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Ön söz
3 Birincikinun 1935 de M. Cevdeti ebedî duracına bırakıp düşünceli ve kederli 

bir halde şehre dönerken o ğünden itibaren maddî hayatı sönmüş olan bu ilim adamı
nı manen yaşatabilmek için onun hakkında bir kitap yazılması fikri bir şimşek hıziyle 
birdenbire aklımdan geçmişti. Nakil vasıtasına bindiğim sırada kendiaile karşılaşmış 
olduğum Cevdetin ve benim aziz arkadaşımız Doktor Süheyl Ünver’de ilk söz olarak 
böyle bir teklif yapınca Cevdete karşı ikimizin kalplerinin birden çarpmakta olduğunu 
anladım ve kitap hakkındaki düşüncemde biraz daha cesaretlendim.

Ertesi gün kitapçı Raif; Cevdetin 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 Babıâli caddesinden geçerken İkbal kitabevi sahibi Hüseyin 
ufak pençeresinden seslenerek beni durdurdu ve bir mektup uzattı, baktım. Edirneden 
doktor 1 eridun Nafiz yazıyor, okudum. Bu zat ta Cevdetin ölümüne yanıyor, yakı
lıyor; 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 dost
larına, bütün ilim adamlarına yazdırılma!) ve yine bu kitap hususî teşebbüsler ve masraf
larla değil kendisine on bin cild kitap hediye ettiği İstanbul Belediyesi İnkılâp Müzesi 
gibi resmî bir müessese tarafından bastırılmalıdır,, dedim ve artık kat’î kararı verdim.

Otuz sene çatısı altinda barınmış, sayesinde millî kütüphanemize bir kaç cild 
tarihî, İçtimaî ve beledi eser bırakabilmek fırsatını elde etmiş olduğum İstanbul Bele
diyesine son şükran borcumu ödemek; otuz senelik arkadaşım Cevdete de manevî bir 
hizmet olmak üzre — kitapları ve vesikaları İnkılâp Müzesinde bulunduğu ve ben de bu 
muessesenin kuruluşunda çalıştığım için — bu işde herkesten ziyade benim öne 
düşmekliğim yaraşır diyerek keyfiyeti derhal İstanbulun değerli Valisi ve Belediye reisi 
ve İnkılâp Müzesinin müessisi Muhiddin Üstündağa arzettim. Sayın Vali bu teşeb
büsü çok iyi karşıladılar. Ve her türlü maddî yardımı vadettiler. Cevdetin vakfetmiş 
olduğu kitaplar dolayisile sorulan suale vermiş olduğu izahat neticesinde İstanbul 
Umumî Meclisi sayın azası da Cevdetin şehre karşı hizmetini ve bu teşebbüsü alkışlamış 
oldukları için artık fiiliyata geçmekten başka yapılacak iş kalmamıştı. Bir yandan Cev
detin bırakmış olduğu vesikaları, notları tetkik ediyor, bir yandan da bu kitabın 
481 inci sahifesine örneğine koymuş olduğum mektubu yazarak onu adım adım takip 
ediyordum.

Cevdetin notlarını ve vesikarını görmeden önce ancak onun Müderris Naim bey 
hakkında yazdığı risaleden biraz büyükçe bir risale yazabileceğimi tahmin ediyordum. Fakat 
bunları gözden geçirip te büyükçe ve İlmî bir kitap yazılacak kadar bol ma’hazler 
bulunduğunu görünce çok sevindim ve bunlara göre yazılacak kitabı dört kısma 
ayırdım i

Birinci kısımda on bir fasılda Cevdetin hayatından, eserlerinden ve kütüphanesin
den bahsettim. Bu kısmı eldeki vesikalara göre yazarken Cevdetin eksik bırakmış yahut 
•ykırı bir şekilde yazmış olduğu bir kısım mevzuları tavzih, hatta tenkit için ben de 
imzam altında bazı mütalâalarda bulundum. Bu suretle onun fikirlerini ve mütalâaların» 
aynen neşretmekle beraber — aklımca— o aykırılıkları düzeltmişte oldum.



Arkadaşlarından, dostlarından ve talebelerinden aldığım yazıları adları aırasile ay» 
nen ikinci kısma koydum ve Cevdeti sevenler birbirlerini tanısınlar diye yazı yazanların 
fotoğraflarını da bu kısımda bulundurdum. Hatta yeni resimlerini bulamadığım bir kaç 
zâtın eski kıyafette çıkarılmış fotoğraflarını koymaktan bile çekinmedim. Tarihi bir eser
de tarihe karışmış kıyafetlerin bulunmasında mahzur değil faide vardır. Yazı için mü
racaat ettiklerimin bir kaçı müstesna olarak hemen hepsi memnuniyetle bu teşebbüse 
iştirak ettiler. Hatta kendiliklerinden yazı yazanlar da bulundu. Cevdet için yazanlar 
arasında iki müsteşerik de vardır.

Üçüncü kısımda Cevdetin yarıda kalmış eserlerinden bir kaç örnek bulundurdum. 
Bu kısımdaki siyakat rakamları ve yazıları ile Türk Tababeti Bibloğrafyasında Doktor 
Süheyl Ünver’in ; Uygur Alfabesinde İstanbul Üniversitesi Profesörlerinden Reşit Rah- 
meti’nin;- şahıs adları fihristinin tertibinde muallim Hikmet Turhan Dağlıoğlunun büyük 
yardımlarını gördüm. Bu yazılan onlar derli, toplu b*rer hale getirdiler. Kendilerine 
teşekkür ederim.

Cevdet sağ iken altı formasını bastırmış fakat hastalık dolayısiyle tamamlayama
mış olduğu tarihî sözlüğü de dördüncü bir kısım olarak kitaba ekledim.

İşte eserin şeması budur. İçindeki yazılar — dan Cevdetin hal tercümesine ve ailesine 
ait beş on sahife istisna edilirse kalanlar — hep onun hayatı ve mesleği dolayısile 
ortaya çıkarılmış İlmî ve tarihî mevzulardır. Bununla beraber eserin bu tarzda yazılışına 
ve bu kadar hacimli oluşuna itiraz edenleri gördüğüm ve işittiğim için burada bilmec- 
buriye—ve okuyanlardan özürler dileyerek — bu noktaya temas etmeden geçemiyeceğim.

Hayatında ancak bir lise muallimliğine kadar çıkabilmiş, ufak tefek üç, dört 
eserden başka belli başlı İlmî hizmeti görülmemiş hatta adı işitilmemiş 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 yalınız gören fakat okumayanlar arasında da böyle düşünenler ola
cağını tahmin ediyorum. Hatta «Cevdet Kâtip Çelebiyi şişirdiği gibi sende onu amma 
şişirdin » diyenler de oldmuştu. Fakat ortaya çıkan bu kitaba alelade gözle değil insaf 
denilen o nadir ve kıymetli gözlük takılarak bakılırsa içine hiçte lüzumsuz bir bahis 
veya sahife konmamış olduğu teslim edilir sanırım.

Esasen bu türlü eserler bir roman gibi baştan sona kadar okunmaz, herkes ancak 
kendisini alâkadar eden kısmı gözden geçirir, öyle sanıyorum ki bir takım okuyucular, bir 
adam hakkında muhtelif kimseler neler söylemişlerdir? diye kitabın ancak ikinci kısmına 
bakarlar. Bilhassa tasnif işinde çalışanlar ve umumiyetle tarihçiler hazinei evrak için ya
zılan bahislerle tarihî sözlüğü ve siyakat yazısını okumağı isterler. Azerî Türk- 
ieri Cevdetin Baku’daki hizmetine ait sahifeleri dikkatle ve millî bir heyecanla takip 
ederler. İlmi ahvali kütüb hakkında gerek Cevdet, gerek benim tarafımdan verilen 
uzun izahatı kitap sevenlerin istisgar etmesine hiçte 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 10000 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 10000 lira maddî kıymeti haiz bir teberrua maz- 
har olan kadirşinas bir müessesenin, Belediyenin, birkaç yüz lira sarfile bu kitabı bas
tırmasının bir suç değil bir borç olduğunu hatırlattıktan sonra :
İstanbul Belediyesine, İstanbul Umumî Meclisine, onun başında bulunan Muhiddin Üstün- 
dağ a ve yazı hususunda kıymetli yardımlarını gördüğüm değerli zatlara teşekkürlerimi 
sunar ve bu eserle millî kütüphanemize yapabildiğim şu ufak hizmet dolayısiyle Cev
detin aziz ruhunu da şad edebildisem kendimi bahtiyar sayarım.

Osman ERGİN



I

Cevdetin âilesi, çocukluğu, doğduğu 
yer ve tarih

Cevdetin ailesi Nişlidir. Büyükbabası Said Efendi Nişde bir tekke 
şeyhi, babası Mehmed Sadi Efendi bir askerdir. Bu aile 1293 (1876) 
Osmanlı - Rus harbinden sonra Nişden hicretle gelip Boluda yerleşmiştir. 
Mehmed Cevdet 1299 (1883) senesi mayısının 7 inci cumartesi günü Bolu 
da doğmuştur. Bu itibarla aslan ve neslen Türk oğlu Türktür ve Ana- 
dolludur.

Bu; böyle olmakla beraber Cevdet Nişe, oradaki hısım ve akrabaları
na dair hatıralarını her zaman söylemekten hatta yazmaktan haz 
duyardı.

Cevdetin bu hazzını temadi ettirmek ve bu hatıraları kendi adına bası
lan kitapta da yaşatmak için bir kısmını aynen alıyorum.

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

«Dedem Şeyh Said efendi ; 45 yaşlarında ve 1285 (1869) de vefat et
miş. Herhangi kadını tezevvüç ettise çok yaşamamış.

Üç amcam vardı. Şemseddin, Galib, Vefa. Şemseddin efendi; Şeyh 
Said efendinin en büyük oğlu idi. Babam İkincisi, Vefa üçüncüsü ve en 
küçükleri idi. Birincisi Kastamonu’da Rüşdiyei askeriyede farisî muallim
liği edermiş. Dedem bunun eskiden görülen istidadı tahsiline bakarak : 11- 
<rimi Şemseddin bırakıyorum demiş.
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Babam İstanbulda 1320 şubatında vefat etti. Edirnekapısında medfun- 
dur. Dedem ona hiddet ve şiddetini bırakmış. Dedem kendisini ne 
kadar dövmüşse babam da beni o kadar dövmüştür. Maatteessüf bu da
yaklar beni hiçbir fena huyumdan vazgeçirmemiş, bilâkis gayzımı mucip 
olmuştur.

Vefa amcam Üsküpte Sadiye tekyesi şeyhi iken vefat etmiştir. Ha
remi fevkalâde huysuz, dile verir bir mel’unmuş. Boşamak varken Derviş
lik felsefesi icbabı bunu (imtihanı İlâhî) diye telâkki eder ve sabredermiş 
Bu kadar miskinane sabırlara akıl ermez doğrusu. Meğer ki başka mec
buriyet olsun.

Galib amcam İzmirde, Şeydi köyünde zengin araziye malik idi. Pa
rasına tamaan İzmir kabadayılarından biri öldürmüştür. (Rahmetullahü 
aleyh.) Oğlu Said akıllı çıktı. Elyevm elinde birçok zeytinlikler vardır. 
Yaşça benden biraz küçüktür. Bir sene Istanbula geldi, Darülmualline 
uğrayıp beni gördü.

Vefa amcam için dedem : yazımı ona terkettim dermiş. Filvaki hüsnü 
hatda büyük bir kabiliyet gösterirmiş.

Dedemin babamdan müntakil olup Istanbulun belâlı yangınlarının birin
de mahvolmasın diye üzerine titrediğim el yazısı muharreratından anladı
ğım veçhile dedem bu sözü söyliyecek kadar hattat imiş. O ne nefis 
sahifelerdir!

Dedemin dergâhı Niş kalesinin biraz berisinde (Nişava) suyu üzerinde 
kâin imiş 1910 da Niş’e seyahatimde beni gezdiren ibtıyar Nişli yerini 
gösterdi. Sırp belediyesi Nişin birçok evlerini yıktırarak, camilerini kal
dırarak, sokaklarını düzliyerek şehri tecdid ettiği gibi dergâhı da mah
vederek yerini millî bahçeye ilhak etmiş.

Babam dergâhın semahanesinde cereyan eden ahvali dervişaneye 
dair ne hikâyeler söylerdi. Nazarımda tecessüm etti, firaklı firaklı 
ayrıldım.

Debem Şeyh Said efendinin, diğer dedem Abdürrahman efendinin, 
büyük ninemin kahırlarını ziyaret etmek istedimse de bunların bulundu
ğu mezaristanı belediye tamamen tesviye ile nişanei İslâmiyet bırakma
mış. Nişde bu kadar çok camilerden yalnız Belgrat mahallesindeki cami 
kalmış.

Annem ben doğmadan evvel Fatma isminde bir kız doğurmuş.
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6, 7 ay kadar yaşamış. Benden sonra hemşirem doğmuş. Mezruka hanım 

benden 4, 5yaş küçüktür.15 yaşında ben henüz Kastamonu idadisinde 
tahsilde iken Bolu askerî kaymakamı Arif beye tezeviç etmişler. Badehu 

Miralay olunca Ankaraya gitmişler. Badelinkılâp tekaüd edilmiş ve 

istanbula gelerek Çapada ev yaptırmıştır.

Hemşiremin üç çocuğu vardır. Biri Ankarada doğan Mükerrem; biri 

Bursada doğan Nedime; biri 1331 senesi mayısının 24 üncü gicesi ala

turka beş raddelerinde doğduğu ve isim verilmesi bana havale edil- 

makle tarafımdan, inşallah istikbalde delirane hizmetler görmesini tefe’ü- 
len (Turgud) konulan çocuk.

Ben hâlâ hatırlarım. Annem Vassaf isminde bir oğlan daha doğur- 
dise de yaşamadı. Vücudunda yumurta gibi çıbanlar çıkararak mâsumu 

öldürdü. Çok hüznümü davet eden vücudü alilini hâlâ yad ile kalbım 
sızlar.

Babam o vakitler yeni işrete başladığı için zannederim ki, onun tesiri 

icabatından olarak çocuk annesinin rahminde alil teşekkül etti. Zaten 
babamın 27 sene süren sarhoşlukları annemi kasıp kavurmuş ve kadid 

haline koymuştu. Zavallı anneciğim, bedbaht imiş. Niş’de evvelâ Mah
mut paşaların Beylerbeyine istemişler, ortağı vardır, üzerine olmaz, 
diye hanımninem vermemiş.

Zenginlerden birinin İsmail bey ismindeki oğluna istenmiş, sarhoş- 
tnr, diye vermemişler. Kim hatırlardı, Niş’de içmiyen bir delikanlı ona 
zevç olacak ve bilâhare delicesine sarhoşluğa başlıyacak 1

Annem babamın hovardalığından, sarhoşluğundan neler çekmiştir ne
ler; Ben ekserisini bilirim, gözümle gördüm. Validemin tâbesabah gözyaşı 
döktüğünü hatırlarım. Sırrımıza kimse muttali olmasın diye namus belâsı 
yine annem kimseye açmazdı. Ne anasına, ne de kardeşlerine. Babam 

böyle bir melek kadının kadrini bilmedi, hem kendini bitirdi, hem onu.

Annem hihâye ederdi:
Beni nişanladıktan sonra askere gitti. İki sene gelmedi. Nişan 

iade olundu. Birgün bilâhare ansızın geldi. Ve nasibin cebrine bak ki, 

beni bırakmadı. Meğer bu çileleri doldurmak mukaddermiş. Hatta bu 

ansızın muvasalet ve ısrar üzerine hanımninem demiş ki :
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— Kızım, nasibin seni bırakmıyor. Ya çekeceğin, ya safa süre

ceğin mukadder.
Annem uğradığı felâketlere ba

karak, derdi ki; Keşke annem ev

velâ, ya çekeceğin, demeseydi ! Galiba 

vakit ve saatine çatmış ki, öyle 

doğmuş.

Annemin pek derin bir esefle 

yaddettiği şeylerden biri de babamın 

ancak elli kuruş tekaüdiye bırakması 

idi. Derdi ki: Milâzım haremleri 150 

kuruş alıyor. Benim zevcim 40 sene 

hizmette bulundu da nihayet ölmiyecek 

bir para bıraktı. Sebebi?

Babam merhum pek lâkaydi istik

bal idi. Ölürsem merak etmeyin. 

Devlet size ekmek parası bırakır, 
derdi. Hakikat ekmek parası kaldı, 
yalnız masrafı ekmek midir? Tütül 
başka ev masrafı yok mudur?

Milâzını Mehnıed Sadi Efendi 
(1292 senesinde çıkarılmış bir fotoğrafı)

Fakat işte o kadar. Bir hanımın 
i, çamaşırı, hamamı, elbisesi,

Annem varını, yoğunu Niş’de bıraktıktan sonra bir de elli kuruşla 
kalsaydı, sefalet çekecekti. Eğer babam yirmi senesini belediyede ge- 
çirmeyip resmî ve tekaüdiyeli hizmetlerde geçirseydi haremine lâakal 200 
kuruş bırakabilirdi. Fakat düşüncesizlik saikasile, bir gün ölürse haremin
den başka çocukları için 50 kuruşun ne kadar hizmet görebileceğini hiç 
kale bile almadı.

Elhamdülillah ki, vefat ettiği zaman, ben annemi geçindirecek bir ke 
male gelmiştim. Hemşirem de bir miralayla evlenmişti. Babamın kayıtsızlığı 
ibret olmalıdır. Yarını düşünmiyenler hem kendilerine, hem çoluk ve 
çocuklarına azap ve felâket hazırlarlar.'»

Şu izahat Cevdetin ilme yabancı olmıyan bir aile muhitinde 
yetiştiğini gösterir. Sarhoşluğundan bahsettiği babası Sadi efendi
nin bile kendisinin yetişmesinde ve okumayı sevmesinde ne büyük 
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bir amil olduğunu II inci paragrafta Cevdetin ağzından işiteceğiz Dedesi 
Said efendinin de Ahmet Mithat efendiye hocalık edecek kıratta bir alim 
olduğunu yine o paragrafta göreceğiz.

Babasının sarhoşluğumu hatıratına yazdığı için Cevdeti ve bunu neşre
ttiğim için beni muaheze edecekler bulunacaktır. Olabilir. Fakat Cevde
tin bunu yazışı babası bile olsa herşeyi olduğu gibi yazmak ve söylemek 
faziletini gösterdiği için taktire değer. Diyebilirim ki bu sarhoşluğun faide- 
si bile olmuştur. Bunun en büyük faidelerinden birisi Cevdetin üzerinde 
tesirini göstermesidir. Herkes bilir ki Cevdet müskiratın hiç birisini 
kullanmazdı. Babasının hali ve çok sevdiği annesinin bu yüzden çek
tikleri Cevdeti intibaha getirerek hayatta müskiratın katrasını bile ağzına 
koymamasına sebebiyet vermiştir. Şu halde babasının sarhoşluğu Cevdet 
üzerinde «terbiyetkâr bir fazilet» tesiri yapmıştır diyebilirim.



II

Cevdetin okuması, yetişmesi 
ve İlmî şahsiyeti

Cevdet: ilk ve orta tahsilini 
mıştır. Orta ve lise tahsilini yaparken 
Cevdet; hal tercümesinde kayıt ve 
zabtetmiştir. Hem tahsil hayatı 
hakkında bir fikir edinmek hem de 
bir çok ilim adamının adlarının 
hayırla yadına vesile olmak için 
bu hal tercümesinin bir kısmını 
aynen aşağıya koyuyorum :

“Hocalarımdan bana tarih ve 
coğrafyayı ilk defa sevdiren İstan
bullu hoca namile maruf ismi 
meçhulüm olan zate medyunum. 
Mevlâ rahmet eylesin. İdadide 
beş sene okudum. Bu mektepte 
cebir dersinden, ikinci derecede 
Fransızcadan ve sonra kitabetten 
başka hiçbir dersi sevemedim, 
sevdirmediler. Mamafih son sene

de bütün derslere numara hatırı 
için çalıştım.

Boluda, lise tahsilini Kastomonu da 
kimlerden ne suretle istifade

yap- 
ettiğini

Mehmed Cevdet Efendi
(Kastamonu idadisinin son sınıfında iken 
1316 senesinde çıkarılmış bir fotoğrafı)
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Beş seneyi bu suretle Boluda geçirdikten sonra Kastomonuya gittim. 
1316 ve 17 senelerinde orada bulundum. Vali muavini olup bilâhara 
İstanbulda tarih encümeni azalığında bulunarak ihtisap ağası Hüseyin Bey 
üzerine meşhur bir makalei ilmiye ile şehit Ali Paşa talimatını neşre
den Mehmet Galip Beyefendiye Fransızca tercümede iktidarımı tezyid 
eylediğinden ve sonra fuzulî, Nefî gibi şairlerin eserlerini Süleyman Na
zillen gayri kimsede görmediğim bir talâkat ve haşmetle okuyan menfî 
ve menkûp üdebadan Reşit Beye -bana zerk eylediği edebî merak itiba* 
rile- medyunum.

Kastamonuda öyle bir sehhar halk vaizine rasgeldim ki lisanındaki icaz, 
Manastırlı İsmail Hakkı efendi ile Nasuhî zade Asım efendiyi gölgede 
bırakır. Bu zat esbak istinaf mahkemesi azasından hukukşinas, mütesav- 
vıf, şair, nihayet mebus Hacı Mahir efendi merhumdur ki Mısır hükemasın- 
dan Ataullah Iskenderaninin, hikmetlerini muazzam bir cilt halinde ve 
Nefiyane bir üslûp ile tercüme ve neşreylemiştir. Adliye Nazırı Ab- 
dürrahman Paşaya Muhiddini Arabinin fütuhat ve fususundan dersler 
veren, bu zattır. Sesi o kadar ruhfeza idi ki bilâ mübalâğa söyliyorum, 
İstanbulun en güzide hafızları arasında bir eşine rasgelmedim.

Kastamonu bu zatı kaybetmekle kalbini kaybetmiştir. Türkiye de 
meçhul bir harikayı zayi eylemiştir. Bu zat, Fennî eserler mütalea ettiği 
cihetle de hangi ayeti tefsir ed rse makul şekillerde hazmettirmeğe mu
vaffak olurdu. Tasavvuf ve felsefeye merakımı tahrik eden bu yüksek 
ruha meclubum.»

Cevdet, 1317 (1901) de Istanbula gelerek Erkek Muallim ( Darül- 
muallim ) mektebinin edebiyat şubesine bilmüsabaka ikincilikle girmiştir. 
Bu mektebe girişini de hal tercümesinde şu tarzda anlatır :

«1317 Sonunda Istanbula geldim. Bir sene hukuk mektebine devam 
ettim. Babam rahatsızlanınca Darülmuallimine geçtim çünkü bu mektep; 
talebesine tam bir sarı altın maaş veriyordu. Bunun cazibesi beni oraya 
şevketti.

Darülmualliminde en çok Fransızca ile pedagojiye çalıştım, peda
gojiye merakıma Fransızcadaki terakkiyatım saik oldu. Bu terakkıyatın 
müvellidi de mekâtibi iptidaiye müdürü, Melek Siyret merhum Şükrü 
Beydir.

Sınıfımda dersi olmamakla beraber Mirduhî zade Abdürrahman Süreyya 
Beyin edebiyatı Farisiye derslerinden çok müstefit oldum. O zat, Avrupa
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gördüğü için Farisi edebiyatını şerhederken garp üdebasına dair de malû
mat verir, gönülleri açardı.

Arapçamı kimseye medyun değilim. Yalnız Berut papaslarinın neşri
yatını kemali minnetle yadederim. Beni İslâm felsefe ve tarihinin en canlı 
eserlerini anlıyacak bir rüsuh ile teçhiz eden, papakların metodik me
saisidir. Allah, onlardan da razı olsun.»

«UaC ju» i*y- ¿r*"

Cevdet; Darülmuallimine girişini ve Arapçayı nasıl öğrendiğini ha

tıratında kayıt etmiştir. Bu ; herkesin medrese mahsulü ve softa bozun

tusu zannettiği Cevdetin hayatında ve ilmi şahsiyetinde mühim bir devrim 

noktası olduğu için ehemmiyetle bahse değer.

* *

Cevdet der ki :
«Eskiden Arapçadan çok korkardım. Bütün rüştüye ve tali tahsi

limi Arapçaya nefret ile geçirdim diye bilirim. Tam yirmi yıl evveldi. 
İsanbula gelerek Darülmualliminin alî kısmına müsabaka ile girmek istiyor
dum. Yaşım küçüktü. Mektebe girebilecek miydim bilmiyordum. Bir zata 
müracaat ettim: Medrese kitaplarından olmıyarak bana hangi eseri tavsiye 
edebileceğini sordum. Kahire de matbu ve Gazi Muhtar paşa maiyetinde 
müstahdem birisi tarafından tercüme edilen bir kitap size muvafıktır. 
Bunu tatbikatile tamamlarsanız medreselilerle bile müsabakaya girer
siniz dedi.

Kitabı buldurdum. Dört beş ayda tamamladım. Eser (An) usu
lde yazılmış gayet amelîydi. O aralık Berut muallimlerinden olup 
bilâhara Fransızca bazı makalâtını okuduğum İsmail Hami efen
dinin Lariveflöri grameri biçimindeki Arapça ve Türkçe eserini 
de elde ettim. 1317 de Istanbula geldiğim zaman bir dostun tak
dimi üzerine Kilisli Rıfat efendi ile de görüştüm. O, Darülmual- 
liminden mezundu. İmtihanda ne sorulabileceğini elbette bilirdi. Rica 
ettim. Beni muhtelif cümlelerden isticvap etti. Tercüme ve tahlil yaptır
dı. Ben korkuyordum. Meğer doğru söylüyormuş. Sonra dedi ki ; sen 
bu Arapça ile çok iş görürsün. Müsabakayı çoktan kazanırsın. O kadar 
sevindim ki I
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İmtihan meşhur Mütenebbinin şiirlerinden icra ediliyordu. Sualler» 
Hacı Zihni efendinin refiki, merhum Sait efendi, meşhur müverrih mer- 
iıum 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 yokmu bana bilâhara, ne kadar tarihî ve coğrafî asarı- 
arabiye mütalea ettirirdi. Teşvik neler yapıyor!

1 amamile kaniim ki medreselermizde Arapça tekellüm ve tahrire kadir 
Islâm misyonerleri yetişmesine merah, maksut, bina, emsile, avamil, 
izhar, kâfiye gibi kitaplar katiyen müsait değildir.

Alman müsteşriflerinden (Herman)ın sonraları Arapça ve Almanca bir 
kitabından ettiğim istifadenin onda birini ben bu kitaplarda bulamadım.»

Mülga Darülfünunun Arap edebiyatı tarihi müderrisi Reşer türk- 
lerden arapça kitap yazanlar hakkında bir eser yazmak istemiş, O’ 
meyanda Arapça eser yazan Cevdetten de hayatını sormuş, Cevdet bu 
istek üzerine yazıp Reşere verdiği hal tercümesinde Arapça ile diğer 
dilleri öğrenmek meselesinde daha bir hayli izahat vermektedir. Bunlarda 
burada bahse değer kıymet ve ehemmiyettedir:

«Darülmuallimin edebiyat şubesinde en çok sevdiğim dersler Eski 
Türk edebiyatı ile Arabî ve Farisiydi. Bu tesirlerledir ki ve

(j> ^) tarihlerde j) Ve (>-'l_-in en mühim fasıllarını otuz ya
şıma doğru adeta hatmetmiş gibiydim.

Muallim mektebinde iken Beyazıt camiinde bir sene kadar Arapça- 
ikindi derslerine devam ettim. Her hangi bir zattan bir harf dahi isti
fade etsem minnettar kalırım. Bu cihet başkadır. Fakat medrese usulde 
Arapça öğrenilemiyeceğni daha o vakit anladım. Bana Arapça ve Fa- 
riside kılavuzluk eden medrese değildir. Evvelâ hevesimdir. İkincisi 
babam Sadi efendidir ki en güç vakfiyeleri halletmekte, engirfit divanî 
yazıları kolayca okumakta yüksek kabiliyeti 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 alimi, 
bir paleoğraf olarak ebediyete göçmüştür.

Üçüncü kılavuzum Bakû muhitidir. Bakûda temas ettiğim ahunt- 
larla bir kaç Dağıstan müderrisi benim üzerimde müessir oldular. Bun
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larla Arapça ve Farsça konuşmağa ve arasıra muhabereye mecbur 
■olurdum.

Fazla olarak Azerilerin ahvali, dili ve tarihi üzerine uğraşmağa başla
dım. Bakûda Arapça bir çok tarihî sicilât okudum. Muallim mektebinin 
edebiyat bölüğünde iken Arapça noktasından meşhur (Sait) efendiyede 
'borçlu olduğumu kaydetmeliyim. Merhum; filoloji ve tarih bakımından bana 
kılavuzluk etmedise de Hacı Zihni efendi ile beraber Türkçeye tercüme 
eylediği Zamahşerinin ni tavsiye ve dikkatle okumayı teşvik
eylemesi doğrusu beni müstefid etmiştir. Edebiyat bölüğünde o yıllarda 
^1904 - 1905) Arap edebiyatından resmen okutulan şiirler (^yL.) nin diva

nından seçilmişti. Şarihlerden (j^Cc) nin yardımile tenvir ediliyorduk. 

Fakat divan ile şarihin mütaleası Kafkas muhitinde ettiğim istifadenin 
yarısını bile bana vermemiştir. Bizim İstanbul müdderrisleri ekseriyetle 
Arabi ve Farisî konuşamazlar ve yazamazlar. Hatta Türkçeyi bile lâyi- 
kile yazamazlar. Halbuki Bakûde ahuntlar ve Dağıstanda müderrisler 
Arapça ve Farsça konuşurlar ve yazarlar.

Bakûda Rus ve Lâtin lisanlarını tahsil fırsatı da vardı. Rusçada hayli 
ilerlemiştim. Lâtincemde zararsızdı. Fakat Kafkasyadan Rus tazyiki ne
ticesinde ayrılışım, hastalanışım ve bu iki dili yıllarca takip edemeyişim 
onların feyzinden beni mahrum etmiş gibidir. Fransız ve Alman lisan
larında da istihraç melekesine sahibim. Robert Kolejde Türk dili ve 
tarihi hocalığı ederken İngilizcem oldukça ilerlemişti.»

* * *

Cevdet, aynı zamanda Hukuk mektebinede kaydolunmuş, iki buçuk 
sene kadar orada da okumuştur. Fakat babasının hastalığı vaktini ve ça
lışmasını yalnız Darülmuallimine hasrettirerek biran evvel onu bitrip 
hayata atılmağı icab ettirmiş ve mektebi bitirince Dârülşafakada yüz kuruş 
maaşlı bir muallimliğe tayin edilmiş olması Darülmualliminden sonra dahi 
hukuk tahsilini takip ve ikmale mani olmuştur.

Cevdet; müderris Reşere yazıp verdiği hal tercümesinde Hukuk mek
tebinden bahsederken der ki :

“Hukuk tahsilini üçüncü sınıfın ortasında bıraktım. Fakat günü gününe 
Hukuk derslerini notlardan ve kitaplardan takip ettim. Şehadetname al
madım amma hukuk mesleği ardınca yürüdüm. Hukuk mektebinde en çok 
sevdiğim ders türklerde, islâmlarda idare teşkilâtı idi. Bu sevgi sonraları
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¿;jjju)nin( sinin mühim fasıllarını şerh etmeğe ve
" LuJ-bye zeyil suretile Ahiler teşkilâtını tetkik ve tab’a beni şevketti.“

* • *
Cevdet, darülmnalliminden çıktıktan sonra ilk muallimliğini Darüş- 

şer d ada yapmıştır. Açıldığı tarihten beri bir cemiyet tarafından hususî 
bir ,’irette idare edilmekte iken talebesinin o devirde hoş görülmeyen 
bir taşkınlığı üzerine idaresi hükümetçe maarif nezaretine bağlanmış olan 
bu mektepte bir çok değişiklikler yapıldığı ve o zamana kadar parasız 
okutulan derslere bir hayli aylıkla yeni hoca alındığı sırada Cevdet de 
Türkçe ve Arapça dersleri geçe müzakereciliğine ve biraz sonra hoca
lığına tayin olunmuştur.

Hal tercümesinde bu hocalık hakkında da şu satırları okuyoruz:
«Darülmualliminden çıkınca Darüşşafakanın iptidaî kısmına gece 

müzakerecisi ve son sınıfına Arapça sarf ve nahiy muallimi oldum. Darül
mualliminden üç mezun arkadaşımla Darüşşafakaya alınmıştık. Ben sınıfın 
birincisi idim. Bana yüz kuruş maaş verdiler. İkinciye dört yüz, üçüncüye 
beş yüz. Bu müthiş haksızlığa iki sene tahammül ettim. Arzuhallerim, niyaz
larım fayda vermedi. Haksızlığın yüzüne tükürdüm ve istifa verdim.»

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

“Darülmuallimini âliyenin son sınıfını bitirirken ödüm patlıyordu. Na
sıl hoca olacaktım? Ya ders verirken pot kırarsam ne yapacaktım? 
Nihayet hafiyelerin farkına varamadıkları günlerde merhum Selim Sabit 
hocamın Sarıyerdeki hanesine Büyükdere arkasından dolaşarak ve engin 
derelerden geçerek bir kaç defa gittim. Elini öptüm, dua ve teşviklerin
den müstefit oldum. Merhum bana meşhur (Lârus) un (Darülmuallimin) 
adındaki amelî ve nazarî kolleksiyonunu tavsiye ettiği gibi Haşet kütüp
hanesinin elli yıldır neşreylediği Tedrisatı iptidaiye mecmuasına abone 
olmamı da tenbih etti.

kransızcaya kadimen Viyana sefareti kitabetinde bulunmuş olan 
elyevm tarih encümeni azasıudan Galip Beyefendinin lütuf ve himmet
lerine inzimam eden mesaii daimem neticesinde kuvvetli bir intisap 
peyda etmiş olduğum için bu mecmualar bana iyi tatbikat hocalığı yapa
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bildi. Derslerimi her defa kendim tenkit etmeğe çalıştım. Çocukların şevk 
veya lâkayidilerini, sualler neticesinde cevap verip vermediklerini nazarı 
itibara alır, bu mikyasla derslerimde tekemmül edip etmediğimi anlamağa 
çalışırdım.»)

Hâlâ resmî mekteplerde ders alamıyan Cevdet’in ihtiyaç içinde kıvran
dığı şüphesizdir. Babasının ölümile ailesi maişetinin 50 kuruş tekaütaylığı- 
na inhisar etmesi kendi aylığının da 100 kuruştan ibaret olması iztırabını 
büsbütün arttırıyordu. Bundan dolayıdır ki Cevdeti Şemsülmekâtip gibi, 
Bürhanıterakki gibi hocalarına resmî mekteplere nisbetle daha az para 
veren hususî mekteplerde görüyoruz. Ve aynı zamanda zengin ve kibar ko
naklarında hocalık ve mürebbilik ettiğine şahit oluyoruz.

Hatıratında görülen şu fıkralar ne kadar hazindir: «Ben hakikaten 
felâketzede yetiş im. Darülmuallini bitirmeden babamın irtihali dolayı- 
sile paşa ve bey konaklarında küçükbeylere hocalık etmiye mecbur olu
şum nafakamı iyi çıkarmıya ve felâketzede ailemi kurtarmak için gözümü 
dört açmıya beni sevketmişti.»»

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

Bu devirde tanıdığı adamlardan birisi Bürhanıterakki müdürü Hakkı 
beydir. Bu zat; Cevdetin Bakûya gitmesine sebep olmuş ve hakkında 
şahadet etmiştir. Cevdet: hatıratında: «Rusyaya azimetime sebep olan 
ve Avrupa seyahatimin medarı âzami bulunan paranın o sayede tedarikine 
vesatet eden Hakkı beye - hakkında minelkadim serdedilen rivayatin sıtkı 
halinde bile, ben iyiliğinden başka birşey görmediğim ve bunu inkâr 
küfram nimet olacağını bildiğim cihetle - büyük bir hürmetim vardır.» 
diyor ve Kafkasyaya gidişini şöyle anlatıyor:

«O aralık Kafkasyada Bakû cemaati islâmiyesi ora için adam arıyor
muş, beni buldular; gittim. Rusyada zihnim çok açıldı, Rusça da öğren
dim. Bilâhare teseyyübüm ile unuttum. Orada birinci sene tatilinde 
Avrupaya gittim. Pedagoji ve tarih tetkikatına merak ettim. İkinci sene 
sonunda Rusya hükümetinin müdahalesile mektep kapandı, Cemaati İslâ- 
miye bana tazminat verdi. Ağaoğlu Ahmet Beyin orada gazetesinde 
yazı yazdım, konferanslar verdim.»
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Cevdetin Bakûdaki hayatı, çalışması ve bıraktığı izler ve tesirler 
V nci paragrafta yazılacağı için burada bu nokta üzerinde fazla durmıya 
lüzum görmüyorum.

16 ay sonra Cevdetı Istanbula gelmiş ve Rumelihisarında yerleş
miş görüyoruz. Bu sırada Türkiyede hükümet şekli mutlakiyetten meşru
tiyet çevrilmiş, istipdat rejimi yıkılmış, yerine hürriyet ve serbesti gelmiş, 
Istanbulda yer yer cemiyetler, kulüpler açılmış, halka hizmet için toplantı
lar, çalışmalar başgöstermiş. Bu sebepler ve bu hadiseler dolayısile Ru- 
melihisarındaki gençlerden ve Robert kollejdeki Türk muallimlerden 
birkaçı - Tevfik Fikret de dahil olduğu halde - bulundukları semtteki ilk 
mektebin idaresini üzerlerine almak, gündüz çocukları, giceleri halkı 
okutmak istemişler. Bu mektepte herkes üzerine bir vazife almış, harıl 
harıl çalışıyorlar. Çalışanlar arasında şair Nıgâr hanımın iki değerli oğlu: 
Feridun ve Keramet’le o zaman Galatasarayda talebe olan Selim 
Nüzhet’in bulunduğunu Cevdetin hatıralarından ve onlara gönderdiği 
mektuplardan öğreniyoruz. Bu zstlar hayatının son demine kadar 
Cevdetin aziz dostları idiler. İşte tam bu sıralarda Istanbula gelen Cev
det de bunlara katılıyor. Bundan aşağısını kendisinden dinliydim:

«Çoban Gazi Mustafa Paşa mektebine fisebilûllah parasız baş mual
lim oldum Rumelihisarı hamallarına her gece tarihî ve dinî konferanslar 
verdim. Kürsüm, Hisarda, Fatih camiinin önündeki çeşme üstü idi.»

Cevdet; bu mektepte ve bu muhitte o zamana kadar Darülmuallimin- 
de, hukukta öğrendiklerini, Bakûdaki tatbikat ve tecrübelerini, Rusyadan 
dönüşte Avrupedaki tetkiklerini ve görgülerini hevesle, şevkle takip 
ve tatbik ediyor, bununla beraber hâlâ hükümet mekteplerinde aylıklı 
bir hocalık alamıyor, yahut almak istemiyorde. Çünkü eskisi gibi paraca 
sıkıntısı yok. Yalnız kendisinde çok öğrenmek ve iyi öğretmek aşkı var.

işte bu aşk ve bu para onu İstanbulda tutamıyor. Avrupaya kadar 

sürüklüyor. O aralık hükümet tahsil için Avrupaya talebe göndermek 
istiyor. Cevdet müracaat ediyor, fakat yaşının yüksekliği ileri 
sürülerek kabul edilmiyor. Cevdet gençlerin değil yaşlıların, talebenin değil 
tecrübeli hocaların Avrupada daha iyi istifade edilebileceğini söylüyor
sa da tabii kimseye dinletemiyor. Rusyadan dönüşte bir miktar para 
edinmiş olduğu için nihayet kendi hesabına bu para ile tahsile karar 
veriyor.

Cevdetin Avrupaya gidişinin sebeplerinden birisi de tahsilini Avru
pada tamamlamamış olanların hocalık sahasında memlekete iyi hizmet 
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edemiyeceğini görmüş ve anlamış olmasıdır. Avrupada tahsil görenlere 
daha bol aylık, daha iyi vazife verildiğini görüşü de buna inzimam 
etmiştir, Diyebiliriz.

Kânunuevvel 1909 da Cenevrede yazmış olduğu vasiyetname kılıklı 
bir vesikada :

«Ahassi amalim; ömrüm müsait olursa memlekete bir «terbiyei etfal» 
mütehassısı olarak kendimi yetiştirmektir. Bunun içindir ki şimdiye kadar 
namuskârane alnımın terile bimennihilkerim topladığım parayı fedaya ka
rar vererek İsviçre, Fransa, Almanya irfanının sanatıma taallûk eden mü- 
essesati meşhuresini ziyaret ve bu bapta tetebbuatı lâzimede bulunmak 
emelile seyyahate çıkıyorum. Şimdilik Cenevredeyim. Fıtratın lütfü tev- 
fikine nail olursam şubatta Parise, sonra bence mutasavver olan diğer 
merakizi Münevvereye azimet etmek niyetindeyim.»

Cevdetin bu hisleri taşıdığını giderken anasına yazdığı mektuplar- 
danda öğreniyoruz^ Cevdet bir mektubunda diyor ki:

«Dört beş ay kadar bir müddet için İsviçreye gidip (çocuk ter- 
biyesi dersleri) inde bulunarak istifade etmek isterim. Çünkü okadar bir 
müddet İsviçrede tatbikat görüş Istanbtylda olsun, taşradaolsun, ister 
dolgun hükümet maaşile, ister mektep açmakla büyük kârlar elde etmek 
mümkün olur.

İyi biliriz ki İsviçrede benim gibi esasen sermayei malûmatı olan bir 
adam azıcık tatbikat görürse kâfidir. Kime söyledimse az zamanda çok 
para kazandıracak ve neticede daha çok huzuru fikirle vatanahizmet et
tirecek olan bu teşebbüsümü beğeniyor. Tabiisiz de beğenirsiniz. Yine 
siz bilirsiniz. Herhalde evlâdınızı şu birkaç aylık feyzden mahrum etme
yiniz de ne isterseniz yapayım. Serian cevap verin. Yalnız şunu söyliye- 
yim ki, Allah esirgesin, bir sene kadar İsviçreye gitmezsem Maarif 
nazaretinden Avrupaya gidip gelenler kadar dolgun maaş alamıyacağım. 
Çünkü Avrupada tahsil etmiyen eski ve yeni muallimler için büyük 
tensikat var. Amma Avrupada azcık müddet kalır da avni hakla gelir
sem düanızla hem dolgun bir para bulur, hem de size daha çok yardım 
ederim.»

Bu yazılışa göre Cevdetin Avrupaya gidişinde ilimden ziyade para ka
zanmak hırsı görülüyor. Yeni bir hayata atılan ve yaşamak istiyen bir 
meslek adamı için bu hırs ayıp ve günah olmamakla beraber ben bu 
sözlerin ihtiyaç içinde kıvranan ve 50 kuruş tekaüt ayhğile geçinmek



ecburiyetinde kalan anasını avutmak için söylenmiştir, derim. Nitekim 
anasını bu türlü sözlerle de kandıramamış olduğunu başka bir mektu
bundan da anlıyoruz. O mektubunda deniliyor ki :

"İsviçreye gitmemi tasvip eden birinci mektubunuz üzerine 
ikinci şukkanız zehir gibi tesir etti. Evvelâ birinci mektubunda münasip 
görüp de şimdi dargın dargın mütalâa yürütmenizin sebebini anlıya- 
madım. Biz anasına, babasına riayetsizlik eden çocuklardan değiliz. 
Avrupaya gidişim tam zamanındadır. Bu, gerek Darülmuallimin müdür
lüğünce, gerek Maarif nazaretince tensip edilmiştir. Maarif nazaretile- 
hariciye nazaretinden Cenevre konsolosluğuna yazılan kâğıdı bile al
dım. Burada kalıp da emsalimiz gibi kırgın maaşı mı alalım, bu daha 
mı iyi ?»

