır. Vakfiyede

aAJİ J J Jj İLİ Jim^JI j t. il İrs II 2ül 4x^j ^1

f a? IaLcluuj Jj£LxxIIj ç-l^sdlj cAl Jx C’Lddl 4><611 öSa 1x^-1

vr. 4^1jl-ni a^ijiı

İlhanîlerde Teşkilât-ı Sıhhiyeye Misâl: Camiü’t-tevârih (Gazan 
Hân’ın yarlığları) Reşidüddin. 717/1317 Bağdad Vakfiyesinden: Varak 171 

(Dârüşşifa 4j^il j 4jjJ <_jISx cAj* ç^Ljal

JLkSj < ııık jl 4âJJ>x <—- Jİ jUu M 5^- j ^Aİ jxj

.CJİ Jı^şÜ AİxC-

Sultaniye Dârüşşifası: (¿jA^' Ayasofya 3467. Şah Şuca 

nâmına Ali Bin Hüseyin Alâülkazvinî Farsça yazmış. Bu kitab tarih-i 
umûmidir. Sonuna yakın (Olcayto) bâbında (Sultaniye şehrinde 704/1304 
senesinde dârüşşifa yaptırdığı mezkurdur. On sene zarfında şehiı en mamuı 
hale gelmiş).
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Kayseri Dârüşşifası Medresesi Vakfı: Defteri mufassal ve mücmel, 
liva-i Kayseri ye numara 87. Defter-i hâkânî. 906/1500 tarihli. Karye-i 
Akker’e tâbi Kayseri liva-yı hassa mâlikânesi vakfı medrese-i dârüşşifa 
unvanlı bir köyün nüfusu mukayyeddir.

Bîmaristan Teftişi: Haleb tarihi. Nuruosmaniye Kütüphanesi 
numara 3293, varak 58’de 1542’de ölen Üveys Bey... de-diyarü’l-arab 
maddesinde bimaristanı teftiş ve mütevelliyi haşlaması.

İki Tabib: ( (SJ üiüujj ÀLiill «.LjNI jjjl

«.Ul Ayasofya riyaziye kitapları arasında numara 2755 (^Kl ¿LL^I) 

Mevlâna Cemaleddin tabib. Emir Mecdeddin el-tabib.
Konya Dârüşşifası: Evkâf hâzinesi, Defter-i Selâtin, cild 1 Anadolu 

s. 131.
Vakf-ı cami ve dârüşşifa-i mamure-i merhûm ve mağfurunleh Sultan 

Alâcddin der Konya.
Cemaat hademe-i dârüşşifa-i mamure-i müşarünileyh.
Hafız Seyyid Ahmed 
(1203 /1788 senesi)
Kâtib fi şehr

20
10

Seyyid Mustafa Halife 
îbni Mehmed Efendi

Kâtib fi şehr
20
10

Seyyid Hafız Ali 
Bin Ahmed, 

Nısf hisse-i hakimi 
evvel (1235 senesi)

30 30

Hafız Seyyid Hale
Ali bin Hacı Ahmed 
Rub’u hisse-i hakim-i 

evvel

Ali bin Cayi Ahmed 
Sümnü hisse-i hakim-i 

evvel

Seyyid Ahmed bin 
Hafız İbrahim

Sümnü hakim-i evvel

Si İleli Abdullah bin 
Mehmed

Hakim-i sâni (1232
senesi 1616)

Seyyid Osman ve Seyyid 
Abdullah Vildan Hafız 
Seyyid Mehmed Halife 

Şakirdi Hakim

Seyyid Ali Halife 
bin Hacı Ömer

Cebi-i müsakkafât

(Doktor Feridun Nafiz’e göre bu şahıslar hakim olmayıp hekim 
hissesine konanlardır).

Daha evvelki kayıtlar için defter-i hazine-i evkâf-ı selâtin-i Anadolu 
atik 259 ser-levhalı deftere ki cedid numarası 46’dır, müracaat etmelidir. 
Bu defterde Sultan Alâeddin evkâfı ve o meyanda Konya Dârüşşifası 13 

numarada kayıtlıdır. işâretini koydum.
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Konya Darüsşifası Vakfı: Evkâf, Haremeyn-i şürût defterinden ( ¿L. 

I j) 1275/ 1858.

Nişan-ı hümâyûn yazıla ki: Haremeyn-i muhteremeyne tâbi evkâftan 
Konya’da vaki merhûm Sultan Alâeddin evkâf-ı şerifesi mahsulünden 
olmak üzere yevmî yedi akçe vazife ile üç rub’u hissesi hakim-i evveli 
dârüşşifa ve şehriye yedi, buçuk akçe ve senevi rub’u gaile ile rub’u hisse 
devirhânlık cihetlerine mutasarrıf olan es-Seyyid Mehmed bin Hafız Ali, 
sülb-i kebir oğulları es-Seyyid Ali ve es-Seyyid Mustafa ve es-Seyyid 
Ahmed’i terk ederek vefat eylediği mahlülünden merkumuna tevcih ve 
müceddeden berat îtası hususunu medine-i Konya hâkimi Müftüzâde es- 
Seyyid Mustafa Necib Efendi, mutabık mührüyle ilâm ve dârüşşifa-i 
mezkûrun eseri ebniyesi değil mahalli dahi meçhul ve nâ-bedid olduğundan 
mütevaffa-yı merkum, duagûyandan ad ile vezâif-i mezkûre bu âna kadar 
îta kılınmış ve şimdi duagûluk sûreti ile evlâd-ı merkumuna tevcihi ve 
yahut kaydının terkini husûsunu mahallî meclisinden ba-mazbata arz ve 
zikrolunan dârüşşifa her ne kadar eser-i ebniyesi yok ise de duagûy 
hükmünde olarak öteden beri vazifeleri verilmekte bulunduğundan... ve 
dârüşşifa-i mezkûr nâ-mevcud olduğundan hakim-i evvel cihet-i metruk ve 
bî-lüzum cihâttan olarak bu makûle metruk ve bî-lüzum cihetlerin kayıtları 
bi’t-terkin vazife ve muayyenâtmın hazine mande olunması...

Konya Dârüşşifası kadrosu yerine diğer bir kadro: Evkâf, 
Anadolu-i atik defteri, numara 259, mütevelli-i vâkıf, Veliddin Halife, îsa 
Halife (kâtib), Ali Halife (hakim-i evvel) 1168/1754, Veliddin îsa Halife 
(hakim-i sâni) 1187 (1773), Mustafa bin İsmail (şakird-i hakim).

Sivas Darüsşifası Vakfiyesi: Evkâf. Mücedded Anadolu defteri. 
1283’den başlar. 290. sahifededir. Bu vakfiyenin Arapçası M. Cevdet 
tarafından îbni Batuta zeylinde neşredilmiştir. Kendisi tarafından yapılan 
tercümesi sûreti de Dr. A. Süheyl “Selçuklar tababeti”x\te neşrolunmuştur. 
Bu mühim vesika Selçuklar zamanında Anadolu’da hastanelerimizin 
idâreleri noktasından çok mühim bir vesikadır.

Ali Şir Nevâî İmâreti: Ali Şir Nevâî vakfiyesi Azer. Neşri, Bakü, 
tab’ı 1926. Ali Şir Nevâî imâret yapmış, vazifeleri tayin etmiş, gayet 
mühimdir.

Cerrah Mesud: Kitabü’t-tezkeretü’l-Mahmudü’l-Aksarayî. Farsça 
Ayasofya, numara 3143 Sayfa 127. Kızıl Hâmid’in Türk Arap süvari ile 
Aksaray’ı soyması. Cerrah Mesud Riyatî, sayfa 129. Nihayet Hâmid’in 
adamı, uğursuz Şinkit ele geçti. Lâkin Hâmid’in emvâlinden on beş bin 
adet dirhemle kurtuldu. Bu fesada bâis o melun idi. (Bu adam Aksaray 
dârüşşifasında tahassun etmiştir).
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Şam’da Nureddin Şehid, Kahire’de Kalavun

Kayıtları: Ayasofya kütüphanesi 3231, cild 5.

Dârüşşifaları

Sultaniye Darüsşifası ve İmâreti: (11^1 Olcayto Kaan

faslında. İmâret-i sultaniye maddesinde 704/1304 senesi. Sultaniye’deki 
inşaat ve imâret mezkûrdur. Orada her birinin şehirde bir imâret yaptırdığı 
ve Vezir Reşidüddin’in de medrese ve dârüşşifayı şâmil bir imâret inşa 
ettirdiği muharrerdir.

Keykubad’m hastalanması, meşhur doktorlar ve cerrah Vasîl:
İbni Bibi Evâmir-i âlâiye, Ayasofya, 2985 varak 296.

Emir Çoba (jU jLâ) ve imâretler: Aynı eser, varak 352.

Türkân Hatun hizmetinde bir hekim: ( UYj- Jsol

0Li jjjı varak 106.

Tarihi Âl-i Selçuk, Ayasofya 3019: İkinci kısım, Olcayto kısmı 
burada varak 89’da Olcayto’nun darüsşifası kaydı vardır.

Şam'da Nureddin Şehid Dârüşşifası’na aid: 549/1154’de tesis 
edilmiştir. Bu vesikada Maristan’a ait hamam ve dükkânların kiraları 
muharrerdir.

Salihiye’de Kaymeri Dârüşşifası: 646/1248’de tesis edilmiştir.
Tabib Sadrettin Konevî: Küçük kıtada münşaat mecmuası. Farisî 

ve Arabî. Müsveddelerle risalelerden mürekkeb. Esad efendi. 3369. Son 
kısımda sekiz sayfada 22 satırlık mukaddemesinde:

> lal-ol' . jiâjl daLdl ö? llYLujj ¡jjl

ibaresi ile başlıyor.
Mesnevide tıbbî hikâyeler: Mesnevî’de mevcut hikâye ve temsille

rin başlıcalarından:
Bir sağırın hasta komşusuna tesliyesi.
Lokmanın kölelikle hizmeti ve acı karpuz.
Ağzı açık uyuyan adamve yılan.
Bir ihtiyar ve doktor.
Mekteb çocuklarının hocalarını hasta etmeleri.
Aktarlar çarşısında bayılan debbağın necaset kokusu ile ayılması.
Bir kakim ve tüy atan bir tavusla mükâlemesi.
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SELÇUKÎ VEZİRLER

Tevârih-i Farisîyefi elkabul-vüzerâ
Ayasofya 3487

Büyük Selçuk İmparatorluğu’na ait hastanelerden:

Moğollar devri:
Vezir Muinüddin Ebu Nazar Ahmedü’l-kâşi, meşhur kâtiblerden, 

eshiyâdan, bir aralık Kâşân vilâyetini mülkiyet üzre kendisine verdiler. Bu 
bâbda tevki ile menşûr sadır oldu. Esdika ve fuzelâya ihsanlan çoktu. 

Kaşan ve Ebher ve Gencevaran’da bir kaç medrese ve dârüşşifa inşa 

etmiştir. Vezir Sadülmülk zamanında sahib-i divanı tuğra ve inşa ve sonra 
müstevfi oldu. Bir aralık Rey eyaleti kendisine makar oldu. Kemâl-i 
dirayetle idâre etti...Muinüddin fena rüsûmu ilga ve makbul kanunlar 
vazeylemiştir. İyi nâm ve birçok hayrât bırakmıştır. Rey ve 

arasında...Şark ve garbda medâris, mesâni, (sarnıçlar), kanâtır, ribatât inşa 

etmiştir...Zamanında Sultan Sencer büyük ordularla ve o^Xo’yi 

imhaya çalışmıştır. Melunlann gönderdiği bir yezit, vezirin hizmetkârları 
arasına girerek itimadını celb ve nihayet şehit etmiştir.

Kirman’da dârüşşifa: Tarih-i Âl-i Selçuk ve Tarih-i Olcayto, 
Ayasofya 3019, varak 82, Kutluğ Sultan. 633 (1235) sene-i hicriyesinde 
Kirman tahtına geçti.

öLİâskj ,^1 dıUaLıj Varak 89

i «àj öjdul j Lijj 3

*
* *

Nerelerde olduğu ve hangi eserlerden alındığı işâret olunmamış 
kayıtlar ve şahsî mütalaalar:

Medrese-i Kaymeriye-i Civaniye der-Şân-ı (Civan) tabiri itibarı ile 
mühimdir.

Taun ve veba hastalıkları: Şarkın kolera ile birlikte en müthiş 
felâketlerindendir. 1283’deki kolera ve veba zamanında İstanbul’un 
Topkapı mezarlığına bazı günler 2-3 bin ölü naklederlermiş.

Süleymaniye Dârüşşifası’nda noktacı: Noktacı cami ve şâir hayrât- 
ta mevcut adamların işlerini iyi görüp görmediklerini teftiş eden zat.
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Meselâ; Fatih Camii’nin noktacılığı. Kezâ Süleymaniye dârüşşifasında 
hekim olacak talebe üzerine tayin edilen nokta memuru gibi...

Divriği ve Sivas dârüşşifaları: Divriği dârüşşifasmın bâniyesi 
(626/1228) Keykâvüs’ün zevcesi Turan Melik Hanım’dır. Keykâvüs 
Sivas’ta da dârüşşifa yaptırmış. Demek zevç ve zevce birer dârüşşifa 
kurmuşlar (M. Cevdet)

Veba-i sâri. Taun-ı seyyar.
Maristan-ı Nureddin: Sene 549/1154 ve Darülfukara (Suriye 

havzasındaki müesseseler ve tarihleri).
Maristan-ı Kaymer-i fi’s-Salihiye: sene 646/1248
Camiü’c-cerrah: sene 648/1250.
Türbe-yi Kaymeri: sene 654/1256 mimarı Maristan-ı Erbauer 

mimar mı? Bâni mi?
Hamam-ı Kaytbai: sene 901-873/1468-1495
Yüz elli hamam: İstanbul ve tevâbiinde yüz elliden ziyâde hamam 

vardır. (Tabib Şifaî)
*

* *

Osmanlı Tababetine ait Vesikalar

Fatih İmâret, Dârüşşifa, Kalenderhânesi: Fatih vakfiyesi. 
Müceddcd Anadolu, 28 evkâf mahzeni. Tercüme. 875 tarihli. Cami-i şerif 
civarında iki âlî imâret ve ziyâfethâne-i pür-nimet bina buyurdular... iki 
buk'a-i şerifenin birine dârüşşifa birine imâret deyü tesmiye buyurdular... 
ve kalenderhâne ismi ile müsemmâ olan mekân-ı behişt-ayini, fukara ve 
mesâkin ve sadirîn ve varidin için vakf-ı şer’i ettiler.

...ve dârüşşifa su-i mizace mübtelâ olmakla muhtac-ı ilâç olan marîz, 
alîl ve imâret-i sultaniye amme-i misafirin ve ebnâ-yı sebil için vakf-ı 
celilleridir.

Fatih’in hamamları: el-Hamamât. Bundan sonra havâyic-i halk için 
hamamlar bina edip cümlesini mesâlih-i hayrât-ı şerifeleri için vakıf buyur
dular. (Tahtakale Hamamı yahut Sinan Paşa Hamamı 1 Alaca Hamam, 

(cjj^) Sırt Hamamı, Kadıasker Hamamı, Azaplar Hamamı, Balat Kapısı 

Hamamı, Çavuş Hamamı, Kule Hamamı. Biri de müceddeden inşa 
buyurdukları cami-i şerif kurbunda vâkidir. Bunlardan sonra Galata’da dahi 

1 Sinan Paşa bin Hızır Bey’den satın alınmıştır. Defterhâne mahzeninde 58 numaralı Fatih 
vakfiyesinde bu 12 hamamdan bahis vardır. Lâkin, Alâeddin Çelebi bin Mevlâna Yusuf 
el-Fenari'den alınan ve Bostancıbaşı Osman’dan alınan hamamlar bunlar arasında 
hangisidir tahkiki lâzımdır.
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hamamlar inşa buyurmuşlardır. Süleyman Nuhas mahallesinde Direklice 
Hamam biri dahi cami mahallesindeki hamam. Biri de Karaköy 
mahallesindeki hamamdır. Tophâne kapısı kurbundadır. Sayfa 43’den 
sonra vezâif-i dârüşşifa, s. 44 nısfında vezâif-i imâret-i âmire, s. 48 
Hamamlar ve cami şadırvanları ve imâretlere medâris şadırvanları için 10 
nefer (hüddâm-ı âb-ı râh) tayin buyurmuşlardır.

Kanunî devrinde İstanbul’da veba: Jerom Maurand 
seyâhatnâmesinden. M. Cevdet tarafından mealen terceme ve istinsah 
edilmiştir...

...O vakit İstanbul ve Galata’da pek vahim bir veba (Peşte) vardı.
Bu sebeple efendim elçi maiyeti ile birlikte Beyoğlu’ndan iki mil 

mesafedeki bağa çekildi (205).
Yılan ve zehirli hayvanları yiyen kuşlar: ... At meydanında... 

birçok kuşlar ötüşüyor. Bunları öldürmezler mi diye Türk’e sordum. Cezası 
vardır. Bunlar yılanlarla şâir zehirli hayvanları yerler dedi (233).

Veba: ... İstanbul’da vebadan ölenlerin eşyası bedesten kapılarında 
satılır. Zannetmeyiniz ki İstanbul’da veba, Türkleri ticaretten alıkor. Vâkıa 
günü gününe beş yüz kişi öldüğü olur. (237).

Fatih Dârüşşifası: Defterhâne mahzeninde 58 numarada Fatih 
vakfiyesi. Fihristte hudutnâme diye yazılı. Evkâf dairesindeki Fatih 
vakfiyesinin aynıdır. 57 varak. Reyhanî sülüs ile yazılı ve müzehheb

2^512 ljl£ 4İj2a j-a Qİ_u2a »IS >21 ^12 L? 42a ¿2 2S. ..)

2^ ılj ı"il j CliLboLdl ^^3 433^21 4j2j24 C11 M kil 43İ3j2L

4 t rKU ^3 2* (_$2I 4^_jll _>2I Ç.Lİ2JI Jİ3

^İ22l ^3 ^.9 nıll 2^ ^LoAİ 431213 o^oJ^dl ^^3 2A&4 J u,* ?\.J

(^2121 421 ^l.'Axı Loj (jfpyij

Şifahâneye tayin ettiği memurlar şunlardır: Hesap bilen emin bir 
adam. -Dârüşşifaya lâzım gıda ve edviyeyi alacak bir adam- (vekilharç), 

(iki hekim), iki göz doktoru, iki hazik cerrah, ^Ijalj jx>l^j 4jj271 ¿12=« 

mahzen memuru (mahzen, nazırın ve tabibin huzurunda bu zat tarafından 
açılır, tabib emr ü marifeti ile kapanır. Nazır ve doktorun mührü ile mühür
lenir). Tabib emri ile ağdiye pişirecek iki tabbah, bir bevvâb, hastaların 
işlerini yapacak beş adam... Tıp öğrenen talebe için her gün 6 dirhem, 
dârüşşifaya ait ağdiye, eşribe, edviye, teçhizi mevti için her gün iki yüz 
dirhem, her hafta bir kere erbâb-ı ihtiyaca meccanen ilâç verilmesi meş
ruttur. Nazır, tabib ve kâtib marifeti ile... nazır müfettiştir.
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Fatih imâreti: Ayni vakfiye. îmâret mesâlihi ve memurlarla tahsisât- 
ı imarette misafir odalarına, ekmekhâneye ve matbaha ait masraflara muka
bele için senede on sekiz bin dirhem tahsis edilmiştir. Ziyâfet-i misafirin 
için her sene 15 bin dirhem konmuştur.

Fatih Cami imâret-i âmire, dârüşşifa ve kütüphane için nazır tayin 
etmiştir.

Kanunî’nin kanunları: Hammer cilt 6, s. 271. (M. Cevdet tercümesi 
15 mart 1328.

Ceza-yı nakdî: Cerihalar, zabıtaya ait ağır cürümler için veyahut 
polis nizamlarına cüz’î muhalefet edenler için mevzû bunlara “bâd-ı hava’ 
derler.

Hamamcılar: Odaları iyice ısıtmaya, mâhir dellâklar, berberler 
bulundurmaya, âl ât ve edevâtı temiz tutmaya mecbûrdurlar.

Gayr-i müslimler için ayrıca markalanmış husûsî taraklar 
bulundurmak ve Müslümanlarla gayr-i müslimler için aynı hamam 
takımını, aynı usturayı kullanmamasını berberlere tenbih ve tavsiye etmek 
de cümle-i vezâiftendir.

Cüzzâm: Cüzzâm illetine mübtelâ olanların sokaklarda gezmeleri 
memnudur.

Şarap: Devr-i saltanatının sonuna doğru şarabın alenen satılması 
aleyhinde verilen emirden bile istintaç edilebilir ki sultan, şarap satışını o 
vakte kadar müsamaha etmiştir. Sultan gençliğinde mürted Rum İbrahim 
ile beraber yaşadığı demlerde şarap maddesi hakkında aynı şübehât ve 
ihtiraza mâlik değildi. Fakat vatka ki damla illetinin sızıları ve ihtiyarlığın 
eskâmı şaraptan perhize onu mecbûr etti. Müşarün-ileyh bu hâli bütün 
tebaasına teşmil etmek istedi...

Fatih İmâreti: Tabakât-ı Celalîzâde. Ayasofya Kütüphanesi numara 
2894. Bu kitabın Fatih Camii Kütüphanesi’nde mevcud nüshasında... 
medreselerde haftada dört gün iştigal olunur. Hamam, imâret, 18 bâb 
misafirhâneler ki her biri..., başka başka âlî şitai ve sayfi sofalar, 
halvethâneler, önlerinde... sâfî mermerden traş olunmuş munakkaş 
havuzlar, musanna çeşmeler vardır. Misafirlere çaşt ü şam it’am-ı taam için 
matbah-ı şâhâne ki her subh varidine bî-bedel aseller, yorgun argın gelmiş 
garib ve bî-neva muhtaç ve aç, tatlı, leziz, ballı paçalarla ziyâfet ederler. 
Bade’l-asr feraşlar siniler içinde şâhâne nimetlerle memlu çinilerde etime-i 
gûnâgûn, her fasıla münasib ağdiye, turşular, ekşiler ile ayrı ayn her 
misafirhâneye nüzl ü firavân bahşederler. Mevâşî ve devvâba istabl-i ma

mureden bî-baha ve cı;™ j udc) ihsan edip her rûz küllî nükûdu hak 

yoluna bezi ve telef ederler. Sâdât ve ulemâ, ümerâ ve küberâ, fukarâ, 
zuefâ ve muhtacîn ve ağniyân men ve red olmayıp üç gün üç gece şâhâne, 
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emirâne konukluklar ederler. Medâris-i ilmiye talebesi için ise müstakil 
âlî me kel ki erbâb-ı cua lisan-ı hâl ile gel! deyü nida eder. Bina olunup her 
rûz-ı mevfur-ı âtıfet-sîri firuz olur. Şâir nasdan umûmen fukara ve 
muhtacîne, erâmil ve eytâma, şuyûh ve acâize, küt-i lâ-yemute kudreti 
olmayan aceze beyaz ve nur taslar ile enva-i nimetler mebzûl olup ol 
matbah-ı hayır-karin ve hasenât-encâmdan her gün nice bin nefer nüfus 
behre-mend olurlar. (îmâret-i ulyâ tevliyet-i (La‘li Mustafa Çelebi) 
hademe-i bâb-ı saadetten).

Fatih Dârüşşifası: Tabakât-ı Celâlzâde. (Fatih kütüphanesi 
nüshasından). îmâret-i Sâmiye civarında bir dârüşşifa vardır ki burada âlî 
kilerler, matbahlar. hamam, camekân ve şâir lâbüd olan husûslar cümleten 
tedârik olunup tekmil olundu. Marsay: gurebâ, hastegân, fukarâ, bîçaregân 

_A^), (j^ j ^) gelip ol saraylarda huzur ile

mütenaim olup hazik tabibler tayin olunup... her seher dârüşşifa kapıları 
meftuhdur. Etibba divan edip devâlar ve ilâçlar ederler. Her mizaca mü- 
nasib ağdiye ve eşribe ve envaî meacin verip öğleye değin devâya iştigal 
ederler.

Hattat Hekim: Saraçhâne başında Amcazâde Hüseyin Paşa 
Medresesi kapısına muttasıl harap çeşmenin kitabesini müftiyü’l-en’am 
Mustafa Efendi’ye yazdırmıştır. Bunu yazan Kâtipzâde denmekle mârûf 
Mehmed Refi‘ Efendidir. 1152 /1739.

Ser-etibba Tuğcuzâde Abdülkadir Efendi (mezar taşı): Edimekapı 
mezarlığında mezkûr yolun sağında îbni Kemâl’e giden yolun Eyüb’e inen 
şubesinin sol tarafında (Ser-etibba-i hâssa Nakşibendiye tarikinden 
Tuğcuzâde Abdülkadir Efendi 1231/1815 nefis ve geniş bir taştır. Zıyaa 
mahkûmdur. Hemşiresi Şerife Emine Hanım 1219/1804 Türk tababeti 
tarihini yazacaklara kitabesi ile, tarihi ile, mansıbı ile rehberlik eden bu 
kâbil kabir taşları çoktur. Bunları toplamalıdır. {M. Cevdet)

Yıldırım annesi imâreti: Bursa’da Yıldırım Bayezid annesi (Gül 

Çiçek Hatun) vakfiyesinden. Arapça '¿jUo Âlc ...

* t-» j 'jf'A -3 3 frkdxJG P 1 ¿j-o 1^-13

.AjLûUjj ja. ¿113J ... <—<^¿3 ^3^' JJ

XV. Asırda tabibe hitab: Muradnâme. Murad II devrini yaşatan 
eser. 831/1427 senesinde müellif hattı ile. Bizim kütüphanelerde yok. 
Bakü’de 25 sene evvel M. Cevdet eksik kısmını görmüş, notlar almış. İlm-i 
inşa faslı. (Şair Bedri Dilşad tarafından. Kabusnâme tarzında), s. 433.
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t m-v -Oıjl jL <jLiljl

-V M Ul j»-- Jöleli ^Liti -^Lı. (_>utâjSZ^ 4]_yLa

ÎU-ljlS jL (-5^)

ti ,1uuj pLJoL I 4İI,a

1 ^2 Lal ç.Lİ*jj ja^Jlİa (jLû_^ti J >>1 a 0İ

.. j 41jLJI

Timurtaşzâde Umur Bey vakfiyesinde bir hekimin camiine vakfı: 
Sene 843/1439. Ahmed Tevhid’in Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası 
numara 14’de makalesinden.

alil ^âll ^dLxax> jOti 4İLLai j a oLLuiMitij ÂiLaJI ı—i

a İ 4 -V a ^3 4L>>Q i ' ;;Lti 4 Ajl\ ¿Jxa=k ^Laı^. L^^ü ...C.Lol*Jl öLİJİJ

<ıâ ijLoc jl 03jJI ¿_ü*J Laxı t—sj*j jl oje. ij\

■ • ■ J _^Axlti .^-ş ı»xıti

Mezkûr tabibin Karahisar’da medresesi olduğunu da öğreniyoruz. 
856/1452 tarihli Umur Bey vakfiye menşurundan.

Gebze'de Çoban Mustafa Paşa kütüphanesi tıb kitabları: (Evkâf
Müzesi)

Numara 2490 c -Ja.ti jA jLLiij c_ıLi£

Numara 2513 < ,11ati ^^3 AÂj^jjJû ç.4İLuj j

Numara 2545

Numara 2567 ¿jjjla oLıl£

Numara 2572 ^LO jjlji. o-oj^j

Numara 2604 jjjUti

Nâmında tıbbî mecmua-i mücerrebât: Mimar Sinan 

vakfiyesi (Evkâf) Sinan bin Abdurrahman. Vize Sancağı’nın Urgaz nâm 

karyesinde Rızaullah için bina eylediği yeni çeşmeyi vakfetti ve oL^K nâm 

kitabı (-¿1 ¿LoLLL) muhtaç olanlara vakfetti. Şol şartla ki mescidi 

merkuma vazolunup muhtacîn, mevzii-i şerifinde mütalaa buyuralar. 
Mescidden asla ihraç olunmaya.
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Orhan Gazi tuğrah vakfiyede bir hekim imzası: Metin Farisi 

720/1320 tarihli. Şahidlerden (<L^

Mecnunlara taze üzüm: İslâm Feyzi Efendi vakfiyesi. (... bimarhâ- 
nedeki mecnunlara taze üzüm verile)

Hastalığı keşfi ile meşhur: İzmir muhassılı ve ihtisab ve harbiye 
nazırı Ömer Lütfü Efendi vakfiyesi. Haremeyn 13.125. Evkâf. (... İz
mir’deki) Yenikale’yi murad ederek ve marüzzikr kale-i cedid verasında 
vaki kimsenin mülkü olmayarak harab olmuş ve keşfi maraz ile beyne’n- 

nas müştehir olduğundan tâmir ve termimi eser-i cemil olmakla

bazı ebniye-i lâzıme ilâvesi ile imar ve tecdid kılınarak meccanen ve bilâ- 
ücret ibadullâhın gusül ve tathir edegeldiği bunun tevâbi ve levâhıkı ile 
lede’l-İktizâ tâmir ve tecdidi galle-i vakf-ı mezkûrdan hare ve sarfoluna.

Sebilhânede kar ve bal şerbeti: Hatice Turhan Sultan (Avcı 
Mehmed’in annesi) Yeni Cami vakfiyesi. Evkâf. Haremeyn 11, cild-i cedid 
112. Eski sayfa 42, sıra 29.

(... Şöyle şart eylediler ki, eyyâm-ı sayfda üç ay mütevelliye 
sebilhâneye kar verilmek için yirmi bin akçe sarfoluna ve dahi şöyle şart ve 
tayin eylediler ki, leyâli-i Ramazan-ı şerifte camii-i şerifin 3 adet 
kapılarında şerbet olmak için her sene üç bin kıyye (Atina balı) iştira 
olunup bade’t-teravih cemaat-i müslimine İska oluna. Bunun tertibi öyle ki 
camii-i şerif kapılarından her bir kapıya tertib için de gecede otuz üçer 
okka asel verilip her bir kapıya iki nefer kimse şerbetçi tayin oluna ve 
Atina balından gayri bal alınmayıp her ne kadar mikdar baha ile olursa 
olsun Atina balı iştira oluna ve zikrolunan altı nefer şerbetçilere altışar yüz 
akçe ücret verile ve Ramazan ve eyyâm-ı sayf geldikde sebilhâneye tayin 
olunan kar camii şerif kapılarında şerbete konula...

Yetim ve dul kadınlara elbise: Emin Baba Nakkaş denmekle 
meşhur Derviş Mehmed Efendi ibni Mahmud’un defteri evâil-i Ramazan 
978/1570 tarihli vakfiyesinden. Küçük evkâf-ı sâni. Sıra 478.

(... 3 şart eyledi ki; ceddim baba Nakkaş Efendi’nin karyesinde on 

adet er’âmile (bir nev libas) on adet eytama kaftan ve on adet eytama 

dahi ön veya pabuç her sene de...)
Malûl gazilere yardım: 25 Sene süren Kandiye muhasarasında ve 

Fazıl Ahmed Paşa himmeti ile fethedilen bu kale için yapılan masraflar 

meyanmda:
Garip askerler, yardım 7.000 kise
Mecruhlara verilen bahşiş 98 kise
Yedi ayda elsiz ve ayaksız kalanlara 400 kise
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İstanbul haricindeki hamamlar: 1147/1734 tarihli bir vasikadır ki 
hamamcılar kethüdası yiğit başıları ve şeyhleri marifeti ile tahrir 
olunmuştur. Hepsi 69 hamamdır. Vesika M. Cevdet Kütüphanesi'ndedir. 
1 lor noktadan şâyân-ı tedkiktir.

Aynî Ali Efendi’nin kavanin risalelerinde: 1018/1609 hekimler. 
Etibba-i hassada ulufelerini ayda bir alırlar. Bu tarihde 80 etibba ve 
şakirdân cerrah ve müneccimler var. 3 ayda ulufe maa adet 193.410 akçe 
alıyorlar. Sultan Süleyman zamanında 33 tabib var.

Nemçe hükümdarına 1075/1664 senesinde elçi Mehmet Paşa 
vasıtasıyla gönderilen eşya meyanında:

Anber: Top 10, mıskal 350. Hâzineden alınmıştır.
Misk: Göbek adet 20. Dışardan satın alınmıştır.
Bad zehir: 10 adet

1232/1816’da gümrük tarife defterinde hariçten gelen ilaçlar:

çIaâJ Felemenk ve Fransız. (Bunlardan yüzde 3 gümrük

alınmaktadır).
Tiryak altınbaş Cıva Gomegote Sülümen, Kafûri
İngiliz tuzu Darçın Tenkâr Sülüğen
Tutya Karanfil Domalak Sürür
Tirementi
Çay

Kükürd
Behar-ı cedid Ruganı cevzibovva

Zımıh
Kebabe

Cevzi bovva Misk Kudret helvası Kırım tartar
Kırmız Balık nefesi Sabarine Kunduz heyası
Darçın çiçeği Kınakına Beyaz ve siyah zencefil Kakule maa bes-

Sandal ağacı Zincefre Ruganı Belesenk
base

Timurbozan
Kafûri Balık tutkalı Anber kabuğu Calaba

1233/1816’da bizden harice ihraç olunan tıbbî mevad1:

Sinameki
Bayakuane

Salsafre
Darifülfül
Afyon

Saleb Sığır dili Mazı
Şap Koçanlı ve koçansız Akgünlük

sığır kuyruğu
Anison Asilbend Zamk-ı Arabî
Muştaki Kasnı Mürrü safi
Karagönlük ve yağı Çadır uşağı Göztaşı

Şem’i asel Ebucehil karpuzu

Defter M. Cevdet Kütüphanesi’ndedir.
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Umur Bey vakfiyesinde tıbbî eserler: el-Hac Umur Bey Çelebi İbni 
emirü’l-merhûm Timurtaş Bey. 856/1452 tarihli vakfiye. Arapça. Evkaf 
dairesindeki vakfiye 843/1440 tarihlidir. İkinci munzam vakfiye tarihi 
850/1446’dır1. Bu vakfiyede muharrer tıbbî eserler: Camii ibni Baytar

1 Mücelled
Kanun-ı tıb 1 »
Kitab-ı min tıb 1 »
Tıbb-ı Nebi 1 »
Arabî tıbb-ı Nebi 1 »
İbni Baytar, Türk 2 Mücelled
Tıbdan Arabî mecmua 1 Mücelled
Ahmedî, nazm-ı tıb 1 Mücelled
Baytamâme 1 Mücelled
Esbâbı âlâmat-ı Semerkandî 3 Mücelled
Tıbb-ı Nebi 2 Mücelled
Cerrâh-ı ece, tıb 1 Mücelled

Lokman Hekim hikâyesi: Kırk vezir hikâyeleri müellif meçhul. 
Murad II zamanı. Paris tab’ı 1815. En eski kitablarımızdandır. s. 158. Lok
man Hekim hikâyesi.

s. 204. Hind hükemâsının sözleri (Türklerce pek muteberdir). 
Kabûsnâmede sıhhî ve İçtimaî ahkâm: Yazıcıoğlu Selçuknâme yi 
Uygurca ve Camiü’t-tevârih'ten terceme eylediği gibi Mercimek Ahmed 
Efendi de Kabusnâme'yi Murat II emri ile Türkçe’ye nakleylemiştir. Kitap 
44 bâbdır. Bu meyanda! Ana baba hakkı, edeb-i taam, edeb-i şarab, 
muaşaka, mücamea, hamam, uyku, teehhül, evlâd, tıb, nücum...

Mustafa Paşa’da çıkan ilâçlar: Maktul Mustafa Paşa 
muhalefâtından (Enderun)

Itr-i ud: İki şişe
Itr-i sahi: İki şişe
Padzehir: 18 adet.
Tababet-i Evvel-i Dârüşşifa-i Haseki Sultan der-İstanbul: 

Zikrolunan dârrüşifa tabib-i evveli İbrahim fevt olmakla yeri sultan 
Mehmed dârüşşifasının hekimbaşısı Ahmed’e, yeri Sultan Mehmed 
darrüşşifasının hekimbaşısı Salih’e, yeri Haseki Dârrüşifası’nda hekim-i 
sâni olan... Yeri Üsküdar’da Valide Sultan dârrüşifası hekim-i sânisi

1 Bunun aslı M. Cevdet’tedir.
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Mchmed’e, yeri Mehmed-i Üsküdariye Hekimbaşı Salih Efendi arzı ile 
verilmeğin 1072/1661.

Attarlar: İstanbul’da attar tâifesinin hirfet kethüdası (^Vl eri) ve 

yiğitbaşılan ehl-i hirfetten olmayıp nâ-ehil iken attar dükkânına geçip 
müslümanlara bey‘ ettikleri edviyeyi yanlış verip küllî fesada müeddî 
olduklarından maada bazı tekâlif-i örfiye vaki oldukta -biz attar değilüz- 
deyü muavenet etmeyip fukaraya gadr ederler. Bu makûleler men olunup 
ehl-i hirfetten marifetsiz (habersiz) edviye bey‘ etmemeleri için emr-i şerif 
taleb (eylemişler) 8 N 989/1581.

Tabib Şifaî: (Osmanlı Türklerinde defterler husûsunda)... Bu 
meyanda Tabib Şifaî’nin (Dr. Feridun Nafiz’e göre Ayaşî Şaban Şifai 
olacak) mezkûr fezâil-i âlî Osmanî me’hazlerindendir.

İmaretler: (Tabib Şifaî eserinden) Talebe ve fukara için yalnız, 
İstanbul’da değil, taşralarda da imâretler açılmıştır. Her bir imâretin 
vakfiyesini mütalaa eyleyenler ne gûna nefis et’ime tayin edildiğini anlarlar 
diyor. Bazı hükümdarlar bulundukları mahallere bir makam yaparlar, fu
kara. mesâkin ve gurebâyı it’am ederlerdi. Ayda yılda veya korkunç bir 
hâdise zuhurunda bu işe mübaşir olurlardı. Yoksa payitahtlarda köşe köşe 
taamhâne binası ve hele fethedilen memleketlerin ekserisinde bu emrin 
icrası yalnız Osmanlı Türklerinin hasâiündendir. Hâlâ dört kazada kırktan 
fazla darüzziyâfe vardır. (Es’ar ve zâhire eminleri) imâretlere ne kadar 
tevzi ât yaptı larsa kapı tarafına da sûretini verirler. Et, ekmek, yağ, mum, 
rûgan. buğday ve şâire eminleri vardır.

İstanbul su yollan: Hazine-i Evrâk İstanbul defteri 1231 ilâ 1235. 
Sayfa 2'de İstanbul su yolları tarihine ve resmî kuyûdâta ait pek mühim 
malumât vardır.

İmârethâne ve Hastahânelere ait Şer’î Siciller Defteri: Bunlar 
cihat vesikalandır. (Meşihat mahzeninde miktan 6.000’i geçer. Bu cihat 
defterlerinde imârethâne, hastahâne gibi hayrâtm isimleri yazılı, memurları 
ve vazife horlannı safha safha tedkik için bu cihat defterlerine bakmalı. 
961/1553’den evvelki defterler zayi olmuştur. Bunlar sene be-sene tedkik 
ile zamanımıza kadar gelebilir ve dünya kadar malumât, meçhul hakikâtler 
öğrenirsiniz.

Eser-i cerhin keşfi: Tıbb-ı kanunî tarihine ait bir vesika: Meşihat 
sicillâtında 1021/1612 senesine ait, mahmiye-i Kostantaniye’de Cafer 
Çavuş mahallesinde 47. ağa bölüğünde Kulzâde olan Mehmed Çelebi bin 
Mustafa nâm şab Acemioğlan tâifesinden Ali bin Abdullah nâm emred 
zuhur edüb: “Beni kendü hâlinde Fethiye Camii kurbunda gündüz mürûr 
ederken mezkûr Ali (Soğluk) bıçağı ile beni urup cerh eyledi. Eser-i cerh 
keşfolunup vaki hâl sual ve tahrir olunmak matlubdur” dedikte filvaki
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Mehmed Çelebi nin sol kolu dirseğinde ve göbeğinde ve sol böğründe 
bıçak yarası olup mecruh olmağın... (İnkâr... şahitler şehadet ediyor ve 
tahakkuk ediyor).

Bir cerhin keşfi: (Tıbb-ı kanuniye ait) - Meşihat sicillerinden 
1021/1612. Çeşmeden su alırken cerhedilmiş. Şikâyet ediliyor ve deniyor 
ki, bu daıbtan fevt olmak ihtimali vardır deyüb üzerine varılıp keşf 
olunmasını talep etmeğin (eden sipahilerden Mehmet Bey’dir ki, Balat 
mahkemesinde Mevlâna Ali ile beraber dava ediyor). Mahmiye-i merkume 
subaşısı Hacı Mehmet Bey’in).

Sadrazam hekimbaşısı: Şer’iye mahzeni evkâf müfettişliği 
1100/1688 tarihli bir vesika. Hâlâ devletlü ve saadetlü sadrazam 
hazretlerinin hekimbaşısı olup medine-i Edirne’de misafireten sakin el-Hac 
Mahmud bin Mehmet bin Ahmed tarafından husûs-ı atiyü’z-zikre vekil 
olduğu...

Kehhalbaşı: Diğer merhûm Kehhalbaşı (Pir Mehmet Çelebi) vakfına 
bilfiil mütevelli olan...

Yenibahçe Hastahânesi vakfiyesinde bir hüküm: Evkâf mahzeni, 
Mahmud II ve Bezm-i âlem ve Pertevniyal vakfiyeleri 113. sayfada Bezm-i 
Alem vakfiyesi, s. 119. Hastahâne-i merkume pişgâhmda kâin hamam, 
dükkânlar ve bostan icareleri ile birleşerek hastahâne-i merkume 
mesârifâtma muvakkaf olduğundan meblâğ-ı mecmu‘-ı mezkûr ile hamam 
ve dükkânlar ve bostan icarâtmdan hastahâne-i mezkûrenin termimâtı ve 
hastahâne-i merkûmenin nizamâtını mübeyyin evkâf muhasebesinden veri
len bir kıt’a ilmühaber mantukunca hastahâne-i mezkûreye nasb ve tayin 
olunan müdür ve ketebe ve etıbbâ ve cerrahîn ve eczaciyân ve sülükçü ve 
havanzen ve müvezzi ve elbise nezâreti ile vekil-i hare ve elbise yamağı ve 
serhademe ve 24 nefer hademe-i hastegân, altı nefer meydancı, 5 nefer 
aşçı, 1 nefer berber ve 2 nefer bevvâbm maaş ve tayinâtları ve hastahâne-i 
mezkûrenin kâffe-i levazımât-ı lâzimesi ruyet olunup kifâyet etmediği 
halde evkâf-ı mezkûrenin gallatına sarfoluna (Vakfiye-i ulam ve zeylleri).

İstinye’de ferah-fezâ tabhâneleri: Feridun Bey vakfiyesi. Ali Emirî 
Kütüphanesi tarih kısmı numara 933. İstinye’de ferah-fezâ denmekle mârûf 
yerde bir bağın bir zaviye-i dilküşâsında bir zaviye-i dilküşâ bina ettiler ki, 

birbirine karşı iki tabhâneyi ve tabhâneler mabeyninde bir âli i, bir 

kiler ve matbah ve kenef ve muhîti ve şâir zat iyelere elem ü eşeb olan 
ebniyeyi muhtevi olup... zikrolunan tabhânelerin ve mescidin şem ine ve 
hasırına ve kandiline yevmî üç akçe sarfolunur ve şart ettiler ki, zaviye-i 
mezbure matbahında her gün iki vakit taam pişirilip sabah pirinç çoıbası, 
ikindin buğday çorbası pişirile ve zaviye-i mezburede konan misafirin için 
günde yirmi akçelik nân ve on vukiyye küşt ve bir kile pirinç ve biı kile 
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buğday ve iki akçelik fülfül ve bir akçelik sirke alına ve yoğurt ve kabak ve 
ıslanalı ve ceviz ve kimyon ve nane ki, her biri mevsiminde taama katılır. 
Mezkûrların cemisi için ve nemek için yevmî üç akçe sarfoluna.

Çekirge’de hamamcılık: Veziriazam Mehmet Paşa zamanında vaki 
ruşen kaydıdır. M. Cevdet’te çıkan eski defter 1054/1644. Hamamcılık 
Çekirge der-Bursa 54.

İmaret şeyhliği: Meşihat-i imâret-i Sultan Murad Edirne 54.
Bazı hamam evkâfı: Ayasofya mahzeni defterlerinden 1073/1662 

senesi.
An mahsulü Evkâfı hamamı merhûme vâlide-i Selim Han der-kurb-i 

Camii Bayezid.
An mahsulü Evkâfı hamamı merhûme vâlide-i Murat Han der- 

Üsküdar
An mahsulü Evkâf-ı icare-i hamamı Bektaş halife imam-ı sabık der 

nezd-i Galata
Ahi çelebi zevâidi: (an-mahsul-i evkâf-ı nukûd-ı Musa Efendi Ser

eli bba-i hassa ve kadıasker-i Anadolu).
Seferde orduda tıbbî masraflar: Romanya taraflarında bir seferde 

1 204/1789 senesi. Atiye ve harçlık olarak verilmiştir.
Kuruş:
120 4 Nefer cerrahân-ı ordu-yı hümâyûna

50 Atiyye ö^al aKL

750 Harçhk-ı cerrahân >

17 öjxlc frAjli. ç.A-ajV

26

Nevruziye ve Takvim: Takdim eden Hekimbaşı Mustafa Behçet, 
Müneccimbaşı Rakım, cerrah ve kehhalbaşı. 9 H 1236/1820 Hazine-i 
Evrâk teşrifât defterlerinden:

(Nevruziye ve takvim takdim eden Anadolu payesi olan hekimbaşı 
Mustafa Behçet Efendi ve Mekke payesi olan Müneccimbaşı Rakım Efendi 
hazerâtı ve cerrah, kehhalbaşı ağalar Bâb-ı Âliye gelip huzura duhulde 
efendimiz bir kaç hatve istikbal ve kuud buyrulduğu hengâmede cerrah ve 
kehhalbaşı ağalar dahi idhal ve anlar dahi damenbus ile kuud edip evvelce 
kahveden sonra hilâtları iksa ve atiyyeleri îtası ile buhur verilerek iadeden 
sonra müşarün-ileyhimaya çubuk verilip bir mikdar aram ve güllâb ve 
buhur resimleri ile kürkleri iksa ve bade’l-teşyi iade olundular ve 
hekimbaşı efendinin atiyesi Anadolu payesi olduğu için bin yedi yüz elli
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zammı verilmiştir. Şol şartla ki İstanbul payesine varıncıya kadar 
mûtâd bin kuruşu tecavüz etmemek ve rütbe-i kadıaskerî olursa bin rub’iye 
olan iki bin yedi yüz elli kuruşu verilmek üzere esbâklarda dahi paye-i 
kadıaskerî oluısa bu veçhile verildiğini eski yevmiyelerde dahi mesturdur. 
Ana binâen bu defa öyle haber verildi.
Seretibba-i Sultanî Ef.
Erkan Samur kıymeti

1800
Refik-i atiye

Müneccim başı 
Erka samur kıymeti 

1000
Atiye bervech-i sabık

Cerrah başı 
Hil’atI

Atiye

Kehhalbaşı 
Hil’atI

Atiye

1000 
Sabıkı

500
50 hademe

500 250
50 hademe 27,5 had.

1000
Ba-hesab

550 550 277,5

2750
100 hademe

2850

Bursa’da Çelebi’nin Yeşil İmareti: Evkâf defter i selâtin cild I. 
Anadolu s. 253. Çelebi Sultan’ın Bursa’nın Yeşil îmâret Cami ve 
imâretinin vakfı.

Çelebi Hekimüddîn vakfiyesi (îdris bin Hüsameddin Bitlisî) 
921/1515 senesi vakfiye evkâf mahzenindedir.

Hükemâ, Etibba ve Sıhhî Müesseseler: Tabakat-ı Celâlzâde. 
Ayasofya Kütüphanesi. 2894 numarada. 975/1567’de Süleyman nâmına 
muharrerdir. Hükemâ ve etibbâ, 415. yaprağında tımarhâneden 
mükemmelen bahis vardır.

7. tabakada imâretler, Fatih imâreti, dârüşşifası, Beyazıt imâreti, 
Sultan Selim imâreti, Şehzâde imâreti, Süleymaniye imâreti, Eyüp imâreti 
kırk çeşmeler ve hamamlar ve şâire yazılı.

Mısır’da Bimarhâne Vakıfları: Divan-ı hümâyûn mühimme defteri. 
Cilt 3, s. 196.

Mısır Beylerbeyi sine hüküm ki: Hâliyâ sudde-i saadetime mektub 
gönderib mahrusa-i Mısır’da selâtin-i çerâkisenin ve şâir ümerânın cevâmi 
ve mesâcid ve bimarhâneleri evkâf-ı ekser vilâyet-i Şam ve Halep te olup 
mütevelli ve nâzırlan ol diyardan olmakla zaptettikleri mahsulât tamam 
gelmeyip vasıl olmayıp cüz’î nesne gelmekle zikrolunan mesâcid harabe 
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müşerref olup şart-ı vâkıf üzere hakkı müstahakına vasıl olmayıp 
bimarhâne vakfı mahsulünden iki yıldan beri bir akçe gelip vasıl olmadı. 
Öyle olsa vilâyet-i Şam ve Halep’te olan evkâf bu canibde nâzır ve 
mütevelli tayin olunup varıp anda olanların muhasebeleri görülse ol 
evkafın tamirine bâis olurdu deyü arzetmişsin... şart-ı vâkıf üzre zabtettirip 
mal ı vakfa gadrettirmeyesin. 967/1559.

Sıfatü’l-Etıbba: Hüseyin Baykara divanından yazılan menşur ve 
tahrirât numunelerine dair. Mahzenul-inşa. Nuruosmaniye Kütüphanesi 
No. 4291. Sahife-i şahî (Hüseyinü’l-Vaiz)’indir. Farisî Hüseyin Baykara 
nâmına muharrer.

Üst tabakada erbâb-ı ulûm-ı hikemiyeye hitaplar (bu tabirler Osmanlı 
divanlarına da geçmiştir. Bizim fermanlarda, menşurlarda, kadim 
arzuhallerde yazılan elkab ve teşrifat tamamiyle Orta Asya, İran ve Hind 
sarayları âdâbından iktibas edilmiştir.)

Sıfatü’l-etibba faslı da çok mühim ve mufassaldır.
Hekimlere elkab, înşa-i selâtin. Nuruosmaniye Kütüphanesi Numara 

4311
Elkab... Hekimbaşıya.
Cerrah Mehmed Paşa’dan Özbek Hanına nâme
Cerrah Mehmed Paşa’dan Abdullah Han’a II
Mühim bir fihrist: Hazine-i Evrâk’ta merhûm Mehmet Vâzıh 

Efendi nin 1268’de müfredât-ı evrâk mukaddemesinde evâmir-i aliye. Bu 
zat divan-ı hümâyûn vesikalarına ait bir fihristin müellifidir.

İmaret (6) Karantine, mâ-i leziz ve çeşme
Iskat-ı cenîn (47) etibba, hamam, attar esnafı.
Kahvehâne, Mısır çarşısı. Hastahâne ve îspitalya (85).
Mckteb-i tıbbiye nizâmnâmesi. Hazine-i Evrâk. 1273 tarihli irâde 

deften fihristi. Bunun takdim kılındığına dair.
Mirî Cerrahlar: Sicillât-ı şer’iye mahzeni. Rumeli sadareti sicilleri 

Numara I. 19 Rebiülevvel 959/1551 tarihli vesikalar kısmında Türkçe bir 
metin:

Olur ki, mirî cerrahlar zümresinde yevmî on akçe ulufeye mutasarrıf 
olan işbu 959 Rebiülevvel yirmi birinde mahrusa-i Edirne’de vefat edip...

Tabip Mustafa Çelebi: 26 Rebiülahir 959/1551 tarihli sütuna 
münderic vesikalardan:

Jjl Jİ İd>>111 U-mlalI ¿jj LN.A“3)^5!

(.. .(5 jlsJI j J j Aİa-o ¿pKll
Bundan bir varaka sonra arkasından oldur ki...
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Mirî cerrahlar zümresinden yevmî on üç buçuk akçe ulufeye 
mutasarrıf olan Mehmet ve Mahmud nâm sulb-i sağir oğullan kalduğa 
Bahaeddin bin Üveys ve Mehmet bin Abdullah nâm kimesne haber 
verdikten şol ki vâki-i haldir. Sağireyn-i mezbureynin vâsileri olan Hacı 
Ali talebi ile Asitâne-i saadete arzolundu. (Böyle arzlar cinsinden olan 
şeyler hep Türkçe’dir. ) 959/1551.

Reisü’l-cerrahîn Emrullah bin Yusuf’un 959 senesinde kölesini azad 
ettiğine dair kayd-ı resmî son parçadadır.

Yeşim taşı: (Kitabü’l-cemâhir fi’l-cevâhir / Ebürreyhan Bîrûnî) 
Topkapı Sarayı nüshası (guruendugân)da öküz sûretinde bir kaya şarab 
dökülürse kesilmeden şarab verirmiş 109 (el-Yeşim 29 satır) arz-ı Türk’de 
yeşim hazmı ıslah için, Türklerin yeşimden intifan Türmüz ahâlisinin 
“Yeşib” demesi. Buharalılann “Yaşib” ve “Leşib” demesi mezkûrdur. III. 
Hacerü’l-bâd zehir 113 el-mumya.

Mekke Dârüşşifası: Cidde beyi Kasım Bey’e hüküm ki, Mekke-i 
Mükerreme’de bina olunan dört madreselerin binasını itmâme erişip lâkin 
elli binden ziyâde altın sarf olunub ve medreseler kadimî üç medrese ve bir 
dârüşşifa birden yapılıp... lâzım olmağın... Hazine-i Evrâk. Mühimme 
defteri 7 (975-976) arası (1567-1568), s. 314.

Kayseri Cüzzamhânesine Vakıf: Zülkadirlere dair vesika. Zülkadir 
oğlu Haşan Bey’in Kayseriye’de Salgun’da miskinlere vakfedilen arazi 
üzerinde tecavüzât zulmüne dair şikâyet. Topkapı Sarayı’nda bir vesikadır. 
Zülkadirlerden Alâüddevle Bey’in imzası ile Türkçe bir mektubdan:

Sultanım hazretlerinin hâk-i pa-yı şeriflerine arzuhal budurki, tevabii- 
i Kayseriyeden (Salgun) nâm karyenin nısfı miskinler tâifesine vakf olup 
vakfiyete tasarruf olunub zikr olunan karye Zülkadiroğlu Haşan Bey’e 
timar sayrulup yirmi yıl mikdarı vardır ki zikr olunan karyede sakin olup 
saraylar bünyad ettirib on hâne zimmilerden ve on yedi hâne 
Müslümanlardan çiftlik tasarruf eder iken mektubü’z-zikir Haşan Bey her 
birinin çiftliklerini zulmen ve cebren elinden alıp kendüsü beş altı çift 
koşup kendü tasarruf eder ve kendüsü gelmezden evvel bize elli müd gaile 
hasıl olurdu. Şimdiki halde beş alıp müd gaile hasıl olur. Şimdi ol çiftliğini 
elinden aldığı kişiler ahar karyelere varıp safınca olup anlaşırlar. Hazreti 
Resulûllah ruhu için devletü başın sadakasına zikrolunan zâlimin zulmünü 
ve bu mazlumların üzerinden ref‘ ediverip indellâh mecur ve inde n-nas 
müstetab olasın.

Cerrah Ali: Mühimme defteri 4. 26 Receb 967/1559.
... Müşarünileyh hekimbaşı gönderip Mısır cerrahlarından emir ile 

getirilen üstâd Ali fende kâmil olup Âsitâne hizmetine lâyıktır deyü 
bildirmeğin yirmi akçe ile cerrah olmak buyuruldu... ve mezbur Ali nin 
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oğlu olan Mehmet’e beş akçe şakird ulufesi olmak ve... Ali nâm kimesne 
için dahi (cerrahlığı üstâddan tahsil edip dergâh-ı muâllâ cerrahlığına ilhak 
olunmaya lâyıktır) deyü bildirmeğin kanunları üzre ibtida olunmak 
buyuruldu.

İlâç narhları: Topkapı Sarayı. Revan odası kitablarından 1050/1640 
tarihli mühim bir belediye vesikası. Numara 1934. Narhlar defteri. Ehli 
hircf kethüda ve yiğitbaşıları ve şâir ehl-i vukuf ihzar ve müşâvere 
olunarak ittifak-ı ârâ ile tayin edilen narhlar.

mekûlât, es’ar-ı attarân, misk fruşân, sabun miski, eşribe ve 

maacîn... ilh.
Hazînede ilâçlar: 1167/1753 senesinde Hazinedar Ali Ağa marifeti 

ile hazmede mevcud olan eşyanın tahririnden:
Afyon, 95 dirhem
Miknatıs, birkıt’a
İki parça ud, 60 dirhem

Damad İbrahim Paşa’nm tibbî eserler ve aletler ve ilâçları. 
Enderun vesikalarından. 1143/1730 senesine ait. Sadrazam Maktul İbrahim 
Paşa’nm muhallefâtının tahririnden çıkan eserler (bunların mühim bir 
kısmı saraya verilmiştir).

Gâyetü’l-beyân
Hayatü'l-hayvan
Risale-i fi’t-tıb
Tcrcüme-i Nuh Efendi fi’t-tıb
Tcrcüme-i gayetü’l etkan
Tabib İsa Efendi

Anber 470
Ud 1200

sarfedilmiş
Sim amberdan bir adet
Bağa ve kemik ve nazarfal gözlük 8 adet 
Cerrah alâtı: 3 takım.

Kehhal İbrahim bin İsmail bin Mehmed: Şuerâü’z-zaman. Esad

Efendi Kütüphanesi. Numara 2323 jjJI Jk- ötül ^¿11

o Ait. *j 4 ' 662/1225’de

Herat’ta ölmüştür.
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Maristan-ı Mısır: ¿11

4-^ (^>^) 5 J.4A ¿>jI ^U. cLbtL^
Metrukâtı merhûm Sultan Korkud: 5 Muharrem 919/1513. 

Eğrigöz kasabasında Menteşe mirlivası Sinan Bey marifeti ile yazılmıştır... 
Bu meyanda (hokkalarda macun ve tiryak... ve gözlük) de vardır.

Süleymaniye Tabhâne, Bimarhâne, İmâret-i Âmire ve Hamamı: 
Topkapı Müzesi yeni kütüphanesinde Süleymaniye Camii ’nin inşa 
masraflarına ait 160 kadar defter vardır. M. Cevdet bunların sekizini 
görerek [tedkik] etmiş. Beheri 14 varaktan mürekkeb haftalık defterler. îlk 
defter 963/1555 tarihinde. Bâlâdaki binaların inşaları hakkında da tutulmuş 
hesablar vardır.

Kehhal Mehmet Kemâl: Mühimme defteri 4. 26 Receb 967/1559. ... 
Hekimbaşı mektub gönderip emir ile Mısır’dan getirilen Mevlâna Ahmed 
Kemâl, kemâl-i ehliyet ile mâruf ve fart-ı sadâkat ile mevsuf atebe-i ulyâya 
hizmete lâyık kimesnedir deyü arzetmeğin otuz akçe ile kehhal olmak 
buyuruldu.

Kehhal Abdulkadir: (Aynı tarih)...Vukuf-ı Ebülbeka akrabasından, 
Sultan Mehmet Dârüşşifası’nda üç akçe ile kehhalhk hizmetini eden 
Abdulkadir âsitânesi saadet kehhallanna ilhak olunmasın rica etmeğin ve 
Abdülkadir’in yeri Faik nâm kimesneye mahaldir deyü bildirmeğin 
kanunları üzre buyuruldu.

Cemaat-ı Etibba-i Hassa: 1027/1617 senesi ruznamçe-i hümayun. 
Topkapı sarayı.

Mevlâna Mehmet Efendi, müderris.
Mevlâna Hüseyin Efendi, tabib-i dârüşşifa-i Valide Sultan. Diğer 

Mevlâna Mehmet Efendi: Tabib
Mevlâna Şeyh Ahmed Efendi: Tabib
Mevlâna Derviş Talib Efendi: Tabib ve müneccim.
Diğer Mehmed Çelebi, Veled-i ser-etibba-i sabık Mustafa veled-i 

Şemseddin ser-etibba-i sabık
Pervâne Bey ser-cerrahîn-i sabık
Ahmed veled-i Haşan Efendi, Tabib
Mehmed Hacı veled-i müderris efendi, labib
Ahmed tabib-i saray-ı İbrahim Paşa sabık.
Mevlâna Mehmet tabib-i dârüşşifa-i Valide Sultan Mustafa Mesud 

şakird-i tabib-i hassa
Mevlâna Mehmet tabib-i Galatasaray
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Mcvlâna Mehmet Efendi tabib-i dârüşşifa-i merhûme Handan Sultan 
Hürrem Mevlâna Seyyid Ahmed veled-i Musa Efendi min etibba-i hassa.

Sadi ser-etibba-i dârüşşifa-i Sultan Bayazid Han der-Bursa. 
Abdürrahman veled-i îshak Efendi. Yekûn 18

İmaretler: Sarfiyât cetvellerine göre
1092/1681’de İstanbul’da işleyen imâretler ve masrafları (bir kâğıda 

yazıh vesikadan).
1 kıseki Sultan imâret-i âmiresi: pirinç, çerviş, şeker, safran, nohud Tuz 
Atik Ali Paşa imâret-i âmiresi: » » »» » »
Mihrimah Sultan imâreti âmiresi:» » »» » »
Bayezid imâret-i âmiresi: » » »» » »

hinta, nişasta, üzüm ve incir 
Sultan Ahmed imâret-i âmiresi: Pirinç, çerviş, şeker, safran, nohud, 

tuz, hınta
Şehzade imâret-i âmiresi: Pirinç, çerviş, şeker, safran, hınta, tuz.
Eatih imâret-i âmiresi: Pirinç, çerviş, şeker, safkan, nohut, tuz, hınta 

vc nişasta, üzüm, incir.
Sultan Selim İmâret-i Âmiresi:Pirinç, çerviş, şeker, safkan, nohut, 

tuz, hınta ve nişasta, üzüm, incir.
Müteferrik Evkâf Kayıtları: (vesikalarından) Defter-i 

Faramanizâde.
Müteferrik No. 452, Haleb’de Nureddin Şehid Dârüşşifası 

nezâretinin tevcihi hakkında arz 23 L 1068/1667.
No. 854 Evâsıt-ı zilhicce 1078/1667 Konya Sultan Alâeddin 

Camii'nde dersiamlık ve dârüşşifada hekim-i sâni ve evvellik ve Pîrî Paşa 
evkafından duagûluk ve Sinan Paşa evkâfından cüzhânlık vazifesinin 
Ahmet Halife uhdesinde ibkasi için kadı Ali’nin arzı.

No. 1851. 24 S 1067. Sultan Bayezid-i Veli’nin Edirne’deki 
dârüşşifasında kehhahlık tevcihi. (1685)

Hekimbaşı Salih Efendi: (Türkiye’de) Malumât-ı tabiiye 
naşirlerinin serdar-ı pâkı.

Gunyetü’l-muhlisîn fî tercemeti tuhfetü’I-müminîn: Köprülü 
Kütüphanesi numara 182.

Mahmud I devrinde Sadrazam Ali Paşa İranlılar üzerine hareket 
etmiş. Aldığı ganimetler arasında fünûn-ı şettada kitaplar varmış. O 
meyanda ecdâdı ve kendisi devlet-i Safevî’de hizmet-i tababetle kâmkâr 
olan Mehmet Mümin Hüseynî’nin müfredât-ı edviye, karabadin ve bazı 
a'mal-i tıbbiye ve kimyeviyeyi hâvi Şah Süleyman nâmına telif eylediği 
Farisî (Tuhfetü’l-müminm) nâm eserini bulmuşlar ki, nihayetsiz mücerrebât
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ile müzeyyen îbnı Baytar’ın Camiinden daha şâmil, mütekaddiminin zafer 
bulmadıkları nice devaları hâvi imiş. Bunun me’hazları bunlardır:

.öûjio ç.<jjJj qj| .t_jb£ jÜxp qjI y4| , ,U

.¿MI u

jjjü ohji« Oljbikl .b^ ¿pl jjjb .^Ijj^l ¿pl oljb^

JxU .bjSj qj Ajj^I J-bi .Ajj^I Jxl£ .^Sh

•Û^b£ll ûjSİi .¿jljjaâl ^Ka .^bhojjljâ. Ç.HJj^'z .QujhIl>I .QulhL jU'

■« .qIjj^ 11 o^alji. .¿1 jj-JI ¿3^ .oûqLü <jj^I jû ja!j>II j>

• b^jJ J»J^ -bj^j u-JJjKU oja ujbS .bjij ^jU

U_jb£ .Ö.İJİA &4JJÛİ ç-^bJ (JdbCS Jj ¿p Jh-u Cj^jâlö .¿Jâjâru b^jJ j>

J? JaLL« ^bİ jjjaâ .(JAİA C1jjjjuü .öJjSLû C-AjjJ jJ <j2ûA CLıbd jjpbj

Qİb£ "(^-bl Qlb£ .AjjjVl .p^AİA <^lj> C, ı m r-^ -«> j"' .AjûâA OjcL AjjJİ ^-abul j; ■ »âl 

(jib£ . j ¿"A i (j^b£ . jftbj (_>ûb£ . jS.lâ (_pb£ . ¿j jpljjjı qj bS. jj <jib£ . Jbb qj jö 

(.. n> * II (j-al jS. i—Pjjdl <—jb£ .AjjJ^I o^al jk . (jb^ll QZ1J-S h . Q ûjâ JAAJJ ‘“'1 i (Jbl .J-?^

¿p CLpb (jjJ bljâ ...Qjb-a ^1 qjI qjJ blj^ ¿^1 .^1 varn t. <11^

.QJÜ J'Il > ô-ab-o ı1 , 'bil ^bia . bj£j (jj'i? l. '1■(TJjbbll <x-a^AS.

Ali Paşa vezir olunca umûmun nef’i için Türkçe’ye terceme 
edilmesini tasvib etmiş. Tabib Ahmet fenn-i tıbbın kısm-ı İlmî ve 
amelisinde say’ına mahsur eylemiş olmakla bu hizmete onu memur etmiş. 
Terceme 1146/1733’de bitmiş. Mütercim Ahmet bin Hüseyin bin 
Hasan’dır. Bu nüshayı 1149/1736’da Köprülüzâde Ahmet Paşa nâmına 
Mehmet bin Şeyh Osman Kumlevî tarafından istinsah edilmiştir.

Cerrahnâme-i Musavver: Ali Emirî Kütüphanesi numara 79. 
Müellifin eli ile tahrir edilmiştir. Dr. Süheyl’in bu eser hakkında üç 
tedkikine tesadüf ettim.

Konya’da Mevlâna Tabhâneleri: Silifke ve Ermenak kadılarına. 
Celâleddin Rumi mezarında bina olunan beş bâb tabhânelerin tasâmiyesi 
için vakfolan karye ve mezraaların kadimî sınırlan... s. 329, sene (975- 
976) mühimme defteri 7.

Medine bimarhânesinde ölenlerin metrukâtına yapılacak 
muamele: Mühimme defteri 7. s. 365.

Şam İmâreti: Kanunî Süleyman’ın mühimme defteri 7. s. 585.
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Trablus Bimarhânesi: Trablus kadısına hüküm ki, müşarileyh 
mcktub gönderip nefs-i Trablus’da İzzî Bimarhânesi’nde mütevelli olan 
Sürurî Ahmet timarhânenin hakkından gelmeyib, kâh Şam-ı şerifte, kâh 
Kudüs-i şerifte kendü havasında gezüb bimarhâne muattal kalıp sahib-i 
vâkıf, mariz ve mecruha haftada ikişer kerre eşribe ve meacin ve şâir 
mekûlât verile deyü şart eyleyip evkâfı yılda yetmiş bin akçeye 
mütehammil iken üç dört yıldır ki, bimarhâne hâlî ve muattal kalıp asla bir 
nesnesi çıkmaz mütevelli ve câbi ve ferraş olanlar eki ve bel ederler deyü 

arzeylemiş. İmdi buyurdum ki, vardıkda bu husûsu veçhile hak üzere 

teftiş ü tefahhus eyleyüb göresin. Mezkûr bimarhânenin evhafından yılda 
ne mikdar hasıl olup ve şart-ı vâkıfa riayet olunur mu nicedir. Evkâf-ı 
mczburcden nesne eki eyledikleri bi-hasebi’ş-şer’i’ş-şerif sabit olursa şer’ 
ile müteveccih olan hükm edib alıveresin dahi ahvâli neye müncer olursa 
vukuu üzre yazıb bildüresin. Mühimme defteri 7, s. 679/1568 sene (975 - 
976).

Türk etibbası: Timurnâme. Nuruosmaniye Kütüphanesi, numara 
3266 ve 3267. 814/141 l’de Herat’ta Hafız Ebru yazmış ve 828/1424’de 
I lerat’ta Nişabur’lu Kadı Mehmet bin Mutahhar istinsah etmiş. Varak 56.

‘ ” 'V* H... (j,i2İLo ....

C-öJİ j

<2^2 çjÇLİ ol£jl j (^>522 ¿)l LL»

Suret-i Vakf-ı Bimaristan: Şehit Ali Paşa Kütüphanesi numara 738. 