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

«Uç haftadır mektubunuza cevap vermeyişim yol levazımı tedariki 
iştigalindendir. Hamdolsun bitti. Bugün bilûtfihi tâalâ hareket ediyo
rum. Şimendiferle Budapeşte ve Viyana tarikile İsviçrenin Cenevre 
şehrine gidiyorum. (Halkın demesine bakılırsa senelerce oturmak lâzım
mış diyorsunuz. Evet! lâkin o; Avrupaya yeni baştan tahsil için giden
lere mahsustur. Bizim gibi azçok evvelce sermayei irfantedarikine çalış
mış) olanlar için on ay kadar zaman kâfidir. Mümkün olursa İnşallah sekiz 
ayda gelirim. Olmazsa on ay hitamında avdet ederim, bundan emin olun. 
Diğer zevat şakirt sıfatile gittikleri için üç seneden aşağı bir zamanda 
dönemezler.»

Cevdet'in Cenevreden Feriduna göndermiş olduğu 10 eylül 1909 
tarihli kart tahsile ve tetebbua başlaması hakkında bizi epice 
tenvir etmektedir: “Yollarda rahatsızlık yüzündendir ki buraya geleli 
üç gün olduğu halde nezleden henüz kurtuldum. Tesadüfi arkadaşımız 
Cenevre Darülfünunu kimya muallim muavini Nazmi Bey de nezleli, ne 
ise . Sadettin Beyle beraber aradık. Filozoflar bulvarında bir mefruş oda 
bulduk. Her şey kar gibi temiz. Ayda yirmi beş frank bahtımıza. Konsül 
Haydar Bey cidden insaniyetperver. Evlâdının emri tedrisini • tabii Türkçe- 
sile efkârı milliyesinin emri idaresini - bana havale etti. Berliç mektebi 
lisaniyesinede beni taktim edecek. Himmeti var olsun, Darülfünunun 
açılmasına daha yirmi gün var, Bundan bilistifade şehri geziyo



- 16 -

rum. Pek lâtif, pek temiz, pek muntazam. Hele vesaiti nakliyesi 
pek mebzul. Envarı irfan ise amelesinde bile mütecelli. Bahtiyar 
Cenevre. Kendimi iyice topladıktan sonra mektup yazarım. Mektep ne 
halde? Gazetelerini siz ve Selim Bey lütfen hareketim günü olan 3 eylül 
efrencinin ferdası cumartesi gününden itibaren gönderiniz. Keramete se
lâm. Şunu söyleyeyim ki bu kartım size ve Selim Beye müştereken yazıl
mış farzedilmelidir.»

Anasına gönderdiği 3 16 nisan 1326 (1910) tarihli şu mektubunda da 
memlekete dönüşünü anlatmakadır:

<-14 gün sonra yani nisanın 30 unda İsviçrede Zürih’e gideceğim. 
Orada on gün kadar kalacağım. Sonra Almanyanın paytahtı olan Ber
lin’e gideceğim. 10 gün de orada kalacağım. Sonra Layipzig’e gidece
ğim. Bir iki gün orada ve daha sonra Viyana’da sekiz, on gün kala
cağım. Badehu inşallah'Niş • Üsküp • Selânik tarikile Istanbula geleceğim 
Bu seyahat her vakit olmaz. Onun için Niş’den Sofya’ya ve Edirneye de
ğil Üsküp ve Selâniğe geçeceğim. Oralarda eski arkadaşlarım var.

İstanbula avdetimde şimdilik taşra için niyetim yok Yüzde doksan 

İstanbulda kalmak isterim. Çünkü orası hem çalışmama müsaittir, hem 
görüşmiye, hem de hizmete Hele Avrupada gezdiğim yeni mektepleri 

gören, bilen insan bizde beş kişi yoktur. Binaenaleyh İstanbulda açılacak 
yeni mektepler için olsun, eskilerinin ıslahı için olsun hizmet çoktur. Bizim 
mata en çok İstanbulda geçer. Yazmak, çizmek, okumak, fuzalâ ile gö
rüşmek yalnız orada müyesser olur.

Maamafıh yüzde on ümitle belki İstanbul civarına, meselâ Bursa, Ça
talca gibi yerlerle Kartal, Beykoz, Bakırköy cihetlerine gitmek ihtimali 
de vardır. Lâkin asıl niyetim İstanbulda bilhassa mümkün olursa Boğa

ziçi’nde kalmaktır. Hele ablamla oturmak hem size, hem ona iyidir Ben 
de çocuğu Hilmiye biraz bakarım. Çünkü mekteplerimiz terbiye değil, 

terbiyesizlik verir. Malûmat değil, cehalet aşılar. Bizim mekteplerimizde 
hoca ve ders sayesinde adam olan yoktur. Varsa hep kendi gayreti, 

kendi kitapları, kendi koşması sayesinde olmuştur. Bu muzur mektepler 
den, bu fena yazılmış kapalı kitaplardan millet çocuklarını kurtarmak 
borçtur. Ben de şu derdin çaresini bulmıya savaşanlardan biri olabilir- 

.sem büyük saadet.»

Bu böyle olmakla beraber hatıratında: «Param bitti, hükümetten 
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para istedim, vermedi. Avdete mecbur oldum» kaydine de rastgelin- 
mektedir.

İşte Avrupadaki tetkikat ve tetebbüatının bilançosunu şu bir kaç 
•satırla öğrenmiş olduğumuz Cevdet (1326 1910) senesi sonlarına doğru 
Istanbula geliyor. Pariste iken Darülmuallimin müdürü Sati beyle tanışa
rak ondan aldığı vaıd üzerine buraya gelir gelmez vekil sıfatile Darül- 
mualiiminde bir derse kayırılıyor. Hayatının bundan sonraki muallim
lik ve memuriyet safhaları III üncü paragrafda tetkik edileceği için fazla 
durmıyarak burada daha ehemmiyetli bir noktaya geçiyorum :

Cevdet bulunduğu zamana göre bir lise bile sayılamıyacak olan 
Darülmuallimin ve yarım hukuk tahsilinden başka bir şey görmediği ve 
Avrupadaki tahsili de sathî olduğu halde yaşayan Fransız, İngiliz Rus 
ve Alman, dillerde ölü, lâtin arap ve fars dillerini ve türkçenin en eski 
lehçelerini nasıl öğrenmiş? Tarihe ve millî eserlerle âbideleri İlmî ve
sikaları tetkike nasıl merak sardırmış da bir çok şeylerde ihtisas peyda 
etmiş? Bunlar hakikaten merak edilecek ve bilinmesi istenilecek nok
talardır.

Denilebilir ki Cevdet; bilgisini ne buradaki ne de Avrupadaki mektep
lerden almamış o; kendi kendisini yetiştirmiş (autodidacte) bir adam
dır. Kırk sene hiç durup dinlenmeksizin okumuş, yazmış, gezmiş ve gör
müştür. Bu uzun zamanlarda aldığı kitaplar, topladığı vasikalar, yazdığı 
eserler ve bıraktığı notlar bunların canlı birer şahididir.

Bununla beraber Cevdetin güzel bir huyu var.

İA.C Jus U ,>

diyenlerdendir. Evvelce bahettiğim hâtıralarının bir yerinde kitaplarım 
-okuyarak o sayede kolayca arapça öğrenmiş olduğu papaslara bile 
(Allah rahmet etsin) diyor. Ve bundan dolayıdır ki ğerek Türkiyede, 
gerek Avrupada mektep ve medrese dahil ve haricinde ister ders okumak, 
ister kitabından, suhhetinden istifade etmek suretile olsun kimlerden ne 
şekilde istifade etmiş ise Hâtıralarında, hâl tercümesinde onları birer 
birer söylemek kadirşinaslığında bulunmuştur. Daha lisede iken istifade et 
tikleri adamların isimlerini de biraz evvel öğrenmiştik.

Cevdetin bu işte en evvel babasına meddiyun olduğunu öğreni
yoruz. Babası için der ki ;

“ I arih ve coğrafyada merakımı tahrik eden babamdır. Şemseddin
2
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Sami beyin Kamusulâlâmmdan seçtigû kimselerin tercümei hallerini okur, 
kendisine anlatırsam gümüş para olarak bir kuruş verirdi. Bu sayede 
şark ve garp üdebasından, Ulemasından ve tarihçilerinden bir kaç yüz 
adamın tercümei halini ve eserlerini daha lisede iken öğrenmiştim. Ba
bam bana ayrıca Taberî tarihi tercümesini okutur ve söyletirdi.

Birçok hocalarımı babamla mukayese ediyordum da babamı çok 
yüksek buluyorum. Bu his babamı insiyaki bir tarzda sevmekten gel* 
mediğini iddia ederim.

Merhum Ahmet Mithat efendinin Niş dergâhında dedemden Arabi 
Farisî ders, dayım ile birlikte de Jak efendiden fransızca aldığı hen- 
gâmda babam onlardan ayrılıyor. Devri Azizinin pek mutena bir şöhrete 
malik olan Şurayı askeride tayin edildiği ufak vazifeyi ifa sıralarında 
tarih ve coğrafya ile hukuk mebahisine merak ediyor. Bılâhara zabitliktende 
çekilerek tulü müddet idare ve evkaf işlerinde bulunuyor, bu sayede Türk 
medeniyetinin çarhlarını tedvir eden amillere vukuf peyda ediyor. Merak 
ve ihtiyacın kendisinde hasıl eylediği melekeye bakınız ki vaktile fisebiL 
lallah neferleri okutmaktan, bir müddet te bir idadide hüsnühat ve 
kitabet dersleri vermekten başka talim ve terbiye sahasında iştigali 
olmadığı halde pek çok hocalarımdan ziyade pedagok idi.

[Babamın adı Mehmet Sadi Efendidir. En son memuriyeti Bolu evkaf 
müdüriyeti vekâletidir. Felç hastalığından müteessiren 1321 de vefat et
miştir. Edirne kapısı mezarlığında şüheda kabristanına mukabil kıt’ada 
medfundur. Kitabesi vardır.]

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

Merhum mektep kitaplarımızı hiç beğenmezdi. Çocuğun muhtaç olduğu 
şetaret ve sadelikten onları mahrum bulur ve meselâ Kan kalesi efsa
nesinde yaşayan tasvirlerden tarih derslerimizde eser göremeyince: 
Çok sönük, çok cansız şeyler! Muharebe böylemi anlatılmalı ve meselâ 
padişahın tahta geçmesi çocuklara böyle hendesî bir ifade ile mi 
söylenmeli? derdi. Ne kadar haklı imiş.

Babamın pek iyi bir adeti vardı. Bana ballandıra ballandıra söylediği 
Pilevne ve Niş kaleleri muharebatını ne derece hararetle tekrar edebi
lirsem o kadar çok efsane, hikâye söyler ve seyahatnameler alırdı.
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Ömrümde bir hocamın alâka tevlit etmek için olsun bahsetmediği 
Hindistan seyahati, Çinde seyahat, Türkistanda seyahat, Avrupada bir 
cevelân, Afrikada bir seyahat gibi eserleri bana babam hediye etti.

Ne meraklı bir mürebbî imiş! Şimdi şimdi anlıyorum. Hangi seyahat
nameyi okuttuysa en canlı yerlerini arattırır, buldurur, söyletirdi. Bu 
sayede ne okursam babama hesap vereceğimi peşimden düşünür ve ona 
göre dikkat ve muhakeme eylemeğe mecburiyet duyardım.

Ne güzel metod! Hocalarımın hepsini birer harf öğretmiş olsalar bile 
rahmetle yada mecburum. Bu kadar fazıl muallimlerden ders aldım. Bir ta
nesi olsun bende babamın uyandırdığı tarih hevesini yaratamadı. Yazık 
mektep kitaplarına bu derece habsi efkâr etmek reva mı?

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

Hele beni onbeş yaşıma doğru hediye etitği Kamusulalâm mute- 
leasına sevkedişi arza lâyiktir:

Cihanda hangi seyyahlar, alimler neler keşfetmişler? Bunu bana buldurt- 
mak için haftalık paramı tevkif eder. Filân kâşifin, filân padişahın 
menkibesini okuyup kendisine anlatmadıkça ve arasıra durup sorduğu 
suallere makul cevaplar vermedikçe o hafta parayı vermezdi. Kristof 
Kolomba, İbni Rüşte, Jan Jak Rusoya, Muradı Rabie muhabbetim işte o 
hususî musahabelerin mahsulüdür.

Çocukluk bu ya! arasıra ezbere kaçarak meselâ İbni Rüştün kitapla
rını bile sırasile saymağa başlardım. «Yok, derdi. Bunlar sana lâzım değil. 
Yalnız şu kitapların unvanlarını anlatayım; filân ve falan şeyden bahse
der. Onların adlarını ezberleme» tarzında fikrimi idare ederdi. Ne kadar 
lüzumlu bir irşat. Sahifeleri satır satır ezber isteyen bazı hocalarla ne ka
dar tezat!

§ Darrüşafaka hocalarından merhum Dağistanlı Hacı Halis efendi
den sureti hususiyede Riyazii şehir Gelenbevî merhumun (Bürhan) ını 
felsefei islâmiye üzerine (Kadı Adud) m (Mevakıf) ı ile (Maverdî) nin 
(Hukuku idare) üzerine olan eseri meşhurunu tederrüs ettim.

§ Şurasını zikretmeden geçmiyeceğim ki: tatlı derslerde devletimizin 
eski teşkilâtı idariyesini tetkikebeni sevkeden Hakkı paşadır. Bilâhara Isviç- 
rede kâin Cenevrede istişrak meseleleleri üzerine nazarı dikkatimi celbe
den Mahmut Esat efendiye, fransızca melekemi herkesten fazla takviye
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eden tarih encümeni azasından Galip beyefendiye azamî teşekkür hissile 

borçluyum.
§ Ben Bizzat Ahmet Cevdet beyin 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 mektep gördüm. Bu kadar muharrir yazısı okudum. Hiç 
kimse, hiç bir muallim benim fikrimi şu zatlar kadar açamamıştır;

t — Ahmet Cevdet Bey: Terbiye ve iktisat makaleleri, avrupa teş
kilât ve mektepleri makaleleri bana şark ve garp muvazenesini verdi.

2 — Şemsettin Sami Bey: Kamusulâlamı sayesinde yüzlerce Türk - 
Müslüman meşahirini tanıdım.

3 — Ahmet Mithat Efendi: Kırk anbar ve Dağarcık mecmuaları, 
Beşairi sıtkı nübüvveti Muhammediye, müdafaa, Nizaı ilmü din saye
sinde yüzlerle hakayık öğrendim. Hocalarımın hiç biri bunların onda 
birini öğretemediler.

4 — Ebuzziya Tevfik Bey: Mecmuası, takvimi marifet kolleksiyonu, 
bunlardaki muhtel f İlmî ve edebî makaleler beni mekteplerden çok 
fazla terbiye etmiştir.

Fakat görüyorsunuz ki Ahmet Cevdet beyi birinci mertebeye koyuyo
rum. Ve kırk ile elli yaşım arasında bile onun makalelelerinden istifade 
ye lâyik çok şeyler bulduğumu bilirim.

§ Cenevre darülfünununda derslerini kemali inhimak ve merakla hattâ 
iyi hazmetmek için evvelden hazırlanarak dinlediğim esatize!

Tecrübi ruhiyat ve pedagoji hocamız (klapard) ile muhibbi İslâm 
profesör (Monte) yi, Istanbulda yapamadığım felsefei islâmiye tetebbüa- 
tının farkına varmadığım inceliklerini (ruhiyat diniye) ile vazıhan anlatan 
(Klornova) yı, tabiat ve kır terbiyesi mübeşşirlerinden (Ferriyer) i tek- 
rimatı faika ile yadederim.

Memeleketime ait kitabelerin kıraat ve halli zevkini de müsteşrik 
(Van Berhem) in notlarından aldığımı minneti mahsusa ile tezkâr ederim.

Darülfünunun Aula salonile hariçte Viktorya salonunda şark ve garp 
felsefesi üzerine verilen serbest müsahebelerin zevkile hâlâ sermestim 
beni bu salonlarda en çok cezbeden Türkiye ve şark seyehatleri hakkın- 
daki projeksiyonlu müsahebelerdir.

§ Niçe, Ceymis, Bergson felselerinin ana hatlarına ve cihan efkârında 
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yaptıkları tesiratın esbabına dair izahatı umumiye vermek üzere Paristenr 
Londıradan, kalyadan, Almanyadan, İsviçrenin muhtelif yerlerinden sureti 
mahsusada bu iş için çağrılmış ulemanın hitabeleridir.

Bu hitabeler mektep ve darülfünunlarda görülen pek fennî, pek müşkül 
klâsik şekillerden kurtarılmış, az çok meraklı her şakirdin hattâ umum 
orta halkın anlayabileceği üslûp ve surete konmuş şeylerdi. Bu munis 
şekillerde idi ki herkesi celbedebiliyorlardı.

§ Pariste tam dört ay kaldım. Merakım ötedenberi (terbiyetarih-felsefe) 
müsellesi arasında cevelân ettiği için bu mevzularda verilen ders ve 
müsahibeleri katiyen fevt etmemeğe çalışırdım.

1909 1910 da Pariste idim. Satı bey Parise geldiği zaman birbirimize 
sormuştuk. O en çok sorbonda Dante ile Vasterin derslerinden haz al
dığını söyledi. Ben de dersleri her kese fisebilullah açık olan «Kollej 
dö frans» dan hoşlandığımı anlattım.

Filvaki psikoloji müderrisi (Piyerjane) nın, filozof zBergson) un, mü
verrih maruf (Gabriyel Mono) nun, islâmiyetşinas (Şatelye) nin dersleri 
en çok alâkadar olduğum bahislere temas ediyor ve beni fevkalâde müs
tefit ediyordu. Bu büyük allâmeler önünde ne kuvvetli bir hamulei malû
mat ve istidatla oturmak lâzımdı. Ben buna bilmem malikmi idim? Fakat 
meraklı olanlar evvelce hazırlanırlarsa o fuzelanın ağzında bir kat daha 
lezzet ve kolaylık peyda eden mebahise yabancı kalmıyabiliyorlar.

Şlomberjenin «Istanbulun muhasarası» namındaki eserini tercüme eden 
ve vaktile bir mektepte de arkadaşlık ettiğim Nâhit beyin delâletile 
(Bugle), (Kuruvaze), (Langlova) ve (Senyobos) un derslerine epi devam 
ettim ve aklımın erdiği kadar çok çalıştım.

(Diirkhayem) m verdiği terbiye ve içtimaiyat derslerini yalnız bir defa 
ve kalabalık salonun uzak bir köşesinden güç dinliyebildim. Onun dersi 
Sorbon ve darülmuallimi âliye talebei asliyesine münhasırdı. Kartsız kim
seyi dershaneye kabul etmiyorlardı. Bir hile ile bir kere girebildim. 
Diğer müderrislerin dersleri umuma açıktı. (Dorkhayem) ın terbiye ve 
içtimaiyat notlarını hep hariçte takibe mecbur oldum.»

* * *

Cevdet'in bu kadarişinaslığı yalnız ölenlere mahsus değildir. O her 
zaman birlikte yaşadığı, çalışması tarzını ve eserlerini yakından gördüğü 
ve bildiği birçok arkadaşlarını da eserlerinde, hatıralarında hatta vasi
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yetnamesinde yaşatmak istemiştir. Meselâ vedaname denilmesi daha 
uygun düşecek olan vasiyetnamelerinden birinde bazı ilim adamlarımız 

için şu satırları okuyoruz [1]:
«Tarihî tetkiklerin henüz işlenmemiş kısımlarını açmak noktasından 

birkaç zatın hayranıyım: Evvela Ahmet Tevhit beyin, müteakiben bele
diye tarihi müellifi Osman Nuri, Türk tababeti tarihi müellifi Doktor Os
man Şevki, asrımızın şayanı hayret tezhipçisi Doktor Süheyl beylerin. 
Hele Edirne saraylarını ve Edirne tarihini fevkalâde mesai, daimî bir 
sabır ile ihya eden Doktor Osman Rifat beye gelince hürmetime payan 
yoktur. Şunu da söyliyeyim ki bu meçhul kudreti faaliyete getiren Süheyl 
beydir. Doktor Süheyl beyin beslediği merakın nevini. Türk ulemasının hiç 
biri temsil edememiştir. Meğerki bazı noktalarda Rifat Osman bey na- 
ziri bazı cihetlerde de muktedası olsun.

Süheyl bey îstanbulda ne kadar cami, kitabe, nakış, yazı, sütun, 
çeşme, mektep, dergâh, imarethane, kabristan, servi, çiçek, ağaç enmuzeci 
sayılır nefiseler varsa çoğunun evet! bu binlerce şeyin krokisini, fotoğ- 
rafisini, resmini çıkarmış ve hıfzetmiştir. Aşkın bu derecesini ben kimsede 
görmedim. Herhangi bir camii, bir tarihî zaviyeyi veya çeşmeyi, meşhur ne- 
faisten bir mürekkeatı, harikulâde bir çiniyi veya kadim ocak ve tavan enmu- 
zeçlerini sorunuz, elile yaptığı mübalâğasız on, yirmi, elli çeşit resim, kroki, 
fotoğraf, vesika çıkarır. (Kırk anbar) namını verdiği kırk, elli adet resimli 
defteri var. Bunlardan herbiri Istanbulun birerer İçtimaî dosyasıdır. Her 
mühim hâdise bir veya birkaç vesika ile tesbit edilmiştir. Nereleri gezdise 
resimli defterlerini yapmıştır. İznik defteri, Bursa defteri... ilâh, gibi Otuz, 
otuz beş yaşlarında olan bu harikulâde zekâya ben hayranım. Taşıdığı 
yüksek, dinî şefkat ve kadrişinaslık hislerile de misli yoktur. Şahsıma

[ 1] Cevdetin muhtelif tarihlerde yazılmış kısa ve uzun beş vasiyetnamesi vardır. 
Bunların aynen neşrinde bir fayda görmiyorum. Fakat bazı parçaları sırası geldikçe 
ve münasebet düştükçe bu eserde bulundurulacaktır. Ve bu suretle bu vasiyetnamele
rin hemen onda dokuzu neşredilmiş olacaktır. Ne gariptir ki, bu zat vefatından 27 sene 
evvel, yani daha 23- 24 yaşında bir gençken ve Cenevrede bulunduğu sırada vasiyet
name yazmıştır. Bu en eski vasiyetnamesine şöyle başlar : «Her an için ölüme 
karip bulunuyoruz, insan vefatından evvel vasiyetnamesini yazmalıdır. İhtimal ki 
ansızın gelecek ölüm yüzünden birçok şeyleri söyliyememiş, yaptıramamış olur. Bu 
mülâhazaya binaen ben de her hale karşı şöyle bir vasiyename yazarak beni 
- vefatım halinde - medfenime götürecek dostlarıma terke ve infazı muhteviyatım 
vicdanlarına tevdie karar verdim. 9 Kânunuevvel 1909. Evlâdı şarktan Ibni Sadi M. 
Cevdet»,



karşı da pek lûtufkârdır. İsterim ki bütün defterlerim, el yazılarım, mek
tuplarım, hatıralarım, vesikalarım tarihî meskûkât ve mühürlerim... ilâh 
bu zatin behemehal nazarından geçsin. Bunların bu zat kadar takdircisi 
olamaz. Pariste bulunduğu zaman millî kütüphanede okumadığı Türkiye 
tarihi ve eşelemediği seyatname kolleksiyonu kalmamış gibidir. Mimar 
Sinanın âsârile eski saray üzerine hazırladığı malzeme eğer biterse doktor 
Süheyl bu devrin değil, birçok devirlerin Evliya Çelebisi olacaktır 
Benim nazarımda bu devrin Evliya Çelebisi zaten odur. Fazla olarak 
ressam ve müzehhibdir. Metrukâtımın hıfz ve vakfında dindar olduğu 
kadar tarih aşıkı olan bu mücevher zekâda vasi olmalıdır [1].

§ Cevdet; vasiyetnamesinde, hatıralarında gıbta ettiği adamların adla
rını da zikretmeden geçmiyor. Yine bu vasiyetnamesinde «herkes ölecek
tir, bundan kurtuluş yoktur. Hüner; yaşanılabildiği müddette azami 
derecede hayır yapmakta ve eserler bırakmaktadır. Bütün dünyanın 
kıyamete kadar kalacak eazimını bir tarafa koyayım. Memlekette yetişen 
bazı müellif ve muallimlere bu yüzden gıpta ederim. Çünkü bunlar öyle 
eserler bırakmışlardır ki sık sık ve hiç değilse birerer vesile ile bir 
zümre tarafından olsun zikredilirler.

Ben kendi hesabıma Türklerden mevlit sahibi Süleyman Çelebiye gıpta 
ederim. O zat kadar her yıl birkaç vesile ile yadedilir kimse var mı ? 
Evliya Çelebi ile Kâtip Çelebiye, 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 
merdumun bıraktığı binlerle vakıf asarı nefise namını ebediyen ibka 
etmiştir. Koca Emirî. Tahir bey merhuma gelince : Onun yazdığı Osmanlı 
müellifleri elde olmadıkça Türkiyenin tarih, coğrafya, hukuk, tıp ve 
askerlik... mazisine ait eserlerden haber almak imkânı var mı ? Kâtip 

Çelebinin j;nam kitab kamusundan ancak arapça bilenler istifade 
edebilir. Osmanlı müelliflerinden ise arapça bilmiyen her Türk İlmî bir 
kâr alabilir. Mevlâ hepsine rahmet etsin.

[ 1] Doktor Süheyl Ünver ; Cevdetin bu arzularını tamamile yerine getirmiş 
metrukâtına dijer on üç arkadaşla birlikte vaai olmuş, bütün vesikalarını, notlarını, 
defterlerini birer birer tetkik etmiştir. Kitabın üçüncü kısmına fotoğrafları konulan 
vesikaları seçmiş ve siyakat hakkındaki eserini o tamamlamış, Uygur alfabesi hakkın- 
daki tetkiki de arkadaşı Rahmeti’ye o yazdırmıştır. Cevdetin azız ruhu şadolabilir.
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§ Darülmuallimin arkadaşlarımdan Hafız Kemal beyi birkaç meziyeti 
tibarile pek çok sever ve ağabey telâkki ederim....... öyle muazzam 
meziyetleri vardır ki, ancak benim gibi tam otuz yıl beraber yaşıyan 
bilir. Fevkalâde hayırhah ve pek şefkatli ve mübarek hasaili itibarile 
kendisine «melek» demekle otuz yıldır haz duyarım.

§ Diğer dostum ressam Şevket beydir. Şetaretin canlı heykelidir. 
Beni çok sever son selâmlarım.

§ Senelerce meclisi irfanına devam eylediğim ve tevccühlerine maz- 
har olduğum müşir Fuat paşa zade Esat beyefendinin birkaç noktadan 
meftunuyum. Bu âlicenap, intizamperver, dindar ve vefâkâr zate vefatım
da son tazimatımın arzını rica ederim. Meclislerine devam eden kıymetli 
dostlarımı kendileri bilirler. Vefatımda son tekrimatımı tevazuan kendileri 
tebliğ ederler. Hususile meleksiret Keramet beyfedile sıhhatimle pek 
çok alâkadar olmuş olan aziz dostum doktor Bürhan beyfendiye son ve 
ebedî selâmlar.

§ Beyazıt kütüphanesi müdürü İlâhî haslet, yüksek üstat İsmail Saip 
efendi hazretlerinin ellerinden öperim. Beni hayır dua ile yadetsinler.

§ Beyazıt camii şerifi imamı evveli kibar, zeki, vefakâr dostum hafız 
Halid efendiye Hidiv Abbas paşanın zamanında Kahireye davet edilerek 
veliahde senelerce mürebbilik ve divanı Türkî kaleminde riyaset ifa eden 
merhum cennetmekân dostum Said beye ne kadar ağladığımı bilirler ve 
beni müştereken kaybettiğimiz bu aziz ve eşsiz dosta sadakatim sebebile 
çok severler. İsterim ki hafız Halid efendi ruhnevaz sesile senede bir 
defa ruhuma mevlûd okusun. Ve Said bey merhumla beraber beni yad 
etsin. Istanbulda Vefa; elyevm böyle birkaç yüksek ruhta tecelli 
etmiş ve kalmıştır.

§ Doktorlardan Osman Şerafeddin, Süreyya Hidayet beyleri hürmetle 
yadederim,

§ Eski talebemden ve elyevm muallimlerden Şahap Nazmi, Nurullah, 
Kelender yurdu müdürü Zeki beyleri ebedî hasretle selâmlarım. Hocaların» 
unutmasınlar.

§ Riyazii şehir Emin beyfendi, Darülfünun kütüphanesinde manevî 
babam ve kıymetli müşevvikım meleksiret Sabri bey, mezkûr kütüphane 
müdürü Fehmi bey, meskukât mütehassısı ve insaniyet melâikesi Ahmed 
Tevhid beyfendi, eski arkadaşlardan, elyevm talim ve terbiye dairesi 
azasından İhsan bey, tarih aşkının heykeli Mükrimin Halil bey, Darülfünun 
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müderrislerinden istişrak vadisinde en derin derecelere vasıl olan Şera- 
feddin ve Kilisli Rifat efendiler, üstad Ferid bey ilim sahasında pek çok 
hürmet ettiğim zatlerdir.

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

§ Eski talebemden Viyana ve Kolonyada tahsilde bulunan müfettiş 
Fuat ve Hayrullah beylerle Viyanada mehcur ve metruk dostum Aziz 
beye son selâmlarım. . .

§ Evkaf dairesinde İzzeddin, defterhanede muavin Mazhar, hazinei 
eerak muavini Musa beyler tarih aşkımı en çok beslemiş mübarek şahsi
yetlerdir. Hususile Topkapı müzesinde İzzet ve Lutfi beylerle müdürü 
Tahsin beye ne kadar minnettarım. Tahsin beyefendi aşkıma hürmeten 
lopkapı müzesinin tekmil vesikalarını, Tarihî defterlerini göstermek 
lûtfunda bulundular. Bu yüksek ruhlu zata ebediyen minnettarım.

§Elyevm Üsküdar orta mektep müdürü insaniyetşıar Feridun Beyefen
diye kemali ihlas ve şükranla hürmetlerimin iblâğı son derece matlûbum- 
dur. Çölde ot bitirmek, cehennemde cennet ibda etmek hasletine malik 
olan bu zatı bir çok insan yakından bilmez ve «serttir, geçimsizdir.» 
diye zemmeder. Ben onu, bunu bilmem. Meclubu ve takdirkârıyım. Vefatım
da bu zata vasiyetnamemin temamen kıraatile icrasının teklifini niyaz 
ederim.

§ Asrımızın celi hatta rakımı üstat İsmail Hakkı beyin tazimle ellerin
den öperim.

§ Kitapçılık sahasında Şark kütüphanesi sahibi Hüseyin, İkbal 
kütüphanesi sahibi Hüseyin, sahaflarda hafız Ahmet, Raif, Rıza Nas- 
rullah, İsmail ve Mahmut efendilerle samimî irtibatım vardır. Hele 
Şark kütüphanesi sahibi (Hüşeyin) imi fevkalâde severim. O da beni 
çok sever. Şehname ile Din dersleri nam eserlerim onun yeddiemanetinde 
mahfuzdur. Sahaflarda aziz dostum Raif, ne munis ruhtur, ne masum 
kalptir. Raif; kimseye göstermediği itibarı bana gösterdi. Benim bilmedi
ğim bir çok yazmalarla kütüphanemi besleyen bu mert, ömründe hile 
nedir? Düzen nedir? Yalan nedir tanımamış olan bu lekesiz elmaspareye,. 
bu asil ve hayırhah dostuma minnettarlığımı nasıl izhar edeyim bilmem?»

İşte görülüyorya bir ilim adamı olan Cevdet kendisinden önce ölen ve 
kendisile beraber yaşayan diğer ilim adamlarının kitap aldığı kimselerin
de birer vesile ile hizmetlerini ne güzel takdir ediyor. Onların adlarının 
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da kendisininki ile birlikte yaşaması için ne iyi şeyler yazıyor. Bu zatlar 
namına benden de Cevdetin aziz ruhuna binlerce hürmet ve takdis olsun.

• • •

Buraya kadar verdiğim izahatla Cevdetin yetişmesi tarzını, okuduğu 
ve öğrendiği bilgilerlerle dilleri ve ihtisas kazanmış olduğu bilgi şubelerini 
kâfi derecede anlatmış oldum sanırım. Bilgilerini ve ihtisaslarını aşağıda 
adlarını sayacağım eserleri ve makaleleri bir kat daha gösterecektir.

Yalnız bir cihet kaldı. O da Cevdetin ilmi şahsiyetini ve kudretini 
daha iyi gösterecek vesikalar neşridir. Bundan dolayıdır ki Cevdetin 
ilminden, ihtisasından istifade içinbazı vekâletlerle ilim cemiyetleri ve ilim 
adamları hattâ müsteşrikler tarafından sorulan birtakım suallere verdiği ce
vaplar hakkında Lir kaç söz söylemek ve bazı örnekler göstermek isterim:

Avrupada ve burada eser ve tez yazmak için müracaat eden yerli 
ve yabancıların hepsinden bahsetmiyeceğim, uzun sürer.

Bunlar arasında mısırlı bir gencin müracaati oldukça uzun bir ma
cera geçirmiş olduğu için onu kaydile iktifa edeceğim: İbrahim Cuma 
adında Kahire üniversitesinden mezun bir genç, Mısırlıların Türklerle 
ve Mısırın Anadolu ile tarihî ve siyasî münasebetlerine dair bir tez 
yazmak istemiş ve aklına İstanbul darülfünununa müracaat gelmiş. Arapça 
bir mektup yazmış, bu mektup darülfünunu, Türk tarih cemiyetini dolaş* 
tıktan sonra bir şey denilmiyerek İstanbul Vilâyetine tevdi edilmiştir.

Vilâyete gelen bir kâğıda herhalde bir cevap verilmek lâzım. Düşü
nülmüş, taşınılmış o zaman tarihî evrak tetkik heyetinde çalışan Cevdete 
bu mektubun tevdii münasip görülerek kendisine şöyle bir teskere 
yazılmıştır:

Kahireden İbrahim Cuma imzasile İstanbul üniversitesine hitaben 
yazılıp vilâyete gelmiş olan arapça bir mektup gönderilmiştir, İstenilen 
malûmat ve izahatın verilmesi hem memleketimizin menfaati hemde bir 
ilim adamını intizarda bırakmamak için elzem bir keyfiyettir. Zatı alilerinin 
bu gibi İlmî müracaatlara karşı bilginizi esirgemediğiniz vilâyetçe şükranla 
görüldüğünden mektup sahibini ikna ve memnun edecek şekilde malûmat 
verilmesi veyahut müracaat edebileceği mehazların tavsiye edilmesi tak
dirinize bırakılmıştır. Lütfedilecek malûmatın doğrudan doğruya mektub 
sahibine gönderilmesi arzu edilmediği takdirde vilâyetçede bunun gönde
rilmesi mümkündür. Hangi cihet muvafık görülürse o suretle icabına 
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tevessül ve müsaraat buyurulması rica ve bilvesile teyidi hürmet olunur 

efendim.
İstanbul Valisi namına muavin

Ali Rıza

Cevdet; Mısırlı gencin istediği malûmatı ve me’hazları arapça yazarak 
doğrudan doğruya göndermiş ve Üniversitenin de türklüğün de yüzünü 
ağartmıştır. Bu vesikalar evrakı arasındadır.

§ Kudretli ediplerimizden ve muharrirlerimizyen Ali Canibin şu mek
tubunu da gerek kullanılan hürmetkar lisan, gerek sorulan mevzu hak* 
kında bir fikir husulüne medar olmak üzere aynen neşrediyorum:

Fener bahçe 13 Şubat 1920

Pek sevgili kardeşim efendim.

Fransada yeni bir kitap intişar etmiş (Le principe des nationalités) 
(renejoanne) namında bir müellif «millet» ve «milliyet» mefhumları üzerine 
tetkikat yapmış. Bilhassa bizim için son derece enteresan bir kitap. Bunu 
arkadaşlardan biri almıştı. Bende ariyeten aldım. Fakat şimdiye kadar 
okumak nasip olmamıştı. Çarşanba günü mektepten dönünce bu pis 
yağmurlu ve kapalı günlerde evime hapsolunmak mecburiyetini hissettim. 
Teşekküre şayandır ki hasta sinirlerime pek ziyade sui tesir icra eden 
mağmum saatleri bu kitabı okumakla neşelendiriyorum.

İbrahim Alâettin bey bendenizden «tedrjsat mecmuası» için yazı iste
mişti. Bu eserden de istifade ederek «milliyet» umdesinin mahiyetini 
yazacağım. Çocuklarımız böyle şeylere pek teşne. Zaten bizimde birinci 
vazifemiz — mürebbî sıfatile — bu olsa gerek.

Kitapta bir bahis gördüm: Milliyet duygusunun Fransada inkişafı. 
Bilhassa müellifleri, şairleri, edipleri nazarı itibara alıyor. Güzel bir ta
rihçe yapıyor. Aklıma zatı âliniz geldiniz. Tahkikde üstadane ve musır- 
rane kudretinizi bilirim. Gerçi memleketimizde avrupada olduğu gibi 
vesaik etrafile bulunamaz. İktitaf edilemez. Fkat bu müşkülü müstesna 
azminiz mutlaka yener. Haddim değil ama müsaade buyurunuz zatı ali
nizden bir mühim ricada bulunayım. Yine haddim değil ama, müsaade 
buyurunuz bu ricamda inat edeyim. Bize «Türkiyede milliyet duygusunun 
inkişafı»nı lütfediniz. Hem mektepteki şakirtleriniz hem biz tilmizleriniz 
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istifade edelim. Bu pek kıymetli bir ilmi ziyafet 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 kadarda zatı aliniz — ümit 
ederim ki bendenizi mahzun etmemek için — işe karar vermiş ve hatta 

başlamış olursunuz.

Arzı ihtiram eder. Ellerinizden, gözlerinizden öperim kardeşim efendim.

Cevdet’in bu mektup üzerine ne yaptığtmı tahkik ve tevsik edemedim. 
Esasen buna lüzum da yok. Maksat; Cevdetin ilmi kıymetini, hakkında 
kullanılan hürmetkar lisanı göstermekti.

Ali Canibin diğer bir müracaatını daha — Cevdetin vesikaciliğini 
bildirmek maksadile — neşredeceğim.

Bıraktığı hatıralardan, vesikalardan anlıyoruz ki Cevdet kime ne 
yazmışsa onun müsveddesini ve kimden yazı ve mektup olarak ne almışsa 
onu hattâ zarfile birlikte saklamış ve müsveddenin başına; filâna yazdığım 
.... dır, yahut (alandan aldığım .... dır diye üzerine ayrıca şerh 

vermiş ve hususî aile mektuplarını bile bu usulden istisna etmemiştir. 
Bu güzel âdet sayesindedir ki bugünbiz Cevdetin hayatını, çalışma tarzını, 
muhabere ettiği kimseleri, temas eylediği meseleleri kolaylıkla öğreniyoruz, 
İşte şimdi nakledeceğim fıkralar Cevdetin bu âdete ne derece riayet 

ettiğini ve karakterini göstermek itibarile neşre lâyık görülmüştür :

«Müfettişlerden ve eski arkadaşla*undan Ali Canip bey; Şair Utbî 
kimdir? Tarihi ne mahiyettedir? İbni Hallikânın (Vefeyat) ında yok dedi. 
Cevap veririm diyerek eve geldim.

İbni Hılikânın Mahmut Sebüktekin Yemini maddesinde şairin ismi ve 

eseri ve üslûbundan on satırlık bir nümune mukayyet olduğu ve bu 

eserle Vassaf tarihinin secillere garkedilmiş iki tarih olduğunu mufassalan 
yazdım. Utbi ve Vssaf tarihleririn hangi kütüphanelerde bulunduğunu, şa- 

rihlerinin kimler olduğunu, Türkçeye ne zeman tercüme edildiğini dahi 
beyan ettim. Mektup üç sahifedır. Müsveddesi olmadığı için okuduktan 
sonra iade eylemesini yahut istinsah ettirerek bana yollamasını rica 
ettim. Aziz dostum ihmal etti. Hiç birini yollamadı. İlmî yazılarımın 
ziyamı istemem. Bunun bu şekilde ziyama acıdım. Bu defterime ancak 
mektubumun mevzuunu nakledebildim. Vefakâr dostum ben öldükten
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sonra ruhumu rahmetle yada vesile olacak bir mektubuma maliktir. Bu 
fikiler teselli buluyorum. Mart 1928

Ali Canibin daha böyle birçok müracaatları vardır. Çok arzu eder
dim ki öldükten sonrada bu değerli zat Cevdet hakkındaki kanaatini o kud
retli kalemile yazsın. Ne yazık ki bir satır yazı bile alamadım.

§ Cevdet'in Maarif vekâleti müzeler umum müdürü Hâmid Zübeyirle 
de birçok muhabereli vardır. Bu zat Cevdete çok şeyler sormuş, Cevdet 
de ondan resmî işlere, hazinei < vrakta tetkikata ve maaşlarına dair çok 
şeyler rica etmiştir. Bu muhabereler ve mükâtebelerin İlmî olanları ve 
umumu alâkadar edenleri hakkında bir iki örnek vereyim:

Hamid Zübeyir’in şu : «Çoktanberi Avrupedaki halk terbiyesi cereyan- 
larile alâkadar oluyorum. Yazılarım Türk yurdunda çıkacaktır. Ocak 
bendenizden bu hususta bir musahabe istedi. Türkiyede mektep haricinde halk 
terbiyesi için eski teşebbüsleri kimler yapmıştır? Bu hususta bendenizi 
tenvir buyurursanız çok müteşekkir olurum. Bilvesile derin hürmetlerimi 
sunarım üstadım efendim.» 2 4 934

Bu dört satırlık mektup üzerine Cevdet'in dört sahife değil, kırk sahi- 
felik uzun bir makale ile cevap vermiş ve bu makalede halk terbiyesine 
asırlarca hizmet eden mektepleri, medreseleri, tekyeleri, diğer bütün 
İçtimaî, sıhhî ve İktisadî teşekküllerimizi, ve millî sporlarımızı bütün taf- 
silâtile anlatmış olduğunu görüyoruz. Hâmit Zübeyrin bu mevzu etrafında 
konferans verip vermediğinim ve bu makaleyi neşredip etmediğini tahakik 
edemedim. Fakat herhalde neşre değer ve neşredilirse ufak bir risale 
olabilir. Bu; Hâmit Zübeyrin himmetinden beklenir. Aynen kitaba derce- 
mediğim için müteessifim.

Dört satırlık bir müracaata hasta halinde 40 sahifelik bir risale 
ile cevap veren ve o ane kadar kimse tarafından toplu bir halde bahse
dilmemiş olan bir mevzuu bu suretle toparlayıp yazan Cevdet herhalde 
ve her zaman takdire değer.

Yine Hâmit Zübeyr 18 12 1931 tarihli bir mektubunda: «Şinasi lügati 
hakkında ne biliyorsunuz? Bu lügatin 13 cildi Peştede bulunmuştur. Ben
denizden izahat istiyorlar, lütfeder misiniz?» dimesi üzerine Cevdet şu 
mektupla bakınız ne mukni, ne doyurucu bir cevap vermiştir:

Azizim Hâmid ;

Lûutfnamenizi on gün evvel aldım. Halli arzu buyurulan (Lügati Şinasi) 
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meselesi için eski notlarımı karıştırmıya başladım. Lügati Şinasi’nin 13 
cild olarak Peşte kütüphanesinde bulunduğunu merhum Ebüzziya Tevfik 
bey 50 yıl evvel (Nümunei Edebiyatı Osmaniy) sinde söylemiş ve eseri 
Şinasiye isnad etmişti. Bunu bilirsiniz sanırım. Yirmi sene evvel de 
Ahmed Cevdet beyfendi, Türk dilinin sadeliğini herhesten ziyade bir 
umde şeklinde ortaya süren ve İkdam gazetesinde otuz yıl maka
leler yazan, bugün ismi pâki olsun yadedilmiyen bu büyük ruhlu 
adam Peşte Cemaati Islâmiye reisi mi, yoksa (Gülbaba) türbedarı mı her 
neyse fuzalâdan Abdüllâtif efendiye müracaat etmiş. Efendi (Lügati Şinasi) 
denilen bu kitabın 12 defter üzerine mürettep olduğunu Peşte kütüpha
nesinde tetkik edip Cevdet beye bildirmiş. Bu; işin ilk safhası. Bilâhare 
Harbi umumî esnasında bu eser Abdüllâtif merhum tarafından istinsah 
edilerek bir sureti Darüfünun edebiyat fakültesi kütüphanesine konmuş, 
veya konmak üzere satılmış- Bunu bendeniz yedi sene kadar evvel göre
rek Darülmualliminde «Şinasi ve Avrupa ile ilk teması» namile 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. Lûgatların ekserisi 
Türkçe, hem orta Asya Türçesi yâni Çağataycadır. Demek ki Garp-Osmanlı 
Türkcesile değildir. Peşte kütüehanesindeki aslından 10 nisan 1332 de 
istinsah edildiği 12 inci defterin sonunda mukayyettir. Aslı 13 defter 
olup istinsahta 12 deftere sığdınImıştır.

Bizim Şinasinin Çağatayca lügat tertip etmiye iktidarı olmakla beraber 
ihtimal, zayıftır. Zira metin Farisidir. Bahusus nasıhın kimin emrile 

yazdığı sarihan yazılı olduktan sonra bu ihtimal de kalkar. Zira aslında 
13 üncü cildin nihayetinde 1264 senei hicrisinde Tahranda Fransa 
sefareti münşisi, kâtibi (Mirza Agay Şuşi) nin emrile itmam edildiği ve 
1278 de ayrıca istinsah edildiği musarrahtır. Fransa Devletinin Tahran 
sefaretinde kâtip olan bu zat ne himmetli imiş ki bunu yazdırmış. Müel
lifi meçhul bir İranlı olması muhtemeldir. Şunu da arzedeyim ki 1264 

tarihinde Şinasi hocam Selim Sabit merhumla beraber Pariste okuyor
lardı. Ve şinasi çok gençti. Şinasinin mektupları o tarihi isbat ediyor.

Lügati Şinasinin hatimesini aynen yazıyorum :

Demek ki nasıhı tenbel veya eserin aslı güç okunaklı imiş ki kâtibin 
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canını dudağına getirdi, yâni az kalsın canını çıkaracaktı diyor. Sonra 
gelen satırlar şunlardır :

‘ ü'ji

Ojbi— »3^' Uj'* -^c—'J ^klı 4l J fi —J

. *_51 »

Eserin serlâvhası :

Dedimya, lûgatlar ekseriya çağatay Türçesiledir. Fakat tarifat ve 
izahat hep farisidir. Yani eser Türceden farısiyedir. Ve Alişerin asarında 
geçen Türkçe tâbirleri kanlılara öğretmek için yazılmıştır.

Fransanın büyük müsteşriklerinden (Pave Dökortey) in uygurca mev- 
ludu şerif ve (Babir) le (Nevayı) nin kullandığı lûgatlara yani Türkçe 
kelimelere dair bir kamusu olduğu gibi (Barbiye Dömeynar) ın da bir 
kamusu vardır.

Pave; üstadım ve dostum Şinasi Pariste iken çok istifade ettim diye 
yazar. Ebuzziya belki bundan istidlâl ile Peştedeki eseri Şinasiye isnat 
eylemiştir.

Lügati Şinasinin hatimesi Nevayinin şiirlerinde geçen ve fakat mânası 
lâyıkıle malûm olmıyan kelimelere tahsis edilmiştir. Arank Nevendi; ve 
Alişirin j MJ) da geçen Çabun, Hale, Arusek,Suçi; inde
geçen nebtaş ( jj-u.C-İjk—) inde geçen Badurgan gibi.

Eserin on birinci defterinde Şart maddesi ' üzerine verilen izahat ile 
Alişirin eserlerinden alınmış şevahit nazari dikkatimi celbetmiştir.

Keza Salor türkmenleri üzerine ( I harfinde verilen on dört satır
lık farisî izahat meçhul müellifin vukufunu gösteriyor. Müellif oralardan 
olmasa bunları bilemez sanıyorum. Keza (j o) maddesinde türe kelimesi 

üzerine verilen izahat ve Cengizin yasası vesair lüğatlar mühimeir.

On ikinci cilt (jL;-) kelımesile başlıyor. Sasaniler zamanında yetişen 
bu meşhur Rum mimarının tercemei hali şerhediliyor. Bu defterin sonu 

şeklindeki türkçe kelimelere dair farisî tarifat ile biter. En 

son harf olan (j)maddeleri arasında ve türkçe ( fi ) ayrıca nazari dik
katimi celbetti.
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Edebiyat fakültesi yazmaları arasında 1171 eski ve 555 yeni numarada 
(¿jUUlp serlâvhalı bir lügat kitabı daha vardır. Bu, hep bildi*
ğimiz kamuslar gibidir. Yani arabî ve farisîden Türkçeye. 314 yaprak 
teşkil eder. 9,5X15 hacmindedir. Bunu evvelâ vücude getirmiye başlayıp 
iki bap ve yirmi faslını yazınca vefat eden Şinasî namında Kastamonulu 
bir müellif imiş. Kalan yirmi beş bap ile 675 faslı yazan yine Kastamonulu 
Cağfer bin Hacı Davud imiş, itmamı 934 senei hicriye şevvalindedir. 
Demek ^^2. ¿.i! asıl budur. Ebüzziya Tevfik bey eseri görmeyip işitmiş 
ve yanlışlıkla bizim Şinasîye isnad etmiş. Kastamonulu Şinasî’nin eseri 
vaktile bana satılmak istenildiği halde alamadığım kitabın diğer bir nüs
hasıdır ki, bilâhare Darülfünun satın almıştır.

Şimdi bir şüphe: Niçin Peşte kütüphanesindeki cJ) Şinasi
ismini taşıyor? Bana Darülfünun yazmalar muhafızı Sabri bey de bu suali 
sordu. Dedim ki, unvanı yanlış okuyorsunuz. Şinasî ; bir isimdir. Sonun
daki (ü) nisbet yasıdır. Halbuki kelimesini ayrı ve^.L— kelimesini de 
ayrı okur ve ye nisbet değil, masdar manasını veriseniz mesele hallo
lur. Yani CJÜ = lügat bilgisi, lügat ilmi manası çıkar, dedim.

Hulâsa kardeşim bundan sonra Peştedeki kitabı lügat ilmi, lügat kitabı 
manasına olarak CAİ diye okumalıdır, fariside böyle terkipler 
vardır: gibi.

Nasıl buluyorsunuz? insanı doyuracak, çok münakakaşayı ve yanlış 
muhakemeleri mucip olmuş olan (Lügati Şinasi) meselesini kökünden kesip 
atacak bir izahat değil mi? İşte Cevdet eline aldığı bir kitabiyat mesele
sini böyle halleder. X inci Paragrafta bunun emsali izahata tesadüf edeceğiz

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

Cevdet’in tetkikatının kıymeti anlaşılabilmek için aynı eser hakkında 
başka birisi tarafından Tarama dergisine yazılmış izahatı da Burada 
bulundurmayı münasip gördüm. Bu suretle bu eser hakkındaki bütün 
tetkikat bir araya toplanmış oluyor: 69 uncu sahifede deniliyor ki:

«Lügati Şinasi: Ebüzziya Tevfik bey, Şinasi hakkındaki yazılarında 
Şinasî’nin büyük bir (Kamusu Osmanî) hazırladığından, bunun mühim bir 
kısmının yazılmış olduğundan bahsetmiş, bu eserin kısmen Budapeşte 
Millî kütüphanesinde bulunduğunu yazmıştı. Büyük dünya harbi sırasında 
eski maarif nazaıeti bu yazma esererin bir kopyesim aldırmıştır. T D. T. 
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cemiyetinin kütüph aresirde bu kopya vardır. Yazık ki, bu kitabın kopyası 
alınırken aslından müellifin ismi, telif tarihi, telif mahalli gibi malûmat 
nakledimemiştir. Aslının dört ciltten mürekkep olduğu ve birinci cildin 
1337, ikinci cildin 1338, üçüncü cildin 2419, dördüncü cildin 2420 sahifesi 

olduğu kap kâğıdına kurşun kalemle yazılmıştır. Bu sebepten istifade 
imkânı pek azalmıştır. Eser Çağatayca kelimelerin farsça karşılıklarile 

izahattan ibarettir. Bunun İbrahim Şinasî’nin eseri olmadığı anlaşılıyor. 
Ebüzziya Tevfik beyin tarif ettiği lügat ile bu eser arasında hiç müna
sebet yoktur. İhtimal ki aynı mahlası taşıyan bir başka adamın yazdığı 
Çağatay-Farisi lügatidir.

* * •

Maarif Vekâleti, talim ve terbiye dairesi, Türk Tarihi Tetkik Cemi
yeti gibi resmî makamların Cevdete müracaatlarile onun verdiği İlmî 

cevaplar hakkında da — hiç bir mütalâa yürütmiyerek, çıkarılacak hökmü 
okuyuculara bırakarak yalnız — örnek olmak üzere birkaç vesika derç 
ediyorum.

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

146

Muallim M. Cevdet Beyefendiye
Muhterem Efendim;

Piri reis tarafından Hicrî 919 [Milâdî 1513] tarihinde tanzim edilmiş 
olup bugün İstanbul müzesinde mahfuz bulunan Atlantik haritasının yap
tığı devirlerde Garp haritacıları tarafından vücude getirilmiş yine atlan- 
tik sahillerini gösteren bir haritaya memleketimizde resmî bir müessesede 
veya hususî ellerde tesadüf buyrulup buyurulmadığının müşarünileyh piri 
reisin ahfadından hayatta kim varsa adresinin lütfen cemiyetimize bildi
rilmesinin rica eder hürmetlsrimi teyit eylerim, efendim. 26/12/1932 

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti
Reisi

Yusuf Akçura
3
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Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Riyasetine

Efendim

Piri Reis hakkında yazılmış olan 12 12 1032 tarih ve 146 numaralı 
tahriratı alilerini hürmetle aldım.

1 — [Piri Reis] in Hicrî 919 ve Milâdî 1515 tarihinde tanzim eylediği 
[Atlantik] sahillerini gösteren bir haritaya memleketimizin resmî müesse- 

selerinde ve hususî ellerde tasadüf etmedim.

2 — [Piri reis] in] ahfadı hakkında resmî bir vesika görmedim. An
cak tarihşinas bahriye binbaşısı merhum Saffet Bey bir gün bendenize 

Piri reisin ahfadından bir kaç zata Üçüncü Sultan Selim tarafından müs 
tevfa maaş bağlandığını gösteren bir haç kaydi hususî defterlerinden oku
muştu. Merhum iyi siyakat bilmediği için bahriye tarihine ait malî he

sapları bendenize okutur ve tercüme ettirirdi. Bu maaş meselesi merhu 
mun çok hoşuna gitmiş olacak ki [Piri reisin hatırasına Selim Salis ne 

kadar hürmetkar] demişti.

3 — Saffet Bey, her halde bu kaydin ya resmî bir varakasına veya def
terine tesadüf etmiştir.

Şayet şimdiye kadar sual buyurulmamışsa bir kere de Bahriye hazi- 
nei evrak müdürü Ali Haydar Emir Beyden istizahı muvafıktır sanırım.

4 — Piri Reisin ahfadını kolay bulabilmek için acizlerinin hatırına şöyle 
bir tedbir geliyor. Yövmi gazetelerin ilk sahifasında olmak, taltifkâr bir 

arayış mânasını andırmak şartile üç dört satırlık bir ilân neşretmek cemiyeti 
âlileri için de bir şeref teşkil edecek. Bu ilân iri harflerle bir ay kadar 

neşredilirse maksat husule gelir. Ve sanırım ki her gazete de bu vatanî 

ilânı iftiharla derceder.

Bu vesile ile hürmetlerimi arzederim efendim.
Muallim

3/ Cevdet
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Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Reisliğine

7 Sayılı 23-1-1934 tarihli tamimin cevabıdır:

Millî kütüphaneyi Türk tarihine ait kitaplarla zenginleştirmek fikrile 
ve (İbni Sina, Fârâbî, Elbirunî) gibi eski Türk alimleri tarafından yazı
larak Türklerin ilmü fenne yaptıkları büyük hizmetleri tebarüz ettirecek 
mahiyette olan eserlerin zikredilmesini emretmek suretile yazılan bu ta
mim, bütün alâkadarlara yollanmış olduğu cihetle gerek mezkûr filosof- 
lann yazdıkları eserler, gerek Türk tarih ve medeniyetini alâkadar eden 
diğer kitaplar zannımca şimdiye kadar cemiyeti âlîlerine iş’ar edilmiştir. 
Bendeniz hasseten pek mühim gördüklerimi arzedeceğim:

1 , 2 — (Elbirûnî) nin (Kanunî Mesudî) ve (Elâsârülbakiye) sinin met
ni aslîlerinin aynen tâb’î ve türkçeye terceme ve tahşiye şartile neşri 

1 ürkiyenin namus borcudur. Ehline malûm olduğu üzere Elbirûnî Türk 
kavminin (Hey’et) ilmindeki ibdaını en evvel ortaya (Kanunî Mesudî) sile 
koymuş bir dahîdir. Fatin bey bunun terceme ve tahşiyesine kadirdir, 
zira hem Şark heyeti tarihine hemde Arapçaya aşinadır.

İstanbul kütüphanelerinde bulunan ve Türk medeniyeti hadimlerinden 
bütün Avrupa ve Amerika bilgi yurtlarında yüzlerimizi ağartacak olan yaz
ma eserler, birer birer Alman, Fransız, Rus müsteşrikleri tarafından istin
sah ve fotografiye edilmektedir.

Son altı yedi sene içinde yalnız Almanya müsteşrikleri cemiyetinin 
kopye ettirdiği muhalledat düzüneleri geçti. Bu gidişle Türklerin neşrey- 
leyeceği eser ve bundan doğacak şeref, hemen kalmıyacaktır. Bu cihetle 
Maarif Vekâleti Celilesinin isticali hemen yerindedir ve lekelerimizi silmek 
mahiyetindedir.

3 ,4 — (İbni Sina) nın (Tekâmüliye) fikrini en mutedil şekilde izah 
eden ve avrupa darülfünunlarının Şark felsefesi derslerinde mevzu teşkil 
eden (Hayy ibni yakazan) risalesinin ve dört asır kadar Avrupa darül
fünunlarında okutulan (Elkanun) ismindeki muazzam tıp külliyatının (He
kim Mustafa efendi) tarafından 172 yıl evvel yapılan tercemesinin (1179 
Hicri).
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5 — (İhvanüssefa) cemiyeti felsefisinin (Elresail) namı altındaki kül

liyat felsefesi tercemesinin.
6 _  (Fârâbî) nin Aristo ve Eflâtun felsefelerine dair metinlerde 

haşiyeleri tercemesinin.
7 ,8 _  (İbni Fudlan) ın Arapça seyahatnamesinin, müverrih (Mesudi) 

nin (Mürücüzzeheb) nin.
9 ,10 — (Has Hacib) in Türkçe (Kodatkobilik) nin, Kaşgarlı (Mah- 

mud) un arapça (Divanı Lügatütürk) ünin.

II — (Nizamülmülk) ün (Siyasetname) sinin.
12 — (Kublay Han) sarayını ziyaret ve o zamandaki Türk teşkilâtın

dan bahseden (Kilyum Robrok) seyahatnamesinin,
13 , 14 — (Naşiri Tûsî) nin (Zeyci İlhanı) sile (Hendese) sinin,

15 — (Reşidüttin) in (Camiüttevarih) inin Türk kabilelerine dair 
kısmının,

16 — (İbni Fadlullahı Ömeri) nin Ayasofya kütüphanesinde mevcut 
(mesalikül Ebsar) adındaki muazzam hamusunun Türklere dair fasıllarının, 
(Sonraki eserlerin en mühim mehayi budur.)

17 — (Aybey)oglu (Salâhattin Halil) in otuz ciltlik (Elvafi) adındaki 
tarihî kamusunun bizce tamamile meçhul Türk meşharine dair fasıllarının.

18 — (Kemalettin Ibnünnedim) in (Halep) tarihindeki Türk meşahirine 
dair kısımların,

19, 20 — (Aynî) tarihile (İbni Hacer) kamusunun Türklere dair ka
yıtlarının,

21 — (Elmakrizî) nin (Elhıtat) ında Türklere dair fasılların,

22 , 23 — (İbni Bibî) ile Aksaraylı (Abdülkerim) in (Selçuk) tarihine 
dair Farisî eserlerinin (ki Ayasofya ve Hatice sultan kütüphanelerinde eş
siz nüshaları vardır.)

24 , 25, 26 — (Kâtip Çelebi) nin 1066 tarihine kadar gelen Türk 
üdeba ve ülemasmın adlarını üç yüz yıldanberi bütün şark ve garp mah
fillerinde tanıtan ve Türk tarihinin İlmî, askerî, sınai, edebî, felsefî 
ilâh.,. menbalarını haber veren (Keşfüzzünun) adındaki biblografya kamu
sunun (ki bir sene evvel Maarif vekâleti tarafından neşrine teşebbüs 
edilmişken maalesef vazgeçilmiştir) bu kamuse İsmail paşa tarafından 
yazılan zeyl ile birlikte yine (Kâtip Çelebi) nin (Süllemülvüsul) adın
daki pek mühim tarihî eşhas kamusunun.
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27 — (Ahiler) teşkilâtına dair metinlerin aynen tab’ı ve tercümaleri- 
ı::u de İlmî haşiyelerle birlikte ilâvesi elzemdir.

Ç; 1 — Türk müverrihi (Neşri) nin ikinci (Beyazıt) zamanında yazdığı 
7 ürkçe tarihin,

2 -- (Silâhtar Mehmet ağa) nın Türkçe tarihinin na tamam bırakılan 
üçüncü, dördüncü ciltlerinin,

3 — (Hüseyin Kâzım bey) in (Lügat) kitabının na tamam bırakılan 
diğer cildlerinin,

4 — (Evliya Çelebi) seyahatnamesinin na tamam bırakılan 9 ve 
10 uncu ciltlerinin de metni aslîlerile (aynen tab’ı), Türk medeniyeti na
mına şarttır.

5 , 6, 7, 8, 9 — Meşhur (Von le coq) ın (Kara Hoca ve Turfan) ati- 
kıyatına dair eserlerile (Bang, Hirth, thomsen, Barthold) ın Türklere 
dair pek malûm eserlerinin tamamile Türkçeye tercümesi lâzımdır.

Hülâsa: Tarihe mal olan kitaplarla vesikaları tercemede bir İlmî kıy
met bulunmak ve avrupacada muteber tutulabilmek için tercemenin lüzumu 
kadar aslî metinierininde (aynen tab’) ından başka çare yoktur.

Acizlerine gelince: bu eserler arasında tarihî kamuslarla bazı eserler
deki Türklere ait fasılların ve’(Ahiler) e ait vesikaların neşrinde, hassaten 
(Selçuk) tarihi külliyatının terceme ve tahşiyesinde hizmet edebilirim 
sanıyorum. Bu vesile ile saygılarımı sunarım efendim.

12 12/193?
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti

Aslî azasından
M. Cevdet

Muhterem Yusuf Akçura Beyefendiye

Muhterem efendim,

12 9 933 tarih ve 271 sayı ile (Dolmabahçe sarayından) yazılan ve 
acizlerinin mezkûr cemiyette aslî azahğa intihap buyrulduğuma dair olan 
tezkerei âlîlerine cevap takdim eylemiş ve yazılmakta olan (Türk Tarihinin 
Ana hatları) için yapılması arzu buyurulan hizmeti acızinin şekli hakkında 
gürüşmek üzere riyaseti âlîleri makamına gelmiştim. Bir gün evvel Anka- 



raya teşrif buyurulduğunu haber alınca bu cevapnameyi hem tekrar 
teşekkür, hem de arzedebileceğim hizmet nev’ini tesbit için takdime 
karar verdim.

İlk önce bendenize cemiyetin programının ve mümkünse şimdiye 
kadar neşredilen müsveddelerin irsal buyurulmasını rica ederim. İşittiğime 
göre azalara bunların tevdii mutat imiş. Bendeniz hastalığım hasabile iki 
yıl mezun olduğum esnada neler yazıldığından lâyikile 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 meçhul

dür. Bu faslı da yazabilirim.

3 — Anadoluda Maarif Teşkilâtı üzerine de bir şey takdim edebili
rim. Yazma şeraiti ve mühlet meselesi hakkinda bendenizi tenvir buyuru
nuz. Çünkü Tasnif Hey’etinde sabahtan akşama kadar meşgul olan ve 
sık sık hastalanan bir adama ne tahmil edilebileceğini pek iyi tahmin 
buyurursunuz.

Bu arizemde zatı âlîlerde rufekayı fadılanelerini pek müteessir edecek 
başka bir mevzudan bahsedeceğim. Yani (Üniversite) için yıktırılıp yenisi 
yapılmakta olan (Bekir Ağa Kışlasındaki Harbiye vesâikının, on beş 
gün devam etmek üzere yaktırılmış olması..... Askerî evrak ayırma komis
yonu reisi Erkânı Harp Kaymakamı Ali beyle arkadaşı Binbaşı Fahri 
beyin iki ay kadar bizim Tasnif Komisyonuna devamları esnasında görüp 
malûmat edindiğim ve on sene evvelki haline de vakıf bulunduğum 
işbu 1500 sandık kadar vesaikin mezkûr komisyonca tetkikine değil 
açılmasına bile vakit gelmemişti. Ayrılan ve vaktile Ankarada Askerî 
Tarih encümenine gönderilebilen evrak ancak bir maddeye temas eden 
kısımlardır Yoksa gönderilmeyenler tarihen lüzumsuz manasına değildir.

Zaten bunların tetkikine ne vakit müsait olmuş, ne de para tahsis 
edilmiştir. Sizi temin ederim ki daha el değmedik cesim bir koğuş dolusu 
vesâikı askeriye var idiki bunların imhasına müteessir olmamak mümkün 
değildir. Ciheti askeriye (Biz bunları tetkik ettirmiştik) diyemez. Zira bir 
kerre bu vesaikin içine tek bir adam bile girmemiştir. Saniyen askerlikçe 
lüzum görülmeyen vesaik, başka başka noktalardan tarihe hizmet 
etmezmidir?

Geçen sene Maliye Hazinei evrakından satılan (160) balye vesika
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selesinin bizi ne kadar küçük düşürdüğü malûmdur. Başvekâleti celilenin 
Mı münasebetle bütün devaire ve o meyanda Harbiye Vekâletine de 
y uladığı tamime olsun hürmet lâzım değilmiydi? bu vesâikın her kesin 
gö ü önünde on beş gün ihrak edilmesi, tarihî vesâikın ateşe atılmasın
da bir mahzur olmadığı kanaatınıda halka vermiştir ki halkı ve mektepli 
g çleri kadim eserleri tahribe sevkeylemesi itibarile ağlanacak haldir.

arih cemiyetinin insaniyet namına, vatan namına, Türk tarihi namına 
nareketı makamı nezdinde protesto eylemesi pek müessir olur zannın- 

dayım. (İş aceleye geldide böyle oldu) bahanesi de dinlenemez. O halde her 
acelede abidelermizi imha etmemiz icabeder. Darülfünun kütüphanesi 
yanındaki metruk Kaptan paşa camiine bu askerî vesikalarin çok değil 
bir hafta içinde elli neferle kaldırılması mümkündü. (Üniversite) den olsun 
yardım istenseydi bu facia olmazdı. Molozlar altında terkedilen ve sokak 
çocukları tarafından toplanıp bakkallara satılan evraktan başka bendeniz
de bizzat Harbiye meydanına giderek bir küme evrak aldım., saklıyorum.

(İbni Batutaya) zeylen tarafı aciziden yazılan ve Türk Ahilerinin 
teşkilâtına dair vesikaları ihtiva eden kitabın Türkçeye tercümesi talim 
ve terbiye dairesinin ifadesine atfen sabık Maarif vekili Reşit Galip 
Beyefendi imzasile bendenize gelen resmî bir tezkerede emredilmiş ve 
mezkûr tercüme tarafımdan bastırılırsa Vekâletçe (beşyüz liralık) nüsha 
satın alınacağı tasrih edilmişti. Bu şerait ile kitap tercüme ve tab’ına 
imkân yoktur. Bendenizin pek mutedil bir şey teklifime müsaade buyrulsun 
üç yüz lirası peşin ve üçyûz lirası tercümenin takdimindan sonra verilmek 
üzere bu kitap için altıyüz lira itası kabul buyurulursa bendeniz alacağım 
resmî bir konturat mucibince hemen tercümeye başlarım. Başka birisi 
tercüme ederse en aşağı yüz elli lira ister ve bu kitabı tahşiyede etmez. 
Bendeniz ayrıca tahşiye de ederim. Vekâlet kendi matbaasında bu kitabı 
kolayca ve hemen masrafsız olarak bastırabilir. Bu cihet bendenize taal
lûk etmz.

Lütfen bir cevap inayeti rıcasile hürmetlerimi sunarım efendim, 27/9/1933 

Başvekâlet Tarihî Evrak Tasnif Hey’eti Reisi
Af. Cevdet
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Türkiye Cumhuriyeti Maarif
Vekâleti Talim ve

Terbiye dairesi
Numara

4139

M. Cevdet Beyefendiye

Savatcdık tarihi hakkında bir eser hazırlamakta olan ve bu eserine 
Türk savatcılığı hakkında da izahat ilâvesi arzusunda bulunan sureti 
merbut mektubun sahibi müsyö Lusien Gayyarın savatcdık tarihine dair 
sormuş olduğu suallere icap eden cevapların verilmesi millî menfaatimiz 
noktasından çok lüzumlu ve faideli olduğu görülmektedir. Bu husus 
hakkında malûmatınız bulunduğu takdirde iş’arını ve bu işle uğraşan 
tanıdıklarınızın da kendilerine vekâletçe müracaatta bulunulmak üzere 
isim ve adreslerinin bildirilmesini rica ederim efendim.

Maarif Vekili

4139 Noî lı ve 12. 12. 932 tarihli tahriratı alilerine C:

(Savatçılık) hakkında tarihî ve İlmî bir eser hazırlayan (Lucien Gail- 
lard) ın melfuf müracaatnamesi muhteviyatından bahis ve bu bapta kem- 
terlerince izahat itasını amir tahriratı alilerini 14 -12 - 932 tarihinde kemali 
hürmetle aldım. Cevabını ancak dört günde yazabildim. Beyan buyruldu- 
ğu veçhile mumaileyhe icabeden cevapların verilmesi hem millî, hem İlmî 
noktadan lâzımdır.

Mumaileyhin iradeylediği suallere ait cevaplar atide arzedilmiştir. 
Mukaddemeten şûrasını irada müsaade buyurulsun ki geçen yıl, vesikala* 
rının okkası üç kuruş onparaya satılan (Maliye Hazinei evrakı) nda bizi 
ve bütün alâkadar garp alimlerini Türk sanayi teşkilâtı ile teferruatı 
hakkında tenvir edecek pek çok vesikalar var idi. 9,10 sene evvel resmî 
izinle ve memuru mahsusu yanında bu vesikaları görmüştüm. Bunlar 
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muhtelif san’atların (ahileri) yani kethüdaları tarafından tutulan defterler 
îdiki eski Türk (Hirfet) ocaklarına dair muhasebeleri, (kethüdalar) la 
(yiğit başlar) ve azaların, hatta kalfaların, adlarını ve ocakların mamulatın 
nt dilerini senesi senesine gösteren aynalar mahiyetinde idi. Bu nevi 
deflerler, 2000 e yakın mikdar da olup tozlar ve yığınlar içinde duruyor
du Bu gün bunlardan bir tek adedi bile mevcut değildir. Çünkü hepsi 
eskidir diye satılmıştır. Bulgarlara satılan bu vesikaların resmî mikdan 
3'x/ tondur ki 200 şukadar balye tutmuştur. Bir balya, asgarî üç çuval1 
ve ikayı havi olup bu hesapça en aşğı (600 çuval) vesika gitmiştir. Bul- 
garistan bize yalnız 61 çuval iade etmiştir. İrtikâb ettiğimiz bu hata 
i z;m millî tarihimiz için ne büyük felâkettir ki tamirine imkân yoktur. 
Zira bin bu kadar nev’i Türk san’atı kethüdalarının beş asırdır akıllara 
hayret verecek bir intizam ve inci şeklinde nefis bir yazı ile kâtiplere 
yazdırdıkları bu millî vesikaları bir daha nerde bulacağız? Bunların 
bu gün en çok mahfuz kalan (divanı hümayun) defterlerinde dahi suretini 
ve kaydını bulmak imkânsızdır. Ve acizlerince bittetkik buna kanaat hasıl 
olmuştur. (Şer’î sicillât) ta ise yalnız şikâyet ve dava hadiseleri' 
mukayyettir.

Savat İsmi - Savatçılar - Teknik Cihet

Malûmdur ki Savatçılığa Fransızca’da (Orfèvrerie niellées) d< nilmekte- 
dir. Ustalarına Türkler, halk dilile (savatçılar) ve resmî dille (zergeran) 
derler. Bunda (kuyumcular), tabiatile 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 halliyatı yapmak mühim 
ve ayrı birşeydir. Fazla olarak o maddeyi ^altın, gümüş, bakır) saiihalarile 
çubukları üzerine sürüp ateşte muamele ettikten sonra istenilen (çiçekleri, 
resimleri, adlar, şiirleri, âyetleri) kazmak ayrı ve güç birşeydir. Hem 
kuyumculuk, hem ressamlık, hem hakkâklıktır.

Eski Türkler hem san’at dostu, hem vatanperver olduklarından kudsi- 
yata ait nakış ve yazıları ruhuna yabancı kalanlara hâk ettirmekten 
hoşlanmazlardı. Bu hal, Türk ve müslüman savatçıların yetişmesine ayrıca 

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

Fakat cıva ile muameleden sonra meslâ bir kamanın gümüş kiminin sapı* 
an doğru gelen kıt’ayı altınla tılâ eder, kenarlarını ve ortasını işler. Savat 
sayesinde üstüne çiçekler ve yazılar hakkeder. Eğer savatla muamele 
edilmezse ne altın lâyıkile sabit kalır ne de kazınan nakışlar lâyıkile 
görüiebibir. Demeek ki savatçılık bediî san’atların tacıdır. Ve san’atın 
güzelliği, savat olmadan madenî mamulât ve silâhlar üzerinde tecelli 
edemez. Mahir savatçılar, en nefis yazılarla resimleri füsunkâr bir hâkkâk 
kudretile tespit ederler.

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

Evvelâ bakır ve gümüş, putada beraber eritilir. Eridiği görülünce 
derhal kurşun atılır, karıştırılır. Yarım dakika geçmeden bir ceviz kadar 
olmak şartile kükürt atılır. Bitince tekrar ceviz kadar kükürt ilâve 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 putaya 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 haline 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 hâkedilir.

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

Bu san’atın kitabı olmadığı ve olanlar da birer suretle ziyaa uğradığı 
için (savat) ın içinde mahlûl madenleri (Sulfurer) etmek için kullanılan 
metotlar ancak san’atkârlar yanında çalışarak not almakla öğrenilebilir. 
Biz yalnız nazariyesini icmalen arzedilebildik.
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Mumaileyhin tarihî suallerine cevaplar

— Savatçılık, Türkiyede ne zaman başlanmıştır?
Refah ve haşmetle beraber başlamıştır. Selçuk Türklerinin Anadoluyu 

kiilliyetle istilâya başladığı (460) tarihindenberi Anadoluda güzel silâhlar, 
güzel kemerler, güzel şamdanlar görülmektedir. Bu eşyayı elbette Sa- 
vatçılar tayin ve tersim eylemişlerdir. Bu san’at millî san’atlarımızı toptan 
terke başladığımız son devirlere kadar yaşamıştır.

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

muhteşem kemerler, muhteşem haşeler ve özengiler kamçılar • muhteşem 
kutular, zarflar, hokkalar, kalemtraşlar, divitler, taraklar, çubuklar, gümüş 
asâlar, murassa taçlar, gümüş şamdanlar, altın tepsiler, mücevher bile
zikler... dır.

— Savat Türk icadı mıdır?
Bilmiyoruz. Bu çok uzun ve çok detin bir tetkik ile anlaşılır.

Savat hangi memleketten getirilmiştir?

Türk sarayları, Türkistan’da, Hintte, İranda, Irak ve Suriyede, Mısır
da, Anadolu ve Rumeli'de bütün Türk ve gayrı Türk, müslim ve gayrı 
miislim, dünyanın en mahir savatçılarını çalıştırmışlardır. Silâh ve ziynet 
eşyasını onlara yaptırmışlardır. Meharetlerine mukabil mükâfatlar vermiş 
lerdir. Hatta ayrıca (Zergerani hassa) namile (savatçılar mektebi) açmış
lardır. Burada en aşağı (500) sene yüzlerle üstatlar, binlerle savatçı şa
kirtleri yetiştirmişlerdir, Demek ki Türk savatçılığında Türkün ve gayri 
Türkün hisseleri müşterektir. Ve Türkler , savatçılığın en büyük 
hamilerindendir.

Muhtelif devirlerde meşhur savatçıların adlan ve eserleri:
Savatçılar herhalde en çok saraylara medyundurlar ve en meşhur 

savatçıları saraylar istihdam etmişlerdir. Ve bu Osmanlı Türk saraylarının 
silâhları ve eşyasile sabittir.
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Selçukî saraylarında ayrıca (savatçılık mektebi) ve (savatçılar hirfeti) 
teşkil edildiğini sarihan bilmiyoruz Çünkü Türkiyede savatçdara riyaset 
eden (ahiler) in, yani kethüdaların tuttukları defterler, ne yazık ki ahiren 
satılmıştır. Selçuk saray defterlerinden ise eser bile yoktur. Fakat mü
verrih (İbni bibi), Ayasofya kütüphanesinde mevcut (Elavamirülâlaiye) 
namındaki büyük Selçukî tarihinde (Keykubat) devrini anlatırken öyle 
haşmetli alaylardan, silâhlardan, elbiselerden., bahsediyor ki bunların 
Selçuk sultanlarının elbette Çine ve Mısıra siparişle getirtmediği aşikâr
dır. Elbette bu eşya Selçuk saraylarında, (Savatçılar), (Silâhçılar), (El- 
biseciler)... namile teşkil edilen san’atkârlar tarafından yapılıyordu.

Osmanlı Türk saraylarına gelince: Edirne saray defterleri, 1293 se
nesinde Edirne kumandanının azim bir hatası neticesinde baştan başa 
mahvoldu. Onun için Edirne sarayındaki savatçılar mektep ve zümresin
den resmen haberimiz yoktur. Fakat Istanbulda Fatih zamanından itiba
ren Türk sarayında (Zergerani hassa) ünvanile kuyumcu ve savatçılar 
mektebi olduğu bendenizin ahiren neşreylediğim (Elâhiyyetülfityan) namın
daki eserde vesikalarile birlikte mezkûrdur. Hele 932 senesinde Süley
man'ı Kanunî sarayındaki (Zegeran), yani savatçılar mektebinin tekmil 
üstadlari ve şagirdleri ve aldıkları yevmiyeleri bile mezkûrduki bu vesika
nın kıymetine endaze yoktur.

Şüphe edilmezki saray savatçıları haricinde (Halk savatçıları) da vardı: 
ve zaten saray mektebine çağırılanlar evvelâ halk savatçılığından yeti
şenler ve maharetleri görülüp de sarayca mükâfata lâyık olanlardır. Lâkin 
yüz bin esefki çarşuyi kebir kethüdalarının defterleri de Bulgarlara satılan 
vesikalar arasında uçup gitti.

Savatçıların eserleri, en ziyade Topkapı sarayında görülür.
Eski hazinei hümayunda altın, gümüş, bakırdan yapılmış eşyanın hemen 

yarısı, savatçıların ellerinden doğmuş bedialardır, Sultanların bir çok 
tüfekleri, kılıçları, hançerleri, divitleri ve sonra bir çok fincan zarfları, 
özengiler, kamçılar...

Halihazırda

Savatçılar üzerine en derin malûmatı olan, Bedestanlı Nizamettin bey 
idi. İki sene evvel vefat etti. Yetmişini geçmiş olan bu (Hurdeşınas)
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zekânın ölümü, Türk medeniyeti tarihi namına büyük ziyandır. Merhum 
Apturrahman Şeref bey bu zatla çok görüşür, silâhların, hançerlerin, zarf
ların, kutuların, bileziklerin, mühürlerin, kemerlerin esrarına ait birçok 

yİ er sorardı. Bendenizde birçok defalar bu muhaverelerde hazır bulun* 
c m. Cevapnameme dercettiğim icmali malûmat kısmen Nizamettin beyden 
aldığım notlardandır. Merhum derdi ki elli sene evvel bedestanda (otuz
dan fazla) Türk savatçısı ve birkaç da (Dağıstanlı savatçı) var idi. Bu 
gun (Ahmet efendi) isminde Dağıstanlı mahir bir ustadan başka kimse 
kalmamıştır. Bu ne müthiş sukutturl Seyyar halde çalışan iki, üç sanat
karın ise piyasada mühim mevkii yoktur. Bununla beraber (Savat halitası) 
dökmeği bilen ve gümüşle imtizaç ettiren de ancak onlardır.

Usta Ahmet efendi, merhum Nizamettin beyden aldığım malûmatı 
teyit etmiştir. Ermenilere gelince: Van ermenden, vukuattan evvel Savat- 
çılıkta şöhret kazanmışlardı. Bu gün Istanbulda savatçı ancak iki ermeni 
vardır. Biri de yakında vefat etmiştir. Diğer ermeniler yalnız kuyumcudur
lar. Savat yapıp işliyemezler. Dağıstanda halâ savatçılar şöhretlerini mu
hafaza ederler. Çünkü oralarda zarif kamalara, güzel silâh ve hançerlere 
ananevi bir hürmet yaşar. (Pizren) taraflarında Arnavut savatçılar, vak
tiyle epey çok imişler. Fakat yine en meşhur savatçılar Istanbulda 
yetişmiş.

Bize bizden ziyade alâkadar olan ve sönüp gitmiş nefis sanatlarımızın 
baş tacı olan savatçılığa adeta medenî bir mersiye yazmakla meşgul 

•bulunan (Lucien Gaillard) cenaplarına, dairei aliyeleri vasıtasile bir he
diye takdimine müsaade buyurulmasını rica ederim. O, bir sualinde savat 
işlerinden bir kaçına dair fotoğrafî istiyor. Bendeniz vesateti muhtereme- 
lerile mumaileyhe pek memnun olacağı başka şeyler gönderiyorum:

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

Zannederimki bu canlı nümuneler kendisini Maarif Vekâletine ve Tür- 
kiyeye derin bir hisle bağlıyacaktır. Diğer taraftan dairei aliyeleri namı
na (jLiiı<j.\A ın bir nüshası İkbal kütüphanesi vastasile kendisinin adre
sine yollanırsa 932 senesinde yaşamış olan savatçılara ait bahsi tercüme 
ettirir ve eserine derceder. Bu Türk sınaatı için bir şeref olur.

Hürmetlerimin kabulünü ve maruzatımın dairei aliyelerince makbul 
ve kâfi olup olmadığına dair lütfen bir cevap itasını rica ederim, efendim.

18/12 932
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§ Cevdet; hususî meclislerde konuşulan mevzuları dikkatle takip eder, 
yakından alâkadar olur ve sonuna kadar dinlerdi. Musahabe İlmî bir tar- 
zda ve yolunda ceryan ediyorsa bittiği zaman söyliyeni teyit ve takviye 
ve meclisi tenvir edecek birkaç sözde kendisi söylerdi. Yok böyle değilde 
konuşmalar yavan ve hükümler indî ise hülâsa akla ve mantığa mugayir 
bir tarzda devam ediyorsa nezaketle fakat müsaade istiyerek söze karı
şır, söyliyeni yanıldığı noktalarda tenvir ve ikaz etmek isterdi. Ve bu 
türlü münakaşa ve musahabelerde daima ifrat ve tefritten çekinerek (asga- 
riciyim) derdi.

Hele münakaşa ve müsahabelerde dine, millî tarihe ve millî abidelere 
karşı vaki olan tecavüzleri, tecahülleri, istihfafları ve istihkarları hiç haz- 
medez, hemen müdafaaya kalkışırdı- Bununla beraber nezaketten, neza- 
hetten ayrılmaz, münakaşa ve münazara adabına son derece riayette 
kusur etmezdi. Fakat karşı taraf aynı yolu tutmaz ve ayni usule riayet 
etmezse işte o zaman kükrer ve zıvanadan çıkardı. Denilebilirki Cevdet 
İslâm dininin ve İslâm kültürünün parasız ve gönüllü bir müdafii idi.

Cevdetin; Doktor Abdullah Cevdet ile olan münakaşa ve müsahabe- 
lerinden burada bu vesile ile bilhassa bahse mecburiyet gördüm. Birisi 
dindar ve muhafazakâr olduğu nisbette öteki dinsiz ve garezkâr olan bu 
iki adaşın birçok müsahabe ve münakaşalarında tesadüfen bende bulun
dum ve dikkat ettim. Muallim Cevdet çok kere doktor Cevdeti ilzam ve 
ikna eder ve o da.

— Doğru, böyle de olabilir, bu benim aklıma gelmemişti, hakkın var! 
gibi sözlerle çok kere muallim Cevdeti tasdik ederdi. Bununla beraber 
yine bildiğinden şaşmaz ve yolundan dönmezdi.

Birgün sahaflr çarşısında Muallim Cevdete rastgeldim. Gördün mü 
yine neler yazmış dedi ve İçtihat mecmuası elime vererek altını çizmiş 
olduğu satırları okumaklığımı tavsiye etti. Okudum. Abdullah Cevdet 
şimdi tekrar gözden geçirdiğim 168 numaralı İçtihat nüshasında Türhlerin 
inhitat devirlerini teşrih ederken sözü islâmiyete getirerek diyorki:

«Arabistan için biçilen bir gömleğin (Karnisi cebri) halinde başımıza 
geçirilmiş olan ve bizi karyolaya bağlıyarak tabiî ve ırkî istidatlarımızı 
inkişafa bırakmıyan islâmiyettir.

(Kuranı arapça inzal ettik) mealindeki hitabın münhasıran araplara 
ait olduğu ve Türkün bu hitapta hiç bir hissesi olmadığı bedihidir. 
Intikamcu Arabm hüdasının aziz ve züintikam olması zaruridir.. Benim
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Allahım haliki şer değildir. Felâket ve musibetin men’îne muktedir ol- 
msdığı vakit teşfiye ve teseliye edemediği canlarla beraber ağlar. Arap- 
lar kendi ruhlarının aferidesi olan bir Yezdanı bize kabul ettirerek biz», 
har. » etmişlerdir. Bu Yezdanın pekiyi ve necip seciyeleri de yok değil
dir. .‘akat bizim ırkî ve kavmî istidatlarımızı felce uğratan sıfatlarla da 
mevM .tur. Ve tezatlar içinde aklımızı perişan etmiştir. Iranilerin başına 
geln;’f olan felâketin nevide aynıdır.»

Fi satırları okuyup bitirdikten sonra Cevdet:
Bu adam görüyorsun ya bildiğinden şaşmıyor. Sende şahitsin hani 

geç. o gün bazı hakikatleri teslim etmişti. Dini alet ederek para kazan
mak idama neler yaptırıyor! Bu türlülere artık X
demekten başka çare kalmadı. Bununla beraber bir cevap yazdım. Ken
disine gönderiyorum. Neşrini rica ettim. Bakalım neşredecek mi? dedi. 
Ve yazdığı cevabı okudu. Hakikaten munsifane ve alimane. Fakat Abdul
lah Cevdet bunu neşretmedi. Cevdet’in nezahet ve nezaketine ve müda
faasındaki kuvvete bir misal olmak üzere cevabın bir parçasını aşağıya 
dercediyorum :

C evdet o makalede diyordi ki : «..... Bu hücumların siyasî, ahlâkî çok
fer alıkları vardır. Muhtelif anasırı medeniyet arasında dinin feyyaz kuv
vetini Güstav Löbondan, Spinserden, profesör Monteden öğrenemiyen 
gençler rahip Melye ile Fikret beyin sözlerini ayni keramet sayarlarsa 
işimiz vardır. Din hissi sarsılan gançlerin 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 
dini islâmın iyi taraflarını alıp gûya batıl cihetlerini bırakacağını mı zan
nediyoruz? Genç hallâli mesail bir feylezof mudur ki, bu kadar ince bir 
işe girişebilsin? Dini toptan atar vesselâm... Asıl mesele; 1 ürk genç
lerinin cennet ve cehennem mefhumlarına bağlanmadan terbiyei ahlâkiyeye 
raptı ise dini İslâm nerede (vazifeyi mutlaka azap veya mükâfata bağlı
yorum) demiş?