Cevahirul-ukud ve j ¿Ljaâll sonlara doğru. Bu unvanla olan 

vesika pek mühimdir. Sayfaya (L) işâreti koydum. M. Cevdet.
İbni Sina eserleri: Mısır’da 1924’de matbû

•cûlkLdl ^¿£]|nâmındaki katalogda Zeki Paşa’nın İstanbul ve Avrupa 

kütüphanelerinde istinsah ettirdiği kitapların isimleridir. Bu meyanda İbni 
Sina’nın pek çok risaleleri, Farabî risaleleri... ilh. vardır.

Terceme-i miftah-ı künuzu erbâb-ı kalem ve rumuz-ı rakam: 
(Mahmud Edirnevî) Şehit Ali Paşa numara 1973, Türkçe, Bayezid II 

zamanı. (¿9^1 jUk

İmdi bu iki ilim de ilm-i hesaba muhtaçlardır. Zira ilm-i ebdân ki 
ilm-i tabiidir ve anın binası hesap üzerinedir. Tebâyi ve havass ve merâtib-i 
mizaç ve takdirât-ı edviye ve eşribe gibi...)
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Kitabi! t teıessül. Arapça, muharriri divan kâtibi. Nuruosmaniye 
3745. Müellif 622 de Şam da ölmüş. Musul zâimi Mücahidüddin 
Kaymaz’m hizmetinde bulunmuş. Bu eserde birçok mektuplar yazılıdır.

Varak 38: Melik Efdal’in hastalıktan ifakati üzerine mektub.
Varak 69: Fukara babası Muzafferüddin Gökbörü’ye bir ricanâme.
Tezkere-i Aksarayi. Ayasofya 3143. Varak 265. Olcayto’nun cülusu. 

İsyanlarda ribat (Yollarda hanların en büyüğü) ve dârüşşifaya (Konya 
Aksarayi’nda) tahassun âdeti. Varak 272, hükümeti vazifesi ile gelen zat 
(Ali Paşa) Aksaray dârüşşifasında tahassun...

( (<■ '5inig -v dıûx Ljju)a)

Menazîrü’l-avâlim: Esad Efendi numara 2421. 3 Hitab-ı hükemâ, 
hitab-ı etibbâ.

Meşhur Kitabü’l-muhtar budur. Şehid Ali Paşa Kütüphanesi numara 
1322. 876/1471 tarihinde istinsah edilmiştir. îbni Sina ve Razi eserlerinden 
hangilerini okuduğunu yazar.

9. Fasıl, 10. Bab (pl J 1 *—ÂtnS (_5^)

10. Fasıl, 10. Bab (¿^jLkdl J^)

14. Fasıl, 12. Bab (^>11 J

16. Fasıl, 12. Bab (û^’ û-j 4?^’
İbni Sina’nın Şifası: Fatih kütüphanesinde 3211.
Fakat Şifanın 16. cüz’ü (cildi) dir ki, hendese hakkındadır.

Zahrındaki yazıda (o^b

Derununda makale başları hep (oA^')’e nisbetle yazılmıştır. Şekiller 

mükemmel ve kırmızıdır. Muhtasar (^^251)’dir ve onun on beşinci makalesi 

ile biter. 604/1207 senesinin muharreminin üçüncü günü istinsah edilmiştir.
Evvelce okunmuş olacak ki her makalenin başına bir işâret dikilmiştir. Bu 
sayede kolay bulunur. Zira sayfalar numaralı değildir. Kâğıt kalın ve 
nefisdir. Kabı, kâğıdı, yazısı Mısır’da veya İran’da yazıldığını gösterir. 
Zahrındaki müzehheb nakış, zerefşan devâir ile nısıf kat ı nâkıs 
maktalarından müşekkildir ve altınla mutalladır. Yahya bin Mehmed 
Ellubudi imzası ile Mehmed bin el-Hüseyin imzası acaba kime aittir. 2018 
Şehid Ali Paşa Kütüphanesi. Teşrihul-Beden musavver Mehmed bin 

Ahmed. Nâ-mevcut.
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İslâm tababeti hakkında bibliyografya
( 5 jl j (_¿yo aLI ¿¡ISLa ^^Ic.

AjC.

Şchid Ali Paşa Kütüphanesi No. 1853. 10 cüz. 178 bab.
8. cüzü 10 babdır. 5 el-Maristan. 6 el-Tabib.
4. cüzü, 3. el-Attar, 25 el-Hamam.

Ayasofya kütüphanesi numara 4341.

17- Aİjl

18“ Juı^II ^^2

35” ‘ *1 1 ^5-2

37-

Düstûru'l-kâtib fi tayinü’l-merâtib. Köprülü Mehmet Paşa 
Kütüphanesi, Numara 1241, Farsça telifi 761, İstinsahı 768. Cengizîlerden 
Bağdat padişahı Şeyh Üveys’e kâtibü’s-sır Mehmet bin Hinduşah 
tarafından tahrir ve takdim edilmiştir. Müellif Ebu Said Bahadır Han 
devrinde divan-ı hümâyûnda bulunmuştur.

Çünkü vilâdet-i tehniyeti elkabı. Hükemâ, etibbâ, müneccimler elkab 
vc ediyesi.

Kitabın ikinci kısmında 12- Sauri-i bimaristan, varak 211b.

jU-jLuj (Muallim Bâkî tercemesi. M.

Cevdet'in istinsah ettiği Farsça notlardan)
(On ikinci fasıl hastahâne baş doktorluğunun tefvizi beyânındadır. 

Tıbba dair ferâid-i fevâidin mualece yolu ile neşri, mizacın sıhhatini mucib 
olup hazret-i risalet âlâ şerefuhâ efdalü’s-salâvati ve ekmelü’t-tehiyyâtı 
buyurmuştur: el-ilm-i ilmân. îlm-i ebdân ve ilm-i edyân (ilim ikidir: 
Bedenler ilmi, sonra dinlerin ilmi). Eğer beden, hastalıkların mualecesi ve 
arazın izâlesi vesatati ile sahih ve sâlim olmazsa nasıl olur da o beden 
sahibi, din ilimlerini öğrenmeye ve öğretmeye kudret-yâb olur? Bu ilmin 
şerefi bu derecede olursa onu bilenin şerefi de onunla mütenasibdir. Hattâ 
yüksekliğin en yüksek derecesine çıkar. Mevlâna Şemseddin Mehmed de 
ilm-i tıbbı bilmede etibba-i vaktin parmakla gösterdikleri ve ilaç kanunu ve 
mizacın sıhhat tedbiri husûsunda zaman hükemâsının medâr-ı istinadları 
olan bir zat bulunduğu cihetle filân hastahânenin ser-tababeti mansıbını ona 
salâhiyeti mutlaka ile tefviz buyurduk. O sûretle ki, bilgisinin çokluğu ve 
hazakât ve maharetindeki herkes tarafından teslim edilen vüsat itibarı ile 
hazık ve mâhir ve tecrübe sahibi olanı yerinde ibka, olmayanı azl ve ihraç 
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etsin ve bu suretle hak yerini bulsun. Ve bu hareket zikr-i cemile bâdi 
olsun. Bu sebeple bu hüküm, infaz edilib bu yılın ihtidasından itibaren 
mezkûr hastahânenin mütevelli ve mutasarrıflan Mevlâna Şemseddin 
Muhammed’i oranın başhekimi bilerek doktorlan, göz hekimlerini ve 
cerrahlarını azl, nasb, ibka ve ihraç hususunda ona müracaat edip onun 
isabetli reyini bu bablarda mevsukunbih ve mutemedünaleyh bilsinler ve 
onu tevkîr ve ihtiram ve tebcil ve ikram hususuna son derecede çalışsınlar 
ve onun kudret ve salâhiyetini bu çok mühim işte ve çok lâzım maslahatta 
kavî ve mutlak tutsunlar. Şart-ı vâkıf mucebince hastahâne baş doktoru 
nâmına mevkuf olup vakfiyede yazıh olan tahsisâtı aydan aya ve yıldan 
yıla onun mutemedlerine versinler ve bu hususta hiçbir şeyi eksik 
etmesinler. Bu suretle arzusu veçhile sarfiyâtta bulunup bu mühim işi 
yürütmeye gayret ve devam etsin. Ve bundan husûle gelecek sevaplar, 
inşaâllâhu teâlâ bizim ruz-efzûn eyyâm-ı devletimize vasıl olsun.)

Jij Köprülü Kütüphanesi 1403 numara. 7. fasıl (26 bâb).

Etibbâmn nevâdırı, ciddi veya hünerli vakıalar yazılıdır.
Cevhernâme. Lâleli Kütüphanesi numara 1756. Farisî Emir 

Sadreddin Mehmet bin Mansur valid-i Emir Gıyaseddin Mansur Şirazî.
18- Buhtişu tabib ve mütevekkile hediye eylediği yakut kelce. 
Buhtişu’nun pederi ve Zübeyde Hatun.
205, Belinas hekim.
24. Belinas hekim ve elmas.
Yeşim kamer perisine mensubtur. Yeşim hakkında mühim mütalaalar 

vardır.
(Hacer-i matar) yağmur taşı. Türkler arasında meşhurdur.
Firuze zühre perisi mensublanndandır. 3 nevidir. Türklerin taş 

hakkındaki itikatları.
51,5 bir sihirbaz Türk Harzemşah ordusunda yağmur taşı ile ne yaptı.

cilt 6. Riyaset-i tıb, riyaset-i kehhâlin ve riyaset-i 

cerrahînde bulunanlar. Elkab 168. sayfadadır.
Reisü’l-etıbbanın Derecetü’l-meclis'ı mühimdir.

4431531 Haydarâbât’ta 1348’de basılmıştır. Müellifi J?'

teracim kamusudur. 8. asırda yaşayanlar meyanında Mısır ve

Şam’daki dârüşşifalarda bulunan hekimlerden de bahseder.
Mecmua-i murakkaat. Bağdat Köşkü Kütüphanesi numaıa 408. 300 

varaktır. 36 sayfası resimlidir. Birinci resim Yalvaç Bey fukaraya tasadduk 

ediyor.
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Şarkta Tıbbî Fikirler
M. Cevdet

Yunan filozoflarının, âlimlerinin biz Türkler üzerinde tesirlerini 
tedkik ederken en mühim saha zannımızca tababettir. Riyazi yât-ı Yunaniye 
ile ona bazı şeyler zamm eyleyen Arap, Îranî ve gayr-i Osmanî Türklerin 
âsâr-ı riyaziyeleri dahi efkarımızda âmil olmuş ise de o kadar şâmil değil
dir. Riyaziyât, nihayet münevver sınıf dediğimiz kitleye münhasır kalmış 
gibidir. Hattâ epey zaman birçok muallimler, müderrisler riyaziyâttan 
variste, o kemâlden ârî olarak ders vermişlerdir. Halbuki tababete hulul 
eden Yunanî nazari yeler, hattâ kelimeler hekimlerimizin mâlikâne-i 
zihnisini işgalden sonra yürüyerek bütün şehirlere, köylere kadar istilâ 
etmiştir. Gerçi avam bu tesirin Yunan’dan geldiğinin farkına varmamış ve 
varmazsa da Yunanî nazariyelerle devaların menşe-i tarihisini tayinden 
müteharriler âciz kalmazlar. Hesabın gavâmızına, cebir, müsellesât, 
hendese nazari yelerine müracaat ihtiyâcını duymayanlarımız milyonu 
geçer. Halbuki hasta olmayan, hastalığına deva aramayan kimse yoktur. Bu 
ihtiyaçtır ki, derde deva olan ihtiyaçları ve onları nazım nazariyelerle 
akideleri yabancılardan olsa almaya ve her yere neşre sâik olmuştur. 
Aristo, Sokrat, Calinos, Eflâtun nâmları bizde pek meşhurdur. O cihetle ki, 
ihtiyar dedeler, koca karılar arasında bu hekimlere mensub sayılan 
fikirlerle hareket ettiklerinin Anadolu ve Rumeli’de hekim geçinen pratik 
adamlarda fark edenler vardır. Her ne kadar bazı ilâçlar ve tedaviler sırf 
tecarib-i şahsiye ve irsiye mahsulü ise de...

Osmanlı Türkleri Yunanî akidelerden Lâtince’yi öğrenen 
hekimlerimiz vasıtasıyla ayrılmış ve bu sûrede frenk usûlü tababetine tâbi 
kalmıştır ve hâlâ öyledir. Bir cereyan devam ederken tamamen etrafa 
hâkim olması pek güçtür ve belki asırların işidir. Nasıl ki, Lâtince’ye âşinâ 
doktorlarımızla başlayan ve 1242/1827’de Tıbbiye’nin küşadı ile tedricen, 
ordu ve belediyelere hekim yetiştiren fikr-i cedid yanında Anadolu’nun 
avamı ve bunun tıbb-ı atiki yaşayacak.

Yunan nazariyeleri Türklere Arapça ve Farsça eserleri, frenk 
nazariyeleri evvelâ, Lâtince, 1247/1831 senesinden itibaren Fransızca 
eserlerle intikâl etmiştir.

Tecrübeye müstenid ‘amelî ilâçlara gelince, tabiî ağızdan ağıza 
intikâl sûreti ile ata, kadınlar, nineler arasında intişar etmiş ve etmekte 
bulunmuştur.
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Tababet-i Şarkiye ve Garbiyenin Türkçe’ye Tesiri

M. Cevdet

Şark (İran, Hind, Yunan, Gildanî) ulûmunun ve edyânda Asya 
tababetinin efkarımıza tesirini mücmelen biliyoruz. Kezâlik Hacı Abbas ve 
Şanizâde tıbbiye müderrislerinin Türk saha-i fikrisine nakleyledikleri 
tecarib-i cedide-i garbiyeden de haberdardır. Şimdi bu tekallubâtm 
Türkçe’ye tesirini düşünmek istiyoruz. Pek âşikâr görünüyor ki, Türk 
etıbbâsı şark ve garp âsâr-ı ilmiye ve tıbbiyesinden ne naklettilerse 
ıstılahâtı dilimize olduğu gibi devretmeye mecbûr olmuşlardır. Buna sebep 
evvelce Türk dili üzre bir muhît-i âsâr teşekkül etmemesidir. Asırlardan 
beri buna çalışılsa Türkçe’de mevcut olmayan fikre kelimeler, Türk 
cezirlerinden teşkil edilseydi, bütün ıstılahâtı Türkçe yapamamakla beraber 
-çünkü dünyanın hiçbir lisan-ı medenisi bütün ıstılahâtı kendi kelimeleri ile 
teşkile muvaffak olamamış ve pek ciddi kelimeleri aynen diğer dillerden 
almaya mecbûr kalmıştır. Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca... ilh. 
böyledir- birçoklarını vaz‘ ve imâle muvaffak olunabilirdi.

Türkler Müslüman oldukları zaman cesarat ve askerlik umurunda 
kendilerinden yüksek ne Îranî, ne Arap, ne Hindî, ne Çinî, bir kavme rast 
gelmemişlerse de dil ve ulûm meselesinde aczlerini hissetmeye bütün husû
sî dillerine mal edilmiş ve etrafa yaymış olan İran ve Arap medeniyetine ve 
onun daimî nâşiri olan ıstılahâta karşı cizyekâr kalmışlardır. Rum ve Vene
dik gemicileri ile, Ahmed III devrinden itibaren Avrupa ulûm-ı askeriye ve 
tıbbiyesi ile... ilh. temasa gelince de aynı ihtiyacı duyarak Rumca’dan, 
Lâtince’den ve Fransızca’dan... ilh. pek çok kelimeler almışlardır.

Ali Şir Nevâî ^b^’de Türkçe’nin Farisî’ye karşı servetinden 

bahseder ki pek haklıdır. Lâkin bu kır hayatına, ölü ezmine, silâh tetümmâ- 
tına taalluk eden efkar ve kelimelerdir. Yoksa tıb ve tasavvuf gibi İlmî ve 
fikrî ıstılahlar da değil. Zira Türk kable’l-îslâm bunlarla uğraşmıştı.

Türkçe ve Türkiyat üzerine tedkikâtı ile mârûf Leon Cahun Türk- 
Moğol tarihine medhal nâmındaki eserinin 16. sayfasında Türkçe taş, top
rak, kum ahvâl ve evsâfını ayrı ayrı iş‘ar eden Türkçe ıstılahların mukâ- 
bilini bulmakta Fransızca’nın kifâyetsizliğini ilân ediyor.

Bununla beraber şâyân-ı eseftir ki, Arapça, Farisî, Fransızca, Rum
ca... ilh. den lisanımıza geçen kelimeler ehemmiyetleri ile mütenasiben 
geçmemiştir. Bir çoğunun Türkçe karşılığı var iken veya konabilirken - 
asabiyet-i milliye fıkdanından dolayı olacak- kitaplarımızı işgaline 
müsaade edilmişti.
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Türkçe’ye geçen ve geçecek tıbbî ıstılahları tesbit için resmî teşebbüs 
Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye âzâsının himmeti ile başlamıştır.

Tıbbî Folklor ve Halk İtikadları

Bursa’da Halk İtikadları:
Hatice Sultan: Muradı olup olmayacağını sorarlar ve cevab alırlar. 
Ali Mest Ethema: Çamuru çıbana iyi. Arkaya bakmadan gelinecek. 
Ali Dede: İncirli hamamı civarında, taş ve toprağı hastalara şifa.
Gaib Dede: Zindankapı’da. Zayii olanlar bu zata nezir yaparlar. 

Bulunursa bir şey götürürler.
Karacaahmed Mezarlığı: Deliler güler ise iyi olur. Ağlarsa iyi 

olmaz.
Gözedici Dede: Ruhundan istimdad edilirse gözetirmiş.
Kara Mustafa Kaplıcası: Bir ayak izi var. Oradan su içerler. 

Havuzun deliğine elini sokarlar. Ne çıkarsa yutan kadın gebe kalırmış.
Hacı Sevinç: Sandukasına helva korlar.
Dört Dede: Her murada iyidir. Muradı olan bir değnek dürter, kirpi 

gibi olmuş.
Zerde Dede: Zerde dökülür, murad hasıl olur.
Çelebi Sultan Mehmed: Kısmet açılır.
Seyyid Usûl: Kiremid alınır bir yere konulursa derhal satılır.
Sinan Dede: Ağlayan çocuklar götürülür ve uslanırlar.
Paris Peyk: Cumartesi günü tulûdan evvel gidilir. Don ve gömlek 

türbenin üzerine konur, haftaya alınırsa murad hasıl olur.
Tezveren Dede: İsteyenlerin muradını tez verir.
Oyun Dede: Muradı olanlar göbek atarlar.
Çekirge hamamı: Memur girerse azil olur, mazul girerse nasbolur. 

Uzun hastalar bir gece bırakılır, ya ölür ya iyi olur.
Abdal Mehmet: Eski pabucuna su doldururlar, doğuramayan 

lohusalara içirirler. Bunun civarındaki hela muannid inkibaza iyi imiş.
Uftade: Her derde derman.
Akbıyık: Kabrinde bir delik var. Asabi çocuklara oraya simit ve 

şeker korlar, dede veriyor diye aldırırlar. Çocuk iyi olurmuş.
At Dede: Sancılanan atlan gezdirirler, sancısı geçermiş.
Ahi Şemseddin: Sıtmaya iyidir.
Molla Fenarî: Her cuma günü birer arzuhal yazarak başı ucundaki 

künke korlar.
Kediler tekkesinde bir budala: Ciğer nezrederler.
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Yürüyen Dede: Çocukları yürütmek için salâ vakti sallarlar. Sıtma 
için üç tane defne yaprağı tütünürler.

Ulu Cami Şadırvanı: Salâ vakti gezdirilen çocuklar yürürler.
Yaramazlık yapan çocuklar: Fazlullah Paşa mezarına yatırılır, 

uslanırlar.
Seyyid Yakub Efendi: Bazı murad için arzuhal yazıp türbesine 

korlar.
(M. Cevdet folklora eskiden beri çok ehemmiyet vermiştir. Ne 

mühim notlan vardır. Bu notlan da kendisine birisi vermiş. İsmi yok)
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XIII. asırda Mardin’de Artukîler tarafından açılan Dârüşşifaya ait bu 929 
(1522) tarihli vesika çok hâiz-i dikkattir. Bimarhan itlak olunan bu Dârüşşifa o 
asırda ve müteâkib asırlarda dahi faaliyettedir. (M. Cevdet koleksiyonundan)

Haseki Hastahânesi birinci tabibliğina iat 1702 (1661) tarihli bir vesika.
(M. Cevdet koleksiyonundan)
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Beyazıt’da Eski Saray ve 
onun hastahanesine ait M. 
Cevdet in diğer bir vesikası. 
1135 (1722) senesine ait bu 
vesika pek mühimdir.
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Orduda harpte mecruh olanlara 
ait mühim bir vesika Zigetvar 
seferine ait bir defterden çıka
rılmıştır.
(M. Cevdet Koleksiyonundan)

Zigetvar seferi esnasında orduda 
harpte mecruh olanlara ait M. 
Cevdet’in diğer bir vesikası
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M. Cevdet koleksiyonunda tıbbı kanunî 
tarihine ait mühim bir vesika. (Tarihi 
ve nereden çıktığı malûm değildiı.)

Yeniçeri defterlerinden birinin bir 
sahifesinde hummayı mahrıkaya 
duçar bir hasta ve diğer bir hastaya 
dair mühim kayıtlar. (M. Cevdet 
Koleksiyonundan)
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Tıp tarihimize ait 1243 (1827) 
tarihine ait vesikalar. (M. Cevdet 
Koleksiyonundan)
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Süleymaniye 
Darüşşifası’na ait 
1262 (1846) tarihli bir 
vesika.
Tıp Tarihi Enstitüsü 
Müzesi’ne merhum 
M. Cevdet tarafın-dan 
vefatından bir sene 
evvel hediye 
edilmiştir.)

1278 (1862) 
tarihine ait Gura- 
bay-ı Müslimin 
Hastahanesi’nin bir 
günlük erzak 
cetveli.
Nedir bir vesikadır. 
(M. Cevdet Kolek
siyonundan)

Gurabay-ı Müslimin 
hastanesi etibba ve 
müstahdemlerine ait 
devam jurnali.
1279 (1863) tarihli 
nadir bir vesikadır.
(M. Cevdet Koleksi
yonundan)
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UYGUR ALFABESİ

Prof. Dr. Rahmeti Arat
İstanbul Üniversitesi

İnsanı insan yapan, onun ayrı fertlerini birbirine bağlayarak bir 
içtimai hayatın vücuda gelmesine imkân veren ve bunu tedricen 
vükselterek bugünkü şekline getiren en büyük âmillerden biri de dildir. 
Dilin bu gördüğümüz inkişâf devresini bulmasında insan bünyesinin 
mükemmelleşmesi ve onun şuurunun tedricen inkişâf etmiş olması büyük 
bir rol oynamış olabilir, amma bunun temelini teşkil eden kudretin insana, 
tabiat tarafından verilen en büyük bir ihsan olduğunda şüphe yoktur. İnsan 
bünyesi bugün o kadar tekâmül etmiş bir yapı şeklini almış ve onun şuuru 
o kadar birbirine giren âmilleri bir araya toplamıştır ki, elde mevcut ve pek 
mahdut olan vasıtalarla, bu inkişâfın binlerce senenin karanlığında 
örtülmüş sırrını çözmek ve aydınlatmak imkânı şimdilik yok gibidir. Fakat 
insan dehası bunun üzerinde daima uğraşmaktadır ve günün birinde belki 
bunun, herkes tarafından anlaşabilecek bir şekilde, cevabını da bulmaya 
muvaffak olacaktır.

İnsan tefekkürünün esasını teşkil eden dilin bugünkü inkişâfını temin 
eden ve insan dehasının vücuda getirdiği vasıtalardan biri de yazı sis
temidir. Bugünkü kültürün vücuda gelmesini, insan dehasının en büyük 
icadı olan, bu yazı sanatine medyunuz. Bu icadın nisbeten yeni zamanlara 
ait olduğu düşünülmekle beraber, geçirdiği muhtelif inkişâf yolları henüz 
katiyetle tesbit edilememektedir. İnsan hafızasına yardım etmek için 
yapılan ilk işâretler, bunların daha kat’i olması için aldığı tasvirî şekiller ve 
bunların sonradan mücerredleşmeleri vb. ve bunların uzun asırları içine 
alan inkişâf devirleri bütün teferruatı ile aydınlatılıncaya kadar daha bir 
müddet geçecektir. Çünkü beşeriyetin bu kültür âbidelerinin bugün ancak 
bir kısmı, belki de çok mahdud bir kısmı, elimizde bulunmaktadır.

Bir milletin kültür derecesini, onun her hangi bir yazı sistemi yaratıp 
yaratmamış olması ile ölçmek -bizim kültür âbidesi diye tanıdığımız varlığı 
bu yazı sisteminde muhafaza edilmiş olan malzemede aradığımız için- 
belki de doğrudur. Yazı sistemini îcad eden kavimlerde, o zamanın 
doğurduğu bu ihtiyacı karşılamaktaki şuur faaliyetinin ne kadar yüksek 
olduğunu teslim etmek lâzımdır. Fakat insan şuurunun bu mahsulü de pek 
çabuk beşeriyetin müşterek malı hükmüne girmiştir. Bir devir ve sahada 
vücuda gelmiş olan bir yazı sistemi, imkân ve ihtiyaca göre, başkaları 
tarafından alınmıştır. Herhangi başka bir kültür mahsulü gibi, yazı sistemi 
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de bu yeni muhitte bir takım değişmelere maruz kalmış, yeni ihtiyaçlara 
göre tamamlanmış ve artık bu muhitin kültür mahsulü olarak meydana 
çıkmıştır. Bugün medenî milletlerde gördüğümüz yazı sistemlerinin bir 
çoğu, menşeleri bir olduğu hâlde, bu şekilde millî bir sima almış olan yazı 
sistemleridir.

Bugün mevcut olan yazı sistemlerinin hangi menşe’e döndükleri ve 
yayılma sahaları hakkında muhtelif nazariyeler mevcuttur. Fakat bunlar da, 
kısmen çok yeni zamanlara ait olanları bile, ortadaki şüpheleri tamamiyle 
bertaraf edebilecek bir vaziyette değildirler. Bu mesele Türk kültür 
muhitine girmiş olan yazı sistemleri için de aynı problemleri hâvidir.

*
❖ *

Türk milleti, tarihinin muhtelif devirlerinde ve yaşadığı ayrı ayrı 
sahalarda, kendine mahsûs millî bir kültür yaratmakla beraber, 
komşusundaki kültür varlıkları ile de münasebet tesis etmekten geri 
kalmamıştır. Bu münasebetin, maddî kültür sahasında olduğu kadar, bir 
kültür varlığının en yüksek ifadesi olan edebiyatta da kendini göstermiş 
olması gayet tabiîdir. Millî tarihimizin nisbeten yeni devirlerinde, Türkler 
bir taraftan Çin diğer taraftan Hind ve îran edebî muhitleri ile, bazen verici 
ve bazen de alıcı vaziyetinde, uzun müddet temasta bulunmuştur. Bu 
edebiyatların muhtelif nevileri Türkçeye alınmış olduğu gibi, Türk 
edebiyatının da onlar üzerinde tesir yapmış olduğunu düşünebiliriz. Turfan 
hafriyâtmda elde edilen malzeme bu kültür münasebetinin çok geniş ve 
derin olduğunu göstermektedir. Bu karşılıklı kültür münasebeti kendini, 
daha açık bir şekilde, bilhassa edebiyatın tezahür vasıtası olan yazı 
tekniğinde göstermektedir.

Türk milleti, kendi kültür ihtiyacını karşılamak için, tarihinin 
muhtelif devirlerinde muhtelif alfabeler yaratmış veyahut mevcut alfabeleri 
benimseyerek, onları kendi kültür hayatında bir vasıta olarak kullanmıştır. 
Bugün Türkçe diye bildiğimiz bir dili tesbit etmek için kullanılan Gök- 
Türk (Orhun), Mani,Uygur, Süryanî, Brahmî, Arab, İslav, Lâtin vb. alfabe 
sistemleri Türklerin bu sahadaki faaliyetini gösteren birer merhaledir. Bu 
alfabeler Türk muhitine hangi şartlar dahilinde girebilmişler ve bunların 
aynı muhît içinde birbiri arkasına değişmesinde ne gibi sebebler âmil 
olmuştur. -Bunların cevabını burada arayacak değiliz.- Bu, Türk kültür 
tarihinin iyiden iyiye tedkikinden sonra ancak anlaşılabilecek bir cihettir. 
Fakat bir defa Türk kültür muhitine girmiş bulunan bu alfabelerin Tüık 
kültür dairesinde ne gibi tekâmül safhaları geçirdiklerini, bunların Türk 
diline uygun bir şekle getirilmesinde Türk ün yaratıcı ruh ve kâbiliyetinin 
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faaliyetini, yazı tekniğinin inkişâfını ve bu alfabenin öğrenme ve öğretme 
usûllerini araştırmak artık bugünün meselesidir.

Bu yalnız bir merâk meselesi değildir. Bu mesele, Türk milletinin 
kültür hayatındaki ayrı cereyanları anlayabilmek için, aydınlatılması lâzım 
gelen bir meseledir. Biz, Türklerin, tarihin muhtelif devirlerinde, 
kullandıkları bu ayrı ayrı alfabelerin her birinde, çok geniş edebiyatlar 
yaratıldığını biliyoruz. Herhangi bir sebepten dolayı bu alfabenin değişmesi 
ile, Türk kültür hayatındaki bu ayrı devirlerin birbiri ile olan bağlarının 
kesildiğini ve yeni devirler ile geçmiş devirler arasında bir münasebet 
bulunmadığını düşünmek çok yanlış olur. Fertlerin ve cemiyetlerin 
hayatında kendisinden önceki veya sonraki hâdiselerle bağlı olmayan bir 
hâdise olmadığı gibi, milletlerin kültür hayatlarında da hiçbir varlık kendi 
başına, yani kendisinden önceki ve sonrakilerden mürekkeb bir tesir 
silsilesine bağlanmadan, tasavvur edilemez. Türk kültür muhitinin 
muayyen bir devirde ve asırların biriktirdiği kültür malzemesinden -artık 
yeni devrin kullandığı vasıtalarla elde edilemeyen- istifadeyi temin etmek 
için, her hangi bir usûle müracaat etmek mecbûri yetin de bulunması 
tabiîdir.

Kâşgarî’nin culiJ jljja uJaiyünde Türk milletinin uzun asırlar 

kullanmış olduğu Gök-Türk (Orhun), Mani vb. alfabeler hakkında bir 
kayda rast gelmiyoruz1. Fakat bundan Kâşgarî’nin bulunduğu muhitte bu 
alfabelerin malum olmadığı veyahut o devirde bunların artık tamamiyle 
unutulmuş ve hiçbir iz bırakmadan kaybolup gitmiş olduğuna 
hükmedemeyiz. Bu eksikliği K aşgarî’nin bu alfabelere kıymet vermemiş 
olması veyahut onun şahsen Türk kültür hayatının bu sahası hakkında kâfi 
derecede malûmâta sahib bulunmaması ile izâh edebiliriz. Çünkü bu 
alfabeler Kâşgarî’nin zamanında, mahdut sahalarda olsa bile, henüz 
kullanılmakta devam ediyordu. Gök-Türk alfabesinin de evvelce 
zannedildiği gibi, yalnız Orhun civarında ve taş kitabeler yazmak için 
kullanılmayıp“, çok geniş bir saha ve muhîte yayılmış olduğu, Turfan

Mahmud Kâşgarî “Türk yazısı” ismi altında yalnız Uygur alfabesini zikretmekte ve bunu 
Türklerin yegâne alfabeleri olarak tanımaktadır, (krş.: c. 1, s. 7)
CSjSJı ÇlO UUsjuL <¿1 jill “Türk lügatlerini teşkil eden
harflerin mecmuu on sekiz aslî harf olup, Türk yazısı bunlardan terekküb eder”; s. 10: j

Lıl» 11 ("JAuaÜI LjlSLâJl ı hS 11 Iâa

djjliLp “hakan ve sultanların kitap ve mektupları, eski zamandan bu günekadar, 
Kâşgar’dan başlayıp yukarı Çin’e kadar, bütün Türk ülkelerinde bu yazı ile 
yazılmaktadır”.

I urfan hafriyâtı aynı şekilde diğer bir yanlış fikri de tashih etmiştir. Kharoşthî yazısı o 
güne kadar yalnız Hindistan’ın şimal-i garbisinde bulunan kitabelerden malûmdu ve bu 
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hafıi yatından sonra, artık malûm olmuştur. Hafriyât neticesinde bu alfabe 
ile kâğıt üzerine yazılmış birçok eserler meydana çıkmıştır. Bu eserlerin 
vesika, falnâme, din eserler vb. gibi çok muhtelif ve hayatî sahalara ait ve 
bir çoğunun manıcıler dairesine mensub olması ve sonunculardan bir 
kısmının Türkçe olmayıp orta İran dilinde yazılmış bulunması 1 bu 
alfabelerinin ne kadar geniş bir sahada intişar etmiş olduğunu göstermeye 
kâfîdir.

1 Bk. A. v. Le Coq, Köktürkisches aus Turfan (Manuskript in köktürkisehen 
“Runen” aus Toyoq und Idiqut-Schähri). SPAW. \U, 1909, s. 1048.

2 Aynı eser, s. 1050. Bu cetvelin hangi alfabe sırasına göre tertip edilmiş olduğu 
meselesine başka bir münasebetle temas etmek istediğimden, burada fazla teferruata 
girmiyorum.

3 Uygur alfabesinin menşei hakkında muhtelif nazariyeler ileri sürülmüştür. Bk. 
bilhassa J. Klaproth, Abhandlung über die spräche and schrift der Uiguren. Beilin. 1812 
ve W. Radloft, Das Kudatku Bilik; Teil I, Einleitung LXXXII1 ff. O zamanın noksan 
malumâtına göre yapılmış olan bu gibi tahminleri burada tekrarlamaya lüzum yoktuı. 
Turfan hafriyâtından sonra artık doğrudan doğruya veyahut başka bir vasıta ile Uyguı 
alfabesinin sogdalfabesinden inkişâf etmiş olduğu açıkça anlaşılmıştır.
4 Uygur alfabesini kabul etmiş olan Mongulların bu alfabeyi aldıkları deviıe ve bunun 
Mongul sahasında daha sonraları inkişâf etmiş olan diğer alfabelere ne dereceye kadar 
tesir ettiği hakkında elimizde, şimdilik, kâfî miktaıda malumat yoktur. B. Y.

Türk muhitinde diğer alfabeler galebe çaldıktan sonra da Gök-Türk 
alfabesinin -herhâlde bu alfabe ile yazılmış eserlerden istifade edilmesi 
maksadı ile- Mani alfabesi ile mukayeseli bir cetveli yapılmış ve 
zamanımıza kadar muhafaza edilmiştir? Buna benzer, vaktile yapılmış 
olan, diğer karşılıklı cetvellerin de günün birinde elimize geçmiyeceğini 
kim iddia edebilir?

*
* *

Asıl uygur sahasında kullanılmış olan uygur alfabesini biz ancak 
metinler vasıtasîle tanıyoruz. O zamanlardan bize bu alfabenin aynı yahut 
diğer alfabelerle karşılıklı bir cetveli kalmadığı için, bu gün bu alfabenin o 
zamanki ve bilhassa uygurlara girdiği sıralardaki şeklini, harflerin sırasını 
ve bu harflerin ses kıymetini doğrudan doğruya tesbit etmek imkânı yoktur. 
Onun için, bu gibi meseleleri aydınlatmak üzere, asıl uygurlar haricinde, 
bir taraftan bu alfabeyi uygurlara veren kültür dairesine,3 diğer taraftan da 
Uygur alfabesini kabul etmiş olan komşu kavimlere, bilhassa mongullara 
müracaat edilebilirdi4.

gibi kitabelere mahsûs olduğu zannediliyordu. Turfanda ise bu yazı ile kâğıt üzerine 
yazılmış eserler meydana çıkmıştır (bk. V. Thomsen. Aus Ostturkestans Vergangenheit, 
Ung. Jahrb. Bd. V. H. 1, 1925 ve H, L ü d e r s, Über die literarisehen Funde von 
Ostturkistan, SPAW. 1914.
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Fakat elimizdeki vesâit buna imkân vermediği için, biz yine Türk 
muhitine dönerek, bu alfabenin Türk kültür hayatında tuttuğu yer ve 
geçirdiği inkişâf yollarını tedkik etmek ve bizi alâkadar eden sorguların 
cevabını da bu tedkiklerin neticesinden beklemek mecbûriyetindeyiz.

Sogd alfabesinin Türk kültür muhitine girerek “Uygur alfabesi” 
şeklim alması ve bundan sonra geçirdiği inkişâf sahaları üzerinde yapmakta 
olduğum araştırmanın neticesini buraya sıralayacak değilim. Bu, yazının 
hacmini lüzumsuz yere büyüteceği gibi, bizi buradaki asıl maksattan 
uzaklaştırmış olur. Yalnız şimdilik şunu kaydetmek isterim. Uygur 
al!abesinin Türk muhitindeki yeri iki kısma ayrılabilir:

I - Uygur yazısının serbest yaratma devridir ki, bu devirde alfabe 
muhite hakim vaziyette ve kültür hayatının ihtiyacını karşılıyabilmek için 
kendi içinden inkişâf etmek mecbûriyetinde bulunuyor. Sogd alfabesindeki 
harflerin kıymeti yeniden tanzim ve Türk dili husûsiyetlerine göre bir 
takım yenilikler ilâve ediliyor. Ayrı harflerin şekilleri serbestçe inkişâf 
ederek bu yazı millî bir husûsiyet almış oluyor. Uygur imlâsının asıl 
şekillenmesi bu devre aittir. Büyük bir itina ile yazılmış olan bu devir 
metinlerinde telâffuz itibarı ile birbirine yakın olan sesler karıştırıl madiği 
gibi şekil itibarı ile birbirine yakın olan harflerin de karışarak yazıda 
iltibası mucib olacak husûsiyetleri doğurmamasına dikkat edilmiştir.

II - Uygur yazısının kendini muhafaza etme devridir ki, bu devirde 
artık alfabeye hiçbir yaratma mahsulü ilâve edilmemektedir. Arab-İslâm 
kültürü ile Türk muhitine girmiş olan yenilikler de mevcut şekillere bu 
alfabe haricinden alınmış ilâvelerle karşılanmaya çalışılıyor. Bu devirdeki 
Uygur imlâsı Arab imlâsı husûsiyetlerinden ileri gelen imlâ tarzına 
uymakta ve harf şekillerinde vukua gelen bazı tebeddülâtta artık serbest 
inkişâf neticesi değil daha ziyâde muhîte hakim olan Arap harflerini taklit 
yolu ile vücuda gelmiştir.

Her iki devrenin de kendi inkişâf merhaleleri ve ayrı ayrı 
husûsiyetleri kendilerinde toplayan mektebleri mevcuttur. Türk kültür 
hayatında vücuda gelmiş olan bu iki devir, Türk dilinin inkişâf tarihindeki 
bir dönüm noktasına tesadüf ettiği için, bazı harflerin ses kıymeti, imlâ 
meselesinden kat-i nazar, birbirinden az çok farklıdır.

\ ladimirtsov’un Sravnitelnaya grammatika Mongolskogo pismennogo yazıka i 
lıalhaskogo nareçiya. Leningrad 1929, adlı eserinde Uygur-Mongul kültür iktibasları 
hakkında birçok ehemmiyetli malumât verilmektedir. 69-71. sahifelerde Uygur-Mongul 
(I ab. VI) ve asıl mongul (Tab. VII) alfabelerinin şekil ve sıraları gösterilmiştir. Fakat 
burada bu alfabenin sıralanmasının esasları ve bu şekilde sıralanmanın hangi devir ve 
muhitin mahsulü olduğu hakkında açık malumât edinilemiyor.
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*
* *

Türk kültür muhitinde çok büyük bir rol oynamış olan Uygur 
alfabesinin tarihine ufak bir ilâve olmak üzere biz burada bu alfabenin sıra
sının hangi usûle göre tertip edilmiş olduğu üzerinde durmak istiyoruz. 
Uygur alfabesinin esasını teşkil eden unsurlar tesbit edildikten sonra, 
bunlara yapılmış olan ilâve ve değişikliklerin görülebilmesi kolaylaşacağı 
gibi, aynı zamanda bu alfabeyi Türk muhitine veren dairenin daha 
yakından tesbiti için de elimize bir ipucu geçecektir.

Yukarıda da işâret ettiğimiz gibi, Uygur alfabesinin ilk şekli ve onun 
ilk sırası Uygurların kendileri tarafından yapılmış olan bir cetvelde 
muhafaza edilemediğinden, bunun tesbiti için biz kısmen son zamanlarda 
ve asıl Uygurların haricinde tesbit edilmiş şekillere müracaat etmek 
mecbûriyetindeyiz.

A.

Muayyen bir sıraya göre tertip edilen Uygur alfabesinin bu güne ka

dar malum olan en eski şekli Mahmud Kâşgarî’nin dİjül obd t-jdi 
ünde zabtettiği alfabedir ve şu sırayı takib etmektedir (bk. cild 1, s. 7)1:

1 Kâşgarî’nin Uygur alfabesi için göstermiş olduğu bu sırayı nereden aldığı açıkça malum 
değildir. Bu hakîkâten asıl Uygur sahasında mevcut alfabenin XI. asırda aldığı şekil midir, 
yoksa o bunu Türk camiasının diğer bir zümresinden mi almıştır? Sonra nazar-ı dikkati 
celbedecek diğer bir cihet de, buradaki Uygur harflerinin şekillerindeki bazı karışıklık 
lardır. Şekiller bir birine tamamen uygun değildir. Bazı harflerde söz başındaki şekilleı 
gösterildiği hâlde, bazı harflerde söz sonundaki şekiller alınmıştır. Bk. meselâ; h; b (p), r; 
k harfinde ise baş ve son şekiller bir arada gösterilmiştir. Ayrı harfler sırasındaki z ve s 
harfleri bitişik sırada yerlerini değiştirmişlerdir.
Aynı sıra ve şekiller, eserinin bu kısmını Kâşgarî’nin übP M^’ünden istinsah
etmiş olan (= Bedreddin el-Aynî, cild II, s. 81a-b; Süleymanıye
Kütüphanesi nr. 2095) sahibi tarafından da alınmıştır. Fakat eseri yazan veyahut istinsah 
eden artık Uygur yazısını bilmediği ve yalnız Kâşgarî deki alfabenin resmini çizdiği için 
tabiî, buradaki harflerin doğru şekilleri muhafaza edilmemiş ve bir yazı olmaktan uzak 
kalmıştır.
Ayrı sırada:
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a f h. vzk. yk d. mnsbçrştl

Bunlar bitişik olarak üç harf bir arada ve bir de sonlarına birer a ilâve 
edilerek şu şekilde toplanmaktadırlar (bk. cild 1. s. 9):

afah.a vaşak, a yakad.a manaza baçara şatala

B.

Bazı harflerin eski şekil ve telâffuzlarını muhafaza etmesile 
Kâşgarî'de gösterilen Uygur alfabesine daha yakın olan diğer bir alfabede 
Ankara Umûmî Kütüphanesi’nde bulunan bir mecmuada mevcuttur. 1 
Buradaki sıra ve harflerin telâffuz kıymetleri şu şekilde gösterilmektedir:

Bitişik sırada:

Eskiden Ankaralı Hacı Caferoğlu Hâkim İbrahim elinde bulunan bu yazma mecmua 
sahibinden satın alınarak, Ankara Umûmî Kütüphanesi’ne mal edilmiştir. Eseri bizzat 
tcdkik etmek imkânı bulunamadığından, mecmuada burada bizi alâkadar eden meseleye 
ait diğer malumâtın olup olmadığı kontrol edilememiştir. Mecmuanın tertibi XIV. asra ait 
olduğu anlaşılmaktadır (bk. M. Fuat Köprülü, Türk. Dili ve Edebiyatı Hakkında 
Araştırmalar, İstanbul 1934, s. 76. Burada neşredilmiş olan parçaların M’e ait 
olmayanları Kutadgu Bilig’ ten alınmıştır!). Alfabe sırasında/sesinin muhafaza edilmesi 
ve alfabe sonuna, yazı karekterini göstermek için konmuş olan numûnelerdeki elig
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C.

Başka bir Uygur alfabesi de A. Arabşah’ın Timur tarihine ait yazmış 
olduğu eserde mevcuttur. Aynı eserin başka nüshalarında da bu alfabe 
ekseriya istinsah edilmiştir. Fakat bunların büyük bir kısmı Uygur 
harflerini bilmeyenler tarafından istinsah edilmiş olduğundan, yalnız bir 
resim gibi yapılmış ve ayrı harflerin husûsiyetleri muhafaza edilmemiştir. 
Nisbeten iyi yazılmış ve muayyen bir Uygur yazı husûsiyetini taşıyan 
alfabeyi hâvi nüshadan çıkarılan fotoğraflar İstanbul Üniversite 
Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Burada alfabe şu şekilde sıralanmıştır1:

1 Burada artık harflerin ¿z’h şekilleri gösterilmemekte ve A ve B’deki telaffuz mahiyeti 
muhafaza edilmemektedir. A ’daki/yerine burada b, h. yerine k., z yerine 5 (z yalnız bitişik 
sırada ve yerini değiştirmiş halde bulunuyor, fakat Arapçası artık şeklindedir), d. 
yerine t (Arapça’da ('J)), t yerine d (Arapçası ^) yazılmaktadır. Aynı harflerin, bilhassa a- 
ve -¿z’ların yazılış tarzı Kutadgu Bilig ve benzerlerini hatırlatmaktadır, ş, m ve k. (şamak.a) 
burada da alfabe sırasına dahildir.

J. Klaproth (bk. Mémoires ralatifs d l-Asie, Paris, 1826; t. 2, s. 318) bu eserin 
Manuscript Arabe de la bibliothèque du rio, no. 709 da bulunan diğeı bir nüshasının 
fotoğrafını vermektedir. Mukayeseyi kolaylaştırmak için onu da buraya alıyoruz.

(Arapçası 4^' ! sekiz on ve tok.uz on gibi şekiller mecmuanın bu kısmının oldukça eski 
başka bir eserden alınmış olduğunu gösteriyor.

Uygurca sırada yalnız ayrı harfler gösterildiği hâlde, Arapça sırada bunların «’h 
telâffuzları kaydolunmaktadır. Kâşgarî’deki alfabeden farklı olan noktalar: k. (h. yerine), b 
(p) üzerine bir noktanın ilâvesi (Arapçasında olarak gösteriliyor), t (d. yerine), d (t 
yerine, Arapça’da Ü» !) ve bir de alfabe sonundaki 5 (ş), m ve k. harflerinin bulunması (ş 
harfinin okunmasında müstensihin tereddüt etmiş olduğu görülüyor; bk. fotoğraf). Burada 
bilhassa bu üç harfin bulunması mecmua sahibinin Kâşgarî’ninkiden farklı olan başka bir 
me’hazden istifade etmiş olduğunu göstermektedir. Uygurcadaki baş ve son harflerdeki 
“karışıklık” Kâşgarî’deki gibidir, k harfinde baş ve son şekillerin her ikisi gösterilmiş ve 
altında Jjl şeklinde, şüpheye yer kalmayacak tarzda, izâh edilmiştir.
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a ba k.a va sa k.a ya ka ta ma na sa ba ça ra ya da la ya ma k.a

Bitişik sırada:
abak.a vaşak, a yakada manaza baçara yadala yamak, a
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D.

İde mevcut alfabelerin en yeni olanı Hâmidiye Kütüphanesi’nde 
bulunmaktadır. Bu nüsha aslında Uygur harflerini öğrenmek için yapılmış 
°lan cetvel için tertip edilmiştir1 . Bu cetvelin baş ve son tarafına, 
biıbiıinden farklı olan iki Uygur alfabesi sıralanmıştır.

1 Bu eser Hâmidiye Kütüphanesi’nin Lâla İsmail Efendi Bölümünde. No. 138’de 
mahfuzdur ve yalnız alfabe ile cetveli ihtiva etmektedir. Risalenin baş tarafında j) 
(t»j ¿1^. Jve JJ j) denildiğine göre bunun
önce birçok parçaları ihtiva eden ve belki de Uygur harfleri ile yazılmış olan bir mecmua 
olup, sonradan bu parçasının ayrılmış veyahut istinsah edilmiş olduğu düşünülebilir. 
Nüshadaki sözleri yaldızla ve Uygurca’nın altındaki Arapça kısmı kırmızı mürekkeble 
yazılmıştır. Eserin yazılış tarihi hakkında bir kayıt yoktur.
2 Cetvelin sonuna konduğu için olacak ki, burada Uygurca’nın altına okunuş tarzının Arap
harfleri ile gösterilmesine lüzum görülmemiştir. Uygur harflerine eklenen bazı noktalama
işâretleri (bk. b, üzerine bir nokta ve p, altına bir nokta ilâve edilmiştir; bu sonuncusunun 
okunuşu hakkında hiçbir kayıt yoktur, fakat ¿»’den noktalama işâreti ile ayırt edilmiş 
olduğuna göre herhâlde p olmalıdır, krş. B.) ve ayrı sıradaki bazı harflerin altındaki arab 
harfleri (bk. a altında o ‘S. altında £ 5 altında Cj ‘ch ve s (z yerine
olacak) altında 3 ti t j bunun oldukça son zamanlar mahsulü olduğunu göstermektedir. 
Sıralardaki karışıklık için d-t ve s-z harflerine bk.

Cetvelin sonundaki alfabe başta bitişik ve sonra ayrı ve a’lı olmak 
üzere şu sırayı takib etmektedir2:

abak.a vaşak, a yakada manaza paçara şadala

a ba k.a va sa k.a ya ka ta ma na sa pa ça ra şa ta la
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Cetvelin başındaki alfabe sırası sonundakinden farklı olarak şu 
şekilde tertip edilmiştir. Ayrı harfler sırasında:

a ba k a va sa ya ka ta ma na ça ra şa la

Bu cetveli tertip eden, eserin sonunda belki kendisinin de artık pek kavramadığı 
Uygur alfabesinin sırasını gösterdiği hâlde, burada pratik yoldan gitmiştir. Artık o devirde 
aynı kıymeti hâiz olan mükerrer harfler alfabe sırasından çıkarılmıştır.
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E.

Uygurca için daha muahher zamanlarda ve kısmen Uygur kültür 
aıresı haricinde zabtedılmış olan bu alfabe sırası Uygurların kendilerince 

de malum mu idi? Asıl Uygur devrinden kalma eserler arasında şimdiye 
adaı böyle bir alfabeye rast gelinmediğinden bunun cevabını aramak için 

Uygur edebiyatına müracaat etmek lâzım geliyor. Her milletin ede
biyatında, bilhassa nazım sahasında, alfabe sırasındaki harflere (seslere) 
göre teıtip edilen manzum parçaların bulunduğu malumdur. Çok inkişâf 
etmiş ve edebî nevlerin pek çok kısımlarını kendinde toplamış olan Uygur 
edebiyatında da böyle bir teşebbüsün yapılmış olacağı kolayca tahmin 
edılebihı. Hakikaten Londra da muhafaza edilmekte olan Uygur yazıları 
içinde Burkancı Uygur edebiyatına ait mensur ve manzum parçaları ihtiva 
eden biı mecmuada satır başı ve sonu kafiyeli dörtlüklerle yazılmış bir şiir 
bizim aradığımız malzemeyi vermektedir.

Buradaki manzum parça şu sıraya göre tertip edilmiştir:
a v k. v s k. y k t m nzbçrştlş m k.'
Şimdi yukarıdaki alfabeleri birbiri ile karşılaştırarak, Uygur 

alfabelerine esas olan harfleri ve bunların sırasını şu şekilde tesbit 
edebiliriz:

a v(f) h. v(w) z k. y k d. m n s b(p) ç r ç t l ş m k.

Ayrı alfabelerdeki farklar ve eksikler bu alfabelerin tesbitinin 
muhtelif devirlerde yapılmış ve bu devirlerde bazı seslerin telâffuzlarının

1 Mecmuada yazılış tarihine ait bir kayda rast gelinmiyor, fakat 12-13. asırlara ait olduğu 
tahmin edilebilir.

Uygur şairinin bu sırayı doldurmak için ne kadar zahmet çektiği meydandadır. 
Buradaki harf sırası için lâzım olan seslerle başlanan sözlerin bir kısmı Türkçe’de 
bulunmadığı için şair yabancı sözlere müracaat etmek mecbûriyetinde kalmıştır. 
Yabancı sözlerde rastlanan ve Türkçe’de mevcut olmayan harflerin telaffuzu meselesi 
artık şairin bu müracaat ettiği dile ne derece vâkıf olduğuna bağlı kalıyor.

Alfabe sırasındaki birinci ve ikinci v arasında bir telaffuz farkı gözetilmemektediı. 
Her iki sıra için alınmış olan Skr.- sözlerdeki v’ler telaffuzda bir birinden farksızdır (bk. 
vyakiyan = Skr. vyâkhyâna ve vayduri = Skr. vaidûrya). Sıradaki ilk k.- sözleri içinde h. 
ile başlanan Skr.- sözler vardır (bk. h.ardayi = Skr. h.r.daya), fakat Türkçe sözler hep k.- 
iledir. Diğer iki k.- sırasındaki sözler de Türkçe’dir ve telaffuzda birbirinden farksızdır, 
Z-Ter arasında da bir fark yoktur. Türkçede d- ile başlayan söz olmadığı ve belki de artık 
yazıda d. ve t karıştığı için şair burada bir mahzur görmemiş olabilir. Birinci t- sırasında 
d- ile yazılmış olan yegâne söz dantirvid = Skr.?’dir. Birinci t- sözleri hep kalın olduğu 
halde (bk. tavar, tapış-, takıl- vb. ), ikinci t- sözleri hep incedir (bk. tengri, teg , tegdn 
vb.); z harfi Uygurca z ile yazıldığı hâlde, T ürkçe de z- olmadığı için, misa er ep s 
Tidir. İki arasında da bir fark görünmüyor.
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artık değişmiş olmasından ileri gelmektedir. Tabiî bazı seslerin Türk 
dilinde hiç mevcut olmaması veyahut daha inkişâf etmemiş olması da 
bunların şekillenmesinde muayyen bir rol oynamıştır.

Zaman ve saha farklarına bakmadan, büyük bir ısrarla muhafaza 
edilen bu alfabe sırasının muayyen bir usûle göre tertip edilmiş olduğunda 
şüphe yoktur. O burada Arap dairesi içinde yapılmış olan alfabedeki 

verinde olmalıdır. Bu iki alfabe arasındaki fark yalnız harflerin 
sıralanmasında olmayıp, bu harflerin birbiri ile birleşmelerinde de 
görülmektedir. Uygur alfabesinde harfler üçer üçer birleştikleri hâlde, 

burada dörder harf üzerine tertip edilmektedir, jy> ve sözleri üçlü 

olmalarına rağmen, orta seslerin tekrarlaması ile dörtlü telâffuz edilerek, 
umûmi vezne uymaktadırlar. Bugün dünyada kullanılmakta olan 
alfabelerin büyük bir kısmı bu alfabeye dönmekte ve esasında aynı sırayı 
muhafaza etmektedirler. Sonraları ayrı ayrı milletlerin dillerinde bunlara 
birçok harfler eklenmiş ve bu yeni eklenen harfler de alfabe sırasında 
mukabillerinin yerine geçmiş yahut grafik benzeyişe göre sıralanmış 
veyahut da bu alfabenin sonuna konmuştur. Bu sıra ile harflerin sayı 
kıymeti bağlandığı için sonraları şeklen değişmiş olan alfabelerde bile bu 
sıraya rast gelinmektedir. Yoksa Îslâm-Arap alfabesinin son aldığı normal 

şekil v.b. dır. Mahmud Kâşgarî’de

Uydur alfabesinin sırasını gösterdikten sonra bunun Arap alfabesindeki 
benzeri olarak bu sonuncu sırayı kaydetmektedir1.

Uygur alfabesinin sırası da, alfabe ile birlikte, doğrudan doğruya ya
hut başka bir vasıta ile, sogdTardan gelmiş olmalıdır. Bu alfabenin 
şekillenmesi sogd kültür dairesinde mi vücuda gelmiştir, yoksa bu alfabeyi 
sogdlara vermiş olan başka bir kültür dairesinde artık bu şekle mi girmiş 
bulunuyordu? O sogdlara gelinciye kadar ve sogd dairesinde ne gibi inkişâf 
devirlerini geçirmiştir ve bilhassa onun Uygurlar tarafından kabul edildiği 
zamanlarda ayrı ayrı harflerinin telâffuz kıymeti nasıl olmuştur? -bu 
sorguların cevabını sogd sahasında çalışan arkadaşlardan bekliyoruz.- Bu

djül oUJ J^’deki Uygur alfabesinin sırası afah.a vazak.a...olduğu hâlde, M. Kâşgarî 

Uygur harflerinin . jğ .¿ys .ı_il cümlesinde toplandıklarını söylemektedir 
(bk. cilt I, s. 7). Bu da muayyen bir usûle göre tertip edilmiş olan bir sıraya benziyor. Bu 
sıra hakkında şimdilik bir fikir söylememekle beraber, bunun Türkçe olmadığı da 
meydandadır.
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alfab£ sırasındaki harflerin, “W’de olduğu gibi (krş. bir de Ermeni ve 

demülmİ' g‘ Wr Say' k'ymetİnİ hâiz oluP onadığının tesbiti

*
* *

US1"' yazısını öğrenmek ve öğretmek için, onun ayrı harflerini 
muhtelif gruplar içinde gösteren ve Arap harfleri ile izâh edilen cetveller 
yapılmıştır. Bu gibi cetvellerden bu gün iki nüsha mevcuttur. Bunlardan 
bııı (-A) Hâmidiye Kütüphanesindeki nüsha olup, İkincisi (=B) İnkılâp 
Müzesi Kütüphanesi Cevdet kısmında muhafaza edilmekte olan nüshadır2. 
Uyguı harflerinin her iki nüshadaki yazılış tarzı imlâsı ve ayrı söz 
gıuplaıının satıılar içinde yerleştirilmesi o kadar birbirinin aynıdır ki, bu 
ancak her iki cetvelin aynı adam tarafından yazılmış olması ile izâh 
edilebilir. Ayrı ayrı şahıslar tarafından yazılmış olan iki eserde bu kadar 
teferruatın birbirine bu şekilde uygun olması imkânsızdır. Bunu bilhassa 
imlâ hususiyeti de tekid etmektedir (bk. meselâ Z/lerin noktası altta, z’lerin 
ise üzerindedir. Yalnız şav şiv şuv gruplarındaki şNerin yazılışı biraz 
farklıdır. Birinde noktalı olduğu halde İkincisinde noktasızdır). 
Uygurca’nın altındaki Arapça kısmı da birbirine çok yakın olmakla 

beraber, yazı tarzında ve bazı harflerin teferruatında (bk. ve dİ) ayrılmak

tadırlar. Onun için Arapça kısmı ayrı ayrı şahıslar tarafından doldurulmuş 
olabilir.

1 Bu sorgulan ortaya atmamızın bir sebebi de sogd alfabesi hakkında toplu bir malumât 
edinebilecek malzemenin elde bulunmaması ve bulunan kadarının da Uygurca daki şekil 
ve sırayı tamamiyle izâh edebilecek bir mahiyette olmamasıdır. Sogd alfabesinin malum 
olan şekil ve sırasında (bk. H. Jensen, Geschichte der schrift, Hannover, 1925; s. 209 Abb. 
295: (fi y w z t. j k d. m n s p ç r ş t) herhâlde bir eksiklik olmalıdır. Sogdca’da / harfinin 
olmadığı ve onun yerine r kullanıldığı malumdur. Onun için l şekli Uygurlar tarafından (?) 
ilâve edilmiştir. Fakat h. yerine Uygurca’da k. gelmesi, y yerine h. gösteı ilmesi ve bunun 
sonradan k. şeklini alması izâha muhtaçtır. Sogd sırasında y m k. gösterilmemektedir. Bazı 
harflerin tekrarlanmasının sogdca ile mi yoksa Gök-Türk sistemi ile mi alâkdar olduğu 
meselesi de sogd alfabesinin incelenmesine bağlıdır.
2 Muallim Cevdet bu cetveli, 1930’da evrâk hâzinesi satış esnasnda yolda dökülen kağıtlar 
arasında bulan çocuklardan satın almıştır. Sekiz sahifeyi ihtiva eden bu cetve rısa esi 
noksandır (bk. ileride). Bu risalede, diğeri gibi, önce Uygur alfabesi ile yazılmış bir takım 
edebî parçaları ihtiva etmiş olabilir. .. ,
3 A nüshasında 7/7 (kak, kik. kak) ile 13/13 (şaş. şif, şaş) gruplar, eks.kt.r, B. nüsha .n n 
baş, noksanda. Burada cetvel 3/4 (k. av. k.iv. k.uv) gurubu ,1e başlıyor. Bu nüshada da 7/7 
ile 13/13 grupları eksiktir Her iki nüshada da aynı grupların eksik olması Uygurca sının 

grupları • tahminini kuvvetlendirmektedir. Cetveldeki f yermeaynı şahıs tarafından yazılmış olduğu tahminim kuvvetıenaırmeKic v y

o
Cetvel şu sıraya göre tertip edilmiştir :
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/ 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ab ak. av az ay ak at am an ac ar aş al 
il

ib ik. iv iz iy ik it im in ic ir İŞ

2
u 
ba 
bı 
bu

ub 
bab 
bıb 
bub

uk. 
bak. 
bik. 
buk.

uv
bav 
biv 
buv

uz 
baz 
biz 
buz

uy 
bay 
biy 
buy

uk 
bak 
bik 
buk

ut 
bat 
bit 
but

um 
bam 
bim 
bum

un 
ban 
bin 
bun

uc 
bac 
bic 
buc

ur 
bar 
bir 
bur

uş 
baş 
biş 
buş

ul 
bal 
bil 
bul 
k.al 
k.il 
k.ul 
val 
vil 
vul 
sal 
sil 
sul

j ka k.ab kak. k.av k.az k.ay k.ak k.at k.am k.an k.ac k.ar k.aş

ki k.ib k.ik. k.iv k.iz k.iy k.ik k.it k.im k.in k.ic k.ir k.iş

k u k.ub k.uk. k.uv k.uz k.uy k.uk k.ut k.um k.un k.uc k.ur k.uş

4 va vab vak. vav vaz vay vak vat vam van vac var vaş

vib vik. viv viz viy vik vit vim vin vic vir viş

vu vub vuk. vuv vuz vuy vuk vut vum vun vuc vur vuş

5 sa sab sak. sas saz say sak sat sam san sac sar s aş

si sib sik. sis siz siy sik sit sim sin sic sir siş

su sub suk. sus suz suy suk sut sum sun suc sur suş

6 ya yab yak. yav yaz yay yak yat yam yan yac yar yaş yal 
yi* 
yul 
kal 
kil

yı yıb yik. yiv yiz yiy yik yit yim yin yic yir yiş

7
yu 
ka

yub 
kab

yuk. 
kak.

yuv 
kav

yuz 
kaz

yuy 
kay

yuk 
kak

yut 
kat

yum 
kam

yun 
kan

yuc 
kac

yur 
kar

yuş 
kaş

ki kib kik. kiv kiz kiy kik kit kim kin kic kir kiş

ku kub kuk. kuv kuz kuy kuk kut kum kun kuc kur kuş kul

8 13 tab tak. tav taz tay tak tat tam tan tac tar taş 
ÜŞ

tal 
til

ti tib tik. tiv tiz tiy tik tit tim tin tic tir

tu tub tuk. tuv tuz tuy tuk tut tum tun tuc tur tuş tul 
mal 
mil 
mul 
nal 
nil

9 ına mab mak. mav maz may mak mat mam man mac mar maş

mi mib inik. miv miz miy mik mit mim min mic mir miş

mu mub muk. muv muz muy muk mut mum mun muc mur muş

10 no nah nak. nav naz nay nak nat nam nan nac nar naş

ni nıb nik. niv niz niy nik nit nim nin nic nir niş

nu nub nuk. nuv nuz nuy nuk nut num nun nuc nur nuş nul

II ça çab çak. çav çaz çay çak çat çam çan çac çar 
çir

Çaş çal 
Çi* 
çul 
val 
vil 
vul

çi çib çik. çiv çiz çiy çik Çit çim çin çic ÇİŞ

çu çub çuk. çuv çuz çuy çuk çut çum çun çuc çur çuş

12 va vab vak. vav vaz vay vak vat vam van vac var vaş

vi vib vik. viv viz viy vik vit vim vin vic vir viş

vu vub vuk. vuv vuz vuy vuk vut vum vun vuc vur vuş

13 şa şab şak. şav şaz Şay şak şat şam şan şac şar Şaş
ŞİŞ

şal
Şİİşi şib şik. şiv şiz şiy şik Şit şim şin şic şir

şu şııb şuk. şuv şuz şuy şuk şut şum şun şuc şur şuş şul

14 la lab lak. lav laz layl lak lat lam lan lac 1ar laş lal

li lib Iık. liv liz liy lik lit lim 1in lic lir ÜŞ lil

lu lub luk. luv luz luy luk lut lum 1un luc lur luş lul

Bu cetvel şekli herhâlde Arap alfabesi sahasında vücuda gelmiştir ve 
bunun Uygurca için kullanılması son devirlere ait olmalıdır . Bunun Aıap

Arapça kısımda ekseriya c ve bazen de ç yazılmaktadır.
Bu şekil cetvellerin yalnız Uygurca’ya mahsûs olmadığını aynı usûle göre teıtip edilmiş 

olan diğer alfabe cetvellerinin mevcudiyeti de göstermektedir. Ayasofya Kütüphanesi nde 
4767 numarada mahfuz 28 varaktan ibaret ve deri üzerine yazılmış bir kitap mevcuttur. 
Kitap sağdan sola doğru tesbit edilmiştir. Önce Ermeni alfabesinin ayı ı haıfleıi 
gösterilmekte ve bunu Uygurca’da olduğu gibi bir cetvel takib etmektedir. Alfabe ve 
cetvel sıraları altında Arap harfleri ile bunların okunuş tarzları gösterilmiştir. İlk sahifenin 
başında, bir Ermenice cümlenin altında kırmızı mürekkeble c«' yazılmıştır (- 

k.uk
k.uk
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alfabesi veyahut onun mensub olduğu alfabe ailesi içinde vücuda gelmiş 
olduğunu cetvelde tatbik edilmekte olan üç vokal {a, i, u) sistemi ve 
cetveldeki söz gruplarında Türk dilindeki ahenk sisteminin hiç hesaba 
katılmamış (bk. k ak v. b.) olması da açıkça göstermektedir. Bu cetvelde, 
harf şekillerinin toplu bir halde gösterilmesinden başka bir gaye takib 
edilmediği de cetveldeki sözlerin ayrı manâları ifade etmediklerinden ve 
bunların Türkçe’ye uygun olmasına bir lüzum gösterilmediği de Türk dili 
içinde yaşaması imkân haricinde olan terkiblerden (bk. m-, n-, r-, l- sıraları) 
anlaşılmaktadır.

Bu cetvelin Uygurca için tatbikinin daha son zamanlara ait olduğunu 
gösteren cihetlerden biri de bu cetvellere Uygur harflerinin ancak bir kıs
mının alınmış olmasıdır. Bu, Uygur yazısında birçok harflerin son devirler
de kullanılmamasından ve birçok şekillerin telâffuzlarındaki farkların orta-

1517). Cetvelin sonuna, Uygurca’daki tükendi yerine, bir Ermenice cümle altına 
ilâve edilmiştir. Bu kitabın bir sahifesini buraya alıyoruz [resim 1] (s. 21 b):

* k 4 v ' u .

C' y ' fa• : y-
\y e F fa . fa

■ fa fa fa

■£’ Y’* ' T- '-
V4 A fa fa z-fa'

¿fa - gfa
y & Y- y V’ -fa

c 'd ••

fa 'dy fa' ''t
'... •»# ' , ,w fji

T &
• 4 'r - *c*

r f 7 ■ t T . '

V z * Z » ? *
[ » i"* i2 • •

X. M . kî. Av?
C C • -»»«s

• ■ « fwA a

M » ■
4««^ - 4«ı^ * -4^^,

♦ .>1 t » MK 4 
t » 4^ t • 4*

i * ai 4 * &
- fouA* «• â • i? !

[cr/| « fot Û o- Î< ti ’
t. ' ■ 4 2...  ' 1

Resim 1 Resim 2

Yunanca’ya aittir. Bu cetvel AyasofyadeBuna benzer diğer bir cetvel
Kütüphanesi’nde 4749 numarada mahfuz, nmimıc

. a u lunm^ndır Eserin ilk 78 sahifesı bu dört dilde yapılmış vetaşıyan eserin sonunda bulunmaktadır. karsıllkh tercümelerden ibarettir. Bu cetvel 
muhtelif renkli mürekkeblerlealt aİta ya I Ş 5 edilmiştir. Örnek için
Yunan vokal sistemine uyarak dört vokal {a, ı, e, ;
bk. s. 90 b: [Resim 2]
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dan kalkmasından ileri gelmiştir, z harfine esas sırada yer verilmeyip, onun 
ancak v’nin son şekli yerine geçmesi de, bu iki sesin imlâdaki karışık vazi- 
\ cimden ileri gelmiştir ve aynı sebeplerden dolayı d harfi de artık cetvele 
alınmamıştır.

Cetvel A. s. 1 - 4 (küçültülmüştür)
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Cetvel A. s. 5 - 8 (küçültülmüştür)



6X<X MUALLİM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

Cetvel A. s. 9 - 12 (küçültülmüştür)
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Cetvel A. s. 13 (küçültülmüştür)
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Cetvel B. s. 1-4 (küçültülmüştür)



OSMAN ERGİN 691



692 MUALLİM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

SİYAKAT YAZISI VE RAKAMLARI

Siyakat yazısı ve rakamları Türk devletinin malî ve İdarî teşkilâtıyla 
alâkadar çok eski bir tarihe mâliktir. Bu yazının esaslarına dair tedkikleri- 
mi/ hayli eskidir. Bu tedkikat benim elime kitapçılar vasıtasıyla geçen bazı 
eski vesikaların okunabilmesi için çok lâzımdı. Bu yazının birçok tarihçi- 
Icılc evrâk hâzinelerinde çalışmış zatlar tarafından bilindiği malumdu. 
Muhtelif vesilelerle bu zevâttan siyakatin -çok karışık yazılan müstesna- 
okunması nisbeten kolay olanlarını öğrenebildim. Bunlarla bu mevzû etra
fında konuşmalarımdan çok müstefid oldum. Lâkin bazı çok karışık nevile- 
rinin okunmasında çekilen müşkilât beni daha esaslı tedkikler yapmaya 
sevk etti. Muamma gibi yazılan bu yazıya büyük bir merâk sardırdım.

Kütüphanelerdeki tedkiklerimde siyakat harflerine dair bazı mecmu- 
.ılarda kayıtlara tesadüf ettim. Siyakat yazısından ziyâda rakamları daha 
mesûd çıktı. Bu rakamlara dair mecmua kenarlarına yazılmış ve içlerine 
ilâve olunmuş sahifeler buldum. Bunlardan bir tanesini de değerli Profesör 
Fuat Kâmil yazma bir eserin sonunda görerek bana vermek lütfunda 
bulunmuştu 1 . Tedarik edemediğim mecmualardan bazı rakamları da 
asrımızın değerli müzehhiblerinden Üsküdarlı Tuğrakeş, Hattat Hakkı 
Beye yazdırttım. Harfler kadar bu rakamların da bilinmesi lüzumunu 
elime bir vesile ile geçen eski hazine vesikalarından anladım. Arapça 
yazılardan kısaltılarak alman bu rakamlara pek çok tesadüf olunmaktadır.

1 Siyakat rakamları hakkında kıymetli malumâtı hâvi bir hesap kitabı; Cevdet’in 
ölümünden sonra Kitapçı Raif’in eline geçerek Cevdet Kütüphanesi’ne hediye etmiştir. Bu 
kitaptan alman örnekler aşağıya konmuştur. O. E.

İçlerinde siyakat alfabesi bulunan mecmualara tek tük tesadüf ettim. 
Hattâ Tabib Rüştü Efendi 1273/1857’de yazmış ve 1274/1858 tarihinde 
bastırmış olduğu Nühbetü’l-etfal adlı eserine diğer divan yazıları ile 
beraber siyakat alfabesini de ilâve etmiş ve bu yazı ile yazılmış bazı 
numûneler de koymuştur. Bu numûnelerden bir kısmı asrımızın Evliya 
Çelebisi dediğim tarihşinâs ve hazık doktorum Süheyl Ünver de Belediye 
Mecmuası'nda (numara: 193) “Siyakat yazısı ve kuyûd-ı atika” adlı 
makalesinde -ki sonra risale şeklinde ayrıca çıkarılmıştır- görülür. Bu esere 
konulan numûnelerin bütün siyakat çeşitlerini okutmaya kâfî gelmeyerek 
ancak bu yazının şekli hakkında bir misâl teşkil edebileceği tabiîdir. 
Siyakat alfabesini öğrenerek yalnız bununla siyakat yazısını söküp okumak 
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kabil değildir. Bu yazıyı okuyabilmek için miftah gibi bazı kelimelerin 
duştur şeklinde yazılmış örneklerine ihtiyaç vardır. Ben de birçok 
mıftahlann yani harflerin değil kelimelerin hususiyetlerine dikkat ettim. 
Fakat sıyakat muhtelif ellerde ve zamanlarda öyle tuhaf şekiller almış ki 
benim tesbıtmı düşündüğüm miftahlann da her vakit her çeşit yazıyı halle 
yarayamayacağım gördüm. Bir kelimenin de bazen pek çok miftahlan 
görülüyor. Bunların hepsini toplamak büyük bir zaman alacaktı. Hayatımın 
şu son beş senesi zarfında müzmin sûrette beni azar azar eriten ve yoran 
hastalık diğer çalışmalarım arasında bunu başarmaya imkân vermedi. 
Yoksa böyle sahifeleı dolusu listeler hazırlamak ve onları neşretmek 
isteıdim. Buna muvaffak olamadım. Yalnız topladığım malumâtın numu
nelerin -ne kadar eksik olsa yine- bu yazı ile alâkadar olacaklara faydalı 
olacağı kanaatindeyim.

Bunları bir tertip üzre sıraladım. Hastalığım esnasında notlarımın bir 
araya getirilmesinde benim yarı canım, sevgili doktorum Süheyl Ünver’in 
yardımı dokundu. Ona da teşekkürlerimi şu satırlarla beyân ederim.

Bu yazının şekilleri ve tarihleri hakkında vereceğim malumâtın 
tamam olduğunu iddia edemem. Daha benim görmediğim çok şekillerinin 
olduğunu umuyorum. Yalnız bu yazıyı sökmek mümareseye bağlıdır.

Alışkınlık olunca bu yazıyı okumak kâbildir. Çok defa iyi siyakat 
bilenler bile karine ile okurlar ve harfler birbirlerini okutur. Zira bunları 
başka türlü okumak da kâbil değildir. Siyakat yazısını sökmek için 
uğraşanlar bu yazıyı bilenlerle müşavere ederlerse hakkı ile mütehassıs 
olabilirler. Hamd olsun bu yazıyı okuyanlarımız henüz az değildir. Hazine- 
i Evrâk’ta birlikte çalıştığım ve bugün de orada çalışan arkadaşlarım 
arasında siyakatı çok iyi halledenler ve yanlışsız okuyanlar vardır. Yalnız 
kitaplarla her şeyi öğrenmek kâbil olsaydı hocalara ve mekteblere lüzum 
kalmazdı. Her şahsın tecrübelerinden edilecek istifadeler pek çoktur. 
Bunların hepsini eserlerde bulmak kâbil değildir. Zira şahsî tecrübelerin 
çoğu o şahsın mesûd tesadüflerine bağlıdır. Onun için bu eseri karıştıracak 
olanlar belki tesadüf edecekleri her kelimeyi halle imkân bulamayacaklar. 
Zira hallolunacak kelimeler buraya giremeyecek kadar çoktur. Lâkın 
siyakatın şekilleri ve tarihleri hakkında mücmel malumât edineceklerdir. 
Esere ilâve edeceğimiz numûnelerin çok eğlenceli bireı hâil mevzûu ola
cağını ümit ederim. Ve bunları hail için uğraşanlar yavaş yavaş siyakatı 

öğrenebileceklerdir.
Bu eserde yalnız siyakatı mevzû-i bahs ettiğim ve kuyud-ı atıka 

yazılarını buraya koymadığım için üzülüyorum. Zira ^\a^ne ^!n e 
tedkiklerde bulunacaklar için yalnız bu yazıyı bilmek kafi değildir. Biz e 
devlet müesseselerinde kullanılmış pek çok fakat okunma an azen o ay 
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ve bazen müşkil yazılar vardır. Bunlar arasında, reyhanî çeşitlerine, 
divanîler ve kırmaları ıtlâk olunan nevlerine birkaç çeşit rik’a yazıya ve bu 
meyanda çok tuhaf numûnelere de tesadüf olunur. Bunlara da geniş birer 
ver ayırmak lâzımdı. Siyakat hattı ve rakkamlan bahsine şimdilik bunları 
ilâveyi münasip bulmadım. Bu yazılarda harfleri ile okunamaz. Onların da 
kelime miftahları vardır. Bunlarda da yine mümarese lâzımdır. îki sayfalık 
bir lâyihanın birinci defa okunuşunda dörtte üçü halledilemez. Fakat ikinci 
defa okunuşunda yeniden dörtte biri halledilir. Birkaç defa okunması 
tekerrür ettikçe hallolunmadık nokta pek az kalır veyahut tamamen 
sökülmüş olur. Bununla beraber bu yazıların adlarını olsun göstermiş 
olmak için bu satırları ilâve ediyorum:

Resmî Muamelâtta Kullanılan Yazı Nevileri
Fatih divanından sadır olan tevkilerin yazısı, divanî açık kısa siyakat 

kırması gibi bir hat da var.
Tevkii bozması bir hat.
Rik’a kırması.
Girift nesih.
Sade divanî: Divanlardan sadır olur ve menşurların yazısıdır.
Tuğralı tevki = nişan.
Divanî kırması: Divanînin okunması müşkül şekli. İran’da Moğol 

devrinde müstamel hat.
Reyhanî sülüsü: Tevkii şekilde nesih, kalem tevkii (mülükten sadır 

olan tahrirât).
Gubar.
Nesih, kalem nesih.
Reyhan, kalemü’r-reyhan.
Muhakkik, kalem-i muhakkik.
Sülüs reyhanîsi, kalemi sülüs (menşurlar için).
Divanî ince kırması.
Siyakat kırması.
Rik’a.

Siyakatın Çeşitleri

Siyakat yazısı muhtelif kâtiblerin muhtelif stilde yazılarından 
mürekkeb ve çok çeşitli bir yazıdır. Bu yazı devletin resmî yazısı değildir. 
Bilhassa Selçukîlerden beri malî kuyûdât için şifre gibi kullanılmış bir 
yazıdır ki o zaman memurlar bu yazıyı bilmek mecbûriyetinde 
olduklarından bunu kolaylıkla halledebilirlerdi. OsmanlIların kullanmış



OSMAN ERGİN 695
olduğu siyakate benzer bir yazmm ve rakkamlann Selçukîlerde mevcut 
odugunu elimize geçen bazı kayıtlardan anlıyoruz. İbni Bibi- M Th 

Houtsma tab’ı Tevârih-i Âl-i Selçuk Türkçe tercemesi sayfa 253. >3

•j A bahsinin manzum kısımda.
Bu resmile olurdu ol vakti kâr
Siyakatle inşa-ı hutût ü şümar 
Muhasib ki fenninde mahir ola 
Rukûm ü siyakatte kadir ola 
Kişi kim siyakatte kadir değil 
Ulular huzurunda hazır değil

Beyitleri vardır. Yalnız Selçukîler değil muâsır Türk devletlerinde de 
bu çeşit bir yazının mevcut olduğunu görüyoruz. Resmî devlet kayıtları bu 
çeşit yazı ile tutulmuş ve yine bu çeşide uyar rakamlar kullanılmıştır. 
Bibliyografi kısmında bu husûsa dair kâfi derecede vesâik vardır. Bu 
vesâik üzerinde daha çok çalışmak mecburiyeti olduğu içindir ki bunlar bu 
metindeki denemelerle tedkikleri kolaylaştırmak için sokulmamıştır. Bu 
satırlardan siyakat ismi verilen bir nevi yazının yazılmasına iyi vâkıf 
memurların da ne kadar rağbette olduklarını öğreniyoruz.

Resmî yazılarımızdan en eskisi olarak divanîyi gösterebiliriz. Birçok 
çeşitlerinden sarf-ı nazar esası Osmanlı Hükümeti’nin asırlarca resmî yazısı 
olmuştur. Divanî yazı bizde Fatih ile beraber başlar. Fatih İstanbul’da ilk 
divanı kurduktan sonra buradan sadır olan kararlar hep divanî ile 
yazılmıştır. Bu yazının hattatlar tarafından birçok yeni biçimlerde 
yazıldığını işâret etmiştim. Celî divanî denen güzel bir çeşidin mucidini de 
birçok İlmî, riyazî ve fennî eserler vücuda getiren mütefennîn Matrakçı 
Nasuh isminde bir zat olarak gösterirler. Bu yazı Fatih’in İstanbul’daki ilk 
divan kararları için ihdas olunmuş bir yazı değildir. Zira bu yazının bir 
çeşidinin daha eskiden beri mevcut olduğunu biliyoruz. Matrakçı Nasuh, 
Kanunî devrini idrak etmiş muahhar bir adamdır. Divanî yazısı hakkında şu 
kısa mülâhazayı Matrakçı Nasuhî’nin bilâhare siyakatte bizi alâkadar 
edecek bilgisi itibarı ile ismi geçeceği için buraya sokmayı münasib 
gördüm. Matrakçı’nın bu yazı üzerinde bazı değişikleı yapmış olması 
şâyân-ı kayıttır. Bu cihetlerden de bahsetmek isterdim. Fakat bu çok zaman 
alacağı ve çok emek sarfetmek lâzım geldiği için hastalığım hasebiyle 
şimdilik bu bahsi bırakarak yine siyakate dönüyorum. Osmanlı devletinin 
resmî ve malî veya şâir dairelerinin umur-ı mâliyesini çeviren kısımlarında, 
vakıf işleri ile defter-i hakanî kayıtlarının zabtolunduğu siyakat yazısı 
bizim esas tedkikimizi teşkil edecektir. Bu yazı numûnelen Başvekalet
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Hazine-yi Evrâkı’nda, evkâf mahzeninde ve şâir yerlerde, bilhassa benim 
husûsî kütüphanemde pek çoktur1. Bizde muamelât defterleri pek çok ve 
mütenevvidir. Bununla beraber siyakatin hangi husûslarda kullanıldığı 
kolaylıkla anlaşılır. Evkâf ve şer’iye dairelerin tevcihât ve bunlara 
müteallik hesap defterlerinin siyakatle olduğu buna bir misâldir. Daha 
henüz tedkik edilmeyen ve ele geçmeyen defterlerin hangi zamanlara ait 
olduğu bilinmediğinden siyakat yazılarını umûmî bir tasnife sokmak henüz 
mümkün değildir.

Siyakat yazısı bizde resmî dairelerde kısmen 1290 /1875 tarihine 
kadar kullanılmıştır.

Bizde siyakat harfleri, cümleleri ve rakkamları hakkında, 
1273/I857’de yazmış olduğu Nühbetü’l-eftal adındaki alfabede misâller 
gösteren Doktor Mehmet Rüştü Efendi’den başka Sefine-i Safî diye 18 
ciltlik her türlü İlmî mebâhisi muhtevi ansiklopedik bir eser yazmış olan 
Safî Efendi de (cilt 4, s. 353’de) siyakat yazısı hakkında şu malumâtı verir:

“...Siyakati yazmak bugün mümkün olmadığı gibi okuyan da bu
lunmaz. Bu hutûtu ele geçirmek mutlaka senelerce çalışmaya 
mütevakkıftır. Muamelât-ı hazine ve kuyûd-ı sâire-i mühimme Fatih Sultan 
Mehmet zamanından Sultan Aziz devrine kadar siyakatla tahrir olunurdu. 
Çünkü haneden hiçbir kimse esrâr-ı devlete muttali olmasın diye. Ondan 
sonra bunlar rik’a hattına tahvil olunmaya uğraşıldı. Hazine-i maliye ve 
defter i hakanî ve şâire kuyûd-ı Fatih zamanına kadar kuyûd-ı siyakatle 
mukayyeddir.”

Bu muhterem ve fazıl zatın mütalaalarından ilk kısmı eksiktir. 
Siyakati bugün yazmak mümkündür. Okuyan da nadir olmakla beraber 
hamdolsun vardır. Bunun için senelerce mümarese lâzımdır fikrinde Safi 
Efendi ile mutabıkım. Zira siyakat çeşitleri pek çoktur. Yalnız birinde 
meleke ve rüsuhu olan diğer nevilerini halletmekte müşkilât çeker. 
Senelerce devam eden tedkiklerim neticesinde benim Allâh’ın izn u keremi 
ile halletmediğim siyakat çeşidi kalmamıştır. Son zamanlardaki tedkiklerim 
ve doktorum Süheyl Ün ver ile musâhabelerim neticesinde siyakatin pek 
eski Türk ve Arap yazıları ile bir münasebeti olacağına kâni oluyorum. Zira 
Orta Asya’da kullanılan ve İslâmî devre tesadüf eden Uygur yazısı ile küfî 
denilen ve pek çok çeşitleri olan yazı ile siyakat arasında sıkı bir yakınlık 
ve birçok noktalarda benzerlikler mevcuttur. Onun içindir ki, biz 
Sclçukîlerin kuyûdâtında da bu Siyakat yazısına müşabih bir yazıya tesadüf

Bütün bunlar şimdi İnkılâp Müzesi Kütüphanesi'ne mülhak Muallim Cevdet 
Kütüphanesi’ndedir. O. E.
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ediyoruz. Binaenaleyh kayıtlarda bu yaz.nın Fatih’ten başlamaya 
Fatih den evvel de mevcut olduğunu kabul ediyoruz * y P

□ Hüsamettin Efendi bizde Siyakatin
910/1510 tarihinden .tıbaren başladığını söyler. Evkafa ait bütün kuyûdun 
elinden geçmesi itibarı ile bu zatın mütalaasının ehemmiyeti varsa da bu 
tarihten ve bilhassa Fatih’ten evvelki kayıtlar pek ender bulunduğundan 
onlara tesadüf etmemişlerdir diyebiliriz. Ele geçecek herhangi yeni bir 
vesikanın bizi daha büyük bir salâhiyetle hüküm vermeye sevkedeceğinde 
şüphe yoktur. Siyakat yazısının devlet dairelerinde kullanılması ile esrâr-ı 
devlet arasında da bir münasebet yoktur. Siyakatin bu maksatla yazılması 
hakkında şimdiye kadar hiçbir rivayet ve kayda tesadüf etmedik. Bu 
noktasız yazılar adeta muamelât-ı devletin selâmeti ve kolaylığı için tercih 
olunmuş ve ihtisar düşünülmüştür. Zira bu yazıyı noktalı yazılara nisbetle 
seri yazmak kâbildir.

Rık’a ile 5-10 sahife tutan bir yazıyı siyakatla bir sahifeye sığdırmak 
imkânı vardır. Sonra eskiden bütün memurlar siyakatla kayıtlar tutmaya 
mecbûr edilmemişti. Bununla sûret-i mahsûsada yetiştirilmiş mütehassıslar 
ve hattatlar meşgul olurdu. Hat sanatı ile yetiştirilmemiş memurların 
siyakat yazıları çok müşkil okunur. Hattat olan memurlar daha çok güzel 
ve okunaklı yazmışlardır. Her ikisine dair misâller burada sayılamayacak 
derecede çoktur.

Biz kayıtlar içinde son derecede temiz ve düzgün tutulanlarına 
tesadüf ediyoruz. Bunların düzgünlüğü yazan hattatların dikkatlerinden 
ileri geliyor. Şöyle bir vak’a rivayet olunur: Yeniçeri kâtiblerinden Mehmet 
Çelebi tuttuğu defterde hâk ve silinti yapıyor diye haber verilmesi üzerine 
Murat IV kendisini çağırtarak defteri isteyip görmüştür. Kâtibi bizzat 
sorguya çekmiş ve: “Sen yeniçeri defterine bazı ilâveler edersin, bazılarını 
silersin. Bu onların azmasını mucib olur” diye tenbih etmiş ve ağıı biı 
cezaya çarpmıştır. Bu da devletin eski kayıtlara çok ehemmiyet veıdiğini 

ve titizlik ettiğini gösterir.
Mektupçu Osman Ergin ve Doktor Süheyl Ünveı ile birlikte 

Sarıyer’de oğlu Bay Sami’nin evininde tedkik ettiğimiz Safı Efendi 
sefinesinde (cilt 4, s. 340) Necip Asım Bey’in yazısından iktibas ettiğim 
bildirdiği satırlarda “Siyakat da OsmanlIların ihtiralanndandır. Muhten-ı 
Fatih Sultan Mehmet Han Gazi evkâf kâtibi Hüsam-ı Rumi dır 
denmektedir. Burada evkâf kâtibi Husami Rumi nin icadı deni mesı ır 
rivayete müsteniddir. Bunu teyid edecek biı kayda şimdiye ka ar te ı 
edebildiğimiz tarihî kitaplar ve vesikalarda tesadüf etme< mum un 
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olmadı1. Bunu kat’î bir ifade olarak ele alamayız. Lâkin bu zat pek çok 
siyakat çeşitlerinden birisi üzerinde tadilât yapmış veyahut bu zatın 
hımmetiyetle yeniden başka bir siyakat çeşidi ortaya çıkarılmış olabilir.

910 tarihlerinde bizde siyakatin tatbikine hizmet edenlerden biri de 
Anıasyalı Tacızâde Cafer Çelebi’dir. Yirmi sene nişancılık eden bu zatın 
kasıtları muntazam defterlerde siyakatle tutmakta büyük bir ihtimam 
göstermiş olduğu mervidir2. Sicilli Osman? de “Cafer Çelebi’nin münşiler 
ve fermanlarda kavânin-i cedide ihtira eylemiştir”, kaydını buluyoruz.

Maliye evrâk hâzinesinin maalesef zıyaa uğratılan kısmında Kanunî 
zamanında hâzineye konmuş, Selçukîlerden müdevver ve siyakata benzer 
hır sazı ile yazılmış evrâk da bulunuyordu. Bunu salâhiyet sahibi bir zat da 
söylemişti. Onun için bu yazının esasının Selçukîlerden bize geçtiğini 
kabul edebiliriz. Bu noktada tereddüt yoktur ve bütün temas ettiğimiz ilim 
adamlarımız da bunu teyid etmektedirler. Gerek Hüsam Çelebi gerek Cafer 
Çelebi bu yazının ıslah ve tadilinde ve diğer bir şekilde tatbikinde âmil ve 
müessir olmuş sayılabilirler. Buna da misâl siyakat çeşitlerinin hemen her 
devre ve her hattata göre husûsiyetlerinin mevcut olmasıdır. Hattâ bunun 
bütün çeşitlerini bile tesbit oldukça güçtür ve bu gibi bir tasnif şüphesiz 
çok zaman alacaktır. Bütün bunların çeşitlerini devirlerine göre ayırmak 
kabildir. Lâkin üslûbları çok karışıktır. Ve o kadar karışıktır ki 
koyacağımız ömeklerininde karışık olması icab edecektir.

Bunun bir çeşidi ile iktifa etmek doğru değildir. Zira bunlarla diğer 
örnekleri halletmek imkânı yoktur. Muhtelif daire siyakatları arasında da 
farklar vardır. Siyakatla bir de yalnız malî kayıtlar tutulmamıştır. Nakdî 
muamelelere taallûku olsun olmasın eski sefer defterleri, askerî kayıtlar, 
vakıf kayıtlan, 1247/1831’de Ayasofya-yı Kebir, Sultan Mahmud ve 
Haremeyn tapu kayıtları da ayrı çeşit siyakatla tutulmuştur. Ankara’ya 
nakledilmiş bulunan Kuyûd-ı Hakanı nin bile siyakatı başkadır. Tapu 
kayıtlarının bir kısmı da 1295/1879’a kadar siyakatla tutulmuştur. Bu 
tarihten sonra defterler yeni Türk harfleri kabul olununcaya kadar malum 
olan şekilde tutulmuştur. Son devir tapu kayıtlarında eski siyakatta görülen 
çok uzun çizgiler yoktur. îşte bunlar hep işâret ettiğimiz siyakat çeşidi 
farklarına bir misâldir.

D'Ohson. L’impire Ottoman 1787/1202 adındaki 3 cilt büyük 
eserinde siyakatı “caratére d’écrituré réservés au de-partement des 
finances" diye tarif eder. Eserine 1779/1193 tarihli bir siyakat numûnesini

Murad III zamanında Hattat Şeyh Hamdullahzâde Mustafa Dede’den güzel yazı 
öğrenmiş olan bir Hüsam Çelebi bulunduğu Sicilli Osmanî'de görülmektedir.

Amasyalı Hüseyin Hüsameddin ifadesi.
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de i'âve etmiştir. Siyakatın çeşitlerinin çok olduğuna en büyük misâller 
ya ntz evrak hazînelerine münhasır değildir. Ayrıca husûsî ve umûmî 

utuphanelerde bu kayıtlarla yazılmış hâşiyeli eserlere de tesadüf olunur 
Doktor Süheyl Unver m tedkiklerine ve kendi görüşlerime göre eski Türk 

ekimleri de eski yazma tıp kitaplarında ve mecmualarında ilâç terkibleri 
için kolaylıkla okunamaz ve siyakat hattına benzer bir yazı da kul
lanmışlardır.

Siyakatin noktalı ve noktasız olanlarını ayırmak ve bunun için esaslı 
bir usûl vazetmek bunların bütün şekillerini toplayıp tasnif etmeden önce 
mümkün değildir. Yazılara nokta konduğu zamanda da tam konmamıştır. 

Bazen (j) harfine nokta konur bazen (.) da (j) yerinde de kullanılır. Evkâf 

kayıtlarında bazen noktalara tesadüf edilmiştir. Noktalı ve noktasız harfleri 
kolaylıkla tanımak mümkündür lâkin, bunlar bir araya gelince tam bir 
manâ çıkarmak için çok mümarese lâzımdır. Son devrin siyakatı rik’aya 
yakın bir sûrette seçkin yazıldığı cihetle kolaylıkla okunabilir. Bununla 
beraber bu esaslar hatırda kaldıktan sonra bunları sökmek bir itiyattan 
ibaret olur. Siyakat rakkamlarını okumak elde miftah oldukça bilhassa iyi 
eski memurlar tarafından yazılanları kolaylıkla sökmek o kadar zor 
değildir. Bunun da şekilleri vardır. Bunlara alışmak lâzım olduğu kadar 
Arapça rakkamlann harflerle tesbitini de bilmek icab eder ki ekseriya 
bunlar bir üslûba sokularak yazılmıştır.

Siyakat Tarihine Ait Bazı Notlar

Vassaf tarihinden: (cilt: 3)
“685’de Tugan: İstîfâ, Taressül, siyakatte mâhir idi. Vassaf divan 

işlerinde bulunuyor ve siyakat bildiğini yazıyor. Eserinde siyakati çok 
zikreder... Sultanım hazretlerine mahfî ve pûşide olmaya ki sultanımın nice 
vakit hizmetinde olup doğruluk ve istikâmet ile defterdarlık hizmetini 
emreden Hüssam Bey kulunuz bundan evvel meıhûm Yahya Paşa nisbet ile 
devletli hünkâr hazretlerinin hak-i pâ-yı şeriflerinde gamzedip envaî türlü 
itab ve ikaba uğrayıp akibet vatan-ı asliyesinden cüdâ ettirip...

Tarih yok. Rik’a kırması ile yazılı Sultan Ahmed’in birer rıcanamesi 
acaba Sultan Beyazıd’a mı yazılmış olacak? Selçukîler zamanında 
defterler, istîfâ usûlleri var. Bitikçi tabiri var. İstifa ye siyakat tarihi, devlet- 
i Tuğurlî tarihi, Kanunî’den evvel malî, idari, serî defterlere ve istatistik 
teşkilâtına dair eser yazmak için vesikalar cem etmiştir.
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Siyakat Yazısının Teferruatı

Sene 967. eski siyakatta lerin altına (.) konurdu. Yeni siyakatta 

\okiui Mühimme defteri numara 4. Bu defter siyakatm en güzel şekli ile 
\ azılmıştır. Mühımme defteri numara 7. Eski hükümleri yazmak için siya- 
kat ve defter ahvâlini bilen ve emin katipler aranmıştır. Eski Türk defterleri 
numuneleri meyanmda evkâf dairesinin Ayasofya mahzeninde gördüğüm 
denerlerden 1073 senesine ait olanlardan birinde metin siyah mürekkeble 
yazılmıştır. Şâyân-ı dikkat ve hürmetli isimler var. Umûmîyetle siyakat 
rakamları bu defterde altınla muharrerdir.

I vkâf-ı Haremeyn fihristinde siyakat elifbası vardır.
Süleymaniye Camii mesarif-i inşaiye defterleri 160 kadardır. İlk 

defter 1555/963 tarihini hâvidir. Beheri 14 yapraktan mürekkeb risalelerdir. 
Amele haftalıkları hep siyakatla yazılmıştır.

Osmanlı Türklerinde Defterler ve Siyakat

Bu defterlerin gerek vilâyetlerin şehir teşkilâtına, nüfus, vergi ve 
arazi envaına, evkafına dair olan birçok seyyar istatistik ve hukuk 
âlimlerine yazdırılan defter-i hakanîler nevi olsun gerek kalemlerde 
muhasebâta dair tutulan devâir defterleri olsun siyakat hat ve rakamları ile 
\azılmıştır. Bu 1883/1299’da lağvedilmiştir. Muhasebâtın haricinde kalan 
evrak ve defterler ise divanî ve rik’a hatları ile yazılmıştır. Divan-ı hüma
yundan ısdar edilen beratlar, fermanlar, menşurlar Cumhuriyet’in ilânına 
kadar daima divanî hattıyla yazılırdı. 1869/1285’e kadar Bâb-ı Alî ve 
mâliyeden taşralara yazılan tahrirât dahi divanî ile yazılırdı. O tarihten 
sonra hep rik’a ile yazılmıştır.

Bibliyografya

Siyakattan bahis eserler çok azdır. Eski Selçukî ve İran hükümetleri 
muhasebe ve defter usûllerini anlamağa yarayacak me’hazlar da gayet 
azdır. Çünkü Selçukî, İlhanî ve Akkoyunlu hükümetlerinin defterleri 
mahvolmuştur. Biz o nevi kitaplara bakarak zayi olmuş olan defterlerin 
münderecâtını istidlal edebileceğiz.

Nüshaları birçok kütüphanelerimizde mevcut olan ve (müstevfi = 
maliye nazırı) sıfatını hâiz olan Îlhanîlerin son zamanlarında divan 
işlerinde şöhret bulan Kazvinli Hamdullah, “Tarihi güzide” 
mukaddemesinde kendisinin her müstevfi gibi siyakat-aşina olduğunu 
şöyle anlatır ve tarihçi olmamasına rağmen niçin bu tarihi yazdığını izah 
eder. Bize yalnız siyakata dair kayıtlan lâzımdır.
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Aàl umj cùe-Ljaj jl cLjalj <kkkj ¿jjj Jà Qjl 02ÙJ ¿J

...a£ CıA^jn jLU jjUj ‘<iAÎ
Müslüman Moğolların İran ve Selçukî memâlikinde devlet defterleri 

sıyakat ile yazılırdı. Görülüyor ki, siyakatın mazisi çok eskidir. 

Bibliyografisini verdiğimiz (aSM ikj (Ayasofya 2756)

eseıinde siyakat rakkamlarının devlet mâliyesinde mevkii ve bu 
rakkamlarla resmî defterlerin nasıl yazılacağı anlatılmıştır. İsmi meçhul bir 
âlim de siyakat rakamlarına küsur ve sahih adetlerin tahrir tarzlarına dair 
misâllari hâvi ayrıca mükemmel bir dibace yazmıştır. Yine bu eserde 
siyakat hattı ile defterlerin nasıl yazıldığına dair seçilen misâller mühimdir. 
741/1340’da Tebriz’deki idâre teşkilâtını ve mühim ricali haber veren 
kayıtlar ve zengin siyakat kayıtları ve bunların tertip usûlleri vardır. 
Bunların çoğu güç okunmaktadır, fakat mühim bir kısmı tarafımdan 
okunmuştur.

Evrâk hâzinesinde Fatih ve Bayezit II devirlerine ait mühim siyakat 
defterleri nadir değildir. Karton 1 numara 2’de 10 yapraktan ibaret bir 
parça vardır tarafımdan istinsah olunmuştur. 1009 ve 1010 (1600 ve 1601) 
senelerine ait muhasebât-ı evkâf, mahkeme muhasebâtı hep si yakadadır. 

Şer’iye mahzeninde bunların mükemmel numûneleri vardır,

jULi j .k^J'. Selim Ağa Kütüphanesi: 499

4^1 jkl Köprülü Kütüphanesi No. 1241 Farsça, 

telifi 761 istinsahı 798. 468 sayfa. Cengizîlerden Bağdat padişahı Şeyh 
Üveys’e Kâtibüssır Mehmet bin Hinduşah tarafından tahrir ve takdim 
edilmiştir. Müellif Ebu Said Bahadır Han devrinde divan-ı hümâyûnda 
bulunmuştur. Siyakat hakkında kaydı.
JUZuJ j\ cLûkk Ja* a£ ckka jâ jjj ...

Varak 191 B:
> Ai ù^l JL-

ÂSLUI (Jc. AjS-UJl uai Ayasofya Kütüphanesi No. 2756. Siyakat 
hattı ile muhasebe usûlüne dair bir eser. Beyazıt II mühürü iledir. Siyakate 

benzer birçok yazılan tarafımdan okunmuştur.
. 4„.tı Nuruosmaniye No. 2984. Müellifi meşhur sanatkâr ve 

muhasib Matrakçı Nasuh’tur. Hesap ve siyakat üzerine Türkçe mühim b.r 
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eserdir. Eserin sonunda müellif hakkında bir ferman var. 179 varak. 967’de 
Süleyman nâmına. Müellifin oyun ve jimnastikte de mahareti olduğu 
Celâlzâde’nin tabakalında mezkur. 2 kısım üzerinedir. Kısm-ı evvel 22 
taşıldır. Birinci fasıl siyakat-i Arabîye üzerinedir. 2. fasıl erkâm-ı Hindiye 
üzerinedir. Şehit Ali Paşa Kütüphanesi’nde 1987 numarada diğer bir 
nüshası vardır. Mühimdir.

jLol: Aşır Efendi Kütüphanesi. Cild-i sâlis. Süleyman 

isminden sonra Sencer nâmında bir Türk allâmesi mezkûrdur. Hattat, âlim, 
okçu imiş. Abdullah bin Tac er-Rümasiye maddesinden: istifada ve 
kitabetle iktidarı, ben bundan daha seri kimse görmedim. Vefatı 740’da. 
Sısakat hesabâtına dair müellifin merhûmla bir muhâveresi mukayyeddir.

Fatih Kütüphanesi No. 4074. Siyakat usûlüne 

dairdir. Müellifi Muinüddin bin Abdulhalik.

Lük Farisî. Alâeddini Tebrizî 702. Ayasofya Kütüphanesi.

Siyakat hattı ile muharrer muhasebe kitabı. Ayasofya 

Kütüphanesi

»Lüljj • jSİ: Siyakat ve defterciliğe dair mühim bir eserdir. Rıza Paşa 

Kütüphanesi No. 2394 varak 42,5.

Lü^l ajL£ csjjjaU jVI Köprülü Kütüphanesi No. 1185.

Cild i evvel varak 508. Siyakat nâmındaki defterler üzerine mühim izâhlar 
vardır.

ojjjS ¿jjt: Leiden tab’ı 1910. Telifi 730. Sayfa 847. müstevfiyât 

bahsi. Siyakat tarihi nâmına bu kayıt mühimdir. Moğollar devrinde 
divanlar, meşhur tuğrakeşler, kâtibler, siyakatçılar, müstevfiler maliye 
nazırların tercümeyi hallerini hâvi olup Moğol ümerâsından Çoban Nevin e 
takdim edilen mühim bir eserdir.

«.Ijjjli .-O Jj £jjljj; Ayasofya Kütüphanesi No. 3487 jjjjll

nVI jjI ¿1UI jjjjaı bahsinde: jaU ILLJ3

••• jtij

Selçukîlerde sahip Fahreddin zamanında defterler ve fermanlar 
Arapça'dan Farsça’ya tahvîl edilmiştir. Karamanî Mehmet Bey Türkçe’ye 
çevirmiştir. (İbni Bibi’ye ve Yazıcıoğlu Selçuknâmesine bakınız) Sultan 
Mahmud Sebüktekin erkân-ı devletinde mühim şahsiyetler var. Kabinesine 
Hasan'ın intihabını arzediyorlar. Lâkin Haşan istifa ve siyakat ve inşa ve 
kitabette behredâr değildi.
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Vezir Nasireddin Mehmet ibni Muzaffer ibni Ebi Tevbetü’l-Harizmi 

yüksek fuzaladan. Hıkmet-âşına, istîfâ ve siyakatta da derece-yi kemâlde 
meharetı vardı. ^cmaıue

Vezir (Sadulhakkuveddin Mehmedüssavi tercüme-yi hâlinde (7irde 
şehit edilen) merhûm ilm-i istîfâ ve siyakat ve fenni inşa ve kitabette mahir

¿uU Ayasofya Kütüphanesi 3017. Selçuk devrine ait.

OaİiL 3^j j| <£ 4^^ ^ ... -j

□jj ^la ¿¡L^jâ jUa CİaJ Jjj| 4^1 ... -2

tC-bJ O,.,jl LL) ... ~3

¿IjUl ¿IjUl u_ıt£: Yeni Cami Ahmet III kitaplarından 887.

Varak 125: Necibüddin Müstevfi; istîfâ ve siyakatta mahareti. Yerine 
geçen Mecdettin Mehmet kitabet ve siyakatte eşsiz. Varak 118’de: 
Eminüddin Mikâil:

cùÆba I I Aİo c . •• ı„

tül: Ayasofya Kütüphanesi 3986 muharriri Muin bin Mehmet

Abbasiye. Timurleng’in oğlu Şah Ruh devri âsârından, ona yazılmış. 2. 
kitap sonunda 16 varaka. 13x22, 24 ilâ 26 satır, siyakat risalesi. (Divanî-i 
Îranî-i kadim ile yazılıdır.) Müellifi: Ali bin Mehed el-Kuamiy el-meşhur 
şehâdet Ali Şirazîdir. 831’de yazmış. İstinsahı 906’dadır. Mukaddemede:

2jji1I t_ â^jjj ôj? * “I 41 ıl i > »I aS ajEjuJI 3'-? (jl ‘

ûJ jj tül 4ıl eser şu fasıllar hâvi 3^3 ^t^

k_j^l j>iâ Şebabettin Nüveyrî. 1931’de Mısır’da

Darü’l-Kütüb Matbaası’nda basılmış aslı Köprülü Kütüphanesi’ndedır. 
Muhasebe ve siyakat üzerine malumât vardır.

I.i u jj ¿jjE: Beyazid Kütüphanesi No. 595. Müellifi Şehrîzâde Esat 

Efendi. Eski bir nüshadan 60-70 sene evvel istinsah edilmişe benziyor. 
Osmanh Türklerinde defterler nasıl tertip edildiğine dair Nevpeyda dan 

çıkarılmış kayıtlar vardır.
oUily Esat Efendi Kütüphanesi 2437 No. Ruznâme şeklinde 

yaztlmış. 1102/1690’da başlar ve 1124 (1712) 29 Zilhiccesinde biten 
Nakısur Belgrad şehrine dair sayfaya M. C. işaret, koydum. S.yakat He
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buûday hesabâtı muharrer. Kezâ işâret koydum. Bu eserde siyakat kayıtları 
çoktur. Başka bir tarih kitabında böyle siyakat hesapları görmedim.

Singnes employés dans la comptabilité Copte ea Egypte pour la 
transcription des fractions Y. Artin Pacha Le caire 1890.

Bu eserden öğrendiğimize göre Kıbtîler Mısır’da İslâm hükü 
mctİerındc hesap ve malî işlerle meşgul olurlardı. Arap yazısına benzer bir 
yazı ile hesap tutarlardı ve bunu zamanla Arap yazısına yakın bir şekilde 
değiştirmişlerdir.

Arap yazısı XII. asırda başlar. 1820’de Mehmet Ali Paşa malî ve 
uımi tarihleri tcdkik ve ıslah için mütehassıslar çağırdı. Bunlar Mısır’a 
Avrupa muhasebe usûlünü, garp takvimini ve bütçesini soktular. Bütçeye 
Türklcr torba derler. O sırada bu eski yazı tarzı kalktı. Komisyon kadastro 
hesaplarına karışmadı. Kadastroda bu yazı bir meslek sırrı olarak muhafaza 
olunmuş ve devam etmiştir. 1820’de eski tartı ve ölçü miktarları ve buna 
temas eden her şey kaldırıldı. Artin Paşa’nın bu etüdü şifreler noktasından 
mühimdir. Lâkin bunlar Osmanlılar zamanından kalmadır. Müellif 
Kürklerin Mısır’da bunu tamim ettiğini yazsaydı doğru söylemiş olurdu. 
Harfler ve yazış tarzı Türk siyakatine çok benzer. Buna dair misâllerimiz 
de çoktur. Maamafih bu zat bunları dikkatle toplamış ve izâhlarını yazmış, 
onun için bu bittabi çok kıymetlidir. Fakat Türk siyakat tarihi bundan 
istifade edemez.

A ûjûjjs: Ali Emirî Kütüphanesi tarih ve coğrafya kısmı 

numara 933. Bu vakfiyede şu fıkralar göze çarpar.
... Hesap ve kitabe kadir üslûb rakam ve siyakatte mâhir... bir kâtib 

nasb olunup hizmet-i malumesini edâ ettikte yevmî on akçeye mutasarrıf 
ola.

Muallimhaneye... anda tamam ve mâhir ve esâlib ve kavâidinde 
neyyiri kemâl-i bâhir, ilm ü hesap ve rakam-ı siyakatte ve üslûb-ı defterde 
rüsuhu zahir ola... zikrolunan kâtibler mezkûr muallimhanelerde olan 
sıbyan ve şübbândan sanat-ı kitabete talib ve fennî hesap ve rakkam ve 
siyakate râgıp olanlara talim edip hizmetlerini edâ ettiklerinde her birine 
yevmi sekizer akçe verile.

Halil bin İbrahim. Şehit Ali Paşa Kütüphanesi 

numara 1903. Son yaprakta siyakat yazıları mesturdur.

Evkâf mahzen-i haremeyn fihristinde vardır.

aJUj <_Asi: Üslûb-ı muhasebe ve minvâl-i erkama dair. Yusuf 

bin Muhammed eş-şehîr bi-kâtibi müşahere 12 fasıl. Birinci fasıl: Erkâm-ı
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Ayasofya kütüphanesi 3143 s. 231 

ûU ¿jjs jû . ¿^jJI
A*-“

s. 248-249. Müstevfi Nasirüddin Mehmet

ù>lâ > .üSU. j^\ L.J

694 s. > (¿lb ;>j Cw J Jo j ...Çiib ^Uil osu.

t—f c-AIxujIjj jj cİİlLa-o

^lj*ll jL^ - Esat Efendi kütüphanesi 2421 numara.

jlâol lAU. jj j^s _ (Siyakat rakkamları mezkûrdur zannetmeyiniz, 
ilim ve zekâ fazilet ve dehanın birer meziyyet olduğundan 4 satırda 
bahsediliyor, işte o kadar1)

1 Cevdet; eseri basılırken bu kitaplarla vesikalardan ve bilhassa Hazine-i Evrâk tâki resmî 
ve tarihî kayıt ve defterlerden nerelerinin aynen kopyası çıkarılacağını ve hangilerinin 
fotoğrafı konulacağını da kayıt ve işâret etmiş ise de bunu yapmaya hem vakit hem de 
salâhiyet müsait olmadı. Esasen Cevdet ten başkası tarafından bu işaret ettiği şey er 
bulunamazdı da. Bununla beraber arkadaşı Doktor Süheyl Unver bu noksanı kısmen telafi 
edecek bazı vesika ve kayıtlerın fotoğraflarını çıkartıp bu esere koymakla bu noksanı bir 
dereceye kadar tamamladı. O. E.
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SON SÖZ

Siyakat yazısı hakkında müsait ve geniş bir zamanda büyük bir eser 
yazmak için senelerden beri tedkikât yapmakta, me’hazlar bulmakta ve 
vesikalar toplamakta idim.

Tarihî Evrâk Tasnif Heyeti’ne memur edildiğim zaman eski 
vesikaları tcdkik ve tasnif işlerinde çalışan ve çalışacak olan arkadaşlar için 
böyle bir esere hakîkâten ihtiyaç olduğunu daha iyi anladım.

Avnı zamanda tarihî tabirlerle ıstılahları ve zamanla terkedilmiş olan 
kelime ve tabirleri anlamak husûsunda arkadaşların güçlük çektiklerini de 
¿ördüm. Soruldukça bunları izâh etmekle beraber hatıra defterlerime de 
kaydediyordum.

Hem tasnif işini kolaylaştırmak hem de mütehassıs yetiştirmek için 
siyakat yazısı ile beraber bir de “Tarihî sözlük” yazmayı düşüncelerim ve 
emellerim sırasına koydum. Ancak heyet arasında siyakat yazısını okuyan 
bir kaç arkadaş bulunduğu ve onlarda okuyamadıklarını bana sordukları 
için bu yazı işini biraz sonraya bırakarak “Tarihî sözlük”ü acele yazıp 
bastırmaya başladım.

Fakat amansız bir hastalık onu da, siyakati de yanda bıraktırdı. Ve 
her türlü İlmî emellerimle birlikte bunlarda söndü gitti.

Siyakat hakkındaki eserin not kâbilinden yazmış olduğum taslağı 
tamamlanır ve o hâli ile de neşrolunursa bilhassa orada gösterdiğim 
mc'hazlarla husûsî kütüphanemdeki vesikalar ileride büyük bir eser 
yazmaya yarayacak kadar zengindir sanırım. Yalnız gösterdiğim 
mc bazlardaki bahisler ve fıkralar toplanıp neşrolunsa yine ilme büyük bir 
hizmet edilmiş olur.

İleride böyle bir eser yazacak olan ilim adamı bu vadide daha önce 
biraz çalışmış ve yorulmuş birisi diye beni de hatırlarsa ruhen mütelezzîz 
ve müteşekkir kalırım.

M. Cevdet
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Bir defterden koparılmış 
olan bu vesikada bir kısım 
rakamlar siyakat rakamı ile 
gösterilmiştir. (1051) tarihi
ni taşıyan bu vesikada Hint 
rakamları esas siyakat ra
kamlarından icab-ı
maslahat ayrılmıştır.

Güzel Sanatlar Akademisi tezhib 
muallimi Üsküdarlı î. Hakkı’nın 
bana istinsah ettiği siyakat 
rakamlarınından bir numûne

1099 tarihli siyakat yazısına bir 
numûne. Burada isimler iç içe ve 
lâkin okunaklı bir sûrette tertib 
olunmuştur.



OSMAN ERGİN 711

w
W

< Y
V

SA Sv

-LU

•A-u -mL

vtt

H U

U
UV>

Mî.

\<i.

•L

cy 'tn

4A £^
WŸ W4 1ST Jl -oy » ■^¡v

UA Vx Mv
*■^1» *->iV

'xy U ■'•‘4L i*xL

A

ut
*3Vt» xcL

tuât»

Yeniçerilerin 1084 tarihinde kullandıkları rakamlardan bir numûne.
Bunda esas fark yoktur. Lakin yazan hattatların tesirleri aşikardır.

1082 tarihinde Estergon Sancağı nahiyelerinin tahririne ait bir 

defterde siyakata yazılmış kayıtlar
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1171 tarihli diğer bir siyakath ilmühaber

1137 tarihli bir diğer vesika
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İlmiye Salnamesi’nde Mevcut Olmayan 

Şeyhülislâm Fetvaları Örnekleri

İlmiye Salnamesi’nde 12 şeyhülislâmın imzaları ile fetvaları yoktur. 
M Cevdet kütüphanesinde bulunan “Mecmua-i fetava”da diğer 
şeyhülislâmların olduğu gibi bu şeyhülislâmların terceme-i halleri ile 
beraber imzaları ve fetvaları vardır. İşte bunlar İlmiye Salnamesi’nin 
noksanını tamamlamaktadır. Yazısı bulunmayan şeyhülislâmların kısmen 
mühürlen salnamede görülür.

Varak 44

I Şeyhülislâm Ankaravî Mehmed 
sahibü 'l-fetava el-Ankaravîye 
İlmiye Salnamesi’nde Minkari- 
zâdc Yahya Efendi zamanında 
vekâleten şeyhülislâm olduğu 
zamana ait fetva var. Bi’l-vesile 
şeyhülislâm olduğu zamana ait 
fetva sûreti ve imzası budur.

Varak 49

2- Şeyhülislâm Ebu Saidzâde
Feyzullah
(Mecelle-i îlmiye’de yoktur)
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[Jjy ,j Varak 49
\ 3" Şeyhülislâm Mehmed Sadık

Varak 50
4- Şeyhülislâm 

İmam-ı Sultanî 
(Mecelle’de yoktur)

Varak 55
5- Şeyhülislâm Mirza Mustafa 
(Mecelle’de yoktur)
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Varak 62
Şeyhülislâm İshâk 
(Mecelle’de yoktur)

Varak 68
Şeyhülislâm Mehmed Es ’ad 
(Mecelle’de yoktur)

Varak 69
Şeyhülislâm Kara Halilzâde M. Said

(Mecelle’de yoktur)

Varak 77
Şeyhülislâm Karabekirzâde Ahmed 

(Mecelle’de yoktur)
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Varak 79
Şeyhülislâm Mirzazâde es-Seyyid
Mehmed Said
(Salname’de ve Mecelle’de vardır)

Varak 81
Şeyhülislâm Mehmed
Paşazâde İbrahim
(Mecelle’de vardır)

Varak 87
Şeyhülislâm Abdürrahman 
Efendizâde Ahmed Ataullah 
(Mecelle’de yoktur)

Varak 92
Şeyhülislâm Hâmidîzâde
Mustafa
(Mecelle’de yoktur)



11S MUALLİM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

M. Cevdet vesikalarından: Eski bir vakfiye. Bu vakfiyenin metni Farsça’dır. 
Başında Orhan bin Osman Han tuğrası vardır. (1) Demek tuğra şeklinde imza 
Orhan’dan beri vardır. Kenarda tuğra şeklinde ismi olan vakfiye şahitlerinden biri de 
Sultan Orhan bin Osman'dır. Kardeşi Süleyman bin Orhan’ın da belki bir kalemden 
çıkmış olması muhtemel tuğra şekline yakın imzaları görülüyor. (2) şahitlerde 
mühim şahsiyetlerdir. Orhan’ın kardeşleri olması ihtimali nazar-ı itibara alınması 
lazım gelen şahsiyetlerden Çoban bin Osman, Melek bin Osman, Hâmid bin Osman, 
Bazarlu bin Osman, Fatma Hâtûn binti Osman, Mal Hatun binti Osman, Ömer Bey 
gibi şahitlerin isimleri okunuyor. (3) Ayrıca yanda Mehmed bin Mahmud isminde 
şahit diğer bir tabibin ismi vardır. Bu mühim vakfiye 724 tarihlidir. (4) 880 tarihini 
taşıyan diğer bir Arapça vakfiye. Vakfiye başında Bayazid’ın oğlu Emir Süleyman’ın 
tuğra şeklinde imzası görülüyor.
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A. Cemil, 45-46,51,52
Abbas I lalım Paşa, 292
Abbas Paşa, 342
Abbasî, 78,139, 382, 506
Abdullah Efendi, 253
Abdullah Vildan, 636
Abdullah Zühdü Bey, 287
\bdurr.ıhman (veled-i İshak Efendi), 

656
\bdurrahman Adil Bey, 480
\bdurrahman Efendi, 3, 429

hman Nacim Efendi, 399,
401

Abdurrahman Şeref, 41, 246, 281, 340,
341,550

Abdulâziz Mecdi, 319
Abdulgâfir, 100
\bdulhak ILinud, 81,341-42,434,

608
Abdüllatif Efendi, 28, 397
Abdurrezzak Mahallesi, 189
Açık Söz, 113, 614
Adalet Hanım, 183, 184, 322
Adah Halil, 265
Adanalı Abdünnafî, 410
Agust Comte, 233, 616, 623
Ağaoğlu Ahmed, 91, 486
Ahıshalı Şeyhzade Mehmet Efendi, 92
Ahi Mehmet, 330
Ahi Şemseddin, 664
Ahladı Hüseyin, 330
Ahlvart, 296
es-Seyyid Ahmed, 637
\hmcd (veled-i Hasan Efendi), 655
Ahmed Tevhid, 23, 644
Ahmed-i Sâlis, 102, 147, 163
\hmediye Matbaacılık Şirketi

Matbaası, 88
Ahmet Ağaoğlu, 89, 93, 94, 95
Ahmet Asım, 245
Ahmet Bican, 357
Ahmet bin Hüseyin bin Hasan, 657

Ahmet bin Hüseyin, 127, 657
Ahmet bin Mevlâna Şerefüddin, 251
Ahmet Buneval, 147
Ahmet Caferoğlu, 93, 94
Ahmet Cevdet Bey, 18, 19, 278, 282, 

284, 291, 309, 310, 439
Ahmet Efendi, 41, 142, 182, 190, 373
Ahmet Hamdı, 314, 320, 338, 399, 

404
Ahmet Hikmet Bey, 288
Ahmet İhsan, 339, 340
Ahmet Kemal Bey, 489
Ahmet Kemal, 489
Ahmet Midhat Efendi, 5, 19, 66, 283, 

293, 332
Ahmet Naim Bey, 64, 66, 287, 291-92, 

319
Ahmet Rasim Bey, 278, 280, 284, 

290
Ahmet Refik, 340-41
Ahmet Rıza Bey, 71, 75-76, 84, 288-89
Ahmet Saffet, 455
Ahmet Tevhid, 20, 340, 383, 439, 495, 

551
Ahmet Zeki Paşa, 291, 414, 415
Ahundlar, 91, 486
Akağalar Camii, 411
Akbiyik, 664
Akdeniz, 151, 179, 448
Akıntı Burnu, 257
Akif Paşa, 86, 279
Âkil Muhtar Bey, 289
Akkoyunlu, 151, 370, 700
Aksaray, 251, 252, 261, 409, 505, 576, 

637, 659
AksaraylI Abdülkerim, 34
Akyiğitzâde Musa Bey, 411
Alaca Hamam, 640
Alaeddın Bey, 164, 291, 294
Alâüddevle, 634, 653
Algazi, 264
es-Seyyid Ali, 637



OSMAN ERGİN

Ali Bey (Hüseyinzâde), 95
Ali Bey, 289
Ali bin Cayi Ahmed, 636
Ali bin Hacı Ahmed, 636
Ali bin Hüseyin el-Kazvinî, 635
Ali bin Mehed el-Kuamiy, 703
Ali Canib, 25, 26, 27, 86, 299 384

521
Ali Dede, 664
Ali Emirî Efendi, 286, 410, 510, 535
Ali Ferruh Bey, 434
Ali Fethi, 375, 395, 422
Ali Halife (hakim-i evvel), 637
Ali Haydar Bey, 410
Ali kızı Ayşe, 127
Ali Kuşçu, 274
Ali Mest Ethema, 664
Alî Paşa Yahşi, 256
Ah Paşa, 78, 147, 242, 390, 399, 409, 

410, 656, 657, 659
AH Reşat Bey, 287, 341
AH Rıfat Bey, 293
AH Rıza Bey, 278, 280, 281, 282, 288, 

290, 291, 340
AH Rifat Bey, 291
Ali Suavi, 403, 479, 550
AH Şahbaz Efendi, 154
Ah Şir Nevaî, 29, 79, 363, 420
Ah Ulvî, 245
Allâme Zahav, 296
Almanya, 13, 15, 19, 33, 96, 282, 295, 

296, 321, 373, 412, 421, 487, 501, 
506, 508, 509, 510

Alusîzâde, 296
Amasya tarihi, 121
Amasya, 121, 489, 697
Amasyalı Seyyid Abdülzâde Mehmet

Tahir, 426
Amasyalı Tacızâde Cafer Çelebi, 698
Amca Hüseyin Paşa, 390, 409
Amcazâde Hüseyin Paşa Medresesi, 

252, 643
Anadolu Kadıaskeri, 158
Anatol Löruva Bolyo, 326
Ankara Erkek Lisesi, 519

721

Ankara, 3, 31, 35, 36, 53, 92, 93, 104, 
107, 113, 121, 123, 124, 153,’166,’ 
243, 287, 290, 341, 343, 436, 519,’ 
531, 533, 566, 676, 698

Arif Bey, 3, 287
Arif, 3, 287, 341, 374, 410, 535
Aristo, 33, 616, 633, 635, 662
Armanak Sakızlı, 339
Arnavudköyü, 257
Arnavut Belgradı, 146
Arnold, 296
Artukî Türk Devleti, 382
Artukî, 369, 382, 388
Arusek, 29
Âsâr-ı Atika Müzesi, 411
Asım, 145, 340, 391, 409
Askerî Tarih Encümeni, 36
Asur, 53
Asya Cemiyeti Kütüphanesi, 439, 452
Âşık Paşa, 266, 329, 442, 443
Âşir Efendi, 390, 399, 409
At Dede, 664
Atâ Bey, 286
Ata, 82, 185, 316, 340
Atabekî, 388
Atatürk, 242, 254, 255, 365
AtauHah İskenderânî, 7
Ataullahzâde Ahmet Bey, 288
Âtıf Efendi, 390, 409
Avcı Mehmed, 645
Avisen, 633
Avni Lütfü, 288
Avukat Kadri Bey, 288
Avusturya Macaristan, 296
Avusturya, 84, 121, 147, 296, 487, 

509, 623
Ay Bey oğlu Salahattin Halil, 34
Ayasofya Kütüphanesi, 34, 40, 50, 

111, 329, 353, 408, 568, 642, 651, 
684,’685, 701,702, 703

Aybekoğlu Halil Selahaddin, 421
Ayintab, 532
Aynî AH Efendi, 646
Aynî Tarihi, 34
Ayşe bin ti Ah, 127
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Azaplar Hamamı, 640
Azaryan Efendi, 286
Azeri Türkleri, 474
Azız Bey, 23
Azız Oğan, 526

B

Bâb-ı Âli Caddesi, 503
Babıl I la pis hanesi, 488
Babınger, 296, 428, 439, 440
Babur Şah, 29, 274, 525
Bacon, 232
Badurgan, 29
Bağdadi İsmail Paşa, 374
Bağdadliyan Matbaası, 436
Bağdat Köşkü Kütüphanesi, 661
Bağdat, 144,156, 242, 243, 335, 414, 

437, 456, 660, 661,701
Bağdatlı İsmail Paşa, 286, 395, 418
Bağdatlı Vehbi, 390, 410
Baha Bey, 288
Baha Said, 91, 486
Baha Toven, 346
Bahacddın bin Üveys, 653
Bahariye, 258
Bahr-i Hazer, 216
Bahriye Dairesi, 166
Bahriye Müzesi, 266
Bakırköy, 15
Baku.'». 11. 12.63, 89,90,91,92,93, 

94, 95, 96, 97, 99, 208, 286, 332, 
ri. 172, 4’3,474,475,476,477, 
486, 487, 488, 489, 524, 576, 577, 
597, 599, 637, 643

Balaban, 486
Balat Kapısı Hamamı, 640
Balcızâde Tahir Harimi, 455
Balıkesir, 325, 455, 549
Balkan Harbi, 76
Bang, 34
Barbiye de Meynar, 29, 295
Baron, 45, 147, 334, 509
Barthold, 34, 100, 296, 542
Basri Bey, 119

Battalnâme, 332
Batum, 92, 93, 489, 600
Bayram Paşa, 364
Bebek, 256, 257, 258, 289, 519
Bedeger, 87
Bedestânî Nizamettin Bey, 41, 136
Bedreddin-i Simavî, 87
Bedros, 245
Behram Reis mahallesi, 167
Bekir Ağa Bölüğü/Kışlası, 35, 123
Bekir Ağa, 35, 106, 123
Bekir Sami Bey, 291, 489
Bektaşî, 484
Belediye Matbaası, 107
Belgrad, 304, 703
Belhli, 633
Belinas Hekim, 661
Berberîler, 621
Bereketzâde İsmail Hakkı Bey, 286
Bergson, 19, 233, 295, 320, 609
Berlin, 15, 87, 111, 170, 171, 290, 327,

379, 419, 443,-542, 673
Bertolaya, 232
Besim Ömer Paşa, 340
Beşiktaş, 258, 411, 483
Beşiktaşlı Küçük Fuad, 91, 486
Beyazıt Camii, 9, 265, 478, 482, 527, 

598
Beyazıt Kütüphanesi, 22, 79, 423, 566
Beykoz, 15, 152, 260, 483, 485, 600
Beykoz Kasrı, 260
Beylerbeyi, 75, 77, 78, 513
Beyoğlu, 77, 92, 287, 385, 641
İsmail Hakkı Bey (Beyrut valisi), 286
Beyrut, 7, 8, 201, 208, 286, 448
Beyrutlu Ebu’l-Hasan Kasım, 429
Beyzavî, 381, 425
Bîmaristan, 636
Bine, 295
Bingale, 452
Birecik, 139
Bîrûnî, 635
Bismark, 631
Bişa, 232
Bizans, 245, 249, 442, 513, 533
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Bloşe, 295
Boğaziçi Lisesi, 257
Bolu, 2, 3, 6, 9, 17, 93, 192, 262, 304

332, 546, 609
Bombay, 447
Bon Kütüphanesi, 48
Bon, 44, 48, 220, 623
Borel, 320
Bosna, 131, 138, 140, 215, 304
Bozkurt Matbaası, 318
Brahmî, 671
Bravn Margoliot, 296
Bravn, 296
British Museum, 79, 246
Brocelmann, 296, 333
Budapeşte, 14, 30, 110
Bugie, 20
Buhara, 633
Buharî, 320, 340
Buhner, 231
Buhtişu, 661
Bulak Matbaası, 434
Bulgar Dağı, 162
Bulgar Tarih Cemiyeti, 106
Bulgarlar, 120, 162, 614
Bulgur Palas, 262
Bunzen, 232
Burgazlı Çobanoğlu Yahya, 324
Burhan Bey, 22
Burhan Osman, 66, 267
Burhan-ı Terakki, 11, 70, 92, 524
Bursa, 3, 15, 21, 74, 143, 153, 158, 

167, 180, 189, 304, 312, 324, 328, 
367, 414, 643, 650, 651, 656, 664

Bursalı Şeyh İsmail Hakkı, 247
Bursalı Tahir Bey, 286, 371, 378, 395, 

405, 418, 427, 429, 430, 431
Butro, 233, 295-96
Bühner, 81, 220, 231, 232
Bürnof, 295
Büvson, 234
Büyük Mecmua, 323, 324
Büyük Millet Meclisi, 51, 436

C

Cahide, 72
Cavit, 286, 341, 487
Celâl Esat, 341, 453
Celâleddin Rumi, 657
Celâlettin Paşa, 151
Cemaat-i İslâmiye, 12, 91
Cemal, 83, 439
Cemal Efendi, 439
Cemaleddin Efendi, 287
Cemil Bey, 46, 287, 288, 447
Cemil Molla, 293
Cemiyet-i İslâmiye, 91, 485
Cenab Şahabeddin, 81, 263, 291
Haydar Bey (Cenevre Şehbenderi), 

291
Cenevre, 13, 14, 18, 19, 20, 230, 291
Cengiz Han, 355
Cerrah Mehmed Paşa, 652
Cerrah Mesud Riyatî, 637
Cerrahpaşa, 262
Cevat Bey, 288
Cevat Paşa, 79, 120, 122, 123, 196, 

410
Cevat Paşa Kütüphanesi, 120, 122, 

123, 196
Cevdet Tarihi, 87, 278, 341
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Kasım Bey, 653
Kasım Padişah, 151
Kasımoğlu, 153
Kastamonu, 2, 3, 6, 7, 185, 279, 287, 

288, 304, 524
Kastamonulu Cafer bin Hacı Davud, 

30
Kaşan, 639
Kaşgarlı Mahmud, 33
Katano f, 411
Katerina, 154
Ka term er, 295
Kâtibüssır Mehmet bin Hinduşah, 701
Kâtip Adalet Hanım, 145
Kâtip Ahmet Bey, 135, 140, 142, 177, 

188, 191
Kâtip Ahmet Hamdi Efendi, 152
Kâtip Alâeddin Bey, 175
Kâtip Çelebi, 22, 34, 87, 108, 165, 

209, 224, 266, 269, 328, 329, 333, 
335, 341, 374, 379, 390, 417, 418, 
421, 422, 425, 505, 528, 542, 552, 
596* 609

Kâtip Ferit Bey, 145, 178
Kâtip Mustafa, 252
Kâtip Münir Bey, 150
Kâtip Suphi Bey, 139, 184
Kâtipzâde Hafız Refıî, 264
Kavak, 102
Kayitbay, 137
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Kayseri Cüzzamhânesi, 653
Kayserili Davud, 333
Kayseriye, 147, 157, 636, 653
Kazanlı Zeki Vclidi, 365
Kazanova, 295

ket ’.!< hmed Murad, 391, 410
Kâzımzâde Abbas, 475
Kazvinli 1 lamdullah, 700
Kcçecizâde izzet Fuat Paşa, 288
Kehhal Abduİkadır, 655
Kckcnbavr, 231
Kelle kuyusu, 266
Kemal Bey, 489, 510, 514, 566
Kemal, 487,489, 501, 510, 514, 520, 

> 55, 537, 539, 566, 577, 
600

Kemani Cevdet, 265
Kemani Memduh, 265
Kemani Mustafa, 265
Kemani Reşat, 265
Kemani Scbuh, 265
Kemani Tatyos Efendi, 286
Kemani Tatyos, 265, 286
Kemankeş Emir Hoca Kütüphanesi, 

351
Kemençeci Alcko, 265
Kenan Bey, 71, 287
Kepler, 82
Keyhüsrev, 304
Keykâvûs, 640
Keykubat, 40
Kılıç Ah Paşa, 391, 399, 409
Kınaboğhı Ali Çelebi, 360
Kınabzâde, 356
Kırım I lanbğı, 366
Kırım. 123. 131, 138, 272, 273, 366, 

646
Kirimi Kamerşah, 252
Kırk anbar, 19, 21
Kırk Anbar, 86
Kırşehri, 361
Kilis, 140
Kilise Camii, 251
Kilisli Rıfat, 8, 174, 192, 317, 340, 342, 

494, 564

Kilyum Robrok, 33
Kirman, 639
Kişmirli Mehmet Sadık Paşa, 201
Kitâbeler Müzesi, 255, 256
Kitapçı Arakel, 434
Klapert, 233
Klavs, 231
Klavun, 157
Kleman Hüar, 296, 435
Klermot, 296
Klod Bernar, 232, 233
Klornova, 19
Kocabaş Arif Bey, 288
Koçi Bey Risalesi, 285
Koçi Bey, 285, 334, 335
Kolonya, 23
Konoş Goldziher, 296
Konya Darüsşifası Vakfı, 637
Konya, 143, 167, 287, 340, 352, 353, 

414, 501, 502, 505, 506, 557, 592, 
636, 637, 656, 657, 659

Korkut Ata, 323
Kostantin Ayazması, 266
Köçeoğlu, 262
Köprülü Kütüphanesi, 100, 154, 355, 

383, 656, 661,701,702, 703
Köprülüzâde Ahmet Paşa, 657
Köroğlu, 304
Kral Kütüphanesi, 357
Kreliç, 291, 296
Krelidis Kostantinidis, 286
Kristof Kolomb, 18
Kubilay Han sarayı, 33
Kule Hamamı, 640
Kuleli Askerî Lisesi, 159
Kurâ-i Askeriye Nizamnamesi, 167
Kurtdereli, 265
Kurtuluş Matbaası, 315, 547
Kuruva, 295
Kuruvaze, 20
Kuzen, 233
Küçük Lânga, 429
Küçiiksu kabristanı, 288
Kül Osman Pehlivan, 265
Küplüce Camii, 84
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Küplüce, 75, 84
Kürdistan, 153
Küri, 231
Kütahya valisi, 139
Küviye, 232

L

La‘li Mustafa Çelebi, 643
Ladik, 139
Lakomp, 295
Lâlâ Hüseyin Paşa, 251
Lala İsmail, 391
Lale Devri, 87
Lâleli Camii, 266
Lâleli Kütüphanesi, 353, 509, 661
Lamark, 232
Lamnes, 296
Lampreht, 295
Langluva, 20, 295
Laodise, 139
Laplas, 82
Lârende, 189
Laurousse, 11
Lavvazye, 232
Lazarato, 136
Lazikye, 139
Le Principe des Nationalités

Renejoanne, 25
Lehçe-i Osmanî, 143
Leibzig, 15, 374, 392, 440
Léopold, 295
Levazım Müdürlüğü, 118
Leyla Hanım, 278
Line, 82, 232
Liyar, 326
Lokart, 231
Londra, 19, 111, 170, 171, 294, 479,

509, 681
Lord Rayleç, 232
Lucien Gaillard, 37, 42
Lumber, 231
Lütfi Bey, 23

M
M. H. Hotsman, 431
M. Th. Houtsma, 695
Maarif Nezâreti, 10, 13, 14, 30, 58, 61 

62, 66, 92, 124, 404, 432, 433, 434 
524, 546, 548

Maarif Vekâleti Müzeler Müdürü
Hamit Zübeyir Beyefendi, 121

Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye 
Dairesi, 31

Maarif Vekâleti, 27, 31, 34, 42, 66, 
105, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 
273, 298, 299, 318, 331, 332, 348, 
392, 437, 438, 455, 479, 494, 495, 
537, 540, 574, 602

Maarif Vekili Reşit Galip Bey, 36
Macar müsteşriki Rahip Karaço, 283
Macar, 110, 138, 147, 283, 304, 365, 

455, 509
Macaristan, 111, 131, 150, 248, 304, 

313, 329, 369, 534, 623
Machiavell, 232
Mahmud Edirnevî, 658
Mahmud Efendi, 23, 194, 411, 566, 

569
Mahmud Sadık Bey, 288, 332
Mahmud-ı Evvel, 147, 153, 154
Mahmud-ı Sânî, 102
Majandi, 231
Maktul Mustafa Paşa, 647
Maliye Hazine-i Evrâkı, 36, 37, 115, 