Fakat cihanın her yerinde insanları, gençleri, çocukları, memurları, 
hatta askerleri maddeten ve manen ceza veya mükâfatla idare etmi
yorlar mı ?

Diğer taraftan rahip Melyeni dinlere ilânı husumet eden vesiyetnamesile 
Fikret beyin mahut Tarihi kadim manzumesini de neşir suretile Türk 
gençlerini cidden şaşırtıyorsunuz. Hele Dimağ hıfzıssıhhası adındaki 
eserinizin dinî terbiyenin zararları hakkındaki sahifelerini okuyan gençler
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■din tarzı tedris ve telâkkinin fenalıklarını kabul ile kalmıyarak sanıyorlar 
ki, bütün Avrupa kükema ve mürebbileri din aleyhindedir. 171 numaralı 
nüshada de cennet ve cehenneme inanmadığınızı ve peygamberinizin aklı 
selim olduğunu yazıyorsunuz.

Bu kadar serbest tenkitlerle bir cemiyetin birbirine düşman 
iki fırkakaya ayrılacağını bir vatanperver sıfatile düşünmemeli miyiz?»

İşte Cevdet din meselelerinde böyle hassas davranır ve müdafaalara 
kalkışırdı.

Muallim Cevdet; dindar olmakla beraber mutaassıp değildi. Abdullah 
Cevdetin islâmiyete girmiş olan bâtıl akideleri yıkmak hususundaki hizmet
lerini de inkâr etmiyordu. Böyle olmasydı birisi müsbet, diğeri menfi bu 
iki muhalif kutup imkânı var mı ki bir arada buluşup konuşsunlar!

Meselâ muallim Cevdet ; bahsettiğim makalede Abdullah Cevdet için 
diyor ki: «İçtihadınızı birinci numarasından itibaren takip eden bir karii- 
nizim. Bu mecmuanın içtimai seyyielerimizi teşrih ve tenvir eden bir alet 
tefekkür olduğunu iddia edebilirim. Maamafih ötedenberi bazı kanaatleri* 
nize iştirak etmediğim olmuştur. Onlardan son günlerde tebarüz eden en 
mühimi hakkında beyanı efkâra 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, dini islâmın değil, dini islâmda ve her 
dinde mevcut ebatilin düşmanıyız.... Müslümanlıkta yüksek fazilet ve 
terakki prensiplerinin bulunduğunu ve bunları tebcil ettiğimizi söyle- 
miye hacet yok.. Cihanı islâma dair küçük risalemizde islâmdaki yüksek 
terakki ve temeddüne saik ahkâmı telhis etmişizdir. Fakat bu ahkâmın 
münhasıran İslâm malı olmadığını da bilmeliyiz »

Nasıl buldunuz ? Bu Abdullah Cevdetin karaktersizliğine, riyakârlığına 
ve mecmua satışı için vakit vakit din aleyhinde bulunduğuna delâlet 
etmez mi ?

Cevdetin bu türlü münakaşa ve münazaralarına hususî meclislerde 
yüzlerce defa şahit olduğumuz gibi ötedeberide verilen konferanslara ve 
matbuatta intişar eden ilmi bahislere karşı da bu tarzda hareket ederdi.

Vesikaları arasında bu maksatla şuna buna yazılmış birçok mektuplara 
ve makalelere rastgelinmektedir. Bu türlü münakaşalardan birisi de 
müderris Mehmed Ali Ayni ile geçmiştir. Bunu vesikalarından anladığımız 
gibi Mehmed Ali Ayni’nin bu kitabın ikinci kısmındaki yazısı da bize 
öğretiyor.
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Değerli âlimimiz Profesör Fuad Köprülü ile de böyle birçok münakaşaları 
ve muhabereleri görülmektedir. Hatta bu münakaşalardan bir tanesinin be
nim Mecellei umuru belediyem yüzünden olduğunu IXinci pragrafta bilmüna- 
sebe söyledim. İkisi de aziz dostum olan bu değerli âlimlerin birbirile 
uzlaşarak I ürk kültürüne hizmet etmelerini 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 Köprülüye çatmakta pek de haklı değildi. Şöhreti 
ondan ziyade, kütüphanesi onunkinden daha zengin ve hizmeti de o 
nisbette büyük olan ve şarktan ziyade garpta tanınarak ilim âleminde 
yüzümüzü ağartan bu genç âlimimize Cevdet kızgın ve dargın olmamak 
lâzımgelirdi.

§ Cevdetin bu vadideki münakaşalarının ve yazılarının en mühimi 
mülga Darülfünun Alman edebiyatı tarihi Müderrisi A. Cemil ile olandır. 
Bu zat edebiyat fakültesi mecmuasının birinci kânun 1340 1924 tarihli 
7 inci sayısında Fransız müsteşriki Baron Karra dö Vo nun îbni Sina hak
kında yazmış olduğu bir makalesinin tercümesini neşretmişti. Bu makaleyi 
herkes gibi ban de o zaman merakla okumak istemiştim. Daha ilk sahi* 
smde üslûbu ı sıkıcılığı benimde canımı sıkmıştı. İkinci sahifesinde 
tabirini görünce (devletin eşi) manasına olan bu tabirin bir devlet adamı 
için lâkab olamıyacağını ve olsa olsa , yahut olacağını tah
min etmiş fakat bu yanlışı mutad olduğu üzere mürettibe atfetmiştim. Daha 
sonraki sahifelerde buna benzer birçok yalışlara rastgelince mürettipten 
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 1 O da makaleyi görmüş, fakat 
başından sonuna kadar okumuş, yalnız okumakla da kalmamış. Yanlışlarını 
birer birer bularak bunlardna mütercimi ve dolayısile ilim âlemini de haberdar 
etmek istemiş. Bunu beş on gün sonra fanin gazetesinin 4 şubat 1341 (1925) 
tarihli nüshasında intişar eden bir makalesinden öğrendik. Bu makaleyi 
Cevdetin ilmi şahsiyetini daha ziyade tebarüz ettirmek ve neticesi nereye 
vardığını bildirmek için aynen neşrediyorum i

Îbni Sına, hayatı ve âsan
— Alman Edebiyatı tarihi müderrisi Cemil Beye —

«-Edebiyat fakültesi mecmuasının kânunevvel 1340 tarihli nüshasında
4
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darülfünun Alman edebiyatı tarihi müderrisi A. Cemil bey tarafından 
(Karadövo) dan tercüme edilen (İbni Sina hayatı ve asarı) serlâvhali 
pek mühim sahifalarda cidden fahiş hatalara rastgeldim. Hiç bir gareze 
kapılmıyarak sırf hakikatin zuhuru fikrile şu teşrihnameyi yazıyorum :

1 — jl J|) şeklinde yazdığınız isim, jl ¿l) olacaktır.
Müellifin bahseylediği bu meşhur zat (.LLYloUJ*) namındaki kamusun sahi 
bidir ki İbni Sinanın tercümei halini oraya kaydetmiştir.

2 — Musuldaki jIa/» ümerası dediğiniz (ji_u-)olacaktır. Lâtin harfleri 
bizim sesleri hakkile aksettiremedıği için (4-) sesi sizi (>) şeklinde ter
cümeye sevk etmiş. Halbuki Seyfüddövlenin mensup olduğu bu sülâle, 
maarif tarihimizde çok maruftur ve lerle kanştırılamaz.

3 — Sasani hükümdarlarından ) diye tercüme ettiğiniz isim
şark tarihlerinde pek ziyade münteşir bir isim olacak :

Lâtince harfler bu kelimeyi de hakkile okutamadığı için yanlış ter
cüme etmişsiniz.

4 — Baylem kıtaatı (Dilem) olacaktır.
5 — şeklindeki yaptığınız nakil, temamile yanlıştım. Bur

|) ismindeki meşhur müverrihimizdir.
6 — Müellif, Karamıta ve İsmaililerden « Muhammedilik ve Arya Sami 

ruhları» isminde bahseyldiğini tasrih etmişken kat’ıyyen hazfetmişsiniz. 
Malûmu âlileridir ki tercüme de sadakat şarttır ve İbni Sina kadar mühim 
bir Türk Filezofunun hayatını teşrih eden bir frenk âliminin yazısından 
hiç bir notu terke hakkımız yoktur.

7 — Müellifin (Gronar) ın eseri üzerine yazdığı haşiyeyi sadakatle 
tercüme etmemişsiniz. Müellif orada Türk beylerinin ferden alındığı 
surette bazan ilmin hamisi olduklarını tasrih ediyor. Alelûmum Türk 
ırkı için de «barbarlık» isnad eyleyor. Bu fıkra hem aynen tercüme 
edilmeli, hem de cevabı ilmisi verilmeli idi. öyle nakıs ve muharref 
tercüme etmişsiniz ki okuyan, müellifin ne ırkımız, ne hamii ulûm bey
leriniz hakkındaki mütaleasına muttali olamıyor.

8 — (¿Ijjji) Türküstandaki şehri olacaktır. Latince, busesi hak-
kiyle veremediği için olacak bu meşhur Türk şehrinin ismini de yanlış 
yazmışsınız

9 — İbni Sinanın j «.:.-) isminde bir eser yazdığından bahsedi
yorsunuz. ibni Sinanın asarı meşhuresi malûmdur ve onlar arasında böyle 

bir kitap yoktur. Siz müellifin bu eseri «reSultat» ve «resultant» şeklinde 
göstermesinden bilistifade diye tercüme etmişsiniz. Halbukv

r i
I |
İh 1
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İbni Sınanın müellif tarafından ismi arabisi zikredilmeyen ve tarafınızdan 

yanlış tercüme edilen eseri, pek cesim bir kitabıdır ve yirmi ciltliktir:
. Bir eserin unvanı katiyyen tahrif edilmemelidir.

10 - Müellif, muharebeler neticesinde rasadatı semaviyenin düçarı 
teahhur olduğunu ve bunlara yeniden başlamak lâzımğeldiğini yazıyor 
Siz basit ve kolay tercümeyi bırakarak küdema uslûbile 
demişsiniz.

11 — Eserde İbni Sınanın bir yeni kitabı muttarit sıra ile okumağa 
lüzum görmediği ve yalnız mühim noktalarını gözden geçirmekle iktifa 
eylediği mevzuubahstır. Bu manayı ile tercüme yanlıştır.

12 - Kadim hesap lisanında ilâçların miktarını anlatırken «¿G» ke
limesini de kullanırlardı. Bunu (jJb) şeklidde tercüme doğru mudur?

13 — (Halepte bir kral vardı) şeklindeki tercümede «bir emir var idi» 
şeklinde olmalıdır. Türkler ve şarklılar İslâm hükümdarlarına hiç bir 
zaman (kral) dememişlerdir.

14 — Türkler »Venis» şeklinde bir tercümeyi soğuk bulurlar. Bu isim 
ötedenberi «Venedik» şeklinde kabul edilmiştir. Öyle tercüme etmek icap 
eder.

15 _ ismini ile tercüme etmek icap eder.
Meşhur riyazinin ismi tahrif edilemez. Bu sehvi mürettip de olsa 
Avrupada bizi lekelemeğe saik olur.

16 — İbni Sinanın asarı meşhuresinden birini fevkalâde yanlış olarak 
haber veriyorsunuz i ¿JJdaîl»

Yine sizi lâtince harfler aldatmış olacak. Bu kelimeyi 
diye tercüme ediniz.

17 — Diyorsunuz ki [İbni Sınanın felsefeye dair umumî eserlerinden 
biri de ««.»O-ljj-c» namındadır. Çeşmeler hakkında çok latif bir risaledir] 

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

Halbuki aslile mukayese eden bir meraklı adam görür ki hata eden 
yalnız sîzsiniz ve müellifin pek çok isabet eylemiş olduğu yerde kendisi
ne hata isnat ediyorsunuz. Müellif aynen şunu söyliyor:
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 
«Fonten» ile gösteren ve bu işleri pek iyi bilen müsteşirke «çeşmelerden 
bahsettiğini zannetmiş» diye birşey isnat etmek caiz olur mu?
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18 — İbni Sinanın Ebu Mehmedilşirazı için telif eylediği orta mantık 
kitabı «» değildir. « » dır.

19   Profesör (Landavr) m yazdığı İbni Sina psikolojisini (Bon 
kütüphanesinde ve 1836 numarada gösteriyorsunuz.

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

20 — İbni Sinanın ruh hakkındaki meşhur kasidesinin, vefatını müteakip 
İbni Ebi Usaybia (bunu da yanlış yazıyorsunuzya) tarafından diğer bir takım 
eşar mecmualarile birlikte tekrar tab ettirildiğini yazıyorsunuz. Evvelâ 
müellif böyle birşey yazmıyor, saniyen bunu avrupa uleması duymasın, 
fakülteyi terzil ederler, zira İbni Ebi Usaybia, zamanımızda berhayat Mısır 
tabilerinden değildir ki İbni Sinanın eserini bassın, hem sizin tercüme
nize göre betekrar tabetsin. İbni Ebi Usaybia, altıncı asrı hicri ulemasın- 
dandır. Müellif, bu zatın o kasideyi diğer mecmualarla birlikte istinsah 
ve temsil ettiğini yazıyor. Siz buna «betekrar tab» manasını vermişsiniz. 
Elim bir hata.

Ne kadar reproduction vardır ki tabı eseri değildir. Bundan gaflet 
büyük hata olur. Ve «Moment Critiques» i (ezminei tenkidiye) diye terce- 
menin nazırini teşkil eder.

21 — İbni Sinanın Ebu Ali Elnişaburi ile olan münazarasına dair kay
dı tamamile hazfetmişsiniz Buna hakkımız var mı?

Müellif işitse ne der? Eserimi niçin kusurlu gösteriyorsunuz, demez mi?
22 — (oj+t J-l) diye yazdığınız isim olacaktır.
23 — İbni Sinanın «Jlk'lÂİL-j» i diyorsunuz. İbni Sinanın böyle bir 

eseri yoktur j»i vardır.

24 — Ne sehvi mürettiple, ne başka bir şey ile kabil tevil 
olmıyan hataların en büyüklerinden biri de meşhur alimi riyazi ve fey
lesof (Nasirüttini Tusî) den bahsederken şöyle tercüme edişinizdir:

«İbni Sina maiyetinde bulunan Nasirüttini Tusî) tarafından salaman 
ve aspal namındaki efsane tetebbu edilmiştir».

Buna hem şark hem garp uleması gülecektir. Nasirüttin, İbni Sinadan 
üç asır kadar sonra gelmiştir ve Devleti Osmaniyenin zuhuruna yakın 
vefat etmiştir. Nasıl olur da İbni Sina maiyetinde bulunur?

Müellif, İbni Sinayi takiben Nasirüttin tarafından tetebbu edilmiştir 

diyor. Siz ise nasıl terceme ediyorsunuz.
Salaman ve Aspal efsanei meşhuresi, İbni Sinadan sonra Nasirüttin 



— 53 -

taralından pek ehemmiyetle tetebbu ve tahlil edildiği içindir ki müellif 
böyle diyor. Yani müellif, erbabınca pek kolay anlaşılacak bir kayıt de 
maksadını eda ediyor' Bu efsaneyi bendenizde hasbelmerak mutalea et* 
mişimdir. Elyevm elimde ba efsaneye dair hem Fahri Razinin, hem Na- 
sirüttinin şerhleri vardır. Yani dediğimi hem tarihi telif rakkamile, hem 
iki şerhle isbat edebilirim.

25 — sıfatı ile tercüme ettiren) terkibi şöyle olacak.
(Şarkiye ile terceme ettiren).

26 — Meşhur allamemiz hacı kalfa ) diye gösterilmiş. Sehvi

mürettip de olsa Avrupa darülfünunlarına ginecek bir mecmuada bu kadar 

Maruf bir isim, yani ismi mübareki bu şekle girmeli mi?
27 — (Kâtib Cebeli! tercümei halinin bir fıkrası) yerine şöyle denecek: 
Hacı kalfanın bir fıkrası; ve bunun altına da maateessüf tayyettiği

niz lâtince ¡smj yaZ1]acak.

28 — Meşhur feylesof (l-j) ile yazılmış. Fahiş hatadır.

29 — Ibni Sina, Bokratın risalesini değil risalelerini tetkik eylemiştir. 
Siz ise (cem ve telfik eylemiştir) diyorsunuz. Ne kadar fark var. Zaten 
Ayasofya kütüphanesindeki nüshaları da buna şahittir. Bokratın risaleleri 
ise on cesim cilt teşkil eder. Ve tekmili bende de vardır.

30 — (alchimie) yi kimyayı batıl ile tercümeniz yalnız mealen doğrudur 

Halbuki bunun şarkta pek meşhur ismi vardır:

31 — Ibni Sinanın “Elbirunî„ nin on sualine de, on altı sualine de 
ayrı cevapları vardır. Müellif, ikisini de yazdığı halde siz yalnız birincisi
ni almışsınız. Buna hakkımız var mı?

32 — ( Hive ) yi ( Give ) diye gösteriyorsunuz. Bu ıstılahlar sabit 
değil midir?

33 — Müellif Ibni Sinayi şair olmak noktai nazarından meşhur Ethe 
nin tetkik eylediğini yazıyor. Siz tay etmişsiniz.

34 — Ibni Sina gibi adamlar hakkındaki cümleyi şöyle terceme 
ediyorsunuz:

(Eserleri ve kezalik hayatları Ansiklopediye dahil olan eazım.,) hangi 
Ansiklopediye dahil?

Müellif demek istiyorki (Ibni Sina ve emsali eazımın eserleri gibi ha
yatları, hayatları gibi eserleri de (L.îî) dir. Bir iki noktaya münhasır 

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

On sahifelik bir tercümede ve Türkistanın pek meşhur bir feylesofun
dan bahis sahifelerde bu kadar bariz hatalar’vukuu, garp müsteşriklerinin 
Türkler hakkında derhal teveccühünü izaleye saik olmasaydı beyanı efkâ
ra cesaret edemezdim. Tashihata intizarla ihtiramatımın kabülünü niyaz 
ederim efendim.»

♦ * *

Cevdetin bu tenkidinin kıymetini daha iyi takdir edebilmek için 
her halde A. Cemilin tercemesini okumak lâzım gelir. Cevdetin pek 
yerinde, pek âlimane olan bu tenkidi ilim adamları arasında ona karşı 
takdiri, A. Cemile karşı da hayreti mucip olduğu gibi bu neşriyat Darül
fünun muhitinde, hatta Büyük Millet Meclisinde de tesirini göstermekten 
hali kalmadı.. A. Cemil müderrislikten istifaya mecbur oldu. Biraz sonra 
Darülfünun bütçesi dolayısile Büyük Millet Meclisinde Darülfünunun geri
liği münakaşa edilerek ıslâhat lüzumundan bahsedilmeğe başlandı. Daha 
sonra münakaşa gazete sütûnlarına geçerek bir iki sene sürdü. Nihayet 
hükümet işe el attı, ve Darülfünunun muhtariyetini kaldırıp bu günkü 
Üniversiteyi kurdu. Avrupadan getirtilen profesörler ders kürsülerini işgal 
ettiler ve Türk müderrislerin çoğu Darülfünundan uzaklaşmağa mecbur 
oldular.

Bütün bunlar Cevdetin 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 
taşırtdi. Kendisi bir lise hocası olduğu halde bir Darülfünun müderri
sini can alacak bir noktadan vuraıak onu işten çekilecek derecede neş
riyatta bulunması ıslâhatı tesri etti. İşte 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 suretle ortaya çıkışından dolayı çok 
sevindim. A. Camilde bu hizmetile 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. Cemile burada Türk kültürü namına 
teşekkürü bir borç bilirim ve bu vesile ile de çizmeden yukarı çıkarak bir 
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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, yetişenlerinde Cevdet’in akıbetine 
uğraması bizde millî kültürün takarrür etmemesinden ileri geldiği için bu 
nokta üzerinde biraz duracağım^ inkâr edilemez bir hakikattir ki bu millet, 
bu memleket millî kültür meselesinde hiç bir zaman itidali bulamamış ya 
tefrita, ya ifrata gitmiştir. Belki bu tabirleri tam yerinde kullanamadım. 
Demek istediğim şudur: Bizde yalnız şark ve İslâm kültürü gören med
rese mensupları tefriti ve yalnız garp kültürünü almış olanlarda 
ifratı temsil ederler. Birinciler garbın son tarakkiyatına karşı gözlerini 
kapayarak, kulaklarını tıkayarak şarkın 7, 8 yüz sene evvelki malû- 
matile kafalarını doldururlar. Ve ne varsa, ne aranırsa şarkta, şark kültü
ründe vardır iddiasında bulunurlar.

Ve Garp kültüründen istifade için bir yabancı dil olsun öğrenmezler 
İkinciler ise bir çok noktalarda haklı olark garp kültürünü şarkınkinden 
üstün sayarlar ve şarkta hiç bir şey yoktur diye manevî ilimlerde bile 
şarkı ihmal ederler. Bunların hiç birisinde itidal yoktur. İtidali ancak ye
ni dil ve yeni tarih için sarf edilen emekler neticelendikten sonra Üni
versite yapacaktır. Fakat nasıl yapacaktır? İşte halledilecek mesele budur. 
Her iki tarafta bazı müstesna şahsiyetler olduğu şüphesizdir. Fakat istisna 
hiç bir zaman an’aneyi bozmuyor.

İtidal garbın tekniği ve metodu ile tecrübeye dayanan bilgilerini bil
hassa manevî ilimlerde şarkınkilerle karşılaştırarak garbinkini hazmedilebilir 
ve şarkınkini de istifade olunabilir bir hale getirmektir. Bence bir medre
se mahsulü şark ve İslâm ilimlerinde ne kadar derin bir bilgiye malik 
olursa olsun bu asırda bu kafa ile Türk gençliğine arzu edildiği derecede 
hizmet edemiyeçeği, hizmetten ziyade zarar vereceği gibi garbın en yük
sek Üniversitelerinden çıkmış fakat tenezzül edipte şarkı ve şark İslâm 
kültürünü tetkik ve tetebbü etmemiş bir münevverde onların aynıdır, iki- 
side müteassıptır. Ve ikisi de dar kafalıdır. Biz ancak hem şarkı, hem garbi 
okumuş, anlamış, hazmetmiş ve aynı zamanda başkalarına da aşılayabil
mek kudretini kazanmış olan kimselerden istifade edebiliriz. Bizde ilme 
hizmet edenlere şöyle bir göz gezdirilirse bu hakikat derhal teslim edilir.

A. Cemilin makalesi bu tezi haklı gösteren en kuvvetli vesikalardandır. 
Bununla beraber bu türlü vesikalar tek değildir. Çoktur. Görülüyor ki 
bu memleketin Darülfünunda müderrislik kürsüsüne çıkan bir şarklı İslâm 
türk birgarpli hıristiyanın yine bir şarklı İslâm-türk alimi Ibnisina hakkında
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yazmış olduğu birmakaleyi hakkile anlıyarak, hazmederek tercüme edemi
yor ve daha garibi o garpli hiristiyan kadar Şark kültürünü bilmiyor. 
İşte hastalık budur. Ve buradadır. Bence senelerdenberi Darülfünundan 
beklediğimiz ilerileme meselesi - yine tekrar edeyim • bilhassa manevî 
ilimler sahasında bu büyük noksandan dolayıdır ki mümkün olamıyor.

Cumhuriyet Hükümeti üç sene evvel Darülfünun ıslâhatında büyük 
ve esaslı bir adım attı. Avrupadan profesörler getirtti. Bu büyük bir feda
kârlıktır. Garbın en son tarakkiyatını 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 hak* 
kıyle ve tamamile istifade ancak kuvvetli mütercimler ve muavinler 
sayesinde mümkün olabilecektir. Cumhuriyet hükümeti bu hususta da hiç 
bir fedakârlığı esirgemiyor. Bir çok asistanlar, doçentler ve muavinler 
tayin ve istihdam ediyor. Doçentler tahsillerin garp Darülfünunlarında 
tamamlamış, garp kültürünü almış değerli gençlerdir. Fakat bu gençlerin 
çoğu şark kültürünü tetkika ve tetebbua vakit ve vasıta bulamamışlardır 
sanırım. İçlerinde tanımak şerefile mübahi 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 kültürü
nü, onun istifade vasıtalarını bilmeyenler varsa hemen ilâve edeyim ki 
bu vaziyet karşısında hükümet Avrupadan değerli profesörler getirmekle 
beyhude zahmet ve masraf ihtiyar etmiştir. Yani demek istiyorum ki 
eğer fröfesörlerin takrirleri burada bahsa mevzu olan makale şeklinde 
terceme ve izah ediliyorsa Üniversiteden beklenen yenilik ve ilerleme 
işi de yerinde sayıyor demektir. Tekrar edeyim ki bence Ünüversitenin 
ilerlemesi ve millileşmesi bugün herşeyden önce doçent meselesidir. 
Öteki sebeplerini de başkaları arayıp bulsunlar ve söylesinler.

İstanbul Üniversitesinde çalışacak doçentler hiç olmazsa millî kültü
rümüzün bîr kısmının yazılmış olduğu arabî ve farisi ile türk dilinin belli 
başlı lehçelerini ve Türk - İslâm tarihi ile umumî şark kültürünü iyi 
bilmezlerse bunların tercemanhğıyla bizim için garp kültüründen, onları 
bize getiren Avrupalı profesörlerden istifade imkânı bulunamaz.

Hatta Cumhuriyet hükümeti daha ileri giderek arabî ve farisi gibi 
daha dün kendilerde sıkı rabıtalarımızı kesdiğimiz dilleri değil üç dört 
bin senelik Asur, Sümer, Mısır, Eti vesaire dillerini ve kültürlerini bile 
tedris etmek üzere Ankarada yeni bir Üniversite açmıştır.
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İşte belki fazla telâkki edilecek olan fakat ileride yazılacak kültür 

tarihimiz için lüzumlu görülen bu mütalaayı yürütmeğe sebebiyet veren 
hep Cevdetin mahut makale dolayısile tebarüz eden İlmî şahsiyeti ve 
çok kimselerde göremediğim hazım ve temsil kudretidir. Başka 
hiç bir yazısı ve eseri olmasa bile Cevdet bu kudretini bu bir tek ma- 
kalesile göstermiştir. Diyebilirim ki Cevdetle diğer bazı ilim adamları 
arasındaki derin açıklık ve geçimsizlik de bir dereceye kadar bundan, 
ve onun bu ihatasından ve bu kültür farkından ileri gelmiştir.

Cevdet - tam yerinde bir tabirle söyliyeyim - kapalı bir kutu idi. An
cak birşey sorulduğu zaman anlatır, bir makale okuduğu zaman kanaatma 
uymazsa reddiye yazar, bir münakaşayı dinledikten sonra yanlışı varsa 
tashihe ve izaha 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 söyliyeyim “malûmatfuruşluk» 
etmezdi. Ve gariptir yabancı kelimeleri söz esnasında hiç kullanmazdı. 
Şayet dilimizde mukabili yokta söylemek mecburiyetinde kalırsa muhata- 
tabından özür diler ve müsaadenizle frenkçesini söyliyeceğim derdi.

Ben senelerdenberi Cevdetle tanışırım ve alim, tetebbuu sever bir 
adam olduğunu bilirim. Fakat yalnız Fransızca, Arapça ve Farsça okuyup 
anladığını sanırdım. Lâkin hiç bir zaman bulisanları anladığı kadaryazabil 
diğine ihtimal vermezdim. Hasta halinde ve az zaman içinde İbni Batutaya 
(jLaJl<kYl) adile 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 halini 
görünce bunları ne diye alır? Bu, herhalde kitap sevgisinden ileri geli
yor derdim. Halbuki kitaplarını aldığı dilleri de bildiğini çok sonraları 
birer vesile ile öğrendim. Ve hayret ettim. Bu vesilelerden bir tanesini 
anlatayım:

Birgün Cevdet Bayezitte umumî kütüphane karşısındaki kestane ağacı 
altında oturuyordu. Oradan geçerken beni yanına çağırdı. Cebinden Al
manca yazılmış dört sahifelik bir mektup çıkararak kelime kelime oku
yup tercüme etmeğe başladı.

Mektup avrupada bulunan bir türk genci ile onun avrupalı nişanlısı ara
sında ceryan eden bir hadiseden bahisti. Cevdet bu ailevî hadisenin halline 

kadın tarafından hakem tayin ediliyordu, kadın Cevdeti tanımadığı halde 
fazilet ve meziyet sahibi bir adam olduğunu kocasından işide işide kendi
sine gıyaben hürmet beslemeğe başlamış ve bu müracaata sebepte ondan 
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ileri gelmiş olduğu mektubundan anlaşılıyordu. Mektubun okunması bitti. 
Cevdet; benim de fikrimi sordu. Söyledim. Fikirler arasında muvafakat 
görüldü. O esnada birde rüyadan bahsetti. Bu rüya ile bu mektup ara
sında bir rabıta aradık ve bulduk. Bunun üzerine cebinden fransızca 
yazılmış bir mektup müsvedesi daha çıkardı. Kendi el yazısı. Onu da 
okudu. Bir iki noktasına iliştim. Memnun oldu. Bizzat tashih etti. O za
man kendisine söylediğim gibi şimdi de tekrar ediyorum. Ben Cevdet'in 
fransızca bu derece yazı yazabileceğini tahmin etmediğim gibi bu ka
dar almanca bildiğine de hiç ihtimal vermemiştim. Yalnız ben mi ya!

Bakınız otuz senedenberi arkadaşı olduğunu Cevdetin bu eserin 
24 üncü sahifesinde bahsettiği muallim Hafız Kemal bile onun bu haline 
hayret etmektedir.

Hafız Kemalin bu kitabın ikinci kısmında görülecek olan Cevdet 
hakkındaki yazısının şut «Cevdetin mahiyeti arkadaşlarınca da anlaşıl
mamıştı. Bilgisinin nevileri ve miktarı malûm değildi. Cihan harbinde 
Çanakkalenin zorlandığı günlerde Kadıköyündeki darülmualliminin bağçe- 
sine bir batarya alman ağır topu yerleştirilmişti. Zabitleri mekteple alâ 

•kadar oluyorlar ve kendilerinden maddî, manevî istifadeler temin edili
yordu. Mektep idaresi alman zabitlerine bir çay ziyafeti vermeği münasip 
görmüştü. Çay içerken Cevdet ayağa kalkarak almanca bir hitabe irat 
etti. Bununla da kalmıyarak alınanların mukabelesine cevap vermekle de 
bizleri hayrette bıraktı. Çünkü o güne kadar hiç birimiz Cevdetin alman- 
caya bu derece vakıf olduğunun bilmiyorduk. İngilizce eserlerden istifade 
edecek kadar bu lisanı bildiğini de son zamanlarda öğrenmiştim.» fıkra
sı da beni teyid eder.

Hülâsa Cevdet kadrü kıymeti uzun müddet takdir edilemiyerek 
ömrü bir lise hocalığında geçen, orada yıpranan ve böylelikle sönüp 
giden nadir fıtrattı bir şahsiyettir.

Yalnız bir nokta teselliye ve şükrana lâyıktır ki son zamanlarda 
Cumhuriyet hükümeti bu cevher parçasının kıymetini takdir edip 
kendisini tarihi evrak tetkik heyeti reisliğine, kütüphanelerdeki eski kıy
metli eserleri tasnif heyeti başına ve Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti aza- 
lığına getirmek kadirşinaslığını göstermiştir

Ne çareki hastalık ve ölüm, hemen yetişerek Cevdetten istifadeye 
zaman ve imkân bırakmamıştır. Bu da Cevdet kadar Türk milletinin tali- 
sizliğinden ileri gelir, ^.’1 den başka ne diyebiliriz?



III

Cevdetin resmî muallimlikleri ve 
memuriyet hayatı

Cevdet Pariste Satı beyle tanışarak onun vaadi ve daveti üzerine 
İstanbula gelir gelmez 17-30 mayıs 1326-1910 tarihinde darülmuall min 
edebiyat medresesi fenni terbiye muallimliği vekâletine -bu ders için büt
çede muhassas maaş olan 600 kuruşun beşte biri ile- 120 kuruşla tayin 
olunmuş ve bu suretle ilk defa olarak darülmualliminden çıktıktıktan 
7 sen sonra resmî bir mektepte muallim olabilmiştir.

1 14 birinci kânun 1326 1910 da 1720 kuruş maaşla darülmallimini 
âliye fenni terbiye muallimliğine tayin olunarak öteki dersin vekâletinden 
çekilmiştir. Bu dersi 1331 1916 senesi sonuna kadar okutmuş, aylığı 
2200 kuruşa kadar çıkmış, fakat 1-14 şubat 1329-1914 de bir kadro ve 
teşkilât dolayısile bu aylık 1440 kuruşa inmiştir.

1-14 ilk kânun 1331-1916 da vazifesi 1600 kuruş maaşla sarf muallim
liğine çevrilmiş, sonraları maaşı tedricen 3000 kuruşa kadar çıkarılmış ise 
de 30 13 ikinci teşrin 1340 1924 senesinde yine bir kadro ve teşkilât dolayı- 
sile vazifesi 2000 kuruş maaşlı malûmatı medeniye ve içtimaiyat derslerine 
çevrilmiştir.

Bir sene sonra ve 1-14 birinci teşrin 1341-1925 de aylığı yine 3000 
kuruşa çıkarılmakla beraber vazifesi darülmuallimin kütüphane memurlu
ğuna çevrilmiş fakat 1-14 birinci kânun 1341 1925 de yine aylığı 2000 
kuruşa indirilerek İstanbul erkek lisesi din dersleri muallimliğine nakledilmiştir.

1 birinci teşrin 1926 da aylığı 3340 kuruşa çıkarılıp fakat vazifesi
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Erenköy kız lisesi farisî muallimliğine çevrilmiş ve 25 ikinci kânun 
1926 da da aylığına 60 kuruş zam yapılarak İstanbul erkek muallim 
mektebi (eski darülmuallimin) şube tarih ve coğrafya muallimliğine 
getirilmiştir.

1 birinci teşrin 1930 da aynı aylıkla Gelenbevi orta mektebinde 
tarih ve coğrafya okutmaya memur edilmiş ve 5 birinci kânun 1931 de 
Hamdullah Suphi Tanrıöverin maarif vekilliği zamanında aylığı 5000 
kuruşa çıkarılmış ve sekiz ay bu miktarda aylık almışken ondan sonra 
vekâlete gelen Mustafa Necati bey zamanında 2000 kuruşa indirildiğini 
de bir yazısında okuyoruz. Ve sonra Çenberlitaş orta mektebi Türkçe 
muallimliğine naklolunduğunu öğreniyoruz.

İşte Cevdetin resmî muallimliklerinin adları, tarihleri ve aldığı maaş
lar bundan ibarettir. Görülüyor ki bu değerli adam yüksek ilmine ve 
fazlına rağmen muallimlikte — sekiz ay aldığı 5000 kuruş istisna edilirse — 
3500 kuruş aylıktan yukarı çıkamamış, maaşı miktarı bir tahvilât borsa- 
sındaki temevvücat gibi vakit vakit artmış, eksilmiş ve bu vaziyet kar
şısında Cevdet âdeta darülmuallimine ve dolayısile 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 darülmuallimine vermiş olduğu binlerce cilt kitap yüzünden 
çektiği sıkıntıları, istiskallari söylemekle bitiremezdi.

İşte bu üzüntülere boğazlarından ve sinirlerinden rahatsızlığı da in
zimam edince hastalığı dolaylsile izin alıp iki sene kadar derslerine 
devam etmemişti.

Resmî hal tercümesine göre Cevdet; 1910 dan 1931 senesine kadar 
21 sene filen hükümet mekteplerinde hocalık yapmış ve iki sene kadar 
da hastalık dolayısile mektebe devam etmiyerek kanunen hakkı olan 
mezuniyetini kullanmıştır. Bu hesaba bakılırsa Cevdetin resmî hizmet 
müddeti 23 sene eder, tekaüt olabilmesi için daha iki sene lâzım. Bu iki 
seneyi tamamlamamış olması Cevdetin son zamanlarda çektiği en büyük 
ıztıraplardan biri idi. Çünkü artık mekteplerde muallimlik yapmıya hem 
sıhhati, hem de şevki ve arzusu müsait değildi. Hastalıklı olan hayatının 
sön 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.
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Sıhhatim bozuldu. Bir seneye kariptir ki mezunum. Yine ders verecek 
halde değilim. Lehülhamt okuyor ve geziyorum.

Sonra emsal ve akranım yüksek yerlerde, darülfünunda ben daha lise 
hocası bile değilim. Orta mektep hocasıyım. Halimi insanlar değil köpek
ler işitse acır. Binaenaleyh maarifle alakamı kestim. Mezuniyetim bitince 
malûlen tekaüdimi isteyeceğim. İşte o kadar.» sözlerini sarfetmektedir.

Bu neden böyle olmuş? Yani Cevdet neden ilerliyememiş? Neden 
durup dururken o mektepten o mektebe atılmış, dersleri değiştirilmiş ve 
niçin maaşı birden bire azaltılmış ve sonra bir aralık yine çoğaltılmış? 
Bununla beraber hiç bir zaman 5000 kuruştan yukarı çıkarılmamış?

Cevdetin bıraktığı vesikalar ve notlar bu mçehul noktaları epice 
tenvir etmektedir. Bunların hepsinden bahsa imkân yok. Ancak bir 
vesikadan bazı fıkralar almak suretile hayatının bu elemli safhalarını da 
nurlandırmak isterim.

Cevdetin evrakı arasında üzerinde 
şu «1334 senesinde müfettiş unvanile ve 
hakikatte kendisini göstermek davasile 
darülmuallimine gelerek dersime giren ve 
aleyhime rapor veren .... yazılmıştır. 
Kullandığım lisana muhatap olmağa lâ
yıktır.» Satırları yazılı bir vesika vardır. 
Bu vesikadan anlaşılıyor ki günün birinde 
mülga maarif nezaretinden dararülmu- 
allimin müdürlüğüne gelen bir tezkerede-’ 
«Alınan resmî raporlara göre Cevdet 
beyin verdiği dersler esasatı İlmiyeden 

mahrum, âmiyane şeyler» olduğu zik
redilmiş. Resmî sicilinde görülen 5 6 1329 
tarihli bir kayıda göre de daha evvel : 

«darülmualliminin vermeye çalıştığı ter
biye ile kabil telif olmayan harekâta sebebiyet vermesinden dolayı ih 
tara müstahak olmuştur » Denilmektedir.

Cevdetin muallimlik hayatında böy'e iki kayde tesadüf edilmektedir. 
Ve Cevdet bu kayitler dolayısile de mücadelelerde bulunmuştur. Burada 
yalnız ikim inden bahsedeceğim!

İşte Cevdet bu vesikayı nezareti mektel e bu suretle tebligatta bulun

Muallim M. Cevdet 
(40 Yaşında iken)
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mağa seevkden müfettişe yazmış ve ayni zamanda nezarete de resmen 
şikâyette bulunmuştur,

Bunun teşrihine girişmeden önce istitraden bir meselenin halli lâzım 
gelir. Cevdetin kusuru ne idi?

A : Tedris usulune aşinamı değildi ?
B : Müktesibatı ve ilmi kudreti kâfimi gelmiyordu?
C : Hocalık edemiyecek derecede uzvî ve ruhi bir noksanı mı 

vardı ?
Cevdetin talebesi ve muallimlikte arkadaşı olmadığım için tedris 

usulünün iyiliği veya kötülüğü hakkında söz söyliyecek bir mevkide 
değilim. Bunun hakkında söz söyliyecek bazı arkadaşları esası bırakıp 
teferrüatla uğraştığını söylüyorlar. Diğer bazı arkadaşları ve talebeleri; 
talebeyi mevzuu kendileri tarafından bulmaya sevkettiğini ve hazıra 
konmak, yalnız hocanın takririni dinlemek ıstiyen talebenin bu usul ho
şuna gitmediğini söylüyorlar. Bu mevzu hakkında hangi arkadaşından 
yazı istedimse açıkça yazmaktan çekindiler. Ancak muallim hafız 
Kemal ile talebelerinden bir kısmının bu eserin ikinci kısmına konulan 
yazılarında tedris usulüne biraz temas edildiği görülüyor. Hatta işittiğime 
göre Cevdetin tedris usulünden şikâyet eden bir kısım talebe bir aralık 
mektebi terketmiş ve Cevdetin muallimlikten çıkarılmasını bile talep 
etmişlerse de nezaret ve mektep müdürlüğü talebeyi haksız bulmuş, 
Cevdeti himaye ve müdafaa etmiştir. Tekrar edeyim, bu mevzu üzerinde 
söz söyleyecek bilgim ve ihtisasım olmadığı için bu kadarla iktifa 
ediyorum.

Evet! müktesebatı ve ilmi kudreti kâfi mi gelmiyordu? Bunada ihtimal 
vermem. Ben Cevdeti mektep ve ders haricinde çok dinledim. Herhangi 
bir mevzuu elealsa saatlerce söz söyleyecek ve dinleyeni müktesebatına ve 
İlmî kudretine hayran bıraktıracak derecede yüksek bir irfana malikti. 
Kitapları, makaleleri ve notları da buna şahittir. Şark ve garp kültürlerine 
bu derece dalmış bir adamın müktesebatından ve ilmi kudretinden 
şüpheye hakkımız yoktur.

Hocalık edemiyecek derecede ruhî ve bedenî bir noksanı da yoktu. 
Sesi, telâkati, mevzuu toplayışı ve anlatışı yerinde idi. Hitabet usulünü 
de iyi bilirdi. Şu halde kusuru neydi?

Bence Cevdetin kusuru muhitine nisbetle kuvvetli bir kültüre 
malik ve aynı zamanda dindar ve muhafezekâr oluşudur. Cev
det bu evsafını kitaplarında, makalelerinde, derslerinde, hususi 
konuşmalarında, yaşay.şında ve hatta giyinişinde götsterir ve 
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her şeyden üstün tutardı. Fakat müteassıp değildi. Bilâkis taassup göste
ren, asra uymayan sarıklı hocalara kızardı. O zamanlarda hükümet din- 
derslerini resmen mekteplerden kaldırmamakla beraber lâyiklik cereyanı- 
gençler arasında günden güne kuvvetlenmekteydi. Cevdet bunlarla konu
şurken daima muhasım ve müdafi mevkiinde bulunmakta ve bir mecliste 
konuşurlarken ekseriya yalnız kalmaktaydı. Bu niçin böyleydi? bilmem 
fakat böyleydi. Cevdet; bu yüzden bir çok arkadaşlarını kendisine düş
man ve muhalif bir mevkie getirmişti.