502
Manas Efendi, 287
Manastırlı İsmail Hakkı Efendi, 6, 410
Manastırlı İsmail Hakkı, 6, 265, 410
Mani, 671, 672, 673
Manobel, 147
Maraş, 140, 151
Maristan, 638, 640, 655, 660
Maristan-ı Nureddin, 640
Marks, 616
Marsilya Belediyesi, 170
Marsilya, 170
Maspero, 295
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Massignon, 295
Matbaa ı Osmaniye, 433
Matrakçı Nasuh, 351, 695, 701
Matrakçı Nasuhî, 351, 695
Matyos, 321
Maverdi, 18, 329, 381
Mazhar Osman bey, 293
Mazhar Paşa, 286
Mazhar, 23, 286, 293, 340, 414
Mazlum Paşa, 282
Mebus Refik Şevket Bey, 119
Mcbusan Meclisi, 260
Mecdettin Mehmet, 703
Meccllc-i /\hkâm-ı Adliye, 218
Mccelle-i Umur-ı Belediye, 45, 140,

I B. 1 14. 183, 203, 263, 323, 324, 
340. 341

Meclis kütüphanesi, 451
Meclis Matbaası, 450
’•!(.:< m- <f ı l-l/miivc Tarihi, 87, 340
Mcdınc-ı Münevvere, 188
Medrese-1 Kaymeriye, 639
Mehmed Ali Aynî, 45
Mehmed bm el-1 iüseyin, 659
Mehmed Emin, 267
Mehmed I lacı, 655
Mehmed Sadi Efendi, 2, 4
Mehmed, 2, 4, 6, 45, 267, 391, 409,

M . 643, 647, 648, 654, 655, 659, 
0, 04,715,716, 717, 718

Mehmet Akif, 339
Mehmet Ali Aynî Bey, 168
Mehmet Alı Avni, 168, 320, 339
Mehmet Ali Beblâvi, 444
Mehmet AH Paşa, 78, 79, 262, 617, 

704
Mehmet Ata, 341
Mehmet bin Abdullah, 653
Mehmet bin Hinduşah, 660
Mehmet bin Şeyh Osman Kumlevî, 

657
Mehmet Galip Bey, 6, 279, 280, 291
Mehmet Mümin Hüseynî, 656
Mehmet Sadi Bey, 546
Mekke, 158, 302, 381, 650, 653

Mekke-i Mükerreme, 653
Melikof, 99
Melling, 258
Melyen, 44
Memduh Paşa, 278, 282, 284 
Memduh, 264, 278, 282, 284 
Memlûkî, 369, 388
Men de Biran, 233
Menteşe mirlivası, 655
Merkez Efendi, 531
Merzifonlu Abdurrahman Eşref

Efendi, 375
Merzuka Hanım, 3, 566
Mesaroş, 296
Meserret Apartmanı, 519
Mesudî, 33, 619, 620, 622
Mesut Cemil, 265
Mesut, 245, 265
Meşhed Kütüphanesi, 450
Meşhedî, 264
Meşihat Hazine-i Evrakı, 123, 124
Mevlâna Cemaleddin tabib, 636
Mevlâna Mehmet Efendi, 655, 656
Mevlâna Mehmet, 655, 656
Mevlâna Seyyid Ahmed, 656
Mevlâna Şeyh Ahmed Efendi, 655
Mevlâna Tabhâneleri, 657
Mevlanakapı, 531
Meyer, 295
Mısır Hidivi Abbas Paşa, 257
Mısır Hidivi Mehmed Ali Paşa, 260
Mısır kütüphanesi, 79
Mısır müftüsü Şeyh Abduh, 224
Mısır prenseslerinden Fethiye 

Hanımefendi, 75
Mısır, 7, 24, 40, 49, 53, 75, 76, 78, 79; 

85, 131, 137, 138, 139, 141, 149, 
151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 
164, 204, 209, 218, 224, 240, 256, 
260, 261, 262, 287, 291, 292, 294, 
315, 363, 367, 368, 369, 374, 375, 
376, 386, 389, 392, 410, 412, 414, 
417, 421, 432, 434, 444, 446, 447, 
457, 550, 598, 613, 617, 618, 621,
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625, 651, 652, 653, 655, 658 659
661, 703, 704

Mısırlı Hımade Paşa, 415
Mısırlı Mehmed Ali Paşa, 257
Mısırlı Mehmet Ferit Vecdi, 362
Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa, 257
Mısırlı Zeynep Hanım, 256, 260
Mihrişah Sultan, 391, 408
Millet kütüphaneleri, 353
Millî Mecmua, 189, 264
Mimar Sinan, 21, 254, 266, 283, 333,

644
Mimar Şahabeddin Nafiz, 264
Mir Ali, 264
Miralay Ali Bey, 78
Miralay Arif Bey, 92
Mirat-ı İstanbul, 87
Mirduhîzâde Abdurrahman Süreyya

Bey, 7
Mirgün [Emirgan], 257
Mirhund, 441
Mirza Agay Şuşi, 28
Mister Karlayel, 87
Mohaç, 304
Molan Beyzâde, 429
Molla Çelebi, 391
Molla Fenarî, 664
Molla Güranî, 269
Molla Nasraddin gazeteleri, 91
Molla Nasreddin, 486
Mono, 295
Monte, 19, 295
Monteique, 44
Montesque, 616, 625
Mora, 131
Morace Dosson, 334
Mortman, 296
Moskova Enstitüsü, 382
Moskova, 99, 382
Mösyö Lucien Gaillard, 37
Muallimler Birliği Derneği, 596
Muallimler Mecmuası, 203, 215, 327,

328, 417, 528, 542, 543
Muhammet bin Abdülvehap Kazvini, 

296

Muhbir gazetesi, 479
Muhiddin Arabî, 7, 381
Muhiddin-i Arabî, 220, 221
Muinüddin bin Abdulhalik, 702
Muinüddin Ebu Nazar Ahmedü’l-kâşi 

639
Mukayyid Hasan, 198
Muleşut, 231
Murad-ı Rabi, 18
Murat Bey, 428, 432, 433, 434, 550
Musa Bey, 23, 120, 172, 193, 196
Musa Bigiyef, 339, 341
Musa Efendi, 650, 656
Muslihiddin Efendi, 101
es-Seyyid Mustafa, 637
Mustafa Aşkın, 346
Mustafa Behçet Efendi, 650
Mustafa Bey, 83, 285
Mustafa bin İsmail (şakird-i hakim)., 

637
Mustafa Efendi, 252, 409, 635, 643
Mustafa Fazıl Paşa, 261
Mustafa Nihat, 433, 438
Mustafa Paşa, 146, 251, 266, 288, 341, 

363, 410, 521, 644, 647
Mustafa Refik Bey, 286
Mustafa Refik, 87, 286, 339, 341
Mustafa veled-i Şemseddin, 655
Mustafa Zihni Paşa, 9, 287
Musul, 46, 659
Musullu Hafız Osman, 264
Muzaffer, 264
Mübarek Galip, 340, 341
Mücteba Bey, 145, 151, 174
Müderris Ahmet Nairn Bey, 9, 292
Müderris Fatin, 267
Müderris Mehmed Emin, 267
Müderris Nairn Bey, 290
Müftüzâde es-Seyyid Mustafa Necib

Efendi, 637
Mükerrem, 3
Mükrimin Halil Bey, 23, 345, 370
Mümtaz Bey, 135, 136, 137, 138, 139, 

140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148,’ 149, 150, 151, 152, 153, 154,
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155, 156, 162, 163, 164, 167, 168, 
171, 172, 175, 177, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 190, 191, 192,284 

Mümtaz, 64, 135, 136, 137, 138, 139,
140. 142, 143, 144, 145, 146, 147,

1 D. 150, 151, 152,153,154,
I > >, 156, 162, 163, 164, 167,168, 
171, 172, 175, 177, 183, 184,185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
199, 284

Muncccımbaşı Derviş Ahmed, 361 
neccimbaşı Rakım Efendi, 650

Munıt Paşazade Celâl Bey, 288
Münip Bey, 191, 192
Munir Nureddin, 264
Münzevî Kışlası, 250, 251
Müşir Doktor Nafiz Paşa, 287
Müşir Kâzım Paşa, 288
Mütekaidin i Askeriye Ticaret Anonim

Şirketi, 201
Müverrih İbnü’l-Esir, 164

N

Naci, 86, 353, 410, 506
Nadir Bey, 288
Nafi Atuf, 203
Nahit Bey, 20
Naım Bey, 63, 66, 286, 291, 319, 320, 

517
Naîma, 87, 341
Nakılbent, 518
Nakşibendiye, 643
Namık Kemal, 550, 586
Napolyon, 631
Nasip, 264
N.ısıreddin Mehmet ibni Muzaffer

ıbni Ebi Tevbetü’l-Harizmi, 703
Nâsir-i Tûsî, 33
Nasirüddin Mehmet, 705
Nasirüddin-i et-Tusî, 49
Nasrullah Efendi, 295
Nasuhîzade Asım Efendi, 6 
Nasuhîzâde Asım, 265 
Nazif Efendi, 390, 409

Nazmi Bey, 14
Nazmi, 14, 23, 68, 83
Necibüddin Müstevfi, 703
Necip Asım Bey, 379, 550, 697
Necip Asım, 323, 340, 365, 379, 453:

550, 697
Necmeddin Gâzi Camii, 145
Necmeddin Molla, 293
Nedime, 3
Nejat Bey, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81,

82, 85, 287, 288, 342
Neşr-i Maarif Cemiyeti, 96, 97, 475
Neşri, 637
Nevâî, 274, 637, 663
Nevayî, 29, 525
Nevbahar Matbaası, 450
Nevşehir, 146
Newton, 82, 232
Newyork, 170, 171
Neylîzâde, 101, 104
Neyzen İhsan Bey, 291
Neyzen İhsan, 265, 291
Neyzen Tevfik, 265
Nıbtîler, 621
Nibelongen, 332
Nietzsche, 231
Nikolson, 296
Niş Dergâhı, 17
Niş Kalesi, 3, 112
Niş, 2, 3, 4, 15, 17, 76, 112, 285, 287,

332, 574
Nişabur, 100, 658
Nişancı Efendi, 163
Nişancı, 163, 258
Nişantaşı, 261
Nişli Mustafa Efendi, 291
Niyazi Asım Bey, 291
Nizamettin Bey, 41, 246, 289
Nizamülmülk, 33
Nöldtke, 296
Numan Paşa, 286, 355
Nureddin Şehid, 638, 656
Nureddin Şehit, 157, 164
Nureddin Veli, 251
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Nureddin, 157, 164, 251, 319, 381 

638, 656
Nurullah, 23, 67
Nuruosmaniye Camii, 265'
Nuruosmaniye Kütüphanesi, 334, 351 

353, 407, 408, 636, 652, 658
Nüfus Müdüriyeti, 156, 157
Nüzhet Bey, 286
Nüzhet, 241, 286, 319, 457

O

Ohri Sancağı, 147
Okçular Tekkesi, 180
Okmeydanı, 180, 329
Olcay to Kaan, 638
Oliver Loç, 231
Operatör Orhan Bey, 499
Orhan Gazi, 645
Orhan Şemseddin Bey, 290
Orhun, 671, 672
Ortaköy, 257
es-Seyyid Osman Efendi, 397
Osman Bey, 67, 107, 108, 189, 287, 

340, 343, 344, 345, 520, 549, 566
Osman Nuri, 20, 323, 340, 341, 370, 

537
Osman Rifat Bey, 20
Osman Şerafeddin, 23
Osman Şevki Bey, 207
Osman, 20, 23, 67, 87, 107, 108, 113, 

178, 189, 195, 239, 245, 259, 264, 
266, 267, 287, 304, 323, 339, 340, 
341, 343, 344, 345, 370, 436, 442, 
466, 485, 520, 537, 549, 566, 583, 
640, 697, 718

Osmanlı Borçları İdaresi Kütüphanesi, 
436

Osmanlı Mebusan Meclisi, 99
Otenfeld, 147
Otlukçu yokuşu, 287
O var of, 381
Oxford, 208
Oyun Dede, 664

Ö
Ömer Hayyam Tercemesi, 86
Ömer Lütfü Efendi vakfiyesi, 645
Ömer Lütfü Efendi, 287, 645
Ömer Rıza, 87, 339, 340
Ömer Seyfettin, 86
Öven, 232
Öyken, 295
Özbek Hanına, 652
Özi Havzası, 150

P
Palabıyık Efendi, 253
Palabıyık Hoca, 266
Pamuk Hafız, 264
Pamuk Sarayı, 262
Paris Millî Kütüphanesi, 439
Paris, 13, 16, 19, 21, 28, 29, 56, 87, 

111, 170, 171, 282, 291, 327, 357; 
403, 419, 439, 443, 542, 647, 664, 
677

Pasteaur, 82, 232, 233, 547
Paul Jane, 295
Pave de Kortey, 29, 295
Peko, 234, 333
Penç, 138
Perç Flügel, 296
Pere, 296, 333, 379
Perrezin, 296
Pertevniyal, 65, 289, 557, 649
Pervâne Bey, 655
Peşte Cemaat-i İslâmiyye, 28
Petersburg, 216, 333, 380
Pilevne, 112
Pîrî Paşa evkâfı, 656
Piri Reis, 31, 32
Pîrîzâde Sahib Efendi, 617
Piyerjane, 19
Plevne, 17, 304
Poljane, 233, 320
Poul Guyaş, 455
Pöti de Lakuruva, 419
Prag Üniversitesi, 441
Prens Fazıl Paşa, 257
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Prens Mustafa Fazıl Paşa, 78, 257
Prot, 296
Prut, 304
Puvankare, 232

R

Radlof Bartold, 333
Radlof, 296, 333, 673
Ragıp Paşa Kütüphanesi, 266
Rahip Bensuvan, 448
RahipTodenni, 334
Rahmi, 410

338, 343, 345, 466, 468,
479, 562, 692, 707

Rakım, 23,79,250, 253, 264,266,280,
287, 650

Raspay, 231
Raşıd, 87
Ratibe Hanım, 143, 185, 186
Ratıp Paşa köşkü, 349
Rauf Bey . 286
Rauf Yekta Bey, 291, 294, 334
Rauf Yekta. 291,294, 334, 339, 341
Ravcsson, 233
Ravza-i Mutaharra, 188
Recai Bey, 288
Recaizâde Ekrem Bey, 288, 410
Rcfaa Bey Seyahatnamesi, 87
Refik Ahmet Sevengil, 346
Refik Halıd, 86, 341
Refik Halit, 339
Refik Şevket Bey, 119
Refika I lulusı Behçet, 346
Remle, 287
Ressam Ali Rıza, 264
Reşat Fuat Bey, 287
Residüddin, 355, 635, 638
Reşidüttin, 33
Reşit Bey, 6, 288

7 87, 120, 124, 178, 279
Reşit, 6, 87, 120, 124, 178, 192, 279,

288,318, 339,614
Rıfat Paşa, 489

Rıfat, 149, 167, 168, 177, 264, 293, 
340, 489, 494

Rıza Bey, 71, 84, 146, 280, 281, 282, 
291

Rıza Nasrullah, 23, 287
Rıza Paşa, 259, 287, 410, 436, 510, 

702
Rıza Şah Pehlevî, 451
Rıza Tevfık, 86, 293, 339, 341, 365
Rızaeddin bin Fahreddin, 339, 340
Rızaullah, 644
Ribo, 295
Rifat Osman Bey, 21
Rişart Walzer, 443
Ritter, 241, 296, 352, 381, 383, 385
Rodos, 304
Roma sefiri Kâzım Bey, 286
Roma sefiri Suat Bey, 71
Roma, 71, 119, 286, 396, 443, 448, 

509, 533
Rousseau, 220, 232, 625
Rozen Petersburg Ulûm Akademisi, 

380
Rozen, 296, 380
Röntgenci Vasıf Bey, 286
Ruhî-i Bağdadî Divanı, 86
Ruhî-i Bağdadî, 81, 86
Rum Ortodoksları Kilisesi

Kütüphanesi, 445
Rumeli, 40, 117, 137, 153, 156, 158, 

163, 164, 202, 215, 218, 304, 329, 
368, 396, 652, 662

Rumelihisarı, 12, 289
Rusçuk, 102, 571
Rusçuklu Osman Beyzâde Ali Fethi, 

393
Ruşen Eşref, 245
Rübab-ı Şikeste, 86
Rükneddin Bey, 288
Rüşdiye-i Askeriye, 2

S

S. Dermanjes, 419
Sabri Bey, 23, 30, 223
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Sabri, 23, 30, 223, 350, 597
Saçaklızâde Maraşlı Mehmet Efendi 

375
Sadeddin Nüzhet, 340
Sadettin Bey, 14
Sadık Efendi, 194
Sadi Bey, 71
Sadi, 5, 9, 17, 20, 71, 73, 80, 97, 220,

325, 328, 342, 380, 656
Sadikiye Kütüphanesi, 445
Sadiye Tekyesi, 2
Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa, 410
Sadrettin Celâl Bey, 227, 233
Sadulhakkuveddin Mehmedüssavi, 

703
Safevî, 388, 656
Saffet Bey, 32
Safî Efendi, 696
Sagliyo, 295
Sahav, 296
Sahib Molla Bey, 293
Said Bey, 22
Saıd Efendi, 2, 5, 8, 9, 280, 326
Saint Joseph Fransız Lisesi, 514
Sait, 264, 319
Sakarya, 68, 189, 304, 314
Salahaddin Bey, 360
Salâhaddin-i Eyyubî, 320
Salaman, 49
Salgun, 653
Salhanı, 296
Salih bin Celâl, 354
Salih Keramet, 267, 345
Salih Namık, 140
Salih Zeki Bey, 206, 220, 221, 286,

319, 332, 336
Salihiye, 638, 640
Salim, 245
Sam, 625
Sami Paşazâde Subhi Paşa, 260
Sami, 79, 96, 260, 264, 497, 697
Sarı Kethüda Mustafa Paşa, 252
Sarı Musa Camii, 252
Sarı Musa, 251, 252, 254
Sarıgüzel caddesi, 251

Sarıköy, 189
Sasanî, 46, 78
Sasanîler, 29
Satı Bey, 16, 19, 56, 244, 245, 334,

335, 524, 560
Sâtı, 479
Savan, 295
Savton taraflarından, 321
Schopenhauer, 231
Sedillo, 295
Selâhaddin Bey, 279
Selâhaddin, 164, 198, 279, 319, 340
Selâhaddin-i Eyyubî, 164, 340
Selâmet Matbaası, 321
Selanik, 15, 76, 374
Selânikli Tevfik Bey, 286
Selçuk Sultan Camii, 251
Selim Nüzhet, 12, 239, 267, 345, 362.

370, 383, 438, 457, 518, 574
Selim Paşa, 182
Selim Sabit Efendi, 404, 405, 568
Selim Sâlis, 150
Selim Sırrı, 62, 245, 321, 514
Selim-i Salis, 32, 258, 266
Selma Hanım, 289
Semanî, 425, 634
Semerkand Rasathânesi, 525
Sen Lazar Dervişleri Akademisi, 327
Sen Lazar, 136, 327
Senprist, 147
Sent Hiler, 232
Senyobos, 20
Serasker Rıza Paşa, 260, 287
Serdar Ekrem Ömer Paşa, 260
Seretıbba Ömer Efendi, 252
Ser-etibba Tuğcuzâde Abdülkadir

Efendi, 643
Serettıba Tuğcu Abdülkadir Efendi, 

254
Serkiz Karakoç, 341
Serkiz Orpilyan, 426
Ser-mimarân Mehmet Arif, 180
Ser-mimarân-ı Haşan Mehmet Emin, 

179
Ser-mimarân-ı hâssa Abdi, 179
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Ser numaran ı hâssa Tahir, 179
Servili, 391, 409
Şeydi Köyü, 2
Sevi bin l'mere’l-Esedî, 619
Sevfuddevle, 46
Scyıd Isaoğlu Mehmed, 418
Seyit Abdullah, 79
Seyit Cemaleddin Efganî, 339
Seyyid Ahmed bin, 636
Seyyid Ah I lalıfc, 636
Seyyid I lafız Ali, 636
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Sevvid Mehmed I lalife, 636
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Silifke. 657
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Simavnab Bedreddin, 330
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Sına çölleri, 514
Sınan Bey, 655
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Sınan Paşa Hamamı, 640
Sır Denisson Ros, 449, 452
Siroz, 184
Sivas Darüsşifası Vakfiyesi, 637
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Sivastopol, 304
Sian, 295
Sofy a, 15, 614
Sohum, 304
Sokrat, 50, 633, 662
Sokullu Camii, 265
Sokullu Mehmet Paşa, 186

Soli, 382
Somuncu Baba, 505
Son Posta gazetesi, 106
Sorbon, 19, 20
Spencer, 44, 82, 87, 220, 231, 295,

320, 536, 623
Strankord, 147
Strasburger, 231
Stuart Mili, 231
Suçi, 29
Sues Jiyar, 231
Sultan Abdulhamid Han, 257
Sultan Ahmed-i Evvel, 186
Sultan Ahmet Camii, 265
Sultan Ahmet Hazine-i Evrakı, 109
Sultan Ahmet Medresesi, 124
Sultan Alâeddin Camii, 656
Sultan Gavri, 369
Sultan Korkud, 655
Sultan Mahmud-ı Adlî, 128, 142
Sultan Mecit, 167, 191
Sultan Muradzâde, 279
Sultan Reşad, 264
Sultan Vahdeddin, 257
Sultanahmet parkı, 240
Sultanahmet, 106, 114, 115, 123, 240, 
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Sungur, 79
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Suud, 319
Süheyl Ünver, 21, 66, 160, 161, 207, 

267, 345, 532, 612, 614, 632, 692, 
693, 696, 697, 699, 705
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Süleyman Nuhas mahallesi, 641
Süleyman Paşa, 286, 365, 550
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Süleyman Şevket, 23, 336
Süleyman Tevfik, 410
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Süyutî, 425
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Şah Budak, 165
Şah Ruh, 703
Şah Süleyman, 656
Şah Şuca’, 635
Şah Tahmasb, 366
Şahabeddin Nafiz, 340
Şahinoğlu, 425
Şahruh, 274, 355, 525
Şair Bakî, 266
Şair Bedri Dilşad, 643
Şair Utbî, 26
Şakir Paşa, 410
Şakirdi Hakim, 636
Şam Lazikyesi, 139
Şam, 139, 142, 157, 381, 414, 418, 

445, 446, 617, 638, 651, 657, 658, 
659, 661

Şamlı Yusuf Elyan Serkis, 446
Şanizâde, 509, 663
Şark Kütüphanesi, 23
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Şefer, 295
Şefik, 79, 241, 243, 264, 268
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467
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Şehzâde Camü, 180
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Şehzâde, 146, 180, 651
Şehzâdebaşı, 266
Şemseddin Efendi, 2
Şemseddin Sami, 16, 18, 340, 550
Şemseddin, 2, 16, 18, 290, 340, 440, 

550, 660
Şemsülmekâtib, 70
Şerafeddin, 23, 317, 363
Şeref Bey, 281, 492
Şerefüddin, 251, 339, 564
Şerif Bilge Han, 93, 95
Şerif Hulusi Sayman, 444
Şerif Paşa, 341, 507
Şerife Emine Hanım, 254, 643
Şevket bey, 272
Şevket, 22, 264, 272, 345, 520, 557
Şevketî Efendi, 295, 320
Şevki Paşa, 288, 410
Şeyh [HamduHah], 79
Şeyh Abduh, 339
Şeyh GâHb Divanı, 86
Şeyh GaHb, 81, 112
Şeyh HamduHah, 280, 381, 698
Şeyh İmat, 264
Şeyh Said Efendi, 2, 3
Şeyh Said, 2, 3
Şeyh Üveys, 660, 701
Şeyho, 296
Şıpka, 304
Şifaiye, 157
Şinasi, 27, 28, 29, 30, 86, 257, 325, 334
Şinkit, 637
Şiraz şahnesi, 139
Şîrmert Camü, 251, 252
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Şif lı, 261
Şlomberje, 20
Şuayıp, 342
Şuvazol Gofiye Karnen, 147
>ukm Bey, 7,222, 286, 333, 514, 564
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Tabcri Tarihi, 16
Taberi, 16, 619
Tabib Rüştü Efendi, 692
Tabib Sadrcttin Konevî, 638
Taç Mahal, 274
I ahır. 22, 319, 340, 365, 374, 410,
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Tahran, 28, 450, 451
Tahsil ı Emval Nazırı, 138
I alısın Bey, 23, 104, 105, 246, 345
Tahsin Öz, 345, 526, 532
Tahtakale Hamamı, 640
Takvim-i Vekayi, 439
Talât, 259, 487, 490
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Sungu, 275
I alım ve Terbiye Dairesi, 23, 36, 122,

275
Tanburi Cemil, 265
Tapu Umûm Müdürlüğü, 118

1 anlı Encümeni, 11, 18, 187, 252,
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Taşkasap, 252
Taşköprülü İsam Efendi, 266
l aşköprülüoğlu Ahmet, 426
Taze Hayat, 91, 486
Teâvün Cemiyeti, 201
Tebriz şahnesi, 139
Tebriz, 131, 139, 304, 701
Tedrisat Mecmuası, 25, 26, 62, 279,

325, 326, 327, 528, 542
I ednsat-ı Ibtidaiye Mecmuası, 11, 325
Teftazanî, 221
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Tercüman, 94, 283

Tercüman-ı Hakikat gazetesi, 94
Teschner, 296
Teşner, 361, 574
Tevfık Fikret, 12, 545
Tevkiî Hamza Paşa, 186, 187
Tezkere-i Şuâra-yı Amid, 429
Tezveren Dede, 664
Thomsen, 34, 296, 673
Tırnova, 152
Tiflis, 91, 92, 475, 486, 488
Timurleng, 703
Timurlenk, 79, 425, 617
Tiryaki Haşan Paşa, 266
Tokadî Şehit Molla Lütfi, 375
Tokat, 576
Tokatlı Hekim Mustafa Efendi, 266
Tolstoy, 99, 233, 381
Topçu arabaları kışlası, 180
Tophâne kapısı, 641
Topkapı Müzesi, 23, 104, 105, 137, 

156, 246, 345, 367, 655
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Tuğrakeş, 79, 264, 692
Tuna, 106, 131, 138, 304
Tunus, 131, 141, 204, 445, 617
Turan Melik, 640
Turgud, 3
Turgut Reis, 141
Turhal, 284
Tus, 300, 302
Türk Hirfet Ocakları, 38
Türk İktisat ve Belediye Tarihi, 148
Türk Ocağı, 254
Türk Tababeti Tarihi, 20, 340
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Paşa, 266
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Vassaf, 3, 26, 699
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Yahya Efendi, 250, 391, 409, 411, 714
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Zaptiye Nezâreti, 92
Zehra, 264
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w t iÎ : kâgld’ Hİnd âbâdisi’ AvrupalIlar bu kağıdın
vaktiyle taklidini çıkarmışlardı; Frenk âbâdisi. Türklerde resmî ve mühim 

ler bu kağıda yazılırdı. Hattatlar yanında değeri çoktur. Murakkaat 
dergilerinde örnekleri boldur. Sade ve renkli olur.

Açıklar ^î): Tuna suyunda Açıklar ağası adında bu nevi 
gemilerin işine bakan adamlarımız vardı.

Âdet-ı ağnam (el£l Koyun resmi demektir. Divan

vesikalarında bu kelime, hep bu şekilde yazılır. Bu âdet, avâid fikriyle 
beraberdir.

Afallahu anlı (4û& ¿¿it): Allah onu affetsin demektir. Bu dua
eski hüccet ve sicillerin başında olan bir iki satırlık kadı tevkîlerinde ve 
kadı tarafından tasdiki lâzım resmî defterlerin sonunda imza ile beraber 
konulurdu. Tanzimat çağından sonra kadı imzaları duasız yazılmaya 
başlanmıştır.

Kadı, babasının adını da zikrederse “Afallahü anhüma” diye 
yazardı. Allah kelimesi yoksa “afiye anh” diye okunur. Günahı affolunsun 
demektir.

Ağa (¿<£1 - lid): Eski Türklerde en yüksek makamlardan bazıları 
ağalık ile anılırdı: Sadâret kethüdası ağa hazretleri, yeniçeri ağası, baş 
mimar ağa... gibi. İran’da (lal) derler. İran’dan Türk divanına gelen 

tahriratlarda “aka” isimleri geçer.
Âhâr (jUl): Eski Türk, sanatkârları kâğıdı cilâlı, renkli, yapmak, 

mürekkebi, iyi tutacak hâle getirmek için kullandıkları çarelere 
“âhârlamak” derler. Âhârlar türlü türlüdür. Süleymaniye Camii’nin eşsiz 
yazılarını yazan meşhur Karahisarh, âhân hatmi çiçeği ile yapardı. 
(Pirinç suyu, nişasta, misk... ilh.) ile yapılan âhârlar başkadır. 
Semerkandî, Sultanî, Îstanbulî denilen kâğıtların âhârlarında ayrı 
tertipler vardır.

Kâğıtlara renk vermeye gelince Türkler envaını bilirlerdi: al, yeşil, 
mavi, sarı, siyah, kırmızı... renk vermek için kimyevî birçok muameleler 
yaparlardı. Yerinde ve kâğıt maddesinde tafsilat verilecektir. Feyzullah 
Efendi Kütüphanesi’nde Semerkant kâğıtları üzerine yazılmış birçok 
kitaplar vardır. Topkapı Sarayı’nın pek zengin mürakkaatları içinde bu 
mükemmel Türk kâğıtları görülür.

Çinlilerle Uygur ve Orta Asya Türk sanatkarlarının yaptıkları 
kağıtları 1200 yıl önce Abbasîlerin Horasan valisi görmüş ve Bağdat 
daireleri ile bütün Irak, Suriye, Mısır ve Endülüs’te Semerkant kagıdmm 
yayılmasına ön ayak olmuştur. Orta Asya kâğı ı, yayı m caya a ar ra , 
Suriye ve Mısır’da deri ve yapraklar üzerine yazılırdı. Kağıt, Endülüs t
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\vrupaya yayılmıştır. Sonraları Avrupalılar kâğıdın envamı icat etmişler 
vc şark sanatını tamamıyla körletmişlerdir.

Âhcn-i hâm jaî): Ham demirdir. Biri Edirne ve biri de Sofya 
civarında Samakov şehri vardır. Eski Türkler, oralardan demir madeni 
çıkarırlar ve silâhlarını, sapanlarım bu yerli madenlerden yaparlardı 
Samakov defterlerinde bu tabir çok geçer.

Ahî Oî): Osmanlı Türklerinden daha önce Âzerî ve Selçukî 

memleketlerinde esnaf kâhyaları ile şeyhlere böyle derlerdi. Bazıları 
kain alıktan yüksek olarak şehir ayanı vazifesini görür ve İbni Batuta’nın 
s< ¡/üne göre hükümdar vekili yerini tutarlardı.

Bazı ahiler, yalnız şeyhlik yoluna gitmişlerdir.
Ahî Babalık (JM* ^1): Bizim divan vesikalarında debbağlar ve 

saraçlar gibi esnafın başlarındaki adamlara tevcih edilen resmî ünvandır. 
Bazan ahi babalık ve mimar ağalığı beraber verilmiştir. Ahilik tarih ve 
teşkilâtında karanlık sayılan noktaları ve Anadolu’nun birçok köşelerinde 
izleri kalan kurumlan M. Cevdet Jıp) adındaki eserinde ilk
defa aydınlatmıştır (1932). Şeyhoğlu Haşan da Çankırı’da ahilikten kalma 
esnaf teşkilâtı diye yazdığı kitapta bu şehrin tarihine ışık salmıştır (1932).

Ahî Evren (ûjjl Kırşehri’nde yatar divan vesikalarında adı ve 

vakıfları çok anılır. Ahilerin (j$)’i budur. Anadolu şehirlerinin ahî 
babalarına Kırşehir âstânesinden icazetnâme, Dîvan-ı Hümâyun’dan dahi 
berât verilirdi. Ahî Evren’in ahvâli, Hacı Bektaşî’nin ü ’sinde 

yazılıdır. Evren, onun dostu idi. Alman müsteşriki (Teşner) cjUIjS 

jj. i bastırmıştır. Bu, Türk dilinin en eski vesikalarındandır. Jj3 264, 279, 
133-230 vakfiyesi 706 tarihlidir.

Ahî vakfiyeleri ^1): Osmanlı tarihinin bahsetmediği
ahiler teşkilât ve hayrâtım en iyi tanıtan belgelerin bir bölüğü bu 
vakfiyelerdir. M. Cevdet’in yukarıdaki eserinde jjjl ^1 4 J

... vakfiyelerine bakınız. Ankara’da denilen ¿pil
camii ile diğer ahilerin hayrât ve mezarları üzerine Mübarek Galip birçok 
izahât vermiştir: Ankara şehri (1927). Ankara ahilerinin camilerinden ilk 
bahseden Ahmet Tevhid ve Halil Ethem’dir. Bak. Tarih-i Osmanî 
Encümeni Mecmuası (1330).

Akça (^'): Tanzimat çağından sonra bu Türk parası, 
kaldırılmıştır. Eskiden üç akça, bir para ve kırk para yüz yirmi akça idi. Bu 
kıymet, sonraları değişti.

Zamanımızda yalnız şu kelimede kullanılır; pey akçası. Akça, sıfat 
da olur.
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Akçakoca ^). izmit (Kocaeli) fâtihidir Sultan Orh , 
adamı ıdı.

Akıncı (,^1): Eski Türk hudutlarında düşmana akın yapan 
süvariler. Kanunî Süleyman fermanlarında Bosna akıncılarının teşkilâtı 
üzerine fıkralar gorulur. Akıncı gençlere da derler. Vesikalarda 
Faı isân denilen AtZzZann bir kısmı bu akıncılardı.

Alp (uJİ): Öz Türkçe’dir: yiğitten daha yüksektir. Farsça 
kahramanın karşılığıdır. Vesikalarda Alplerin adı geçer.

Şair (Lîu meşhur ’sinde alpliğin kıymetini zikreder.
732’de ölmüştür.

vakfı Bolu’da Alput Bey Köz/ü’dür.

-Ji e2i}K)’nin medenî hayrâtı divan vesikalarında çok geçer. 
Niksar, Sivas, Tokat, Amasya topraklarındadır. Vakfiyesi 622 tarihlidir.

Alef (cilt): Hayvanlara verilen ot.

Alûfe (AâjJc): Askere veya başkalarına verilen maaş.

Alûfehâr Ojâ Maaş yiyen, maaş alan.

Altamga (a£aU1): Kırmızı boya ile vurulan damgadır. Osmanlı 
Türklerinin eski divan vesikaları tuğra ile süslenmiştir. Fakat İlhanîlerde 

Timurîlerde tuğra yerine hakanın adını ve vasfını tanıtan (l^l) 
kullanılırdı ve onların divanında Altamga denilince hakanın işte böyle 
damgayı hâvi ferman ve berâtları anlaşılırdı. Bu husûsta ayrı bir risalede 
malûmât vereceğiz.

Altın defter (jâa Moğol dilinde bir takım menkıbe ve 

hükümleri hâvi kitap.
Altın varakçı 7-Bu milli sanata dair bir ferman kitabın 

sonundadır.
Âm, Avâm (^>-1 yıhar.

Âmed şud Geldi, gitti demektir.

Âmedî Hoş geldi merasimi. Amedî kalemi reisi.

Âmedî kalemi Sadrazamın padişaha gönderdiği arzlar
ile padişahtan sadrazama gelen hatt-ı hümâyun ve tezkereleri kaydedip 

saklayan kalem odası.
Âmedci (4 Bu kalemin âmiri. Buna ^^0 da derlerdi, 

vesikalarda böyle geçer.
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Âmediye resmi (^j Bir şehre eşya gelince alman resim; 
\.ılıtıl vali gibi bir zat gelince masrafına karşılık verilen para.

Amel oluna Sadrazamların padişahlara takdim
esledikleri kâğıtlara padişahın yazdığı küçük satır idi ve hükümdarın 
boylere iradesi alınınca o kâğıt, kanun hükmüne girerdi. Manâsı: “Böylece 
yapılsın”, demektir.

Âmid (¿*1): Eski vesikalarda Diyarbekir’in adı. Meşhur müsteşrik 
Van Berchem Amida adı ile bu şehrin surları ve kitâbeleri üzerine pek 
mühim bir kitap yazmıştır (1910).

Âmire (9Bazı eski Türk dairelerinin hükümete mensubiyetini 
anlatmak üzere kullanılırdı: Tersâne-i Âmire, Matbaa-i Âmire, Baruthâne- 
1 Amire, Darphâne-i Âmire, Matbah-ı Âmire gibi.

Arazi (^1 jl): Vesikalarda J) hükümet toprakları;

(■ut». 6 vakıf topraklar; öşür resmi alınan topraklar;

j) Hıristiyanlara ait ve haraç resmi alman topraklar; J 

cJ p sahipsiz kalmış, işlenmemiş topraklar gibi şekillerde geçer.

Arazi tahriri ^IJ): Türkler Selçukîler ve gerek
O inanlılar zamanında köyleri, şehirleri, vilâyetleri, ormanları, suları, 
madenleri, evleri, mektepleri, dükkanları, hanları, camileri ve bütün 
nüfusu yazdırmışlardır. Bu iş için gezici heyetler ve istatistikçiler tayin 
etmişlerdir. Macar âlimlerinden meşhur Vambery bu istatistiklere 
hayrandır. Onun sözleri ile en eski Türk istatistiklerinin muharrirleri (JA) 

de yazılıdır: (^ 216, 217, 224, 225, 226, 231, 417, 434).
- (Bak. Kadastro ve Defter maddelerine).
Arak j Jjc): Rakıdan alınan resim.

Arz kâğıdı G^ Sadrazamın padişaha arzları çok defa 
25x15 ebadında kâğıtlara yazılırdı. (Bak. Telhis).

Arz Odası aLjI <>>): Vesikalarda çok geçer. Elçilerin padişah 
yanına kabul edildikleri oda.

Topkapı Sarayı’ndaki Arz Odası yanmış ve Sultan Mecit zamanında 
şimdiki biçimde yapılmıştır. Arkada bir kitâbe vardır.

Arûs resmi Gelin ve düğün resmi demektir ki İslâm

ve Hıristiyan düğünlerinden alınırdı. Alanlar, tımar sahipleri 
(sipahiler)di.

Arnavut Belgradı G-G*^ Avlonya şehrinin Türk
vesikalarında geçen adıdır. Bazı kere Berât şehrine de derler.
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tarihlil^^ SUİta” °rhan’m kansldlr' Vakfiyesi 723

Askerî Berât ^): Eski divan vesikalarında şimdiki 

manada kullanılmazdı ^ts) makamından verilen berât demekti.

Askerî Ruznâmçe Kadıasker dairesinde tutulan
gündelik işler ve kayıtlar defteri idi.

Aşiret Divan vesikalarında Türk aşiretlerinin tarih
kftaplarma geçmemiş olan birçok oymakları ve yerleştikleri köyler 
yazılıdır. Bu adlar Türk tarihi için bir kaynaktır. Bunlar ayrı bir risale ile 
tanıtılacaktır.

Atabek, Bey (¿L tdLUl): Selçukî şehzadelerinin terbiyesini ellerine 
alan tecrübeli büyükler. Atabeylik, sonra paye şekline girdi vezirlik gibi 
oldu. Ve Harbiye Nazırlığı sayıldı. Mısır ve Suriye Türk hükümetlerinde 
bu pâye yaşamıştır. Osmanlı Türklerinde Lalalık varsa da atabey pâyesi 
yoktur. İkinci Sultan Mahmut zamanında Halet Efendi, fiilen atabeyler 

kadar nüfuz kazanmıştı. ¿X»jî) (dLluT)’in 851 tarihli vakfiyesi var.

Kastamoni’de jh cîLüI ) meşhurdur.

Attar (jUsp): Memleketimizde Avrupa usûlünde eczacılık çıkmadan 
evvel attarlar bu vazifeyi görürler binlerle ot ve ilâç hazırlarlardı. 
Kâhyaları vardı: (jljLLo dükkânları en çok Bayezıt civarında idi. 
Orada hâlâ bir kaç attar, yaşamaktadır. Divan vesikalarında attarân 
kethüdâlığı üzerine ve (cjI jû’lar görülür.

Atsız (>¿1): Eski Türklerde ancak bir savaşta göstereceği 

cesaretten sonra ad alabilmek için bırakılan delikanlıdır lardan

atsız gibi, adsız diye de yazılmıştır.
Avârız Şeriat veya kanunda muayyen olan vergilerden

başka ihtiyaç zamanında aynen veya para olarak alınan vergilerdir. Şehir 
veya bir mahallenin ihtiyacâtmı temin ve fakir kadınlar ile yetim kızlar ve 
oğlan çocukları barındırmak, beslemek giydirmek için vakfedilen hayır 
paralar da bu adı almıştır. defterlerinde böyle akçeleri
çok geçer. İbni Batuta Zeylinin 227 ve 248. sahifelerinde bu husûsta eski 
Ankara kadınlarının hayrâtı ile diğer hayırlar zikredilmiştir.

Avrupa tüccarı W>= Eski vesikalarda Avrupa ile ticaret 
yapan ve çoğu Hıristiyan ve Yahudi olan Türk tebaası tüccarlara denilirdi. 
Yoksa AvrupalI tüccarlar demek değildi. Hatta vesikalarda ( bjjjl

diye de kayıtlar vardır. Bunlar berâtlı tüccar idiler. Avrupa ticareti 
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ıh- uğraşanların işlerini ve isteklerini hükümetimize anlatacak adamı 
bunlar, seçip hükümete bildirirlerdi. Hükümet de kabul ederse berât 
\ » l irdi. Böyle seçilen adama Avrupa tüccar vekili derler ki 
ıh- \ ani o vakitki I lariciye Vekili ile görüşmeye selâhiyeti vardı.

Azban (ûÇ>): Bir askerî ocaktır. Azep, bekâr genç demektir, azban 
gençlerdir. Anadolu eyaleti denilen Kütahya vilâyetinde 1280 nefer azban 
vr canbazan taifesi vardı. On neferde biri, sefer nöbeti hizmetini eda edip 
128 nefer, sefere eşerlerdi. Hâlen mensuh olup çiftlikleri tımara kayıt ol
muştur P ûf)- Tersâne ocağında mukayyet azeplerin yeri

anılır: Azep kapısı.
Az.z.e nasruh (oEski sikkelerde ve fermanlarda geçer. 

Padişahlara mahsus dua idi. “Yardımı bol olsun” demektir. “Azze 
ensaruh" dahi kullanılmıştır.

Bâb-ı Âli uL): Cumhuriyet hükümeti kurulmadan evvel 

\ aşayan resmî tabir. Sadrazam = Başvekil dairesi.
Babü’s-Saâde (ojUuJI ujU): Padişah kapısı. Saadet = uğur demektir.

Rabü's Saâde Ağası, bütün saray erkânının başı idi. Sonraları jh 

nın, yani sarayda kızlar ağasının sözü daha çok geçmeye başladı ve 
bir zamanlar, sadrazamları bile değiştirebilirlerdi. Saray ağası Yakup Ağa
nın Üsküdar’da mektep ve çeşmesi vardır. Sicill-i Osmanî’de Darussaâde 

Ağaları faslına bak.
Baç (^L): Eşyadan alınan resim. “Gümrük baçı"tabiri de vardır.

Bac-ı Kirtil (JJajjS ^L): Şehirlerde hayvanlardan alınan resim.

Bâd-ı hevâ jL): Zuhurâta tabi resim. Haklı olduğu kadar
haksız yere dahi alındığı var idi. Eski defterlerde ayrıca cedveli vardır.

Bağdad Köşkü Jİ^): Topkapı Sarayı’nda Türk sanatının en 
güzel eserlerindendir. Dördüncü Murad zamanında yapılmıştır. Bağdat’ı 
Kanunî Süleyman’dan sonra ikinci defa o aldığı için hatıra olarak bu 
köşkü yaptırmış, yanında Jjj) de var ki bu da Revan hatırasıdır. 
Her iki köşkün pek mühim kütüphaneleri vardır. Bağdad köşkünün çinî 
yazılarını Mahmud Çelebi yazmıştır derler. Kubbesinde ceylan derisi 
üzerine nakışlar yapılmış, bu köşkler üç yüz yıl önce sedefçilik, camcılık, 
çinicilik, billûrculuk, hattatlık, boyacılık ve nakkaşlık işlerinde Türk 
sanatının derecesini gösterir. O çağlarda yapılmış ve böyle saklanmış 
eserler pek azdır.

Bağdad kağıdı jIjîu): Semerkand kağıtları örnek olduktan 
sonra Bağdat’da çok iyi kâğıtlar yapılmış ve yüzlerle yıl şöhretini 
saklamıştır. 656’da Moğolların istilası üzerine kâğıtçılık Tebriz, Şam, Mı-
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™ hükümetleri dairelerinde

Bağdadî Akmişe (^1 ^): Bağdad, Moğolların istilâsından 

sonra gene şenlenmıştir. Eskisi gibi değilse de gene işlek olduğunu ¿»1 

söyler. Bağdat, Celayir hükümeti zamanında mühim merkez idi.
Bağdat o vakitten beri son Avrupa darbesine kadar yedi yüz yıl ivi 

kumaş ar yapmakta devam etti. Vesikalarda Bağdadî kumaşların adı 
geçeı. [İstanbul, Bursa, Halep, Şam maddelerine de bak].

Bahriye Mektebi a Türkler eskiden harb gemilerini 
mektep sayarlar ve deniz terbiyesini oralarda alırlardı. En küçük işten 
başlayarak ve dümen, kürek, yelken kullanmayı, denizde yüzmeyi 
öğrenerek, kalyonlarda tecrübe görerek yıllar sonunda Riyale, Patrona, 
Baştırda harb gemilerinde vazife ve sırası ile rütbeler alırlardı.

Buhar ve elektrik deniz gemilerini değiştirince denizcilik yeni 
usûllere bağlandı.

Avrupa usûlünde deniz mektebini açtıran I. Abdülhamid Han’dır. 
Fransız elçisi Şuvazöl Gufiye’nin de teşviki olmuştur. III. Sultan Selim 
zamanında bahriyemizde İsveçli, İngiliz, Fransız ustalar, mimarlar 
zabitler var idi. -Bunların adlarını, eski bahriye vesikalarında nasıl arayıp 
çıkarmak lâzım geldiği Hazine-i Evrâk dairesinde bir kaç memura 
gösterilmiştir. -

Bahriye mektebi, 1210’da daha muntazam hâlde açılmıştır. Bu 
tarihi, baş sayarlar. Fakat asıl, Cezayirli Haşan Paşa’nm himmetiyle I. 
Abdülhamid zamanında 1186’da adı ile açıldı. Mektep
tersâne içinde idi. Mektebin ilk baş hocası, meşhur Türk riyaziyecisi 
(Gelenbelî J^M)’dir. Türk bahriyesinde Avrupa usûlü ile Balistik 
ilminin temelini bu kurmuştur. O zamana kadar gemi topları göz tahmini 
ile atılırdı. O, fennî bir nişangâh yaptı [Vefatı 1205]. .............

Bahriye mektebi, Mühendishane ile 27 yıl beraber yürümüştür. 
[Bak. Cevdet Tarihinde 1210 senesi vekayii ve c>M) ile logaritma 

maddesi Salih Zeki, («A jö) Hisab kısmı, ‘Gelenbevî’ maddesi; Safvet

Bey, Filasalar]. , . A ...
Hazine-i Evrâk’ta Bahriye Mektebi ile muhendıshaneye ve şimdiye 

kadar tanınmamış Türk deniz mimarlarına dair ırço^ ,^s '
edilmiştir. Meselâ birkaç tanesi: 1234 senesinde tersane mimarlarını 
gösteren bahriye vesikaları 108 ve 109 numaralardadır.

Ham mühendisi Amerikalı Dode ve tercümanın 1214 senesi 
maaşına dair vesika: 85 Numaradadır. _

iA: Yazıcı demektir. Orta asya tarihleri ile
Bahşî

şiirlerde görülür. Garp
Türkleri kullanmamışlardır. Türkçe’dir.
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bakmaktan gelir. Farisîye de geçmiş ve cemilenmiştir. (^L) şekli de 
x ardır ki insanın taliine bakan ve sihir yapanlar bunlardır. Anadolu’da 
bakıcı derler. Bahşîler, halis koyu Türk idiler ve bir kısmı gayri müslim 
idiler. Bunlar, Farisî dahi bilmezler, öz Türkçe yazarlardı. Uygur bahşîleri 
binil.irdir. Müslüman bahşîler, elbette Farisî bilirlerdi. Orta Asya sarayla- 
nnda. hassaten Timur’un maiyyetinde bahşî ünvanı ile bir kâtib sınıfı 
\ ardı. Necip Asım’m hallettiği ve Uygur hattı ile neşreylediği eski Türkçe 
ı < veya Aybetü’l-Hakaik’i Türkiye’ye gelmiş bir Orta Asya bahşîsi 

\bdürrezzak kopye etmiştir ki kitabın sonunda adı geçiyor.

maddesine de bak].
Bakı kulu Baş bakı kolu. Maliye müfettişi ve zabıtası

amiri demekti, bakmak kelimesinden gelir. Öz Türkçedir. Sonraları 
Tmkçesini bırakıp Arapça müfettiş demişler, bakı kolundan önce 
linklerde maliye müfettişi yoktu manâsını çıkarmamalı, baş 
muhasebeden tayin edilen bir zat, o vazifeyi görürdü. Saray hâzinesine 
getirilen tereke eşyasına dair kayıtlarda baş bakı kolunun da adı 
görülmektedir.

Balaban (¿Ut): Bir nevi doğandır. [Kuşlar maddesine bak.] Bu adı 
dan Hıristiyan ve Müslüman Türkler vardır.

Balyemez (>□ JL): AvusturyalIların Balimos dedikleri ağır toplara 
i niklerin koyduğu hoş bir addır. Güya bal yemez yani daima acı yer 
demektir.

Baltacı skt); Sarayda bir ocak idi. Baltacılar ağası vardı. 
Baltacılar, divan günlerinde haşmetli elbiseleri, altın saplı baltaları ve kor
kunç bıyıklan ile padişahın yakınında bulunurlar, alaylarda da beraber 
yürürlerdi. Rus imparatorunu yenen sadrazam Baltacı Mehmet Paşa bu 
ocaktan yetişmedir. Ocakta okuma, yazma, musiki de vardı.

Balyos (o-jJL): Baylos maddesine bak.

Barut Türkler iyi barut yaparlardı fakat sonraları İngiliz

barutu üste çıktı, vesikalarda geçer.
Baruthâne-i Âmire Eski baruthânenin adıdır.

Ustaları arasında Türkten başka Ermeniler de görülmüştür.
Başbuğ (¿jaİL): Ufak kıt‘amn başına dendiği gibi meselâ şark 

seraskeri ve başbuğu da denirdi.
Başmuhasebe u-U): Maliye vekili demek olan baş

defterdarın muavini, idi. Saraylar da dahil olarak bütün
devlet dairelerinin geliri ve çıkarının beş paraya kadar hesabı bu daireye 
kaydedilmeden hiçbir masraf yapılamazdı. Her daire, defterlerinin birer
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suretini bu odaya gönderir ve tasdik ettirirdi, 
muavinine derlerdi.

Baş muhasebecinin

Baştarde .ajuy. Kapudan paşa bahriye vekilinin bindiği 
gemi, baştarde-i hümâyun dahi derlerdi.

Baştıne (^L): Islâvcadır. Eski Türk defterlerinde kullanılır irsen 
geçen araziye derlerdi. Rumeliyi fetheden Türkler, Hıristiyanların bağ, 
bahçe ve hânelerinin (isj) evlâda geçmesine müsaade ettiler. Fakat 

arazının irsen geçmesine müsaade etmemişlerdi, araziyi devlet malı 
saymışlardı. Bununla beraber Hıristiyan tebaaya bu araziyi ekip biçmek, 
mahsulâtını satmak hakkını da vermişlerdi. Onlar, yalnız toprağı 
satamazlar evlâd ve hatunlarına veremezlerdi. Halbuki Türkler Bosna 
Hrıstiyanlarma karşı daha mutedil davranmışlar ve Bosna topraklarının 
sahipleri olan Hıristiyanların bunları (bJ) ailerine bırakmalarına müsaade 
vermişler. İşte böyle irsen geçebilen arazi devlet malı olmaktan çıkmış, 
Baştme olmuştur. Bosna defterlerinde baştıne kayıtları çoktur. Vesikalar 
kısmında numûne veririz. Çakırcılara mahsus baştmeler, o cümledendir.

Battal Kâğıd (j&U JUsj): Büyük kesimde kâğıt. Battal ile beraber 
müsveddesi ile beraber demektir.

Baylos Venedik elçilerine Türkler böyle derlerdi. Baile
kelimesindendir. Baliyos da denmiştir. Bu Venedik Baylosları ile yapılan 

lerin en eski suretleri Hazine-i Evrâk’ta yoktur. Biz bir kaçını 
yazma bir kitapta okuduk. Vesikalar bölümünde göreceksiniz.

Bazdâr (jhjÇ): Çakırcı, doğancı, şahinci demektir. Saray 

teşkilâtında bir ocaktı. (6b?-berât ile tevcih edilir şerefli bir rütbe idi. 
Padişahlar, Sultan Hamid zamanına kadar mutlaka ava giderler, şahin, 
doğan, atmaca salarak türlü kuşlar avlarlardı. Abdülhamit askerî terbiyeyi 
terketti. Bu teşkilât da suya düştü.

Beç fe): Türk vesikalarında Viyana şehri böyle anılır. Beç ışı,

tabaklar ve edëvât diye kullanılırdı.

Bedel-i nüzul (J> Menzil teşkilâtına dair mahallî masraflara 
ait verginin adıdır. Eski defterlerde hesapları yazılıdır. Menzillere, askerî 
konak yerlerine bakana Nüzul Emini J>) derlerdi ki posta işlen ile 

levazım maddelerine karşı mesuldü.
Bedesten Vesikalarda “Bezzazistan” diye de yazılıdır.

Fatih Rumlardan kalan bedesteni birçok ^^’"^^berâtlar 
doldurmuş avrı ayrı caddelerle teşkilat yaptırtmış, esnafa ayrı beratlar 
vermiştir ^ki^ıl evvel ölen, bedesten esnafından ihtiyar Nızameddın 
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Bev de Fatih’in bedestan kethüdasına verdiği ferman sureti vardı. Fatih, 
okçular için de ayrı bir ferman vermiştir. [Bak. Okçular tekkesi]. Fatih’in 
Galata tüccarına verdiği ferman da meşhurdur (Tarih-i Osmanî 
l mumeni Mecmuasinda İskender Hoçi makalesi).

Anadolu Rumeli bedestenleri üzerine Evliya Çelebi izahât verir. 
Hassaten Edirne, Bursa, Sivas şehirlerine dair sözlerini okumalı Zeyide 
0.5 1 tarihli Kanunî Süleyman istatistiğine bak. (s. 418, 423).

Bediin (û>j Budapeşte’nin adı Mahruse-i Bedun

ve Eyalet-i Bedun diye geçer. Şimdiye kadar ilim dünyasında 

tanınmayarak kalmış olan Budin ve Macaristan defterleri jlı-öpjj

• nden en aslîlerini Zeyide haber verdik. Dörtyüz yıl önce Tameşvar 
ve P.udin eyaletlerinin istatistikini yapan zata verilmiş iki emri de orada 
nrşrryledik (s. 226, 434). Müsteşrik Mortman Budin fethinde iyiliği 
gonilen bir Musevîye Kanunî’nin verdiği fermanı neşreylemiştir. Emirî 
Kütüphanesi fihristinde mukayyettir. Bir nüshasını da Hazine-i Evrâk’da, 
biz bulduk ve dosyalarına kaydettirdik. Budin teşkilâtı Aynî Ali Tezkeresi 
k Evliya Çclcbi'ııin Budin şehri faslında yazılıdır. Fakat hiçbiri, bu 

mühim defterlerin yerini tutamaz. Budin 946’da elimize geçti, 150 yıl 
kaldı. Müsteşrik Konuş saz-erenlerinin Budin felâketi üzerine yazdığı şiiri 
ki bütün Tuna boylarında söylenmiş ve İstanbul ocaklarında da iniltisi 
duyulmuştur, neşretti, biz de 1130 tarihli yazma mecmuada bulduk. 12 
beyittir, başı şudur:

Sonu:
-_ 1 kun o Aklı (jl > u-İ h 4Lu

oAİİI * m 1

Budapeşte yani Budin şehrinin Türkler zamanındaki hâlini gösteren 
ve camilere de işaret eden mühim bir plânı Avusturya âlimlerinden biri 
neşr ve risalenin hülâsasını da Bay Halil Ethem Tarih-i Osmanî 
Encümeni Mecmuasina derceylemiştir. Budapeşte valilerinden İskender 
Paşa nın pek güzel bir mühürü ile pençesini hâvi Macarca yazdırdığı 
mektup, Peşte’de çıkan Turan Mecmuasinda neşredilmiş ve talim ve ter
biye dairesi reisi Bay İhsan tarafından on sekiz yıl evvel yazılan Türkçe bir 
risaleye konmuştur (1333).

Benak resmi ¿IUj): Arazisi yoksa da çalışıp kazanan 
adamlardan alınan vergi. Benak resmine dair en eski kayıtlar, elimizdeki 

jU. £ûlâ) Fatih Mehmet Han defterlerindedir.
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Eski Türklerin şehir ve köy istatistiklerinde görülen bu resim, 

iktisatçılar için işlenmemiş bir mevzûdur. [Bak. (¿LA ^^)’de Benak 
maddesi].

Benderıgılı Tuna boğazındaki Kili şehri ile bizim

Karadeniz Ereğlisi’ne eski defterlerimizde böyle derler. Sonuncuya 

jljjj dahi denilmiştir.

Berât (oljj): Resmî bir vazife ve memuriyete tayin emrine derler. 
Fakat bu emir adi emir veya tezkere gibi değildir. Evvelâ tuğrahdır, ikinci 
(^'^) hatla yazılır. Üçüncüsü, jLiJU ¿Lk

...aSjJjI diye başlar. Fermanlarda dahi buraya kadar öyle

yazılır. «jUjâ iOİjj arasındaki farklar, kitabın sonundaki örneklerde 
görülecektir.

Kanunî Süleyman’dan evvelki çağlara mensup berâtlar bütün bütün 
mahvolmuş gibidir.

Fatih berâtları da çok az görülür. Selçukî berâtlarından da iz 
kalmamış gibidir. Fakat Osmanlı divanından Islavca ve Rumca yazılan 
berâtlar ve emirler Bulgar, Sırp, Bosna, Ragusa, Venedik hazine-i 
evrâklarmda saklıdır.

Selçukî Türklerinin en yüksek hükümdarı Alâeddin Keykubad’m 
Venediklilere verdiği ferman, Venedik’de saklıdır. [Keykubat: 615 - 634 
H.].

Budapeşte Türk valilerinin Macarca yazdırdıkları mektuplar ve 
emirler Macar akademisince neşredilmiştir. Bunların çoğu Viyana hazine- 
i evrâkmda saklıdır. [Bak. ¿M> maddelerine).

Berranî Yabancı demektir. Avrupah olup muahedeye tâbi

olmayan Hıristiyanlara da böyle derlerdi. Bizim yerli Hıristiyanlara (^a) 

zimmî denirdi. [Bak. (JGebran veMiiste miri].

Beşluyan Günde beş akçe alarak vali ve bey yanında veya
zaptiye işinde kullanılanlar. Beşlûyanm ordu zabıtasını nasıl 
çevireceklerini en iyi anlatan bab (tiU ^nm neşı ettirdiği 

kanununun faslıdır 0 ^)-
Bevvâb kapıcı demektir. Saray kapıcılarının başına ser

bevvabîn derlerdi. Kapıcı başılık büyük bir rütbe idi, taltif edileceklere bu 
rütbeyi verirlerdi. Kapıda hizmet etmeleri şart değildi.^! : Kapı ağası 

bu tabirin öz Türkçesidir. İran’da eşik ağası tabiri vardır.
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Beylerbeyi Şimdiki valilerin eski adı. Fakat beylerbeyiler

çok daha geniş salâhiyete mâlikdiier. Maaş almazlar, arazinin 
vergilerinden geçinirler ve hükümetin merkezden verdiği oljj larda 
gösterilen akça üzerinden ayrıca asker yetiştirirlerdi. [Bak. Tımar 
maddesi]. Bir de valiler bir vilâyete tek başına tayin edildiği hâlde 
b<-\ lerbeyiler vilâyetle sancakların en büyük memurlarını kendi 
ad ımlarından seçerlerdi: Onun içindir ki bir beylerbeyi tayin olunduğu 
x ilâvete kalabalık bir memur heyeti ile ve birkaç yüz süvari ve zaptiye ile 
giderdi. Kanunî Süleyman zamanında Macaristan, Mısır, Trablus 
beylerbeyleri ile olan muhabereler pek mühimdir ve Hazine-i Evrâk’da 
961-974 tarihli (<-4-) defterlerinde münderiçtir.

Sclçukî (yjl£ y'^j/3 ^j&)’nin vakfiyesi pek kıymetlidir. 665 
tarihlidir.

Beylikci (u>sK.ı): Divan-ı hümâyun kaleminin başı ve (sjI&JI j) 

efendinin yardımcısı idi. Hiçbir vazife ve memuriyet (^i ûjjLoa Jjjû) nden 
berât verilmedikçe muteber tutulmazdı. Eğer vezirlik yani büyük paşalık 
rütbesi verilmişse (oljj) yerine (jpo) denir ve pek haşmetli şekilde 
yazılırdı. Berâtlarla menşurların yazılması evvelâ sadrazamın tezkeresi ile 
reisülkiittaba emir edilirdi. Beylikciler ve reisülküttaplar berâtların ikinci 
\ < üçüncü derecede olanlarını kalemdeki halifelerden birine yazdırırlar ve 
icabında tashih ederlerdi. Sadrazama gösterip beğenildikten sonra 
tuğrasını kalemin hattatlarından birine çekdirerek beyaza geçirtirler ve 
kendileri arkasına işaretini koyduktan sonra sahiplerine yollatırlardı. 
Fakat birinci derecede olan berâtlar ve siyasî-idarî talimatı hâvi menşurlar 
ve lâyihalar beylikci ve reisülküttap tarafından yazılıp Sadrazama arzdan 
sonra tuğra çekilerek beyaz edilirdi. Muahedelerle hükümdarlara gidecek 
nâme-i hümâyunlar bu kalemden yazılır idi ki beylikci veya reisülküttap 
olanlar bu ezici işlerde çok yorulurlardı.

Reisülküttap tabiri Sultan Mahmud zamanında kaldırılıp jU 

y denildi (1253). Ve ecnebilerle olan müzakereler ve hükümdarlara 
yazılacak nâme-i hümâyunlar, Avrupa devletleri ile olan muahedeler artık 
Divan-ı Hümâyun kaleminde değil hariciye nezaretinde yazılmağa 
başlandı. ]Bak. Sicill-i Osmanî’de Hariciye Nâzın ve Reisülküttap 
maddesine].

Beyurt-i Amasya (a^U Bu, bir misaldir. Amasya
yurdunda yazılmış demektir. Fermanların tarihinden sonra konur. 
İstanbul’da yazılmışsa işareti konurdu. Başka

yerlerde ise şehir veya ovanın adı yazılırdı: (a^yi ylylgibi.
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Bezzazıstan Bedestanın Farisî adıdır.

v h ltİban «ok zen§in tüccara derlerdi. Husûsiyle
Yahudi bezirganları meşhur idi.
. . ı STy HİnÎ.’1Rusya’ Av™pa ve Mısır’dan eşya ve cevahir getirten 
tacirler de meşhur idiler. [Bak. Hassa tacirleri]. g

Bımarıstan (û^jUh): Türk vesikalarında Mısır’daki Seyfeddin 

Kılavun (ÜJ^) Daruşşifası, Ergun Kâmil (J-K ¿^’in Halep Daruşşifası, 

Nureddin eş-Şehid (4^ ¿jJI J3j)’in Şam, Halep ve Trablusgarp 

Daruşşifaları çok defa (jtLajUu) ünvanı ile yâdedilir. (û^jU) da derler. 
Yıldırım, II. Murat, Fatih, II. Bayezıt, Kanunî Süleyman, Sultan Ahmet’in 
tıp müesseseler! ise çok defa jh) ünvanı ile zikredilir. [Bak. Daruşşifa 
maddesine veZeyl’de 100,103,104,105,106, 303, 304].

Bîrun Saray teşkilâtına denilir ki karşılığı budur.

Devletin saraydan dışarı olan teşkilât ve idareleri demektir. 443^ 
dış hâzinesidir.

Biti C^): Tahriratın her nevine Kanunî Süleyman zamanına kadar 

böyle derlerdi. İleride numûneler vereceğiz. Bitikçi Yazıcı, kâtib 
demektir. İlhanîlerden Gazan Han zamanında, Çin’de Moğollar devrinde, 
Celayir ve Akkoyunlu hükümetleri zamanında (^¿^ı>)’lcrin vazifelerine 
dair bu risale sonunda birkaç vesika zikredilmiştir.

Boğası -w): Bir nevi bez ve dokumadır. Adı çok geçer.

Bostancıbaşı Saray bahçelerine bakanların başı.
Saraylar ve Üsküdar ile Beşiktaş’tan itibaren bütün boğaz içinde zabıta 
vazifesi Bostancıbaşı ağanın idi. Kafası kesilmek veya sürülmek icap eden 
paşalar da çok defa bostancıbaşı ağa vasıtasıyla cezalarını görürlerdi.

Sultan Mahmud zamanında bu ad, kaldırılmış, yerine saray 
muhafızlığı vazifesi konmuştur. Sultan Mecid’den başlayarak artık saray 
önünde kafa kestirmek âdeti de kaldırılmıştır.

Bozok dJÜ.*): Selçukîler zamanında Oğuz Türklerinden

kalmış bir tabirdir. Tokat-Çorum tarafına deılerdi.
Bozdoğan Doğan kafası biçimde olan gürz veya

bıçak. Bu nevi aletler, eski alpler, yiğitler,
lâzımdı. Bu aleti yapan bir sınıf sanatkarlar vardı. Saraya bağlı hassa ehl 
i hirfeti” arasında bunların itibarı vardı. [Jp’de Bozdogancılar maddesine 

bak. s. 369].
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Boyahane (aJIâLjj): Avrupa boyaları İstanbul ve Bursa’da Türk 

boyalan m p ı \ a s ad a n kal dı r madan önce Türkler, çok güzel boya yapıyorlar 
umaşları, halıları, konak ve sarayların odalarını, meşinlerle kâğıtları yerli 

boyalarla telvin ediyorlardı.
Hele mürekkeblerle tezhip için birçok çeşitleri yapılan renkli 

boyalar, milli sanatımızın iftihar edeceği buluşlardandır. Kanunî 
Snlcvman nakkaşlarından Memi Usta’nm tezhib eylediği Şehnişahnâme 
link boyalan ve tezhip renklerinin şaheserlerindendir. Yıldız 
Kütüphanesi’ndedir.

Hazine-i Evrâk vesikalarından İstanbul’da (LiL semtindeki 

i üzerine birçok bilgiler elde edilir. boyacılarının teşkilât

\< mzanılanna dair Bursa sicillerinde kayıtlar var.

. _ ben a işlerine dair hüccetler vardır. İpekçiler ile boyacılar arasında 

birçok davalar görülüyor ki bunları kadılar halletmişlerdir. Risalenin 
sonuna birkaç vesika koyduk. Boyaların envai ile jj Lj^’na dair, 1050 
tarihli kayıt çok mühimdir: [Bak. Mürekkeb maddesi].

Boyar *j^): Romanya eşraf ve beylerine derler, divandan
bunlara birçok fermanlar yazılırdı. Eflak ve Buğdan beyinin meclisinde 
bunların mühim bir mevkii var idi.

Bildin (ûjJjj): Bedun şehrinin başka bir imlâsıdır.

Bunduki Venedik hükümet ve parasını gösteren bir
kelimedir. Arapça vesikalarda “tüfenk ve dane atan” demektir. 
Bundukaniyye ise otel demektir.

Bursa işi (<^1 4—j>): Bursa’da yapılan ipekli ve bezden eşya de
mektir.

Bursa işlerinin şöhreti Avrupa’da dahi yayılmıştı. Leh, Macar, 
Venedikli ve Fransız Bursa’ya gelirler, yerli eşya ve ipek alarak Avrupa’ya 
götürürlerdi. Manchester ve Leon fabrikaları makinalarla işlenmeye baş
larınca Bursa işleri Avrupa’da iflâs etti

Bulak Matbaası İstanbul’da ¿4*4^) ile yarışa
çıkacak ve bir zaman onu yenecek kadar Türk ve İslâm eserleri basmış bir 
matbaadır. Mehmet Ali Paşa’nm himmeti ile kurulmuştur. Meşhur hattat 
2 ile hakkâk ve hattat ^X’nin Mısır’da ve oje Efendi ile 

Ermeni ^m İstanbul’da pek güzel bir şekle soktukları matbaa 

harfleri sayesinde her iki matbaa yarışa çıkmışlardı, UL Bulak
neşriyatı ile Türk diline çok hizmet etmiştir. 1260’da Sai’nin harfleri ile 
Bulak’ta bastırdığı (^lXI) pek nefistir. Bir aralık Bulak Matbaası’na 
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da (ojAJl <c.LUl jh) diyecek kadar ileri giden Mısır hükümeti, Mehmet 
Ali’nin 1264’de vefatından sonra Türk edebiyatına hizmetten kesilmiştir. 
Mısır’da resmen neşredilen yarı Arapça yarı Türkçe

basılırdı. Sonraları Türkçe kısmı da kaldırılmıştır. Bu gazete, bizim 

gazetesinden az evvel neşredilmeye başlanmıştır, sene 1247.
Mehmet Ali Paşa’nm Türkçe yazdırıp Bulak’ta bastırdığı Cihadiye 

Kanunu ile Osman Nureddin’e tercüme ettirdiği Bahriye Kanunu ve Arap 
gençlerine Türkçe ve Fransızca öğretmek üzere bastırttığı tercüme 
kitapları gerçekten tedkike değer.

Buyurdum ki (as Fermanlarda mutlaka geçen bir tabirdir.

Buyrultu (¡5 Sadrazamın kısa veya uzun emirlerine derlerdi. 
Kendine takdim edilen bir kâğıdın sol kenarına en yukardan ve yandan 
eğrice yazdığı satırlar da birer küçük buyurultudur. Sadrazam, doğrudan 
doğruya tezkere veya emir yazarsa derlerdi.

Buyurultularm sonu (5^) “deyu” kelimesi ile biter.

Câbî (^): Tahsildar demektir. Câbî defterleri Maliye tedkikati 
bakımından birçok yeni ışıklar vermektedir.

Câbîlik teşkilâtı, şimdiye kadar ellenmemiş bir mevzûdur. Fatih 
vakfiyesinde bu teşkilât birçok kollara ayrılmıştır. Büyük evkâf arazisinde 
veya vakıf akareti çok yerlerde de böyledir. Bazan tahsildarlığı hirfet 
bölümlerine göre ayırmışlardır: Boyacılar câbîliği, Kumaşçılar câbîliği, 
Keresteciler câbîliği, Mumcular câbîliği gibi.

Câbîler, defterini vakıf mütevellisine göstermeye ve hesap vermeye 
mecbur idiler. Mütevelliler de hesabını kadılara verip tasdik ettirmeye 
borçlu idiler.

Câmeki Maaştan başka verilen elbise demektir.
Divan vesikalarında “kisve baha” adını almıştır. Mısır vesikalarında 
câmekiye denmektedir. Câmekiye bayramlarda ve başka muayyen zaman
larda verilirdi.

Câmedâr (J^): Mısır vesikalarında çok geçer. Saray 
teşkilâtından bir ocaktır. Câmedârlar, sultanın çamaşır ve elbiselerine 
bakandır. İstanbul vesikalarında^^ gibi adlar

almıştır.
Candar (J^): ¿5^ eserlerinde geçer. İstanbul vesikalarında

□ijU) Çavuşbaşı şeklindedir. Osmanlı Türklerinde candar adı altında 

teşkilât görülmemiştir.
Selçukîlerde en yüksek zabıta âmiri bu idi.



' MI M.1 İM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

Ccbecibaşı (^b ^): Askerî mühimmât ve levazım nazırı,

başkanı.
Cebelu (jJ ^): Cebeli demektir ki musellah asker manâsınadır. 

Sefere gitmesi lâzım olanlar, bunlar idi. Kayıtlarda meselâ “üç cebelu ile 
eşer ” (>J) denilince üç asker tedarik etmeğe mecburdur manâsınadır.

Celep esnafı Koyun vesâire getirip satanlar.

Cenkâr (j^): Bakır pası renginde olan yeşilimsi maddedir. Türk 

çadırlarında bu renk, makbul idi vesikalarımızda (jjjU jjM diye 

kayıtlar vardır, de derler.

Cerahor (»j*): ırgat, rençber demektir. Kale inşaatı 
dcttcı lcrınde ve imtiyaz berâtlarında çok geçer.

Ccrâye (^bl» Mısır’dan gelen vesikalarda çok geçer.

Fukara ve ulemâya verilen tahsisat.
Cerrahbaşı (^b çj*): Türk hekimliği tarihinde tanınmadan 

kalmış olan cerrahlarla doktorların adlarını birer birer tespit için Hazine-i 
Evrâk’ta ayrıca vesikalar toplanmıştır. Bu sayede görülüyor ki yeniçeri 
ortalarında o zamana göre mükemmel bir cerrahlık ve hekimlik 
teşkilâtımız var imiş. [Hekimbaşı maddesine de bak].

Cerrahhâne-i Âmire (0>»1^ »): Avrupa usûlünde açılan ilk

cerrahlık kurumudur. Avrupa sisteminde yeni tedavi ve cerrahlık 
usûllerini memlekete en iyi tanıtan, merhum Şânizâde JjI «.Lkü’dir. 
Doktor Feridun Nafiz bu zatın tercüme eylediği İtalyanca-Almanca 
külliyâtın aslını Viyana’da bulmuş ve merhumun tercüme-i hâli ile 
eserlerinin tahlilini hâvi pek mühim bir kitap yazmıştır.

Doktor Süheyl, Cerrahhâne-iÂmire adlı risalesinde bu kurumun ilk 
şeklim' dair faideli malûmât toplamıştır. Abdülhak Molla’nm çevirdiği bu 
işler üzerine Hazine-i Evrâk Sıhhiye dosyalarında kayıtlar vardır.

Cerrahpaşa Camii UL »): III. Sultan Murad’ın
cerrahbaşısı Mehmet Paşa’nın Mimar Sinan’a yaptırdığı meşhur camidir. 
En güzel âbidelerimizdendir. Hazine-i Evrâk’ta bu caminin tarihini 
aydınlatacak haberler ve kayıtlar vardır. [Evkaf dosyaları].

Ceride odası Alajl ojjja): Eski Türk teşkilâtında Mâliyeye bağh 
bir kurum idi. Memleketin nüfus ve mahalleler kaydını bu oda yapardı. 
Sonraları oda, kaldırılmışsa da nüfus kaydı tabiatı ile devam etmiştir. 
Ceride odası sözü yok iken memleketin köylerine kadar her tarafını 
gezerek nüfüs, arazi ve emlâk ile ev, dükân, cami... gibi binaları yazıp 
istatistiklerini yaptıran (^Ll jaj) idi. Bu emanetin her vilâyette ve her 



OSMAN ERGİN 17

mühim sancakta ayrı ayrı j^) tahrir kolları vardı.
bunlar sayesinde yazılmıştır. [Defter maddesine bak.]. İlk İstanbul 
istatistiğini yaptıran Fatih Mehmed Han’dır.

Cev (j* <»): Cev, arpa demektir. Arpa işlerine bakana da arpa
emini derler, fakat resmi yazıda Arapça ve Farsça kelimelere özenerek 
“emin-i cev” diye yazarlardı.

Arpa eminlerinin defterleri, iktisat tarihini alâkadar eder.
Cevâli (^1^): Suriye, Mısır vesikalarında ve oralardan İstanbul 

divanına gönderilen tahrirat ve defterlerde çok geçer. Hıristiyanlardan, 
bazı kere de aşiretlerden alman vergidir. Bizde cizye yerini tutar.

Cezayir ocakları Türklerin Tunus ve Cezayir
topraklarında kurdukları pek eski birer ocakdır ki şan ve şerefle İspanyol, 
İtalyan, İngiliz, Fransız donanmalarına karşı gelmiştir. Avrupa usûlünde 
yeni çıkan gemilerin silâhları ile son zamanlardaki idaresizlik yüzünden 
ocak sönmüş, Cezayir, Tunus Türk ve İslâm elinden çıkarak Fransızların 
eline geçmiştir. Cezayir ocaklarının şanlı deniz yiğitlerini İzmir, Aydın, 
Rodos, Antalya, Adana delikanlıları teşkil ederdi. Arada sırada Cezayirdcn 
müsellah bir gemi gelir, bu yalıları dolaşır, gönüllü toplardı. Ocak, Türk 
hükümetinin kol ve ayağı olduğu için böyle gönüllü toplanmasına devlet, 
tabiî ses çıkarmazdı.

Cezayir ve Tunus ocaklarının başında bulunanlara Türkçe dayı 
derlerdi. Bir iki yüz yıl bunlar işleri iyi çevirdiler. Avrupa donanmalarını 
yendiler. Yüz aklılığı kazandılar. Sonraları Osmanlı hükümetinin 
gönderdiği valileri dinlemediler. Derken Cezayir ve Tunus ocakları 
arasında da geçimsizlik, çekememezlik başladı. Barbaros Hayreddin’in 
kardeşi çjjjl) Mısır hükümdarı zamanında Cezayir’den
Mısır’a gemilerle gelip hizmet etmiştir. Her iki kardeş önce Anadolu’dan 
Cezayir’e gitmişlerdi. Sultan Selim Mısır’ı alınca Oruç Gazinin kardeşi 
Hayreddin de Osmanlı hizmetine girdi. Kanunî Süleyman, Hayreddin’i 
(L> jhjjü) yani Deniz Bakanı yaptı.

Hazine-i Evrâk’ın Bahriye dosyalarında Cezayir ocaklarından gelen 
ve oraya gönderilen tahrirat ve fermanlar üzerine kayıtlar vardır. Şu 
kitaplara bak. Saffet Bey, Mezemorta Hüseyin Paşa; Fevzi, Türklerin 
Deniz Muharebeleri.

Cihât Herkesin kullandığı manâda değildir. Eski
vesikalarda vazife demektir. Hattâ çok defa dini vazife manâsmadır. Onun 
içindir ki evkâf kayıtları, ile doludur: “Müezzinlik ciheti,
tedris ciheti, mütevellilik ciheti, hatiplik ciheti, su yolculuk ciheti, 
imarette ahçılık ciheti” gibi.
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Cihât idaresi bu gibi vazifeleri tevcih eden idare demektir. Tabir 
kaldırılmışsa da iş, vakıf kayıtlar odasına havale edilmiştir.

Cundibaşı Süvarilik, binicilik işlerinin en yüksek
b.r k.mı, yerine göre bütün süvari kıtaları kumandanı. İstanbul’da okçuluk 

idmanları için geniş bir ¿jl) yapıldığı gibi şehir içinde de cundi 
meydanları açılmıştı. Kadırga tarafında “Cinci Meydanı” denilen yer 
bunlardandır. Türklerin cündiliğine dair en iyi haberler, Uzun 

ıdmsi'nm ’sinde ve meşhur (^_^)’un (ol >JI Ai^J’ı ile

Mısır’da hizmet eden Türk silâhşörlerinden cundibaşı (bü nın 
ı<)29*da yazdığı Fevaid-i Gaza risalesindedir. (Bak. Tarih-i Osmanî 
Fm-ummi Mecmuası). Mustafa Ağa, 990 tarihinde yapılan Padişah 

m ınde altmış dört gün spor idmanı yapıldığını ve Sultan Ahmed’in 
■ ur kendisine seksen altı türlü idman gösterdiğini yazıyor. [Bak. 

Ok Meydanı maddesine].
Cürüm ve cinayet resmi j e»): Tımar usûlü yaşadığı

.imanlar bir toprakta olan bir kabahat ve cinayet üzerine tımar sahibine 
a\ rica verilen para demektir. O vakitler, hükümet idare ve inzibat işini 
■ i;-ar sahiplerine bırakmıştı. Elbet onların kanunda yazılı olan bir takım 

imi almaları doğru idi. Çakırcıbaşı (^L? Bu vazife saray
teşkilatındandı. Padişahlar, Abdülhamid zamanına kadar askerî ve 
emmastik terbiyesini bırakmamışlardı. Kuş ve yabanî hayvanlar avlamak, 
atıcılık idmanı yapmak için günlerle ormanları, ovaları gezerlerdi.

Çakırcılar, şahin beslemekle mükelleftiler, bu sınıfın dahi ayrı 
tımarları vardı.

Camlıca Eski Türk gemilerinden bir nevidir.

Canice Darphânesini 4aOla.): Bosna’da idi, orada
çıkan bir maden yüzünden darphâne yapılmıştır. [Bak. Ahmet Tevhid 

O. j j5 cjKHalil Ethem oKj^].

Çapkın (jjLLa.): İyi atlardan bir nevine derlerdi. Padişahlara 

hediye edilen atlar arasında böylelerine dair kayıtlar vardır.
Çalmacılar ^Ia): Vakti ile yapılan bir nevi Türk kumaşı

idi. Üsküdar, Bilecik, Bursa’da pek güzelleri çıkardı. Hele Üsküdar’da 
yüzlerle tezgâh vardı. Avrupa eşyasının şimendifer ve gemilerle Türkiye’ye 
sökün etmeye başladığı son yüz yıl içinde hepsi sönmüştür. Çatma 
dokumak Türk kadınlarının İktisadî ve bediî bakımdan ne verimli bir 
terbiye vasıtası idi. Avrupah seyyahlar, Türk evlerinde artık hiç kalmamış 
olan çatma ve kumaşlardan hangisini tesadüfen bulsalar alarak müzelere 
hediye ediyorlar. Kıymetli örtüler, yastık yüzleri ve göğüslükler çatmadan 
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yapılırdı. Sade, Kılaptanlı ve başka türlü nevileri vardı. Çatmacılar zengin 
bir bölüktüler.

Topkapı Saray Müzesinde nefis Türk çatmalarından birçok elbiseler 
vardır.

Çarhacı Eski yeniçeri kurumlarmdandır.

Çav (jU): İlhanî vesikalarında geçer, kâğıt para demektir. VassaJ 

Tarihi bu paranın iktisat ve siyaset üzerine tesirini tafsil eder. Selçukîler 
zamanında kâğıt para üzerine Keykavus’un 615 tarihli vakfiyesinde pek 
mühim kayıt vardır. [Bak. H 0= A Ak • a 4 Jk]

Çavuşbaşı Sarayın divan günleri işlerinde
kullanılan çavuşların başı. Eski teşkilâtımızda İstanbul’da umûm polis 
müdürlüğü yoktu. Şehir, iş ve semt itibarı ile ayrılmıştı. Saray zabıtası, 
çavuşbaşı ile bostancı başının elinde idi. Bostancıbaşı, boğaziçi zabıtasının 
da âmiri idi. İstanbul şehrinin zabıtası yeniçeri ağasına, belediye zabıtası 
intisap ağası vasıtasıyla İstanbul kadısına, Kasımpaşa ve Beyoğlu zabıtası, 
kapdanpaşaya bağlı idi.

Çelenk (dik): (û^’ların eski örneği idi. Altın ve gümüşten yapı
lırdı. Bu mevzûda işlenmeye değer vesikalar vardır.

Çeltik, tük (dik 4djik): Pirinç ve tarlalarına derler. Çeltik 
mukataası iltizamla verilen pirinç işlerine derlerdi. Çeltikciyan-ı hâssa, 
saray için pirinç yetiştirenler ve yerine göre iltizam ile alanlar demektir.

Çepni (cr^): Meşhur Türk aşiretlerindendir. Yaz kış yerlerini 
değiştirirler. En çok Trabzon ve Sivas arasında yaşarlar. Bir kısmı İzmir ve 
Balıkesir topraklarında göçüp konarlar. Boylu boslu, canlı kanlı 
Türklerdir. Bunların bölükleri, reisleri, nüfus sayısı, vergi miktarları 
yukarıda geçen yerlerin defterlerinde yazılıdır.

Bu Türk ulus ve oymakları üzerine divan kayıtlarından bazıları, 
risale sonunda görülecektir.

Çepni, Afşar ve başka göçebeler, Anadolu iktisadında değerli bir yer 
tutmuşlardır. Besledikleri hayvanlar, millî zenginliğin fideliğidir. İki 
Alman âlimi, büyük dünya savaşında Anadolu Türkmenleri arasında 
dolaştılar ve pek çok bilgi elde ettiler. Hâbil Adem, Türkmen Aşiretleri 
adındaki eseri bu iki âlimin kitabından tercüme etmiştir. Şu kitaba da 
bak. Ali Rıza, Anadolu Aşiretleri.

Çekdiri Eski denizcilik ıstılahıdır. Bir nevi gemi. Bu ve

başka eski gemiler üzerine bak. Kâtib Çelebi jUJ, Fevzi, Deniz 

Muharebeleri.
Çeribaşı Çingenelerin başına böyle denmek, son

zamanlarda âdet olmuştur. Eski vesikalarda bu manâda değildir. Bütün 
yaya = piyade askerlerin bölük başlarına çeribaşı dendiği görülmektedir.
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Çeşni Farisî’dir. Göz demektir. Fakat eski bahriye

\ (-sikalarımızda tersânede gemilerin kızaklar üzerinde durduğu büyük 
sundurmalara derler. Kayıklar ve orta gemiler için de çeşmler vardı.

Çeşme (<^): Çeşmeler, Türk sanatının her yerde göze çarpan 
örneklerindendir. Türkler, çeşmeleri yalnız su içmek için değil güzellik 
sanatının sergisi olmak üzere yaptırmışlardır. Selçuk çeşmelerinin çoğu 
mahvolmuştur. Osmanlı çeşmelerinin en güzelleri İstanbul, Bursa, Edirne 
şehirlerinde görülür. Terkos kumpanyası türedikten sonra İstanbul 
çeşmelerinin pek çoğunun suları kesilmiş, kendileri de harap olmuştur. 
Bunlara ölen bir sanatın son yadigârları diye bakarken insanın yüreği 
eriyor.

Gerek Evkaf dairesi gerek Hazine-i Evrâk dosyalarında tarih 
kitaplarımızda yazılmamış birçok çeşmelerin adları görülür.

Doktor Profesör Akîl Muhtarın yardımcılarından Doktor Fehmi, 
nice yıllar emek çekerek İstanbul’un her semtini gezmiş ve dört binden 
t a/la çcsıne kitâbesinin fotoğrafisini çıkarmıştır. İstanbul’da bu kadar 
çeşme kaldığını kimse tahmin edemiyordu. Eski Türk kadınlarının ma
hallelere su getirtmek, hayvanları suvarmak, herkese bedava olarak iyi su 
içirmek gibi temiz niyetlerle yaptırdıkları çeşmeler ayrıca tedkik 
mevzuudur. İstanbul’a güzel sular getirterek hayrât yapan Türk kadınla
rının adlarını Zeyide s. 458-460’da okumak mümkündür. İstanbul’da 
Tnpkapı Sarayı önünde Sultanahmet Çeşmesi’ni Mimar Mehmet Emin 
\ga yapmıştır. Pek haşmetlidir. Sene 1141. Bu çeşmenin kitâbesi, Türk 

edebiyatında bir inci kadar kıymetlidir. Yine o devirde Üsküdar’da 
Dkelcbaşı ndaki cami karşısında ulu bir çeşme yapılmıştır. Sadrazam 
Nevşehirli İbrahim Paşa’nın Üsküdar’da yaptırdığı kırk güzel çeşmeden 
en haşmetlisi budur.

Bu çeşmelerden bir kısmının kitâbesini İstanbul Türk şairi Nedim 
yazmıştır.

Tophane’de I. Sultan Mahmud zamanında yaptırılan meşhur çeşme 
ile Unkapanı’nda Valide Sultan Çeşmesi, Kabataş’ta karakol arkasındaki 
sırtta sadrazam Ali Paşa Çeşmesi, Bağçekapısı’nda banka yanında Turhan 
Valide Çeşmesi ki Mimar Kasım Ağa’nın eseridir, işte bu altı çeşme, 
Türklerin en güzel eserlerindendir. [Bak. 1. Raif, Mirat-ı İstanbul, 2. 
Osman Nuri, Belediye Mecellesi, cilt 5., 3. Şehremaneti sular idaresinin 
kitabı]

Çeşnigir (>^4^): Bazan Çaşnigir şeklinde de yazılır. Padişahın 
sofra takımını idare eden adam. Çeşnigirlik, itibarlı bir rütbe idi. 
Bunlardan birçok idare ve savaş adamları yetişmiştir.

Gerek Selçuk vesikalarında, gerek saraylara dair kayıtlarda 
çeşnigirler görülür.
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Çift Bozan (jl Jjj Tarlasını ekmekten vazgeçenlere böyle der

lerdi. Bunlardan bir (^j) alırlardı. Kanunnâme-i Süleymanî’de buna dair 
fıkralar vardır.

Çıkma Saraydan taşra hizmetine çıkmak demektir.
Bostancılardan veya başka ocaklardan sırası gelip bölüğe, alaya çıkanlar 
için de böyle denirdi. Sarayda büyüklerden birinin valilik, defterdarlık, 
yeniçeri ağalığı gibi itibarlı vazifelere tayinleri hâlinde kaç akçe ile 
çıkacaklarına dair eski kayıtlarda malûmât vardır.

Çıkmak, bir de halk arasında kullanılır. Hamamlarda yıkandıktan 
sonra dışarıya çıkarken sırta konulan büyük havluya da öyle derler.

Çingene (‘□ila.): Çingenelerin bile mükemmel istatistikleri yapıldı
ğını Fatih zamanından başlayarak gelen kayıtlardan anlıyoruz.

Bunlardan muharebe zamanları nakliye işlerinde çok istifade 
edilmiştir. Defterlerde hep Kıbtiyân (¿LM) diye anılırlar.

Çiçekçiler Eski kitaplarla vesikalarda şûkûfeciyan ve
ezhariyan diye yazılmışlardır. Tarihlerimizin adlarını yazmaya tenezzül 
etmedikleri bu bediî adamların hiç değilse bazılarını tesbit eden bir iki 
merak ehli gelmiştir. Bunlardan en meşhuru Şehremini Camii Hatibi

Hacı Mehmet Ubeydî’dir ki ıııo tarihine kadar gelen çiçekçilerin 
en çok tanınmış olanlarını kayıt etmekle Türk sanat tarihine gerçekten 
hizmet etmiştir.

Ubeydî çiçek meraklılarını 202 olmak üzere zikrediyor, 105’i sağdır 
diyor. En eskisi olarak meşhur jEfendi’yi yazdığına ve onun da 
982’de vefatına göre daha önce gelenlerden kimseyi işitmediği anlaşılmış 
oluyor... O, bu adamları Alfabe sırası ile kaydetmiştir. Biz bazılarını seçtik. 
Tafsilini görmek için Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde 4079 numaradaki 
eserini okumalıdır.

Ebu’s-Suud, 946’da Budin fethinde bulunmuş ve Budin defterine 
yazılan kıymetli mukaddemeyi tertip eylemiştir. Pek meşhur Türk 
âlimidir. Ebu’s-Suud Nerkisî denilen sarı ve beyaz iki çiçek yetiştirmiştir. 
Tesbit edeceğimiz adamların adları yanındaki kayıtlar, yetiştirdikleri 
çiçeklerin öz Türkçe olanlarını gösterir. Türkçe olmayanları yazmadık.

- İlyas oğlu: İplikli Sarı - Sofu Ahmet “Sofu kabağı”, “Dede kabağı ”, 
bunun çiçek soğanlarını hekimbaşı vesâir zatlar alarak çiçekler yetiştir
mişlerdir.

- İbrahim Hanzâde “Kırlangıç” denilen çiçek; altı nevi “lâle" de 
yetiştirmiştir: “Dere moru” bunlardandır. “Ağustos buhuru” ilk önce 
bunun bahçesinde türemiştir.

- Aşçı Hüseyin (Jî nı bu bulmuştur.
— Üsküdarlı Mehmet Çelebi, “yeşil melek”.
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Eyiiplü İbrahim Bey, “yüksek kadeh, kadeh çiçek, al kırlangıç”.
- Özün Ahmet, “katmer kehriba”. Onaltı başlı eşsiz bir sünbül dahi 

yetiştirmiştir.
İsmail Efendi
Ahmet Çavuş, çiçeklere ad kor. Seyyalidir, çok çiçek ve kuş sever.

- Cerrah Ahmet Çelebi, çivit mavisi sünbül ile bir de mor karanfil 
yetiştirmişdir.

Behram Bey, Bosna’dan çiçek getirmişdir.
Yusuf Efendi, kırmızı buhuru İstanbul’da ilk yetiştiren budur. (Ve

fatı 1063).
Eyüplü balıkçı Safer, (>¡3 J^) vesâire... Sağlığında kimseye

\ ermezmiş, ölünce metrukâtından almışlar.
Bekir Ağa, Kıbrıs ve Girit lâleleri meraklısı.
I lattat Bekir Ağa, Algülgûnî karanfil bunundur.
Piri Paşa oğlu Cemal Bey, dört karanfil yetiştirmiştir: Al beyaz, 

awa gülü, gülpenbe, (^l ^). On bir buhur çiçeğine, yirmi dört Türk 
lâlesine ad koymuştur.

Tezkereci Hacı Mehmet Efendi, 65 zerrin, 17 Türk lâlesi, bir tane 
yj» yetiştirmiştir.

- Cin Ali Çelebi, karanfil yetiştirmeyi sever. leylakî (Ljj) ziba 

t e) yakutî adlı karanfiller onundur.
Hacı Salih, çiçek tohumu bakımından Efrasyâb hâzinesine mâlik 

gibidir.
Recep Usta, başpehlivandır, okçuların nâmlılarmdandır. 

Hasbahçenin üstadıdır.
- Şeyhzâde Ali Çelebi: Tohum sahibidir fakat çiçeklerine ad koy ağa 

eceli müsaade etmedi, ölümünden sonra tohumları da mahvoldu.
- Uzun Musaoğlu, Şehremini imamı Mustafa Efendi, Hendese ve 

mimarlıkta tektir. Türlü türlü ağaçlarla çiçekleri vardır. Eski tohum 
sahiplerindendir. Fakat ad koymamıştır.

- Solak Ahmet Çelebi, Eski çiçekçiler piridir.
- Sarı Abdullah Efendi, Reisülküttaptır. 1058 tarihli berât ile 

zamanının çiçekçiler başbuğu olmuştu. Yedi türlü zerrin
yetiştirmiştir. Vefatı 1071’dedir.

- Rumeli Kadıaskeri Seyit Ali Efendi 1107’de beş başh bir al 

katmer sünbül yetiştirmiştir ki Ul jj □ili Nakkaş İbrahim Ağa ve diğer 
iki zatın şehadeti ile tesbit edilmiştir.

- Anadolu kadıaskeri Seyit Osman Efendi, son derece çiçek 
meraklısıdır.

- Kadrioğlu Ali Ağa, adı konulmayan çiçekleri hesapsızdır.
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Fennî Avcı Sultan Mehmet zamanında Boğaziçini tasvir eden 
bu şair, edebiyat kadar musiki ve çiçek sever idi. Yetiştirdiği çiçekler 
arasında Ijj Fennî kırmızısı, ayva gülü meşhurdur.
Flemenk hazinedarından kendisine intikal eden iki çiçeği daha varmış.

- Fazlullah, Sultan Ahmet Camii hatibi, -kitâbet ve musikide üstad- 
havuzlu denilen Girit lâlesini yetiştiren budur.

- Fenarizâde Seyit Ahmet, İstanbul kadısı Sarı bektaş
adlı çiçeği yetiştirmiştir.

- Kalenderhâneli Hacı Mustafa Efendi, çiçekçilerin başıdır. >

Jb Nerkis ve karanfil tohumlarmmm âlâsı bundadır. Eyüplü Mehmet 

Efendi, Kapıcıoğlu, Kapıcı kehrübası ile > Jl) Al karanfil bunundur. 
Bu karanfili satarak kızının cihazını düzmüş diye meşhurdur.

Ali Çelebi, karanfilci, ıı çeşit karanfil yetiştirmiştir: 

gümüş fincan, tuğlu, alaca, (j^>j^) sorguçlu, (^î ^î) allı 
alaca bu çeşitlerdendir. (Vefatı 1104’tedir).

- Kazâz İsmail Çelebi, çiçek oyması kesmekte eşi yoktur. Üç çeşit 
karanfil yetiştirmiştir ki ikisi güvez karanfil, mor karanfildir.

— Koca Yusuf Efendi, nadir çiçeklere mâlik bir zat idi.
— İşlemeciler serçeşmesi Mustafa Çelebi, Kavukçu Mehmet Çelebi, 

Himmet beşe, kalaycı diğer Himmet beşe, Hüseyin beşe, okçulukta 
zamanının toz koparanı Şair İbrahim Efendi, kavukçu, diğer İbrahim 
Efendi, Beşiktaşlı Seyyah Mehmet Çelebi, Keresteci Ali Çelebi, 
Kasımpaşah Kör Muharrem, Gülcübaşıoğlu Mehmet Efendi,
Keresteci Hacı Mehmet Ağa dahi çiçek meraklılarmdandır.

- Köse Abdulah Çelebi, Kırımlıdır; meyvah ağaçlarla çiçekler 
âşığıdır.

- Mollâ Çelebi, Frengistan’dan gelen tohumla iki çiçek 
yetiştirmiştir. Diğer bir çiçeği için müverrih Âlî bir beyit söylemiştir.

- Muharrem Usta, meşhur LjU) Ayazma bahçesi üstadı
budur. Sayısız meyvalar, ağaçlar, çiçekler ve tohumlara mâlik idi. 
Müverrih Âli bunun için de bir kıt‘a söylemiştir. UjLİ) Ayazma

alacası adlı karanfili ile Muharrem Usta armudu

ve eriği meşhurdur.
- Ali Çelebi Üsküdarlı, 1097’de vefat etmiştir. Sarayda 

idi.
- Seyit Haşan Efendi, meşhur hattattır. Çiçek dostudur.

Nakkaş Emir Çelebi de öyledir.
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Natur Derviş, karanfilcilerin başıdır. Natur alı adlı karanfil 
bunundur.

- - >—□) Üsküdarlıdır, gül ve karanfil terbiyecisidir. Fakat

çiçek tuh umu ekmeğe heves etmemişse de gülünden pek çok
vtıştırmiştir. Avcı Sultan Mehmet, bu güllerin hepsini hasbahçeye 
d ı k 11 rı n i s t i r. (denilen karanfil bu zatındır.

Nuri Efendi, evkâf kâtiblerindendir. Türlü, türlü çiçeklere mâlikti.
Eyüplü; ziraatte üstad, meyva ve çiçek yönünden 

drlincyr mâliktir. Çiçekçilerin başbuğudur. Görülmemiş meyvalar ve 
çiçekler bu adamdan çıkar. Veli Efendi’nin evi açıktır. Her milletten adam 
gelir. Büyük ve küçük, onunla konuşmayı şeref bilir. Arap ve Acemden 
gelenler. Veli Efendi’ye iştiyakla gelir. Avcı Sultan Mehmet bile ziyaretine 
gelmiş ve baba diye iltifat etmiştir. Sayısız meyva ve çiçek yetiştirmiştir.
I ç gülü meşhurdur: jjü 19 zerrin ve 35
eeşit lale, üç çeşit sünbül ve sayısız zencefiller yetiştirmiştir.

adlı lâlenin kökü Frengistan’dandır. Fakat Veli Efendi eli 
ile ve bu adla şöhret bulmuştur.

- Ubeydî Efendi Çarhıfelek adlı çiçeği ilk önce Veli Efendi’de 
gördüm diyerek şu şiiri söylüyor:

<2İla

Bu çiçeğin öbür adı NjL dır.
- Yıldızzâde Mehmet Efendi, çiçek meraklılarının başı idi. ıııo’da 

ölmüştür.
- Yümnî Efendi, Kıbrıs ve Girit lâlesi yetiştirmekle meşhurdur. 

B.ıhası Kıbrıs kadısı olduğu için kendisi oradan getirmiş.
- Yeşilli Mehmet Çelebi Eyüplü’dür. Çiçek meraklısıdır. Mercan pâ- 

rc .ıdlı lâle bunundur. Çiçek meraklıları arasında Fatma Hanım ile Azizi 
Hanım dahi kaydediliyor.

§ Kimlerin yetiştirdiği belli olmayan çiçeklere gelince: Ubeydî 
bunları ayrı ayrı zikrediyor. Şu on çeşit gül onlardandır:

- Sakız gülü jsU, Edirne gülü <5^, yedi veren Lk.j,

rânâ ^y, yaya JS darçinî gül nasır gülü sadberk Jj

Van gülü Mısır gülü.
Sonra fulya ve yaseminleri gösteriyor. Tafsilât için kitabını 

okumalıdır.
Şu aşağıdaki çiçeklerin nevilerini zikretmeyerek yalnız cinslerini 

kaydediyoruz ki, bunların da menşei meçhuldür:
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Ağaç çiçekleri, leylâk, enva-ı zerrin, sünbül, kehriba, katmer, pulye, 
tuğ şahı, arı çiçeği, zanbak, zülf-i nigar, bağa, şekâik, Girit ve Kudüs 
lâleleri, zencefil çiçeği, şebboy, menekşe, karanfil, anberboy, hüsn-i Yusuf, 
gelincik, yonca, ekşi linion ekşi turunç...

Leylâklar arasında Hint ve Acem leylâkı da var. Sünbüller arasında 
Beç = Viyana, Bursa, Sofya, Kavala, Manisa, Şam, Fransız nevileri de 
zikredilmektedir.

Viyana’dan gelen arı çiçeği için Azizi Hatunun söylediği
şiir hoştur, sonu şudur:

4(5JJjc.

4^»» dul
Azizi, sen de gül keşfet
Bilirsin bu cihan, fani

Manisa zencefilinin nevileri tuhaf: demirci, tire

moru, ajjjI çivit ortası, Jiî > hurda ah, aSjjI Güvez ortası,

J^) yeşil kâse, hatip ah, (^1 btl üjh) hatip beyazı, lii □ jh

Davut ağa ah, ( Jİİ a2u Apti beşe ah, ^^1) aşçı beyazı, (

ls bölüklümoru, ((5 çelebi moru, » kara bıyık moru,

(ij auc) Ubeydullah moru.
Karanfillerin de ne tuhaf adları var. 1085 tarihine kadar karanfil 

daldırmağı kimse bilmezmiş. Yalnız “Kanırtmaç” sureti ile 
yetiştirirlermiş. O yılın Temmuzunda, Üsküdarlı Ali Çelebi, daldırma 
usûlünü koymuş. Bu zatın adı geçti, sarayın çiçekçi başısı meşhur üstad. 
Birgün sadrazam Mustafa Paşa meclisinde çiçek meselesi üzerine 
bahsolmuş. O devirlerde çiçek bedîiyâtı, hükümet mahfillerinde bile 
müzakereye yol açar bir millî terbiye ve iktisat işi olmuştu.

Sarı Abdullah Efendi’ye çiçekçiler başbuğu olarak verilen 1054 
tarihli ferman HadikatüF-Rüesa yazılıdır. Dikkata değer.

1110 tarihinden zamanımıza kadar geçen 250 yıl içinde yetişen çiçek 
meraklıları ile yetiştirilen Türk çiçeklerinin adım tesbit eden eserler 
meydana çıkarsa Türk bedîiyâtı ile Türk dili meçhul bir hazine bulmuş 
olacaktır. Tıbbiyenin Abdülhak Molla’dan sonra en değerli bir uzvu olan 
Hekimbaşı Salih Efendi son seksen yılın en meraklı adamlarından imiş. 
103 yaşında vefat eden müşir Fuat Paşa ve 90 yaşlarına kadar yaşayan 
Balıkhâne Nâzın Ali Rıza Bey merhumlardan öğrendiğime göre Koca 
Hüsrev Paşa, Kıbrıslı Mehmet Paşa, Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey, Hidiv 
İsmail Paşa, Mısırlı Kâmil Paşa, Zeynep Hanımefendi’nin bahçeleri 
yüzlerce, binlerce çiçeklerin sergisi imiş. Pek değerli çiçek mütehassısları 
dolgun maaşlar alarak bu bahçeleri tanzim ederlermiş. Büyükdere’de 
yetmiş yıl evvel yaşadığı söylenen adını unuttuğum bir Rum zengini de 
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hem I m k hem Avrupa çiçeklerinin meftûnu olup mükemmel bir bahçeye 
malık imiş. .Müşir Fuat Paşazâde Bay Esat Fuat’da yetmiş seksen yıl evvel 
yazılmış bir bahçe kitabı vardır ki bugün adları İstanbul lehçesinden 
t.unaum la silinmiş nice meyveler görüyoruz. Türk bedîiyâtı tarihî hars 
tarihimizin en meçhul kısmıdır. Bugün İstanbul’da Petrakî’nin bahçesine 
benzer bir tek bahçe kalmamıştır.

çini O^): Eski Türk sanatlarının en güzel bölümlerinden birinin 
mahsulü olan sırlı tuğlalar, tabaklar, kavanozlar, kâselerin adıdır.

[ emeli pek eski zamanlara kadar çıkan bu nefis sanatta Çinliler, 
orta \sya kürkleri, İranlılar, Asurîler ileri gitmişlerdir. Bizde adına çini 
denmesi de Çin’de ustalığın kemâlinden ötürüdür. Çinliler, Türklerle 
H-ı.ıber yaşadıklarından Çin sanatlarında daima Türklerin hisseleri 

. udıı Aurelstein ile Von le Coq’un Kâşgar, Turfan ve Koça şehirleri 
.maundaki harabelerde buldukları nefis resimler ve bazı çiniler, eski 

I m klenn medeniyetini tanıtmaya çok yardım etti. İslâmiyetten sonra da 

Iranda ve çini ocakları şöhret bulmuştur. Osmanlı Türkleri 
İ/mk, Kütahya ve İstanbul’da çini ocakları açmışlardır. Kâşân şehri 
çiniciliğin kaynağı olduğu için çiniye Farisî’de derler ve Hazine-i 

F\ i âk kayıtlarında J diye geçen sınıf, çini yapanları gösterir. Çin’de 
vapıhp Padişahlara hediye edilen üç dört yüz yıllık çini tabaklar, fincanlar, 
kaseler. vazolardan mürekkep kolekisyonlar Topkapı Sarayı’ndadır.

Bunların yer yüzünde en zengin kolleksiyonlardan olduğunu 
so\ lüyorlar. Sclçukîler zamanında bu sanatın ileri gittiği, Alman 
.ilimlerinden Sarre’nin Selçuk eserlerine dair aldığı fotoğraflardan ve Kon
sa nâmındaki kitabından anlaşılıyor. Selçuk camileri ile Sahip Ata Ü

Vezir Şcmseddin Vezir Karatay oJ’m mektep ve medreseleri
Selçuk çiniciliğinin şaheserleridir.

Bugüne kadar kimse Osmanlı çinileri üzerinde araştırma 
vapmamıştı. Topkapı Müzesi müdürü Bay Tahsin, bu boşluğu 
doldurmuştur. İngiliz Çini Sınaatı Cemiyeti’nin dergisinde neşreylediği 
mühim makale, kenarda köşede kalmış Türk çinilerinin kıymetini bize 
öğretmektedir. Bay Tahsin, Bursa’da Yeşil Türbe’den Fatih zamanında 
İstanbul çinilerine ve nihayet Sultan Mahmud zamanında yapılan Türk 
çinilerine kadar geçen safhaları millî numûneler üzerinde iyi tedkik etmiş 
ve vasıflarını tespit eylemiştir. Türk çinilerinin İznik, Kütahya ve İstanbul 
ocaklarında nasıl yapıldığına dair bugüne kadar Türkçe bir kitap 
görülememiştir. Kâşânlı bir âlimin 700 senesinde yazdığı Farisî risale 
Ilhaniler zamanında hangi maddelerden ve ne usûl üzere çini yapıldığına 
dair bir kaynaktır. Ayrıca tarafımızdan tercüme edilmiştir. 932 senesinde 
saray teşkilatına bağlı olan Kâşigerâm yani Türk çinicilerini tanımak için 
bak. s. 374. Kitabımızın sonunda da saray için İznik’te çini işlendiğine 
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dair 890 ve 997 tarihli vesikalar vardır. Türklerin İznik ve Kütahya’da 
yaptırdıkları çini tabaklar, kâselerin... en eskisi ve engüzelleri, nasılsa 
Topkapı Sarayında kalmamıştır. Kalan üç beş parçadan ibarettir. Atina’da 
Rum hayrât sahiplerinden Benaki’nin açtırdığı müzede ise güzelliği ile 
hayretler uyandıran İznik ve Kütahya çinilerinden düzüneler vardır şüphe 
yok ki bunlar, bir zamanlar millî sanat işlerinden nefrete başlayan 
kibarların sattıkları nefiselerden ve bir de sefalete düşmüş bazı Türk 
ailelerinin ellerinden çıkan birkaç asırlık koleksiyonlardan toplanmıştır.

Çinili Köşk (¿Uji Topkapı Sarayı’nın avlusunda ve Büyük 
Müze’nin önündedir. H. 877’de Fatih tarafından Âzerî sanatkârlarına 
yaptırıldığı çini kitâbesinde okunuyor. Bu girift kitâbe üzerine M. 
Cevdet’in bir risalesi vardır.

Bu eşsiz köşkün alm çini yazılar ve tuğlalarla bezenmiştir. Köşkün 
içersinde duvarlarda da firûze gibi mavi minalar üzerinde kitâbeler vardı. 
Romanyah bir mimara altmış sene evvel tamir ettirilirken herif bunların 
çoğunu çalmış ve bir kısmını da kireçle sıvamıştır.

İstanbul’un en eski çinileri, bu köşkteki çiniler olsa gerektir. Çünkü 
daha eski çinileri hâvi saraylar, köşkler, konaklar, yanmış yıkılmış camiler 
de harap olmuştur.

Ne yazık ki Türk-Âzerî sanatının bu pek güzel dikmeni Türk 
mimarlarınca İlmî bir şekilde tedkik ve tahlil edilmemiştir. Bu çinilerin 
İznik veya Şam’da yaptırılmış olması ihtimali çoktur. Tebriz’den 
getirtilmiş olması ihtimali daha azdır.

Fatih, İstanbul’da pek değerli mimarlar ve çiniciler bulundurduğuna 
göre belki de burada bir çini ocağı açtırtmıştır. Köşkün çividî zemin 
üzerine beyaz çini ile yazılmış kitâbesi muhteşem olduğu kadar girift ve 
altı yedi metre uzundur; okunması çok güçtür. Başı şöyledir:

...aSjûs ıiİİ3 jUl

Sonu şudur:

Sağ koldaki bedende sarı çini ile yazılmış bir çerçevede bu köşkün 
medrese olarak kullanılmış olduğu da Türkçe olarak yazılmıştır ki bu 
kadar güzel bir köşkün sarayda şehzadeler mektebi olarak telâkki edilmesi 
mantıksız sayılmaz. Çinili Köşk’ün önünde meydan vardı. Padişahlar, 
saray silahşörleri ile mıtrakçılarına burada idman yaptırırlar, birincilik 
kazananlara altın ve rütbe verirlerdi. Çinili Köşk, bugün müzedir. Anadolu 
ve İstanbul konakları ile camilerinde camcılık, çinicilik, sedefçilik, 
okçuluk, silâhcıhk divitcilik, billûrculuk gibi ince işlerden kalan nefıseleri 
göğsünde saklar. Türk yazıları ile birçok ciltler, bazı fermanlar dahi teşhir 
edilmiştir. Karamanoğlu İbrahim Bey’in imaretinden getirtilen çini 
mihrap ne güzeldir.
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Öbür maddelerden en çok göze çarpanları şunlardır:
Kıymetli halılar, iki büyük askı kandili, altın ve gümüş kakmalı 

zırhlar, tulgalar, silâhlar, şamdan, buhurdan, kilit, sahan, ibrik gibi nefis 
işler. Sorguçlar, mühürler, yüzük taşları... Bir camlı dolap içinde 
cevahirle bezenmiş ve safhaları yeşim taşından iki buhurdan, altın tepsi, 
\ ardır. Üzengilerin envai da sanat nâmına birçok düşünceler doğurur.

Sultan Mecid zamanında Beykoz’da açtırılan billûr fabrikasının 
. apt ı.;ı ve çeşni-i bülbül denilen çiçeldikler tabaklar, kupalar...

Sdçukîlerden Keykavus'un ufak bir rahlesi ile Mısır Türk 
hükümdarlarından Seyfeddin Kılavun nâmına yapılan kandil, şamdan, 
buhurdan gibi nefiseler de buradadır. [Bak. Ata Tarihi, Silâhtar Tarihi, 
Müze Rehberi].

Çırak çıkarmak Bütün Türk sanatlarını manevî bir
baz ile bağlayan ahilik veya fütüvvet mesleği, her sanatın bir “Pir ”dcn ışık 
aldığını ileri sürer. Bu cihetle 32 sanatın ve bir bölüme göre 24 sanatın 
birer piri vardır. Fütüvvetnâme Â-Lujiâ denilen nizâmnâmeler işte bu 
¡Hilen gösterdiği gibi her bir sanatta basamaklar olduğunu ve usta 
olmadan çırak ve sonra kalfa olmak âdabını da söyler. Eski sanat 
ocaklarının yalınız sanat değil bir de İnsanî faziletleri öğretir, erdem 
tarlası olduğu, bununla anlaşılır. Fütüvvetnâme maddesinde tafsil 
edilecektir ki sanat ocaklarında 124 maddelik fazilet nizâmnâmesi 
b 1< 111 İcrdi. Bu âdab içinde çırakların nasıl yetiştirileceği de yazılıdır. 
Map muharrirlerinden Ilyas ibn Abdullah Suriye’de çırak, kalfa, ustalık 
adabı ile esnaf loncalarını 1882’de Leiden şehrinde toplanan Müsteşrikler 
K.-ugrcsi'ne verdiği risalede teşrih etmiştir ü^’de bu risalenin en mühim 
kısmı münderiçtir. Keza M. Cevdet de Çobanoğlu Yahya 
Fütiivvetnâmesi’nden alarak 1335’de Büyük Mecmua’da ahîlik teşkilatını 
ve sanat âdabını yazmıştır. 1338’de Belediye Mecellesi sahibi Bay Osman 
Nım. bu kitaba, Bay Esad’ın Siroz’da 24 sanat teşkilatına ve çırak, kalfa, 
usta yetiştirmek merasimine dair pek canlı makalesini koymuştur. Osman 
Nuri, esnaf hakkında ayrıca izahât dahi vermiştir.

İstanbul’da kaç nevi sanat ocağı bulunduğunu JL’de münderiç 932 

ve 954 ve 1017 ve 1091 tarihli istatistikler öğretir.
Evliya Çelebi’de de 1046 tarihli İstanbul tahrirî vesilesiyle tafsil 

edilen esnaf bahsine ve Fütüvvetnâme-i Kebirden nakleylediği parçadaki 
çırak merasimine bakmalı.

1034'de Bursa’da kaç nevi esnaf mevcut olduğu kitabımızın istatistik 
maddesinde tafsil edilmiştir. Çuha maddesinde dahi yalnız adları 
yazılmıştır.

Cizye (<*>): 1272 senesinde Islahat Fermanı çıkıncaya kadar gayri 
müslim tebaadan alman askerlik parasıdır. Tabiîdir ki arazi, emlâk, ticaret 
ve sanat rüsûmu bunun içinde değildi. Onlar ayrıca alınırdı.
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Bu tarihte gayri müslimlerin de askere alınarak cizyenin lâğvedilme
si takarrür etmişse de yapılamamıştır. Ancak cizye kelimesi yerine Jûj

denilmiştir. Eski Türk vesikalarını okurken bu noktaya dikkat 
etmelidir.

Cizyenin miktarı, paranın fiyatı değiştikçe az çok değişmiştir: 
Hazreti Ömer zamanında gayri müslimlerin papasları, kadınları, ço
cukları, ihtiyarları vergi vermemek üzere gayri müslimler üç dereceye 
ayrılmıştır: Zenginlerden kırk sekizer dirhem, orta hallilerden yirmi 
dörder dirhem, kazancı en aşağıda olanlardan on ikişer dirhem alınmaya 
başlanmıştır. Fakat daha sonraları bir dirhem nekadar para ediyorsa o 
hesapla verilmiştir. Selçukîler, Harezmîler, Artukîler, Atabeylerle, Suriye 
ve Mısır Türk devletlerinde ve bütün İslâm hükümetlerinde de bu farklar 
kendini göstermiştir.

Osmanlı Türklerine gelince: 1249’dan evvel halis gümüşün dirhemi 
bir kuruş sayılarak birinci bölük cizye 48, İkincisi 24, üçüncüsü 12 kuruş 
olarak alınmıştır. Fakat 1250’de gümüş fiyatına göre 60, 30, 15 üzerinden 
hesap edilerek 1272 senesine kadar yirmi iki yıl böyle alınmıştır. Fakat o 
tarihte, adına bedel denerek başka hesapla yürütülmüştür. Tafsilât, Sudi 
Efendi’nin Defter-i Muktesid’indedir, (cilt 1, s. 123).

Bazı yerlerin cizye paraları bazı padişahlarla vezirlerin evkâfma 
bağlanmıştır. Köprülü oğullarından Fazıl Mustafa Paşa cizyelerin vakıf 
sayılanlarını dahi hep bir elden toplatmak üzere hepsinin evvelâ cizye 
kalemine getirilmesini ve vakıflara bağlı cizyelerin de o kalemden 
istenmesini iktisat ve adalet bakımından daha doğru bularak ıslahat 
yapmıştır.

Cizye kaleminde toplanmış paralardan vakıflar hesabına ayırt edilen 
paralara derler ki siyakatla yazılmış defterlerde çok geçer.

Fazıl Paşa, cizyelerin jb ların mühürleri ile mühürlenmiş 
pusulalarla değil, hükümetin resmî mühürleri ile mühürlenmiş kâğıtlarla 
alınmasını emretmiş ve üç bölük cizye için ayrı ayrı mühürler 
kazdırtmıştır. Mühürlerin tarihlerinin her yıl değiştirilmesini emrederek 
bir yıl beyaz ve bir yıl da elvan kâğıt çıkartmıştır. Cizyelerin miktarı bu 
kâğıtlar üzerinde yazılıdır. Mühürler defterdar ile muhasebecinindir.

Hazine-i Evrâk’ta böyle birçok elvan kâğıtlar zuhur etmiş ve 
bunların mahiyeti memurlara izah edilmiştir. Bu mühürler, Türk 
hakkâklığı tarihini de ışıklandırır. Fazıl Paşa cizye hesabında zamanının 
gümüş fiatını düşünerek birinci bölük için 4, ikinci bölük için 2, ve üçüncü 
bölük için 1 alınmasını emir eylemiştir. Tabiîdir ki bu emirler,
hukukçularla istişareden ve padişaha da meselenin arzı ile müsaadesi 
alındıktan sonra verilmiştir.

Cizyeler, hükümetin resmi memurları vasıtasıyla değil o vakitler her 
yerde âdet olduğu üzere mültezimler vasıtasıyla alınırdı. Her vergi ve 
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resimde olduğu gibi haksızlıklar da olurdu. Şikâyet edilince icabına göre 
m.ıh.illi mahkemelerince veyahut İstanbul’dan mübaşir yani müfettiş 
yollanarak tahkikat yapılırdı.

Cizye-i gebran (JjjS Hıristiyanlardan alman cizyenin adı- 
na Türk vesikalarında böyle denmiştir. Gebr ateşperest, demektir.

Bu tabir, evvelâ Iran ateşperestlerinden alman cizyenin adıdır. 
Sdçuki defterlerine ve ondan sonra garp Türklerinin mâliyesine geçmiştir 
kı \nadoluda mccusî olmadığı hâlde Hıristiyanlardan alman cizye de 
resmi defterlere cizyei gebran diye kaydedilmiştir. Yahudilerden alman 
cizye ise *<¿3^ diye yazılıdır. Eflâklarla Macarlar, Sırplar,
Bulgar'lardan alınan cizyelerin defterleri eski Rumelinin nüfus ve iktisat 
tarihini şiddetle alâkadar eder.

Macar alimi Karaçon bu nevi vesâik üzerinde dört yıl çalışmış ve 
i nikler devrinde Macaristan mâliyesinin temelini bu türlü kayıtlardan 
çıkarmıştır. (Tarih Encümeni Mecmuası, sene 2, s. 516).

Çuha Türklerin eski sanallarındandır. İstanbul’da,

Bursa’da, Edirne’de, Selanik’te âlâları yapılırdı. Hazine-i Evrâk 
kantlarında olsun, şer’î sicillerde olsun çuha yapılmasına, çuhacılara, 
çuhacılık imtiyazlarına dair birçok dağınık emirler ve hesaplar vardır. O 
kayıtlardan çuhaların envaını, çuhacılarla başka sanat sahiplerinin hukuk 
davalarını, çuhacıların en değerli başlarını, her devirde çuhaların 
fiyatlarını öğreniyoruz. Gene o kayıtlar yardımı ile anlıyoruz ki 
çuhalarımız Avrupa’nın muhtelif yerlerine gönderildiği gibi Venedik, 
En ansız, İngiliz çuhaları da Türkiye’de sürümlü idi.

- Çuha narhı: çuha yapanların fiyat değişmesinden zarar görme
mesi için her yıl, İstanbul’da ve her sanat şehrinde kadılar, sanatkârlar, 
kâhya ve yiğitbaşıları ile daha lâzım gelenler karşısında narh koyarlardı. 
Bu narhlara dair kayıtlar iktisat tarihimizi ışıklandırır. Biz bunlardan 
şimdilik yalnız bir tanesini ve mahsus Bursa sicillerinin 1034 Şaban tarihli 
bir kaydını alıyoruz. Bu vesikada ekinciler, ekmekçiler, kasaplar, 
yemişçiler, bakırcılar, haffâflar, postalcılar, aşçılar, ketenciler, kazazlar, 
abacılar, kumaşçılar, kumaş kaftancılar, futacılar, peştamalcılar, 
takyeciler, bezzazlar, boğasiciler, attarlar, çuhacılar, terziler, 
yorgancılar, kilimciler, debbağlar, manavlar, keçeciler, saraçlar, 
semerciler, pamukçular, nakkaşlar, keresteciler, nalbantlar, çömlekçiler, 
oduncular, terlikçiler, demirciler, nalıncılar, hasırcılar, sabuncuların 
saylavları ile kadı huzurunda müzakereler yapıldıktan sonra biçilen 
fiyatlar mükemmelen yazılıdır. Eski tarihçilerin görmek istemediği nice 
nice iktisad ve hukuk haberlerini sicilciler noktası noktasına günü gününe 
yazmışlardır.

Bu, Evliya Çelebi’nin umûm İstanbul için 1046’da yapılan istatistik 
arasındaki esnaf tahririnden 12 yıl önce Bursa’da yapılmış pek mühim bir 
istatistiktir.
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Biz bu kayıtlardan burada yalnız çuhacılar ve çuhalara dair olanları 
dercediyoruz. Öbürleri, diğer maddeler sırasında kaydolunacaktır. İlâve 
edelim ki 1034 senesinde yine bir para emri vardır. Bunda kâmil kuruşun 
80 akçe ve esedî kuruşun 70 akçe demek olduğu yazılmıştır.

Âlâ çuha 60 çile, endazesi 250 akçe
Âlâ meneviş çuha 60 çile, endazesi 450 akçe
Âlâ kırmızı çuha 60 çile, endazesi 480 akçe
Âlâ siyah çuha 70 çile, endazesi 400 akçe
Kırmızı çuha 70 çile, endazesi 260 akçe
Poturlu çuha 120 akçe
Edirne çuhası, poturlu 70 akçe
Halep çuhası 70 akçe
Sakız kemhası miski ve mor 120 akçe
Sakız kemhası heft renk ve nefti 110 akçe
Sakız kemhası kırmızı 140 akçe
Bursa kemhası kırmızı 100 akçe
Bursa kemhası heft renk ağır 150 akçe
Bursa kemhası kırmızı ağır 160 akçe
Bursa’da sakız hesabında işlenen kemha, heft renk 85 akçe
§ Şimdi Avrupa’dan gelen çuhalara geçelim:
Prankon çuha âlâ, mavi 300 akçe
Prankon çuha 60 çile mor, yeşil 250 akçe
Prankon çuha 60 çile meneviş, mavi 250 akçe
Londra çuhası âlâ 150 akçe
Venedik çuhası 100 akçe
Atlas, frengi heft renk 185 akçe
Atlas, frengi kırmızı 220 akçe
Atlas, frengi konton, kırmızı 180 akçe
Atlas, frengi konton (Bursa’da işlenen) 120 ve 140 akçe
Frengi hâre telli kırmızı, heft renk 240 akçe
Sarıhare 130 akçe
Turfanda hare 320 akçe
§Biz yalnız adları, nevileri, fiyatları aldık. Yoksa her bir çuhanın 

endaze taksimatı ve çakşır fiyatı da tafsil edilmiştir. Bu, sanat tarihimizin 
ne güzel aynasıdır. Dikkate lâyık iki nokta daha var: Prangon çuhasının 
300 akçe oluşu ve Bursa’da sakız ve konton çuha ve atlasının da 
yapılabilmesi.

Çuhaların en iyileri İran, Orta Asya, Suriye, Mısır’da ve hâssaten 
İstanbul, Şam, Bursa, Edirne ve Selânik’te yapıldığına ve Avrupa’ya dahi 
gitmesine rağmen İtalya, Fransa ve İngiltere’de yapılan çuhalar şarkta 
sürülüyordu. Çuha boyamak için Türk boyasına, ipliğine, Türk şapına 
ihtiyaçları kalmıyordu. Nasıl ki gitgide Venedik, Fransız, İngiliz çuhaları 
üste çıktı, son yüz yıl içinde bütün Mısır ve Türk çuhalarını da piyasadan 
kaldırdı. İstanbul’un fethine yakın H. 845’de vefat eden Mısır müverrihi
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M a krizi adlı kitabının üçüncü cildinde Sûki’l-Cuhiyyun maddesinde
I i < rık çuhalarının Mısır’da sürümünden bahseder ki Bizim Fatih ve İkinci 
Bayezıt zamanlarına da tatbik edilebilir. O diyor ki:

“Bu çarşıda, Frengistandan getirilen çuhalar satılır. Bu çuhadan 
minderler, örtüler yapılır. Eğerlerin üstleri de bundandır. Benim 
\ < t işt iğim zamanlarda halk arasında çuha giyen pek azdı.

Çuha, büyüklerin giydiği esbaplardandı. Bugün garpten gelenler, 
1 renkler, İskenderiyeliler ile bazı Mısırlı avam giymektedir. Büyükler 
yılmz yağmurlu havalarda giyerler... Gitgide ekseriyet, hafif elbiseyi 
bıraktı çuha giymeye başladı”.

Makrizi’nin annesinin dayısı Mısır’da ihtisap naipliği yaparken bir 
■ :n giydiği çuha ile asıl muhtesibin yanma gitmiş. Muhtesip çuha 
yineye alışma demiş ve yemin vererek çuhasını çıkartmış, taciri de 

ı. utarak iade ettirmiş. Fakat İktisadî mecburiyete kimse karşı 
gelemezdi. Nitekim Makrizî de söylüyor ki Mısırlıları ihtiyaç Frenk çuhası 
g ivmeye mecbur etmiştir. Aynen diyorki Frenkler, tarif edilemiyecek 
kadar çok çuha getirdiler.

Hazinc-i Evrâk’ta 990 senesi mühimme defterinde gerek Türk gerek 
V rupa çuhalarının yeniden narh konmak için 10 Ramazan tarihli emir 

verildiği yazılıdır.
Bu türlü resmî emirler, keyfî değildi. Esnaf kâhyaları ve yiğitbaşıları 

müzakereden sonra hükümete arzederler hükümet de esnaf 
cumhuriyetinin kararını tenfiz ederdi. Bu emirde “çuhanın ve akmişe-i 
mıitcnevvianın ve astarın müstevfa olmadığı ecilden her birine ehl-i vukûf 
marifeti ile narh takdir olunmaya ferman-ı hümâyunum olmağın ehli 
vukuftan cem-i kesir, meclisi şer‘a hazır olduklarında 100 çile kırmızı 
çuhanın zira‘1 200 akçeye ve 80 çile kırmızıdan mâ‘ada elvanî 160 akçeye 
ve 60 çile kırmızı çuhanın zira‘ı 120 akçeye vesair elvanî 110 akçeye ve 
kırmızı 70 çile çuhanın zira‘ı 75 akçeye ve ve oll»l ve ve Jve

¿c ve ^>1$^ ve Jî’dan her birisinin âlâsının zira‘ı 100 akçeye” satılması 

nizama bağlanmıştır. Bu emrin alt tarafında

jtu jiu dahi zikrediliyor. Bir de >>
var ki Avrupa atlasıdır. Edene bizim Adana’nın eski imlasıdır.

Şehir atlası, İstanbul atlasıdır.
Askerî çuhalara gelince bunların Selânik’te Yahudiler tarafından 

dokunduğu 985 tarihli mühimme defterinde yazılmıştır ki bu kayıt o 
tarihlerde Selânik’teki taun yüzünden Yahudi sanatkârlarının çoğunun 
öldüğünü ve çuhanın bir arşını yarım akçeye işlenirken ölüm sebebi ile bir 
akçeye yapıldığını da anlatır.

Çuha sanatkârlarının bir kısmı Türk, bir kısmı Hıristiyan ve Selanik 
çuhacıları ise Yahudi idi.
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Hazine-i Evrâkta obU adı ile öyle kayıtlar vardır ki askere, 
saıay adamlarına, bazı memurlara verilen çuha ve kumaş tayinâtını 
gösterir.

990 tarihli defterin 25 J kaydında başka bir emir var:

«^»j ûVjl ¿51J yu a£ JjjjlU

jIaLm .Jübj ...jUıU jlLU Aj ja a^Ij «Lol jâUj «jtU»j

... AÎ ?Jjjjj > «a UJJ (jUK jLUa <_ıjill
“İstanbul kadısına ve muhtesibine hüküm ki, hâlâ Mahruse-i 

İstanbul da vâki olan çuhanın envai ve aba ve buğası ve astar vesâir emtia 
ve Akmişe her ne ise... Sultan Süleyman... zamanında ne miktar akçeye 
alınıp satılu gelmiş ise gîru ol veçhile alınıp satılmak emredüp buyurdum

Çuhacılar kethüdâsı ve yiğitbaşısı ( aa^

yy tarihli kayıt çuhacı Yahudilerin, çuha fiyatının 
yükselmesine sebep olduklarından tüccarın şikâyetini bildirmekle beraber 
Türk çuhacılarının kâhya ve yiğitbaşı gibi ahilik teşkilâtına bağlı bir 
düzene sahip olduğunu ve halk cumhuriyeti sesi ile ihtikâra karşı 
geldiklerini gösteriyor:

“İstanbul ve Galata kadılarına hüküm ki:

Suret-i sicil gönderip mahmiye-i mezbûrede ve Galata’da

Hoca Yusuf ve larmden Hacı Sinanoğlu İbrahim ve

Yahya ve Süleyman vesâir çuhacılar meclis-i şefe gelip kadimü’l- 
eyyâmdan Frengistandan gelen parhânelerin üzerine kethüdâlarımız ve 
yiğitbaşı m ız vesâir çuhacılar ile varıp çuhanın âlâ ve evsat ve ednâsı itibarı 
ile pazar edip nöbet kangi bölüğün ise anlara kudreti miktarı çuha, 
kethüdamız ve yiğitbaşımız marifeti ile kısmet olunup tüccar taifesine 
gadr olmayıp halâ bazı Yahudiler peyda olup bir parhâne geldikte 
parhâne sahipleri dahi ziyade bey‘ ettükleri çuha pahaya çıkmaya sebep 
olduklarından gayri, tüccar taifesi akçelerini almakta nice eyyam tevakkuf 
edip külli müzayaka çekmeye sebep olmuşlardır ve cümlemizin kâr ve 
kesbine zarar müterettib olup kadim eyyâmdan olduğu üzere

aL gelen parhâne üzerine varıp ¿11 j ve âlâ ve evsât ve
cdnâ itibarı ile nöbet kangı bölüğün ise anlara bervech-i adalet, tevzi 
olunup pazar olmak için emr-i şerifim rica eyledüklerini ilâm eyledüğün 
ccildcn buyurdum ki... vardıkta bu husûsî göresin...

Görülüyor ki Avrupa’dan çuha geliyormuş ve gelirken de çuhacılar 
kethüda ve yiğitbaşıları ve seçilmiş çuhacılar vasıtasıyla nöbetleşme sureti 
ile satın alınırmış.
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997 tarihli mühimme defterinin 2 Za tarihli şu kaydı da bizim iktisat 
tarihini aydınlatır:

■Edirne kadısına hüküm ki: mahrusa-i İstanbul’da çuha bâbında bu 
.11 müzayaka var iken gelen çuhayı alıkoyup ve Telatin gelir iken anı 

¿.tli! döndürüp sah vermemişsin mukaddema sahtiyan husûsunda dahi 
bövlc vaz* etmiş idin. Böyle vaz‘dan sakınasın, külli nedamet çekesin, 
sebep nedir ki mahrusa-i mezbûrede havayic bâbmda böyle kıllet var iken 
sen gelen zehâiri alıkoyup göndermeyesin buyurdumki...”

Şu resmi emirdeki sade Türkçe dahi düşünülmeye lâyıktır. Gö
rülüyor ki İstanbul’a dışardan Edirne yolu ile dahi çuha geliyormuş. Vesi- 
kadan anlaşıhyorki bu, Selânik’ten İstanbul’a gelecek askerî ve resmî çuha 
değildir. Zira Edirne kadısı askerî çuhayı tutmaz. Çünkü sebep yoktur. 
I lerhâlde şehre ait çuha olacak.

O tarihte İstanbul’da kâfi çuha yapılsaydı böyle emir yazılmazdı. 
Edirne’de ayrıca çuha yapıldığı da sicillerde görülür. Edirne maddesine 
bakınız.

Çuhaciyan-ı hâssa Defterlerde böyle bir tabir
vardır ki saraylar için çuha yapanlar ve dışardan saraylara Venedik, 
Eransız. İngiliz çuhaları getirtmek imtiyazına erişenler demektir. Bunların 
• ogunun Musevî olduğu anlaşılıyor. [Yahudiler ve Saray maddesine bak.]

Evliya Çelebi 1046 senesi İstanbul için yapılan tahrirde tabiatı ile 
bütün esnafın da kaydedildiğini anlatmakla beraber kendi gözüyle 
gordugii esnaf alaylarını pek canlı tasvir etmektedir. (Seyahatnamesi cilt 
1. esnaf bahsi).

Orada çuhacılar ve kumaşçılar da kethüdâ ve yiğitbaşıları idaresinde 
olarak bayrakları, musiki ve çuhacı rumuzu ile geçtikleri yazılıdır.

1188 ve 1203’de Rusya’ya mağlubiyetimiz ve 1213’de Mısır’da 
Napolvon’a karşı seferimiz yüzünden millî servetin tükendiğini ve devlet 
hâzinesinin boşandığını hâssaten Üçüncü Sultan Selim görmüş ve o 
sebeple birçok fazla sarfiyatın önünü almıştı.

Bu aralık saraya ve paşalara verilen hediyelerin bir çoğunu kaldır
mıştır ki bunlardan bir kısmını da Hint ve Avrupa’dan gelerek paramızı 
tüketen kumaşlar, çuhalar teşkil ediyordu. Sultan Selim, bu tedbirle 
yabancı emtiaya karşı bir nevi korunma siyaseti gütmüşse de Avrupa 
eşvasının akını karşısında direnmek, uzun müddet mümkün olamadı. 
[ Hak. Cevdet Tarihi, 7 ve 8 elbise ve hediye maddeleri]

Türkiye’de sürülen Avrupa çuhaları arasında İngiliz ve Leh çuhası 
çok makbuldü. Bursa’da sürülen Avrupa çuhalarını narh kısmında 
görmüştük. Evliya Çelebi Sivas şehrini yazarken orada Londra çuhası 
kullanıldığını anlatıyor. Müverrih Çelebizâde Asım dostu olan Eflak 
prensine yazdığı mektupta Leh çuhası göndermesini istiyor, bunun 
Eransız çuhasından üstün olduğunu yazıyor. Münşaât s. 349:



OSMAN ERGİN 35

Aijjl 43^ 4^1 jVjl CLâÜJj JuU 43^ ¿^1 <J

ajaic. o>J^ el> ^1 4kJ3| ajL^ ^jjUjI -uLL.

o^İİjJjI J3^U LûL 411 CL^âS. AJâkj t^JÛSİ j-jjjj jlâio JJ j^l

• lAAî' Ij3m>I ojjjl o(i_j_j±^o jjj jjj cs^-P jA

j-« ¿P (“^ Jİj]|) aû jSjuJjl CİLa4^ ^lia aILû^ ¿1 frLi ¿1 oİA 4İLJI

J^l JjjSlo^A 4İLujI j IjÜI Jjajl >> ^-Ijj

— Fatih kanunnâmesinde her yeniçeriye yılda beşer arşın çuha ile 
astar verilmesi emredilmiştir.

Türk hükümeti, gerçekten çuha müşterisi idi. Sarayda ve konaklarda 
pek nefis çuhalar sarfedildigi gibi binler ile vezirlere, paşalara, beylere, 
hocalara, efendilere, ağalara yabancı devletlerin elçilerine birçok 
merasimde saraydan çuha dağıtılırdı. Avrupa hükümdarlarına gönderilen 
Türk hediyeleri arasında yerli çuhalar da görülür. Keza saraya askerî ve 
mülkî zatlar tarafından dahi bayramlar vesâir vesileler ile nefis çuhalar 
takdim edilirdi.

— Hele dışarıdan, yabancı hükümetlerin kırallarmdan, elçilerinden 
Ragusa cumhuriyetinden, Venedik hükümetinden, Buğdan prenslerinden 
ve 923 yılma kadar Mısır hükümdarlarından, son zamanlara kadar İran 
devletinden gelen çuhalar dikkata lâyıktır. [Kumaş maddesine de bak.].

Esad Efendi’nin teşrifat risalesinde (s. 132), Rus, İngiliz... elçileri ile 
beylerine, kâtib ve tercümanlarına Türk hükümeti tarafından resmen 
verilen hifatlardan ayrı olarak çuhaya kaplı esvablar yazılıdır: Sarı çuha, 
Turunci çuha.

1242 askerî kanunnâmesinde binbaşılara güvez çuhadan sıkma ve 
kolağalarma çuhadan kısa cepken, kısa entari ve hattâ neferlere çuha 
verileceği yazılıdır.