Cevdet bu yolu tutmakta haklımıydı? Onunda münakaşa yeri burası 
değildir İleride terbiye ve tedris tarihini yazacaklar bunu tahlil ederler. 
Burada bu görüş noktasını teyit için biraz evvel bahsettiğim teftiş hadise
sinin tafsilâtını vermekle iktifa ediyorum. Müfettişe gönderdiği mektupta 
Cevdet kendisini “sizden evvelâ sinnen ve bir çok noktalarda ilmen 
hele talim ve tedris tecrübelerinde amelen yüksek adam» olarak takdim 
ettikten sonra hizmetlerini birer birer anlatır. Bu satırlar şahsiyattan ziyade 
Cevdetin hizmetleri kendisi tarafından anlatılmış olmak itbarile ehemmi
yetli görülerek aynen alınmıştır :

«Siz Darülmualliminde talebem ve arkadaşlarım karşısında beni 
idam ettiniz. Tekmil arkadaşlarım ırütehayyır. Beni mektep köşele
rinde arayıp buluyorlar. Darülmuallimi 
derslerinden başka dinî ve ahlâkî 

teşkilât yapmış ve bu teşkilât esna
sında nice gençleri dinî ve ahlâkî buh
randan kurtarmış ve buna dair yüzlerce 

vesikaya malık bulunmuş, namaz ta
mamen kalkmış bir müessesede ikaz 
ve irşat yardımile nice gençleri ibadete 

şevketmiş, mektepte zerre kadar tanın- 
mıyan kitabı kerimi umum muhteviyatı 
mukaddesesile mürebbî namzetlerine 
sevdirmeğe çalışmış, bayramlarda ve 
mübarek gün ve gecelerde herkesin 
evine çekildiği zamanlarda talebeyi 

toplayarak tarihî, ruhani anlar yaşat
mış, Rusyadan gelen Türk gençlerine 
senelerdenberi hâmi kesilmiş, tatillerde 
kimse yüzlerine bakmazken onları topla-

de beş yJdır din ve ahlâ

Muallim M. Cevdet
(45 yaşında iken}-
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yarak İstanbul abidat ve bedaiyile, camilerde, asarile ve tarihile alâkadar 
■etmiş, yalnız geçen sene ve yalnız bir sınıf için yapılan teşkilâtı taavüniye 
sayesinde yüz liralık hayrat yaparak mektebin devlet tarafından on para 
yardım görmeyen zavallı talebesine kitap, fes, fanilâ çorap., ilâh tedarik 
etmiş, ikna ettiği eshabı hayrın yardımile beş yıl içinde üç yüz lira 
toplayarak tevzi eylemiş, mektebin unutulmuş nice esatizesini yadettirecek 
hatıralar, müsamereler ihdas etmiş, hükümetin hiç bir muallimden beklemi- 

ye hakkı olmadığı bir derecede fedakârlığa girişerek haftada lâakal üç 
gece mektepte yatmak zahmetine katlanmış ve (7000) e yakın asarı nefi- 
seyi talebesinin nef’ine olarak mektebe hediye eylemiş bir mazlum hocanın 
bugün mektepte izi silinmişdir.» Diyor. Ve sonunda da müfettişe şu 

teklifte bulunuyor.

»■Senelerdenberi iptidaî hocalarına esasatı ilmiye dairesinde ahlâk ve 
din dersleri nasıl verilir? bunu göstermekle meşgulüm. Hocalığa Alfabe- 
cilikten başladım. Tedricen Darülmuallimin hocalığına yükseldim, cihanın 

en muktedir mürebbî ve mürebbiyelerini Avrupa mekteplerinde görüp 
dinlemek fırsatına tam üç buçuk sene malik bulundum. Sizin gibi hoca 

ile müşafeheye tenezzül etmez bir adam; insanın mazisini, tecrübelerini 
ve talebesi üzerindeki nüfuzunu öğrenmiye heves etmez ki bunları düşün
sün. Hem şimdi (ben böyleyim, şöyleyim, böyle yaptım, şöyle yaptım) 

disem bir taraftan hodbinlik olur. Diğer taraftan da faydasızdır. Yalnız 

size bir teklifim var:

Madamki beni ahlâk ve din derslerini esasatı İlmiyeden mah 
rum şekilde vermekle itham ettiniz. O halde sizden birşey istemiye 
hakkım var. Bana iptidaîden Darülmuallimin müntehi sınıfına kadar ahlâk 
ve din derslerinin esasatı ilmiye dairesinde nasıl verileceğini bilfiil öğret

mek. Bundan kaçtığınız gün size.... diyeceğim ve matbuatta teşhir edeceğim 
Zira müfettiş hoçayı yalnız azle değil, evvelâ irşada memur ve mecbur 
olduğunu tekmil medenî cihanım nizamatile, örfü carisile isbat edeceğim. 
Sizin bana vermenizi istediğim esasatı İlmiyeye muvafık çocuk ve genç 
derslerinde Istanbulun tekmil alâkadadar hocalarile maruf ecnebi hocaları 

bulunacaktır. Dersi bir siz, birde ben vereceğim. Neticede hangimizin 
daha terbiyevî ve daha pişkin tedris edebildiğimiz sabit olacaktır. Dün
yada bundan ulvî imtihan olamaz. Bana bir haftada cevabı muvafakat 

vermezseniz sizi cihana teşhir edeceğim Bakitrj^j^ >411»_ j *



— 65 —

Ayni mesele hakkında Maarif Nezaretine yazdığı şikâyetnamede : 
«Makamı samileri yalnız müfettişlerin muallimler aleyhindeki şikâyatına 
değil, muallimlerin onlar hakkında varid olacak mutalâatına da açıktır 
zanmndayım.» mukaddemesile girişerek müfettişe yazdığı şikâyeti başka bir 
tarzda tekrardan sonra: » Her dersin müfettişinin o derslerle senelerdenberi 
uğraşan bir zat olması lâzımdır. Müfettiş...in Din derslerile alâkası yoktur

Avrupada müfettişler hocaların ilmen ve sinnen fevkindedirler. Sani
yen muallimde kusurda görseler birdenbire tahviline gitmezler, irşad 
ederler. Semere görülmezse tahvili ve azli için çalışırlar. Müfettiş ... bu şe
raiti haiz olmıyarak teftişe gelmiştir. Mesul tuttuğu muallimden çok fazla 
mes’uldür.» diyerek müfettişle bu derslerden imtihanın yapılmasını teklif 
etmiştir.

Gerek maarif nazaretine yazdığı şikâyetname, gerek müfettişe gönder
diği mektup üzerine ne yapıldığını bilmiyoruz. Fakat bunu bilmeğe de lüzum 
var mı ya! Maksat, Cevdet gibi bir ilim adamının uğradığı haksızlıkları, 
çektiği sıkıntıları göstermektir. Haksızlıklar karşısında böyle acı ve per
vasız bir ifade ile resmî makamlara ve cezadan korkmıyarak şahıslara 
hücüm edecek medenî cesarete malik olan bir adamın bulunduğu muhit
lerde hiç de hoş görülmiyeceği ve daima bu türlü muamelelere ve ceza
lara hedef olacağı hep görülen ve bilinen şeylerdendir. İşte Cevdet de 
bundan müstesna kalamamıştır.

Şu halde Cevdetin aylıklarının vakit vakit azalması ve derslerile 
mekteplerinin durup dururken değiştirilmesi bu huyundan hatta bu 
medenî cesaret nden ileri gelmekle beraber faziletinin ve ilminin 
takdirkârı olan adamlara rast geldiği zamanlarda da bu muamelelerin 
aksini görüyoruz. Meselâ yine ayni sene içinde aylığının 3000 kuruşa 
çıkarıldığını öğreniyoruz. Bu vesile ile kendisine Darülmuallimin müdürü 
Servet Bey tarafından yazılan şu tezkere yapılan haksızlıklar için manevî 
bir tarziye mahiyetinde görülerek ayr.en aşağıya konuldu •*

«1334 senesi Teşrinievvelinin on beşininden itibaren tatbik edilmek 
üzere nezareti celılenin tasvip ve tasdikına iktiran eyliyen yeni kadroda 
maaşınızın 3000 kuruşa iblağ olunduğunu tebliğ ve bütün varlıklarını ken
disine vakf ve hasreylediğininiz bu müessesenin size karşı vazife ve 
deyni şükranını böyle mütevazı şekilde olsun eda ve ifa etmiş olmasını 
görmekten çok memnun olmakla beraber bu nişanei takdirin ahvalin fev
kalâdeliği yüzünden evvelâ geç ve sonra istihkak ve liyakatınızla gayri

5
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mütenasip bir şekilde tezahüründen de müteessir bulunduğumu beyan 
ve bilvesile tebrik ve teyidi hürmet eylerim beyefendi.

16 Teşrinievvel 1334

Cevdetin resmî muallimlik hayatının bir tek tatlı safhası vardır. Oda 
fazilet mükâfatının kendisine verilmesi hakkındaki teşebbüstür. Bu mü
kâfatı aldığını zannetmiyorum. Esasen alıp almaması bir mesele teşkil et
mez. Asıl mesele bir fazilet mükâfatının kime verilmesi münasip olacağı 
mevzuubahs edildiği zaman Darülmuallimin talim ve tedrisheyetince ittifakla 
Cevdetin ileri sürülmüş olmasıdır. Tedrisat mecmuasının 24 üncü sayısında 
görülen yazılar bu meseleyi kâfi derecede nurlandırmakta, Cevdetin 
hayatını, hizmetlerini ve ilmi şahsiyetini de oldukça hakikata yakın 
bir surette anlatmaktadır. Şüphe yoktur ki Cevdeti şöyle bir tesadüfen 
teftişe gelen bir genç müfettişten ziyade senelerdenberi arkadaşlık ettiği 
mütehassıs meslekdaşları daha iyi bilirler. Ve bundan dolayıdır ki bu 
teeşbbüs kuvvede kalmış, fili yata geçmemiş yani Cevdet fazilet mü • 
kâfatını almamış olsa bile kıymeti büyük olmak lâzım gelir.

Mecmuada görülen yazı şudur:
Muhibbi marifet ve fazilet olan erbabı hayır ve servetten bir kaç zat 

her sene muallimlerden en lâyıklarına ihda edilmek üzere Maarif nezare
tine bir meblağ vermişlerdi. Meclisi maarif bunu (Fazilet mükâfatı/ ünva- 
nile her sene muhtelif derecattaki talim heyetlerinden intihap edilecek 
zevata tefviz etmeği münasip gördü.

Müesseaesemiz bu sene için fazilet mükâfatı namzedi olarak pek sev
gili ve kıymetli muallimlerinden Cevdet Beyi intihap etmiş ve bu husus
ta meclisi mualliminde müttefikan verilen kararı müdür Selim Sırrı Bı y 
nezarete atide sureti münderiç tezkire ile arzetmiştir ;

«Nezareti edilenin en layık olan bir muallime tevcih etmek kadirşi- 
nnslığında bulunacağı kemali şükranla istihbar kılınan fazilet mükâfatı 
için mektebimiz kendi muallimleri arasından bütün şeraiti cami gördüğü 
Cevdet Beyi namzet olarak takdim etmeği kararlaştırmıştır.

Cevdet Bey müessesemizin kısmı alisinden on beş sene evvel mezun 
olmuş ve şahsî mesaisile Türkçeyi muhtelif lehçelerde öğrenmiş, arapça, 
Farisî, Fransızca ve Almancayı asardan kemalde istifade edecek derecede 
tahsil ve Avrupada da bir müddet tetebbü ve seyahat ederek tevsii 
malûmat eylemiştir.

Meşrutiyetten evvel azimet ve iki sene ikamet ettiği Bakûda diğer 
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rüfekasile birlikte bir Darülmuallimin teşkiline ve maarifi islâmiyeyi 
tevsie muvaffak olmuştur. Bir müddet Darüşşefakada, on senedenberi de 
müessesemizde muallim olup yedi sene terbiye ve usulü tedris derslerini 
idare etmiş, üç senedenberi de Türkçe derslerini deruhte eylemiştir.

Cevdet bey ötedenberi müessesmizde mesaisine hiçbir mükâfat bekle- 
miyen saf bir mefkûreci aşkile çalışmış, maaşının pek cüz’î bulunduğu 
zamanlarda dahi büyük bir kanaatle vazaifi munzamma deruhde ederek, 
talebeye telkinat ve irşadatta bulunarak mektebe vakfı hayat etmiştir.

Namus ve irfanile, vazifeperverliğile tekmil arkadaşları arasında temini 
muhabbet ve hürmet eden bu zatin geçen haftaki muallimin ictimaında 
tarafı çakiranemden vazadilen namzetliği meclisçe hahişle kabul edilerek 
keyfiyetin tarafı nazaretpenahilerine arzı için tavassutum rica edilmiştir.

Maruzatımız tasvibi âlii nazaretpenahilerine iktiran ederse mües- 
sesemiz için büyük bir şeref olacaktır.»

Cevdet; genç müfettişe yazdığı mektupta kendisini müdafaa sırasında 
daha evvel Naim beyin dersini dinliyerek takdir edildiğini söylüyordu. Bu 
noktayı da tevsik etmek ve 54-55 inci sahifelerde bahsettiğim itidal sahiple
rine bir numune göstermek maksadile o takdirnameyi de aynen neşrediyorum 
Naim bey hem şarkı hem garbı bilenlerdendi. Ve Cevdeti anlayacak ve 
takdir edecek bitaraf bir şahsiyet ve değerli bir ilim adamıydı.

Darülmuallimin feni terbiye ve tatbikati dersiye 
muallimi Cevdet beye

Usulü tedrisin talebeye tefhim ve takririnde göstermekte olduğunuz me- 
sayii cemilei ihtisaskâraneden talebenin cidden temini istifade eylemekte 
olduğu dersinizin esnayi takririnde hazır bulunmuş olan ulûmu felsefiye 
müfettişi umumisi Ahmet Naim bey tarafından verilen raporda dermeyan 
kılınmış olduğundan bu husustaki ikdam ve ihtimam âlilerinden dolayı 
beyanı takdirat olunur efendim.

28 Nisan 1329 Maarifi Umumiye Nazırı
Ahmet Şükrü

Cevdetin kültür farkı dolayısile bir çok kimseler tarafından sevilme
diğini biraz evvel söylemiş ve bu yüzden mesleğinde ilerleyemediğini 
hetta ileriletilmediğini, mektepten mektebe bilhassa uzak yerlere atıldığını 
ve aylığının vakit vakit azaltıldığını da ilâve etmiştim. Ona bu fenalığı 
kimlerin yaptığını akran ve emsali Darülfünun müderrisleri olduğu halde 
kendisinin bir orta mektep hocalığından yukarıya çıkamayışına kimlerin 
sebebiyet verdiğini de bizzat Cevdetten naklen yazmıştım.
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Bereket versin ki tek tük ilim ve fazilet muhibbi de eksik değil.
Maarif erkânından ve Cevdetin eski arkadaşlarından birisinin 

Aşağıya dercettiğim mektubu Cevdete karşı oynanan facianın son 
safhasını göstermek itibarile çok dikkate değer bir vesikadır.

Muhterem üstadım efendim;

Lûtufnamei alinizi hürmetle aldım. Sıhhatiniz ve vaziyetiniz hakkında 
lütuf buyurduğunuz izahatten fevkalâde müteessir oldum. Mümtaz şahsi* 
yetinize karşı ne kadar hürmet, muhabbet ve merbutiyetim olduğunu 
teslim buyurursunuz. Bu hürmet ve muhabbet ilcasile emrialinizi yerine 
getirmek için orta tedrisat dairesi nezdinde elimden geldiği derecede 
kuvvetli ve müessir teşebbüslerde bulundum. Bu hususta Feridun Beye
fendi muhlisinizde bendenizde fevkalâde yardımda bulundular. Her ikimi
zin maateessüf aldığımız netice, zatıalilerinin maaşınızı Muallim Mektebi 
tahsisatından almak üzere Üsküdar Lisesinde altı yedi saatlik tarih ve 
coğrafiya zümresine muallim olarak tayininizi temin etmekten ibaret 
kaldı. Sıhhati aliyenizin bu dersleri ifaya müsait olmadığını biliyorum. 
Fakat maateessüf başka türlü bir netice almağa imkân bulamadık. Bu 
imkân başkası için belki başka türlü tecelli ederdi.

Bendenizin bugünkü orta tedrisattan istihsal edebileceğim netice ma- 
teessüf bu oldu. Hakipayı âliniz için takip edilecek muvafık bir yol var
dır ki oda şudur: Zatıaliniz bu dersi kabul buyurursunuz. Ondan sonra 
maarif heyeti sıhıyyesinden sıhhatinizin bu dersleri vermeğe müsait ol
madığı hakkında bir rapor alırsınız. Alelûsul zatıalinize mezuniyet verir
ler. Bu mezuniyet muahharan temditte ettirilebilir. O zaman müddeti 
mezuniyetiniz esnasında istirahate ihtiyacınızı tatmin etmiş ve yeniden 
çalışmıya imkân kazanmış olursunuz. Ellernizden ve gözlernizden hürmet 
ve muhabbetle öperim aziz üstadım.

19 teşrinisani 1929

Bu tavsiyeye Cevdet harfiyen riayet etmiş olacak ki uğraşa uğraşa 
nihayet 26 eylül 1930 da Üsküdar orta mektebi müdürlüğüne şu arzuhali 

veriyor ve bu tarihten itibaren de izinle vakit geçirmiye başlıyor:
Efendim;

Bir kaç senedir boğaz ve baş ağrılarından mustaribim. Boğaz ağrıları 
nisbeten azalmış ise de bu sene yine pek çok sıkıntı çektim. Bir çok 
dersleri tahriri şekilde geçirdim. Baş ağrısı ise müthiş! tramvaya binemi
yorum. Uzun mesafelere gidemiyorum. Gürültüde muvazenemi kaybediyo
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rum. Bu yüzden Robert Koleji bile terke mecbur oldum. Maişetim 
daraldı. Sinir doktorundan aldığım raporu takdim ediyorum.

İktizası vecihle bendenize uzun müddet izin itası ve dersimin behemhal 
İstanbul veya Pertevniyal liselerinden birine tahvili lüzumunu müdüriyet 
umumiyeye 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 
tekaüt olup çekilmeğe mecbur kaldığı bir sırada 1932 birincikânunda 150 lira 
ücretle Başvekâlete bağlı tarihî evrak tetkik heyeti reisliğine tayin olunup 
15 Nisan 1935 tarihine kadar orada kalmış ve sonra sıhhî vaziyeti dola- 
yısile bu memuriyetinden de istifa edip çekilmiştir.

VI inci paragrafta bu heyetteki hizmeti ve çalışma şekilleri hakkında 
izahat verilecektir.

Uç ay kadar açıkta kaldıktan sonra nihayet yine 150 lira 
ücretle İstanbul kütüphaneleri tasnif heyeti reisliğine tayin olunmuş
tur. Cevdet; iki üç ay kadar da hasta hasta buraya devam etmiş 
ise de günden güne rahatsızlığı artarak sokağa çıkmağa ve vazifeye deva
ma mani olacak bir dereceye gelince ücreti kesilmiş ve tabiatile bu işten 
de ayrılmıştır.

i 3 fil da ilk defa yine maarif nezaretine bağlı olan Darüşşafakada 
muallimliğe başlamış ve bir aralık muallim sıfatile memleket haricine 
çıkmış, tahsilini tamamlamak için avrupaya da gitmiş olan Cevdetin 
hayatı hemen fasılasız denilecek derecede hep okumak ve okutmakla 
geçmişken kanunî bazı şekiller öne sürülerek Darrüşafakadaki hizmetinin 
hesaba katılmamış olması ve son memuriyetleri olan tarihî evrak ve kütüp
haneler tasnif heyetleri reisliklerinde de ücretle çalışmış bulunması te
kaütlük için aranan 25 seneyi doldurmayarak hele son hastalığı sırasında 
ümitsiz bir surette ıztırap içinde kalmıştı. Nihayet ölüm bu endişesini de 
kaldırdı.

Cevdetin hastalığını ve ölümünün sebeplerini arkadaşlarından doktor 
Bürhan Osman ve Süheyl Ünver yazmışlardır. Bunu onların yazılarından 
takip etmek lâzımgelir.

ölümü 1935 senesi birinci kânununun üçüncü Salı gününe tesadüf 
eder. 1883 tarihinde doğmuş olduğuna göre 52 sene yaşamıştır.

Cevdet; vasiyetnamelerinin birisinde öldükten sonra kendisi hakkında 
yapılmasını arzu ettiği şeyler için şunları yazar:
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«Mezarımın masrafı için hizmeti resmiyeye mahsuben Maarif belki bir 
iki maaş verir. Onunla dostlarım mezarımı Süleyman Nazif beyle Ahmet 
Naim bey arasında ve Naim beye pek yakın bir yere kazdırsınlar ve 
derhal beton arme yaptırmak büyüklünde bulunsunlar. Umum İslâm me
zarlarında görülen dikme usulü; taşın çabuk kopup düşmesini intaç eyle
diğinden mezarım; Fatihte Ahmet Mithat efendi merhumun mezarı gibi 
kapaklı ve yanlı olursa dua ederim.» Resminden anlaşılacağı üzere Cev
detin bu arzusuda 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 Başve
kâleti Tarihî evrak Tetkik heyetindeki çalış
masına ve o yüzden hastalanmış olmasına 
binaen kendisine 200 lira göndermiş ve bu 
para ile fotoğrafı görülen mezarı yapılmıştır 
Şu halde Cevdetin bu arzusu ve bu ümidi 
de husul bulmuştur demek olur.

Cevdetin diğer bir arzusu da borçlarının 
tediyesi keyfiyetidir. Vasiyetnamesinde «Öm
rümde 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 vekâletinin ölümden sonra eski 
hocaların ailesine kanunda yazılı olan fıkra

ya görevereceği tazmnattan ayrılmahdır. Şef Muallim M. Cevdetin ebedi 
katlı Osman bey bu işi allah rızası için İstiratgâhl
yaptırırlar. Kâfi gelmezse hemşirem için Emniyet sandığına yatırdığım 
paradan da almalıdır,» cümlesini ilâve etmektedir.

Cevdet: öldüğü zaman kanuna göre aylık veya tazminat alacak ailesi 
ve çocukları olmadığı için vekâlete müracaat edilmemiştir. Fakat bir hal 
çaresi bulunarak daha ziyade kendi parasından borçları tesviye edilmek 
suretile bu son arzusu da yerine getirilmiştir.

Cevdetin muallimlik hayatının son safhası olarak 4 nisan 1934 de Tür
kiye muallimleri tarafından yapılan ihtifali burada ehemmiyetle kaydetmek 
icabeder.

Cevdetin genç denilecek yaşta, kendisinpen tam istifade edilecek 
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bir çağda ölümü ilmi sevenler arasında hiç şüphesiz en çok kendisinden 
feyzalmış olan muallimleri müteessir etmişti.

Maarif müdür muavini Cevdetin talebesinden Nurullahın öne düşmesi 
ve İstanbul muallimler kurumunun da ona yardım 
etmesile tertip olunan ihtifale memleketin her tarafı- 
na yayılmış olan Cevdetin talebeleri birer suretle iş- 
tirak etmiştir. Bunlardan İstanbulda bulunanlar bizz- 
at, bulunmıyanlar telgraf, mektup ve makale gönder- 
mek suretile bilâvasıta iştirak etmişlerdir. Hatta bu 
ihtifalde bulunmak üzere meretlerinden izin alıp 
gelenlerde olmuştur. Trakya müfettişliğinde sıh- 
»yye müşaviri olan Doktor Feridun Nafiz bunlardan >

birisidir. jSaMy '
ihtifal Cevdetin içinde senelerce hocalık ettiği 

eski Darülmuallımin (şimdiki İstanbul kız üzesi) bi- BSm 

masında ve o binanın konferans salonunda yapılmıştır.
İhtifali Nurallah açmış ve muallim Hafız Kemal 1İİI i 

idare etmiştir. İhtifalde Cevdet hakkında söz söyle 
yenlerin çoğu ya evvelce yahut bu ihtifal veslesile 
mütalealarını yazarak vermiş oldukları için kitabın :■ Sp.
ikinci kısmında aynen okunacak olan o yazıları 
burada tekrara lüzum görmedim. Ve telgrafların 1
hepsini dercetmektede bir faide ummadım. Ancak
Cevdete karşı gösterilen hissiyata ve teessüre bir Muallim M. Cevde- 
numune olmak üzere yalnız üçünü kayıt ile iktifa s®n resimlerin- 
ediyorum: den birisi

Üstadın ruhuna hürmetle ve ananlara minnetle selâmlar.
Adana Kız Lisesi Müdürü

Şahap Nazmi
Töreninize katılarak kıymetli hocamız Cevdetin aziz hatıralarını 

saygı ile anarız :
Zonguldakta talebesinden 18 muallim

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

Erzincan Kültür Direktörü: Bedri
Ercincan Sakarya Okulu Baş öğretmeni: Hayrı
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Söz söyleyenler arasında Doktor Feridun Nafizin; Cevdet'in neşretmiş 
olduğu İbni Betuta zeyli (¿L^ '<*M)nin Avrupa ve bilhassa Alman müsteş

rikleri üzerinde bıraktığı tesire ve bu eserin intişarı üzerine Alman müs
teşriklerinin (Halley) de toplanarak söyledikleri sözlere ve müsteşrikler 
Cevdet'in Arapçasını beğenmekle beraber eserin Türkçe yazılması hakkında 
dermeyan ettikleri arzulara dair verdiği izahat dinleyenler üzerinde 
Cevdete karşı derin bir intiba bıraktı.

Cevdet ihtifalinde bulunanlardan bir gurup

Diğer hatiplerde Cevdet hakkındaki hislerini ve duygularını söyledik
ten ve daha bir hayli samimî hasbihallerden sonra ihtifale nihayet veri
lerek toplu bir halde Edirnekapı kabristanına gidilip Cevdet'in mezarı 
ziyaret edildi. Orada yine Cevdete ait bir çok hatıralar söylendi ve bu 
vesile ile Cevdet'in yakınında bulunan büyük türk edibi, ateşli hatip 
Süleyman Nazifin mezarı da ziyaret edildikten sonra herkes yerli yerine 
gitti. Kabristandan ayrılırken şairin :

Kadrini senki musallada bdip ey Bâki
Durup yaran karşında el bağlayalar saf saf

Beyitinı hatırlamamak mümkün olmadı.



IV

Cevdetin hususî Muallimlikleri ve 
mürebbilik hayatı

Cevdetin; resmî mekteplerdeki muallimliklerden başka hususî mektep
lerden Darüşşefakada, Burhanıtarakkide, Şemsülmekâtip de ve Robertkolejde 
hocalık ettiğini görüyoruz. Saydığım dört mektepten üç evvelkilerindeki 
hocalıkları hayatinin ilk ve dördüncüsündeki son zamanlarına tesadüf eder.

Cevdet, Robertkoleje 1926 senesi eylülünde tayin olunmuş ve 1930 
senesi haziranında ayrılmıştır. Şu halde dört seneye yakın bir müddetle 
orada hizmet etmiştir.

Bu mektepte Türk dili ve Türk tarihi okutuyor, aynı zamanda dinî 
İçtimaî, ahlâkî ve tarihî konferanslar veriyordu. Robert Kolejdeki 
bütün talebe ötedenberi kiliseye götürülerek hıristiyan muallimler tarafın 
dan kendilerine dinî ve ahlâkî mev’izeler verilmekteydi. Sonraları türk 
ve İslâm talebenin mecburen bu mev’izlere devam etmekte olmas» 
muvafık görülmiyerek hükümetçe menedilmiş fakat yerinede birşey kon 
mamıştı. 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 Cevdetle beraber aranan evsafı haiz diğer bir 
kaç değerli zat tayin olunmuştu. Hatta bunlardan birisi olan Esat Fuat 

bey bu hizmetinen dolayı para dahi almazdı.
İşte Cevdetin Robert Koleje tayini bu zamana tesadüf ve bu zarurete 

ibtina eder. Kollej talim ve tedris heyeti Cevdeti bu işe getirmekle tam 

isabet etmişlerdir.
Denilebilir ki Cevdet resmî mekteplerden göremediği iyi kabulü ve 
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güler yüzü ancak bu yabancı müesseseden görmüştür. Kendisine buradaki 
hizmetine mukabil ayda (150) lir verilmekteydi. Ayrıca mektepte yatması 
ve parasız yemesi, içmesi de temin olunmuştu, fakat Cevdet mektepte 
yatmamıştı. Hastalık buradada Cevdetin karşısına çıkmış, kalbinden rahat' 
sız, gürültüden müctenip olduğn için Kollejden çekilmeğe meecbur kalmıştı. 
Cevdeti bu mektebe tayin ettirten muallim Hüseyin Pektaştır. Vasiyetna

mesinde bunun için: “ikinci derecede minnettar oldğum zat; benim Robert 
Kolleje tayinime vasıta olan Hüseyin Beyefendidir, mezkûr mektebin me
zunlarından ve muallimlerindendir. Bu zata kemiklerimde minnettardır.„ 
sözlerini okuyoruz.

Cevdetin hayatı yazılırken hususî mekteplerdeki bu türlü hocalıkların
dan ziyade hatıratında da söylediği gibi kibar konaklrında, paşa ve bey 
çocuklarına vermiş olduğu hususî derslerden ve mürebbiliğinden bahse
dilmeden geçmek doğru olamaz. Hayatının her safhası hakkında bizi 
tenvir eden Cevdet; bu safha hakkında da kâfi derecede yazılar yazmış, 
vesikalar bırakmıştır. Ezcümle hatıratında hangi aileler nezdinde hususi 
surette muallimlik ve mürebbilik ettiğini uzun uzadıya yazmakta, o aile
lere karşı minnetlerini ve şükranlarını bildirmekte hatta dünyadan gider
ken onlara bu suretle veda etmektedir. Bakınız bu cihetleri nasıl anlatıyor:

«Vaktile birçok ailelere hususî dersler vermişimdir. Birkaçını sayayım: 
§ Uşakî zadelerden Vecihe ve Rukiye hanımlarla küçük biraderlerine 

ve Lâtife hanımefndiye.

§ Roma sefiri Suat beyefendinin üç kerimesi benim şahsıma çok büyük 
nezaket göstermişlerdir. Kendilerine birkaç şene ders vermişimdir. Büyük 
kerimeleri Refika hanımın zevci dostum doktor Hulûsi Behçet bey ne 
insan zattir. Beni kayatında kardeş edinmiş yüksek bir şahsiyettir. Tanı
makla iftihar ederim. Kitaplarımın mühim bir kısmını konaklarında muha
faza etmek gibi iyiliklerini gördüm. Kıymetli kitaplarımı bu zevç ve 
zevcenin lütfü olmasaydı nereye sığdırabilirdim ?

§ Esbak Viyana sefiri Mahmut Nedim paşa, mabeyn kâtiplerinden 
Abdurrahman bey, Şurayı Devlet rüesasından Daniş bey ailelerine de 
hususî dersler verdim.

§ Ahmet Riza beyin ailesini ayrıca zikrederim. Bu necip ailenin beş 
kıymetli ferdine hususî ders vermişimdir. Büyük ve temiz vatanperver 
Ahmet Riza bey semavî gözlerini ebediyen kapadığı gün bu cesur ve 
tarihî ailenin hamasetini tekrar yadettim. Yâ rab I Servet ile satın alına- 
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mıyan ne demir iradeyi kaybettik, dedim. Bu aileden beni en çok seven 
Sadi beydir. Ve tam 26 şenelik dostluğumuz vardır. Hayatımda tesadüf 
ettiğim beş on vefakâr şahsiyetten biri odur. Bu mert Sadi benim haki
katen kardeşimdir. Biraderi talebemden eski kaptan Kenan beydir.»

Cevdetin evrakı arasında Sadi beyin bu hususî muallimlik keyfiyetine 
dair dikkate değer bir mektubu vardır. Bu mektub Cevdetin hizmeti 
ve aileler nezdinde kazandığı mevkii gösterecektir. Aynen neşrediyorum:

Muhterem üstadım ; 20 Eylûl/921
Mektuplarıma bir küçük kart ile olsun cevap almamak beni ne kadar 

üzüyor, mahzun ve dilşikeste bırakıyordu tarif edemem. Fakat hocam 
şimdi ise ne kadar sevindiğimi, bahtiyar olduğumu yazacağım.

Zannederim ki hayatta beni hiçbir hadise sizin tahsil ve terbiyeme 
masruf kıymetli muavenetiniz nisbetinde minnettar edemiyecektir. On 
sekiz senedir kalbimde rekabetsiz büyüyen bu hissi şükranı bugün yine siz 
gölgede bıraktınız... Sahavetimden itibaren tenevvürüm için ibzal buyur
duğunuz itinanın ne kadar medyun ve mütehassısı olduğumu pek iyi 
bildiğiniz için minnettarlığımın tezaufünden bahsetmek için zeminin, griz- 
gâhı buradan intihap ettim.

Yegâne hemşirem Cahidenin tedrisi için ihtiyar ettiğiniz külfet ve 
inayete, ibraz eylediğiniz merdane ve âlicenabane zahmet ve lûtfe nasıl 
teşekkür edeyim? Beni değil, bütn ailemi nasıl minnettar ettiniz hocam 
bunu teşrih edemiyeceğim.

Cahide bir erkek olsaydı Tahsil çağı benim hayatı anladığım, kavradığım 
bir zamana tesadüf eden bu çocuğu bilâ tereddüt aile muhitiden ayırır 
irfan hayatına vakf ve bendederdim. Fakat bir kız olması beni çok müş
kül vaziyette bırakmıştı. [Muhterem anamın kızı, benim kızkardeşim !] İşte 
bu iki unvan beni durdurdu, düşündürdü, şaşırttı. İffetinde salâbet, neza- 
hetinde kat’iyet olsun için hatta cahil kalmasına bile tahammül ederdim. 
Eğer cehlin bu hususatta en büyük bir tehlike olduğunu bilmesem I Vâkıa 
maddî çok sıkıntı çektiğimiz devirleri yaşıyoruz. Fakat ne olursa olsun 
bir muallim, bir mürebbiye bulmak için daha fedakârlık edebili lirdi k. Yalnız 
erkek değil, nezahet ve namuauna güvenilecek kadın bile şimdi ender 
değil mi? Onun için hocam, sevgili ve mert ağabeyim, Istanbuldan 
çıkarken hayatıma ait düşünceye fasıla vermiş, bunu sizden rica etmiştim.

Minnettar olduğum, size artık bir kardeş de değil, köle olduğum 
nokta işte bu I Üzerimdeki en ağır ve en girenbaha bir vazifeyi sizin 
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emin ve kudretli ellerinize itimatla tevdi edebilmıye muvaffakiyet işte 
benim saadetim, bahtiyarlığım, emelim.

Annem de derin bir hissi şükranla bana bu husustaki saadetini ve 
huzuru kalbini yazarken bir aralık garip bir çocuk hissile soruyor. Oğlum, 
diyor,yarı kalmasından, bu lûtfa bir fasıla arız olmasından, bu tatlı rüya
dan çabuk uyanmaktan o kadar korkuyorum ki, ne yapalım, ne ikram 
edelim diyor. Lâtife ile bir cevap verdim üstadım. Dedim ki : hacam bir 
merdi şirhardır. Bol bol süt, kaymak ikram ediniz. Zannederim memnu
niyetle kabul edeceği şeylerin zevki vicdanîden sonra birincisi budur.

Ancak sevgili ağabeyi ciddî olarak da birşey yazdım. Dedim ki: anne, 
hocam ancak talebelerinin anlıya bildiği bir harikai ahlâktır. Onun para 
ile, herhangi maddî birşeyle mübadele edilebilecek hiçbir zevki ruhanî 
ve vicdanisi yoktur. Ancak ben rica ederim ve lütfen pek samimî ve 
kardeşçe olan mantıkî teklifimi, istirhamımı kabul edeceğine eminim ve 
bu onun faziletine, zevki vicdanisine asla eksiklik getirmiyeceği için bizi 
de minnettarlığımızın yanında bir azabı kalbi hissetmekten halâs eyliye- 
ceği cihetle is’af edilir: Hocama ücret değil şimendifer, vapur şirketlerine 
lâzlmgelen şeyi veririz.

Ağabeyim, aramızdaki rabıta ve hususiyet bizi yekdiğerimizin safahatı 
hayatına da agâh etti. Vaziyetlerimiz basit: zengin değiliz ve hayatın 
maddî kademeleri karşısında her hatve bize bir sademe getirir. O itibarla 
sizin maddî vesaitinizi de - ki onunla siz ne hayırler, nice muhtaç talebe* 
lerinize iylikler yaparsınız ben bilirim • fuzulen heba etmemizde hiç 
mana ve münasebet yoktur. Valdemin takdimei maddiyesi arzettiğim 
gibi şirketler ve vesaiti naküyeye inhisar ettikçe retdetmiyeceğinize ve 
bundaki samimiyet ve aileviyeti de hoş göreceğinize itimat edemezmiyim?

Sınıfımızın birincisi Hikmetle beraber Antakyada birbuçuk ay geçir
dim. O, orada sulh hâkimi. Bende bir Fransız şirketinin mümessili olarak 
bulundum. Hep sizden, hatıratınızın zengin ve kıymettar lâvhalarından ve 
şiirlerinden bahsederdik. Fransız sansürünün 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 hususî muallimlik ve mürebbilik yaparken aileler nezdinde 
kazanmış olduğu mevkii ve onlara telkin etmiş olduğu hürmet ve emni
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yeti daha iyi anlıyabilmek için bu kitabın ikinci kısmına konmuş olan 
profesör Doktor Hulûsi Behçet'in yazısından da şu bir kaç satırı alıyorum

«Namus ve fazileti, pek nadir şahsiyetlerde görülen kuvvetli seciyeye 
müstenitti. Seneler geçtikten sonra ailemizden hiç bir suretle ayırt etmi
yorduk. Büyük valde onu evlâdı gibi sever, kayın pederim ve valdem 
bizlerden ayırt etmiyecek derecede muamelede bulunurlardı. Evimize 
gelir, odasına çıkar, hususî kitapları için ayrılan dolaplarda eserlerini 
tanzim eder, okur ve evimizi kendi evi gibi telâkki ederdi.»

Bu iki ailenin, Doktor Behçetle Sadinin Cevdet hakkmdaki şahadet
leri çok kıymettar değilmidir? bir hususî muallim, bir mürebbi için bun
dan ziyade iftihar edecek meziyet olabilir mi?

Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş
ne kadar doğru

§ Cevdetin evrakı arasında bir mektup bilhassa göze çarpar. Bu mek 
tubun zarfı üzerine «Hayatımda en aziz bildiğim vesikalardan biri budur. 
Yazan benim ders verdiğim bir İtalyan binbaşısıdır.» cümlesini yazmış 
ve mutadı veçhile M. Cevdet diye altını imza etmiştir.

Mektup türkçedir. Bir harfini değiştirmeyerek olduğu gibi neşrediyorum.
Hocam efendi;
Kostinin vahşi palikarya ordularının Anadoludan def ve tardı, İzmir 

ve Bursanın istirdadı ve binnetice elde edilen muzafferiyet milliye mü- 
nasebetile tebrikâtımı takdim ederim.

Arkadaşlarımla beraber palikarya kiryelerin Istanbula karşı vukuu 
muhtemel tecavüzlerine mani olmak üzere Çatalca hudutlarında bulun
duğumdan daha evvel size yazamadım. Muzafferiyeti milliyenin istihsaline 
bu kadar olsun bende iştirak ettiğimden son derece memnunum. Baki 
takdimi ihtiramat eyler ve samimiyetle ellerinizi sıkarım.

18 Eylül 1922 şakirdiniz: Yüzbaşı tercüman
(imza okunamamıştır)

§ lam mürebbi olarak istihdam edildiğim zat yalnız Nejad beydir. 
Öteki Iere yalnız arasıra gidip gelmek fakat mürebbilik etmemek üzere 

ders vermişimdir.»
Evet; Cevdet Nejat adındaki gence hepsinden ziyade hizmet ve emek 

sarfetmiş ve bu çoc ıkla on bir sene yakından meşgul olmuştur. Cevdet 
gibi milliyetçi olduğu kadar dindar olan, şarkı bildiği kadar garbi de 
tanımış bulunan bir muallimin zengin bir aile nezdinde kabiliyetli bir 



— 78 —

genç üzerinde o zamana kadar okuduklarını, gördüklerini hülâsa fikirle
rini ve emellerini nasıl tatbik ettiğini ve bu işte, bu tecrübede ne dere
ceye kadar muvaffak olduğunu, mürebbilikte, talim ve terbiyede nasıl 
bir metot takip eylediğini ve hangi eserleri genç çoçuğa okuttuğunu 
öğrenmek istiyenlerin çok olacağına kaniim. Bu noktanın tavzihi henüz 
bizde yazılmamış olan talim ve terbiye yahut maarif tarihi için de el
zemdir sanırım.

Tali ve tesadüf bizi bu hususta da tenvir edecek vesikayı temin 
etmiştir. Nejat öldükten sonra hatıra defteri Cevdetin eline geçerek bu 
deftere uzun bir yazı yazmış ve hepimizin öğrenmek ve bilmek istediği
miz şeyleri bu yazısında bütün tafsilâtile göstermiştir. Bu yazıdan Cev- 
detin metodu, samimiyeti, kadirşinaslığı ve iyliğini gördüğü bir aileye 
ve bir gence karşı beslediği şükran hisleri hülâsa ahlâkı, seciyesi 
ve muhitine telkin ettiği emniyet ve itimat apaçık görünmektedir. Bu 
yazının herkesi bilhassa talim ve terbiye sahasını alâkadar etmeyen bir
kaç hususî fıkrası çıkarılarak hemen aynen bu esere konulmasında çok 
faide gördüm. Okuyacakların da bunda isabet ettiğime hükmedeceklerine 
emini m.

«Merhum Nejat beyi nasıl tanıdın?» adını taşıyan bu yazının baş 
tarafına: «Bende vefat ettikten sonra merhametli bir ele düşerse ibret 
ve rikkatle okunur mülâhazasile merhuma ait bazı duygularımı bu cüz
dana kaydetmeği mağfirete vesile saydım.» Cümlesini yazdıktan sonra:

«Yavrum seni Küplüçeye gömdüler. Bir sene sonra vücudun çürüye
cektir. Ben seni satırlarınla satırlarım içine gömdüm. Ve defterinin iki 
kapağıle tarihî tabutunu kapadım. Yazı ebedidir derler. Ezelî ve ebedî 
tanrıdan bu defterin hıfzını dilerim.» sözlerini ilâve ediyor.

Cevdetin aziz ruhu şadolson; bu defteri notları arasına gömmek değil 
kitabının sahifeleri arasına koymakla daha ziyade ebedileşmiş ve herkesin 
daha kolay okuması temin edilmiştir.

Bence bu yazınım en değerli taraflarından birisi de Cevdetin; kendisi 
gibi yetiştirmek istediği bir gence onbir sene içinde okuttuğu kitapların 
bilinmesidir. Cevdet bunu da ihmal etmemiş kayıt ve zaptetmiştir. Acaba 
o tarihlerde, her manasile o intikal devresinde bir mürebbinin kıymet 
verdiği kitaplar yalnız bunlarmıymış? Nejat yaşasaydı Cevdet ona daha 
ne gibi kitaplar okutacaktı? Bunlar üzerinde durulacak meselelerdir ve 
bunların cevaplarını talim ve terbiyeciler arayıp bulsunlar.. Cevdet, hatıra- 
ya şöyle başlar:
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«On bir sene oldu. Meşhur vatanperver Ahmet Riza bey ailesine 
mensup kız ve erkek beş altı gencin hususî hocası oldum. Bir gün bana 
Darülmualliminde Nejat beyi tanıyormusunuz? Dediler. Evet birinci sınıf
tadır. Zeki ve pek temiz bir İstanbul çocuğudur. Niye sordunuz? dedim

— Nejat bey Beylerbeyinde Hasip paşa yalısında oturur. Yalı paşa 
merhumun oğlu Hami beyindir. Zevcesi Mısır prenseslerinden Fethiye 
Hanımefendidir. Nejat bey sizi Hami beyle prensese çok sena etmiş. 
Cevdet beyi bana hysusî muallim olarak tutunuz demiş. Sizi arıyorlar, 
cevabını verdiler. Birkaç gün evvelde Nejat bey bana ınetepte sormuştu.

— Bizim yalıya haftada bir defa olsun gelebilirmisiniz? tatillerde de bana 
hususî ders verebilirmişiz?

Adî günlerde size ancak mektepte ders verebilirim. Tatillerde ise 
vaktim müsaittir Demiştim. Artık aramızda İlmî rabıta başlamıştı.

Nejat beyin annesi Hami beyin sütannesiydi. O haysiyetle Nejat beyin 
kuvvetli bir tahsil görmesi gerek Hami beyce, gerek prensesçe matlûptu. 
Hatta prenses Nejat beyi üç dört sene sonra İsviçreye tahsile yollayaca
ğını söylüyordu. Benim için ne acı hatıradır ki Nejat bey Darülmuallimini 
bitirirken prenses hastalandı. Tedavisi için burada ve Avrupada 20,000' 
lira sarfedildi. Faidesi olmadı. Müteverrim olarak vefat etti. Naşı mağfe- 
ret nakşî Avrupadan Mısıra nakledildi. Hidiv hanedanına mahsus hatireye 
defnolundu. Hami bey pek müteessir olarak Mısırdan İstanbula avdet 
eyledi, irtihalini haber aldığım gün hünger hüngür ağladım. Merhumenin 
Nejat bey sayesinde çok lûtfunu görmüştüm. Anlatacağım. Merhumenin 
irtihali anacığımın vefatına pek yakındı. Her ikisinin birden ufulü kalbimi 
çok dağıdar etmiştir.