— Halk tabakaları da birçok çuha sarfederlerdi. Evliya Çelebi her 
şehirde çuhalı elbiselerden bahseder, pek yakın zamanalarda İstanbul’da 
da taşralarda da sivil kıyafetin intişarına kadar bütün esnaf, tüccar ve 
sanatkârlar en kıymetli çakşırlarını çuhadan yaptırırlardı. Hele bazılarının 
bayramlık çakşırları, büklümleri içe kıvrılmış uzun ve sarkık çuha 
çakşırlardan ibaretti. Zaman bütün bunları silip süpürmüştür. Gayri 
müslimler, her nevi çuha giyemezlerdi. 1242’de yapılan ihtisab 
nizâmnâmesi gayri müslimlerin siyah ve dar çuha giymelerini emrediyor.

Çuhanın eski vesikalarda imlası çukadır, nevileri üçtür:
Yedi endaze olan çuhaya yağmurluk, altı endaze olana donhık 

veyahut mirâhurî derlerdi. Bu mirâhurî tabiri eski vesikalarda görülür.
Çuhacılar çarşısı — Büyük şehirlerde bu esnafa mahsus yer.
Çuhacılar hanı — Çuha toplayan ve âdeta piyasa yerini tutan han 

meselâ Mahmud Paşa’da Çuhacılar Hanı gibi.
Çuhacılar kârhânesi — Çuha fabrikasının eski adıdır.
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Çukadar Bir resmi daire veya maiyette kapıcı gibi, odacı
gibi kullanılan adam. Yeniçeri çukadarları da ağalar maiyetinde idiler.

İslimiye çuhası AjaAU): Sultan Mecid zamanında
zabitlerin elbisesinin Avrupa çuhasından ziyade yerli çuhasından ve nefer 
elbisesinin de yerli şayaktan yapılmasını temin için 1264’de İslimiye’de 
t.ibrik.ı açıldığı, Hazine-i Evrâk kayıtlarında görülmüştür. Ne çare ki 
1253’dcn itibaren Avrupa tüccarına lüzumundan çok fazla serbestlik hakkı 
verildiği için bu fabrika, işimize ancak kısmen yaramış ve Türkün parası 
eks. ı iyetle yine Avrupa şayağı ile kumaş ve çuhalarına akmıştır.

I ide İngiliz ve Fıransız çuhası pek çok Türk parası çekmiştir.

Debbağan (¿¿¿Uı): Bildiğimiz debbağlar sınıfıdır. Hazine-i Evrâk 
kayıtları ile sicillerde mestçiler, kunduracılar, saraçlarla hukuk davaları 
geçer.

Avrupa köseleleri, ortalığı kaplamadan evvel tekmil askerî 
ayakkabıları, çantaları, saka kırbaları, at eğerleri gibi binlerle eşyanın ve 
butıin halk tabakalarının kullandığı mestler, papuçlar, çizmeler, 
yemeniler, kayışlar, kamçıların... temelini teşkil eden derileri hep bu yerli 
debbağlar yaparlardı.

Türkiye’nin belli başlı sanat şehrinde debbağhâneler var idi: 
İstanbul, Bursa, Edirne, Edremit, Kastamonu, Sivas, Ankara, Adana, 
Konya, Tarabzon, Bolu, Sofya... gibi.

İstanbul debbağhâneleri, Fatih vakıflarmdandır. Fatih, debbağlığın 
ne zengin bir ocak olduğunu düşünmüş ve Yedikule dışarısındaki geniş 
araziyi debbağlara tahsis etmiştir vakfiyesinde geçer.

Debbağlar piri Debbağların piri Ahî Evren’dir o
maddeye bakınız.

Debbağlar ahî babalığı Debbağlar
cumhuriyetinin seçtiği ve başa getirdiği itibarlı adamlara verilirdi. Bu 
adamlann debbağ olması şart değildi. Bu seçilen adamlar hükümete 
bildirilince Divan-ı Hümâyun’dan berât verilirdi. Fakat Kırşehir’de yatan 
\hi Evren âstânesi şeyhi tarafindan da bir icazetnâme verilmek, manevî 
nüfuz için lâzımdı. Anadolunun her sanat kâhyalığı tevcih edilen 
şehirlerinde de Kırşehir âstânesinden icazetnâme istemek âdetti.

Ahî eşrafının Selçukîler devrinde nüfuzunu anlamak için o mad
deye bakmalı. Eğer Ahî baba, meslek işi ile uğraşmaz, fesat yaparsa 
debbağlar cumhuriyeti onu düşürür ve yenisini seçtiğini hükümete 
bildirirdi. İstanbul kadılığı sicillerinin 34. cildinin 61. sahifesinde 
yazılmıştır ki:

“Yedikule debbağlarının ahî babaları olan İmam Musa’nın kendi 
hâlinde olmayıp konmuş olan narhı bozduğunu ve fesat yaptığını bütün 
ustalar şikâyetle söylemişler ve seçtikleri Hacı Abdullah’ın ahî babalığa 
tayinini kadıdan rica etmişler...”
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İstanbul kadısı, tabiîdir ki keyfiyeti sadârete bildirmiş ve oradan da 
divan kalemine emir yazılarak ahî babalık berâtı verilmiştir. Yolu budur.

Taşradaki debbağlarm ahî babalığı da mahallî kadılarınca İstanbul’a 
arzedilir, berâtı çıkartılırdı.

Debbağlarm ahî babalarından Altıncı Hacı Mehmed’in mezar taşı, 
millî sanat ve örf tarihi için değerli bir belge idi. Yazık ki on yıl kadar önce 
İstanbul belediyesi, Eyüp Camii arkasındaki kapı karşısına düşen sed 
başındaki bu kitâbeyi kırdırmıştır. Biz bu vesikayı zaptetmiştik:

(jjÜa çAuujl ı jl JJ / /ili

¿yûl^^ a/LI ıi ya «LalLi.
“Eğer bay, eğer geda, eğer derviş
Herkesin başına gelür bu iş
Yatan mevtayı sorarsan kim imiş
Altuncu Hacı Mehmed, debbağlar ahî babası imiş
Altım toprak, üstüm taş
Halime merhamet eyleyesiz kardaş”
Debbağlar ve zabıta — İhtisap nizâmnâmesi yapılmadan (1242) 

önce saraçlar ile dabbağlar gibi büyük kurumlarm bazı imtiyazları var idi. 
Suçlu bunların ortalarına kaçar ve sığınırsa geri alınamazdı meğer ki kadı, 
lüzum göstermiş olsun. Zira adliyenin timsali olan kadılığın sözü 
geçmemek imkânı yoktu.

Evliya Çelebî Seyahatnâmesi’nde [cilt 1, esnaf bahsi], İstanbul 
debbağhânesi teşkilâtını ve buraya bağlı bir kaç bin acar delikanlının 
kuvvetini anlatır ve der ki;

“İçlerine giren suçluyu vermezler, onu adam ettikten sonra 
salıverirler..”

İyi silâh kullanan, iyi top oynayan iyi koşan bu müthiş debbağ 
gençlerinin gücünü Sultan Süleyman da bilirmiş ve bir gün sarayda 
densizliğini duyduğu askerler için demiş ki: “Uslu dursunlar, yoksa 
debbağlarm delikanlılarını çağırır, hepsini serdiririm”.

— Çelebi, Edirne’de debbağlar kurumunu yazarken de diyor ki: 
“Debbağhânede beş bin kadar ahî evren köçeği, fetâ, tuvana, 

serbâz, jW. şehbaz yiğitler çıkar..”

Dâme iclalühu (aM>I ^Ij): Eskiden paşalara yazılan resmî 
kâğıtlarda adlarına ilâve edilen şeref payesi idi. “Edâmallahu iclâlehu” 
diye de yazılırdı bu, şerefi devam etsin yaşasın demek idi.
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Dânişmendiye Hazine-i Evrâk defterlerinde bu
îrdkık.ıta zemin teşkil edecek -köyler- ile Dânişmendiye vakıfları geçer ve 

. ___________ ji “ez evkâf-ı melik Dânişmend Gazi” veyahut “ez 

eı kâf ı Battal Gazi der kasaba-i Seyit Gazi”gibi Farisî cümleler şeklinde 
ol.ırak siyakat defterlerinde muhasebelerinin de yazıldığı görülür. Fakat 
bu, en az işlenmiş mevzûlardandır kitabımız, tercüme-i hâl sözlüğü 
değildir. Adam adlarını vesikalara ilişik olmak yönünden bazen zikrederiz. 
Bununla beraber Anadoluyu Türk ve İslâm hamuru ile yoğuran bu ilk 
gazilerin kısaca tercüme-i hâllerini anmak lâzımdır. Anadolunun 
dağlarına, sularına, köylerine kasabalarına Türk adları koyan ve her yere 
Imk oruklannı yerleştiren bu Selçuk gazileridir. Denebilir ki Avrupa 

■"!. si He bizde mektepler açılıncaya kadar Anadolu ve Rumeli'de Türk 
kasabası ve Türk evi bulunmazdı ki Battal Gazi, Hüseyin Gazi, 
\hdülvahhab Gazi, Dânişmend Gazi gibi ilk Anadolu erenlerinin gazâları 

• »kumnasm. Ellerde gezen ve defeatla basılmış olan Battal Gazi kitabı tarih 
değildir fakat tarihîdir. Buna ilk orduların taşıdığı yazıcılarla saz âşıkları 
düzen vermiştir. Bu kitap tarih gibi günü gününe yazılmış kayıtlardan 
toplanmış değildir. Roman biçimindedir. Ve o biçimde olduğu içindir ki 
■ u diten çok ziyade halkı terbiye etmiştir.

Kitapta yazılı vak‘alar, canlıdır. İçinde geçen gazilerin ve Rum 
sılahşörlcrinin adları gerçektir. Hayal, dev ve peri menkıbelerindedir. Ve 
halka bu esatiri şeyler dahi lâzımdır.

\sıl tarihî kayıtlara gelince: Anadoluyu fetheden Alp Arslan ile 
Süleyman Şah ın eli altında olan Alpgazilerin en büyükleri bulunan 
D.înişmendîler ve Artukîler ile ilk Anadolu Selçukîleri üzerine Türklerin 
kayıtları çok azdır, yazılmış bulunanlar da mahvolmuştur. Halbuki Rum, 
Ermeni ve Gürcülerin kuyudâtı bizimkilere nisbetle çoktur. Diğer taraftan 
başka milletlerin gazileri, kahramanları adına yazılan tarihî, hayalî 
ı • ananlar, destanlar da onların okumuşları yanında çok itibara mâliktir.

Meselâ İngilizlerin Battal Gazisi Artur’dur. Fransızların Rolan’dır, 
Mmanlann Zigfrit’tir, Arapların Anter’dir, Ali’dir, Hamza’dır. Seyf 
Zulyezcn’dir. Bizans Rumlarının Dijenis Akritis’dir ki Battal ve 
Dânişmend gazilerin dengidir.

- İranîlerîn Battal Gazisi Rüstem, Zal, Sam, Neriman’dır.
Orta Asya Türklerinin en eski Battal Gazisi Efrasyab’dır. Nisbeten 

yenisi Ebu Müslim'dir, Timurlenk’tir. Manas’tır. Manas’ın yeğitliğine âşık 
olmayan Kırgız yoktur. Onun Ruslarla, kâfirlerle gazalarına bayılmayan 
bulunmaz.

§ Fakat Rumların bin yıllık kahramanı Akritis değil, dört bin yıllık 
Hergül, Odib, Yazon’larla Odise ve İlyadaları üzerine bile düzineler ile 
şerh, haşiye, tefsir ve tenkit yazıldığı hâlde henüz medeniyet dünyasına 
gösterilecek biçimde güzel, resimli, levhah bir Battal Gazi, bir Dânişmend 
Gazi veya bir Manas kitabımız yoktur. Hele İngilizlerin Artur,



OSMAN ERGİN 39

Fıransızlarm Rolan, Almanların Zigfrit üzerine yazdıkları resimli resimsiz 
kitapların adlarını saymaktan insan yorulur.

İran ressamlarının Rüstem ve umûmiyetle o ve diğer kahramanları 
yaşatan Şehname üzerine tabloları da imrenilecek şeydir. Şehnâme 
resimleri ile Şehnâme tezhiblerini vücuda getiren İran sanatının anıtları 
dört yıl önce Londra sergisinde teşhir edildi... Bunlara bakarak biz de 
Türk gazilerinin hatıralarını ihmal etmemeliyiz.

Danişmendiye vakıfları GJââj AjiLuijU): Bunlar köylerden 
ibarettir. Bunların haritası yapılmak; hayrâtlarm tarihi yazılmak; iktisat 
ve maliye noktasından bu köylerin hasılât ve rüsûmuna dair muhasebeleri 
tedkik edilmek borçtur.

— Danişmendîlerin silsilesini Rum, Gürcü, Ermeni kaynaklarından 
alarak son defa aydınlatan Profesör Loran'dır ki Nansi Üniversitesi 
hocalarındandır. Bu tedkik, Romanyah müverrih Yorga üzerine çıkarılan 
Melanj’da münderictir (1934 ).

— Mortman, Kazanova, Ahmet Tevhid, Dânişmend sikkeleri 
üzerinde uğraşmışlardır. İstanbul müzelerinin eski müdürü saylav Bay 
Halil Ethem Dânişmendîlerin hayrâtını ve bilvesile tercüme-i hâllerini 
tahkike himmet etmiştir. Meşhur ulemâdan Van Berhem Dânişmendîlerin 
kitâbelerini tesbit ve halle çalışmıştır. Evkâf kayıtları yönünden 
Dânişmendîler üzerinde en çok uğraşan Hüseyin Hüsameddin’dir. [Bak.: 
1. Meskûkât-ı İslâmiye Kataloğu, kısım 4, Ahmet Tevhid. 2. Kayseriye 
kitâbeleri, Halil Ethem. 3. Sivas-Divriği Kitâbeleri, Van Berhem
ve Halil Ethem (1910). 4. Amasya Tarihi, Hüseyin Hüsameddin. 5. 
Ansiklopedi de İslam’da Danişmendiye maddesi, Mortman.]

Danişmendnâme Battal Gazi sülâlesinden gelen
Dânişmend Ahmet Gazi ve Melik Gazi’lerin halkta bıraktığı saygının 
doğurduğu bu kitap, en eski Türk yazılarındandır. Ahmet ve Melik 
gazilerle torunlarının hayatı 464 ile 575 arasında geçen yüz yıldan 
ibarettir. Kitabın bunlar zamanında yazıldığına hükmedilebilir.

Kuru kitap mahiyetinden çıkan ve tarihî-hayalî destan halini alan 
eserler, vakıaların dehşetini günü gününde duyan şairler ve muharrirler 
tarafından hemen sıcağı sıcağına yazılırsa pek çok iz bırakır. Daha sonra 
yazılanlarda olabilirse de bu, zaten yaşamakta olan dağınık hatıralarla 
kayıtları toplayıp düzen vermekten ibaret kalır.

İlk önce bu kitabı ilim dünyasına tanıtan müverrih Âlî’dir ki 1008’de 

vefat eylemiştir. Âlî bu kitabı emerek yaptığı Mirkatü’l-Cihad'm

başında anlatıyor ki; Selçukîlerden ûjûII jc İzzeddin Keykâvus 
Danişmendîlerin fütuhâtım tasnif etmeye münşî = mektupçusu İbni Alâ’yı 
642 senesinde memur etmiş. Fakat dikkate lâyık olan şunlardır ki İbni 
Alâ, o vakit moda olan Fars dili ile değil Türk dili ile yazmıştır. 600’den 
700 tarihlerine kadar yazılan Türkçe eserlerin neler olduğunu tamamıyla 
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bilmediğimiz aşikâr iken Selçuk hükümdarları olsun, şâir ve âlimleri 
..İsım eserlerini Fars ve Arap dilleri ile yazarken Keykâvus’un 642’de 
linkçe kitap yazdırması veyahut İbn AJâ’nın bunu Türkçe yazmayı 
münasip görmesi fevkalâde bir iştir. Bu bir; İkincisi bu fütuhât üzerine 
daha evvel eser yazıldığı da anlaşılıyor ki bu da bir şeydir. Herhâlde 
o4?dr Turk dili ile yazılmış bir mühim kitaba mâlikmişiz.

I 'çüncüsü şudur ki, 120 yıl sonra yani 762’de I. Sultan Murad, Tokat 
kalesi dizdarı Arif Ali’yi Dânişmendîler fütuhâtım yazmaya memur 
(t mistir. Bunu da Âlî’den öğreniyoruz.

Arif Ali, îbni Alâ’nın eserinin Türkçe olduğunu söylemekle beraber o 
l in kçe sayılmayacak kadar eskimiş ve okunamayacak bir yazma hâlinde 
bulmuş, tertibe sokmuş 17 fasla ayırmıştır.

\rif Ali’nin eseri, fevkelâde kıymetlidir. Yazık ki 
; iplemelerimizde nüshası yoktur. İlk defa rahmetli Emirî Efendi bir 

mı diasını elde etmiş ve vakfeylediği kütüphanesine koymuşsa da eser, 
senelerden beri kütüphanede yoktur. Eseri okuduğu, ondan aldığı üç 
beyitle anlaşılan İbnü’l-Emin Mahmud Kemâl da Menakıb-ı Hünerverân’a 
yazdığı mühim bir mukaddimede Dânişmendnâme nerede olduğunu 
söylemez. Fakat biz, Emirî merhumda kitabı gördüğümüz gibi başka 
nüshasını da gördük. Bunun üzerine neşriyat yapmak istiyoruz.

Alman müsteşrik Ethe 1871’de mevcud JLL> yazmalarını birbiri 
ile karşılaştırarak eseri Almancaya tercüme etmiştir. Türk muharrirlerinin 
kıx metini bilmediği bu öz Türkçe eseri ilim âlemine tanıtmış ve bize ders 
vermiştir. Fakat henüz dokunulmamış bir hazine hâlindedir. Ve
rahmetli Emirî, neşretmek istemesine rağmen dileğine erişememiştir.

Şimdi Dânişmendîlerin silsilesini yazalım:
1. ji-Jüb ¿İL (464-497) — Anadolu fatihi Alparslan’la 464’de

Malazgirt Muharebesi’nde bulunmuştur. Rum imparatoru Romanos bu 
savaşta Alparslan’a esir olmuştur.

Bir rivayete göre Dânişmend Gazi Anadolu Selçukî Devleti’ni kuran 
Süleyman Şah’m dayısıdır.

Sivas, Kayseriye, Amasya ve Kastamonu taraflarını ilk alan, bu 
büyük gazidir. Hele Malatya’yı Ermeni kumandanı Gavril’den alması ve 
Antakya hükümdarı prens Bohemond’u esir etmesi ve ayrıca haçlılar 
ordusuyla çarpışması onu bütün Rum ve Avrupa tarihlerinde meşhur 
kılmıştır. Türklerin Selâhaddin Eyyubî’si Anadolu cihetinde bu 
Dânişmend Gazi'dir. Bohemond’un esareti, AvrupalIların çok gücüne gitti. 
Meşhur Reymond idaresinde büyük bir ordu, İstanbul’dan Ankara’ya 
geldi ve şehri zabtetti. Hatta Merzifon, Amasya taraflarını aldı fakat 
Dânişmend Gazi’nin oğlu İsmail, haçlıların bir ordusunu bozdu.
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Diğer taraftan Ahmet Danişmend Gazi, Konya Selçukî hükümdarı, I. 
Kılmç Arslan ve Halep emiri Türk cPyjyj Tutuşoğlu Rıdvan ile birleşti ve 
asıl büyük Rum ve Avrupa ordusunu mahvetti.

Bu seferlerin Avrupa edebiyatında destanları var. Biz ise tedkike bile 
üşeniyoruz.

Danişmend Gazi, o zamanın en yüksek askerî kahramanları sayılan 
Bohemond, Rişard, Urfa prensi Bodouin, Kilyom, Volf gibi müthiş 
kumandanların sırtını yere getirmiştir. Böyle bir gazinin menkıbeleri Türk 
mekteplerinde okutulmak, farz değil midir?

Ahmet Gazi Kilyom ile Volfun idaresindeki haçlılar ordusunu da 
Konya Ereğlisi’nde mahvetmiştir. Gazi bu savaşı Halep civarında Harran 
emiri, Türk Karaca ile birleşerek yapmıştır. Daha sonra haçlılar Konya 
hükümdarı Kılmç Arslanı sıkıştırdılar. Kılmç Arslan, Dânişmend Gazi’den 
yardım istedi. Birleştiler ve Avrupa ordularını yendiler. Dânişmend 
Gazi’nin kabri Niksar’dadır Tokat’da bir camii vardır. Buna Garipler 
Camii derler.

2. ¿5 jU. jJ ¿İL - jU. ¿IL Melik Gazi (Melik İbrahim Gazi) (497- 
529), Selçukîlerden Arapşah ile uğraşmıştır. Malatya’yı Selçukîlerden 
almıştır.

Rumlarla birçok gazalarda bulunmuştur. Adana’da Ermeni 
hükümetini haraca bağlamıştır. Kastamonu’yu tekrar almış olan 
Rumlardan kurtarmıştır. 528’de Şam tarafına giderek haçlılar ordusunu 
bozmuştur. Bakınız bu seferler, hep Selâhattin Eyyubî’den evvel gelen 
Türk gazilerinin işidir. Abbasî halifesi, Melik Gaziye birçok hediyeler 
göndermiş, gazalarını tebrik eylemiştir. Melik Gazi’nin 509 tarihli 
vakfiyesi vardır.

Melik Gazi’nin kabri Kayseriye’de Aziziye’de Melik Gazi köyündedir 
derler.

Türbesinde cesedi tahnit edilmiş hâlde durduğunu söylerler.
3. Mehmet Gazi (529"537)- Çankırı’yı Rumlardan

kurtarmıştır. Urfa prensi Bodouin ile çarpıştı. Bir aralık Rum ordusu, 
Niksar’a kadar gelmişti. Mehmet Gazi, bu orduyu mahvetti.

Bizans tarihini yazan meşhur müverrih Lebeau Melik Gazi için 
Anadolu hükümdarı ve şarkın en şevketli padişahı Melik-i Muazzam 
Mehmet diyor. Kayserideki Büyük Cami bunundur.

4- <5 Yağıbasan Gazi (527-560). babası Melik Gazi’dir.
Zamanında Danişmendiye hükümeti birkaç kısma bölünmüştür. 

Selçukîlerden Kılmç Arslan’la muharebe etmiştir.
Yağı basan, Rumlarla çok muharebede bulunmuştur. Trabzon 

toprağında Ünye ile Bafra’yı zaptetmiştir. Kılıç Arslan, Yağıbasan’a karşı 
Rumlarla ittifak için İstanbul’a seyahat etti ve muvaffak olamadı.
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Yağıbasan Gazi Dânişmendîlerin şanlı hükümdarlarmdandır. Kabri 
Niksar’da medresesi önündedir. Tokat’da da medresesi vardır.

Öbür gazilerin yalnız adlarını yazıyoruz:
5« ^5 — (jjlc Cemal Gazi (Cemal İsmail

Gazi), (560-562).
6. 3 jU. jJ İbrahim bin Muhammed Gazi (560-562).

Şemseddin İsmail Gazi (564-568).

8. ju. ¿yily Zü’n-Nun bin Muhammed Gazi (568-

570).
[ Bak. İbnülesir Tarihi, el-Kâmil, Kayseriye Kitabeleri, Halil Ethem, 

\masya Tarihi, H. Hüsameddin, Kitabeler, İsmail Hakkı, Anadolu’nun 
Fethi, Mükrcmin Halil].

Dârâyî Bir nevi kumaş, eski İran hükümdarlarından
Dârâ adına mensup zannolunur. Âdeta “imperial” demektir. Hazine-i 
Evrâk kayıtlarında hediyeler, elbiselikler, kumaşlar arasından geçer. 
Tanzimat’tan sonra heman görülmez gibidir. Fransızca’da drap denilen 
çuhanın Farisî dârâyî ve darap ile alakası kafi ise eski şark kumaşlarına 
meftun olan Avrupa zenginlerinin bu kelimeyi garpta drap şekline 
soktukları hatıra gelir. Keza Bizans ve eski İran münasebâtım da 
düşünmelidir. Evliya Çelebi, süvari ve piyadelerinin başlarına bir arşın 
yeşil dârâyî bağlatarak süsleyen bir paşayı zikreder (cilds, sahife 76).

1034 senesi Bursa sicilinin 182. sahifesinde şu kayıt vardır ki Bursa 
piyasasında satılan İran ve Türkiye dârâyîlerini tanıtır:

— Acem dârâyîsi âlâ, donluk, bir endazesi 380 akçe.

— jU fLi Şam dârâyîsinin envaî, endazesi 60 akçe.

jb Halep dârâyîsi, endazesi 60 akçe.

— Nev-i âhâr; jb Acem dârâyîsi, donluk, endazesi 200 akçe.

— Şehrî dârâyî, endazesi 50 akçe.
Bu kayıtta şehrî denilen, şehirde yapılan dârâyî demektir ki Bursa 

dârâyîleri manasınadır. İran dârâyîlerinin ne kadar değer olduğu 
görülüyor. [Bak. Kumaş ve Üstûfe maddeleri).

Darü'l-hadis (¿«¿aJI jb): Peygamberimizin hadislerini okutmak 
için yapılan medreselere derlerdi. Divan vesikalarında adı çok geçer. 
Darü'l-hadis pâyesi müderrislik pâyelerinin en yükseği gibi idi. 
Süleymaniye rütbesinden sonra bu gelirdi. Türkiye’nin bazı yerlerinde de 
Darü’l-hadisler vardı.

Darü'l-hadis, Sivas'ta. İlhanî devrinin sadrazamlarından yani baş 
vekillerinden meşhur Şemseddin Cüveynî ¿yil Anadoluya geldiği 
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vakit Sivas’ta öyle bir nefis medrese yaptırmış ki Sivaslılar arasında jh 

veya »jlu Çifte Minare diye meşhurdur. Bu, bir sanat 
harikasıdır. Selçuk sanatının eşsiz bir incisi olan bu güzellikler müzesinin 
içerisi elli altmış yıl önce yıkılmıştır. Fakat haşmet sergisi olan cephesi, 
eski müzeler müdürü ve bugün İstanbul saylavı Bay Halil Ethem’in yirmi 
yedi yıl evvel himmeti ile kurtarılmıştır. Yani yanlarına payandalar 
koydurularak yıkılmayacak hâle getirilmiştir. Bundan başka hiçbirimizin 
haberi olmayan bu medenî binanın muhtelif fotoğrafîleriyle kitâbeleri de 
Van Berhem ile müştereken yazdığı Sivas ve Divriği Korpüsü’ndc 
neşredilmiştir ki Türk sanat ve ilmine edilen en büyük himmetlerdendir.

Bu Darü’l-hadis, 670’de yapılmıştır. Şemseddin, İlhanî hükümdarı 
Argun Han tarafından haksız yere 683’de idam edilmiştir.

Merhum ve kardeşi olup 68ı’de vefat eden Alaeddin Cüveynî 
Moğollar zamanında Anadolu Türklerini ve umûm İran, Musul, Irak 
müslümanlarmı çok esirgemek iyiliğinde bulunmuşlardır. Alaeddin de 
vezir idi. (L^>l&>)’sı meşhurdur. (Selçuk ve Tarih maddelerine bak.).

Çifte Minare Darü’l-hadisi’nin kitâbesi şudur:
qJaJI j ^JUI ^^3 ^Ijy^l <_ ı^l .^»11 ÂjujjAaİI oûA ojLojlj ^ol

ÂjLûJjuij 4_İxjj ^3 ASİkül .ili. (jl^jJ^JI <. -Au />j

Darü’l-Mesnevî jU): Selçukîler devrinin en yüksek tasavvuf

filozofu, jj Celâleddin-i Rûmî’nin Mesnevi denilen altı ciltlik
Farisî ve manzum eserini okutmak için açılan dershânelere derlerdi. 
Celaleddin 672’de ölmüştür.

Türbesi Konya’dadır. Bugün müzedir. Divan vesikalarında Darü’l- 
Mesnevî hocalığı tevcihâtı çoktur. (Mesnevi maddesine bak.).

Darü’r-Râha (^.1 Jl jU): Selçukî devri büyüklerinden Kemâleddin 
Ahmet bin Râhat tarafından Sivas’ta yaptırılmıştı.

Bu bina, bir cami, bir zaviye, bir imarethâneden ibaretti. Yalnız 
kitâbesi kalmıştır. Müsteşrik Van Berhem ile Bay Halil Ethem’in 
himmetiyle bu kitâbe ilim dünyasına ilk defa tanıtılmıştır.

Fransızca Sivas ve Divriği Korpüsü ile ondan naklen Bay İsmail 
Hakkı’nın Sivas şehri adlı eserinde bu kitâbe yazılıdır (s. 125). 
Kemâlleddin bu medenî yurdu, salihler ve fakirlerin istirahatı için 
yaptırmıştır. Tarihi 720’dir. 779’da torunlarından biri tarafından tamir 
edilmiştir. Divan vesikalarında adı geçer, yani buranın imareti, zaviyesi, 
camii için vezaif tevcihi vesilesiyle divanda kayıtlar yapılmıştır.

Kemâleddin’in oğlu Rükneddin Hattap, 721 tarihi ile ve kardeşi 
Alâeddin Ali de 787’de birer vakfiye yazdırmışlardır.

Darü’s-Saâde (öjUuuJI Jj): Osmanlı sarayının vesikalardaki adıdır. 
Fakat bu, Darü’s-Saâde ağalığı vesilesiyle defterlerde kullanılır. Yoksa en
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geçen Saray-ı Hümâyun tabiri idi. Babü’s-Saâde, saray kapısına 
dcı lerdi. Darü’s-Saâde ise asıl saray demekti. Darü’s-Saâde Ağası, sarayın 
hardn tarafını idare eden en büyük memurdu. Bütün Asya saraylarında 
< ¿bı. ıı gibi Türk saraylarında da zenci kölelerin en çok itimada ereni bu 
işe tayin edilirdi.

A.çıların içinde pek çok hayrât yapanlar olduğu gibi kötüleri de 
e limııştiir. Darü’s-Saâde ağalarından birkaç Hacı Beşir Ağa vardır. 

İstanbul'da, Eyüp’te, Boğaziçi’nde, Beşiktaş’ta hayrâtı olan Beşir Ağa, çok 
şöhret bulmuştur. Ayasofya imareti kapısında kitâbesi vardır. Eski Bâb-ı 
\h karşısında Beşir Ağa Camii ve kütüphanesi bunundur. Evliya Çelebi 

Sevahatnâmesi’nin en sağlam nüshalarından birini bu zat, millete 
vakfetmekle Türkün medenîliğini her okuyana öğretecek bir tedbir 
bulmuştur. Beşir Ağa Camii sebilindeki dövme parmaklıklar, Türk 
demirciliğinin pek güzel yadigârıdır. Bu zatın tercüme-i hâli ve bütün 
D.u u s Saâde ağalarının maceralarını anlamak için şu mühim kitaba da 
bak. SıcilLi Osmanî, Mehmed Süreyya.

Darifş-Şifa Jj): Hastahane ve Tıbbiye mektebi tabirleri 
resmî olmadan evvel kullanılan kelimedir. Divan defterlerinde Anadolu ve 
İstanbul darii'ş-şifaları üzerine kayıtlar çok görülür. Bunlar, daruşşifalara 
tayin edilen hekimler, mutemedler, cerrahlar, masraflar hakkındadır 
Hazine i Evrâk’ta bu nevi vesikalar için Sıhhiye dosyası teşkil edilmiştir.

Darii’ş-şifalar, hastahane olmakla kalmayarak bir tip dershânesi 
hükmünde idi. Zaten böyle amelî bir yer olmadıkça ezberden tıp dersleri 
almak, bir şeye yaramazdı.

Darü’ş-şifalara mâristan ve Bîmâristan da denmiştir. Meselâ Suriye 
Türk hükümdarlarından Nureddin Şehit’in Şam ve Trablus’ta, emirlerden 
\ıgon Kâmilin Halep’te ve Mısır Türk hükümdarlarından Seyfeddin 
Kılavun’un Kahire’de açtırdığı darü’ş-şifalara böyle denmiştir. Bununla 
beraber başkalarına da ara sıra dendiği olmuştur.

En eski Türk daruşşifası, Mısır valisi Tolonoğlu (İbni Tolon) 
tarafından 261’de yaptırılmıştır, Zeyil JL’de mükemmeliyen tafsil 
edilmiştir, (s. 99).

Divan kayıtlarının şimdiye kadar görülenlerine bakılırsa Mardin 
mâristanı (darüşşifası), 516’da yapılmıştır. Türk hükümdarı Emir 
\rtuk’un oğlu olan Melik Necmeddin İl Gazi’nin yaptırdığı bu sıhhî yurt 

onun vefatıyla kardeşi Eminüddin tarafından ikmal edilmiştir. (Bak. 
Mulûk-ı Artukiye Tarihi, nâşiri Ali Emirî, s. 15,16; Zeyl’de ilâve kısmı).

— Nureddin’in Şam mâristanı 549’da açılmıştır.
— Selçukî hükümdarlarından Kılmç Arslan’ın kızı Gevher Nesibe 

adına kardeşi Gıyaseddin Keyhusrev tarafından yaptırılan Kayseriye 
mâristanı tarihi 602’dir. Bay Halil Ethem, bu Türk kurumunun da 
kitâbesini Kayseriye adlı eserinde neşr ile yurdumuza hizmet etmiştir.
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Bu mâristana, divan kayıtlarında Medrese-i Şifaiye-i Gıyasiye 
derler. Kitâbesi şudur:
13a ptu ¿£1 JjJIj LûJI jLLLJI

V û^' J b3^' <£UI jc

Yine Selçuk hükümdarlarından İzzeddin Keykâvus bin Keyhusrev 
Sivas’ta Şifaiye adlı daruşşifayı 614’de yaptırmıştır. Bunun vakfiyesi çok 
uzundur. Buraya tayin edilecek hekimlerle cerrahlar ve maaşlarla levazım 
üzerine olan kısım, Zeyl’de 105’den 109. sahifeye kadar münderiçtir. Bu 
sayede vakfiye ilim dünyasına tanıtılmıştır. Kitâbesi Van Berhem ve Halil 
Ethem’in Sivas ve Divriği Kitâbeleri’ne konmuştur ki şudur:

b3-^' y~ 4-^-*-^ — c? ¿ul 4 jji 0Sa »y»»»

jaJ (jİA jj (jj (JjjISjS ^¿iâll ^1 11,ı J] j jJI ¿jlklm jiJmmJIj (»'xjyı ¿£j

Turan Melek Hanım’m Sivas’ta Divriği’de yaptırdığı daruşşifa, 626 
tarihlidir. Divriği ve Sivas Korpüsü’nde yazılı olan pek kıymetli kitâbesi 
şudur:
4İİ ^İC. 4-ş.Vı^ «II aELxJI 451 «II <úll oLja^al $.t*3jl ÀSjLuJI alimli JİAİI o3a ’¿jLoj«_i dı^al
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Jj3’in sonundaki ilâvesinde yazılmıştır ki Selçukîler zamanında 
Akşehir, Konya, Aksaray’da üç darüşşifa var idi. Bunlar, İbni Bibi ile evkâf 
kayıtlarındaki haberlerle sabittir. Fakat yapılış tarihleri ve vakfiyeleri 
şimdiye kadar görülememiştir. Bunlar herhâlde Selçukîlerin çok çöktüğü 
680 tarihlerinden önce yapılmış olsa gerektir.

— Muzaffereddin ¿b£’nin Musul bîmâristanı 622’den önce 

açılmıştır.
— İzzeddin Keykâvus’un Sivas daruşşifası nazırı Cemaleddin Ferruh 

Lâlâ’nm Çankırı’da yaptırdığı darüşşifa 633 tarihlidir.
— Kastamonu’da Atabey mâristanı 672 tarihlidir.
— Doktor Süheyl, bu kitâbeyi yerinde fotoğrafiye ettirmiştir.
— Mısır Türk hükümdarlarından Seyfeddin Kılavun’un Mısır’ı 

dirilten pek büyük ve pek meşhur mâristanı 683’te kurulmuştur. Mısır 
müverrihi Makrizî bu mükemmel tıbbiyenin teşkilâtını meth ede ede 
bitiremiyor, dört nevi büyük hastalık için ayrı ayrı teşkilâtı ve kadınlar 
için de bir bölüğü varmış. (Zeyl, s. 100). Bu binaya Maristan-ı Mansurî 
dahi derler.

820’de Birgi’de ölen meşhur Türk hekimi Hacı Paşa ile Dördüncü 
Murad’m doktoru olup 1048’de ölen Emir Çelebi bu mâristanda baş 
hekimlik etmişlerdir. (Bak. Osmanlı Müellifleri, Bursah Tahir, cilt 3, s. 
204, 211).
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İran’da Karahıtay hükümdarlarından Kutluk Türkân ¿ha 
Hatunun Isfahan civarında açtırdığı daruşşifa 670 tarihleri etrafında 
kurulmuş olmalıdır. (Zeyl, s. 105).

Moğol hükümdarlarından Olcaytu’nun karısı J-jhJ Hatun’un 

\mas) a'da yaptırdığı dariişşifa 708 tarihlidir.
I urk doktoru ¿^1 burada baş hekim idi. Resimli

< errahlık kitabını 876’da Fatih’e takdim etmiştir. Bu eşsiz resimli kitabı 
Millet kütüphanesine vakfeden rahmetli Emirî Efendi ne yüksek bir duygu 
taşıyan .idam imiş. Eseri Avrupa’ya tanıtanlar da doktor Ürolog Kâmil ve 

doktor Süheyl’dir. Kitabın adı <^1 j=JI’dir ve öz Türkçedir.
Moğol sadrazamlarından meşhur tarihçi ve hekim Reşidüddin’in 

Tebriz’de yaptırdığı daruşşifa vefat tarihi olan 717’den biraz önce 
.içilmiştir (708). (Revzatussafa, Olcaytu faslı).

Argun Kâmil’in Halep bîmâristanı 753-755 arasında kurulmuştur.
Osmanlı hükümdarlarından Yıldırım Bayezıd’ın Bursa darüşşifası 

802 tarihlidir. Vakfiyesi vardır.
İstanbul’da ilk Türk tıbbiyesi olan Fatih darüşşifası, 875’de 

camiyle beraber yapılmıştır. Vakfiyesinde teşkilâtına dair izahât var. 
Kitabımızın sonunda vesika kısmına bakınız.

İkinci Bayezıd’ın Edirne bîmâristanı 893 tarihlidir. Vakfiyesi 
vardır.

Kanunî Süleyman darüşşifası 964 tarihlidir, vakfiyesi vardır.
Haseki Sultan darüşşifası 957 tarihlidir.
Üsküdar’da Nurbanu Valide Sultan darüşşifası 991 tarihlidir.
IH. Sultan Murad’ın zamanında Manisa da açılan daruşşifa, 1000 

tarihinden biraz önce açılmıştır.
— I. Sultan Ahmed’in darüşşifası 1026’da yapılmıştır.
I Bak. Cerrahhâne, Etıbba-i hassa, Hastahane, Tıbbiye 

maddelerine).
Arap ve Fars devletleri bîmâristanları için bak. Tıb Tarihi, Fransızca 

I oklerk, Tabakatü’l-etıbba, İbni Ebi Usaybia.
Yalnız Osmanlı müesseseleri için bak. Osmanlı Tababet Tarihi, 

Osman Şevki; Saray Hekimleri, İzzet; Cerrahhâne, Doktor Süheyl.
Darüttıbâa (Îs-Udl Jj): Hicrî 1139’da İbrahim Müteferrika 

tarafından açılan ilk İstanbul Matbaası’nm adıdır. Devlet Matbaası’ndan 
başka 1201 ve 1202’de İstanbul’da Fransız Sefareti Matbaası’nm çıkardığı 
Türkçe kitaplara koydurduğu ünvan da budur. Vesikalarımızla eski 
matbaa mühründe “el-Âmire” dahi yazılıdır. Halk her şeyi 

sadeleştirdiği gibi buna da Basmahane diye ad koymuştur. Siyakat 
kayıtlarında tab’hâne Basmahane aûU a 4»^» ve Kârhâne-i basma

şeklinde dahi görülmektedir. Buna ileride basımyeri veya 
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basımevi demek daha uygun olacaktır. Bu matbaanın, yüz yıl sonraki 
resmî adı Matbaa-ı Âmire olmuştur. Avrupa’da basım işi,
İstanbul'un fethinden evvel (1440) açıldığı hâlde biz Türkler ancak 290 yıl 
kadar sonra bu işe girişmişiz (1726/1139) ve matbaa, mahsulü itibarı ile 
(1729/1141), çok geciktiğimiz için ziyanımız da çok olmuştur. Çelebioğhı 
Asım Tarihi’nde 1139-1141 yılı içinde Türkiye’de basım işi üzerine söz geçi
yor. Bu güzel sanatı Paris’te görüp Türkiye’ye dönüşte Müslüman Macar 
İbrahim Efendiyle ortaya atan 28 Mehmet Efendi ve oğlu Sait Efendi’dir. 
Sait Efendi ile İbrahim Efendi, meseleyi o zamanın pek akıllı Sadrazamı 
İbrahim Paşa ile Şeyhülislâmına açmışlar. Onların yardımı ile III. Sultan 
Ahmet de ferman vermiştir. Sait ve Macar İbrahim efendiler, 
sadrazamdan izin aldıktan sonra ortaklığa Darüttıbâayı açmışlardır. Sait 
Efendi çok durmadan çekilmiştir. Hülâsa, İslâm âleminde ilk matbaa, 
İbrahim Paşa’nın yardımı ve İbrahim Efendi’nin himmeti iledir ki, 1139’da 
İstanbul'da, Türk toprağında kurulmuş oldu.

Türk matbaasının iki yüzüncü yıl dönümü, 1929’da İstanbul’da Bay 
Selim Nüzhet tarafindan, Halkevinde, M. Cevdet tarafından Erenköy 
Lisesi’nde kutlulanmıştır. Talim ve terbiye dairesi Başkanı Bay İhsan 
tarafından da Ankara’da mükemmel konferans verilmiş olduğu gibi 
Hazine-i Evrâk’tan fotoğrafîye ettirdiği İbrahim Efendi arzuhali de 34 
numaralı Hayat Mecmuasında neşredilmiştir. Hele Selim Nüzhet Tiirk 
Matbacıhğı adlı kıymetli bir kitap yazmıştır (1928). İbrahim Efendi, Kâtib 
Çelebi ile Naîma’nın eserleri en kıymetli olarak şunları basmıştır.
3Â& ° —i 4^-L1xu V’ıjLSlI AÂzG — Y —
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Hangi kitapları bastığını adları ve yılları ile Selim Nüzhet’in Türk 

Matbaacılığı adlı faideli kitabında okumalıdır. M. Cevdet'in Muallimler 
Mecmuası’nda Kâtib Çelebi üzerine olan makalelerinde de başka tafsilât 
vardır, (1926-1928). İbrahim Efendi’nin bastığı son eser, Farisîden 
Türkçeye olan meşhur bir lügat kitabıdır: Şuurî Haşan Efendi’nin yaptığı 
bu kamusa Ferheng-i Şuurî demişlerdir. Bugünkü matbaaların kolay 
kolay çıkaramayacakları kadar büyük hacimdedir ve 454+451 sahifedir. 
Bu eser 1155’de basılmıştır. İbrahim Efendi bundan sonra uzun müddet 
hastalanmış ve 1158’de vefat etmiştir. İbrahim Efendi’nin Kasımpaşa 
arkasındaki geniş ve dağınık mezarlıkta bulunan kabri 1326’da ilk önce M. 
Cevdet tarafindan aranarak bulunmuş ve Tarih Encümeni âzâlarından 
Bahriye Binbaşısı Saffet ve Bursah Tahir beylere haber verilerek taşının 
fotoğrafisi çektirilmiştir. Tarih Encümeni Mecmuası, numero 3. Fikir 
dünyasının en birinci aleti, kitap basıcılığıdır, bunu çıkaran Almanyah 
Gütenberg, bütün fikir adamlarının babasıdır. Türkiye’de bunun 
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mümessili İbrahim Efendi’dir. Kabrinin iki yüz yıldır sefil kalmasını ve 
1326 ve 1346 senelerine kadar rahmetli adına bu kadar ocaklarda, bu 
kadar mekteplerde, bu kadar gazeteler ve matbaalarda bir konferans 
verilmemesi, bir tek risale çıkarılmaması çok acıdır. Avrupa’nın birinci 
\ astı, ilim ve sanat adamlarını unutmamak ve sevmek ikinci vasfı yine o, 
üçüncü vasfı yine odur.

Tarih Encümeninin 1326 yılına ait 3. mecmuasında bir makale var 
1 İstanbul Hazine-i Evrâk’ında dört yıl kadar tedkikat yapan Macar 

tarihçisi Karaçon’un kendi hemşerisi olan ve fakat tamamıyla Türk ve 
I dam harsını kabul eden İbrahim Efendi adınadır. Bu Türkçe andıç, bize 
ne kadar ders verir.

İbrahim Efendinin 1158’de ölümünden 1169 yılına kadar matbaa 
11 \ ıl bos kalmış, işlememiştir. Avrupa’nın dev adımlarıyla yürüdüğü bir 
.mı.mda bir tek Türk matbaasının da işlememesi bizi çok nimetlerden 

mahrum bırakmıştır. Halbuki Ermeni, Rum, Yahudi matbaaları Avrupa 
ile yakından bağlanarak fikir dünyasıyla ve yeni işlerle alâkalarını 
krsıncnüşlerdir. 1169 ve 1170 yıllarında ancak bir lügat kitabı tekrar 
basılabilmiştir; bu, Vanlı Mehmet Efendi’nin tercüme eylediği Vankulu 
I ugati’dir. İki cilttir. Bundan sonra matbaa, 1170’den 1198 yılına değin 20 
yıl kadar yine işlemiyor.

Nihayet o tarihte beylikçi Raşid Mehmet Efendi ile Vakanüvis Vasıf 
Efendi, rahmetli İbrahim Efendi’nin hareminden matbaanın kalan 
aletlerini aldıktan başka yenileştiriyorlar, eksiğini de ekliyorlar ve 1198’de

Sami, Subhi, Şakir tarihlerini ve 1199’da <5 İzzî Tarihi’ni 

bastırıyorlar. O aralık Vasıf Efendi ayrılıyor ve biraz sonra 1201’de 
İspanyaya elçi olarak gidiyor.

— Bunlar İbrahim Efendi’nin matbaa takımlarını almadan evvel 
İstanbuldaki Fransızlardan bazıları satın almak istemişler. O yıllarda 
hattâ daha evvel de hükümet, İstanbul’a bazı Fransız mühendislerini 
çağırmış, Türklere, askerî bilgiler vermek ve yeni muharebe aletlerini 
kullanmayı öğretmek üzere masraflar etmiş ve etmekte bulunmuştu. Hele 
İstanbul’daki Fransız elçileri maiyet memurlarına genç tercümanlara ve 
Türkiye’ye gelen Fransız zabıtlarıyla tüccarına Türkçe öğretmek ve 
Fransız mühendislerinin bazı eserlerini Türkçe okutmak hevesindeidirler. 
Hele o aralık elçi meşhur âlim Choisseul Gouffier bu husûsta çok 
çalışıyordu. Türkiye ve Yunanistan âsâr-ı atikası üzerine yazdığı kocaman 
resimli eser, yerinden güç kalkar.

İşte bu zat, o aralık Türkiye’ye getirilen bahriye zabitlerinden

1 ^etroke’nin yeni donanma teşkilâtı üzerine yazdığı eserin Türkçesini

jt*jl Usûlü’l-Maariffi Vech-i Sefâin-i Donanma ünvanı 
ile ve mühendishânemizde muallim olan mühendis Lâfayt Klavet’in yeni 
ordu teşkilâtı üzerine olan eserini de joVI ubjLudl Usûlü
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Maarif fi Tertibi’l-Ordu ünvanı ile Sefarethane Matbaasında bastırıyor. 
Masrafım, elçi mi verdi? Türk hükümeti ile müştereken mi? yoksa eser, 
sefaret matbaasında basılmak üzere para yalnız hükümet tarafından mı 
verildi? bilinmiyor. Bu Türkçe kitaplar 1201 ve 1202 tarihlidir. Ordu 
kitabının üzerinde

P Y • Aiu! AailajLujâJI AjjLuıjl jill jâll 4r.l jlâjj

kaydı vardır. Diğeri de az farklıdır İstanbul’da Fransızlara Türkçe öğ
retmek için Elemens de la Langue Turque ünvanlı ve 1790 tarihli (H. 
1203) eser dahi Türkçe misaller ve metinlerle beraber Choisseul 
Gouffier’in himmetiyle sefaret matbaasında basılmıştır. Gouffıer 1793’de 
sefaretten çekilmiştir.

* * *

Yine bizim Darüttıbâaya gelelim. Burada 1200’den 1207 tarihine 
kadar boşluk görülüyor. 1207’de cA Fenn-i Harp, 1208’de ¿s Fenn-i 

Lâğım ve 1209’da ojâ Fenn-i Muhasara bastırılmıştır. Bu eserleri 
Rum âlimlerinden Kostantin İpsilanti Efendi Fransızca’dan Türkçe’ye 
çevirmiştir. Dikkate değer ki 1209’da basılan Fenn-i Muhasara da hesaba 
alınınca bizim yetmiş yıl içinde ancak 22 kitap basabildiğimiz anlaşılır. 
Halbuki İbrahim Efendi 1139’dan hastalığına rastgelen 1156 yılına kadar 
17 yıl içinde yalnız başına 15 mühim ve bir kısmı pek büyük kitap 
neşretmiştir. Bu 22 kitap, İbrahim Efendi’nin rivayete göre Sultan 
Selim’deki evinde kurulan matbaada basılmıştır. İşte bu, birinci 
dönemdir, ki 1139’dan 1200 tarihine kadar 61 yıl tutar. İbrahim Efendi 
ailesi dağıldıktan ve yıllarca sonra Raşid ve Vasıf Efendiler matbaa 
edevâtım satın aldıktan sonra yeni matbaayı nerede kurdular, on yıl 
nerede tuttular? Eski yerinde mi, değil mi? bilmiyoruz. Hükümet on yıl 
sonra Bu Raşid Efendi’nin matbaa âlât ve edevâtıyla 1210’da yeni 
Mühendishâne’de bir matbaa açtırıyor: Mühendishâne Darüttıbâası 
budur. Reisüttıbâa ise Mühendishânemizde hendese muallimi 
Abdurrahman Efendi’dir. Harflerin ve aletlerin yeniden yapıldığına dair 
Abdurrahman Efendi’nin üçüncü basım Vankulu Lügati başında verdiği 
haber mühimdir.

Ancak ne Abdurrahman Efendi’nin sözünde, ne Türk 
matbaacılığında ne de matbû tarihlerde bu mühendishâne Matbaası' 
Raşid Efendi harflerinin resmen satın alınarak teşkil ve Abdurrahman 
Efendiye teslim edildiğine dair izahât yoktur. Bizim Hazine-i Evrâk’ta 
ehemmiyetsiz diye atılmış küme arasında bulup tesbit ettirdiğimiz 27 
Şevval 1211 tarihli pek mühim vesika ile aynı tarihte Abdurrahman 
Efendi’nin kendi takriri ve yine Abdurrahman Efendi’nin beş sene sonra 
yazdığı 1216 tarihli Vankulu masraf defteri ve ona bitişik takriri ile 
paranın verilmesi lüzumuna dair defterdar telhisi ve 1218 tarihli diğer 
defter, işte bu beş vesika matbaa tarihinin şimdiye kadar tamamıyla 
karanlık kalan noktalarını aydınlatmaktadır. Hele Vasıf Efendi’nin 
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İ2oo’de çekilmesiyle bütünü, Raşid Efendi’ye kalan matbaa âlât ve 
edevatının neler olduğunu birer birer ortaya koyan vesika, kıymet 
biçilmez şeydir.

Bunlardan 1211 tarihli vesikanın başı siyakat ile yazılmış olup âciz 
tarafından şöyle halledilmiştir:

Matbaa takımlarının Raşid Efendi’den yedibin beş yüz kuruşa 
alınmış olduğuna dair ayrıca kayıt da vardır ki bizim için kâr olduğu gibi 
Raşid Efendi’nin takımları sattığı 1211 tarihinde reisülküttap değil 
Insâne 1 Âmire emini olduğunu da anlıyoruz. Satılarak mühendishâne 
mat basına konmuş olan takımların defteri şudur:

VH l , ^1 ^3 c ** d c * Jl ^Lil

° (jaAİİjl
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Bu takımların Mühendishâne Matbaası’na konmak üzere 
\bdurrahman Efendi’ye teslimi için resmen verilen emirden bâhis suret 

de mühimdir:

Mezkûr defterin arkasında Abdurrahman Efendi’nin imza ve 
um hürüyle makbuzu görülüyor ki ayrıca kıymeti vardır:

1218 tarihli defterde ise, 1211 tarihli defterden fazla olarak eşyadan 
bazıları üzerinde kayıtlar vardır ki bir ikisini [ ] içinde oradan aldım. 
Herhalde matbaa takımlarının adlarının, nevilerinin meydana çıkması, 
İngiliz ve efrençkârı aletlerin tesbiti, cihannüma ve atlas vesâire 
kalıplarının hâlâ mevcut olduğunun zikri ayrı ayrı mühim hakikatlerdir.
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Bu 1218 tarihli vesikadan şu satırları alalım ki harflerin bir de 1212’de 
yenileştirildiğini ve erkek, dişi çeliklerle saireyi gösterir:
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Vesikayı münasip zamanda aynen neşretmek istediğimizden burada 

yetişecek derecede malûmât verildiğinden ve eşya esamisi 1211 tarihli 
vesikamızda gösterilmiş olduğundan alt tarafını kesiyoruz. Fakat şu 
parçaları alıyoruz ki son derece mühimdir. Hele Frenkçe kitap tab‘ı ve 
Fransızca gramer maddeleri

rr.
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Bu 1218 tarihli defterin sonunda mufassal bir takrir var. Bunda, 
Üsküdar da yeni tab‘hâne vücuda getirildiği için mevcut tabTıânede olan 
bütün takımların tezgâhların, âlât ve edevât sâirenin bu Üsküdar 
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Matbaasına nakil edildiğine, Mühendishâne Matbaası’nda muayyen olan 
maaş ve^ mâhiyelerin kesilerek yeniden yirmi beş bin kuruş sermaye 
konulduğuna temas eder. Üsküdar tab‘hâne riyasetinin yine 
Abdurrahman Efendiye verildiğine ve buna bağlı şerait ile hesabâta dair 
dahi izahât vardır ki aynen tab‘ı faidelidir.

Bu, bize 1217’de açılan Üsküdar Matbaası için Mühendishâne 
Matbaası’nm iptal edildiğini açıktan açığa göstermektedir. O hâlde 
Mühendishâne Matbaası yalnız 1210-1217 yani yalnız 7 yıl kadar çalışmış 
demek olur.

Bu 1218 tarihli defterde anılan Gramer’in, Selim Nüzhet’in himmeti 
ile neşir edilmiş olan Türk matbaacılığında klişesi vardır. Esasen İbrahim 
Müteferrika Efendi basmıştır (sene 1143). Eğer Raşid Efendi Frenkçe 
kitaplar bastığına göre ayrıca bir gramer bastı ise o başka bahisdir. Keza, 
bu defterde geçen Küre-i Sema, Cihannüma, filân hep İbrahim 
Müteferrika tab‘ı eserlerdir. Küre’yi Hâkkâk Kırımlı Ahmet bakır üzerine 
resm etmiştir. Selim Nüzhet’in kitabında klişesi vardır. İbrahim Müte- 
ferrika’nm M. Cevdet’te mevcud Cihannüma nüshasında da 
görülmektedir. Şurasını da söyleyelim ki Hasköy’de Mühendishâne 
Matbaası’nda Fransızca basılmış bir müzakere-i siyasiye zaptı vardır. 
Tarihi 1799’dur ki Hicrî 1214 senesine karşılıktır. Bu da tarihlerde meçhul 
kalmış haberlerdendir. M. Cevdet tarafından sahhaflardan alınan bir yığın 
köhne kâğıtlar arasında bir paket kabı olarak bulunmuştur. Bu, 1216 
tarihli takrirde geçen Frenkçe harfler maddesini isbat eder. Mezkûr 1216 
tarihli takrir, Abdurrahman Efendi’nindir. Bu takrir tarihlerde bütün 
bütün karanlık bırakılan bir köşeyi aydınlatır: Mühendishâne 
Matbaası’nda kaç kişi çalışırdı; Frenkçe eserler basılır mı idi? Bakınız ne 
diyor:

ı,' M Jİ ^Jlc. ¿¡LojS ti Aljj^.1 j (jjlxx (AjjjLsA g-AjA» jl-n) ojlJ Jj-aLo
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Mühendishâne Darüttıbâası’nda: 1211’de Farisîden Türkçeye bir 
sözlük demek olan Burhan-ı Kâtı‘ ve 1212’de iki risale basılıyor
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: i, Türk Matbaacılığı) 1213’de bu matbaada Türk âlimi Mahmut Raif 
Elemlinin Türk hükümetinin yeni nizamlarına dair Fransızca yazdığı

p muv affakiyetle basılmıştır, adı Tableau des nouvaaux reglements de 
pire Ottoman’dn. Tarihi 1789 H. 1213’tür. Müellifi, Türkiyenin 

Londra elçiliği kâtibliğinde bulunan mezkûr Mahmut Raifdir ki on yıl 
somu patlayan 1223 yeniçeri ihtilâlinde şehit edilmiştir. Bu kitap pek 
a/dıı l ui uphanclerde görülmez, bir nüshası da M. Cevdet’tedir.

121 Tde bir şey basılmamışa benziyor. 1215, 1216, 1217’de üç kitap 
basılıyor (bak. Türk Matbaacılığı).

1217’dc açılan Üsküdar Darüttıbâasında mukabeleciliğe tayin edilen 
ş.nr Ayni nin bu tarihi tutan bir manzumesi vardır. Üsküdar Matbaası 
124" ye kadar orada kalmıştır. Şimdi Selimiye Kışlası yanında harem 
iskelesindeki cami yanında olduğunu söylüyorlar. Demek ki bu matbaa 
tanı otuz yıl orada çalışmıştır. Kaç kitap bastı? Belli değil. Bastıkları belli 
.¿miar .ırasında yine Raif Efendinin muazzam Atlaslı Coğrafya Kitabı 
v.irdir kı evvelce adı geçen Vasıf Efendi’nin biraz tadiliyle 1218’de Sultan 
Selim in fermanı ile bu Üsküdar Matbaası’nda bastırılmıştır. Raif Efendi 
bunu esasta Fransızca yazmış olacak ki Rum âlimlerinden Yakuvaki bunu 
Türkçe’ye çevirmiş ve Vasıf Efendi’nin azıcık tâdiliyle öylece basılmıştır. 
Bu \tlas, gerçekten büyük himmet işidir. Yazana da, bastırana da, basana 
d.ı rahmet olsun. Bu koleksiyon dahi pek azdır. Süleymaniye’de Siruz 
Kutüphanesi’yle M. Cevdet’te, bir nüshası vardır.

Üçüncü Sultan Selim, bu Atlas’ı bastırttıktan başka bir hizmet daha 
yapmıştır. Orta hacimde bütün bir duvarı kaplayacak kadar cesim bir 
l urkçe haritayı da yine o tarihlerde Viyana sefaretimizde bir Rum âlimine 
tertip \ e Türkçe tanzim ettirmiş ve görünüşe göre Viyana’da bastırtmıştır. 
Bayez.ıt sahaflarından merhum Mahmut Efendi’de gördüğüm bu cesim 
haritayı alacak bir makamı on beş yıl önce bulamayınca Fransız sefaretine 
satacağını söylemişti. Bu cesim harita, eğer kaçırıldıysa çok yazıktır.

Üsküdar Darüttıbâası 1247’de Sultan Mahmud’un emriyle Bayezıt’ta 
şimdiki Üniversite Kütüphanesi yerine nakledilmiştir. Burada 1325 

taı .hine kadar 78 yıl kalmıştır. Son zamanlarda adı olmuştur.
1325’de Giilhâne bahçesindeki daireye nakledilmiştir ve Cumhuriyet 
hükümetinde adı evvelâ Millî Matbaa sonra da Devlet Matbaası olmuştur. 
Bugün o adı taşıyor. 1217’den Cumhuriyet ilânına kadar geçen 120 yıl 
içinde bu matbaa, başka milletlerin resmî matbaalarına nisbetle 
göğsümüzü kabartacak ilmi eserler basamamışsa da talik harfleriyle 
basılan divanlar birer nefisedirler.

Keza mühendishânenin baş hocası yani o vakte göre müdürü 
meşhur mühendis Hüseyin Rıfkı Efendi ile meşhur riyaziyeci Gelenbevî ve 
İshak ve meşhur hakîm ve müverrih Şanizâde Ataullah efendilerin 
( serleriyle 1320 tarihlerinde neşredilen harekeli Buharı ve Müslim 
nüshaları birer şereftir. Şanizâde’nin İtalyancadan çevirdiği Hamse adlı 
tıp külliyâtı ve Hüseyin Rıfkı’nın İngilizceden çevrilen ve 1212’de basılan
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Usûl-i Hendese’siyle nihayet meşhur İshak Efendinin Latinceden 
Türkçeye döndürdüğü dört büyük ciltlik Mecmua-i Riyaziye tab‘ı, Cevdet 
Tarihi, ¿IjsJI ¿lUJ jüi ile Hüseyin Kâzım merhumun Büyük Türkçe
Lûgat’i. İşte bunlar, matbaa için şereftir. 1247’de İstanbul’a nakledilen 
Darüttıbâada 1258’de ilk defa olarak Yesarîoğlu Mustafa İzzet Efendi’nin 
talik harfleri ile Kasapbaşıoğlu’nun Türkçe Risale-i İtikadiye’si 
basılmıştır.

1218’de Üsküdar Darüttıbâasında ilk defa harekeli olarak Birgilî 
Mehmet Efendi’nin Türkçe Risale’si basılmıştır. Sultan Mecid zamanında 
1258’den başlayarak 1280 tarihine kadar bazı Türk şairlerinin divanları, 
talik harflerle ve pek güzel basılmıştır.

Matbaa-i Amire harflerini Yesarîoğlunun ve sonra Kadıaskcr 
Mustafa İzzet Efendi’nin yazıları biçimine tam uygun şekilde döken üstad 
adam Ermeni sanatkârlarından Mühendisyan Efendi’dir.

Mühendisyan 1300’de döküp yazısını bastırdığı örnekte yetmiş dört 
yaşında olduğunu ve iki nevi Talik ile bir nevi nesih harflerinin kalıplarını 
yapmaya muvaffak olduğunu söyler. Nesih örneği de 1282 tarihlidir. 
[Ermeni, Hat maddelerine de bak.].

Devlet Matbaası müdürleri arasında ilk başkan muallim 
Abdurrahman Efendi, Sultan Mahmut zamanında Sait, sonra Recai 
Efendiler anılmaya değerler. Hele Abdurrahman Efendi cidden şereflidir.

1217’den zamanımıza kadar Darüttıbâa, Matbaa-i Âmire, Millî 
Matbaa ve Devlet Matbaası ünvanlarıyla ne gibi eserler basılmış olduğunu 
nevileri, adları, sanları, yazanları, tarihleri, boyları, yapraklarıyla birlikte 
bir cedvelini Selim Nüzhet epey zamandır yazmaktadır. Cumhuriyetin 
onuncu yıl dönümü münasebetiyle çıkarılan bibliyografyada Devlet 
Matbaası’nda basılmış eserler dahi vardır. Ayrıca tedkik edilebilir.

Devlet Matbaası dışarısında kurulup çok Türkçe eserler basan 
matbaalara gelince: Evvelâ İngiliz Çörçil’in açtırdığı Ceride-i Havadis 
Matbaası düşünülür. İkincisi Basiret Matbaası üçüncüsü Mithat Efendi 
Matbaası dörcüncüsü Vakit Matbaası beşincisi Mihran Efendi’nin Sabah 
Matbaası altıncısı 1299’dan zamanımıza kadar pek nefis eserler basan 
Ebuzziya Matbaası yedincisi Mahmut Bey Matbaası, sekizincisi Osman 
Bey Matbaası, dokuzuncusu Karabet, onuncusu Ahmet İhsan, on 

birincisi İkdam, on İkincisi Malûmat matbaalarıdır.
matbaalarıyla Meşrutiyet ve Cumhuriyet matbaaları için Matbaa 
maddesine bakınız).

Darüttıbâa (Mısır’da), Mısır’da Bulak Matbaası da hayli zaman 
Darüttıbâa ünvanım almıştır. Hattâ Mısır’da isyan zihniyeti sıralarında 
Daruttıbâatü’l-Âmire işaretini de neşriyatta görüyoruz meselâ 1249’de 
Türkçe olarak Mehmet Ali Paşa’nın bastırttığı Subha-i Sıbyan sonunda 

“el-Matbaatü’l-Âmire” alâmetini ve 1265’de basılan 
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lludutnâme <*'^p^’dc ise sarîhen sjh “Darüttıbâatü 1- 

\ m tu 1 Mısriyyc” işaretini okuyoruz. Başka zamanlar
' Matbaatii Sahibi’s-Saâde” tabiri kullanılmıştır.

.Şurası da dikkate değer ki Mısır’da Mehmet Ali Paşa İstanbul’da 
henüz teşebbüs yok iken on yıl daha evvel yani 1249’da talik harfiyle 

I urkçe *<x^Subha-i Sıbyan bastırtmıştır ki bu harfler üzerinde İran 

.m.it karlarından Keylanh Ebulkasım Şahit’in tesiri olmuştur. Bundan 
‘ m.ı Mısır da ve Bulak Matbaası’nda tıbâat harflerini ıslah ile pek çok 

< \ balar ve Türkçe kitapların pek nefis yazılarla çıkmasında sarfedilen 
emekleri biliyoruz ki bunun sanat kısmına ait büyük şerefi, yine İranh iki 
\uksvk sanatkâra aittir: Senklâh ve Sâî. Tebrizli bir Âzerî
kürküdür, her ikisi de Mısır’da ve sonraları Reşid ve Âlî paşalar 
zamanında İstanbul’da bulunmuşlardır. Mısır her ikisinin yazısıyla birçok 
mTısclere mâlik olmuştur. Birinci derecede hakkâk, ressam, hattat olan 
bu ıkı sanatkârın eşleri Türkiye’de ancak Yesarîoğlu (vefatı 1264) ile 

adıasker Mustafa İzzet Efendi (vefatı 129i) ve Üniversite kapısındaki 
meşhur eli J 1 “İnna fetahnâ leke” bedîasmı yazan Şefik Bey’dir, (vefatı 
1292). Hakkâklardan da Türk, Yümni ve Ermeni Binemeciyan’dır. 1260’da 
Bulak Matbaası’nda yüksek şark sanatkârı Sâî’nin pek nefis harfleri ile

- - Leyla Hanım ın Türkçe Divan’ı basılmıştır ki hakikaten bir incidir. 
Saimn sadrazam Alî Paşa için kazdığı mühürde kullandığı harflerin biçim 
w istifi, enfestir. Paşanın büyük kıt‘ada bir gümüşe kazdırdığı bu büyük 
bmurultu mührü için Sâî’ye yüz sarı altın verdiğini söylerler.

Bulak Matbaasfnm 1220’den itibaren ilk neşriyatını anlamak için 
Journal Asiatique in 1830-1850 seneleri koleksiyonuna ve husûsiyle 
müsteşrik Belin’in icmallerine bakmalı. Sonraki neşriyat için, keza 
İngilizce ve Fransızca Journal Asiatique nüshaları ile Almanca Morgen 
I endişen Gezelşafhn yıl yıl bibliyografya sütunlarını gözden geçirmelidir.

Bulak Matbaası’nda Sâî’nin harfleri ile çıkan, Türk şairlerinin nefis 
divanları ile resmî ve İlmî neşriyat ayrı tedkike değer.

Mehmet Ah Paşa çok ve ahlâfı, biraz olmak üzere Bulak 
Matbaası’nda Türk âlim ve memurları kullanmışlardır. (“Bulak” 
maddesine de bakınız).

Dariittıraz ( jljall Jj): Türk ve özge hükümetlerde resmî elbise ve 

kumaş dokunan ve biçilen yerlerin ve vs. de görülen bir 

.ididir. Yerine göre darulkisve ve çLplI jh “daruddibac”dahi derlerdi. İran 
vesikalarında “büyûtü^amâl” ve “kârhâneha” denilen ocaklardan bir 
kısmı da kumaşhanelerdi. Türklerde resmî elbise ve dokumaya, beze, 
kumaşa, atlasa, çuhaya hil'ata ilişiği olan sanat kurumlan şunlardır:
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1. Hâssa terzileri ki sarayların resmî elbiselerini ve resmî hediyelik 
hü‘atieri dikenlerdir. 2. Bezzazân 3. Dibabafân 4. Kadife bafân 5. Kemha 
bafân 6. Atlas bafân 7. Çuha dûzân 8. Külâh dûzân 9. Kazzazân 
(Ipekciyan) 10. Seraser dûzân 11. Zer dûzân 12. Simkeşân. Bunlardan 
başka ipekhâne, boyahâne, iplikhâne, bezhâne, eski feshâne, simkeşhâne, 
çuhacılar hanı, salcılar hanı, kuşakcılar hanı, kalpakçılar hanı, dokuma 
ocakları idi. Simkeşler, haşmetli elbiseler için lâzım olan gümüş telleri, 
sırmaları, klapdanları işlemekle kalmazlar gümüş tabaklar, gümüş 
fincanlar, gümüş üzengiler, gümüş kutular, gümüş kapaklar, gümüş 
saplar.... gibi elbiseden başka şeyler yaparlardı. Onun için bu ocak, hemen 
her sanatın başbuğu gibi idi.