Hami beye gelince: pederinden müntakil Selânik taraflarında pek vasi 
çifliklere malik ise de Balkan harbinden beri o çiflikleri satamamış. Yunan 
hükümetinin kıymet itasına muvafakat eylediği kısımların parası da onbeş 
yıldır alınamamıştır. Yunan avukatlarına sarfettiği para o kadar çoktur ki 
Hami beyin buradaki servetini kurutmuştur. Prenses zamanında bir saray 
gibi işlediğini gördüğüm koca yalı elyevm uşaksızdır. Ve yalnız bir ahçr 

ile bir kalfaya maliktir.
Nejat bey; hamilerinden birinin vefatı, birininde siyaseten ve iktisaden 

felâketi yüzünden öksüz kaldı. Berekt versin Darülmuallimini bitirmişti. 
Evvelâ Kadıköy orta mektebine, müteakiben Kabataş lisesine muallim 

oldu. Maaşa geçti.
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Prensesin emri veçhile Nejat beyin gerek mektepte nezareti, gerek 
tatillerde idaresi bana aitti. İki ayda bir rapor yazıp takdim ederdim

Bu mürebbilik meselesini takviye eden bir amil de Ahmet Rıza bey 
ailesi oldu. O aileye hürmeten ilk ay prensesin yolladığı parayı 
almak istemedimsede muvaffak olamadım. Şu yirmi beş senelik 
tedris hayatımda Istanbulun kibar ailelerinden sekiz on kadarile münase
beti İlmiyede bulundum. Prensesten aldığım parayı hiç birinden alamadım. 
Bu biraz tabiî gibi görünürsede öyle değildir. Prenses Nejat beyin her 
hususta tarakkisine masruf olan samimî ihtimamı çok taktir etti. Ve bir 
yerine beş nisbetinde ödedi. Ikiside hakkın rahmetine kavuşan bu aziz 
ruhlara benden yüzlerle selâm.

Nejat bey merhum; annemi çok severdi. Onun Niş şivesile karışık 
hikâyelerine bayılir, hele sureti mahsusada yetiştirdiği çiçeklerin tohum 
ve yapraklarına mahsus kutlarına hayran olur, ve yetmişlik annemin gayet 
ince oyalar yaparak gömleklerimi tezyin edişine bakarda: Hanım nine siz 
harikasınız derdi.

Zavallı anneciğim! Sen yaşasaydın bir inci gibi masum telâkki ettiğin 
Nejat beyin gay ubetine tahammül edebilecekmiydin? her şey hatıra 
gelirdi. Fakat Nejat gibi cevvaliyetin mücessem numunesine ölüm yakıştı- 
rılamazdı. Efsus!

Nejat merhum; annemin her vakit gönlünü yapar mevsi
minde Beylerbeyindaki cesim yalının bahçesinden kiraz, kayısı, armut 
getirir, hayır duasını alırdı.

Nejat beyin ve onun asil hamiyesinin bana karşı velinimettik derecesine 
çıkaran pek büyük bir iyliğini işte bu aralık gördüm. Harbiumuminin 
ekseriyeti kasıp kavurduğu ve ete, şekere, pirince hasret bıraktığı senerde 
idi. Anacığım pek ağır surette hastalandı. Meşhur Doktorlara muntazaman 
göstermek lâzımdı. Bunun için yüzlerle liraya ihtiyaç vardı. Bu kadar 
parayı nereden bulacaktım? aldığım para ancak ev idaresine kifayet edi* 
yordu. Allah Nejat beyi şevketti. Asaletin, inceliğin timsali olan bu genç 
prensese meseleyi anlattı, benim vaziyetimi söyledi. İslâm merhametinin 
yüksek umdelerini imanında yaşatan prenses anam için Beyoğlunun en 
maruf bir iki Doktorunu aylarla bize yolladı. Gerek ilâç, gerek tedavi 
ücretlerini kesesinden verdi. Mübalâğasız bin lirayı mütecaviz bir para! 
şunuda ilâve edeyim:

Nejat beyin tahsiline nezaret vesilesile bana verdiği mebzul paralarla 
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■2000 kadar kitap tedarik ettim. İşte aziz ruhları karşısında haykırıyorum. 
Dünyada iki velinimet gördüm: biri prenses, öbürü Nejat bey. Bu satır
ları gözlerimden yaşlar akarak yazıyorum. Allah her ikisinede gani gani 
rahmet eylesin. Beş sene içinde anamla perensesi, en nihayet Nejatcığımı 
kaybettim. Rabbim bana sabır ver..

Nejat beyin bu büyük vesateti hayriyesine mukabeleden geri durma
dım. Prensesin irtihalinden biraz sonra Nejat bey mektepten çıkmıştı. Za
hire bakılırsa koskoca delikanlı olan, mektebi bitiren bir gencin hususî müreb- 
bisi ile alâkası kalmamak lâzım gelirdi. Fakat merhum böyle düşünmüyordu. O, 
ilelebet annemin manevî evlâdı ve benim küçük kardeşim olmıya ahdetmişti. 
Sonra hukuk fakültesine girmek, birkaç sene sonra muallimliği terketmek 
istiyordu. Bunun için beni her vakit bir yardımcı ve kendi tabirince bir 
mürşit telâkki ediyordu. Her hafta iki saat musahebe edecektik. Nejat bey 
maaşa geçtiği için benim emeğimi de ödemek istiyordu. Fakat annem 
merhumeye karşı vesatet eylediği pek büyük hayırdan dolayı benim haki
katen küçük velinimetim olan Nejat beyden birşey istiyemezdim Bu 
suretle merhuma beş sene ücretli, beş sene ücretsiz hizmet ettim. Daha 
doğrusu merhum benim beş sene değil, on senelik emeğimi bile ödeyen 
azim bir hayırda bulunmuştu. Yani o benim emeklerimi tamamen ödedi, 
ben onun lûtfunu ödeyemedim.

Dört sene Galatasarayına her hafta muntazaman gidiyor, iki saat kadar 
merhumla musahabede bulunuyordum. Bu defteri bir zaman sonra okumak 
tesadüfünde bulunacak karie haber vereyim ki Galatasaray musahabeleri 
bana Darülmualliminde iken farkedemediğim yeni kabiliyetlerin habercisi 
oldu. Nejad bey Darülmualliminde 15 türlü dersin ağırlığı altında bunalı
yordu. Kitabetle tarihten başka hemen hiçbir dersle kaviyyen alâkadar 
olmuyordu. Hatta İsrarlarıma, gücenmelerime rağmen vaziyet değişmedi. 
Halbuki Galatasarayına muallim olupta çok sevdiği Türkçe dersile tarihî, 
ahlâkî musahabelere kavuşunca yüksek merakı tabiî istikametini buldu. 
Ne bakayım ? Merhum yetiştiği asalet, servet ve haşmet muhitinin parlak 
bir şulesi gibi yanıyor. Tarihî kıymeti haiz her ne tasavvur ederseniz 
Nejat bey onun hayretfeza bir âşıkı. Prensesin getirdiği kilimlerin, 
kumaşların, yüzlerle çeşit eşyanın, resimli mecmuaların... Nejat beyin 
zekâsında derin bir intibah yaptığını gördüm.

Muayyen günlerde müzeleri ziyaret ederdik. Vazoların envai, kıymet
leri hakkında benim bilmediğim şeyleri söylerdi. Bu mevzuları yalıda,

6 
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mektepte, bazan Beylerbeyi sırtlarında ulu ağaçlar altında frenkçe 
me’hazlere müracaat suretile tevsi ederdik. Türk mühürleri ve pullarile 
paraları hakkında onun kadar meraklı bir tek mektepliye ve bir muallime 
rastgelmedim. Ben ki 25 senede akalli 2C0 muallim gördüm. 2, 3 bin talebe 
yetiştirdim. Miralay Ali beyle Ahmet Tevhit bey gibi ömürlerini meskû- 
kâtın tetkikine hasretmiş bir iki yüksek zat, tabiî müstesna ve bahisten 
hariçtirler.

Merhum benden sureti mahsusada Islâm ve Türk tarihi umumisile 
ayrıca eski İran ve Mısır tarihini okudu. Bana birkaç Sasanî parasile 
Abbasî ve Selçukî Türk meskûkâtına dair 20 den fazla para hediye etti. 
Ne meraklı genç idi.

Hocam; ömrüm olursa seninle bir gün (Totankamon) ın mezarına gi
deceğim diyordu.

Nejat bey yaşadığı muhit içinde Mehmet Ali paşa ile Hidiv İsmail 
paşa ve Prens Mustafa Fazıl paşaya ait yüzlerle hikâye işitmişti. Bunları 
asil çehresine has bir heyecan içinde lezzetle anlatırdı. Bizim fermanların 
üslûbunda büyük bir haşmet bulur, sık sık ferman okurdu. Hususile 
Mehmet Ali paşa zamanından son devre kadar yazılan fermanların suret
lerini tam bir sene İsrar ve sebatla okudu ve bana da okuttu.

Bir gün prensesin kitapları arasında (Vamık ve Azra) hikâyesini gör
müş, bu hikâyenin İstanbul kütüphanelerindeki nüshalarını aramak için 
beni bir ay sıkıştırdı. Daha mektepte iken kendi merakile tamik ettiği 
meselelerden biri : Türkçemizin Mısırda ne zaman müterakkî, ne zaman 
mütedennî olduğuna dair vesikalar taharrisi idi.

Dünyada en çok sevdiğim dostlarımdan olup Rusyada bulunduğum iki 
sene zarfında valideme birçok yardımı sebkeden manevî ağabeyim hacı 
Said bey vaktile Mısırda Hidiv maiyetinde (Divanı Türkî) riyasetini ifa 
eylemişti. Bu bapta bize mükemmel bir merci olabilirdi. Nejat beyin 
tahsiline nezarete başladıktan sonra irtihal eden bu aziz dostum Nejat 
beyin daha mektepte iken böyle mühim bir tarihî meseleye alâkasını 
hayretle telâkki etmiş: bu genç yaşarsa pek nafiz bir tarihçi olacaktır, 
demişti. Efsus ! ikisini de kaybettiğim bu vücutların elyevm siyah 
hatıralarından başka neleri var? Ah hayat! Ruhun bakasına imanım 
olmasa çekilmez belâsın !

Nejat bey; Mehmet Ali paşa ile varislerinin himmetlerde Mısır kütüp
hanesine vazedilen binlerle asara dair bana bir fihrist hediye etmişti, tki 
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cildi darülmuallimine vakfettiğim kitapların arasındadır. Bu fihristlerde hi- 
diviye kütüphanesinde teşhir edilen Kuranıkerimlere dair de izahat vardır.

Nejat bey bunları okudukça masum bir kıskançlık duyar. Bizim Istan- 
bulda mahfuz Kuraniketim nüshalarına nefaset ve hüsnühat i ti barile ne Mı
sır ne de Britiş muzeom yetişemez derdi. Bu saika ile idiki Evkaf müzesinin 
bütün kolleksiyonlarını tetkik etti. En yüksek hattatların Türkiyede yetiş
tiğine kanaat ettikten sonra bütün bir sene (Şeyh, Seyit Abdullah, Hafız 
Osman, Eğrikapılı, Yesari ve Yesari zade, Celâlettin, Rakım, Haşim, 
Kadıasker Mustafa İzzet, Raşit, Vahdeti, Hacı Kâmil) efendilerle (Şefik, 
Sami, Tuğrakeş Hakkı) beyler üzerine izahat istedi. Nefais içinde yaşa
yan bu mücevher zekâyı memnun etmek için Timurlenk, Bay Sungur, 
Hüseyin Bay kara ve Alışır devirlerine dairde Farisî tarihlerden birçok 
hikâyeler, fıkralar okudum. Sanatkârların eskiden nasıl himayeye mazhar 
olduğuna, bu hayretbahş bediaları takdir edenler olmasaydı sanatın birşey 
doğurması imkânı bulunmadığına dair iki ay müsahabeler yaptım. Eski 
talebemden ve hattatlardan muallim Sürreyya beyin pederi Haşan Rıza 
efendinin Beyazıt kütüphanesindeki (hilyei şerife) sini ziyaret ederken 
Rıza efendiye Cevat paşa merhumun dört yüz sarı altına bir kuranike- 
rim yazdırdığını anlattım. O kadar mütehassis oldu ki ağladı.

Sabık Divanı hümayun Tuğrakeşi ve asrımızın rakımı İsmail Hakkı bey 
üstadım; Nejadın rahatsızlığından pek müteessir olmuştu. O rahim kalp 
bu nefiseler aşıkı ve üstadın eserlerinin meftunu olan Nejadın ziyama 
kimbilir ne kadar yanacaktır!

Merhum her sene hattat mektebi sergisine benimle beraber gider, 
tezhip işlerine çok alâka gösterirdi. Eski yazılardan kûfîyi mükemmelen 
ookurdu. Bunu prensesin tavsiye eylediği Mısırlı bir tarih mütehassisin
den öğrenmişti. Epey müddet serpuşlara merak etti. Elliden fazla serpuş 
envaını tersim ederek bana gösterdi. Bir nüshasını istemediğime pek 
müteessifim. Metrukâtını tetkik meselesi ailesince bana havale edildiğinden 
belki bulurum. Kaydedeyim ki bu tersimat bir eserden alınmış değildir. 
Beni zorhyarak 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 arapçaya merak sardıramadım. Farisiyi çok 
severdi. Bilhassa Gülistan ile Hayyamın rubailerini tam bir sene okuduk. 
Şehnamenin efsanelerinden çok zevk alırdı. Benim yazdığım (Şehnameye 
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methal) ona çok geniş ufuk açmış. Kendisi böyle söylerdi. Bununla bit
tabi iftihar ederim.

Merhum mevlevîliğe kıymet verirdi. Kendisine mesneviden bir kaç 
parça okuttum. Mevlâna ile Eflâtun arasında mukayeseler yaptım.

Musikiden pek mütehassis olduğunu ayrıca ilâve etmeliyim. Maka
mına riayetle okunan ezanlar Nejadı hazin hazin ağlatırdı. Meftun olduğu 
makamlar : Şehnaz, Hüseynîi Kürdi, Hüzam, Süzidilâra, Sultanî yegâh 
fasılları idi.

Hayyamın parçalarını feylesofça, Sadinin tezarruatını dervişçe, Fir- 
devsinin Rüstem ve Zal mefahirini hakikaten askerce okur ve beni inşat- 
da'.'.i kabiliyetine hayran birakırdı. Zavallı yavrum! Bundan sonra Şehna
menin penbe gülleri bile ruhumda kızgın demir damgası olacak. O satır
ları okurken ebedî ziyamı düşünüp zehir olacağım.

Merhuma şehnameden lâzımgelen parçalan Viyanada matbu bir nüsha
dan okudum. Bir gün şarkın artık bu eserleri takdirden vazgeçtiğini, 
temiz ve nefis bir şahnamenin tab’ına, fotoğraf, matbaacılık san’atlarının 
harikalar yarattığı bu asırda ne Hintlilerin, ne Iranlıların muvaffak olama
dığını teesüfle söyledim. Viyana nüshasındaki hüsnü tertibe nazari dikka
tini celbettim. Dedikiî bizde sanat ve sanatkârların takdir edildiği eski 
devirlerde yazılmış bir şahname göstersenize. Peki dedim. Ve birgün 
Fatih Sultan Mehmet hanın Nefsi hümayununa mahsus olarak yazıldığı 
üzerindeki kaydile sabit olan nefiseyi, diğer bir günde tezhibine tam yedi 
sene emek sarfedilen diğer bir bediayı gösterdim. Tam bir saat vecd 
içinde temaşa etti.

Ben bu eski takdirkârlığın Şehnameye münhasır olmadığına, türkçe 
eserlerden çoğunun dahi ayni haşmet ruhile tezhip edildiğine dair izahat 
verdim. Birçok hendese, hesap, tarih, edebiyat, divan, tıp ve hukuk kitap
ları gösterdim. Bütün bu şah eserlerin bugün yüzlerine tükürüldüğünü, 
adam akıllı bir fihristi bile mevcut olmadığını söyledim. Bizim fihristleri 
elimdeki Alman fihristlerde mukayese ettirdim, ne acı bir mukayese!

Türk edebiyatına dair benden ders aldığı zaman zevkine karışmazdım. 
O; zevkinin rehberliğile Ruhii Bağdadiye, Şeyh Galibe, Nef’iye; yeniler
den Namık Kemale, Abdülhak Hamide, Fikrete, Cenab Şahabettine, 
Fazıl Ahmede pek teveccühkâr idi. Ruhinin dört parçası, Fikretin Nef’isi 
Namık Kemal ile Hamidin bazı yazıları ezberinde idi. Bunları ben zor
lamadan beller ve bana ancak İstanbul çocuklarında görülen bir inşat 
isabetile okurdu.
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Cenabıhakka çok mutekit 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 heye
candan istifade eder, dinî telkinlerde bulunurdum. Kuranıkerim'i baştan 
başa anlamadığına müteessifdi. Arapça öğrenemedi. Lâkin Farisiyi 
pek severdi . Ben Kuranikerimin ruhuna nufuz ettirmek için 
(A>Ç) ’le surelerini tam iki ay terceme ve izah ettim. Bütün bu 
derslerde kuru tefsircilikten vazgeçtim. Her ayetin işaret veya tasrih 
eylediği eski ve yeni medeniyet hadiselerine, tarihî vakalara, asrî haya
tın masum veya çirkin sahnelerine tatbiki efkâr suretile mukayeseler 
yaptırdım. Cenabıhak imkân verirse bu iki sureyi merhuma verdiğim 
şekilde yazacağım. Ve sevabını Nejadın ruhuna ithaf edeceğim. Bu vesile 
ile türk gençleri iki mübarek surenin makul bir tefsirini elde etmiş 
olacaklar zannederim.

Bir gencin bu çağlarda dinsiz kalmasındaki tehlikeyi bildiğim için 
merhumu yalnız şark zekâlarile değil garp dahalarilede irşada çalıştım. 
Allah bu sa’yimden razı ise benim için ne saadet!

Ben Nejat beye garp alemi filozofları içinde en yüksek adamların 
dinin kıymeti üzerine mülâhazalarını okudum ki ikinci veya beşinci dere
cede heriflerin söziyle sapıtmasın. Meselâ (Bühner) bir dinsizdir. Ve eseri 
kemali tehalükle yine bir dinsiz türk tarafından dilimize nakledilmiştir: 
madde - kuvvet. Ben Bühnerden çok yüksek bir payede olan ve beynel
milel bir itibara malik bulunan mütefennin (Kamil Flamaryon) un madde 
kuvvet reddiyesini kendisine okuttum.

Bühnerin fikirlerindeki sakatlığı biz seçemiyoruz. Bak yüksek bir adam 
nasıl anlıyor. Bu sevimli görüş mantarların zehirini nasıl buluyor dedim.

Keza Avrupanın en yüksek filozoflarından Spenser ile Conlöbokun 
din ve fen terbiyesi, dinsizliğin zararları üzerine makalelerini okudum. 
Hiç unutmam; bakayı ruha dair Eflâtunun mahaverelerini okuduğum zaman 
heyecandan titreyordu.

Fennin temellerini kuran (Nevton)un, Keplerin, kâplasın, Linenin, pastö- 
run dindar olduklarını söyledim. Ve yazılarını okudum. Meşhur kimyaker 
(Bertelo) nun dinsizliğine karşı Pastörun demir gibi metin müdafaalarını 
terceme ettim. Rahmetli çok müteheyyiç oldu. Ve Pastörun hayatı 
üzerine yazılan mühim bir kitabı beraber okuduk. [1]

[1] Bu kitabı Doktor Galip Ata Türkçe, terceme etmiş ve 1935 de Devlet 
Matbaasında basılmıştır.
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Merhumun kütüphanesini ben teşkil ettim. Ve en kıymetli eserlerden 

biri olarak (Spenser) in terbiye kitabını hediye ettim. Ne aziz hatıralar!

Nejat bey, Temizliğin mücessem heykeliydi. Üstünde, başında elbise
sinde hülâsa hiç bir şeyinde tek bir lekeye, bir kere tesadüf imkânı 
yoktu. Pedagoji kitapları; hususile çocuk mürebbilerinde birinci meziyet 
temizliktir derler ve temizliğin faidelerini uzun uzadıya sayarlar. Mübalâ
ğa etmediğime kailim: Istanbulun 15000 i mütecaviz ibtidaî hocaları 
arasında merhum derecesinde temiz, hem sahte bir iltizamla değil tabiî, 
cibillî bir şuurla temiz beş ferde tesadüf edilemez, o, temizlik şiarının 
havarisiydi diyebilirim. Hususile dişlerinin heran temizliği hayretbahş 
derecedeydi.

Sonra iptidaî 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 sıfatile söylüyorum.

Ben her şeyi doğru bildirmek vazifesile mükellefim. Onun için Nejadın 
büyük bir kusurundan da bahsedeceğim: israf. Üzerinde çok müessir ol 
duğumu merhum; minnet ve şükranla yadettiği halde hesapsız para sarfi
yatından vazgeçirmeğe muvaffak olamadım. Gerçi borcu yoktur. Fakat 
tasarruf edilmiş on parası da yoktur ki pek fena bir misaldir. Bununla be
raber 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. 2 ayı Prevantoryomda 

3 ayı Haydarpaşada intaniye hastanesinde devam etti. Ve hayatı 12 
kânunuevvel 1929 tarihine müsadif perşenbe günü saat 4,30 da söndü 
Mevlâ gani gani rahmet ede. Hastalığı müddetince arkadaşlarından ziyaret 
edenlere, bir mazereti olupta gelemiyen ve fakat mektupla hatırını soran
lara pek minnettar kaldı. Vefatında kendilerine şükranlarının tebliğini 
bana vasiyet etti. Galatasaray kütüphane memuru Mustafa bey pek çok 
şefkat gösterdi. Müteaddit kerreler ziyaret ile merhumu teselliye çalıştı. 

Şahap Nazmi, Cemal ve İzzet beyler birerkere ziyaret ettiler. Şahap bey 
o müessir ve ümitbahş mektubile merhumu ne kadar dilşad etti. Ahmet 
Rıza beyin alâkası derin şükranlara lâyıktır. Rıza bey; merhuma ait bazı 

şeyleri sevine sevine ifa ederek kalbinin yüksekliğini gösterdi.
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Nejadın ölüm döşeğindeki sözleri:
— Ah bir kere kalkabilsem ve hocamla şu yeşil kırlarda gezebilsem
— Birşey içebilmek, saadet imiş! üç gündür boğazımın şişi bir kaşık 

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

— Kendime çok acıyorum 25 yaşında ateşe yandım.

Nejadın hatırası
[Bu reaim; muallim Cevdet tarafından tertip edilib 
Nejadın hatıra defterinin iç sahifaaına yapıştırılmıştır.]
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— Hocam! kabrim Küplüce camii hatiresinde olsun, ne bir hayvan 
ne bir fert kabrimi çiğnemesin. Beni sevenler arasıra ziyaret edip ruhuma 
fatiha okusunlar.

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

Beni ziyaret eden, mektup yazan dostlarıma son selâmımı tebliğet. 
Resimlerimi tevziet.

— Hocam çok iztırab çekiyorum. Eski Nejat değilim. Çehrem ve 
bedenim kadide döndü. İlâç içmek için elim kalkmıyor.

— Ağrılarım bir yerde değil her yerde. Ciğerlerim ağrıyor. Bir kula
ğım 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 gide
lim demiş. Annesi de: hocan Cevdet Bey gelsinde beraber gidelim dimiş. 
Ve merhum peki demiş, başını çevirerek ruhunu teslim eylemiştir. (Rah- 
metullahi Aleyh)

Cevdet; Nejat öldükten sonra vasiyetlerini yerine getirmiş, ölümünden 
alâkadar olanları haberdar etmiştir. Onlardan gelen taziye mektuplarına 
da cevaplar yazmıştır. Bu meyanda Viyanada tahsilde bulunan Nejadın ar
kadaşlarından ve kendi talebesinden Fuada yazdığı mektupta aşağıdaki 
fıkralar bilhassa bu mevzuu tamamlayacak mahiyette görüldüğü için 
onlarda burada bulundurulmuştur î

«Zavallı Nejadın ebedî ziyamdan doğan pek derin kederi sizin bu saf 
ve ulvî hitabınız derecesinde tadil eden ikinci bir lûtfu muhitte henüz 
bulamadım. Yüksek ruhlu yavrucuğum; sen beni, ne kadar çok severmişsin 
ki merhumu tanıyan elli Lukadar arkadaşı arasında ta Viyanadan taziyeye 
şitap ettin. Ben senin ne temiz ne necip bir mayei insaniyete malik oldu
ğunu önceden anlamıştım. Avusturya ufuklarından bana gönderdiğin 
müşfik selâmların kadrini nazarımda bir kat daha yükseltti. Varol yavrum 
Cennetmekân Nejat beye beslediğim muhabbetin dercesini takdir ettiği
nizden dolayıdır ki taziye namenizi pek asil bir uslûbla, aynı zamanda pek 
masum bir ateşle yazmışsınız. Onun için mektubunuz döktürdüğü göz 
yaşları nisbetinde ruhumu mesut etti.

Fuadım; beni rahmetli Nejat beye bağhyan rabıta on bir yıl hususî 
mürebbilikte bulunuşum değildir. Bana pek çok muavenette bulunması 
lâyezal bir minnettarlıkla beni kendisine ve hamiyesi olan merhume pren
ses Fethiye Hanımefendiye bağlamıştır.
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Bilirsiniz ki benim kütüphanem İstanbulda on kişiye nasip olmıyan 
bir serveti ilmiye ve maneviyeye sahiptir. Bu derece güzide eserlerin 
tam 2000 adedini merhum Nejat beyin lûtfuna medyunum. Bu gün 43 
yaşındayım. Müddeti hayatımda beni bu nezih, bu kibar genç kadar taltif, 
takdir ve ikdar eden kimse yoktur. Merhum benim mütalea ve tetkik 
işlerindeki aşkımın kudretini iyi ölçdüğü için esbak Hidiv Abbas Hilmi 
paşanın kerimesi Fethiye Hanımefendinin bütün enzarı semahat ve hima
yesini bana çevirtti. Ve tam altı sene beni o alicenap Hanımefendinin bir 
kaç bin lirayı aşan muaveneti nakdiyesine mazhar kıldı. Merhum bana 
yaptığı bu misilsiz iyliği kimseye söylememiştir. Fakat ifşa ve ilân etmek 
benim vazifemdir. Naziri bulunmaz bir cevher kaybettiğimizi şimdi daha 
çok anladın değilmi aziz Fuadım.

Prenses merhume sağ olsaydı Nejat bey beni Mısıra gönderecekti. 
Bana karşı semahatine payan tasavvur edemediğim bu pâk masum kim- 
bilir benim için daha ne iylikler düşünüyordu?şahsıma liyakatim fevkinde 
hürmet gösteren, icad ettiği «kıymetli hocam» vasfile beni iltifatlarına 
gark eden bey merhum, vestaeti sayesinde perenses tarafından bana 
tahsis edilen pek mühim maaştan başka senenin adedi beşi, altıyı geçen 
mübarek gün ve gecelerinde hocasını dilşad ve lebrizi minnet ederdi.Gala
tasaray! refiklerinin hazır olduğu mevlidi şerif merasimini müteakip ver
diğim hitabede de söyledim. Prensesin selâmına terdifen bir Miraç gece
si hürmetine bana tam 50 lira vermiştir.

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

Merhumun vefatı beni çok üzdü. Diyorsunuz ki «hocacığım Nejadının 
gaybubeti seni ne kadar perişan etti.» Bu sözü size Allah söyletmiş. 
Yalnız bu cümlen beni bir saat ağlattı. Dindar olmasaydım, Rabbülâlemi- 
ne bağlanmasaydım mutlaka ölürdüm. Bu gün beni teselli eden yalnız 
Kur’anı kerimin havayi icazından teneffüs ettiğim gıdayı esiridir. Ah bu 
lâhûtî nefesler ne şifa bahiştir!

Merhumun bana yardımlarına dair yazdığım fıkralar ne kadar pür ib- • 
rettir. ben, şimdiye kadar size tabiatile meçhul kalan bu semahatlerin 
hikâyesile, ne büyük velinimet kaybettiğimi anlatmağa muvaffak oldum 
sanırım. Evetl ben Nejadın ilmen velinimetiyim. Fakat şek ve şüphe 
yoktur ki oda benim muavenet noktasından veli nimetimdi. Şimdi ebedi
yetin kim bilir hangi köşesinde uçan ruhu pakini taziz ederim. Muattar 

hatırasına yüzbin selâm!
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Fuatcığım; ben merhumun ¡yüklerine tam mukabelede bulunamadım 
Gerçi merhumun fikrî terbiyesine ait cihetlerde hiç bir ihmâl yapmadım 
Kemali sadakatle terbiyesine çalıştım. Hatta prenses beş altı sene evvel 
irtihal ettikten sonra aylık almıyarak hizmeti talimiyemde devam ettim. 
Buna rağmen merhumun ve prensesin benim üzerimdeki hukukunu yarı 
yarıya bile ödeyemedim. Cenabıhak bana ömür ve imkân versin. Merhu
ma ait derslerimden bir kaç mühim kitabı da resmile beraber vakfile 
ruhunu taziz edeceğim.

Merhum tarihte pek yüksek bir meraka malikti Muammer olsaydı 
Türkiyenin (pul, eski paralar ve antika möhürler) sahasında mühim bir 
şahsiyeti olacaktı. Rahmetlinin bana hediyeleri vardır. Ne kıymetli mü
hürler ve paralar. Prensesin Nejadı tavsiye eylediği Mısırlı meşhur bir 
antikacı ona bu derin vukufu aşılamıştı »

Cevdetin burada bahsettiği kitabı yazmağa ömrü vefa etmedi, ancak 
daha sağ iken Nejadm (200) kadar kitabını getirip inkilâp müzesine vak
fetmişti. Kitapların üzerine Nejadın vakfı olduğuna dair birerde mühür 
bastırmıştı. Kendisine intikal ettiğini söylediği kolleksiyonlarda Lu gün 
bütün kendi kitaplarile beraber inkilâp müzesindedir. Nejat hakkında 
yazılan bu satırlar Cevdetin onun için yazmak ve bastırmak istediği 
kitabın yerini tutarsa benim için ne bahtiyarlık.

Cevdet ne kadar hulûsu pak bir adam. İşte bakınız bu arzusu da yerine 
getirilmiş oldu. Aziz ruhu şadolsun.

* ♦ *
On bir sene içinde Cevdetin Nejatla birlikte okudukları kitaplar 

şunlardır :
Nef’i divanı, Ziya paşanın müntehap eserleri, Şehname hülâsası, Hüs- 

revname, Ömerhayyam tercemesi, Şeyh Galib divanı, Gülüstan, Telemak 

ve Odisa, Dedekorkut, Naci: mektuplarım ve mütercem, ruhii Bağdadi 
divanı, Rebab şikeste, Şinasinin darbi meselleri, Ömer Seyfettinin hikâ

yeleri, Akif paşanın hususî muharreratı, Ali Canibin Edebiyatı, Refik Ha- 
lidin bütün yazıları, Kemalin Cezmisi, Slistresi, Hüseyin Rahminin: Tebes- 
sümi elem, Şıpsevdi, Ateşden gömlek, Avrupa mektupları, Hamidin Eşberi 
Tankı, Finteni, Evrakı eyyam, Rıza Tevfiğin eserleri, Mecmuai Ebuzziya 
İlhan, Tayıflar, eski Tasviriefkâr, Dağarcık ve kırk anbar, İkdamcı 

Ahmet Cevdetin bütün makaleleri, Cümeli Müntahabei Kemal, Şinasi münte- 
habatı, Müntehabatı Mustafa Refik, Numunei edebiyatı osmaniye, takvimi 
Merifet, Kapdan Granın çocukları, Uç Rus, Üç İngiliz'in seyyahati, 
Kutup seyahatleri, Bir sahte dervişin seyahati, Tibet dağlarında, Asya 
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kumsallarında, Ruhulkavanin, İngiliz kavmi, Sait paşanın hatıratı, Sefaret- 
nameler, Bir ilçinin tarihçei sefareti, Reşit paşanın evrakı siyasiyesi, Cev
det tarihinden, Naimadan ve Raşitten müntahap kısımlar, Hüseyin Cahidin 
lürk tarihi, Lâle devri, Alim ve sanat’kârlarmız, Medeniyeti Islâmiye 
tarihi, Kayseri kitabeleri, Meskûkâtı Islâmiye ve osmaniye katalokları, 
İstanbul ve Boğaziçi Topkapı sarayı, Tezkeretülbünyan, Miratı İstanbul 
Bedegerin Paris, Viyana ve Berlin rehberleri, Avrupada bir cevelân 
Refaa bey seyahatnamesi, Alemi İslâm ve Japonyada intişarı İslâmiyet 
Evliya çelebi: seyahatnamesi, Yahudilerin mesaisi (Cevdetin makaleleri) 
Kâtip çelebi: hayatı ve eserleri (Cevdetin) Hacı Murat, Basübadelmevt, An- 
na Karenin, Müthiş İvan, Salâhaddini Eyyubi, Ebu müslim, Fergane güzeli 
Mizanülhak, nizaı ilimüdin, İbni Rüşt, gazali, beşairi sıtkı nübüvveti 
Muhammediye, Ahmet Mithatın tercemeihali (Rızaeddin Fahreddinin) mad
de kuvvet reddiyesi, Vahdeti vücut (Ferit bey) Eflâtunn muhavereleri, 
Hazreti peygamber ve Kuranı kerim, Kuran nedir? (Ömer Rıza) Flamar- 
maryon : Allah, Askeri din dersleri. Şeriati Islâmiye ve Mister Karlayel, 
Bedreddini Simavî. Din ve ilim. Ölüm ve felsefesi, doktor Osman Rifat ve 
Süheyl beylerin makaleleri, terbiye musahabeleri, terbiye: Sipenser, oğul
larımız, kızlarımız, hürriyeti vicdan. Terbiye ve demokrasi, mektep ve 
cemiyet., ilâh.

Bunlar arasında bazıları baştan başa, bazıları da mühim noktaları 
itib rile okunmuştur. Hukuk dersleri müzakeratı bunlardan hariçtir.



V

Cevdetin Türkiye dışarısında Türklüğe 
ve maarife hizmeti

Cevdetin; hükümet mekteplerinde kendisini geçindirecek derecede 
aylığı olan bir ders alamamasından dolayı hususî mekteplerde az para ile 
muallimlik yapmıya mecbur kaldığını IV üncü pragrafta göstermiştim. Maişet 
derdi, yahut maarife hizmet arzusu onu memleket dışarısına çıkmıya bile 
şevketmiş ve 1323 (1907) de yapılan bir teklif üzerine Kafkasyaya gitmiş 
olduğunu görüyoruz. Hadise şöyle başlar:

1905 de uzak şark harbinde Rusların Japonlara mağlûb olması üzerine 
Rusyada Çarlık istibdadı sarsılarak hürriyete ve meşrutiyete doğru olduk
ça geniş bir inkılâp olmuş ve bu sırada Rusyadaki Türk îslâm unsuru da 
bu serbestîden istifade etmek istiyerek Türkçe tedrisat yapacak mektep
ler açılmasına teşebbüs edilmiştir.

Bunun izahına girişmeden önce Kafkasyanın maarif siyaseti, milliyet 
cereyanları ve halkın bunlarla alâkası itibarile o devirde ne halde bulunduğu
nu göstermek için üç menbadan biraz malûmat vermek lâzım gelir. Bu men- 
balardan ikisini Azerilarden ve birisini Osmanlı Türklerinden seçiyorum :

Azerilerden A. M. inisiyalile «Azerbaycanın teşekkülü» adında Azer
baycan Cümhuriyetınin resmî vesikalarından telhis ve iktibas surtile bir 
eser yazmış ve 1334 - 1918 de İstanbulda Ahmediye matbaacılık şirketi 

matbaasında bastırmış olan zat Azerbaycanın o zamaki ahvalin şöyle anlatır!
«Azerbaycanın asıl yerli ahalisi olan Azerbaycan Törkleri kan ve dil 

itibarile Selçuk Türklerile kardeş olduğu gibi mezhep noktai nazarından 
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dini İslâm ile mütedeyyin bulundukları için Kafkasyada Rus idaresi hük- 
müferma olduğu zamanlarda diğer kavimlere nisbetle en ziyade şiddetli 
takibat ve tazyikata duçar olmuşlardır. Komşuları bulunan gürcülerle 
ermeniler millî mekteplerde kiliselerine, evkaf müesseselerine, kendi dil
lerinde birçok gazetelere malik ve sahip oldukları ve hayrı vesair mak
satlarla cemiyetler ve millî teşkilâtlar vücude getirebildikleri halde 
Azerbaycan Türkleri için bu nevi millî teşebbüslere tevessül ya külliyen 
menedilmekte veyahut müsaade edildiği takdirde de ancak AzerbaycanlI
ları nefret ettirecek her nevi ahlâki ehemmiyetten ârî, herkesi teşebbüsten 
soğutacak bir şekil ve surette bu müsaade verilmekteydi. Ana dilinin mektep
lerden hemen hemen tamamen tardedilmiş olduğunu söylemek meselenin izah 
edilmesi için kâfidir zannındayım. Ortodoks kilisesi karşısında her zaman 
rükû edildiği ve hadden aşırı derecede Rus papaslarına hürmet gösteril
diği bir zamanda Rus idaresi müslüman teşkilâtı ruhaniyesine karşı hiçbir 
kaidei nezakete riayet etmiyerek muhakkirane vaziyet göstermekten asla 
halî kalmazdı. İslâm teşkilâtı ruhaniyesine gösterilen riayetsizlik hasebiledir 
ki Islâmın en büyük mümessillerinden olan müftü ve şeyhislâm da dahil 
olmak üzere ruhanî memurların kadroları ekseriya cahil kimselerden ve hatta 
bazan okumak yazmak bilmiyenlerden tayin olunarak doldurulur ve bun
lara pek sefil maaşlar verilmek siyaseti takip olunurdu. Hem de aynı 
zamanda mescitlere ait olan müessesatı vakfiyenin idaresi zapt ve Rus 
memurlarına tevdi edilmekte idi. Ortodoks kilisesi memurlarının müsaadesi 
olmadıkça mescit inşa etmek kabil değildi. Hasılı Rurslar İslâm ahaliyi 
bir taraftan taassup ile itham ettikleri halde en fena bir idarei mutaassı- 
bane müslümanlar hakkında takip ve tatbik edilmekte idi.

İçtimaî teşkilâta gelince : şu kadarını söylemek kâfidir ki ancak 1905 
senesi zarfında Bakû şehri dahilinde bir (Islâm cemiyeti hayriyesi) tesisi 
müsaadesi güç belâ birçok müracaat ve istirhamlardan sonra Rus idare
sinden istihsal oluna bilmişti. Gazete neşri, kitak tab’ı, millî lisanda tiyatro 
küşat ve tesisi Rus bürokrat memurlarının en zalimane ve en şiddetli san- 
sörü altında bulunmakta ve şiddetle takib edilmekte idi.» (Sahife 21-22)

O sıralarda Azerilerin başında bulunan ruhanî reislerin ilim ve irfanca, 
Türklük ve milliyet duygusu itibarile ne halde bulunduğuna dair bir fikir 
verebilmek için de Ahmet ağa oğlunun bu kitabın ikinci kısmına kon

muş olan yazısının tamamile okunması icap eder.
O yazıdan alınan şu parçalar ise Cevdetin nasıl bir muhite gittiğini 

kimlerle mücadele etmek mecburiyetinde kaldığını, işinin ne derece müş
kül olduğunu açıkça gösterir:
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(Cevdet darülmualliminin programını hazırladı. Ayan ve eşraftan • 
mürekkep bir meclis kuruldu. O meyanda Bakûnun baş ahundu hacı 
mirza Ebu Türap da bulunuyordu. Bu yetmişlik ihtiyar Bakûnun en ileri 
geleni ve en sahibi nüfuz ahundu idi. Kendisine inanmış öyle müritleri 
vardı ki bir işaretile tereddütsüz adam 
öldürürlerdi. Ve bu hareketlerde cen
netin tam ortasında en güzel bir köşk
le en nefis hurî ve gılmanlara sahip 
olacaklarına derinden kanidiler. Bina
enaleyh ahunda karşı söz söylenemez, 
her ne dese : «Beli, cenabı ağa buy- 
ruğunuzdur.» Demelidir. Cevdet pro
gramını okumağa koyuldu. Dersler, ders 
lerin saatleri birer birer zikredildi.
Hesap, tarih, coğrafya, kimya, fizik..

Ahund uyukluyordu. Nihayet Cev

det okudu :

— Türk sarf ve nahvi !

Ahund gözlerini açtı ve üzerindeki Cevdetin Kafkasyaya gittiği za- 
abayı geri atarak : man. çıkarttığı resim

— Ne mene?
— Türk sarf ve nahvi !
— Hayır, böyle bir şey yoktur. Arapçadan başka hiç bir lisanın 

sarf ve nahvi yoktur. Türkçe nemenedir ki sarf ve nahvi olsun. Hayır !
Zavallı Cevdet elinde kalem durdu ve etrafa bakındı. Herkes başını 

aşağı salmış, kimsede nefes almak kudreti kalmamıştı. Ahundun müritleri 
ise kızgın kızgın etrafa bakınıyorlardı. Bir kaç dakika bu öldürücü sükû
net içinde geçti. Nihayet ben dayanamadım ve büzüle büzüle, küçüle, küçüle:

— Cenabı ahund 1 her dilin kendine göre bir sarfı nahvi vardır.
Dedim ve misal olmak üzere kendi adımı alarak Ahmet, Ahmetten 

Ahmede diye tasrif etmeye başladım.
Ahund kızdı :
— Sus cahil I Arapçadan başka hiç bir dilin sarf ve nahvi olmaz.
Müritleri gözlerini bana doğru dikmişlerdi. Fakat ben dayanamadım.
— Cenabı ahund I meselâ Rusçanm sarf ve nahvi vardır. Rus 

mekteplerinde tedris ediliyor.
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Ahund bütün bütün kızdı ve bir küfür savurarak :
— Demek ki sen bizi Rus yapmak istiyorsun kâfir !
Hayretler içinde kaldım. Millî mektepler tesisi için millî bir darülmu- 

allimin açmak, Istanbnldan bunun için adamlar getirtmek Rus yapmak, 
içinmiş. Cevap vermek istedim. Fakat müritlerden birisi ayağa kalkarak 
belindeki tabancaya el uzatti ve bana hitaben :

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

sene evvel Bakûda Türkçenin sarf ve nahvi olmadığına karar verildi. Tabiî 
bu karar uzun müddet sürmedi, mektep açıldı ve Cevdet Türkçe sarf 
ve nahiv derslerini de muntazaman verdirdi.»

Cevdetten bir sene önce Kafkasyaya gitmiş olan darüşşefaka mezun
larından şair Ahmet Kemalin ora ahvaline dair verdiği izahatı da bu 
sırada öğrenmek faideli olacaktır.

Ahmet Kemal diyor ki ;
uRus-Japon harbinde Ruslar dahilî ihtilâllerden bir dereceye kadar 

kendilerini kurtarmak için akalliyetlere bazı müsaadelerde bulunmuşlardı. 
Azerbaycan Türkleride bundan istifade ile bazı millî müesseseler açmaya 
teşebbüs ettiler. Bunlardan biri (Cemiyeti Islâmiye) ve onun açtığı mek
teplerdir. Ben bu sıralarda Kahirede muhterem üstat Ubeydullah ve 
İzmirli h'cviyeci Eşrefle sahibi bulunduğum (Doğru Söz) gazetesini 
çıkarıyordum. Şimdi emrazı cildiye müderrisliğinden mütekait pek değerli 
Türk âlimi Hüseyin zade Ali bey bu esnada Bakûda haftalık (Füyuzat) 
mecmuasını neşrediyordu. Kendisile vaki olan muhabere neticesinde 
benim Bakûda, Türk muhitinde yeni doğan inkılâba yardım etmekliğim 
için oraya gitmekliğim kararlaştırıldı ve hemen gittim (1322 senesi) orada 
muhterem üstat Ağa oğlu Ahmedin gündelik (Güneş) ve Hüseyin zade 
Alinin haftalık (Füyuzat) ve Tifliste mizahî (Molla Nasraddin) gazetelerde 
yenileşmek istemeyen ve ekseriyeti azimeyi teşkil eden tabakai müteassı- 
beye karşı ateşli bir cidal açıldığını ve cemaati islâmiye tarafından 
Kafkasyanın ötesinde berisinde mektepler açılmaya başlandığını gördüm. 
Bu gazetelerden başka İran konsoloshanesi tarafından (Hakayık) ve 
Haşim bey isminde birisi tarafından da Ahundlar ve tabakai müteas- 
sıba organı olan (Taze hayat) neşrediliyordu. Ben (Füyuzat) da bunlarla 
uzun müddet ve pek yorucu gayretle didindikten sonra (Füyuzat) kapa
tıldı. Fakat bu zamana kadarda mektepler keyfiyet ve kemiyetçe hayl» 

yol almıştı
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Beni Bakûya şimendüferle yirmi dakika mesafesi bulunan (Bâlâhane) 
deki mektebin başına geçirdiler. Bakûdaki münevver kitapçıları Istan- 
bula şevkettim ve bütün tedrisatı İstanbul kitaplarından yapmaya başla
dım. Bu diğer mekieplere de örnek oldu. Bundan sonra İstanbul kitapçı- 
larile Bakû kitakçılan arasında kuvvetli bir temas başladı. Ve az zaman 
içinde bütün Kafkasya İstanbul evrakı matbuasile doldu. Mektepler 
ilerledikçe muallim ihtiyacı arttı ve bir muallim kursu açmak düşünüldü. 
İşte kıymetli muallim M. Cevdetin Bakûya getirilmesi bu lüzuma 
mebnidir ki bu da 1323 senesine müsadiftir. Çarlık Rusyasının bizi 
orada uzun müddet bırakmıyacağı aşikâr olduğundan bu kursa çok ehem
miyet verildi. Ve M Cevdet de yaratırcasına muallim yetiştirmeğe 
muvaıfak oldu. Istanbuldan Baha Sait ve Darüşşefakadan mezun Beşiktaşlı 
küçük Fuat gibi değerli zatlar da Bakûya gelerek bu mesaiye iştirak 
ettiler, neticede :

1   Gençler ve bilhassa çocuklar Osmanhca konuşmaya başladılar. 
Hatta iş büyükler arasında bile sohbet esnasında Osmanhca bir kelime, 
bir cümle söylemek bir zarafet yapmak derecesine vardı.

2 — Tâlik bozması olan yazılar kamilen yerlerini rık’aya terketti.
3   Şiîlik, Sünnîlik yüzünden birbirine el vermeyen halkın çocukları 

bir arada okumaya başladılar. Bu iki mezhep halkını ayrı bulundurmak 
için tifüste şıilere mahsus bir (Şeyhülislâm) ve sünnîlere mahsus da bir 
(Müftü) vardı ve bunlar Çarlık Rusyasının elinde halkı idare için bir 
aletti. Birincisi tarafından hattâ genç bir muharrir tekfir bile edilmişti.

1323-1324 senesi tedrisatını ikmale bir iki ay kalmıştı ki Türkiyede 
meşrutiyet idare ilân edildi ve bu bir sene içinde mesaimiz hiç bir 
sekteye maruz kalmadan muvaffakiyetle yürüdü.»

İşte şu izahlar ve şu şahadetler göstariyor ki 1905 den sonra Kafkas- 
yada mektep açmak, halkı okutmak ve uyandırmak için bir cereyan, bir 
kımıldanma olmuştur. Ve bu kımıldanmanın başında da Bakûnun en zengini 
olan Hacı Zeynelâbidin Takıyef bulunmuştur. Mektepler açılmadan önce 
açılacak mekteplere hoca yetiştirmek üzere bir muallim mektebi açılma
sına ve bunun için de istanbuldan bir muallim getirilmesine karar veril
miş, o sırada ticaret veya başka bir iş kasdile Istanla gelmekte olan 
Ahıshalı Şeyhzade Mehmet efendiye aradıkları evsafı haiz bir muallimi 
Istanbulda bulup getirmesi işi yükletilmiştir.

Nasıl olmuş bilmiyoruz. Mehmet efendi o zamanlar Bürhanı terakkide
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hocalık eden Cevdeti bulmuş, kendisine bu işi teklif etmiş, Cevdetin kabul 
ettiği bu talep ve teklif o devrin maarif nazaretince de hoş görülerek 
Kafkasyaya gitmesi kararlaştırılmıştır. Cevdet hatıratında Bürhanıte* 
rakki mektebi müdürü Hakkı beyin kendisine bu işi temin ettiğini minnet 
ve şükranla yazmaktadır.

Cevdet 1907 (1323) senesi ilk teşrininde İstanbuldan Kafkasyaya 
hareket ediyor. O zaman Ankarada damadı miralay Arif bey yanında 
bulunan anasına Bakûdan yazdığı 16 ilk teşrin 1323 tarihli mektubundan 
bu seyahate ait fıkralarını birlikte okuyalım:

«Bakûdan Hacı Zeynelâbidin Takıyef efendiden ansızın telgraf almış
tım. Hemen birkaç gün içinde zaptiye nazaretinden pasaportumu, maarif 
nazaretinde lâzımgelen memurdan izinimi aldıktan sonra o gün Alman 
vapurile Batuma azimete kalkıştım. Çarşamba akşamı Batuma çıktım. 
Batumda iki gice kaldım. Trenle Tiflisten geçerek bir gice bir gündüz 
ve yine bir gice sonra Bakûya indim. Hacı Zeynelâbidin Tekıyefin evine 
gittim. Ev söylerim size, ev değil bir saray. Beyoğlunun en büyük otel
leri öyle süslü ve mükemmel değil. Kapıcıya şahsımı anlattıktan sonra 
efendinin yanına çıktım. Buralarda öyle bizde olduğu gibi on yerden 
temenna etmek, el, etek öpmek âdeti yok. Kaidei islâmiye üzere yalnız 
musafaha ediyorlar. Ben bunu oraya gidince elini vermesinden anladım. 
Acemilik etmedim. Zaten Istanbulda iken : Bakûda, İranda ve Rusya 
müslümanlarında bu güzel musafaha sünneti şerifesinin yapıldığını bilir
dim. Oturduk, konuştuk, beni sevdi. Beni niçin getirttiğini, Bakûda 
maarifi islâmiyenin ilerlemesi için çok arzu beslediğini, benim bu işlere 
bakmak üzere Darüimuallimin müdürlüğünü kabul etmekliğim lüzumunu 
söyledi. Sonra beni oturacağım yere gönderdi. Pek iyi. Yeni Darülmual- 
limin içinde bir yer. Mektep de yeni yapılmış. Şimdilik misafir olmak 
üzere «Mihmanhanei İslâmiye» deyim. Fakat masraf Hacı efendiye ait. 
Şehir pek güzel. Istanbulda böyle temiz, geniş caddeler yok Şehrin 
halkı dörtte üç İslâm, bir kısmı Rustur. Lisan Anadolu Türkçesi gibidir. 
Elhamdüli 1 lâh İslâm merkezindeyim, frenk içinde bulunmuyorum.»

Diğer bir mektubunda da : «Elhamdülillâh sayei şahane de İstanbulda 
gördüğüm tahsil yardımile burada İslâm namına güzel güzel hizmetlerde 
bulunuyorum. Dua ediniz muvaffak olmakta devam edeyim. Burada her- 
şey iyi. Yalnız şehir Ankara gibi değil. Bereket versin ki deniz manzarası 
lâtif. Dazyağlarının çıkarıldığı yerlerin gezilmesi hoş. Şehirde zengin pek 
çok. Ahalisinin dili Türkçedir. Fakat Anadolu Türkçesi gibi. Herhalde

7
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(Bolu) Türkçesi gibi kaba değil. Ben tabiî ahali ile değil, erbabı ilim ve- 
kalemle konuşup görüşüyorum.» diyor.

Cevdetin Bakûdaki yaşayışını, maarif ve Türklüğe hizmetlerini onu o za
man orada yakından gören ve birlikte çalışan Ahmet Ağaoğlu ile Şerif Bilge 
Hanım ve yine görenlerden naklen yazan Ahmet Cağferoğlunun bu kitabın 
ikinci kısmına konulan yazılarından öğreniyoruz. Burada bu mesele hak
kında izahat vermiyeceğim. Yalnız Cevdetin oralarda bıraktığı intiba ve 
tesir hakkında bir fikir verebilmek için bu yazılardan birkaç satır almakla 
iktifa edeceğim ;

«Meşrutiyetten evvel Türkiyeden Kafkasyaya gidenler pek azdı. Ra
mazanlarda cer için giden birkaç hoca ile baran Avrupaya firar edip 
oralardan geçen birkaç zatten başka Kafkasyaya kimse gitmez ve bundan 
dolayı halk Türkiyeli bir Türk görmez ve tanımazdı. Hatta o zamanlar 
Bakûda Türk Şehbenderi bile yoktu. Cevdet fesli olarak sokağa çıktıkça 
(o zamanlarda fes Türkiyenin semboli addedildiği için) birçok kimseler 
bir Türkiyeli Türk görebilmek arzusile onu seyre çıkıyor ve kendisini 

samimî muhabbetlerle takip ediyorlardı.

Cevdet Darülmuallimin talebesinin fes giymesini arzu edince bir ay 
içinde bütün talebe Türkiyeden ve Batumdan fes tedarik etmiş ve bu 
suretle Bakûda birçok fesli insanlar görülmiye başlamıştı... O yer
lerin ahalisi ilk evvel Cevdetle Türkiyeyi tanımış ve sevmişlerdi. 
Cevdet mutakit olduğu gibi içki içmez; barlara, meyhanelere gitmez, 
her türlü serküzeşetlerden çekinir, hasılı ekseriyeti halkın ideal bildikleri 
bir tip olarak yaşardı. Avam ve müteassıp halk bütün Türkiyalı türklerin 
Cevdet gibi olduklarını zannedip Cevdette Türkiyeyi sevmişlerdi. İşte 
Cevdetin o yerlerde yaptığı en büyük hizmeti bu olmuştur.»

Ahmet Cafer oğlu da Cevdet hakkındaki yazısında şunları söylüyor:
“Cevdet kendisinden beklenen bütün hizmetleri bilâ mübalâğa yaptı. 

Yeni vatanına çok çabuk ısındı. Halûk tabiatı ona aculluğun mazeretlerini 
asla tattırmamış olacaktır ki büyük bir sabırla bütün müşkilâtları yendi. 
Daima ciddî, ağır baş ve sakin tabiatile Azerbaycanın Baküsünde büyük 
bir muhabbet kazandı. O; yerli kuvvetten istifade etmek yolunu bildi. 
Her kendisine mahsus süs verenler gibi karşısına gelen hiç bir kuvveti 
boynozlamadı, tam aksine olarak okşadı, kendisini sevdirdi. Ve Azarbay- 
can için hem kendi, hem Azrilerin bilgisini bütün varlığile sarfettı. Cev
det; mürebbilik sırrına kelimenin tam manasile vakıftı. Emektar hoca Azar-
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baycanın inkişafında ve yükselmesinde kendi varlığığını koymaktan çe
kinmedi. Kadirşinas Aezri kendi büyüklerini asla unutmadığı gibi Cevde- 
tin de Azerbaycan için yaptığı iylikleri ve hizmetleri hiç bir vakit unu- 
tanuyacaktır. Elverir ki bu kadirşinaslığı gösterecek fırsat olsun.»

Ahmet ağa oğlu da diyor ki: «Cevdet'in kurmuş olduğu (Füyuzat) adında 
ki Darülmuallimini kendisinden sonra Hüseyin zade Ali yürüttü ve bu 
mektep Azarbaycan türklerinin uyanışında en müessir bir amil oldu. Onun 
yetiştirdiği talebe sayesindedir ki Azarbaycanca Istanbulcaya yaklaşa 
yaklaşa bu gün iki lehçe arasında hemen fark kalmamış gibidir.»

Şu üç Azeri türkün Cevdetin Azarbaycanda gördüğü işler ve bıraktı
ğı izler hakkmdaki şehadetleri kıymetli değilmidir? Bu azbir 
mazh ariyet midir?

Yine Ahmet ağa oğlu; 23 ikincikânûn 1334 1918 de Cevdetin Darül- 
mualliminde verdiği bir konferans münasebetile Tercümanı Hakikat gaze
tesine yazmış olduğu bir baş makalede Cevdetin Baküdeki hizmetlerini 
ve ahuntla cereyan eden muhavereyi uzun uzadıya yazdıktan sonra 
şunları ilâve ediyor: •

«Ben dün Cevdet beyi dinlerken bu hadiseyi tahattur ve on dört 
sene evvelki maziye ircaı nazar ediyorum. Tayyedilmiş olan yol ne kadar 
uzundur. O cenabı ağalardan bugün Kafkasyada eser bile kalmamıştır. 
Cevdet beyin kurmuş olduğu darülmuallimin vasi bir müessese şeklini 
almıştır. Buradan neşet etmiş yüzlerce efendi Kafkasyanın muhtelif 
köşelerine, merkezi aşarak Türkistanın her tarafına Türk irfanını saçmış
lardır. Bugün bir çok yevmî Türk gazeteleri, mecmuaları, risaleleri 
neşrolunuyor ve bütün o âlem Istanbuldaki kalbin darabanı ile yaşayor. 
Bütün o yerlerde canlı yaşayan ocaklar şuleleşmiş ve bütün o ocaklar 
hararetlerini yine buradan alıyorlar. Osmanlı darülmuallimininin menkibesi 
zikrolunurken bu hususun unutulmaması icap eder.»

Ahmet ağa oğlu bu yazılan yazdığı zamanlarda Türk ordusu umumî 
harp sonunda Kafkasyaya girmiş ve Bakûya kadar gitmişti.

Cevdet Bakûda şair Ahmet Kemal, AzerbaycanlIlardan Ahmet 
ağa oğlu ve AzerbaycanlI olmakla beraber Istanbulda yüksek tahsil gör
müş olan doktor Ali Hüseyin zade ile birlikte çalışmıştır. Daha sonra 
yine darüşşafaka mezunlarından beşiktaşlı Fuat da Bakûya gitmiştir. 
Şerif Bilge han; Cevdetin bunlar kadar inkılâpçı olmadığını söylüyor. 
Olabilir. Fakat Cevdet de bunların hizmetlerini yazılarında, hatıralarında
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ehemmiyetle kaydetmeden çekinmiyor. Meselâ Evrakı arasında görülen bir 
kaç türlü yazı örneklerinden yapılmış bir kolleksiyonun üzerine yazmış 
olduğu bir fıkrada : «Bakûda İstanbul yazısı öğretmeden evvel bu yazı 
taammüm etmişti. Ali bey Hüseyin zade, Ahmet Kemal ve benim 
sayemde İstanbul rık’a hattı oralarda intişar etti. Bilhassa Ahmet Kemal 
ile ben iki mektebe ve dolayısile sekiz mektebe hakimdik. Yüzlerce 
talebemize rık’a hattını öğretmiştik.» Diyor, ki bu hizmetten Ahmet Ke
malin de bahsettiğini görmüştük. Bu yazının örneği bu esere kılişesi 
konulan vesikadan da anlaşılır.

Cevdet Bakûda bulunduğu müddetçe Zeynelâbidin Takiyefe son de
recede minnettar kaldığını, ondan çok 
iyilik ve ihsan gördüğünü sağken anla
tırdı. Bir hükümdar sarayı kadar bü
yük ve o nisbette teşrifata tâbi olan 
konağına gittikleri zaman Takiyef, ken
disini ve Ahmet Kemali herkese terci
hen ve takdimen yanına çağırtır, elini 
öptürtür ve onları dizinin dibine otur
turmuş.

Rusyanın son inkılâbı üzerine açlık
tan ve sefaletten ölen bu İslâm milyo
neri hakkında Cevddtin yeni Kafkasya 
gazetesine dercedilmek üzere yazıl

mış bir makale müsveddesi var. Orada 
Cevdet diyor ki: «Beni oğlu gibi sevdiği 
için haftada iki defa hususî olarak ça- Hacı Zeynelâbidin Takiyef 
ğırtır ve tarih okuttururdu. Kapısında müsellah dört kazak neferi bek 
leyen idarehanesi tıpkı bankı Osmanî gibi işleyen bu zenginin kona
ğında yaşadığım anları yadederek ağladım.» »

Cevdet; Istanbula geldikten sonra da Zeynelâbidin Takiyef ile rabıtayı 
kesmemiş fırsat düştükçe onu hatırlamaktan uzak kalmamıştır. Umumi 
harpten sonra Rusya parçalanarak bu koca ülkede de yer yer müstakil 
cümhurî hükümetler teşekkül ettiği zaman (Azerbaycan) da da bir 
millî hükümet teşekkül etmiş ve Çarlık istibdadından kurtulan bu 
hükümetin Türkiyeye ırk, dil hattâ din birliği dolayısile yakınlığı daha 
artmıştı. İşte o sırada Azerbaycanda yeni mektepler açılmasına başlanmış 

ve her taraftan oraya bir muallim akım olmuştur. Böyle bir maksatla
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Rusyaya gitmek isteyen gençler için bu yolun ilk yolcusu olan Cevdetin 
Takiyefe verdiği tavsiye mektubu bu vesile ile neşre değer mahiyettedir:

Hacı cenapları;

Hemen herkesten evvel Kafkasya müslümanlarının terakkisi için 
rehberlik eden devletli sîzsiniz. Senelerce devam eden çalışmanızın 
cenabı hak meyvasını verdi. Rusya ve Avrupa darülfünunlarında, sanayi 
mekteplerinde paranızla okuttuğunuz gençler bugün Azerbaycanın 
saadetini hazırlamak üzere iş başına geldiler. Sizin koruduğuğunuz 
muharrirler, muallimler, talebeler yeni Türk ilinin hadimi bulunuyorlar. 
On dört, on beş sene evvel açılmasına yardım ettiğiniz Bakû neşir 
maarif cemiyetine ait (darülmuallimin) i idare ederken bu millî aşkınızı 
yakından görmüş zatı asilânelerine minnettar kalmıştım. Tanrı taâlâ 
hazretlerine çok şükürki on dört yıldır hayali azizini kalbimde taşıdığım 
canibinize yeni evlatlar takdim etmeğe muvaffak oluyorum. Sami, Kemal, 
Fethi adlarını taşıyan bu gençler İstanbul darülmuallimininden çıktıktan 
sonra Almanyanın (Etlingen) darülmuallimininde de bulunmuşlardır. 
Bakûda millî mektepler açılırken ve Türk dili, Türk harsı bunlarda 
yaşatılırken bu zeki ve namuslu muallimlere çok ihtiyaç olacaktır. 
Kafkasyanın her derdine deva bulmak isteyen ve her nevi tekemmülün
den sevinen zatı devletlerine bu bir sürü fazilet gençlerini tanıtırken 
sizi selâmlar ve on dört yıllık hicran içinde mahpus kalan hürmetlerimi 
arzeylerim.»

Cevdetin birlikte çalıştığı arkadaşı Ahmet Kemal bu kitabın ikinci 
kısmına konan yazısında Bakûdaki hizmetlerine nihayet verilişinin sebeple
rini şöyle anlatır :

«Halka gece kursları açtım. Çok rağbet gördü. Halk ile artık Osman- 
lıca ile Azerbaycanca arasında bir dil konuşuyorduk. Bu iki lisanı telif 
ederek onlara (Füyuzatı kıraat) adında bir de kitap yazdım.

Bir gün mektebin bahçesinde intipap yapılıyordu. Evvelki senelerde 
mühür basan halkın bu sene imza ettiği intihabı idare eden komiserin 
nazarı dikkatini celbetmiş olacak ki bir hafta sonra bana yol verildi.»

Fakat mesele bu kadar basit olmasa gerek. Kendisinin ne makstla 
oraya gönderilmiş olduğunu Ruslar herhalde öğrenmiş olacaklar, öğren
meseler bile gerek Cevdetin, gerekse kendisinin oradaki Türklere aşıla
dıkları millî benlik hisleri ve hele din ve fırka münazaalarını kaldırmağa 
çalışmaları Rusların işine hiç gelmezdi.
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Cevdetin sağken verdiği malûmattan, bıraktığı yazılardan ve hususile 
kitabın ikinci kısmındaki AzerbaycanlIların ifadelerinden sarahaten veya 
delâleten anlaşıldığına göre bir Türk gencinin Kafkasyaya gelerek orada 
Türk milliyetini, milliyetin en büyük âmili olan Türk dilini yayacak ve 
yaşatacak işler görmesi müstebit Rus hükümetinin dikkat gözüne çarpmış 
bunun üzerine Cevdetin Bakûdan uzaklaştırılması Bakû müslüman neşir 
maarif cemiyetine emrolunmuştur.

Neşri maarif cemiyetinin Cevdete verdiği 3 ikinci teşrin 1908 tarihli 
tasdiknamede bu hakikati açıkça söylemiyerek onun ayrılışını bakınız ne 
suretle izah ediyor ve gördüğü işleri ne derece ehemmiyetsiz bir şekilde 
anlatmak mecburiyetinde kalıyor :

«Kafkasyada en parlak bir merkezi müslimin olan Bakûda geçen yıl 
bir darülmuallimini İslâm açmak teşebbüsünde bulunmuş ve bunun için 
Istanbula vekil gönderek (Darülmuallimini Osmanî) mezunlarından ibni 
Sadi Mehmet Cevdet bey cenaplarını şehrî 172 ruble müdürlük maaşile 
davet etmiştik. Bu müesseseyi açmaktan maksadımız elân Kafkasyada 
bilhassa Bakûda marazı sari gibi münteşir olan cahalet ve sefahatin 
tezayüdünü menetmek ve yahşi ibtidaî muallimler yetiştirerek cabeca 
usulü cedide üzere mektepler küşadile terbiyei evladı vatan eylemekti. 
Ancak her şeyin bir şartı münasibi olmak kaidesince mezkûr darülmualli- 
min evvelce iki üç yıl terbiye görmüş ve müslümanca malûmatı artmış 
şakirtler bulbuktan sonra açılmak lâzımdı. Lâkin bir hata eseri olarak 
vakitsiz küşat edildi. Mücerret bu sebeptendir ki küşadında lâzım olduğu 
kadar kabiliyetli, sevatlı [1] şakırdan tedarik edilemedi. Darülmualliminin 
mevcut iki ihtiyat şubesindeki az şakirtle dari mezkûrun birinci sınıfını 
açmak mümkün olmadı. Buna binaen meclis son içtimamda bu iki şubenin 
ayda 172 ruble alır bir müdürle idaresi kabil olmadığına göre müdürlüğü
nün lâğvile Cenabi ibni Sadi Mehmet Cevdet beyin Istanbula avdetine 
ve özüne üç aylık fazla mevacip itasile tarziyesine karar verdi. Mumaileyh 
Cevdet bey cenaplarının mektep namına say ve gayretinden meclis umu- 
men razı ve şu iftirakı zarurisinden naşı müteessiftir.»

Cevdet; Kafkasyaya İlk 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.

[1] Azeri Türkçesinde okur, yazar, münevver manasınadır.
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İşinden ayrıldıktan sonra bir müddet de serbest olarak Rusyada 
kalmış olduğu zannedilirse de buna da imkân yoktur. Şu halde bu rakkam 
ihtilâfları zamanın geçmesile asıl müddet akılda kalmıyarak tahminen 
-söylenmişe benzer.

Cevdete verilen tasdikname
Arkadaşı Ahmet Kemal hapislere tıkılarak idama mahkûm edildiği 

ve bu yüzden Osmanlı mebusan meclisinde istizahlar yapıldığı halde 
Cevdetin serbestçe oradan geldiğini ve hiç bir işkenceye ve cezaya 
çarpıtmadığını görüyoruz. Ahmet Kemalin siyasetle uğraştığını ve ken
disine ittihat ve terakki fırkasınca siyasî bir vazife verilmiş olduğunu 
yazılarından öğreniyoruz.
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Cevdetin ise kendi memleketinde bile fırkacılıkla ve siyasetle uğraş
madığı malûmdur. Bu cihet Ruslarca bilinmiş olacak ki arkadaşına 
yapılan muamele onun hakkında tatbik edilmemiştir.

O zaman Ahmet Kemali Kafkasyaya siyasî bir vazife ile gönderen 
ittihat ve terakki fırkası kendi aralarında bulunan (doktor Kara bey) in 
bir Rus casusu olduğunun farkında bile değildi. Ahmet Kemalin 
siyasi vazifesini bu doktorun Ruslara haber vermiş ve Cevdetin siyasetle 
alâkası bulunmadığını da yine bu zatın söylemiş olması muhtemeldir.

Cevdet; Bakûda iken mekteplerin tatil zamanında mı yoksa, işine 
nihayet verildikten sonra mı pek iyi hatırımda kalmamıştır, Hazer deni
zinin karşı yakasına geçerek orta Asyaya 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.

İşte Cevdetin Baku seyyahati gerek kendisinin, gekek 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 
Avrupada tetkik ve tetebbu seyahatina çıkmış olması onu azerilere ve 
Bakûlu milyonere daima bir minnet ve şükran hissi ile bağlı bulundur
makta idi. Hele Takiyefin adını ne zaman anmak lâzımgelse cU j 
ve tâbirlerinden birini terdif etmeden söylemezdi.

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

Cevdetin ilk ders tatili sırasında Rusyada ve Avrupada gezmiş 
olduğunu da hatıratında görüyoruz. Bilhassa Moskovaya gidip Rus 
filozofu Tolstoy ile • İskender bey Melikof’un delâletile • görüştüğünü 

ve çok istifadeler ettiğini anlatırdı. Bir yazısında da: «Bakûda bulunduğum 
zamanlarda tatil seyahatları yapardım. Bir aralık meşhur müsteşrik Bartold 
ile görüştüm. Bana bir vakfiye gösterdi. Girift noktalarını halledebildim. 
Memnun oldu. 1926 senesinde Istanbula geldiği zaman eski hürmetkârı 
sıfatile bana iltifat etti. Köprülü kütüphanesinde Abdülgafirin jU 
adındaki Nişabur tarihinde bir çok noktaları kendisine ben okudum.» 
Fıkralarını görüyoruz. Ve bununla da tatil zamanlarında Rusyada boş 
vakit geçirmiyerek ilim adamlarile görüşüp istifade ettiğini anlıyoruz.
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Cevdet; yazılarının birisinde Rusyadan dönüşte aldığım külliyetli 
tazminat ile Avrupaya tahsile gittim.» Dediğine bakılır ve milyoner 
hacı Zeynelâbidin Takıyef ile olan hususiyeti de göz önüne getirilirse 
eline 3 X 172 = 516 rubleden fazla bir para geçmiş olduğuna 
hükmedilebilir.

Cevdetin Azarbaycandaki hizmetlerinin tafsilatının kitabın ikinci kıs
mındaki yazılardan takibi daha iyi olur. Burada bu kadar kâfî görüldü.



VI

Cevdetin arşi viciliğ i ve T ürk tarihine hizmeti

Cevdetin ilim, tarih ve Türk kültürü bakımından hiç unutulmıyacak 
•olan en büyük hizmeti türk arşivinin temelinin atılmasına, tarihî avrakın 
ve vesikaların bir kıymeti olduğunun bu memlekette de takdir edilmesine 
sebep ve saik oluşudur. Hakikaten osmanlı türklerine ait vesikaların kıyme
tini Cevdet kadar bilen ve takdir eden az bulunur. Istanbulun neresinde 
ne cins ve ne miktar evrak, defter ve vesika vardır? Bunlar ne halde 
bulunuyorlar? nasıl muhafaza ediliyorlar? İlmî kıymetleri nedir? İşte 

bütün bunları bir çok müracaatlardan ve yalvarmalardan sonra koparabil
diği izin üzerine gitmiş gezmiş, görmüş ve mümkün olduğu kadar tetkik 
ve tetebbü etmiştir. Bıraktığı notlarla, vesikalar ve yazdığı kitaplar bunu 
gösterdiği gibi birer münasebetle aşağıya dercedilecek olan muhtelif 
mevzulardaki yazıları da Cevdetin tarihî evrak ve vesikalara karşı aşkını 
bilgisini ve görgüsünü kâfi derecede nurlandıracağı için burada bu nokta 
üzerinde daha fazla durmayarak yalnız Ayasofyadaki evrak ve vesikalar 
hakkında İstanbul mebusu muhterem Halil Etem Eldeme yazmış olduğu 
mektubu bir örnek olarak dercediyorum. Cevdetin aşkı, samimiyeti, ilim 
ve irfana muhabbeti bu mektupta apaçık görülmektedir:

Pek yüksek üstadım ;
Müsellem olan tevazuu alilerini rencide edeceğini bilmekle beraber 

arzedeyim ki yapılmaz zannolunan bir çok şeyleri yaptınız. Kurtarılmaz 
denilen nice nefiseleri destiyarii hamiyet ve faziletinizle kurtardınız. 
Halâ nerede himayesi lâzım bir şey, hıfzı vacip bir kitabe filân varsa 
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haber verenleri taltif ediyor, o mübarek kalbinizin ne semih bir şefkati 
ilmiye ve tarihiye ile meşbu olduğunu isbat buyuruyorsunuz.

Bin birinci misal : Nedimin rüfekafasından şair, muharrir, alim, mü
verrih Neyli zadenin muhteşem ve nefis kabrini kurtarmış olmanızdır. 
Diğer bir mefharet ise Yesarî ve oğlunun medfenini ziyadan vikayeten 
fatiha nakil buyurtmanız; diğer taraftan Siketvar gazilerinden felsefeşinas 
Muslihiddin < fendinin nefis olduğu kadar mazlûm olan kabrinin kitabesini 
derhal nakliçin teşebbüs buyurmanızdır. Sizin şu vatana İkincisine tesadüf 
edilmesi mahal denilecek derecede sebk eden mevani berandazane gayre
tiniz bilgi ve şevk namına ne taşıyorsa onda dokuzunu zatı fazilâleleri- 
ne, asar ve makalâtı fazilânelerine, idare buyurulan müzelere medyun 
olan yirmi beş yıllık manevî oğlunuza nam ve şeref samilerini dübala 
edecek, aynı zananda emsalinin icap ettirdiği masrafların onda birini 
bile istilzam eyliyemiyecek yeni bir teşebbüs hakkında saik oluyor.

Menzuru alileri olmuş olsa gerektir ki Ayasofyanın orta tabakasında ka
palı, kilitli iki mahzeni evrak vardır. Fazla olarak koridorda açıkta evrak ve 
bir çok vesikalarla defterlerle dolu olan sekiz on sandık mevcuttur 
bunlarda kapalıdır.

Dairei aidesi İlmî tetkikat yaptırmamakla beraber hiç olmazsa şu ve
saiki sandıklara, mahzen raflarına koydurtmuş saklamıştır. Yani hiç değilse 
Resmen muhafaza medlûlüne sığacak asgari bir teşebbüste bulunmuştur. 
Bunlara kimse dokunmaz. Mahzendekiler kilitlidir. Sandıktakiler kapalı. 
Fakat... kimsenin muhafaza ve tetkikine lüzum görmediği, fırlatıp yerlere 
attığı, tahmini acizaneme göre lâakal yüzbini mütecaviz vesaik vardır ki 
bunlar mahzen şöyle dursun adî sandıklara bile konulmamış, lüzumsuz 
addedilmiştir.

Geçenlerde Fatih, Süleyman ’ı Kanunî ve Ahmedi Salis devirlerine ait 
vakfiyelekden mühimlerinin tetkiki için yanlarına gittiğim kuyudu vakfiye 
Müdürü Izzeddin Beyefendi bu imha edilen evrak yığınını bendelerine 
göstermek ve bunların içinde ne kadar bin vesikanın çürütüldüğünü filen 
isbat etmek için Ayasofyaya bendelerini bir memurla beraber götürdüler. 
Büyük ve kilitli mahzeni evrakın yanında onar metre tulünde ve birer metre 
sihaninde tam dört merdivenin üzerinden yuvarlanan ve senede bir defa 
Kadir gecelerinde tabakayı ulyâ süpürülünce bütün molozları işbu onbin- 
lerce metruk (fermanlar, beraatler, defterler, tezkereler ve donanma, top- 
hade, yeniçeri, enderun, maliye, evkaf vesikaları) nın üstüne dökülen 
süprüntülüğü gösterdiler. Kayyum ile beraber bu bimisil vesikaları çikniye 
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çikniye tam kırk metro yol gittim. Dört merdiven dolandım. Lâyuat velâ 
yuhsa vesaik yerde çürüyor.

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

Aşkını mübarek ve feyyaz telâkkilerinizden alan bendeleri bu hali 
Hülâkünün Dicle nehrine attırdığı onbinlerce kitap ve evrak ziyaile 
mukayeseye mecbur oldum.

içeriden lâalettayin aldığımız bir kucak evrakı elyevm Evkaf dairesinde 
İzzeddin Beyefendi yanında tetkik ediyorum. Yüz sene evvele ait emlâk 
defterleri, Varnadan Rusçuğa sevkedilen donanma levazımına ait yüzeli» 
sene evvel yazılmış müsveddeler, Damat İbrahim paşa kethüdasının 
Kavakta biçare yolcuların istirahatı için yaptırdığı (han) a ait vakfiye ve 
bunun üzerine yürütülen resmî kuyut; Selimi Salis ve Mahmudu sanî za
manlarında verilen fermanlardan bir kaçı ilâh.

Hayret ve teessürümden ne yapacağımı şaşırdım. İzzettin bey; bu 
faciaya muhterem, mübarek Halil beyefendiden başka kimse acımaz diyor.

Aziz üstadım : Bu bapta şöyle naçiz bir tedbir ittihazı için birkaç söz 
arzına müsaade buyurun :

Ayasofya merdivenlerinde yığılıp çürüyen bu on binlerle vesaikin 
kurtarılması evvelâ kilitli ve hatta adî bir kapı inşasile başlıyacaktır. 
Kabul buyurulursa bu adî kapının masrafını insaniyet, İslâmiyet, Türklük 
tarih saygısı namına bendeniz maaşımdan veririm. Bendenize iki hademe 
terfik ediniz, bir marangoz, bir kilitçi ile gelir, bir günde yaptırırım.

Saniyen: bu vesikalerı methalden başlıyarak ikişer üçer çuvalla Aya
sofya koridoruna çıkartırım. Daima asgarî hareket ederek bu vesikalar» 
evvelâ küçük tomarlar haline getirip müzenin iki hademesile bağlarım, 
üzerlerine adedini yazarım. Günde iki üç çuval vesaiki böylece kurtarırım.

Müzenin münasip bir yerine mi, her nere tensip buyurulursa naklede
riz. Hatta böyle olmayıpta Avasofya koridorunda tahta perdeden bir bölme 
yapıp oraya koymak münasipse öyle yapmak üzere emrinize amade oluruz.

Evvelâ kurtarmak, saniyen tomar haline koymak, salisen adi tasnif 
eylemek, rabian ileride İlmî bir tasnife tabi tutmak üzere saklamak.

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

Yirminci asırda Hülâkû faciasını tamir buyurduğunuzdan dolayı tarih 
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namı samilerini yüzlerle muvaffakiyetiniz arasında Ayasofya vesikalarının 
yegâne halâskârı olarak kaydedecektir. Böyle bir fazilet tacı mübarek 
başınıza pek ziyade yakışır aziz üstadım. Müallâ emrinizi almak şerefini 
kazanmak için heyecanla bekliyorum.

Hükümetin şimdiye kadar maaşlı, muvazzaf komisyonlara yaptıramadığı 
Babıâli vesaikinin tasnifi meselesi acı bir nümunedir. Halbuki ulüvvü him
metinizle ve arzeylediğim veçhile masrafsız ve maaşsız olarak bir çırağı
nızla iki hademeniz Babıâli vesaiki kadar mühim olan bu (meçhul, metrûk 
hazinei bibaha) yı topraktan çıkarabilir. İlmî tasnif sonra yapılsın. Evvelâ 
kurtarıp sarmak. İşte bir emrinizle fisebilillah yapabileceğimiz iş. Merhum 
biraderi âlilerde, mübarek şahsiyetinizin Anadolu ve Istanbulda hıfza 
müekkel oldukları bu definelerin perileri (Muz) efendimize bu yeni gaza 
için kimbilir ne kadar evvel (şarabı tahur) sunmuşlardır. Muzların müş
takı olan (kalbi Halil); Ayasofya vesikalarının yandığı vahşet ve hüsran 
ateşini (Gülistani İbrahim) e tahvil edebilir. Cenabı hak bu i’cazı size 
nasip etsin duasile necip ellerinizden öperim. Üstadı mükerremim efendim.

31 Mayıs 1930 İrfanınızın daima minnettarı şakirdiniz
Af. Cevdet

Bu mektubun altında iki haşiye vardır :
1 — Müverrih Silahtar Mehmet ağanın kitabesini kurtaran elleriniz 

ağanın telifine temel kuran vesikaların enderundan sonra ikinci mahze
nini teşkil eden bu (depo) ya ait ne kadar İlmî ve tahrirî hizmet olursa 
şahsı pâkinizin kırkıncı senei hizmetini tezkâren ifaya ömrümün sonuna 
kadar amadeyim ve bunu fahriyen parasız edaya müteahhidim. Efendimize 
hürmetimin ne kadar derin olduğuna bu da bir delildir.

2 — Neylî zadenin mezarını hurtaran, Yesarî ve oğlunun makberesini 
kemali takiple bir günde Fatih hatiresine taşıyan ben im. Fakat en büyük 
meziyet ricalarımı kabul eden müze müdürü Halil beyefendile telefonla 
teşvik eylediği dinî müessesat müdürü Esat beydedir. Zira dinlediler.

İki sene sonra haşiye:

Halil beyefendiye maalesef bu Ayasofya ve maliye vesikaları için ne 
yazdımsa semere vermedi. Arka tarafta melfuf matbu raporumun İsmet 
paşaya acı lisanla arzeylediği faciadan evvel kimseye dert dinletemedim.

Halil beyefendiye şu noktada teşekkür olunur ki İsmet paşaya gön
dereceğim vesikaları kendisi götürmeği deruhte etti. Herhalde bunun 
tesiri olmuştur.



- 110 —

İlâve:
İşbu evrakın Ayasofyada tetkikile müzeye nakline kuyudu vakfiye 

müdürü İzzettin bey muvafakat etti. Fakat müze resmi bir tezkere ile 
sormak isteyince İzzettin bey; madamki iş tahrirat şekline girdi Ankara- 
dan istizan edelim, dedi ve müdüre de sorarak reyini aldı. Benim kırta
siyeye dökülen işde hayır çıkacağına imanım yoktur. Ankara evkaf müdü
riyeti umumiyesinde kimse Ayasofya evrakının değil harabisinden, varlı
ğından bile haberdar değildir. İzzettin bey de böyle söylüyor. Halbuki 
resmî tahriratla sorulunca iltizamkârane bir iş’ara bile aksi cevap vere
cekleri şüphesizdir. Zira devlet malını çürütmek mes’uliyetsiz bir günah
tır. Fakat onu kurtarmak istediniz mi sanki o emval, o evrak müzeye 
değil, ecnebi bir memlekete gidiyormuş gibi taassup gösterir vermezler. 
Pekâlâ! Siz muhnfaza ediniz. Hayır. Yüz binlerle tarihî vesaik molozlar 
altında çürür de kimse ses çıkarmaz. Ne ise; iş tahrirat meselesine 
tehavvül edince müzeye koştum. Topkapı müzesi müdürü haynhah ve 
âlicenap Tahsin beye şu müsveddeyi verdim. Münasipse Başvekâlete veya 
evkaf müdüriyeti umumiyesine yazınız. Şu vesaiki Allah ve memleket 
aşkına kurtarınız, dedim. Bu teşebbüsüm tarihî ve hasbî olduğdan mezkûr 
müsveddeyi tesbit ediyorum :

«Ayasofya camiinin orta tabakasında bir iki yüz bin evrak on yıldan- 
beri açıkta durmakta ve farelerle güvercin pislikleri içinde çürümektedir. 
İstanbul evkaf dairesi kendine lâzım olan evrak ve defterleri ayrıca bir 
mahzende sandıklar içinde muhafaza etmekte ise de mezkûr sayısız evrakı, 
metruke merdivenler boşluğunda ve tozlar içinde mahvolmakta olup hademe 
tarafından ledelicap üzerine basılarak gezilmektedir. İşbu evrak üzerine 
maalesef moloz dahi atılmıştır. Halbuki bunlar içinde Türk tarihinin pek 
çok muzlim noktalarını tenvire yarayacak vesikalar bulunmak ihtimali 
olduğundan ve tetkikile müzeye nakli millî hars itibarile pek faydalı bulu
nacağından bu bapta müsaade buyurulması rica olunur efendim.

6 Temmuz 1930

İlâve: 7 temmuzda Maarif vekâleti vasıtasile Başvekâlete yazilan bu 
mühim kâğıda 7 eylüle kadar bir cevap gelmedi, geleceğini de 
zannetmem.

Haşiye: 5 kânunuevvel 1931 : İşte bugün müzeler müdürü Hamit 
Zübeyir beyin emri resmisile Ayasofya vesikalarının müze sandıklarına 
vaz’ına lehülhamd başlandı. Evkaf dairesi 150 lira yardım etti. Müze san
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dıkları verdi. Topkapı müzesi müdürü Tahsin bey ve ben evkaf kuyudu 
kadime müdürü Hazım bey, evrakı temizleyenlere talimat verdik. Elham- 
dühllâ bu cihat semere verdi.

Bu yazılardaki acı ifadeleri olduğu gibi bıraktım. Tâki Cevdet'in 
karakteri anlaşılsın.

* * *

Tarihî evrak tetkik ve tasnif heyeti nasıl ve niçin teşekkül etti? 
Ve Cevdet ne suretle bu işin başına geçti? İleride yazılacak Türk Arşi
vinin tarihini nurlandıracak olan bu mevzu etrafında epeyce dolaşmak 
lâzımdır. Hadise şöyle olmuştur:

İstanbul belediyesinde bulunduğum sırada resmî vazifelerimden birisi
de gazetecilerle temas etmek ve belediye işleri hakkında onlara malûmat 
vermekten ibaretti.

Bu münasebetle gazeteciler hemen hergün odama gelirler, onlarla gü
nün birçok meseleleri ve bu meyanda belediye işleri hakkında da konu
şurduk. Birgün yine odamda toplanmışlardı. O günlerde İstanbul defter
darlığının Maliye evrak hâzinesini okkası üç kuruş on para! dan Bulgar- 
lara satmış olduğunu ve evrakın balyalar yapılarak ve kısmen dökülüp 
saçılarak Sirkeciye kadar götürülüp oradan şümendöferle Bulgaristana 
gönderilmekte bulunduğu işitilmekte ve görülmekte idi.

Bunu ilk defa gören ve ortaya atan Son Posta muharrirlerinden İbra^ 
him Hakkıdır. O da aramızda bulunuyordu. Bu havadisin gazetelere 
yazılıp yazılmaması mevzuu etrafında görüşülürken İbrahim Hakkı ben 
bunu yazarım dedi ve gitti.

Filhakika ertesi gün (4 Haziran 1931) çıkan Son Posta gazetesinde 
“Okka ile satılan kıymetli evrak meselesi» başlığı altında bir yazı çıktı. 
Bu yazısında hadiseyi uzun azadıya anlattıktan sonra bilhassa evrak daha 
mahzenden çıkarıldığı sırada orayı gezmiş ve görmüş olan İbrahim Hakkı 
şu tafsilâtı veriyordu.

«Oradaki koridor harman halinde dökülmüş kâğıtlarla dolu idi.
Çenberliyorlardı. Arkada yüzlerce torba kâğıt yığılmıştı. O suretle ki 

içeri girmek mümkün değildi. Evvelâ Bekir ağa (Oradaki hademe) bu 
torbaların üzerine çıktı ve elimden tutarak beni yukarı çekti. Bu kısımda 
tesadüf edilmiş bir çok kıymetli vesikalar, defterler göze çarpıyordu. 
Burasını gözden geçirdikten sonra sıra aşağı kata geldi. Burada lâalettayin 
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aldığım kâğıtların içinde altın yaldızlı mecmua parçalan, Silistre, Varna, 

Tuna vilâyetlerine ait kalelerin tamirine, zeamet, tımar vesikalarına, ulu- 
fenamelere, mutbak masraflarına, vakıflara ait birçok tarihî mülknameler 
vardı. Bunlar değersiz kâğıt parçalan değil, on binlerce kuruş ve lira 
sarfile bile yerlerine konması mümkün olmıyan vesikalardı.»