Keza JAh) mizan-ı harîr, ipek kapanı, bütün ipek elbiseler,
kuşaklar, yastıklar, bohçalar için madde hazırlardı.

Şüphe edilemez ki her hangi bir saray sanatlarında ve tabiî elbise 
yapmakta dahi zamanın en seçme sanatkârları kullanılır, bu husûsta para 
esirgenmezdi. Sanatkârlar da bunu bilirler, işlerinin iyi çıkmasına 
özenirlerdi.

O sayededir ki bugün Avrupa nefaiscileri Türk sanatkârlarının çuha, 
kumaş, kadife, bez, gömlek, dokuma, atlas, ipek, çatma, yastık, yorgan 
yüzü, seraser, hil‘at, şip zerbeft, mendil, havlu gibi elbise veya elbiseye 
ilişiği olan şeylerini de diğer nefis nesneler gibi hemen topluyorlar. 
Türkler, elbise ve diğer sanatların ocaklarını gösteren hâne, kârhâne 
yerine fabrika tabirini de Avrupa’dan almışlardır: İslimiye çuha fabrikası, 
Hereke fabrikası gibi. Demek ki Türkler, jh “dâr” kelimesini hâneye 
nisbetle çok az kullanmışlardır.

§ Tıraz kelimesine gelince: Türklerde, İranîlerde, Araplarda bu keli
me elbiseden başka manâlarda dahi kullanılmıştır. Maddî ve manevî 
alâmet ve iz makamında çok sürülmüştür. Dikkat edilmelidir ki Darüttıraz 
resmî bir alâmeti taşıyan elbise fabrikaları demek olduğu hâlde yalnız 
tıraz, elbise manâsına değil damga, alâmet, nakış, nişan, iz ve tarz gibi 
anımlara yarar.

Tırazlar yani alâmetler, binalar, eşyalar ve evrâk üzerine konur. Bu 
manâda Fransızca karşılığı “marque” ve “blason”dur. Bir hükümetin veya 
ticaret ve sanat evlerinin ‘alâmet-i fârika’ları da, işte tıraz denilen şeydir.

Türk, Arap, Fars göçebeleri bile tıraz, nişan kullanırlar fakat adına 
damga derler. Divan-ı Lugati’t-Türk Oğuz oraklarının 24 boyunun 
nişanlarını “uğuz” maddesinde göstermiştir. Mısır’da Yakup Artin Paşa 
Kafkasya tıraz, yani nişan ve damgalarını Kahire’de Türkçe bastırdığı 
risalede ve umûm Türk ve İslâm devletlerinin tırazlarım da 1902’de 
Contribution à l'étude du Blason en Orient dediği eserde tanıtmıştır. 
Doktor Rıza Nur, Sinop civarındaki göçebelerle bazı sanatkârların ne gibi 
işaretler kullandıklarını ve bunların oğuz göçebeleri nişanlarıyla 
münasebetini yazmıştır: 1928 (Journal Asiatique).
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Topkapı Müzesinde Kaytbay ve Guri gibi Mısır sultanlarının 
silahları ile elbise, kitap, tabak, kandil gibi eşyalar üzerinde ad ve 
alametleri yani tırazları vardır. Şah İsmail’in halılarında adı, ipekle 
örülmüştür ki bir tırazdır.

§ Tırazlara eski Türkler öz Türkçe olarak “damga”, “ongun”, 
' başlık ”, örgülü ad” demişlerdir. Buralarda ongun kelimesi yaşamamıştır. 
Fakat pek eski zamandan beri damga ile damgalı kâğıt, çav, pul 
malumdur.

Keza Türkler, Arapça ve Farisîden alarak nişan, alâmet, tıraz, tarz 
şiar kelimelerini damga ve iz manâsında kullanmışlardır. Hattâ âmire 
kelimesi de resmî bir tıraz diye kabul edilmişti. Türkler Fransızcadan da 
marka", “firma”, “arma”, “apolet” kelimelerini resmî ve sınaî tarzları 

gösteren alâmetler diye almışlardır.
Tırazlann çeşitleri: ı. Tırazlar hakan, han, melik, şah, padişah, 

imparator, kıral, reisicumhur, vezir, emir, emirülümera, beylerbeyi, paşa, 
be). efendi, molla, ağa, kont, marki, baron, gibi resmî zatların veya 
sanatkârlarla Avrupa’da şehirlerin birer biçime konmuş adlarından ibaret 
olabilir.

Pâyizeler, rütbeler, hiFatlar, nişanlar, çelenkler, madalyalar, 
apoletler, tırazdır.

3. Damgalar, mühürler, firmalar, markalar, pullar, tırazdır. Aşiret 
damgaları da böyledir.

1 Kus, hayvan, alet vesâire resimleri ve şekilleri de falan ve filanın 
t n azı olur. Eski Rus, Alman ve Avusturya hükümetleri ile Selçukî ve 
BizanslIların kartalı gibi.

İsviçre hükümetinin ayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurt resimleri, 
yeniçerilerin hayvan ve alet şekilleri gibi. Çin hakanlarının resmî tırazı 
ejder idi ki resmî renk olan sarı ile beraber ejder tırazım taşıyan birçok 
Çin tabakları, vazoları Topkapı Sarayı’nda görülür.

5. Eski ve yeni armalar, tırazdır. Avrupa hükümet ve belediyeleriyle 
M-navi mesleklerinin armaları, ongunları gibi, eski Türkiye hükümetinin 
toplu tiifenkli arması gibi. Türkiye’de yabancı devletlerin resmî armaları 
sefarethânelerin kapılarında tersim edilmiştir. Bunlarda kartal, melek, 
arslan, ayı... resimleri görülür.

6 . Bayraklar tırazdır. Bizim ve Mısır hükümetinin resmî bayrak 
tırazı: Ay ve üç yıldızdır...

7. Renkler tıraz olur: Yüz kırk yıldan beri Fransızların mavi, beyaz, 
kırmızısı gibi. RomanyalIların da böyledir. Sovyet hükümetinin resmî 
bayrağı kırmızı tırazdır. Çin hakanlığının resmî rengi sarı idi ki söylendi.

8. Kesik harfler de tıraz olur. Türkiye Cumhuriyeti’nin T. C. D. 
harfleri ve muhtelif vekâletlerimizin kesik harflerden ibaret tırazları gibi.

9. Her memlekette dairelerin kapı levhaları, ve tezkereleri ile 
defterlerine konan başlıklar resmî tirazlardır.
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10. Turalar, Selçukîlerle Osmanlı hükümetinin tırazı idi. Osmanh 
turaları kanunlar, fermanlar, beratlar, nüfus koçanları ve bazı dairelerle 
çeşmeler üzerine tersim edilirdi.

§ Artukî Türk hükümetinin sikkelerinde tıraz olarak hükümdar 
resmi görülür. Artukîlerden Mahmut bin Karaarslan’ın tırazı baykuş 
resmi ve altında fütüvvet kâsesi idi. (Jjj’de fütüvvet kâsesinden içmek 
maddesine bak.).

— Selçukîlerde bazen aslan ve güneş tıraz olmuştur.
— Bazı Selçukî binalarında görülen kartal kuşu veya ejder tırazdır.
— Akkoyunlu, Karakoyunlu Türk hükümetlerinin de tırazları, 

bayrakları, armaları var idi.
— Amasya’da halifet Alp Gazi’nin türbesinde kız ve koyun 

başlarından madalyonlar tersim edilmiştir.
— Abbasîlerin tevkilerinde evrâkı başında dua ile hükümdar adı 

resmî tırazdı. Tabiî her halifenin adı ve tevkii ayrı idi. Suriye ve Mısır hü
kümetlerinde de böyle idi.

— Moğolların yarliğ ve sikkelerinde Uygur Türkçesi ile ve Uygur 
harfleri ile yazılı işaretler, resmî tıraz idi. oAyb dedikleri nişanlar, altın ve 

gümüşten resimli tırazlardı. Fermanlarında kullandıkları b^ı “aldamga” 
tırazdı.

— İran’da Safevî ve Kaçar sülalelerinden gelen Türk hükümdarları
nın fermanlarda tırazı büyük mühür içinde, hükümdar ismi ile tuğra 
yerinde olarak kullanılan ad ve dua çerçevesi idi.

— İran hükümetinin bayraklarda madalya ve paralarda, tezkere ve 
tahriratlarda tırazı hâlâ yani arslan ve güneştir ki
Selçukîlerden geçmiştir.

— Rusya’da ve Kırım’da hüküm süren Türk hükümetlerinin tırazı, 
tuğra yerinde ad ve dua idi.

— Osmanh hükümetinin tuğrası, nişanları, madalyaları, resimsiz 
tuğrah paraları, rütbeleri, damgaları, mühürleri kendine mahsus 
biçimlerde olduğu gibi Cumhuriyet’in madalyaları, resimli kâğıtparaları, 
başak, sapan ve çift resmini taşıyan paraları, mühürleri ve T. C. D. harfli 
başlıkları da hükümet tırazlarıdır.

§ Eski Osmanh hükümeti Darüttıbâa maddesinde söylenen 1218 
tarihli Atlas’ın başına kartallı tuğra da koydurmuştur ki herkesçe pek 
bilinmeyen bir hâdisedir. Osmanh hükümeti tuğrayı Selçukîlerden alarak 
kullanmıştır. Fakat aldamga ve resim kullanmamıştır. Cumhuriyet 
hükümeti paralara ve para kâğıtlarla pullara çeşit çeşit resim 
koydurmuştur. Bunlar da resmî tırazlardır.

§ Türk ve İslâm hükümetlerinin tırazlarmı iyi tedkik edenler, 
AvusturyalI Karabacek, Mısırlı Yakup Artin Paşa, İsviçreli Van Berhem 
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Ingiliz Mayer’dir. Tafsilat ve kaynaklar tıraz, mühür, tevki, tuğra, damga 
maddelerindedir.

*

İstanbul’da gerek saray kemha batları = kumaşçıları, gerek şehirde 
kumaşların envaını dokuyanlar çok kumaş yetiştirmekle beraber Bursa 
kumaşları daha başka itibara sahipti. Bu yerli Bursa kumaşları, çok gözde 
ıdı Çünkü çok güzel, çok ustaca yapılırdı.

Şurası da hiç unutulmamalıdır ki Tanzimat çağıyla beraber 
ba\ ramlarda, memuriyet tevcihlerinde hediye verilmesi usûlü kalkmadan 
<>ncc bizde ve dünyanın her yerinde saraylarda, konaklarda, ve küçük 
büyük herkesin evinde o kadar çok hediye sarfedilirdi ki o arada saray 
kumaşlıânelerinin, seraser tezgâhlarının zerdûzlarınm bu kadar kumaş 
yetiştirmelerine imkân yoktu husûsiyle çok güzel olması şan ve şeref 
a .ıhından olan kumaşları hemen tedarik eylemek kabil değildi. Bu, büyük 
ihtiyaç çok iyi bir netice veriyordu: Bursa ve Halep gibi sanayi 
merkezlerini teşvik etmek oluyor, bu sayede müslim ve gayri müslim pek 
çok usta yetişmiş bulunuyordu. Şu bir kaç vesika, sarfiyatın çokluğu 
\uzunden İstanbul kumaşlarının kâfi gelmediğini ve Bursa işlerine de çok 
ihtiyaç bulunduğunu anlatır. Bursa ipeğini İstanbul’da yetiştirmeye 
h'prak ve hava müsait olmadığı için o bakımdan da Bursa ipeğine her 
\ akit ihtiyaç görüldüğünü isbat eder.

İlk önce şu 924 tarihli resmî emri koyalım:
a • — X- V y nol Au-olkj ¿»-‘Lu-dl ol

(A .A1 A*1 ılıkla.

. aS) AjlüJ j *j j ( jlLa jjJ ĞP A-o a^alc ç.4jl^a GJj|J<aHİ

_ « J JJİ jjHJ (İA^

j? mA' ûA'-^ (llâti I) ¿jlj (JAÜ pA ûj’ J (c5

el- el— 4-jjiy 4j aAblj ı_ğJ ^Ajl

—— >X Aİul oâJİ aâjLaa C113jj ¿jau oJjI Aı3 jjSJ i—

A Ap ĞH_A esh A»Lr jpj (jau^lâ jLaSc.1

T ‘ <1— dJjLxJI jleaaJ ¿y^ic. JİI I JJJâJ ¿>ÖLj

Şu vesika bize, adlarını sanlarını çoğumuzun bilmediğimiz ne 
mühim Türk kumaşları yapılmış olduğunu anlatıyor ve Türkün sanat 
bakımından hiçbir şey yapmadığını kuru kuruya söyleyenlerin sözünü 
çürütüyor.

§ 26 Zilhicce ıoo7 tarihli emrin şu parçası hâssa kumaş kârhânesi 
yani saray kumaşhânesine kaç çeşit Bursa ipeği getirildiğini anlatır:

( P kıoj aA (_pLaâ A . A. o « m c.A_jljj-uI

¿y A? çşAb (gP’A) A“ çsAb J
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4^)

(aA^) <^lj (^) ék ^3 (^jSjí) > Au

• ■ • J J
León ipekçilik tarihi ve ipek maddesi üzerine yüze yakın kıymetli 

eser yazıldığını biliyoruz. Nice zamanlar Avrupa’ya bile ipek ve ipek 
kumaşlar yollayabilen bir Türk şehrinin ve bir Türk sanatının ne yazık ki 
müstakil kitabı yoktur. Bursa ipek mektebine yıllarca bakmış ve ayrıca 
ipekçilik üzerine eser bırakmış olan Keyork Tortomıyan’a sanat ve bilim 
adına teşekkür ederiz. Fakat Bursah olan veya olmayan bir Türkün Bursa 
ipekçiliği üzerine kitap yazmaması, ulusal bir suç olduğunu da söyleriz.

§ Saray ve İstanbul kumaşhânelerinin sarfiyat çokluğu karşısında 
bazan kâfi kumaş yetiştiremediği için olsun, Bursa ipeğine ihtiyaç 
yüzünden olsun, Bursa’nm itibarı bulunduğunu yazmıştık. Fakat “Çuha” 
ve “Dârâyî” maddelerinde gösterildiği ve kumaş maddesinde tafsil 
edileceği üzere Venedik, Flemenk, İngiliz, Fransız, Hint ve İran kumaşları 
da İstanbul ve şarkta çok sürümlüydü. Hattâ sonraları şark kumaşlarını 
bütün bütün batırdı. İkinci Bayezıt zamanında Koca Mustafa Paşa yerli 
kumaşlar arasına bir çok frengi kumaşlar dahi katarak saraya takdim 
etmiştir. Fatih devrinde ve daha önce de böyledir ve bu söylediklerimiz 
“Diba” ve “Kumaş” maddelerinde tevsik ve tafsil edilecektir. Hazine-i 
Evrâk’ta ve sicillerde rast geldiğimiz düzinelerle kayıtlar arasında Avcı 
Mehmet Han zamanına ait bir kayıt vardır ki enderun için dışarıdan 
alınacak atlaslara dairdir. Bu dışarıdan alınacak atlaslar, yerli ve yabancı 
olarak iki türlüdür. ıo62 tarihli bir emir, Kırım hanları ile Macar kiralına 
gönderilecek mektup ve defteri koymak üzere seraser kumaşdan zarf 
yapıldığını gösterir. Yani saray kumaşhâneleri yalnız elbise için değil, 
kumaştan yapılacak her şey için tedarikte bulunurlardı.

1211 tarihli bir vesika gördük ki 25 kişiden ibaret “peykân-ı hâssa " 
için saray kumaşhâneleri tarafından kışlık elbise yapıldığını ve bazılarının 
da dışardan ve hattâ Frenk tüccarından alınarak dikildiğini anlatır. 
Hakikat, saray kumaşhânelerinin nihayet pek nefis kumaşlar yapmakla 
meşgul olduğunu, ikinci derecede işler yapamayacağını ve hattâ birinci 
derecede yaptığı güzel kumaşlar, hediyelerin bolluğu karşısında 
yetişmeyince İstanbul’un yerli ve Frenk tüccarından ve hâssaten 
Bursa’dan kumaş aldığını bununla daha iyi anlıyoruz:

12II tarihli olan bu vesikayı hülâsa ediyoruz: Bunda yazılan şeyler, 
peykler gibi elbiseleri pek haşmetli, gözleri kamaştıracak güzellikte olması 
istenen kumaşlardan bulunduğu unutulmamalıdır:

İngiliz çuhasından dolma, 25 adet şatır eteklerine ve kapaklarına 
mahsus Sakız atlası, destar bendi, 25 adet kavuk, 25 adet çuha çıkşır, 
kutni entarilik, filorantin atlas, sırma, gaytan, tozluk, dizlik, zabitlere 
hırka. Vesikada bunlardan her birinin arşını, fiyatı, terzi ücreti de 
yazılıdır.
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İstanbul’da millî sanatkârların çıkardıkları kumaşların sahte 
olmamasını, sanat ve güzellik törelerine uygun bulunmasını temin için 

. k 1 kumaş damga kârhânesi var idi. Sanatkârlar, yaptıkları
kumaşları mutlaka buraya gönderirler. Muayene ettirirler. Ufak bir vergi 
’ : :<k resmî damga ile damgalattırırlardı. Damgasız, eksik, hileli 
I ¡maşlar zaptcdilirdi. Böyle hileleri yapanlar çokkere gayri müslimler idi. 
Bunlara karsı şikâyetler, İstanbul, Bursa, Şam sicillâtınde çok görülür. 
Damga resmî tıraz demekti.

Darende Jj): Mâlik olan, elinde tutan demektir. Eski ferman ve 
berâtlarda geçer. Ferman veya berât, kime verilirse, kime ilişiği varsa 
daimde diye yazılırdı. “Dârende-i ferman falan”, “darende-i tevki-i 
hümâyun Hüseyin Çelebi”gibi.

Darûga (tejJj): Şehir kethüdâsı, daha doğrusu mutassarrıfı 
demektir. Orta Asya’da, Hint ve İran topraklarında kullanıldığı 
vesikalarda, tarihlerde, seyahatnâmelerde görülür. Osmanh Türkleri 
kullanmamıştırlar. Âzerî ve Safevî Türkler çok kullanmışlardır. Evliya 
( ' • r Sevahatnâmesi’nde Tebriz ve Kafkas şehirleri fasıllarına bakmalı.

Darphâne Para kesilen yer. Türkiye’de ve bütün
i m\ ada birçok zamanlar para yalnız hükümet merkezinde değil, 

İmi muetin ihtiyaç gördüğü yerlerde de kesilirdi. Moğolların, Selçukîlerin, 
(idmanlı Türklerinin birçok yerlerde darphâneleri vardı. Merkezden başka 
noktalarda kurulan darphânelerin çok kere altın, gümüş veya bakır 
madenleri bulunan yerlerde olduğu veya buralara yakın bulunduğu 
görülür.

— Selçukîlerin darphâneleri şunlardı: Konya, Sivas, Malatya, 
Erzincan, Mardin yakınında Düneysir, Kayseriye, Tarsus yakınında Lulu 
\ mahut Lülüe, Antakya, Afyonkarahisar tarafında olduğu zannedilen 
Yemişpazar, Karaman yakınında Madenşehir, Baybirt = Bayburt, Şarkî 
Karahisar yakınındaki Milâs, Menteşe toprağındaki Milâs, Kastamonu, 

nniyan (Kütahya). Bu adlar, merhum İsmail Galip Bey’in Takvim-i 
Meskûkât-ı Selçukiye’sinde görülmüştür.

Eski Erzurum mebuslarından Ziya Bey’in nice emekle yıllar içinde 
topladığı 224? sikkeyi adı ile sanı ile gösteren Meskûkât-ı İslâmiye 
Takviminde (1328) dahi İslâm ve Türk adına 201 darphâne (Darüddarp) 
gösterilmiştir.

Eski müzeler müdürü Bay Halil Ethem’in himmeti ile çıkan 
Meskûkât-ı Osmaniye’de de Osmanh darphâneleri gösterilmiştir. Bay 
\hmet Tevhid’in Meskûkât-ı İslâmiye Kataloğu’nda Selçukî ve Artukî ve 

diğer Türk hükümetlerinin, İsmail Galip Bey’in Meskûkât-ı Türkmaniye 
Kataloğu nda Anadolu küçük hükümetlerinin darphâneleri yazılmıştır. 
Osmanh darphânelerinden Ziya Bey’in dergisinde şunlar yazılıdır ki 
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bunların bazılarında daha önceleri diğer Türk ve İslâm hükümetleri de 
para kestirmişlerdir:

Âmid (Diyarbakır), Aydın, Edirne, Erzurum, Esa ?, Üsküp, İslâmbol 

(Kostantiniye), Amasya, Ayasüluk, Bayburt, Bitlis, Bursa,
Bağdat, Belet, Belgrat, Tebriz, Tunus, Cezayir, Halep, Hizan, Hançe, 
Dımışk, Sidre Kapsi, Saray (Bosna), Serez, Seriyülhayra, Semerkant 
(Sultan Mahmut nâmına hürmeten Türkistan hükümdarlarından biri 
bastırmıştır), Trablus, Kara Tuva, Kara Âmid şehirleriyle Kâşgar (Sultan 
Azize hürmeten Yakup Han kestirmiştir), Mardin, Mısır, Musul, Nuvar?, 
Van.

Bunlardan Semerkant ve Kâşgar çıkarılırsa gerçek olarak 35 
Osmanlı darphânesi meydana çıkmış olur. Üstad Ahmed Tevhid, 
Hançe’nin Gence ve Haniçe’nin Gümüşhâne olduğunu söyler. Çanice de 
Bosnada’dır o maddeye bakınız.

— Bursa Darphânesi ilk Osmanlı darphânesidir. Yazık ki Bursa 
darphânesinin eski defterleri yakılmış ve satılmıştır.

— İlk İstanbul darphânesi Bayezıt’ta Simkeşhâne’nin içinde idi. 
Çorlulu Ali Paşa Medresesi’nin yerinde bir darphâne olduğu da eski 
kayıtlarda geçiyor. Topkapı Sarayı içindeki darphâneyi ise Sultan 
Mahmud ve Mecid ıslah etmişlerdir.

— Osmanlı darphânesinin eski adı vesikalarda “Darphâne-i Âmire” 
olarak geçer. Cumhuriyet kurulunca adı yalnız “Darphâne” olarak kaldı.

— Darphânemizin para koleksiyonları, madalyon ve nişan 
koleksiyonları vardır. Ziyaretle tedkike değer para koleksiyonlarının eski 
çağlara ilişik olanları az ise de İsmail Galip Bey’in Selçukî Meskukât 
kolleksiyonu buradadır. Müzemizdeki Türk ve İslâm paraları 
koleksiyonları daha zengindir.

Bay Halil Ethem’in müzede meskûkât koleksiyonları üzerine olan 
kıymetli risalesi okunmalıdır (yıl 1339). Bundan ve meskûkâtçı merhum 
Ali Bey’in ilk Osmanlı sikkeleri üzerine düşünceleriyle üstad Ahmet 
Tevhid’in Selçukî ve Artukî sikkeleri ve rahmetli İsmail Galip Bey’in 
Türkmânî sikkeleri üzerine tedkiklerinden meskûkât maddesinde 
bahsedilecektir.

— Hazine-i Evrâk’ta, âcizâne bir hizmet olarak ilk defa darphâne ve 
meskûkât vesikaları bölüğü açtırdım. Ta ki Hazine-i Evrâk’ta tedkikatta 
bulunacaklar, başka dosyalar içinde saatlar ve günler tüketerek darphâne 
vesikaları aramak sıkıntısına uğramasınlar diye.

Darphâneye bakanlar Hazine-i Evrâk vesikalarında zaman zaman 
emin, nazır ve müdür diye anılıyorlar. Sultan Mahmud 1253’de Darphâne 
nazırlığıyla defterdarlığını birleştirerek Maliye Nezâreti tabirini koydu. 
Tam yüz yıl sonra da cumhurluk yasası, nazareti öz Türkçe “bakanlık”, ve 
nazırı “bakan”a çevirdi, darphâne sonraları müdürlük olmuştur. Buranın 
emin nazır ve müdürlerini Süreyya Bey’in Sicill-i Osmamsinin sonunda 
arayıp bulmalıdır.
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Merhum Musa Kâzım Bey’in darphâne makalesi okunmalıdır (Tarih 
Hanem Mecmuası, yıl 2, s. 55i). Türk hükümeti, para işlerinde 

ihtisaslarından istifade için İstanbul, Bursa ve şâir darphânelerde Türkler 
\ .mmda Musevî, Rum, Ermeni memurlar da kullanmıştır. Doğruları taltif 
ettiği gibi kötülerin de cezasını vermiştir.

Sultan Mahmud zamanında darphâne eminliği yapan Ermenilerden 
Düzoğullan hükümet ve millete zarar verecek işler yaptıklarından tecziye 
edilmişlerdir. Fakat Düzoğullarından Agop Çelebi ve Mihran Bey 1261’den 
1296 senesine kadar iyi hizmet etmişlerdir.

1235’den 1249’a kadar çalışan darphâne emini Kazaz oğlu Artin 
Çelebinin terceme-i hâlini yazıcılarından Diran Kelekyan yazmıştır (Tarih 
l/hiımcni Mecmuası, yıl 5, s. 84 ve 159).

Darphânede 1296’dan sonra Hıristiyan müdür görülmemiştir.
Osmanlı altınlarının son güzel şekillerini tersim eden meşhur hattat 

\< hakkak Abdülfcttah Efendi’dir bu değerli adamın resmî evrâkta sıfatı 
Srrsikkcgân diye geçer. Topkapı Sarayı’nm Demirkapı tarafında güzel bir 
çeşme vardır ki kitâbesini o yazmış ve imzasını da koymuştur. Çok güzel 
bir sülüs levhası da babamın eşyası arasında idi.

İstanbul ve taşra darphânelerine verilen emirler, siyaset ve para ba
kımından çok değerli görülür. Ne yazıktır ki şimdiki darphânemizde ve 
11.izine i Evrak defterlerinde Kanunî Süleyman Han’dan önce yazılmış 
«•mirler yoktur. Bunlar, yangınlarla resmî satışlar yüzünden giden evrâk 
arasında mahvolmuşlardır. Bursa sicillerinden birinde 23 Zilkade 893 
tarihli bir divan emrine rastlamıştık. Bu emrin şu parçası da gösterir ki 
orası sıkı bir düzene bağlı idi. Memurları, ve iş bölümü var idi. Geliri, 
çıkarı yazan defterler üzerinden her ay muhasebesi veriliyordu, emir 
şudur:

Bursa kadısı mevlana Kıvameddin dâme fadluhü, tevki-i refi‘, vasıl 
olıcak malûm ola kim el-hâletü hâzihi buyurdum ki anda Bursa’da 
darphâne emini olan Şemseddin’i ihzar edüp tenbih ve te'kid edesin ki 
lıukıım, varduğl tarihten anda Bursa’da olan pul darphânesini <31^^ 

.... dahi akçe darphânesini gözledüği gibi gözleyüp her ne
hasıl ve harç vâki olursa defter edüp âmil, bir habbeye dahi eylemeye 
amma her ne zabt olunursa âmil veyahut eminleri marifetleriyle zabt-ı 
defter jüj edüb dakika fevt eylemeye ve hisabım ayda bir dergâh-ı 
nıuallâma arz ede. Bu bapta kema yenbaği sa‘y edüp bir türlü dahi 
eylemeye şöyle bilesin alâmet-i şerife itimat edesin tahriren fî selâsete 
aşere min Zilkade li-seneti selâse ve tisin ve semaniye miete. Bi-makam-ı 
Kostantmiyye”.

— 1065 tarihli bir emrin şu parçası ise bir musevî mütehassısı da 
kullanıldığını göstermekle beraber Bursa civarında altın ve gümüş 
çıkarıldığını dahi anlatıyor:
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“Medine-i Berusa civarında Kete kazasında Maden ovası o 
nam mahalde zuhuı eden zer ü sim madeninin numûnesini ahz ve Der-i 
Aliyye’ye nakil, darphâne-i âmiremde çaşnısı tutulmak babında bundan 
akdem sâdır olan emr-i şerifim mucebince maden-i mezbûr mahalline 
varılup dergâh-ı muallâm gediklülerinden mukaddem mübaşiri olan 
Seyyid Musazâde kadruhu marifeti ve marifet-i şefle ve maden emini olan 
Seyyid Halil ve kalcılar taifesinden, maiyetine terfik olunan Sebatay 
nâm Yahudi marifetleriyle cümle muvacehesinde izabe ve kal‘ ettirilen 
mahlut kurşun kıtalarıyla ve ihraç olunan bir mikdar ham cehver taş, 
mumâ ileyh Seyyid Musa’ya memhûren teslim ve tevdi ve Der-i Dcvlet- 
medarıma irsal olunduğu bu defa Der Aliyye’me arz ve inha olunmakla 
vürûd eden sekiz kıta kurşun ile bir mikdar cevher-i hamın, darphâne-i 
âmireme götürülüp...”

§ Altın Ordu ve Orta Asya darphâneleriyle bütün İslâm darphâneleri 
üzerine British Museum, Paris, Petersburg, Berlin, meskûkât 
kataloglarına bakmalı. {Sikke maddesinde izahât vardır).

Dayı Öz Türkçe’dir. Türklerin Cezayir, Tunus ve Trablus 
topraklarında valileri kovup kendi başına hükümet sürecek kadar güçlü, 
cesur ve haşmetli olan yeniçeri ağalarıdır. Hepsi de İstanbul ve Anadolu 
yakalarından oralara gitmişlerdir. İspanyol, Fransız, Portekiz, İtalyanlar 
ve hattâ bazı yerli Arap şeyhleriyle vuruşmuşlardır. Barbaros Hayreddin 
ve kardeşi Oruç Reis gibilerin zamanında bütün Akdeniz devletlerini 
yıldıracak kadar dehşetli donanmalar yapabilen bu adamların 1096 
Viyana bozgunluğundan sonra bu taraftan ne korkuları, ne saygıları 
kalmıştı. Aralarında da geçinemediler, Cezayir, Tunus, Trablus ocakları 
birbirini yediler. Hükümetin valilerini bile zaman zaman geri çevirdiler, 
ferman dinlemediler. Bunun kötülüğü bu tarafa oldu çünkü bu ocaklar ve 
bu valiler, Türk hükümetinin Akdeniz devletlerini yıldıran bir kolu, kana
dı idi, artık koptu. Kötülük öbür tarafa da oldu. Birbirlerine giren, 
Türkiye’yi tanımayan ve yardım göremeyen bu güçlü spor ocaklarını 
devletler kâh birleşerek, kâh tek başına yediler. Nihayet iki yüzyıl şöyle 
böyle kaldıktan sonra Fransızların 1820-1840 arasında köklü savaşları ile 
dayılar hükümeti darmadağın oldu. Tunus da biraz sonra elden çıktı. 
Yirmi iki yıl evvel Trablus, dahi İtalyanların lokması oldu. Cezayir ve 
dayılar üzerine rahmetli Arif Beyin Tarih Encümeni Mecmuası, 5’te 
izahâtı var. Yine rahmetli Safvet Bey’in Mezomorto Hüseyin Paşa 
Risalesi’nde vesikalar yazılıdır.

Deniz Istılahları
Osmanh Türkleri, deniz savaşlarında gönüllü ve tutsak esir olarak 

birçok Rum, İtalyan, İspanyol besledikleri gibi Selçukîler, Mısır 
Türkmenleri ve Aydın oğulları da böyle yaptılar ve donanma ıstılahlarını 
ençok bunlardan aldılar. İtalyanca ve Rumca silâh v.s. tabirleri, askerî 
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\ ^sikalarımızda pek az olduğu hâlde deniz vesikalarımızda pek çoktur. Ve 
ilk önce Kâtib Çelebi; Tuhfetü’l-Kibar adı ile yazdığı 1066 sene Türk 
ballı n< si tarihinde deniz ıstılahlarından mühimlerini gösterdi. İki yüz yıl 
kadar sonra Mehmet Ali Paşa Mısır’da bu türlü yabancı ıstılahlarla dolu 
bu Bahriye kitabını Osman Nurettin’e tercüme ettirip bastırdı. (Bulak 

Meşine bak.). Rahmetli Şükrü Bey, Esfâr-ı Bahriye’sinde (1306, s.
14.8), deniz. ıstılahları üzerine fasıl açmıştır. 1312’de Bahriye Matbaası’nda 
hükümet Istılahât-ı Bahriye’yi bastırmıştır. Biz o kitaplara bakmayı 
söyleyerek yalnız Hazine-i Evrâk vesikalarında pek mühim olarak 
görüngümüz birkaç ıstılahı kaydediyoruz. İngilizce ıstılahlar, İtalyanca 
ıstıkıhlardan çok sonra Türkçeye girmiştir. (Bahriye Mektebi maddesine 
bak.).

1. Levend, levendât (oküjl şarklı nefer demektir. İlk önce 

Venedikliler Arnavutluk ve Akdeniz kıyılarından aldıkları gönüllülere ve 
kullandıkları neferlere böyle demişlerdir. Biz de almışız. Fakat şarklı diye 
değil bahriye tüfenkçi neferi diye kullanmışızdır.

Bu neferler, çok güçlü ve elbiseleri ile bıçakları haşmetli olduğu için 
hvndâne tabiri de acar delikanlı, gözü pek, yakışıklı manâsmadır. 
1’..dn ive ocakları bozulunca levendler memlekete belâ olmuşlardır. O 
/.imanlar eşkiya manâsına da gelmiştir.

2. Kaptan (jLjjS): İtalyanca’dan bozma Türkçe kelimedir. Riyale ve 

patrona rütbelerinden sonra en şerefli rütbe bunun idi. Hazine-i Evrâk 
vesikaları ile tarih kitaplarında “Kapudân-ı derya” şeklinde kullanıldı mı 
bahriye nazırı yani başkanı anlaşılır.

3. Karamürsel (J-»»: armasız ve yelkensiz olan gemilere 
demişlerdir. Şükrü Bey’in sözüne göre 1093 yılına kadar bizde tam armalı 
ve yelkenli gemiler kullanılmamış. Ama bu, büyük ve haşmetli 
gemilerimiz yoktu manâsına değildir nasıl ki II. Bayezıt zamanında 
Venedik donanmasına karşı göke (oj^ - denilen büyük kalyonlar 
yapılmıştır. Fakat armalı değilmişler.

4. Gabyar (jUli): yelkenci sınıfıdır. Türkler bu hizmette birçok 
Kumlar ve bir hayli İtalyan tutsakları kullandıklarından tabir yerleşmiştir.

5. Payzen ayaklarından kösteklerle güvertelere çakılı
olanlara derler. Forsa dahi denir.

6. Vapur (jüü: kelimesi ancak yüz, yüz yirmi yıl evvvel girmiştir.
7. Bot ile biten birçok kelimeler: istimbot, ganbot gibi.
8. Birik (5^) İngilizceden.

9. Filike (a^Is) İtalyanca “felucca”dan bozmadır.

10. Firkateyn, “fregate”dandır. 11. Ataşa naval, Fransızcadandır ki 
bir elçilik maiyetinde deniz işlerine bakandır. 12. Üniforma, Lâtinceden 
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gelir Fransız, İngiliz, İtalyan elleri ile bize geçmiştir. 13. Manifesto, İtal- 
yancadan, gümrük tezkeresi. 14. Pasaport, Fransızcadan. 15. Vize, 
Fransızcadan, imza demektir. 16. Karantina, İtalyancadandır. 17. Salon. 
18. Ton. 19. Depo, Fransızcadandır.

§ Vesikalara geçen en mühim gemilerin adları şunlardır: Galer j 
ilk çağların sonuna doğru Akdeniz’de bunlar icat edilmiştir. 26-50 kürekli 
idi, her küreğini beşer kişi çekerdi. 1355’de İspanyahlar “galion” denilen 
büyük ve armalı gemiler yaptılar. Biz bunlara kalyon ûjJü demişiz. 1498’dc 
Amerika’nın keşfi, gemicilikte çok değişiklik yapmıştır. 1588’de 
İspanyollar, ellişer toplu kalyonlar yaptılar. Toplar gitgide arttı. 1692’dc 

üç ambarlı jUl denilen 110 toplu kalyonlar yapıldı. Firkate <5>, 
“fregate”den alınmadır. 10-17 oturağı vardır. Her küreğini iki üç kişi 
çeker. En küçüklerine kırlangıç derlerdi ki şimdiki sürat vapurları 
yerinde idiler.

Birgandi (<5^jj): çok kullanılır, 18 yahut 19 oturaklı gemilere 
derler. Bizim Hazine-i Evrâk vesikalarında böyle yazılıdır, ‘brigantine’den 
alınmadır. ‘Berkendi’ dahi derler.

Birik (ijjjj): iki direkli gemidir bu “brigendi” kelimesinden 
doğmuştur.

Kaliteli (aiJ15): 20’den 24 oturaklı gemilere derler. “Galita”dan 
alınmadır.

Kadırga (<¿>5 25, 26 oturaklı gemilere kadırga >15 ve

kedirga demişlerdir.
Baştarda GjjIüL): 26’dan 36 oturaklılara baştarde denmiştir. 

“Batardes”den alınmıştır.
Mavina baştardadan sonraki büyük geminin âdı mavnadır. 

Bizim bugün adi manâda kullandığımız mavnalara benzetmemelidir. 
Mavnalar o kadar ehemmiyetli gemilerdi ki her küreğini beşer, altışar, 
yedişer adam çekerdi.

Kalyon (ûjJ15): mavinalardan sonra kalyonlar gelirdi. Bunlar üç 

ambarlı idilir. Yani topları üç kat idi.
§ Kadırgalarda 25 oturakta iki taraflı 50 kürek var idi. Bir kürek yeri 

mutvaga bırakılırdı. Kalan 49 kürekte dörder payzenden 196 kürekçi 
vardı. Ayrıca 100 nefer cenkçi ve 35 nefer gemici bulunurdu ki hepsi 330 
kişi eder.

§ Paşa baştardasmda 48 nefer gemici ve topçu ve 36 oturakta 500 
nefer kürekçi ile 216 nefer cenkçiden 800 kişi vardı. Reisine ‘vardiyan 
başı’ derlerdi. Birkaç topu da vardı.
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§ Mavinada 24 top bulunurdu. 364 kürekçi, 150 cenkçi ve 30 
topçudan 600 neferi vardı.

Kalyonların birkaç nevi vardı. 1. İspanyolların “karraka” ve 
“karack* dedikleri kalyonlar en büyüklerindendi. 2. Türklerin 

dedikleri kalyonlar, vesikalarla tarihlerde hayli geçer. ‘Bargie’den 
alınmadır yoksa parçalanmakla münasebeti olan farisî bir kelime değildir, 
bunu evvelâ Felemenkliler çıkarmışlardır. Dipleri düzdür. En çok yük 
taşımakta kullanılmış büyük gemilerdir. Karrakalardan sonra sayılırlardı. 

: Karavcla, nakliyeye yarayan kalyonlardı. 4. Pulaka, üç direkli kalyon idi. 
, Ikinci Bayezıt zamanında yapılan kalyonlara “göge”, “göve” denmiştir.

Donanma (UJUp): diye 40 kadırga, 6 mavina ve bir kıt‘a 
baştardaya derlerdi ki mevcudu 16.400 neferdi. Bunun 10.500 u kürekçi, 

, 300 u cenkçi idi. Fakat donanmada 20 kıt‘a bey gemileri de bulunmak 
şarttı, bunların her birinde de yüz nefer cenkçiden iki bin cenkçi vardı. O 
halde 67 gemiden ibaret olan bir Osmanlı donanmasında yedi bin şu 

adar cenkçi bulunurdu. Bundan daha aşağı ve daha yukarı olan miktarı 
hesap etmek güç değildir.

1054 tarihlerine doğru 40 ve45 top çeker kalyonlar kullanılmıştır.
1093’de 80 top çeker kapaklar ve yüz onar adet top çeker üç anbarh 

kalyonlar yapılmıştır.
Vesikalarda “üstüpi”, “gomine”, “mahzen-i çöp” ve “mahzen-i 

şmp" tabirleri çok geçer. Üstüpi, zift ile beraber kullanılır bir maddedir. 
Gomine büyük halattır. Mahzen-i çöp levazım anbarıdır. Mahzeni şürp 
kurşun ve mühimmat, depo, su demektir. (Bak. Tuhfetül-Kibar, Kâtib 
Ç» k hi; Naîma Tarihinde 1054, 106i, 1066 seneleri vukuâtı; Raşid 
/ . ’ ./ü nde 1092, 1096, vukuâtı; Esfâr-ı Bahriye, Şükrü Bey s. 16I-183).

Defter (>İj): Moğolların Müslüman olmadıkları zaman da bile bu 
kelimenin kullanılması ve Araplara Farisîden geçmesi hâsseten Çin ve 
Iran ile aradaki milletlerde defter tutmak bir hükümet töresi olduğunu 
gösterir. Defter gibi divan kelimesi de İranlılar eliyle ve belki de kökten 
Farisî olarak Arap ve Selçukîlere geçti ve onların eliyle her yere dağıldığı 
da bellidir. Bir kelime, bir ulusun dilinde yoksa ya o kelimenin gösterdiği 
düşünce ve iş o millette yoktur. Yahut başka bir nesne içinde gömülü ve 
''.u ılı olarak anılmaktadır demek olur.

Medenîliğin büyük bir kolu olan sayım yani hesap bilgisi eski Türk 
ulusunda köklü olmasaydı, Gazneli Sultan Mahmud çağı bilgiçlerinden 
1 bu l Reyhan Birunî’nin el-Âsarü’l-Bâkiy e’sinde bin yıl önce haber 
verdiği Türk takvimi Türkçe kelimelerle olmazdı. Türkün hesabı yoksa 
günleri, ayları, yılları olur mu idi? Hesap olunca defter ve defter tutuculuk 
d.i I ürklcrde eski olmak gerek. Türklerin Uygur alfabesi dedikleri yazısını 

I omson bulduktan, Türk takvimini Çin Hıristiyanlarıyla Moğollar ve Orta 
\sya ile Azerî Türkleri tarihlerinde ve işlerinde yaşattıktan, Stein, 

Griinvedel, Von le Coq eski Türkün nakış ve resimleri ile mimarisini mey-
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dana çıkardıktan sonra gönül ister ki eski Türkün memleket defterleri 
üzerine de yazıları çıksın, Küça ve Turfan harabelerinde bulunan binlerce 
dua kitabı arasında belli başlı bir kaç devlet defteri çıksaydı Türklerin 
Çinlilerden ayrıca takvimi olduğu gibi kendi başlarına da Türkçe istatistik 
defterleri yaptıkları daha iyi anlaşılacaktı. Millî elifba, millî takvim ve millî 
âbide ile öbür taraftan millî saraylar ve ibadethâneler mimarisi ve millî 
nakış ve resim bölümleri yapabilen ve ta eski Mâni nin ressamlığını 
tarih ve masallarında bütün nakış işleri vesilesiyle anan ve ona imrenmiş 
adamlar yetiştiren eski Türkler, elbette memleketlerinin defterlerini 
yazdırmışlardır. Ülkelerinde ne kadar can yaşadığını, halk tabakalarını, ev 
ve binaların adedini, esnaf ve çiftçilerin ne kadar vergi verdiklerini., 
elbette kaydettirmişlerdir. Bey, ağa, binbaşı, subaşı, beylerbeyi, noyan, 
han, hakanların, ne kadar ve kaç türlü memur ve askerleri bulunduğunu 
ve kendilerinin yiyim, giyim, at, silâh saray masraflarının tutarını ve hele 
nerelerden gelirleri bulunduğunu yazdırdıklarında şüphe edilir mi?

Yazdırmışlar demek defterlerini tutturmuşlardır demek olur. Hangi 
bir çeri, odabaşı, eski, yasavul, tutkavul, ahtacı, subaşı, bahşî, bitikçi, 
noyin, hakanın verdiği ¿Jjj lan sayesinde arazi alırlar da bunların adlarını 
ve arazinin bulunduğu köyleri, şehirleri, buraların hasılatını gösteren 
defterler olmaz mı? Defter yoksa binlerle insana yanlışsız, tekrarsız, 
kavgasız, kansız olarak divandan rütbe, para ve toprak dağıtmaya imkân 
kalır mı? Hele yarlığlar defterlere geçirilmedikçe kimlere ve ne zaman ve
rildiği belli olur mu ?

Öbür taraftan Çin, Orta Asya ve İran tarihlerinde Uygur, Hıtay, 
Moğol, Türk adları altında yüzlerle han ve hakanlar ile askerleri miktarı 
anılıyor.

— O kitaplarda Hıtay hazîneleri, Hıtay kumaşları, Hıtay kâğıtları, 
Hıtay tasvirleri, Hıtay çinileri ile fağfur tabakları ve hediyeler ile hâsseten 
Türk takvimi bahsi geçiyor. Kubilay vesâir hakanların ihsanları 
zikrediliyor. Bunların hesabı, defterleri yok mu idi, daireler, hayrâtlar, 
saraylar, hazineler deftersiz olur mu? Uygur Türk hükümeti hakanı îzikut 

oJ ’un hazînesinde ne nefiseler varmış. Bunların defteri yok mu idi?

Ravzetü’s-Safa, cilt 5, Cengiz faslında şu kayd ne gösteriyor:

Keza Orta Asya ve Hıtay topraklarına gelen tüccarlar ve elçiler ile 
adamları, atları, elbiseleri kumaşları ve hediyeleri birlikte defterlere 
yazılıp merkeze yollandığını Çin, Moğol, İran tarihleri ile seyahatnâmeleri 
yazıyor. Hiyon Çang, Rubrox, Marko Polo, Gıyasettin Nakkaş 
seyahatnâmeleri ve Seyit Ali Ekber’in Hıtaynâme’si bize ışık veriyor. 
(Seyyahlar maddesine bakınız, orada kaynaklar yazılıdır).
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Yine Çin ve Moğol tarihleri yardımıyla öğreniyoruz ki Moğol 
hakanları vergi memurları tayin ederler, vergi toplatırlar, has arazileri 
r.. u dive yazdırırlardı. Moğollar hizmetinde bulunan adlı sanlı Alâeddin 

ı u-. m m Cıhanküşa’sınm Cengiz ve Uygur bahislerinde söyliyor ki Cengiz, 
kibar çocuklarına Uygur Türklerinin elifbasını öğrettirmiştir. O hâlde 
Cengi/ Hail in defterleri, hâzinesi, yasaları varken yüksek Uygurların 

u. hem Türkçe defterleri olmamasını akıl kabul eder mi?

ı- Raıvatü’s-Scıfanın jU JUil cûl Sâdırât-ı Efâl-i Cengizhan 

fa hnda şu kayıt, defterler meselesini ışıklandırır:
, _. i _ _ ( >a-) j- j ULmAj jIj Lu <5 -Lk [Jji-o]

.. Zı , < . . ,L> AluL AjAj AS t" 'Çj J Aj-lıjİJ^S -La j; 11 Jâj,İ>..xı Ajl jA

jU-b ¿¡I (AijLuı j oLiüL

Demek ki Moğollar, hâzinede sakladıkları defterlerin yazı ve 
tespitlerini Uygur Türklerinden öğrenmişler. Hele Karahanîlerin, Kâşgar 
-m aklarında devlet kuran bu Türklerin, Türk dili ile ¿Jjj yarlığlar, 

kitaplar, hüccetler, siciller, defterler yazdırdıkları malûmdur. Uygur 
a :ı \ ( t inin Kuça ve Turfan ve öbür harabelerde çıkan tomarları, resim 

\ ■ nakışları, kitapları anlattı ki bu şeylerin hiçbir parçası esasen hesapsız, 
kitapsız, deftersiz olmazdı. Ne yazık ki harabelerden mühim deftereler 
henüz çıkmamıştır.

Şu noktaya geldik ki: Türk hesap, kitap ve defter düşüncesini İran 
M ıp ülkelerinden almamıştır. Almamıştır ama ne yazık ki Türklerin 

• ••manii kısmı, takvim, hesap ve defter işlerinde öteden beri kullanılan 
milli töreleri ve biçimleri çabuk bırakmıştır. Eğer, bu bırakış, 
Müslümanlık icabı olsaydı Orta Asya ve Rusya Türklerinin Uygur yazısını, 
ih.mr takvimini, Uygur yarlığlarım da hemen bırakması lâzım gelirdi. 
Halbuki bu iki cihetin Türkleri Uygur yazısını orta bir hesapla 800 yıl 
kadar bırakmadıkları gibi millî Türk takvimini de 1200 yıl işletmişler ve 
kullanmışlardır.

Evet millî töreleri bırakmak Müslümanlık icabı olsaydı İran 
muslümanları İslâmiyetten evvelki resim ve nakış işleri ile, millî 
m.isalları, İran hükümeti müesseselerini ve hele İran millî takvimini 
zamanımıza değin yaşatmazlardı. İranlılar millî Türk takvimini dahi resmî 
\ < husûsî işlerde yaşatmışlardır. Osmanlı Türkünde bu şeref yoktur.

§ Defter işi, bütün hesap ve devlet işlerinin temelidir. Tarihçi 
Belâ/uri ve İbnülesir jjSVI ¿>1 Ömer maddesinde yazarlar ki Arapların 
bu işlerde geriliğini Hazreti Ömer, takdir ederek maliye dairesi yaptırmış 
ve adını bile Farisî olarak divan koymuştur. Şüphe yok ki defter ve 
1 uznâme tabirleri de Arap zihnine o zaman girmiştir. Devlet divanının 
bulunduğu yerde bunlar bulunmamak olamaz. Çünkü iş yürümez. Kaldı ki 
yine mezkûr iki tarihçinin sözüne göre Emevîlerden Abdülmelik ve 
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hassaten Vali Haccac zamanına kadar Arap defterlerinin Irak ta Farisî ve 
Suriye taraflarında Rumca yazıldığını biliyoruz. Bu iki zat milliyetçilik 
gösterdiler ve defterleri Arapçaya çevirttiler. İlerde göreceğiz ki 
Karamanlılarla Osmanlı Türkleri de Arabça ve Farisî defterleri bırakıp 
Türkçe yazdırmışlardır. Osmanlı Türkü millî takvime hiç ehemmiyet 
vermemişse de defterlerini Türkçe yazdırmaktaki himmeti pek büyüktür. 
Selçukî Türkleri ise Farisî defterlerin esiri olmuşlardır.

380’den 609’a kadar yaşıyan Karahanîlerin Türkçe defterleri 
meydana çıksa Türk’ün dil şerefi daha başka olacaktır ve onların dlLujübjS 
’i kadar ün salacaktır. Karahanîlerin defterleri ile yarlığları Uygur harfleri 
ile idi.

§ Türk olduğu Arap bilgiçlerince tasdik ve kaydedilen ve 335’de 
vefat eden Soli ’nin şimdiye kadar bilim dünyasına çıkmayan, yalnız 

adı işitilen Edebü’l-Küttab ejJ ’1 12-13 yıl önce Bağdat’ta Alusî 
kitapları arasında bulunmuş ve 1341’de Mısır’da basılmıştır. Bunun 
mühim kısmı divan, tarih, divanyazısı, hesap, defter, mühür, sicil, tımar, 
malî vücuh ^vergiler üzerine izahlar, hatıralar, şiirlerden ibarettir. Türk 
Soli eserin başına yazılan mukaddemede isbat edilmiştir ki Arap 
edebiyatına şeref vermiştir. Satrançta en yüksek üsdatlığa yükselmiş 
birkaç halifeye mürebbîlik ve nedimlik etmiştir. Kitabının 193. sahifesinde 
bir İranlı ile bir Arabın kavgasını anlatıyor. İranlı, eski medeniyeti ile 
öğünmüş ve Araba: “İran’ı aldınız fakat devlet işlerinizde ve dilinizde hep 
bizim fikir ve tabirlerimize muhtaç oldunuz, daima onları 
kullanıyorsunuz” diyerek yedi sekiz tabir saymıştır ve mâliyenin temeli 
demek olan = ruznâmçe yi de ileri sürmüştür ki bütün
devlet kayıtları ve muhasebeler 1300 yıl şarkta bu ruznâmçe defterleriyle 
yürütülmüştür. Bu kavga vezir Yahya bin Halid’in yanında olmuş. Vezir, 
Araba demiş ki İranlıya şöyle cevab ver: “Sabret, bin yıl geçsin. Ne 
İranhya, ne İran’a mensup bir maddeye muhtaç olmayız”. Bu pek dehşetli 
hükme biz, İranh olmadığımız hâlde cevap verelim: “Arap mâliyesini 
düzerken, defter ve ruznameyi belki ilk defa öğrenip alırken, Abbasiye 
Devleti’ni kurarken Hind, Orta Asya, Kafkasya, Anadolu seferlerini 
yaparken İranlılara el açtığı gibi ilim ve edebiyat alanında Araplardan çok 
yüksek bilgiçleri, riyaziyecileri, hekimleri, lûgatçıları, ressam, nakkaş, 
hattat ve müzehhipleri yetiştiren de İran olmuştur. Ve ilâve edelim ki Orta 
Asyanın, Türk kumandanları, Türk riyaziyecileri, Türk hekimleri, Türk 
üstadları da işe katışmasalardı İslâm medeniyeti adı ile bir medeniyet pek 
cansız ve sürümsüz kalırdı. Bu üç ulusun adamları din, bilim ve sanat ala
nında birbiri ile atışmak değil elele vermelidir. Nasıl ki vakti ile elele ve
renler çokça olduğu için yedi yüz yıldır Avrupa Arabm, İranhnm, Türkün 
sanatlarından, edebiyatlarından, tarihlerinden ayrı ayrı tadlar, ibretler 
çıkarmıştır. Bu medeniyetin üç bölümünde de İslâm kokusu duyulur fakat 
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bu uç çiçeğin birbirine uyan yaprakları kadar uymayan husûsî çehreleri 
»boy, kimi karanfil, kimi gül gibidir. Meselâ bütün minareler 

M.mı ruhu taşır fakat Arap minareleri ile İran ve Türk minareleri 
birbirine benzer mi? Direkler, başlıklar, camlar, çiniler... de dahi hep 
b< >y husûsim etler yok mu? Keza üç musikînin birbirine bağlanan cihetleri 
var Eakat üçü birbirinin aynı mıdır? Aradaki farkları yapan, milliyetler 
ruhudur.

Defter ve ruznâmçe meselesini millî şeref ve devlet temeli sayan 
1:.mil yanında Turk ne düşünecektir? Karahanîlerin millî kuramlarını çok 
i\ ı haber yeren ve birçok müesseselerin Türkçe adlarını söyleyen Kutadgu 
Kılın butun bütün doğru okunup bizim Türkçeye çevrilmedikçe eski 
linklerin resmî memuriyetlerinin öz Türkçe adlarını ve onların defter, 
ru/nâme ve istatistik işlerine ne kadar ehemmiyet verdiklerini derinden 
anlayamayız. Bununla beraber Türk yetiştirdiği bahşi ve 
: 'Lıl-ıj ile medeniyet alanında defter ve istatistiğe büyük değer 
yerdiğini isbat etmiştir. Biz istatistik maddesinde vesikalar vereceğiz. 
D< tt< ı ve istatistik ayrıca iki medeni iş olmasaydı ve Türk bunda ileri 
gitmeseydi İslâmiyetten evvel tesis eylediği 28 sınıf memur arasında 
ıkı^me linkçe bahsi ve bitikçi demez ve bunları memleket, nüfus, 
araziden başka esnaf ve tüccar vergileri için defterler yazmaya mecbur 
t it m azdı. (Stanislas Jıılyen’in Tukyular’mabak.). Fakat Türk, deftere asıl 
Furkçe ne diyordu? Sanırım ki eskiden koçan, kütük, biti diyordu. Yazık ki

Furkçe bahşi bitikçi biti kütük 4AA koçan yarlığ

... kurultay yargu y-jL kelimeleri yerine gitgide Arapça ve Farisî
kelimeler kullanılmıştır. Ancak Orta Asya, bahşi kelimesini bugüne kadar 
yaşatmıştır. Ali Şifin eserlerinde ve hâssaten Münşeâfında ve keza 
Babürnâme'de geçer.

Hint Moğol-Türk hükümetinde dahi bahşîler pek itibarlı idiler. 
Barthold. Ansiklopedi de l’İslâm'da bahşinin Sanskrit kelimesi olduğunu 
y.ı/ıyors.ı da Türk köküne uyduğu ve baksi, bakıcı şeklini aldığı cihetle 

I urkçe sayılmak yanlış olmaz. Bizim bahşi ve bitikçiler üzerine basılacak 
ihalemizde izahat vardır. Hülâsa, bu ve emsali ulusal kelimeler, yerine 
kâtıb, muharrir, tahrirat, ferman, ruznâmçe, pusula, kadastro, hüküm, 
meclis, jurnal kelimeleri ortalığı sarmıştır.

— Bununla beraber Osmanlı divanı, en eski devirlerde Arabî ve 
Farisi düşkünü değildi ve lâzım yabancı tabirleri yerinde kullanırdı 
vesikalar bölüğünde ve darphâne ile başka maddelerde pek sade divan 
bu\ rukları görmekteyiz ki, konuşulan halk diliyle yazılmıştır. İnsan şaşar. 
Fakat Osmanlı divanı, sonraları sade Türkçeyi bıraktı. Bu büyük bir suç 
oldu. Tanzimat, zincirleme olan Osmanlı üslûbunu çok baltaladı ve dili 
hayli sadeleştirdi. Ama öz Türkçeye kavuşmak şerefi, Cumhuriyet’e kaldı.

Defterler, Türk ve Çin Divanlarında
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500 yıl kadar devam eden Budi, Mâni, Hıristyan Uygur 
hükümetinin defterlerinden Çin Türkistanı ve Orta Asya harabelerinde bir 
Şey çıkmamıştır. Bir nevi Islâm Uygur hükümeti olup 380’den 609 
senesine kadar yaşayan Karahanlılarm da defterleri zuhur etmemiştir. 
Bununla beraber Uygurların yazı ve defter usûllerini altı yüz tarihlerinde 
Mogollara geçtiğini gördük. Şüphe yok ki Mogollar, ilk defa defter tutma 
usûlünü bu sayede öğrendiler demek doğru olmaz. Mogollar ve Türklerin 
bilgiçleri Cengiz’in çıkmasından çok önce Çin alfabesi ile, Çin edebiyat ve 
sanatlarıyla, Çin ferman ve defterleriyle az çok alâkadar idiler. Ancak 
Türklerin Çince elifbadan başka millî elifbaları olunca, millî yazı ile 
yazılmış sütunları kitâbeleri bulununca elbette defterleri ve yarlığları da 
Türkçe olmak gerektir. Eski Türklerin iki elifbası var idi. Thomson’un 
keşfeylediği Orhun elifbası ve Süryaniceden alınma Uygur elifbası. O 
hâlde tabiî Türkler defterlerini zaman zaman bu iki harfle belki de 
sonraları yalnız Süryani harfleriyle yazmışlardır ki bu, İslâmiyetten sonra 
Arap harfleri yanında dokuz yüz yıllarına kadar sürmüştür ve asıl Uygur 
yazısı budur. Mogollara gelince ihtimal ki Çin harfleri pek güç geldiğinden 
ve belki bazı siyasî düşünceler sonunda Çin ile ilişiği kesmek için, belki de 
Moğollarla Uygurlar birbirine çok yakın olduğu için Cengiz, Mogollara, 
Uygur, elifbasını öğrettirmek istemiş ve neticede Moğol defterleri, Moğol 
yasası da Uygur harfleriyle yazılmıştır. Moğolların Müslüman olmayan 
kısmı Türk Uygur harflerini zamanımıza kadar yaşatmak lütfü uda 
bulunmuşlardır. Bu husûsta Müslüman Türklerden artık hizmet 
etmişlerdir.

— Uygur divanlarıyla İslâmiyetten dört asır sonra da Kaşgar 
hükümetini kuran Karahanlılar’m yani ikinci bir Uygur-Karluk oruğunun 
divanından çıkan Türkçe yarlığ, biti, defter ve tapoların baştan başa 
mahvolması ağlanacak hâldir.

Emeviye ve Abbasiye divanlarının evrâk, defter ve kayıtları da böyle 
baştan başa mahvolmuşsa da -^4 Ebu Yusufun, ¿h1 İbni 

Kudame’nin, Taberî’nin, Belazurî’nin, Solî’nin, 

Hilâl-i Sabî’nin, jjl» Maverdî’nin, 4^ Hatib-i Bağdadînin... 
kitaplarında bir hayli buyrukların, tevkilerin suretleri ve hiç değilse bazı 
muhasebelerin haberleri vardır. (Tevki maddesine bak.).

Halbuki İslâmiyetten evvelki Uygurların defterleri ve yarlığları değil 
İslâmiyetten sonra Karahanlılar gibi Gaznevîlerin de ne Türkçe, ne Arapça 
ve Farsça defterleri kalmamıştır.

462’de Karahanlılar zamanında Kaşgarlı 4-^ Has Hacib’in 

Buğrahan’a sunduğu Türkçe Kutadgu Bilig’i ve diğer Kaşgarlı

Mahmud’un Arapçadan Türkçeye yazdığı Divan-ı Lügatü t-
Türku bugüne kadar kalmamış olsaydı eski Uygur ile Karahanîlerin Türk 
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adları takılmış olan millî kurumlarından ve defter yazmaya memur 

bit ikç iler ile denilen memurlarının hâlinden hiç haberimiz

olmayacaktı.
I ki İfanilerin de Hazine-i Evrâk defterlerinden tek bir şey 

kalmamış olması, pek acıklıdır. Eski İran yazısıyla taşlara kazılmış olan 
Bmton anıtlarından başka İran yazısıyla ne bir ferman, ne bir defter 

hım tır. Halbuki Nuşirevan’ın arazi, nüfus ve vergiler ve tabiîdir ki divan 
-■mirleri için mükemmel defterler yaptırdığı, Taberî’den Vassaf Tarihine 
kadar tesbit edilmiştir.

Türklerin İslâmiyetten evvel ve İslâmiyetten sonra da Cengiz 
'am.mma kadar geçen altı yüz yıl içindeki büyük zayiatından şüphesiz 
! I m/mşahlarla İran ve Anadolu Selçukîleri, Çin ve Rusya Moğolîarı yani 
Kıp» il . Altunordu’nun defter ve evrâklarma da hisse veriyoruz.

Harezmşahlann ne kadar yüksek bir medeniyeti olduğunu 
Barthold Türkistan eseri ile isbat etti. Bunların yarlığ ve defterleri 
nerede?

k Çin tarihleri ve Cihanküşa bildiriyor ki Cengiz defterler 
\ ı. Hn mistir. Kubilay Han (657-693) dahi yazdırmıştır. Hattâ Uygurca ve 
Moğolca vc sonra paspa harfleri ile defterler, kitaplar, yarlığlar kaleme 
aldırtmıştır. Bunlardan hangisi kalabilmiştir? O büyük hükümdarın 
Mm?)lca ve Türkçe defterleri elbette biraz sonra göreceğimiz Çin usûlünde 
ıdı O Çin usûlü ki genişliği ve derinliği ve büyük düzeni ile bir Avrupahyı 
bile hayretler içine atar.

Kubilav’dan sonra Çin’de, hakanlık edenlerden; jy^ Esen Timur

; "28 H.) ve jy» ¿MjL Doğan Timur (733) ve Karakurum hanlarından

Elbek (794-802) ve jy^ jjS Gün Timur (8o2-811) ve nihayet jU. ¿LU
I >a\ .m Han (8^5) zamanlarında ne kadar Uygurca ve Moğolca yarlığlarla 
defterler yazıldığını düşünmelidir.

Hele Cengiz’in torunu meşhur Batu’nun (621-653) da Rusya halkı, 
ile arazi ve mâliyesi üzerine herhâlde, Uygurca yazdırdığı defterler 
nerededir? Batu’nun vergi işinde zulüm sevmediğini Rus ve Ermeni 
tarihleri yazıyor. O hâlde o defterler daha doğru yazılmış olacak.

Deguigne’in Hunlar Tarihi’nde Batu ve Rusya maddesine ve 
iam ıernin Ermeni Tarihçilerine Göre Moğollar adh kitabında yine o 

maddeye bakmalı. Moğol hükümdarları Uygur harfleriyle Türkçeye 
gerçekten hizmet etmişlerdir.

— Biliyoruz ki Batu Cengiz’in büyük oğlu Cuci’nin dört oğlundan 
bindir ki kardeşleri Orda, Toka Timur ve Şiban’dır.

1. Batu hükümeti yüz kırk yıl sürmüştür (621 -76O H.).
2. Orda hükümeti 340 yıl sürmüştür (623-961).
Bunların her ikisine Altın Ordu hükümetleri derler ki sağ ve sol 

Kıpçak hükümetleridir.
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3. Toka Timur hükümeti 570 yıl sürmüştür (621-1197), ki Kıpçağın 
şimali ile Kırım’ı idare etmiştir.

4. Şibani hükümeti ki Özbek Kırgız, Hive, Buhara hanlıklarını idare 
ederek 720 yıl sürmüştür (621-1335 H.).

- Hepsi Türklerin gövdesi üzerinde kurulan bu hükümetlerde 
önceleri Uygurca, sonraları kâh Uygur, kâh Arap harfleri ile nihayet yalnız 
Arap harfleri ile ne kadar yarlığ ile defter ve sicil yazılmıştır. Kırım ve 
Şibani hükümetlerinin ancak son çağlarda yazılmış bazı defterleri ve 
970’den sonra yarlığları kalabilmiştir. Altınordunun da, bir kaç vesika. 
(Divan, Yarlığ, Sicil maddelerine bak.).

Bu hükümetler, Anadolu Selçukî hükümetinin batmaya başladığı 
sıralarda Orta Asya ve Rusya’da doğmuşlardır. Moğolların Hülâgu kolu 
656’da hem Bağdat’ta Abbasiye halifeliğini kökünden ve Anadolu’da 
Selçukî hükümetini kökünden değilse de ona yakın yerinden yıktığı sırada 
da Karaman, Aydın, Osmanlı gibi küçük Türk hükümetleri de bizim 
Anadolu’da doğmaya başladı.

Yazık ki atabeyler de hesaba katılarak ne Selçukîlerin defterleri ne 
Anadolu hükümetleri ile Osmanlı hükümetinin tahminen 857 
tarihlerinden evvelki defter ve kayıtları kalmıştır. Sözümüz defterler ve 
hâssaten Türkçe defterler üzerinedir, yoksa Selçukîler ve Anadolu 
hükümetleri ile Akkoyunlu ve Karakoyunlu ve Celayir ve ilk Osmanlı 
hükümetlerine nisbeti olan Arapça bazı vakfiyelerle kitâbeler camiler ve 
türbeler sayesinde kalabildiği gibi bu iki türlü kaynaklarla defterlerden 
başka kalabilen İlmî, siyasî, edebî vesikalar için “divan, hüccet, ferman, 
inşa, kitabe, münşaat, sicil, şiir, tarih, vakfiye, yarlığ” maddelerine 
bakınız. Herhâlde Selçukîlerin o mükemmel divanlarında yazılmış pek çok 
defter ve yarlığları kalmak gerekti.

— Mısır’da hükümet kuran Türk ve Çerkeş hükümetleri defterlerine 
gelince: Bunlardan neler kaldığı belli değildir. Fakat Mısır 
müverrihlerinden Kalkaşendî, Halil bin Aybek, Nüveyrî, İbni Fazlullah ve 
Makrizî ile İbni Haldun ve Tanrı Berdi, Halil bin Şahin, İbni İyas 
sayesinde Mısır Türk ve Çerkeş hükümetlerinin bütün divanları ile 
defterlerinden haberimiz vardır. Bunlarda o kadar kayıtlar var ki yok olan 
vesikaların bile yerini tutacak kadardır. Bunlardan bahsedeceğiz.

§ Timurîlerin divanlarından ve inşa tarzlarından haberimiz var fakat 
defterlerinden bir şey elde edilememiştir. Moğolların Hindistan hükümeti 
de pek mükemmel divanlara mâlikti fakat defterleri mahvolmuştur.

— İlhanîlere yani İran Moğollarına gelince: Değil İslâm ve İran 
âleminin dünyanın en canlı tarihçilerinden olan vezir Alaeddin Cüveynî 
ile Reşidüddin’in ve sonra Vassaf, Kâşânî ve Hinduşah ve şâire sayesinde 
Moğolların divanları ile defter ve defterdarları üzerine geniş bilgilere 
mâlikiz. Bunların defterlerinden biraz sonra bahsedeceğimiz gibi bunlar 
üzerine ayrıca risalemiz de vardır.
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Anadolu Selçuk müverrihleri İbni Bibi ile Aksaray! Selçuk 
• İnanlarım dirilten açık haberler vermekle beraber Selçuk defterleri 

izahtan çok kıttır ve Reşid, Alaeddin, Hinduşah ve Nüveyrî’ye 
benzemezler.

Osmanlı Defterleri ve Siyakat
.Şimdiye kadar 857’den önce yazılmış defterlere rast geleni 

bılnmoruz. Bunları yangınlar ve savaşlar bitirmiştir. Son zamanlara kadar 
kalabilenleri de çürüterek, satarak, külhanlarda yakarak elimizle 
mah\ <-t nıişi/dir. Halbuki bizim defterhânede yıllarca yaptığımız 
araştırmalarda öyle Fatih ve Bayezıt defterleri bulunmuştur ki 

1< ıtri hanenin kırk yıllık siyakatçılarından bile kimse yüzüne bakmamıştı 
çunku siyakat bilen ve gerçekten kıymetli olan bu zatlar, defterlere tarih 
bakımından değil toprak, orman, su, sınır kavgasını halle yarayıp 
varanı.iması bakımından kıymet biçerlerdi. Biz Fatih devirlerinden neler 
kalmıştır? dediğimiz zamanlar, hemen mahzen fihristini gösterirledi. 
Bakardık o çağlara mahsus defterler yok. Sonra farkına vardık ki 
d.rttcrhanede ancak 974’den sonra yapılan tahrirlerin defterleri 
mut» birdir ve yalnız onların fihristi vardır. Sonsuz değeri olan eski 
defterler ki 857 ile 974 arasındadır, fihristte yerleri olmadığı gibi muamele 
için işe yaramaz sayılıyorlardı. Memurları başımızda bulunmak şartı ile 
defterhânenin fihristsiz karanlık zindanından çıkardığımız bu Türk

" eklerini müzeler umûm müdürü Bay Hamit Zübeyr’in büyük yardımı 
v talim ve terbiye dairesinde Bay İhsan’m Maarif Vekâleti vasıtasıyla 
mahve üzerinde irşadı sayesinde müzeye aldırabildik. Bu âciz yazıcı 
M'ab'm liitfu ile isbat edecektir ki bir Türk müverrihinin ellemediği bu 
meçhul Osmanlı defterleri Selçukî ve Moğol defterlerinin hemen aynıdır 
ve mahvolan o kıymetli defterleri adeta yeniden diriltir.

Bizim tarihçilerden kimsenin bunlar üzerinde uğraşmaması birkaç 
sebeptendir: 1. Siyasî vak‘alara kapılarak İçtimaî ve medenî vesikalara 
şimdiye kadar kıymet verilmemesinden 2. Defterhânenin dehşetli 
m.dizenine girmeye sıhhatin müsaade etmemesinden 3. Mahzenden 
defter çıkarılıp mütalaa edilmesini defterhâne memurlarının kafiyen 
istememelerinden 4. Bu defterlerin büyük bir melekeye muhtaç olan 
six ak.ıt yazısıyla yazılmış olmasındandır.

1306’da neşrine başladığı Defter-i Muktesid’i ile Türk tarihinin 
içtimai, malî köşelerine en büyük ışık salan rahmetli, derin bilgiç 
Süleyman Sudi Efendi bile dileğine rağmen siyakat defterlerinden 
örnekler neşredemedi. Tük defterciliğinin şekillerinden bahsetmeye vakit 
bulamadı. Hele Fatih, Bayezıt, Yavuz ve Kanunî Süleyman defterlerinden 
hiç bahsedemedi. Yaşasaydi ilk defa bu büyük adam, belki bu defterleri 
bize tanıtacaktı.

Asıl yandığımız şudur ki yukarıda söylediğimiz gibi hudut işlerine ve 
toprak kavgalarına bu eski defterlerden çok ziyade 974’den sonra 
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yazdırılan defâtir-i hakaniye yaradığı için bu Fatih, Bayezıt v.s. defterleri 
yalnız mahzende bırakılmakla kalınmamış, kısmen çürümüştür, mütalaası 
ile ye çürümeyenleri de zâittir, daha yenileri var, kalabalık etmesinler 
denilerek Maliye mahzenine devredilmiştir.

Bir çoğu Meşrutiyet başında (1325-26) darphâne külhanında 
yaktırılmıştır. Bunları yakmaya davet edilen dördüncü derece 
memurların, bunların bir kısmını bakkallarla sahaflara sattıklarını biliriz. 
Ne hâcet, Mâliyenin böyle tarihî evrâk ve eski defterleri ve husûsiyle 
okunmaz ve işe yaramaz sayılan kütükleriyle, Türkiyenin üç dört yüz 
yıllık istatistiklerini 1932’de Bulgarlara okkası üç kuruştan sattığını ve 
general İsmet İnönü’nün büyük himmetiyle kısmen, Bulgarya’dan 
getirildiğini biliriz. Satış kararında defterhâne siyakatçılarının da reyi 
bulunduğunu söylemeliyiz. Siyakat bilgisi tarihî bilgi ile birleşmezse işte 
böyle acıklı şeyler olur.

— Biz âcizâne bir hizmet olsun diye bu defterlerin mahiyetlerini, 
muharrirlerini, tarihlerini ve istatistikleri mükemmelen kaydedilen vilâyet 
ve sancakların adlarını bir risalede gösterdik ve fihristini yaptık. Yerinde 
söyleyeceğimiz üzere siyakat harfleri 1299’da resmen kaldırılmıştır. Yani 
onların memleket defterleri ile muhasebelerde kullanılması men 
olunmuştur. (Siyakat maddesine bak.).

Uygur Defterleri ve Paspa Harfler
Çin’de ve Orta Asyada hükümet kurarak İslâmiyetten önce Uygurca 

ve sonraları 600 yıllarına kadar Arap ve Uygur harfleri ile yazan Türklerin 
ve Cengiz sayesinde Uygur harfleri kullanmaya başlayan Moğolların 
defter ve vesikalarında Kubilay (657-693) zamanında ne değişiklik 
olduğunu Çiniyat bilgici Pauthier, Paspa alfabesi münasebeti ile 1862’de 
yazdığı makalede uzun uzadıya anlatıyor. Biz yalnız gerekli noktaları 
alıyoruz. Cengiz Türk Uygur hükümetini kaldırmış, fakat Uygur 
memurları ile Uygur yazısını himaye etmişti. Kubilay zamanında verilen 
fermana göre tebeadan olan Uygur memurları artık bu harflerle defter ve 
ferman yazamamıştır.

Dünyanın en eski akademisi olan, Çin Akademisi (Han-Lin) 
tarafından daha 1708’de neşredilen yüz ciltlik Yazı ve Resim TariJunden 
mezkûr Pauthier’in çıkardığı bilgilere göre Moğolların o ana kadar 
kullandıkları Türk Uygur yazısı ve Çin harfleri güya Moğolcaya pek iyi 
gelmediği için Kubilay, Paspa adındaki bilgiç ve saray nedimi bir Tibetliye 
yeni harfler bulmayı emretmiş harfler yapılıp sunulmuş. Tatbiki için 
ferman çıkmış.

Kubilay’m 1269 tarihli olan bu fermanında; “Bundan sonra resmi 
damga ile damgalanan bütün vesikalarda Çin ve Uygur harfleri yerine 
yalnız yeni Moğol harfleri kullanılacaktır fakat herkes bu emirleri kendi 
memleketinin harfleri ve yazısıyla izah edecektir diye bir kayıt vardır.
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Mükâfat olarak paspaya bir ünvan verilmiş ve Yeşm taşından mühürle 
taltif edilmiştir.

Bu veni Moğol harfleri, bir nevi Hint harflerinden çevirme imiş. 
Budı sazıİanna pek benzermiş Pauthier resimleriyle birlikte mukayeseler 
vapnor ve tafsil ediyor. Bu yeni Paspa harflerinin öğretilmesinde Ali 
Has.m adında belki Türk, belki İranî, belki Arap birisi de kılağuzluk 
ederek bütün Çin hakimleri ile memurlarının çocuklarına bunun 
öğretilmesi için Kubilay’a bir arîza sunmuştur (1272). Adı geçen meşhur 
tarihin kaydına göre memurlar arasında Kouan fou denilen maliye 
memurlarının yeni harfleri öğrenip yazmak mecburiyeti ayrıca anılmıştır. 
1 irmek ki ister Moğol, ister Türk, ister Çinli memur artık Uygur harfleri 
h defter ve şâire yazamayacaktı. Kubilay, dünyanın en yüksek 

imi ımd.nlarındn olduğundan sarayında ve divanlarında Çinliler ve 
Mor,ollardan başka birçok Türk, İranlı, Arap ve hattâ Avrupah bilgiçler 
kullanmakta idi. Meşhur seyyah Makro Polo bunlardandır memur ve 
katıblerı .ırasında pek çok Uygur Türkü vardır ki Camiü’t-Tevârih 
Kubıla) m kullandığı Uygur ve Müslümanları vesile düştükçe yazar.

Üç yıl sonra, 1275’de meşhur Çin akademisinde o güne kadar 
olmayan bir bölük açılıyor: Moğol edebiyatı bölüğü.

1282’dc Uygur harfleri karşısına yeni Moğol harfleri konmak 
üzere levhalar kazdırılıyor, bunlarla Umûmî bir tarih = Thoung 
\ azdırılıyor. Yani yeni harfler resmî, fakat eski Uygur harfleri yardımcı ve 
izahcı olarak kullanılıyor. Demek ki yasak umûmî ve küreyici değil, 
t jm a yine yaşıyor fakat resmî değil yardımcı olarak.

1284 de bütün vilâyetlerin Maliye memurlarına bir ferman daha 
ısdar olunuyor. Bu, eski yasağın te'kidinden ibarettir.

Fakat 1286’da Çin Akademisi Türk Uygur harfleri ve Türk diliyle 
eserler ve tcrcemcler yapılması için hakandan izin istiyor. Garibi şu ki 
Çının resmi tarihçileri de bu lüzumu düşünmüşler. Daha garibi de 
\kademide bulunan, fermanlar nazırı yani başbitikçi Süleyman'ın bu işte 
anılmasıdır. Bütün bu söylenen şeyleri Moğol sicillerinden, günüyle, 
ayıyla. yılıyla tercüme eden zat; “sicilde Saliman yazılı idi. Bu, Süleyman 
dan bozmadır" diyor. Biz Camiü’t-Tevarih’e baktık, Moğolların en yüksek 
dı\ an erkânından Süleyman isminde bir zat bulduk. (Bloşe tab‘ı, s, 404).

Yani o sahifede bitikçilerden Süleyman Bey zikredilmiş ve mektupçu 
olarak Semerkand ve Buhara taraflarına da ordu ile gönderilmiştir. Moğol 
ordusunda mektupçunun kupkuru bir memur olmadığını ve fermanlar 
yazmaya memur bulunduğunu unutmamalıdır.

Süleyman Bey’in Kubilay hizmetinde bir Müslüman Arap veya İranlı 
olduğunu güç kabul ederiz. Çünkü Uygur harflerine ve Türkçeye eser 
tercümesini ileri sürmek Türke yakışır, gelelim şimdi şu yasağa karşı 
Uygu reaya:

— Uygur Türkçesi ile harflerine çevrilmesini Akademinin hakandan 
dilediği ilk mühim eser ne imiş, bilir misiniz? Cengiz sarayının resmî 
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kayıtları imiş. Cengiz hanedanının Uygurca veya Uygur harfleri ile olarak 
Moğolca resmen tarihi yazıldığını işte bu madde dahi tamamıyla ispat 
ediyor. Uygur harflerinin resmen kullanılamadığı zamanda Akademinin o 
harflerle kocaman ciltler yazılmasını istemesi nedendir? Pek hekimce bir 
dilektendir. Zira Pauthier’nin aynen tercümesine göre resmî tarihçiler 
Cengiz sarayı kuyudâtmı Uygur harfleri ile ve Türkçe okumayı tercih 
edenler bulunduğunu düşünerek onların dileğini yerine getirmek için bu 
izini istemişler ve siciller Uygurca yazılmış, hayret...! Demek ki Uygur 
hükümeti mahvolduğu hâlde Kubilay zamanında Uygurun, Türk dilinin, 
harfinin, Türk varlığının itibarı pek çok imiş. Resmî Akademi, o harf ve o 
dil ile büyük ciltler yazmaya mecbur olmuş ve hattâ dili ve harfi Uygurca 
olmayan birçok Çin âlimleri bile Uygur harfi ile Türkçenin ehemmiyetini 
ileri sürmüşler. Bunu İslâm tarihleri böyle yazmaz.

— Yuen yani Moğol sicilleri denilen külliyâttan alman diğer bir 
madde ise 1289’da Kubilay ülkesinde Arap harflerinin dahi öğretilmesine 
müsaade verildiğini gösteriyor. Kubilay divanlarında birçok Müslüman 
var imiş ki resmî büyük memurların oğullarının Arap harflerini öğreten 
mektebe girmeleri için divan reisi yani başvekil, hakandan izin istemiş. 
Şüphe yok ki çocuklarını Arap harfleri öğreten mektebe gönderecek büyük 
memurlar, Çinli ve Hırıstiyanlar değil, ancak divan işlerinde bulunan 
Müslümanlardır. Hâle bakılırsa Arap harfleri için verilen izin, yeni 
değildir. Belki paspa harflerinin neşri için Arap harfleri de muvakkaten 
yasak edilmiş olabilir. Sonra tekrar müsaade olunmuş. Bu resmî sicillere 
göre Çin Akademisi âzâsmdan Alaeddin adlı bir bilgice bu yeni Arap harfi 
mektebini idare etmesi için rica edilmiş hattâ Arap harfi öğrenmek isteyen 
kibar Çinlilerin çocukları da buraya girmişler.

1307’de yani Kubilay’m ölümünden 14 yıl sonra sır kâtibi 
olanlardan, Poula-Timur adlı bir bilgiç meşhur bir ahlâk kitabının paspa 
harflerine tahvilini hakana arzetmiş.

— Bu eserin paspa harfleri ile ağaç levhalar üzerine kazılıp basılması 
ve bütün büyük ve küçük memurlara hediye olarak dağıtılması için 
ferman çıkmış. Pauthier diyor ki 1307’de Çin’de paspa harfi ile basılan bu 
kitabın nüshaları kalsaydı, Şark Matbaacılığının en mühim âbidelerinden 
biri olurdu. Benim de ayrıca şaştığım nokta şudur ki Osmanlı ve Anadolu 
Türklerinin 857 (H. i454)’den evvel yazılmış hiçbir sicilli kalmamış gibi 
iken Çin ve Moğol divanlarında zayiattan hariç yine yüzlerle hattâ binlerle 
cilt vesâyik ve sicillât kalmasıdır. Bunlar da pek çok yangınlar, 
muharebeler, baskınlar geçirdikleri hâlde değil bizim istediğimiz altı, yedi 
yüz yıllık haberleri, hattâ bin, iki bin senelik vukuâtı gösteren sicillerin bir 
kısmını bile saklamışlar. Bu, şüphesiz bir yüksekliktir. Çinlilerin tarihî 
vesikaları nasıl sakladıklarını ve tarihçilerini nasıl yetiştirdiklerini yerinde 
okuyacağız ve yetmiş yıl evvel yapılan bir hesaba göre yalnız Çin 
Akademisinin bütün Avrupa akademilerinden daha çok eser yazdırdığını 
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gonıp hayretler içinde kalacağız. Çinlilerin kusuru, çalışıp eser 
yazmamakta değil yeni ilimleri geç almaktadır.

- Miladi 1332 senesi bizim tahkikimizce Moğol hükümdarlarından 
0/ Türkçe, ad taşıyan ¿MjL) Doğan Timur zamanına tesadüf eder ki

, ; Hicri yılıdır ve Orhan Gazi devridir.
İşte bu 1332’de bir ferman çıkarak Mekteb-i Sultanî = College 

Impcrial müdürü işe çağırılmış, miladî 627-650 yıllarına mahsus İdarî 
ahkâm \e nizamât hülâsalarının yeni paspa harfleriyle yazılması ve ağaç 

<• d 1: ı/< ime kazılarak basılıp birer nüshasının devlet memurlarına 
dağıtılması emredilmiştir. Yani, Moğollar daha Orhan Gazi zamanında 
öde bmuk siciller ve tarihî defterler bastırmışlar ki kendilerinden yedi 
x uz yıl önceye aittir. Bu, bir kemâldir.

Gerçi tecrübeler göstermiş ki Çinliler ve Moğollar paspa 
.■l:tl>.landan hoşlanmamışlar ve bu, çok yaşamamış. Hele Moğollar, Uygur 
Imk harflerini daha çok sevmişler ve benimsemişler. Bu, ayrı meseledir. 
Dıkk.ıt edilecek şudur ki Marko Polo ve Rubrox ve Gıyaseddin 

ıhctnâmelerini ve Çin tarihleriyle Reşidüddin, Alâeddin Cüveynî ve 
\ a e t a: dilerini okumadan evvel yalnız iyi asker olarak tanıdığımız ve 

■ । \ ahşİ, medeniyetsiz sandığımız Çin Moğollarıyla Uygur Türklerinin
medeniyeti olduğu bellidir, keza muntazam sicillât ve defterleri 

bulunduğunu ve akademide nice Uygur ve Müslüman çalıştığını ve Orhan 
< kızı .imanına tesadüf eden çağda mükemmel matbaaları ve mektepleri 
olduğunu bütün zayiata rağmen şu kayıtlar başlı başına isbat eder. İşbu 
medeni Çin ve Moğol hükümeti zamanında akademi âlimlerinin Uygur 
’harflerde çıkardıkları defter ve kitapların itibarına gelince bu, bize 
tükenmez bir şereftir ve Von le Coq ve Stem’ların pek çok medhettikleri

T erk medeniyetinin ne yüksek olduğunu isbat eden ayrı belgedir. 
\ncak ne yazıktır ki şimdiye kadar bir tek Uygur sicilli ve defteri 
bulunamamıştır. Kalan sicil ve defterler ya yalnız Çincedir veyahut Uygur 
harfleriyle yazılmakla beraber Moğolcadır. Eğer miladî 732 ve 735 
tarihlerini ihtiva eden Uygurca ve Çince yazılı Gültekin ve Bilge Kaan 
âbidelerinin Türkçe kısmı büyük bilgiç DanimarkalI Thomson tarafından 
'kunmasaydı Çin Türklerinin Türk dili ile vukuât tescil ettiklerine ve Türk 

dilini resmi dil yaptıklarına canlı şahit kalmamış olacaktı. O hâlde 
Gultekin ve Bilge Kaan Türk dilinin en yüksek kılavuzudur. Ve onlardan 
V m x 11 sonra gelen Cengiz Uygur Türkçesinin, Uygur harf ve defterlerinin 
h iı km ünü Moğollara kadar sirayet ettiren en yüksek ışıktır.

Görülüyor ki Cengiz'in 1206-1229 Uygur harf ve defterlerini 
milletine kabul ettirdiği zamandan Kubilay Han’ın Uygurca kayıtları, 
Uygurca defterleri, Uygur harfleri ile beraber kaldırttığı 1269 tarihine 
kadar orta hesapla elli yıldan fazla zaman geçmiştir. Bu müddet içinde 
■ t pek çok defter yazılmıştır, ve şu da muhakkakdır ki Cengiz Uygur 
hükümetini kaldırmakla beraber Uygur harf ve defterlerini, Uygur memur 
ve maliyecilerini ibka etmiştir. Fazla olarak Moğol memurlarını Uygur 
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harfleriyle ferman yazmaya ve defter tutmaya, hesap yürütmeye mecbur 
etmiştir.

Bize öyle geliyor ki Cengiz, yalnız Türklerin oturduğu yerlerin 
fermanlarıyla defterlerini Türkçe yazdırmıştır. Lâkin Moğolların 
oturdukları yerlerin defterleriyle kendi saray vesikalarını Moğolca Türkçe 
yazdırtmıştır. Fakat Uygur harfleriyle. Şimdi düşünelim: Milâdi 745 yani 
hicrî 128 tarihlerinde ve Gültekin’den biraz sonra, kurulan Uygur 
hükümeti 1210 tarihlerine, yani Cengiz Han’a tabi olduğu zamana kadar 
hangi şekilde olursa olsun beş yüz sene yaşadı. Ve Türkçeyi yaşattı. Bu 
gayri müslim Türk hükümeti yaşarken Uygur topraklarının garp tarafında 
380-609 hicrî ve 990-1312 milâdî tarihlerine kadar da ikinci bir Türk 
hükümeti olan Karahanlılar dahi Uygurcayı, Uygur edebiyatını, Uygur 
defterlerini, Uygur muhasebesini yaşattılar. Yan yana yaşayan ve birbiri 
ile çok muharebe eden bu iki nevde Uygur hükümeti bu kadar yüz sene 
içinde ne kadar çok emir, defter ve muhasebe yazdırtmışlardır. Yazık ki 
biri 500 ve diğeri 230 yıl yaşayan bu medenî hükümetlerin bütün sicilleri, 
defterleri mahvolmuştur.

Buraya kadar Çin, Uygur, Moğol, Türk, İslâm defterleri ve akıbetleri 
üzerine ancak bir kuş bakışı ile baktık. Şimdi devlet defterlerinin üslûb ve 
nevilerinden bahsedelim.

Defterler ve Çin Usûlü
Uygur ve Moğol hükümetlerinde birçok defterler, yazılmış olduğu ve 

fakat Moğollardan bir hayli sicil ve defter kalabildiği hâlde, Uygur 
defterlerinin tarihlerde anımlarmdan başka bir şey kalmadığını söyledik. 
Uygur ve Moğollar, büyük Çin medeniyetinden çok şey aldıkları gibi 
Çinlilere de birçok şey vermişlerdir. Şüphesiz ki resmî defterler yazmak ve 
düzmekte dahi Çin töresi aşağı yukarı bir örnek olmuştur. Çin edebiyat 
akademisinde Kutlu, Alın Umur, Durmuş gibi Türklerden âzâ bulunduran 
ve hele tarih akademisini Tohto gibi hemen tamamen Moğol ve 
Türklerden teşkil eden Moğollar bunlara mühim eserler yazdırdılar.

Bunların bir kısmı tarihî, bir kısmı malî, İdarî, askerî kütüklerdir.

Çin Tarih Akademisinde Üç Büyük Türk Müverrihi ve 
Defterler

Bizim burada Çin tarih ve müverrihlerini işe katıştırmamız, yine 
defter meselesine ve Türk harsına ilişiği olmasındandır.

— Moğol hakanları Çin hükümetini lağv ile Pekin = Han Baliğ’i 
merkez yaptıkları 1210’dan 1370 tarihinde kendilerini Moğolistan’a 
çekilmeye mecbur eden öz Çinli Minğ sülalesine kadar geçen 160 yıl 
içinde pek mühim medenî eserler yaptırdıklarını Çin tarihlerinden naklen 
Hovart Moğol tarihinde yazdığı gibi Camiü’t-Tevarih'de de tafsilen 
yazılıdır. Hele bunlar zamanında Moğol tarih akademisi âzâsı 742 ciltlik 
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b m tarih yazmışlar ve 1347’de Moğol hakanına sunmuşlardır ki 
bizim ( < lazi zamanına (?48 H.) tesadüf eden ne bu çağda, ne

mı.m muzda böyle azîm tarihler değil bir tek tarih yazılmamıştır. Ve bu 
azım işten İslâm tarihleri de bahsetmez.

Bunlar Sung Tarihi, Leao Tarihi, Tatarlar Tarihidir. Bu azîm 
-ı ■ : ı azan akademi heyetinin yazıcıları arasında Tohto ve Timurtaş ve 

oğlu diye üç Moğol Türkü var.
Böyle tarihlerden başka idare ve maliye defterleri yazan ve yazdıran 

M vc İ niklerin bunları ne biçim, ne temel üzerine kurduklarını 
anlamak için birinci çare bu eserlerle defterlerden haberi olan Avrupa 
bil . ; :ııı dinlemektir. Camiü’t-Tevarih (Bloşe tab‘ı, s. 413)’de yazılıdır 
kı Pekin divanında birkaç bin senelik defterler vardır. Şimdilik biz Çin 
:misl.mnd.m Bazin in sözlerini hülâsa ediyoruz:

Çin’de iki çeşit tarihçi vardır. Saray tarihçileri, memleket tarihçileri.
Memleket tarihçileri pek çoktur sayısı yoktur.
Saray tarihçileri 22 bitikçidir. Hakan ne söyler, ne yapar, ne em- 

ı ederse hergiin beraber bulunan tarihçi bunları bir kâğıda yazar. İmzalar, 
taı ıh 111\ ar. arkadaşlarına vermeden, göstermeden bir demir sandığa atar, 
obur tarihçi de öyle yapar, sandık her ay açılır. Bu takrirler, toplanır, 
yapraklar dikilir. Ve bu bir aylık takrirlerden 2 defter yapılır ki yılda 24 
defter eder. Yıl sonunda bu yirmi dört defter baş kâtibler ile akademi 
ba -bugları tarafından tasdik ve damgalanır.

Vekiller divanına gelir, sonra hazine-i evrâk veya defterhâneye 
\< :dm. Ve bir hükümdar değişmedikçe bunlar çıkarılıp okunmaz. Yani, 

■ h.i\ tarihçileri bir hükümdara ait vesikaları zaptederler, fakat yeni 
hükümdar gelmedikçe ve resmî emir çıkmadıkça tarih şekline koymazlar, 
defter hâlinde bırakırlar.

Vesikaları böylece tesbit ve defterleri tertip eden tarihçiler, acaba 
hangi sırayı takip ederler? Evvelâ tarih sırasıyla günü gününe tertip 
< d< rh r ve maddelerini akademi dahi sayılmak üzere Çin’de mevcut on üç 
bakan divanına göre tasnif ederler (Divan ve Tarih maddelerine bak.).

Çin Tarihçileri ve İstatistik Defterleri
Memleket tarihçileri, tarih yazmak için hükümdar değişmesini 

beklemezler. Yani, saray tarihinden başkalarını yazabilirler ve her yıl 
hakana takdim ederlerdi. Hükümet bunları aynen ve bazı kere de 
hulasalarını bastırırdı. Basım işi Avrupa’da icat edilmeden bir kaç asır 
evvel dahi böyle eserler ve defterler Çin’de bastırılmıştır.

Umûmiyetle tarihçiler hükümlerinde serbestiler. Düşünmeli ki 
müverrihler olsun Çin divanlarında birçok daire adamları olsun kısmen 
halis Çinli ve kısmen Moğol, Uygur, Türk, Manço’dur. Müverrihler, 
medihlcri ve tenkitleri aynen kabul etmezler, kendi fikirlerini de söylerler.



OSMAN ERGİN 85

Avrupalı Çinşinas müsteşrikler, Çin tarihçilerinin büyüklüğünü 
kayıt ile zevk duymaktadırlar. Saray da dahil olarak umûmî Çin tarihi, 
dört bölük vesâik üzerine kaleme alınırdı:

ı. Hükümdar sülâlelerinden kalmış saray vesikaları.
2. Muhtelif tabakaların tercüme-i hâlleri.
3. Umûmî istatistikleri
4. Hizmet icmalleri her hükümdar ve her bir prense mahsus.
Bunlardan üçünü tarih maddesinde tafsil edeceğiz. Bahsimize ilişiği 

yoktur. Burada ancak Çin istatistik defterlerinin sınıflarını kaydedeceğiz. 
Biz Uygurların da istatistiklerini böyle tutmuş olduklarını sanıyoruz. Zira 
Çinlilerin ve Moğolların elleri altında yaşayan ve Çinli, Uygur, Moğol, 
Türk, Fars, Arap cinslerinden olan vali, muharrir ve memurlar dahi bu 
istatistik defterlerini on dört bölüm üzere yapmakta kullanılmışlardır:

1. Yıldızların istatistikleri astronomi. 2. Hava istatistikleri 
meteoroloji. 3. Ayinler ve mezahip istatistikleri. 4. Askerî istatistikler. 5. 
Ceza istatistikleri. 6. Musikî istatistikleri. 7. Edebiyat istatistikleri. 8. 
Coğrafya istatistikleri. 9. Sular ve kanalların istatistikleri. 10. Elbiseler ve 
şâire istatistikleri. 11. Saray ve cemiyet, merasim ve teşrifât istatistikleri. 
12. Zehair istatistikleri. 13. Resmî memuriyet ve vazifelerin istatistikleri. 
14. Tevcihât istatistikleri.

Ben sanıyorum ki bunlardan coğrafya istatistikleri vilâyetlerle 
sancakların nüfus ve maliye ahvâli ile İdarî bölümlerini ve toprağın fiziğini 
gösterir.

— Görülüyor ki sonuncu olan nevi, on üçüncü nevi istatistike 
girebilirken onu da ayrı bir bölük saymışlar. Çünkü her birinde dilek, şekil 
ve kurum başkadır.

Ve yine görülüyor ki bunlar siyasî değil İlmî, ziraî, malî, askerî, adlî, 
coğrafî, İdarî sayımlar, masraflar, şekiller, verimler üzerine arayışlardır.

Çinşinas Bazin gerek bu mühim istatistikleri gerek diğer üç bölük 
vesâiki kasdederek diyor ki:

“Bütün bu vesikalar toplanarak siciller hâline gelir ve bütün 
dünyada en doğru ve en vesikavî (authentique) tarihi teşkil eder.

Bu usûlde tarihçilik milâddan iki yüz yıl önce Çin’de icat edilmiştir. 
Rivayete göre böyle vesikalı tarih yazmak yolu meşhur Semathsien 
tarafından açılmıştır”. (Tarih maddesine bak. Orada bu değerli 
müsteşrikin diğer fikirlerde makalesinin tarih ve basım mahalli görülür).

Düşünebiliriz ki Çin Türkleri Uygur veya başka adda olsunlar, kendi 
defter, istatistik, tarihlerini acaba bu usûlden başka bir usûl ile mi 
yazdılar? Camiü’t-Tevarih, Çağtay Han’ın müverrihi Uygur olduğunu 
yazar ve çok sena eder (s. 193). Oralarda düşünüş tarzı müşterek değil mi 
idi? Yazık ki Uygurların sarayları, divanları ve umûmî teşkilâtı, 
Moğollarınki kadar bilinmiyor. Çünkü sicilleri ve tarihleri mahvolmuştur. 
Moğolların Çinli ve Moğol cinsinden olan bitikçilere yazdırdıkları tarih 
kitaplarında, sicillerde, defterlerde Çin takvimi hâkimdir, Moğol-Türk 



s( Ml \1 1 IM M. CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ ve KÜTÜPHANESİ

takvimi de barınır. Fakat Uygur ve Müslümanlara yazdırdıkları kitaplarla, 
kütüklerde*, yarhğlarda Türk takvimi birinci sırayı tutmuştur. [Bak. 
Takvim ve Yarhğ).

Şimdi biz defterlerin siyasî, İdarî, istatistikî nevilerini Çin usûlünde 
gördükten ve Moğol kitapları ile defterlerinde Türk takvimi ve Uygur 
n.e!]. !! yaşatıldığını bir kere daha düşündükten ve Reşidüddin ile 
M.uddm gibi iki şanlı Moğol vezirinin Farisî olarak yazdıkları Camiü’t- 
L . .e dı ve ( ihanküşa’da İslâm takvimini mutlaka Türk-Moğol takvimi ile 
beraber yürüttüklerini gördükten sonra, Moğol hakan, prens, sahib-i 

an \e be\ lerbe\ ilerinin bitikçileri ve hâssaten Uygurları yazı ve defter 
d< : mde nasıl kullandıklarına dair bir kaç misal verelim, tafsilât bitikçiler 

. < balı do risalesi ile İstifa, İstatistik, Tahrir maddelerindedir.

Camiü’t-Tevarih, (Bloşe tab‘ı, s. 39)’de okuyoruz ki Oktay Kaan 
zamanında prens Çintimur Horasan ve Mazenderan’a geniş selâhiyetle 
’a-.m edilmiş ve teşkilât yaparak maiyetinde vezir, maliye nazırı ve 

■ ’ t ilerle meşhur bir Uygur kullanmıştır. Ve sanırım ki oralarda yazılan 
defterler Uygurca ve Farisîdir.

*4» J* 4^1^ 'j (^^^ jjJI AûhCjjl jj

j > il'.jj lj (j jb t . ¿jjllıjjjljjûj (Jj3 jl

. jjL» J IajLSj <”uu j .t,“ Ab (j^byiS j j jbxu^â

. a ¡i mi) t
(s. 56)’da yine Horasan idaresinden ve hükümet bitikçilerinden

bahisle deniyor ki:
jC- , j- 2bb jl AS JLuı jbs^3 .. . jjbu y y

_ ua .^10 j ajJjS Jâj jl ¿AjLkj Jjojî ç.AjGk jl jljjj jl_ızk£j) j Ijd ıjbsjâ c_12k.j-aJ

Jj£ loac-b yı (••■Ajab Jyium

(s. 57) de şu kayıt var:
¿/j — j—1 j Jjğba jbbj U

J '~-C J (jl J aİJ (Jl_?d jjb> ojbabjj ablajS

, ajjla^S la^ ^Lobb a^.^a

— Reşidüddin, tafsilen anlatıyor ki; o aralık elçilik yapan Uygur 
(iı »i göz, hakanın fermanı ile valilik alarak gelmiş ve Nosal ise yalnız askerî 
kumandanlıkla kalmış. Görgöz, yeni vazifesi mucebince bitikçiler ve 
•mıiller (mal nazırı ve defter kethüdâları) tayin eylemiştir ve pek mühimi 
şu ki Horasan ve Mazanderan eyâletlerini yazdırmıştır. Yani defterlerini 
ve istatistiklerini yaptırmıştır. Mâliyeyi düzeltmiş ve fabrikalar 
açtınlmıştır. Fakat biraz sonra rakibi Nosal ile Çintimur’un oğlu 
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Edkütimur vesâire isyan etmişler ve hakana şikayetle Uygur Görgöz’ün 
azlini istemişler. Ve bir aralık Görgöz’ü döğmüşler. Hakan işitince 
müfettişler yollayarak hepsinin ta, Pekin şehrine kadar gelmesini 
emretmiş. Mesele uzundur ve bize o cihet lâzım değil, kaydedelim ki bu 
Görgöz’ün bitikçilerini de isyan eden rakibler döğmüşler ve dairesinden 
çıkarmışlar. Görgöz de sonraları başka yüzden idam edilmiştir. Bizim 
alacağımız ibret, 636’da Uygur valinin defterler ve istatistikler yaptırması, 
sanayi fabrikaları açtırması ve âdil bir Türk olmasıdır.

Yine Camiü’t-Tev ar ih’in 85. sahifesinde yazılıdır ki Oktay Han (626- 
639) Hıtay ülkesinin umûm defterdarlığını yani Uygurlar memleketi 
sayılan Beşbalık’dan Karahoço’ya kadar olan ülkenin mâliyesini meşhur 
Türk vezir ve maliye bakanı Mahmut Yalvaç’a vermiştir. Türkistan’ı ise 
oğlu Mesut Beye ve Horasan’dan Diyarbekir’e kadar olan arazinin 
idaresini de meşhur Uygur Görgöz’e vermiştir. Yalvaç’m Türk ve İslâm 
maliye ve istatistik alanında çok şan ve şöhreti vardır. Cengizler çağının 
mâliyesine en iyi düzen veren, bu büyük Türktür. Bilmeyiz Anadoluda 
Yalvaç gibi maliye işlerini dünyaya duyuracak kadar düzelten bir Türk 
defterdarı gelmiş midir? Düşünmeli ki bu zatın idare eylediği Uyguristan, 
baştan başa Anadoludan daha geniştir. Ve bu zat, vezir ünvanı altında 
hükümdardır ve hattâ Anadolu Selçukî hükümdarlarından daha 
nüfuzludur. Moğol kaanı ne insan kadri bilir bir hakan imiş ki böyle bir 
Türke ve diğer değerli adamlara büyük selâhiyetler vermiş. Yalvaç 
herhâlde birkaç bin bitikçi, defterci ve tahsildar kullanmıştır. Ona eş 
olmamakla beraber oğlu Mesut Beyle Görgöz’ün dahi ne iyi defterler 
yazdırmış olduklarını anlayabiliriz.

(J^i) jU 1 njJ Ij ClboLaj jlls

j£j jlpj ti jLlji jlj dk (jjaaa.

Yine Camiü’t-Tevarih’in 193. sahifesinde okuyoruz ki meşhur Moğol 
prensi Çağtay Han’ın ki nüfuzu Anadolu ve Suriye hükümdarlarınkinden 
kat kat geniş ve yüksekti, pek şanlı veziri ne Çinli, ne Arap olmayıp 
Cihanküşa’ya göre öz Türk imiş. Adında ihtilâf var. Hecir dahi denmiş, bu 
zat eskiden bir hekim yanında imiş. Sonra Çağatay Han’ın emirlerinden 
Koşun Noyan’a intisap etmiş. Koşun Noyan da Celayir Türklerinden 
görgülü ihtiyar bir kumandan. Çağatay Han’a gelince son derece bilgiç ve 
feylesof imiş. Bunu Reşidüddin yazıyor. Çağtay Han bir gün koşundan 
Cengiz Han her yıl hangi vilâyetleri aldı diye sormuş. Hecir, bilenlerin 
cevaplarını işiterek düzeltmiş. Koşun bunu haber alınca çağırarak bu 
bilgileri nereden edindin demiş. Hecir, hemen bir defter çıkarmış ki bütün 
geçmiş vakıalar günü gününe orada yazılmış. Koşun sevinerek Hecir’i 
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.L m inle beraber Çağtay Han’a götürmüş. Çağtay, bu fazıl Türkten aşırı 
ho -lanmış sarayına almış. Kaan da işitmiş adını vezir koymuş.

Evvelce söylendiği gibi Çin ve Moğollarda saray mabeyincilerinden 
bun vazıcı, hergün han ve hakanların sözlerini yazarlar, tesbit ederlerdi. 
Çagatavm ahvalini işte bu Türk, tesbit edermiş. Kaanın Uygurlardan 
i. ınktaş .ıdh mükemmel bir naibi yani veziri varmış. Kaan, bir defa Çağtay 
Han’a sormuş ki senin vezirin mi daha iyi yazar, benimki mi? Tabii, 
Çagtav Han demiş ki Uygur daha iyi yazar. Birgün Kaan ve Çağtay 
i onuştırken adet üzere iki müverrih de zaptetmişler.. Fakat imtihan için 
Kaan ve Çağtay da belli etmeden kendi sözlerini aynen zaptetmişlermiş. 
Neticede anlaşılır ki Türk müverrih sözün önüne ve sonuna dair bâzı 
tarl kırdan başka hakanın her sözünü aynen zapt etmiş. Bunun üzerine 
Kaan der ki Çağtay’ın veziri benimkinden üstündür. Şanı artan bu pek 
değerli Tıirk müverrihi vezirlikte çok iyi işler yapar. Fakat birçok da 
düşmanlar kazanır. Hattâ Çağatay’a der ki: “Senin için çok düşman 

■ a andım senden sonra beni yaşatmazlar”. Nasıl ki Çağatay ölür. Vezir
■ nn İvdi diye iftira ederler ve öldürtürler.

Çağatay’ın meşhur başbitikçisi, Türkistan’da Utrar şehrinden idi.
Moğol hükümetlerinde hakanlar ile hanlar, beylerbeyiler maiye- 

tmde bulunan bitikçiler olsun, Moğol maliye nazır ve defterdarları olsun 
müstakil risalemizde yazılmıştır. (Divan, İstifa ve Maliye maddelerine de 
bakınız).

Def lerler. Selçuk ve Harezm Divanlarında
Orta Asya'nın Cengiz zamanına kadar büyük hâkimi olan 

Haozmşahlar adlı Türk hükümetinin ve öbür taraftan Selçukîlerin İran, 
\nadolu, Suriye şubeleri ile yine onların doğurduğu atabeylerin Musul, 
Halep ve Suriye havzasında hükümet defterlerini yer yer Farisî veya 
\rapça yazdırdıklarını, Alparslan’la Melik Şah’ın veziri Nizamülmülk’ün 

Siyasctnâmesi’nden ve Imadüddin’in Selçuk Tarihi ile RahatüT 
SudûrW;\n ve İbni Bibi’nin el-Evâmirü’l-Alaiye sinden öğreniyoruz, 
s h uk hükümeti ile bir zamanda yaşamış olan Çin Türkistan! 
cık ünlerinin yani Karahanların Türkçeyi işletmelerine karşı Selçukîlerin 

Türkçcye hizmetleri parlak değildir. Ve Gaznevîler bile Arapça tahrirat ve 
defterler yerine Farisî tahrirat ve defterler kullanmaktan başka bir şey 
yapmamışlardır. [Devlet Şah Tezkeresi, tabaka-i ûlâ bahsi]. Ancak İbni 
Bibi, kitabının sonuna doğru Cimri ve Karamanoğlu Mehmet Bey faslında 
yazar ki; Mehmet Bey Selçukîlerin devlet dili yaptıkları Farisîyi 
bıraktırarak divan emirleriyle defterlerini Türkçe yazdırtmıştır (678 H.). 
Iıırk dilinin ve Türk defterciliğinin koruyucusu olan Karamanoğlu 
Mehmet Bey’i kutluladıktan sonra Osmanh Türklerini selamlamak 
borçtur. Çünkü divan emirleriyle defterlerini halk Türkçesi ile 
yazdırmışlardır. Bin tarihine kadar. Ondan sonra da Türk dili, yaşamıştır 
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fakat sadeliğini çok kaybetmiş ve defterlerde de halk Türkçesi ölmeye 
başlamıştır.

Harezmşah ve Selçuk defterleri ise Farisî ve Arapça defterlerin ay
nıdır. Bunların mahiyeti üzerine en iyi bilgiler Kâtib Mehmet bin Ahmet 
el-Harezmî’nin ^4^ MefatihuT-Ulûm’undadır. Dokuz asır önce 
yazılan bu Mefatihu’l-Ulûm, kıymetli kütüphanelerimizden alınarak 
Flemenk’te Leiden şehrinde ve en sonra 1343’de Mısır’da basılmıştır. 36. 
sahifesindeki bilgiyi hülâsa edelim: Kâtib Mehmet, gidişini Abbasiye ve 
Sâmâniye töresine uyduran Selçukîlerle Harezmşahların divanlarında ne 
gibi defterler bulunduğunu bize iyi anlatıyor. Biz de genişleterek daha açık 
izah ediyoruz:

1- Kanunu’l-harac: yani maliye kanunu. 2. el-Avaric:
hâzineye, herhangi bir sebeple zimmeti olanların borç ödeyinceye kadar 
yatırdığı taksitleri kaydeden defter. 3. el-Ruznâmec: ruznâmçe

denilen gündelik devlet defteri. 4. <¿¿41 el-Hatma: giren ve çıkan para 
vesâireye dair her aym hesap defteri ki OsmanlIların şehriye muhasebesi 
dedikleri budur. 5. el-Hatmetü’l-camia: yani yıl defteridir ki

blanço budur. 6. el-Taric: icmal defteri ki muhtelif bâb ve fasılların 
yekûnunu bağlar. Ve her kimin kaç defa makbuzâtı varsa bir sırada 
dizilmiş olarak bu defterde görülür. Yevmiye vesâir defterinde bu, 
birdenbire görülemez. O kolaylık, ancak bu defterde görülür. 7. 4-^ el- 
Arîza defteri: bu da taric defteri gibi hesabâtı bâblar ve fasıllarla gösterir, 
fakat bundan maksat, bâbların yekûnu arasındaki farkı kaydetmektir.

Bu arîza defterinde birinci satırda üç bâb gösterilir: Birinci JU J—1 
asıl mal yeridir. İkincisi harç yani masraf yeridir. Üçüncüde ise gelir ile 
çıkan arasındaki fark yazılır.

Alttaki satırlara gelince bu üç bâbın tafsilen hesabı yazılır. Her 
bâbın müfredâtı, öbürüne karıştırılmayarak cümle cümle aşağıya doğru 
uzatılır. 8. el-Berae: kâtib veya hazinedarın tediyâtına mahsus 

defterdir. 9-10. j ^41 el-Muvafaka ve el-Cemaa: o defterlere derler 
ki bir âmil yani mal nazırı veya bir emin ve mültezim işten ayrıldığı vakit 
verdiği toplu hesabı gösterir. Hesab-ı câmi budur. Çünkü
şahsının umûmî muhasebesidir yani pilânçodur. Osmanlı Türklerinin zat 
ve zaman hesabı dedikleri budur. 11. el-Ceridetü’s-Sevda: yani
kara defter. Bu, askerî dairesine aittir her kaidin yani her kumandanın eh 
altında ne kadar adam varsa adlarını, soylarını cinslerini, eşkâlini, 
alacakları erzak ve para miktarını vesâireyi gösterir. Osmanlı divanında ve 
yeniçeri lehçesinde asker kütüğü budur. Künye defteri dedikleri, bunun 
bir başkasıdır. Bu kütük öyle temelli bir defterdir ki askerlik divanında 
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h<ı için buna bakarlar. 12. el-Reüa: bazı askerlere etraf ve 
m\ahide tayin edilen erzak ve tahsisât miktarına dair kayıttır ki divana 

h.k a.ıtında verilir. 13. el-Rec‘atü’l-câmia: bütün askerlerin
cîzak ta\ inalına dair askerî divan sahibinin arz ve ref eylediği umûmî

• aptıı Osmanlı mâliyesinde ruznâmçe icmali dedikleri budur. 14.
S.d k: hâzineden erzak, maaş vesâir bir şey almaca müstahak olanların 

adlarım. alacakları meblâğı câmi defter veya icmaldir ki hükümdara 
arz<»hmur w hükümdar tahsisâtm verilmesi için buna işaret koyar, meselâ 
verilsin der.

Sakk. deveci ve hamal vesâire gibilerin ücretlerine dair kayıtlara 
d.ı derler. 1 akat Osmanlı divanında sak çok başka manâya idi. (O 

ıddeve bakınız). 15. □ jJel-Muamere: herhangi bir divandan sadır 
»lan emirler ve tevkileri câmi deftere derler. OsmanlIların ahkâm, evâmir, 

mühimine defterleri bunlardır. 16. Jel-İstikrar: tarh ve tenzil, nakl 

lainıl gibi muamelelerden sonra kalan tahsisât ve erzakı gösteren 
■ e:: 17. el-Muvasafa: memuriyetlerle tahsisât vesâirenin

taha\\ nlatı ile şurût ve esbabına dair kuyût defteridir. Tahviller, nakiller, 
aziller, narhlar, ölümler gibi vukuâtı tavsif ettiğinden böyle denmiştir, 
(imanlı (İnanında bunlara, tevcihât ve yoklama defterleri derler. 18.

. jJ ) cl-Ceridctü’l-müseccele: sonu mühürlü deftere derler. Bizim 
Hazine i Evrâk’ta sonlarını baş muhasebenin, ruznâmçecinin, 

k; be\ ilerin, taşra defterdarlarının, kadıların, tersâne eminlerinin, 
\emçeri zabitanının... mühürleyip tasdik eylediği birçok defterler 

tuzdur. Birçoklarının işaretleri anlaşılmayan bu defterler üzerine bazı 
: ;<aı a gerekli şeyler söylenmiş ve bunların nasıl halledileceği âcizâne

. r< tılmiştir. 19. J?~Jl el-Sicil: elçi, seyyah vesâireye verilecek masrafa dair 
deftere derler ki geçtiği yerlerle vilâyetlerin âmilleri bunu görünce tesviye 

Mahkeme sicili ise kadıların herhangi meseleye dair kayıtları havi 
a 1 rd.klan defterlere derler. 20. el-Fihrist: divanda olan defatir 

ve kuvûdun toptan cilt ve sahifelerini, torba ve sandıklarını kolayca 
."M nr. Başka şeylerin de fihristi olur. 21. el-Düstur: müsveddeden

\ aza geçirilen hcsab-ı câmidir ki plânçodur. Osmanlı divanında düstûr, 
yalnız kanun manâsınadır. Kâtib Mehmet Harezmî şu üç defterin Irak’ta 
kııll.imlan defterlerden olduğunu söyleyerek yazıyor ki:
a(Yt) - (YY)

. (Y £) I . >1 aLaJ (^ jAy j

• J*yi . e L t “'yi i oJİj TT-ıujLaJI
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İşbu 24. defteri ayırırsak diğer iki defterin manâsını pek açık 
bulamayız. Biz onları Selçukî, İran, Harezm, Horasan defterlerinin varisi, 
fakat şuurlu varisi olan ve Arap ve Acem defterleri üzerinde arıtma ve 
süzme ameliyatı yaptıklarını ve onların birçok karışık defterlerini daha az 
taksimatlı, daha az adlı bir hale sokmaya muvaffak olduklarını 
göreceğimiz eski OsmanlIların defterlerini tedkik sayesinde anlayabiliriz. 
Nasıl ki İstatistik, İstifa, Muhasebe, Siyakat ve Tahrir maddelerinde 
göstereceğiz ve örnekler de vereceğiz. “Osmanlı Divanı” maddesinde dahi 
bir vesile ile bahsedeceğiz.

Şimdilik söyleyelim ki kâtibin pek karanlık bıraktığı el- 
Encizec Osmanlılarm şurût dedikleri defterler olacak ki hâssaten Evkâf 
kuyudâtmda mevcuttur.

Herhangi bir Mukataa, iltizam, icare, alış veriş, gedik ve vakıf işi 
mutlaka bir takım şurûta tâbidir. Berâtlarda bu şartlar mutlaka yazılır ve 
ayrıca defterlerle ahkâma da ayniyle geçirilir. Meselâ Selimiye Evkâfi’nın 
filan yerdeki arazi, dükkân, çayır, koru ve sâiresinin icareye raptı 
muamelesi için şurûtu vardır. Bu nevi defterlere ahkâm defteri dahi 
denilebilir

Oşence gelince bu Osmanlı kuyudâtmda tomar denilen 
defterlerdir. Bunlar dürülüp, bükülüp saklanır.

Fakat düruzeni kâtib bize iyi anlatmıştır. O, arazi mesahası 
defteridir. Osmanlılar buna mesahe defteri dedikleri gibi bazen adını 
söylemeyerek vilâyetlerin defter-i mufassalları içinde bütün arazi 
mesahalerini ve hudutları gösterirler. Buna bazen de hudutnâmc derler ve 
ayrıca dahi yazdırırlardı.

Müellifimiz, bu 24 defter arasına > terkin ve ocâize tabirlerini 
de koymuş, biz almadık çünkü defter adı değildir. Bunlar defterler 
üzerinde bir işaretten ibarettir. Ve bizde baş muhasebe devâir defterlerini 
ve zimmet hesaplarını tedkik ederken bu işaretleri kullanılır. Osmanlı 
Türklerinin müverrihlerce kafiyyen el sürülmeyen ve Kanunî 
Süleyman’dan önce yazılıp kalabilen bazı şerefli defterleri, Selçukî ve 
Harezmşahlarm ve tabiatı ile Abbasî Sâmânî, Gaznevî defterlerinin 
iskeletini bulmaya çok yardım edecektir.

Bundan başka Osmanlı Türkleri kendi kanunları ile, ruznâmçeleri 
ile, sicilleri ile, sakları ile, aylık ve yıllık defterleri ile ve hâssaten defatir-i 
hakaniye veya defter-i mufassal denilen cesim Anadolu, Rumeli ve Suriye 
defterleri sayesinde yukarıda saydığımız hükümetlerin mahv olan hazine-i 
evrâkları ile defterlerini âdeta diriltmek kerametine mazhar olmuşlardır. 
Yerinde göreceğiz.

12 ve 24 Defter Meselesi ve Selçuk Divanları
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1 l ;i ¡Sina’nın neşriyatından üçüncü cildini teşkil eden Türkçe Selçuk 
talihinde şu kayıtlar vardır ki defterlere dair olanı ne İbni Bibi, ne 

ta plan uda bu şekilde yoktur. Evet, bu tarihin 105. sahifesinde 
I zzeddin Keykâvüs (6o7-617 H.) zamanında:

- . . Pervanecilik yani nişancılık (ferman yazıcılık), Emir Celâleddin 

Ka\scre verilmiştir. Ve sahib-i divanlık ile emval

d< iteri \ani maliye nazırlığı, Horasanlı Hoca Bedreddin’e verilmiştir. Uil 
msa xam padişah baş kâtibliği, Tebrizli Hoca Fahreddin Ali'ye verilmiştir.

v Divan-ı vezarctde maruf olan 12 defter dahi 12 üstada 
\ m! m iştir. Biz diyoruz ki bu 12 defter, herhâlde birer kalem reisliği olmak 
gerektir kı lıcr biri bir mühim defterin nazırı olsun.

Sahib-i divan olmakla beraber defterdar olan Bedreddin yüksek bir 
.idam olup hat, edebiyat, inşa ^’4^ siyakat ve hesapta Anadolu’da eşsiz 

imiş.
Y.ne bu kitapta s. 109’da yazılıdır ki inşa ve siyakatda ileriye 

gidenlerden Şeni şeddine de Anadolunun emir ârızlığı yani
askeri defterdarlığı verilmiştir. Osmanlı Türkleri emir ârızı, yeniçeri 
muhasebecisi veya mesarifat nazırı diye tanırlar daha küçüklerini de ordu 
muhasebecisi sayarlar. Emir ârız, askerî muhasebe defterleri yazdırtır. 
M< mleketın arazi, nüfusu ve vergilerinin umûm defterlerine gelince onları 

ı / v—. müstrvfî yani maliye bakanı yazdırtır ki o maddeye bakmalıdır.

Kat ıh Harezmî’nin Jjjj divanü’l-ceyş dediği işte bu emir ârızlık diva

nıdır. j Divan-ı arz da budur ki askerî muhasebe-i umûmiyesidir.

\ Yine s. 210'da yazılıdır ki Selçuk divanında 24 kâtib ve vardı. 

Bunlardan 12’si cjJjj Jjjjdivan-ı vezaret yani sahib-i divan kâtibleri imiş 

kı mah\eye dair ahkâm ve defatir yazarlardı. Öbür 12’si de Jjjû 

- divan-ı arz kâtibleri yani askerî muhasebesi reisleri idi. Bunlardan 
başka haraç kâtibleri ve kârhâneler yazıcıları ve matbah ve cebehâne ve 

h.mc ve rekibhâne ve şikârhâne ve anbar ve camedarhâne yazıcıları da 
varmış.

Pek belli bir nesnedir ki 12 divan-ı vezarât kâtibleri yukarıda geçen 
■ 2 defter reisi yani 12 maliye kalem âmiri demektir. 12 divan arz kâtibleri 
de 12 defter reisi yani 12 askerî muhasebe kalemi başkamdir. Ve bu yirmi 
d<>rt kâtib bizim memlekette adi manâda kullanılan kâtib değil kalem 
âmindir. Yani hâcegân-ı divandır. Bunlardan daha küçük pâyede olanları 
ise haraç kâtibleri ve şâire ünvanıyla anılmıştır. Hele bunlardan 
karhaneler kâtibleri düşünmeye çok değer bir mevzûu hatırlatırlar.
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Bu kâtibler, Darüttıraz ve çuha maddelerinde geçen saray 
sanathânelerinin kâtibleridir. Bu ocakların kimi Darüttırazdır yani resmî 
elbise ipek, çuha, kumaş, atlas, bez fabrikalarıdır. Kimi de boya, silâh, 
hah, sırma, çini, tabak fabrikalarıyla nakkaşhânedir. Demek ki 
Selçukîlerde herşey gibi bu fabrikaların dahi kâtibleri var imiş. Kâtib 
olunca mutlaka muhasebe olur muhasebe olunca da defter lâzım. Ne 
medenî kurum değil mi? Yazık ki bunlardan ancak haber kalmış, iz ve 
defter kalmamıştır. OsmanlIların Selçukî kâtib ve defterleriyle mukayese 
edilecek ne kurumlan olduğunu da ayrıca göreceğiz.

§ Yine Hutsma tab‘ı Selçuk tarihinin 254-255. sahifelerinde 

siyakat ve defter üzerine kayıt vardır ki vezaretde 12 defterler 
tutulduğunu ve 12 defterin de emlâke yani timar, arazi ve sâireye ait olup 
divanda durduğunu söyler ve te'kiden der ki: Selçukî ülkesinde defterden 
dışarıda kalmış yani yazılmamış bir çiftlik yer yoktur. 0^1 jiâj t Kamu 
defter içinde yazılı idi.

Keza tımarlar hep yazılı, askerlerin atı, kılıcı, zırhları... yazılı idi. 
Askerler ve aletleri daima yoklanıyordu. Keza vakıfların nazırı, yazıcıları, 
defterleri vardı. Her yıl divanda muhasebesi görülüyordu.

Hele ekicilerin ihtiyacı olursa kendilerine defterle çift ve tohum 
veriliyordu. Biz Selçukîlerde gerek Evkâf nazırlığının gerek daruşşifa yani 
sıhhiye bakanlığının ne mükemmel muhasebesi olduğunu gösteren 615 
tarihli Keykâvus vakfiyesinin mühim parçasını İbni Batuta Zeyl’indc 
neşreyledik. (s. ıo5).

§ Fakat biz “defter” meselesini kurcalarken para hesabı, para 
mesuliyeti, gelir ve masraf gibi doğruca malî bölüme girenlerden başka 
daireleri de iyi araştırmalıyız çünkü dünyada bir tarafı paraya 
dokunmayacak hiçbir defter, hattâ hiçbir emir ve tedbir yok gibidir. 
Meselâ dinî, askerî, İdarî her hangi vazife ve kurum, herhâlde geçinme 
yani para işine bağlanır. Bundan ötürüdür ki doğrudan doğruya para 
tahsili ile uğraşmayan kâtib ve amirlerle dairelerin defterleri de pek 
kıymetli mevzûdur:

Mahkemelerin sicilleri, ve muhtelif dairelerin buyruk ve buyurultu, 
nişan, ahkâm defterleri biz Selçukîlerle bütün Türk, Moğol, İslâm 
defterlerini dairelerine göre en aşağı altıya ayırabiliriz: İdare defterleri, 
maliye defterleri, askerî defterleri, mahkeme defterleri (siciller), esnaf 
defterleri, vakıf defterleri. Bununla beraber Mâliyeden gayri bütün 
dairelerin kendi öz defterlerinden başka dahi varidât, masraf veya maaşa 
dair ayrıca defterleri elbette vardı. Biz İbni Batuta Zeylinde 500 
senesinden 700 senesine kadar Selçuk vakfiyelerinden elde kalabilenleri 
ve 700 senesinden 1000 tarihine kadar diğer anadolu vakfiyelerinin tarih 
ve sahiplerini gösterdik. 615 tarihli Keykâvus vakfiyesinde varidât ve 
mesarif kaydı ve muhasebe tanzimine dair mecburiyetleri gösterdiğimiz 
gibi neşredeceğimiz 500 vakfiyesiyle 651, 652 ve 660 Karatay vakfiyeleri 
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\<- keza 678, 679 tarihli Sahip Ata Fahreddin Ali Bin Hüseyin 
vaktı\elerinde ne mükemmel muhasebe ve defter teşkilâtı mukayyet 
olduğunu arzeyleyeceğiz.

0S1 den evvel Anadoluyu teftiş eden sahib-i divan ve müverrih 
Alâ< ddın Cuvcvnî ve oğlunun tertibâtı ayrıdır ve Moğol bölüğüne aittir. 
1■ . . .. Selçuk mâliyesi maddelerine bak.).

Defterler, Osmanlı Hükümetinde
Osmanlı emareti, Selçukluların bir beyliği olduğu gibi istiklâlinden 

s<.ma da butun teşkilât ve adamları Selçukî mirası olarak kendine kaldı. 
A:ı< .ıl () inanlılar devlet emirleri ile defterleri Türkçe yazdırmak ve lüzum 
•¿örmedikçe Arap ve Farisî dillerini kullanmamak sureti ile Türk dilini 

\ i< ! makinesine sokmuşlardır. Şimdi biz Osmanlı hükümetinin biraz 
< ? < < 11 maliye, askerî, İdarî, adlî, esnaf, vakıf bölüklerine ilişiği olan
t l< -t t < a kı ı üzerine verilmiş haberleri arayalım.

t I vvelâ Osman Gazi istiklâl bulunca kendi adına hutbe okutmuş ve 
a: a n ı tımarlara bölmüş; köy ve şehir mescitlerine imamlar kasabalara 
kadılar ta\ m eylemiştir. Düşünelim: Hatip ve imamlarla kadılara berâtları 
\eı ilmedikçe dinî, malî, İdarî vazife görülür mü ? O hâlde Osman Gazi’nin 
kuçuk te ols.ı bir berât veya nişan kalemi ve bu kalemin berât suretlerini 
\a. an defterimi bulunmak şarttır. Bu kalemin veya odanın başındaki 

a-i ana Selçukîlerden alarak efendi, reis, âmir, hoca, nişancı, pervaneci, 
âtıb. emin tabirlerinden birini elbette koymuşlardır. Biz bilmiyorsak da 

adsız oda ve hizmet olmayacağını biliriz.
; İlk çağda arazinin tımarlara taksimi ve Osman ve Orhan gazilerle 

idamlarının bazı araziyi hayrâta vakfeyledikleri haberi Âşık Paşaoğlu 
t e ilmide de vardır. (Osman ve Orhan fasılları).

O hâlde tımar sahiplerine berât verilmek, ve toprakları bölünürken 
1 a\ । olmamak için defter yazılmak yani arazi veya tımar defterleri 

; ; e .ık şarttır. Başka türlü toprak verilemez ve sahibi ölünce berâtı 
\<>ks.ı ve defterde yazılı değilse arazi evlâda da geçemez. Demek ki berât 
ve d>-mt şarttır. Keza hayrâtın vakfiyesi, hudut defteri, varidât ve mesarıf 

ııhasebesi yoksa iş yürür mü? Bu nevi vakfiyelerin, hudut defterlerinin, 
haw.it; mektep, medrese, han, cami muhasebelerinin suretleri hükümet 
divanındaki defterlere, ayrıca geçmez ve kadı tarafından tasdik edilerek 
kendi siciline dahi yazılmazsa bir kavga vukûunda hak, kimde olduğu 
çıkışılır mı? Selçuk vakfiyeleri ve muhasebe, defter, sicil suretleri, 

OsmanlIların kadı ve memurlarına örnek olmamış mıdır? Biz bu 
\.ık t iyeleri kısmen zikretmedik mi? İbni Bibi Selçukîlerde kadılık ve sicil 
teşkilâtını haber vermiyor mu?

§ Keza Osman ve Orhan zamanlarından sonrada yeni alınan 
şehi ilerde yeni mescitler ve mektepler yeni vakıflar, yeni tımarlar, açıldığı, 
\ eni imamlar, yeni kadılar, yeni subaşılar ve beyler tayin edildiği haberleri 
doğrudur.
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Bu tayinler ise berâtlarla, nişanlarla, arazi ve evkâf defterleri ile 
olmak zaruri bulunduğu gibi böyle yüzlerle mescidin, mütevellilerin ve 
mescitlere vakfedilmiş paralarla arazinin kayıtlarını tutacak birçok kâtib 
ve defterciye ve umûm bir vakıf nazırına da ihtiyaç, kat‘idir.

Bakınız toprak, para ve hükümet meselesi vakıf defterciliği, vakıf 
kâtibliği, vakıf mütevelliliği, vakıf nazırlığını nasıl doğuruyor? Gerçi bu ilk 
zamanlardan bir tek defter kalmamış gibidir. Fakat yazılmış oldukları 
muhakkaktır. Başka türlü hükümet, vakıf, hayır kurumu yaşayamaz. 
Orhan Gazinin haremi Asperçe Hatunun 723 tarihli ve Lâlâ Şahin 
Paşa’nm 749 tarihli ve Orhan Gazinin 76i tarihli vakfiyeleri arazi ve mali 
teşkiller, muhasebeler, kâtiblikler ve defterler üzerine kayıtları hâvidir. 
Hele yüzlerle tımarların hududunu ve akçelerini ve verildikleri subaşılarla 
beylerin, paşaların adlarını ve ölüm veya tahvil olunca muameleyi yazacak 
tımar defterleri olmazsa ve bu defterler çiftlik çiftlik, köy köy, kaza kaza, 
sancak sancak bölümlere ayrılmazsa iş yürür mü? Elde vesika olmamakla 
beraber kat‘iyyen tahmin ederiz ki tımar defterlerini yazacak bir, beş değil 
yüzlerle kâtibe ve kadıya ihtiyaç olduğu gibi bu defterleri bir yerde 
saklayıp lüzumunda hemen açıp bakacak ve muamele yapacak bir kalem 
lâzımdır.

Bu kalemin başına acaba ne dediler? Herhâlde eski haraç 
kitaplarına ve Selçukî törelerine ve İlhanî kurulularına bakarak tımar 
emini, defter emini, mukataacı, defterdar, müstevfî gibi bir tabir 
koymuşlardır. Bu kâtibler, bu kadılar, bu eminler cihan teşkilâtından 
habersiz mi idiler? Selçuk, İran, Suriye, Mısır topraklarından gelmiyorlar 
mı idi? Kitap, sicil, defter, vakfiye, berât, nişan nasıl olur ve nasıl yazılır 
öğrenmemiş ve bu memleketlerin dairelerinde, mahkemelerinde, 
divanlarında mümarese görmemişler mi idi?

Sonra hükümete ötede beride boş arazi, şu ve bu madenler; tuz, 
balık, şehir pazarları, gümrük, esnaf rüsûmu lâzım değil mi? Askere, 
mescide, elbiseye, ata, silâha para nereden çıkacak?

Haydi tımar arazisi işleri ile defterlerine bakan baş ayrı bulunsun ve 
bu defter emini olsun fakat herhâlde yanında bir kalem ve birkaç âmirle 
kâtib ve defterci lâzım. Sonra saydığımız maden, gümrük vesâire 
rüsûmunu iltizama almak isteyen yüzlerle insana kira ile bir kaç yıllığına 
vererek mukaveleleri ile muhasebelerini defterlere geçirecek bir baş ve bir 
kalem daha lâzım değil mi? Acaba buna ne dediler? Herhâlde Selçuk ve 
Mısır dairelerine ve haraç kitaplarına bakarak buna da bir şey 
demişlerdir. Yazık ki vesika yok. Fakat bu kuramların varlığı 
muhakkaktır. Çünkü Osmanlı hükümeti Selçukî hükümetinin parçasıdır.

Mezkûr tımarların akçelerini, hudutlarını sahiplerini ve tahvil 
muamelelerini yazacak defterlerden başka ayrıca asker ve kale 
defterlerine ihtiyaç yok mu? Asker künyeleri ve asker maaşları ve kale 
silâhları ile edevâtı ve duvar, sarnıç, köprü, burç, kule gibi yapılanıl 
mesarıfı deftersiz olur mu? Herhâlde subaşıların, sancak beyleıinin,
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Ik-’ • : i"ilerin yanında birer askerî kalem ve bu kalemde bir baş ile bir- 
ka. - n udi bulunmak kızım. Bizim uğraştığımız defterlerdir. Orhan Ga- 
r d.n başlas arak 961 tarihine yani Hazine-i Evrâk’ta ve tarih kitaplarında 

t . ukuı olmayan 260 yıllık karanlık zamana ait başka vesikalara gelince 
nku . defter maddesinde değil divan maddesinde haber vereceğiz.

İlk Osnıanlı Defterlerinin Adları

Yukarıda Abbasiye, Sâmâniye Selçukiye ve Harzemşahiye 
divanlarının 24 çeşit defterlerini birer birer saymıştık. Ve 
s. h uknamelerde maatteessüf adları haber verilmemekle beraber Selçukî 
dHt< ilerinin mühimlerinin 24 çeşit olduğunu da okumuştuk. Kâtib 
H.ınvminin haber verdiği bu defterlerden; kanun, haraç, ruznâmçe, 
■ m mır. Osmanlı divanına aynen geçmiştir. Öbürlerini Osmanh 
d< m-rd.uları aynen kabul etmemişler, yerlerine yeni adlar uydurarak 
şunları koymuşlardır: Yevmiye defteri, aylık muhasebesi, yıllık 

gibi. Hazinc-i Evrâk’ta yalnız benim zamanımda yüzlerle 
lu/namçe ve aylık ve yıllık muhasebât defterleri tozdan kurtarılarak 
... bilmiştir. Evvelce de kayd ve tasnif edilmiş ne kadar defter var. Keza 

< imanlı defterdarları haraç tabirini az kullanmış ve hattâ haraç defteri 
' -rv cizye defteri, ispençe defteri, baştine defteri ıstılahlarını tercih 

rdir. Fakat Irak, Mısır ve Suriye’den gelen vesikalarda haraç tabiri 
galip olduğu gibi cizye yerine en çok “cevali defteri” dendiği 
görülmektedir. Keza “bac” tabiri Osmanh divanında kullanılmıştır ve 
1 ' e« Süleyman kanunnâmelerinde geçer. Fakat “bac” defteri tabiri 

me varidat, rüsum, gümrük defterleri tabiri çoktur.
Düstûr tabirine gelince: Selçukîlerde blanço makamında olan hesabı 

um d, fildir yani, bir adamın işten çekilirken takdim eylediği bu umûmî 
e e m.erkeye Osmanh Türkleri “zat ve zaman hesabı”, “devir ve teslim 
hesabi' derler.

Düstûr ise onların gözünde bu değildir. Kanun defteridir. Osmanh 
dnanmda başka manâya gelmez. Defter, ruznâmçe ve sicil tabirlerinin 
* ^manlna derhal geçtiğini zannetmekte haklıyız. Fakat maliye işlerine 
bakan ve defterlerini yazdırtana ilk önce defter emini, mukataa emini, 
yahut Selçukîler gibi defterdar tabirini kullanmayarak müstevfî mi 
d< dik 1 J karanlıktır. Halk, belki de defterdâr demiştir. Fakat resmî ıstılahı 
ne idi? Bilmiyoruz.

İlk Osmanh İstatistik Defterleri
§ Biz istiklâle eren hükümet değil adi bir köy muhtarının, nahiye 

müdürünün bile deftersiz işi yürüyemeyeceğini biliriz. Nerede kaldı ki 
sancak beyi veya vali, beylerbeyi, defterdar veya vezir deftersiz iş 
görebilsin, bununla beraber her tarihçi merak ediyordu ki meselâ Orhan 
(t.izi vezâret veya kadıaskerlik veya maliye divanı vasıtasıyla büyük 
memleket istatistiği ve bütçe yaptır...
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