Tarihî evrakın okka ile satıldığı şayiası bu suretle gazete sütunlarına 
da geçince o ana kadar buna ihtimal vermeyen ve havsalaları almayan 
•kimselerde de artık şüphe kalmamıştı.

Yine ogün odamda gazetecilerden Yekta bulunuyordu. Derken o sırada 
muallim M. Cevdet de geldi. Hiç birşeyden haberi yok. Hasta olduğu 
için eskisi gibi günlük gazeteleride takip etmiyor, yalnız mühim ve ilmi 
şeyler olursa kendisinin haberdar edilmesini arkadaşlarından ve dostla
rından rica ediyordu.

Cevdeti bu felâketten ve bu cinayetten haberdar ettim. İhtimal ver
medi ve inanmadı. Gazeteyi ve oradaki resimleri gösteıd m. Bu seferde 
yerinde oturamadı. Yıldırımla vurulmuşa döndü. Bir müddet hüngür hün
gür ağlamağa başladı. Azıcık yatışınca biraz daha izahat istedi, verdim. 
Derhal yerinden kalktı. Sultanahmet meydanında doğru gitti. Yarım saat 
sonra elinde bir kucak vesika olduğu halde geldi ve bunları beşer kuruşa 
çocukların elinden aldım, tarihî evrak bu hale getirilirini? dedi. Halâ ağ
lıyordu. Kendisini teskine ve tesliyeye çalıştım, ne mümkün!

Nihayet yapılacak muameleyi söyledim, zaten cesur ve pervasız olmak
la beraber daha ziyade cesaretlendi.

Fakat olan olmuş, atı alan Üsküdarı geçmişti. Bununla beraber bir 
tarihçi, bir ilim adamı sıfatile keyfiyetten hükümeti, Türk Tarih Cemi
yetini ve hemen hamur haline getirilerek kâğıt yapılmaması için Bulgar 
Tarih Cemiyetini haberdar etmesini söyledim. Ve daha bazı tedbirlere 
müracaat olunmasını da anlattım. Razı oldu. O akşam dört beş arkadaş 
bazı nefis eserler ve yazılar görmek üzere tüccardan Debreli Fuadın 
evinde toplanacaktık. Cevdet te geldi. Orada bu mevzu etrafında 
daha etraflı görüştük. Ertesi gün Cevdet elinde bir takım yazılar oldu
ğu halde geldi. Başvekil İsmet Paşaya müracaat ediyor. Yazdığı yazıyı 
okudu. Kendisini bir kat daha teşci ettim ve yazısını derhal teksir, bir 
kaç gün sonra da Belediye Matbaasında tabettirdim.

Şimdi bu mektup ismet Paşaya nasıl ve ne vasıta ile takdim olunacaktı? 
Mesele çok acele ve çok mühim.
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O gün odamda mutat olan haftalık içtimaim yapan İnkılâp müzesi heyeti 
toplanacaktı. Bu heyetin başında İstanbul meb’usu Halil Etem Eldem 
var. O da hadiseyi gazetelerde görmüş. Fevkalâde müteessir olnruş 
Müze heyetinin o günkü müzakere zemini de hemen hemen bu oldu. 
Aklıma geldi, Cevdetin vaziyetini ve teşebbüsünü anlattım. Muhterem 
mebus ve ilim adamı Cevdetin yazdığı şikâyetnameyi bizzat götürüp 
İsmet paşaya vermeyi lütfen kabul ve deruhte ettiler ve derhal baş ve
kile bir telgraf çektiler, telgrafın aynı şudur :

Ankarada başvekil İsmet paşa hazretlerine

İstanbuldaki maliye hazinei evrakından yüzlerce sandık vesika 
satılmıştır. 1 aşınırken sokaklardan toplanan ve çocukların ellerinden üçer, 
beşer kuruşa alınan vesikaların nümunelerini getiriyorum. Bu faciayı 
durdurmak için lâzımgelen emrin müsareaten ita buyurulmasını ilim ve 
medeniyet namına ehemmiyetle rica ederim efendim.

Cevdet tam bir vesikacı. Bu telgrafın müsveddesi kenarına hemen 
şu kaydı koymuş : «Hazinei evrak faciasını baş vekile süratle ihbar için 
ben ve belediye mektupçusu müverrih Osman beyefendi Halil bey üsta
dımıza rica etmiştik. Bu, ona dair telgraftır. Halil beyin bahseyledikleri 
vesikaları bulan ve paşaya gösterdikten sonra iade edilmek üzere veren 
benim» demiş. Ve altını adeti veçhile M. Cevdet diye imzalamıştır.

Biraz sonra yine bu bahsa avdet etmek üzere sırası gelmişken burada 
yine Cevdetin ilmi şahsiyetine taallûk etmek fakat bizdeki ifrat ve tef
rite misal olmak üzere bir istidrat yapayım :

Bilmem dikkat edildi mi? Cevdet üç satırlık bir telgrafı tevsik için 
yazmış olduğu haşiyede (müverrih) ve (beyefendi) gibi tabirleri bir âciz 
için sarf ve ibzal ediyor. Zaten gerek konuşmalarında, gerek yazılarında 
çok nazik ve terbiyeli hareket ettiği için o sıralarda henüz yasak edil
memiş olan (beyefendi) tâbirini yazmakta istigrap edilecek bir şey olma
sa gerek. Ancak (müverrih) sıfatını takmış olması oldukça söz götürür 
ve bu türlü hareketi Ceydete söz getirmektedir. İzah edeyim.

Cevdet; vasiyetnamesinde de (sahifa 22) bizde tarihî tetkiklerin 
nenuz işlememiş kısımlarını açanlar arasında raçiz şahsiyetimi de saymış 
olduğu gibi hediye ettiği İbni Batuta zeylinede «Tarihî tetkikatta gıbta 
edilecek bir iffet gösteren büyük kalpli Osman beyefendiye kemali tâzimle 
takdim ederim.» Cümlesini yazmıştı. Bunları da teşvik ve taltife 
atfedip geçmek mümkündür. Fakat değerli tarihçilerinizden Mükrimin

8
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Halil tarafından Cevdet hakkında yazılmış ve bu kitabın ikinci kısmına 
konulmuş olan yazı da okuduğumuz aşağıdaki satırlar bu yolda hareket ediş 
onun için bir kusur olduğunu göstermektedir. Mükrimin Halil diyor ki :

“M. Cevdet pek fazla Şark kültürüne bağlı mutekit ve dindar bir zat 
olduğu için kendinde fikir hürriyetini bulamıyor, ilmi meselelerde dinî 
itikadını ve kanaatini hiç feda edemiyor ve yazılarında bugünkü ilmin 
istediği bitaraflığı gösteremiyordu. M. , Cevdet; Avrupadaki Katolik ve 
mutaasssıp tarihçiler tarzında Müslüman ve mutaassıp bir Şark tarihçisi 
olarak kalmıştı. Bu sebepledir ki bizim tarihimizin herhangi bir bahsini 
yazarken harikulâde bir tarafgirlikle mazideki adamlarımızı metheder, 
kusurlarını meziyet yapmaya kalkardı. Ve yine bu sebeple mazideki 
meşhur adamlarımızdan bahsederken kendilerinde olmayan faziletleri ve 
meziyetleri onlara isnat etmeğe çalışırdı. Kâtip Çelebi ve diğer zevat 
hakkında yazmış olduğu makaleler bunun en büyük misalidir. Dekart» 
Lâyipniç başta olmak üzere insaniyet tarihin yetiştirdiği en büyük adam
ların yaşadığı 17 inci asırda memleketimizde yaşayan Kâtip Çelebi o 
asır Avrupasmdaki fikir adamlarına nazaran basit bir okur yazar zat 
sayılabilir. Halbuki M. Cevdetin makalelerinde Kâtip Çelebi âdeta 
beynelmilel bir âlim gösterilecek kadar medhedilmiştir.„

Değerli ve genç tarihçimiz Cevdetin Kâtip Çelebi hakkındaki kana- 
tlerini ifrat saydıktan ve Kâtip Çelebiyi basit bir okur yazar gösterdikten 
sonra benim gibi acemi bir tarih amatörü hakkındaki yazısına karşı 
kullanılacak kelimeyi zannederim kendisi de bulmakta müşkülât 
çekecektir. Hattâ genç tarihçimizin Kâtip Çelebi hakkındaki bu son 
hükmü kudretli kaleminden çıkarken ^mektep talebesi olamıyacak kadar} 
ibaresini de yazmış fakat ne düşünmüşse sonra bunu silmiştir. Hafif mi 
ağır mı bulmuşta silmiş onu kestiremedim.

Cevdetin Kâtip Çelebi hakkındaki kanaati ifrat ise Mükrimin Halilinkî 
de tefrit ile tavsif edilemez mi? Bu memleket ne zaman ifrat ve tefriten 
kurtularak itidali bulacaktır?

Şarktan ziyade garpta şöhret kazanmış iki çelebimiz var. Biri Evliya 
Çelebi, öteki Kâtip Çelebidir. Bunlardan birincisine hurafatçı ve mübalağacı 
diğerine mektep talebesi, barsit bir okur yazar diyip atarsak iftihar edecek, 
yüzümüzü ağartacak kaç eski adamımız kalır? İnsaf edelim!

Şimdi yine mevzuumuza avdet edebiliriz. Biraz evvel İsmet Inönüne 
takdim edilmk üzere Cevdetin bir rapor yazmış olduğundan ve bu 
raporu Halil Etemin götürdüğünden bahsetmiştim. Cevdetin bir çok yazıla-
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nnda ve mektuplarında (acı, dehşetli, şiddetli, ilmi) gibi vasıflarla 
tavsif ettiği bu rapor artık tarihin mali olduğu ve evvelcede neşredilmiş 
bulduğu için ve birde İemet İnönünün kadirşinaslığını, tarihseverliğini 
hulâsa büyüklüğünü göstermek maksadile aynen neşrediyorum :

Pek muhterem Başvekil ismet Paşa hazretlerine

Paşa hazretleri;
Askerî Bahrî, Malî, Fennî, Ticarî, Siyasî, Hukukî, Sınaî, Edebî, 
1234567 89

tarihimizin vesikalarını asırlardan beri saklıyan 25 kubbeli Sultan Ahmet 
hazinei svrakı faciasını gazetelerde okumuşsunuzdur. Memur komisyonun 
Defterdar Beyde mahfuz tezkeresine göre lüzumsuz zannedilen vesikalar 
satılığa çıkarılmış ve daha bir çok defterlerin de imhasında mahzur olma
dığı dercedilmiştir. Komisyon İlmî, medenî, harsî noktai nazardan değil, 
(muamelei resmiyeye yaramak ve yaramamak itibarile) evrakı faideli ve 
faidesiz diye ayırmıştır. Rivayete göra dört yüze karip sandık ve balya 
dolusu vesikaları okkası üç kuruştan Bulgaristana satmıştır. Demek ki 
Türkiyenin en zengin hazinei evrakının nısfı imha edilmiştir.

Devletin koskoca müze idaresi, tarih encümeni ve sekiz on tarih ve 
arşiv mütehassısı olduğu halde kimsenin reyi sorulmamıştır. Yani lüzumsuz 
sanılan, müteaffin denilen o kıymetli vesikaların bugün resmî muameleye 
yaramasa bile yukarıda sayılan dokuz noktai nazar itibarile pek mühim 
olacağına inanılmamıştır.

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

ordu defterleri, askerî emirleri, muhasara ve yol jurnalları 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 — Sanayii^nefise şubelerde Türk evlerinin, bahçelerinin tarihleri 
yazılmamıştır. Fakat vesikaları duruyordu.

5 — Kâğıt, mürekkep, mühür, imza, cilt, ebru tarihleri yazılmamıştır. 
Fakat vesikaları duruyordu.

6 — Ziraat, ticaret, sanayi, maadin işleri tarihi yazılmamıştır. Fakat 
vesikaları duruyordu.
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7 — Siyakat, divanî rık’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 defterle
rin de imhasına ayrıca karar verilmiştir. Yakında bu da olacaktır. Paşam, 
bu defterleri niçin müzeye vermeyip de ateşe yakacağız? Vahşimiyiz?

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

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

Evvelâ bu sözümde, sonra size takdim ve pâk vicdanınıza arzeyledi* 
ğim atideki vesikaların lüzum ve kıymetinde Avrupa ulemasının zerre 
kadar şüphesi varsa idamıma razıyım.

Bulgaristana taşınan balyalar içinden düşen bu vesikaları sokak 
çocukları toplamış ve tesadüfen bendenize yirmi kuruşa satmışlardır!

1 — Huzurunuza beğenmediğimiz Türk vesikalarından bir tek tanesini 
bile kemali ehemmiyetle dünyanın en ilmi mecmualarından birine derce- 
den Viyana darülfünunu profesörlerinden (Kıreliç) in eserini takdim 
ediyorum. İbret 1

2 — Vamberinin Türk vesikalarına dair mütaleasını âtide yazdım. 
Dünyanın en salâhiyetttar adamları (Türklerin eski vesikaları pek mühim
dir) diyorlar. Bizim komisyon (vakti geçmiştir, müteaffindir, yerde sü* 
rükleniyor) diyerek imha ediyor. Avrupa ise bunları medeniyet âbideleri 
diye teşhir ediyor.

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

4 — Profesör Karaçon, bizim işe yaramaz denilen müteaffin vesika
larımızdan beş yüzünü muazzam bir cilt halinde neşretti ve 1 ürk milleti
nin asaletine takdirler yağdırdı. Bu eserin bir nüshası bizim darülfünunda 

* mahfuzdur.
5 — Türklerin Peştedeki teşkilâtı medeniyesine dair Türk vesikalarını 

Almanca neşrettiler.
6 — Macar fünun ve tarih akademisi, eline geçen pek az vesikayı
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( 22 adet) bir kaç sene evvel medeniyet alemine neşretti. Eski Türklerin 
ne medeni bir kavim olduğuna bu vesikalar, kâfi derecede şehadet ediyor 
dedi ve bunları Türkçe metinleri ve Almanca tercemelerile beraber 
fevkalâde nefis mecmua halinde bastı. Halbuki bu 22 vesikanın binlercesi 
bizim mahzende idi.

Cesur sözleri seven pâk vicdanınızdan cür’et alarak arzediyorum; 
eğer ilmen, tarihen, medeniyeten intihara karar verdikse bunları 
niçin Londra, Paris, Berlin ve Peşte akademilerine milyonlara satma- 
yıpta dört beş yüz liraya Bulgar fabrikasına teslim ediyoruzl

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

mühim vesikalardan:

Bunların arzından evvel Vamber’inin (Geletizemle) mecmuasında 
(1903 senesi) yazdığı Türkçe mütalaasını dercediyorum:

«Biz Macarlar kendi tarihlerimizi ve münasebatı coğrafiyemizi izah 
için Türk vesikalarından nevi nevi faide görüyorüz. Türklere şükranımızın 
sebeplerinden birisi Türklerin Macaristanı zaptı vaktindan kalma (vergi 
vesair hâsılatı miriye defterleridir). Bu resmî vesikalar, Macaristanın iki 
yüz seneden daha evvelki hallerini, nufusunu, ziraatını, ticaret ve sı- 
naatini bildiren takrirat ve tafsilâtı havi olup geçmiş zamanımızın aynasıdır.

Bu Türk vesikalarının emsali dünyada kolay kolay bulunmaz.

Zira, o vakitler Türk memurları her şehrin, her köyün, her mahallenin 
evlerini nufusunu, hububatın cins ve miktarını bile kemali dikkatle yaz- 

1 2 3
mışlar ve fevkalâde kıymetli istatistikler bırakmışlardır» diyor.

Halbuki bizim komisyon böyle (hububat) 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 masarifi defteri); bundan 
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hangi tarih kitabı bahseder? Bu ne mühim vesikadır? Hangi askeri mü
verrih buna muhtaç değildir?

2 — Uygurca anahtar: Dünyada ancak üç müze ile yalnız Ayasofya 
kütüphanesi (kadim Uygurca) metinlere maliktir.

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 Uygurcanm hiç ehemmiyeti yoktur! 
Çünkü mâliyeye taallûku bulunmaz!

3 — Zırhlı Orhaniyenin 1286 senesine ait mühimmat defteri; Bu da 
(Bahriyeye aittir, çürüktür, mâliyeye taalluku yoktur) denilerek satılmıştır. 
Belkide hiç görülmemiştir.

4 — Sirbıstanda ilk fethettiğimiz (Niş) kalesine dair kayıtlar.
5 — Gazi mihal evlâdının (Pilevne) de vakfına âit bir kayıt.
6 — 1134 senesine ait ve Hatçe sultanın mührile defterdarlığa irsal 

edilen fevkalâde mühim bir mutbak defteridir. Bunlar o devirde Türk 
yemeklerinin envaını, hububat ve eşya fiyatlarının tarifesini gösterir. Türk 
sanayi ve harsı itibarile pek mühim olan bir mutbak defterinin komisyon 
ca demek ki hiç kıymeti yokmuş. Kim bilir böyle ne kadar (mutbak 
defterleri) uçtu gitti.

7 — 1148 senesine ait (defterdar) vesair mühim maliye memurlarının 
mühürlerile vergi nişanlarım hâvi bir levha. Mühürcülük san’atı ve mali
yecilik noktai nazarından buna kıymet biçilir mi? Tarih kitaplarımıza bu 
vesikaların bir tanesi geçmemiştir.

8 — Diğer vesikalar arasında meşhur Türk edibi Şeyh Galibin evlatla
rına verilen bir ferman ve tersane masarifine dair bir icmal vesaire vardır.

Paşam elime geçen vesikaların yalnız unvanları hamiyetli yüreğinizi 
tutuşturmağa kâfidir.

Netice

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

1 — Bütün dairelerin mahzenlerinde lüzumsuz zannedilen evrak ve 
defteri müzeler idaresine devrettiriniz. Bu büyüklüğü siz yaparsınız.

2 Tarihî evrak ve defter satışım men için iki satırlık kanun 
yaptırınız.
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3 — Lütfen Bulgar sefirile görüşünüz, âsâcıkadimenin iadesi beynel

milel kaidedir. Eğer iadesine imkân yoksa on. binlerce vesaiki kâğıt fab
rikasında hamur olmadan, bâri (Bulgar arşiv) dairesine naklettiriniz.

4 - Vesikalar okkası üç kuruşa Bulgarlara verileceğine ekalli on 
kuruştan alacak Türkler hazırdır. Fakat hazinei evrak satılır mı?

5 — Istanbula teşrifinizde muhtelif mahzenlerde yatan Türk vesika
larının hâli harabisini müsaade buyürulursa bizzat iraeye cüret edeceğim.

6 — Kıymeti bilinmeyip atılan Türk ebrulerinin Avrupada yüzlerle 
liraya satıldığını arz için nümuneler takdim ediyorum.

17/5/1931

Halil Etem Eldemin Ankaradan Cevdete yazdığı mektupta bu işin 
oradaki safhası hakkında şu kayıtlar görülmektedir.

Fazıl Azizim Cevdet Beyefendi;
Başvekil Paşa Hazretlerini Mecliste şöyle ayakta görebildim. Vesikaları 

takdim edeceğimi söyledim. Kendisi de benim telgrafımın Maliye Vekâle
tine verildiğini beyan etti. Fakat şimdi o kadar işi çok ki makamında 
rasgetirmek ve görmek kabil olamıyacağını anladıktan sonra müsteşar 
Kemal beye gittim ve vesikaları birer birer gösterdim, hali 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. Mamaafih bu işe Istanbulda müfettişerin vaziyet etiklerini 
haber aldım. Belki bu cinayet devam etmez artık. Maariftede anlattım.„

Hakikaten müfettişler işe vaziyet etmişlerdi. Fakat iş bir türlü yürü
müyordu. Meclistede 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 lüzumsnz diye satılan evrak 
arasında çok kıymetli bazı tarihî vesikalar bulunduğu anlaşılmıştır. Bilu
mum daireler evrak mahzenlerinde de bir çok kıymetli vesaik bulunacağı 
şüphesiz ve bunun takdiri ihtisas erbabına ait bulunduğundan gerek 
merkezde ve gerek Vilâyetlerdeki evrak mahzenlerinde bulunan muame
lesi hitam bulmuş eski ve yeni bilcümle evrakın hiç bir bahane ile ve 
hiç bir suretle ziyaa uğramalarına meydan verilmemesi, bilâkis muhafaza
larına itina edilmesi için icap edenlere tamimen emir ve tebliğ buyurul- 
masını ehemmiyetle rica ederim Efendim. 10/6/931 Başvekil

İsmet
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Tahaf bir tesadüf eseri olacak. Ben bu satırları yazıp matbaaya ver
diğim günlerde İbrahim Hakkı Konyalı da Açık söz gazetesinin mayıs 
22 - 26 1936 nüshalarında bu meselenin geçirdiği safhaları anlatmaktadır. 
Bu makalelerin tamamından burada bahsa imhân görülemiyor. Ancak bir 
noktayı tashih etmek için bir kaç satırını alıyorum:

«Balyalar Bulgar yolunu tutmuştu. Artık bunları çevirmek için bir çare 
kalmamıştı. Gazete neşriyatı yapmıya başladım. Bu arada bir gün beledi
ye mektubcusu Bay Osmana gittim. Yanında İstanbul saylâvı Halil Eteın 
Köprülü zade Fuat, Doktor Süheyl ve muallim Cevdet merhumda vardı, 
onlarada hadiseyi anlattım. Tarihimiz satılıyor ne duruyorsunuz dedim.

Muallim Cevdet merhum yerinden fırladı. Sultanahmet yolunu tuttu.
Neşriyatım üzerine herkes bu kâğıtların kıymetli olduğunu anlamış ve 

sokaklardan toplamaya başlamışlardı, Cevdet merhum çocukların elinden 
topladığı kâğıtları para ile satın aldı.»

İbrahim Hakkı Konyalı hadisenin heyecanından olacak ki vakayı o 
zaman hafızasına iyi nakşedememiş. Benim hatırımda daha iyi kalmış: 
olduğu gibi yazdım. Bunun en büyük delili ise müze heyeti toplantı ha
linde iken ne Cevdet'in ne de kendisinin odaya giremiyeceğidir. Ne ise 
mesele bu değil.

İbrahim Hakkının himmeti Cevdetin- 
kinden aşağı değildir. Hatta ondan da 
büyüktür diyebilirim. Var olsun. Bu zat 
bu medenî cesareti göstermeseydi, 

ne Cumhuriyet hükümeti ne kamutay 

bu hadiseden haberdar olabilecek 
ne de Cevdet bu hizmeti görecekti. 
Bulgarlar ise aldıkları hâzinenin kıy
metini takdir edemiyerek öteki paçav

ralar gibi derhal hamur edip kese 
kâğıdı yapacaklardı. Binaenaleyh şeref 
ve hizmetin en çoğu İbrahim Hakkı 
Konyalıya ait olmak lâzımgelir.

Bu hadisenin eski ve yeni safhala
rına ve daha nerelerde evrak bulun- Muharrir İbrahim Hakkı Konyalı 
duğuna, ötede berideki tarihî evrakın kurtarılması için kendisinin 
fahrî müfettiş tayin edilmesine dair Cevdetin Müzeler Umum Mü-
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dürü Hamit Zübeyire yazdığı mektubun bazı parçaları ehemmiyetli görü
lerek aşağıya aynen dercedildi:

Aziz kardeşim, 24 Mayıs 931 T. ve müstacel kayıtlı lutufnamenizi. 
aldım. Dostum, nelerden korktumsa vatanın başına geldi. Eğer şu istedi
ğim izin, meselâ iki ay evvel, hatta bir ay evvel gelseydi beni bu vesaik 
satışına bittabi yerinde ve vaktinde muttalli edecek ve siyasî, İlmî ve 
harsî cinayeti Başvekil paşaya derhal ihbar ile telâfisi imkânsız bir ziyam 
önünü alacaktım. Evet izin geldi, fakat nasıl geldi bilirmisiniz? Başve
kâlete mülhak hazinei evraka; hem kaç kerre? iki kerre. Bu azîm hata 
nereden oldu? Halli gayri kabildir. Ben İsmet paşanın fevkalâde dostu 
olan bir zat eliyle ve paşanın emrimahsusile istida vermiştim. Sarihen 
yazdım ki (Maliye mahzenlerinde tetkikat icrası için üç sene izin veriniz.) 
Bin kerre yazık olsunki (Maliye) kaydı mühimmini atarak Babıâli hazinei 
evrakına mükerreren emir yazmışlar. Halbuki sizde bilirsiniz ki lütuf ve 
delâleti aliyelerile bu hâzineye çoktan beri giriyorum. Hangi şeye yana
yım, bilmem ki.

Dün Maliye teftiş heyeti reisi ve Borsa komiseri Adil beyin arzusu 
üzerine Defterdar beyle iki müfettiş ve ben Maliye hazinei evra
kının Sultanahmet şubesine yani vesikaları satılığa çıkarılan mazlum 
hâzineye gittik. Meşrutiyetin bidayetinde resmî izin ile bir kerre gidip 
memurlarile beraber ziyaret ederek muhteviyatının zenginliğine hayran 
olduğum bu cesim, kârgir, kubbeli daireye o vakittanberi bir kerre daha 
gidemediğime bin kerre teessüf ettim. Üst katta vaktile tasnif ve tertip 
edilen binlerle defatir ve vesikalara bir şey olmamış. Numaralarile duru
yor. Lâkin fihrist defterleri öteye beriye atılmış. Hele numarasız sürülerle 
vesaik ve defatir yerde yatıyor.

Satış ve imha cinayeti yalnız alt kattaki yüzbinlerle evrak üzerinde 
icra edilmiş. O vakit memurlar bizi bu evrak üzerine bastırarak gezdir- 
mişlerdi. Bu ambarlar, sandıklar dolusu, dağ gibi yığınlar teşkil eden bı* 
mübarek vesikaları niçin tasnif edip kaldırmıyorlar diye o vakitler sor
muştum: (tasnif edilenler şu torbalara kondu, bir kısmı dolaplara yerleş
tirildi. Tasnif edilemiyenler yerlerde kaldı.) dediler. Sonra 1336 da Edfal 
bey ile refiki tasnife memur olmuştu. Epey çalışmışlar, fakat eksik kalmış.

Bundan bir buçuk sene evvel Maliye Vekâleti beş altı Maliye memu
rundan müteşekkil bir komisyona emir vermiş. Komisyon erkânı, ne 
müzeler idaresine, ne tarih encümenine nede hariçte olan benim gibi vesaik 
tetkikine kadir adamlara malûmat vermemişler. Kendileri (muamelei
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tesmiyeye yarayıp yaramaması noktai nazarından) vesikaları ayırmışlar. 
Resmî muameleye yaramıyanlann muhtelif tarihî noktalardan kıymetli ola
cağına ehemmiyet vermiyerek hepsini Bulgar tüccarına satmışlar. Yere 
dökülenlerden bazılarını toplayan, tesadüfen mahzenin kapısı önünden 
geçerken bana yirmi kuruşa satan sokak yavrularının şu himmeti olma
saydı dairenin bütün aşağı kısmını işgal eden ve yüzlerle çuval dolduran 
bir kaç yüz bin vesikanın satıldığından kimsenin haberi olmıyacaktı. 
Çünkü Maliye (vesika satıyorum diye ilân etmemiş ve etmez ki) (lüzum
suz kâğıt kırıntıları satacağım diye yazmış. Zaten hiç birimiz gazeteleri 
sonuna kadar okumadığımızdan bu işe muttali olamamışız. Benimle birlikte 
dün mahzeni evrakı gezen Maliye erkânından hiç biri laalettayin çekip 
çıkardığımız defatir ve vesikalara aşina değildiler ve kısmen mazurdur
lar. İzahatı hep ben verdim. En güç hattı resmî olan (siyakat) vesikala
rından bazılarinı kendilerine okudum ve anlattım. Eskilerin en ufak bir 
şeyi tafsilâtile nasıl kayıt ve tespit ettiklerini ve biz utanmazlara ne 
mükemmel halde terkettiklerini gösterdim. Bir müfettiş (bari yine pek çok 
vesaik kalmışya) diye teselliye çalışıyor. Orası öyle. Fakat gidenler? 
Bunların haydi hepsi lüzumlu değildi diyelim, yani öyle farzedelim. Ya 
düşenlerden çocukların ellerine geçen Başvekil paşa göndereceğim esna
da görerek elimden alan Halil beyefendideki vesikalara ne diyelim? Av- 
rupada bu cinsten vesika satanların idamına karar verirler. Acaba bu cinsten 
meselâ akalü (beş bin vesika) uçmadı mı? Bunu da geçiniz. Tek başına 
bütün bir hazinei evraka bedel olduğu halde komisyonca görülmiyerek 
yığın içinde kalan ve toptan uçan bir vesika farzetsek yine felâketi 
uzmadır. Paşaya Türk vesikalarının kıymetine dair âlimlerin mütaleat ve 
neşriyat teşebbünlerini bildirdim.

Dün müfettiş benim ayrıca ifademi aldı. (Komisyon evrakı bihakkın 
tasnif etmiş, ancak lüzumsuzları satmıştır) diyor. Şiddetle protesto ettim. 
(Tasnifin ilmen, tarihen doğru olduğuna kafiyen kanaatim yoktur. Çünkü 
bu evrakın ilim, tarih, hars ve medeniyet itibarile kıymetini ancak tarih
çiler, müzeciler bilir. Halbuki ne müzelere, ne tarih encümenine, ne 
tarihçilere haber verilmemiştir) dedim.

İsmet paşaya yazdığım İlmî ve acı raporda rica ettim. (Bütün daire
lerin lüzumsuz zannettikleri evrakı ve hassaten tarihî defterleri müzelere 
devrettiriniz. Bu satış ve imha zihniyeti yakında bahriye, adliye, evkaf 
.......... hazinei evraklarına sirayet edecektir. Bu cinayetin önünü alınız 
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bizi beynelmilel ilim âleminde fevkalâde küçük düşürecek bir hareketten 
kurtarınız) dedim. Sonra (mahzenlerde yatan yüz binlerce vesikaların hali 
karabisini size arz ve izah için müsaade veriniz) dedim.

Hâmidin, bilirsiniz ki şer’î sicilât Türk tarihinin en ufak teferrüatına 
kadar aynasıdır. Lisanî, malî İdarî hukukî, ticarî sınaî... tekmil hars şube
lerinin bekçisi bu mübarek vesikalardır. Bunları merhum Abdülhamit han 
cidden nefis dolaplar içinde olarak kârgir bir mahzende toplatmış. Fakat 
ne Evkaf, ne Bahriye, ne diğer idarelerin vesaiki başlarındaki âmirlerin 
duygusuzluğu yüzünden tertip ve tasnif edilmemiştir. Bununla beraber 
teşekkür olunur ki, bunlar mahfuzdur. Ancak mahva mahkûmdur. Çünkü 
tozlar içinde yığınlar halindedir. Tekrar ediyorum : hiç değilse mâliyenin 
irtikâp eylediği cinayeti yapmamışlar, yani satmamışlardır. İstanbul evkaf 
mahzeninde kıymetli vesikalar, vicdanlı bir memurun himmetile demir 
kasaya konmuştur.

Kardeşim; bu işlerle alakanıza ne kadar teşekkür edilse azdır. Sizin 
şuurlu ve hamiyetli vicdanınız bu ve emsali vesikalarla âbideleri mahıvdan 
kurtaracaktır. İsmet paşayı en vicdanlı adam bilirim. Mademki fikrimi 
soruyorsunuz yazayım :

Maliye vekili değil İsmet paşa, Türkiyenin İstanbul, Anadolu, Rumeli 
sicillât ve devair ve kütüphaneler evrakını teftiş için beni vâsi salâhiyetle 
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 mektepler ve 
istersem kaymakam veya vali evinde misafir kalayım. Hangi daireden 
vesaik, defatir ve kitap istersem derhal bana irae için şedit emir verilsin. 
Göreceksiniz ki kenar ve köşede kalmış yüzlerle defatir ve pek kıymetli 
vesikalar bularak Türk müzesini zenginleştireceğim. Diğer insanlar para is
terler. ben bu işi parasız yaparım. Sonra Türkiye tarih ve vesikalarına şedit 
alâkam sebebile nerede ne vardır bilirim. En güç defterleri, asırlardan 
kalma yazma vesikaları okurum. Çünkü yalnız tarihe değil, en güç iki 
yazıya da aşinayım: siyakat ve divanî. Bulduğum vesikalar arasında 
Viyana seferleri esnasında yol masrafına dair pek kıymetli defter parçası 
siyakatla idi. Muhtelif yerlerini Halil beye okudum. Hele şu İstanbul 
Maliye mahzenlerini teftişe bu cinayet yüzünden olsun, memur olursam 
Türk tarihine dair ne mühim vesikalar bulur ve bildiririm. Mektubunuzda 
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bu ciheti geçiyorsunuz. Bu hususta size çok rica ettim. Hazır sırası gel
miştir. Bu adam, maliye ve diğer mahzenlerde, hiç değilse maliye mah
zenlerindeki vesaiki müze namına tetkik ve rapor itasına memurdur. Her 
ne isterse göstereceksiniz diye başvekâletten İstanbul defterdarlığına bir 
emir kâfidir. Tekrar ediyorum : Başvekâlet müsteşarı bey bu emri vermiş
tir. Fakat maalesef Babıâli hazinei evrakına vermiştir. Halil beyden de 
rica ettim: benim şu emrimi tashih ettiriniz dedim Kuzum Hâmidim 
ihmal etme.

Kardeşim, benim İsmet paşadan istediğim şey sicilât ve vesaik namına 
İstanbul ve taşrada ne varsa tetkik ve teftiş için salâhiyettir. Müzeniz 
bu işi teklif edebilir. Bakınız para bile istemiyorum.

Verilen bu kadar izahat ve dercedilen bunca vesikalar Maliye hazinei 
evrakı faciasının geçirmiş olduğu yüz kızartıcı safhayı kâfi derecede tenvir 
etmiştir sanırım. İlim ve tarih bunların müsebbiplerini lânetle yadedecektir. 
Bu facianın aldığı neticeye gelince :

Hakikaten müfettişler meseleyi tahkike koyuldular, bir çok kimseleri 
sorguya çektiler. Aylarca uğraştılar. Tahkikat evrakı daireden, daireye 
komisyondan komisyona ve nihayet devlet şurasına giderek mülkiye 
dairesince ittihaz olunan 14-12-1932 tarihli kararda müsebbiplerin bir 
kısmı cezalandırılmak istenilmişsede sonra bunların şûra umumî heyetine 
yaptıkları itiraz üzerine suçlulardan bir kısmı ölmüş olduğundan ve bir 
kısmı da bilmem ne bulunduğundan bahisle hemen hemen kimseye bir 
ceza tertibine imkân ve mahal bulunamadı !

Suçlular arasında; en büyük maliye memuru sıfatile ve Maliye Vekili 
namına hazinei evrak satışına (mucip) demiş olan Maliye müsteşarı Ali 
Rıza da tahkikata dahil edilmiş ve Devlet Şûrasıca bu zat da mücrim 
telâkki edilmiş olduğu için verilen karar üzerine vakî olan beyanatı 
ve itirazı bu meselenin ne kadar ehemmiyetsiz telâkki edildiğini ve ma
liyeciler indinde tarihî evrakın kıymeti hakkında iyi -bir fikir vereceğin
den burada bulundurmağı 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 haldir.

«Devlet Şûrası mülkiye dairesinin, artık yılan hikâyesine dönen 
mahut eski kâğıtlar meselesi üzerinde bazı memurlar arasında 



- 125 —

benim hakkımda verdiği men’i muhake kararından sonra bu meselenin 
umumî heyette müzakeresi esnasında mülkiye dairesi kararının 
hilâfınna böyle bir karar verileceğini zan ve tahmin etmezdim. Bu ka
rarda isabet ve kanunî esbabı mucibe bulunmadığı fikrindeyim. Bun
dan dolayı hayretim hudutsuzdur. Bence mesele o kadar sade ve 
ehemmiyetsizdir ki, onun bu derece uzatılmasına hayret etmemek kabil 
değildir. Senelerdenberi duran ve hiç bir işe yaramadığı ve içinde vesika 
ve tarihî kıymeti haiz bir şey bulunmadığı ait olduğu daire tarafından 
resmen ve sarahaten bildirilen bu kâğıtların 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 evrakin satılmasına makamı vekâlet namına müsaade 
edilmiş olması en tabiî bir muameleden başka bir şey değildi. Bu 
tarzdaki muameleye müsaade vermek mevkiinde olan memurların, dün
yanın her tarafında yapacakları şey bilâistisna bu müsaadeyi vermekten 
ibarettir. Hiç şüphe etmiyorum ki bu kararı veren zevatın hepsi, idare 
mevkiinde bulundukları takdirde verecekleri karar bizim verdiğimiz 
karardan başka olamazdı. Bu itibarladır ki henüz resmen haberdar olma
dığım bu karar filhakika verilmişse hayretten başka diyeecek bir cevabım 
yoktur. Eğer bu muayyel kıymetli kâğıtlar satılacak yerde yakılacak 
olsaydı, satılmak suretile hâzinenin elde ettiği beş on kuruşluk menfaat 
da zayi olmakla beraber kimsenin mes’uliyeti mevzuu bahis olmıyacaktı. 
«Kör ölür badem gözlü olur!» tabirine masadak olarak bugüne kadar 
kimsnin bile hatırına getirmediği bu kâğıtlara bugün muhayyel bir takım 
kıymetler veriliyor.

Defterdarlık, merkezdeki levazım müdürlüğü ve vaktile tapu umum 
müdürlüğünde bulunan zevat, bilhassa bu meselenin esası hakkında en 
mukni delilleri gösterdikten sonra, beni karıştırmak haksızlık olur. Eğer 
komisyon vazifesini ifa etmemişse ve evrak arasında tarihî kıymeti 
haiz evrak varsa bütün bu zevatı değil, o komisyon âzasını mes’ul 
tutmakla iktifa etmek lâzımgelir.

Ortada; senelerdenberi kimsenin aklına gelmiyen, tarihî kıymetleri 
mevcut olmadığı hem de tahkikata istinaden sarahatle ve resmen 
dairesi tarafından bir müzekkere ile bildirilen eski kâğıtların hususî bir 
komisyon tarafından tasnifinden sonra hâzineye menfaat temini, aynı 
zamanda tekaüt olan mahzen memurunun yerine tayin olunan memurun 



işe başlıyabilmesi için halef, selef arasında devir verişin teshili gayesile 
yapılmış bir muameleden başka bir şey yoktur.»

Maliye müsteşarının cevabı bir şaheser değil mi? En yüksek maliye 
memuru tarihî evrak hakkında bu fikri beslerse ötekiler hakkındaki hük

mü de okuyanlar versinler.
Bununla beraber mesele kamutaya da aksetmişti. Mebus Refik Şevket 

bey bir sual takririle bu işi Maliye vekilinden sormuş ve vekil de cevap 
olarak şunları söylemiştir:

Vekil B. müteakiben ikinci sual takririne cevap verdi:
«—Refik Şevket beyefendinin sordukları suallere birer birer cevap 

vereceğim.
Evrakın muhafaza edildiği depo ötedenberi Mâliyeye aittir. Bu evra

kın iki kere tasnifine teşebbüs edilmiş ve son tasnif Kalemi mahsus 
Müdürü Basri Bey zamanında yapılmıştır. Basri bey hâlen Romada 
bulunmaktadır. Heyeti teftişiye kendisinin de mütaleasına müracaat etmiştir.

Tasnif edilen evrak ayrı bir yere konmuş ve kıymetsiz olanlarının 
yakılması mevzuu bahsolmuştur. Bu şekil, tetkik edildiği sırada bu kâ
ğıtları yakmaktansa satmanın daha faydalı olacağı düşünülerek azasınm 
ikisi Evkaftan, ikisi Defterdarlıktan olmak üzere bir komisyon teşkil 
edilmiştir.

Komisyon satıs muamelesinde müzayede ve münakaşa kanunu ahkâ
mına harfiyen riayet etmiştir. Bu hususa dair yapmakta olduğumuz tahki
kat henüz bitmediği için mes’ullerde tayin edilmemiştir.

Evrakın Bulgaristan’dan iadesi için teşebbüs edilmiş, satın alanlardan 
aynen iadeye hazır oldukları cevabı alınmıştır. Vekâlet evrakın tamamen 
iadesini muvafık gördüğü için bu kâğıtlar da yakında İstanbul’a gelmiş 
olacaktır.

Refik Şevket Bey — Hepimizin candan alâkadar olduğumuz bu mese
lede vekil beyefendinin beyanatının ne dereceye kadar tatminkâr olduğu 
cayi sualdir. Vekil beyin bu söylediklerini biz gazetelerde okumuştuk. 
Yalnız evrakın aynen iade edileceğine dair sözleri bizim için tesellibahştır.

Maarif vekâletinden istirham ediyorum ki bundan sonra bu gibi tarihî 
evraka dikkat olunsun. Bu işlerde fazla mutaassıp olmalarını da alâkadar
lardan rica ederim.»

Filhakika yapılan siyasi teşebbüs sonunda Bulgarlar aldıkları 200 balye 
evraktan ancak 51 çuvalını geri göndermişlerdir.
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Evrak 1931 senesi Mayısında Bulgaristana gitmiş olmasına ve iki sene 
sonra geri gelmiş bulunmasına göre bu uzun müddet içinde Bulgarlar bı> 
evrakı — Cevdet’in sağ iken verdiği malûmata göre — Viyanadan getir
tilen müsteşrik Kıreliçe tasnif ettirerek içlerinde ilime, tarihe ve Bulgaris
tana taalluku bulunan neler varsa ayırt etmişler ve bunların bir 
kısmını da gazetelerin o zaman yazdığına göre 40.000.000 Levaya Vati- 
kana satmışlar ve kalan posasını ise Istanbula göndermişlerdir. Istanbula 
gelen evrak henüz açılıp tasnif edilmemiş olduğu için kıymeti hakkında 
kat’î malûmatımız yoktur. Fakat 200 balye ile 51 çuval arasındaki nisbet 
düşünülürse hakikat anlaşılır.

* ♦ *

Bu evrak perişanlığına ve hazinei evrak hikâyelerine bir son olmak 
ve aynı zamanda İstanbulun daha neresinde ne mikdar ve ne cins evrak 
bulunduğunu, bunların ne halde olduklarını yine Cevdetten öğrenmek üzere 
onun en son 16 eylül 1934 te Türk Tarihi tetkik cemiyetinin istemesi 
üzerine yazıp takdim etmiş olduğu lâyihamı bir yazısının suretini aşağıya 
koyuyorum.

Esefle haber vereyim ki 14 fıkrayı ihtiva eden bu yazının birinci 
fıkrası Cevdetin evrakı arasında bulunamamıştır. Bununla beraber bu birinci 
fıkranın şimdiye kadar feci hikâyesini dinlediğimiz satılan maliye hazinei 
evrakına ait izahat olduğu anlaşılıyor. Yine bununla beraber lâyihanın 
aslı tarih cemiyetinde olacağından istenilirse oradan da istifade edilebilir 
bundan dolayıdır ki (2) inci fıkradan itibaren neşrediyorum:

2 — Cevat paşa kütüphanesi vesikaları:

Burada karma karışık duran binlerle evrak ve paketler son onbeş sene 
içinde fasılalı iki komisyon marifetile tasnif edilmeğe başlanmışsada bu 
komisyonlar malî endişe ile lâğvedilmiştir. Yalnız Musa bey yedi sene 
tek başına hazinei evrakta bırakılmıştır. Keçen 1933 senesinde teşkil 
edilen yeni bir heyet mezkûr kütüphanede metruk evrakı temizletmek ve 
tasnif etmekle meşguldür. Bendeniz heyette dahilim.

3 ,4 — Başvekâlet ve hariciye hazinei evrakı;

Bütün devlet dairelerinin 3,4 yüz senelik eski evrakından bakiyye 
olup 1264 de Reşit paşanın himmetile açılan bu güzel binada 961 sene
sinden 1285 tarihine kadar divanı himayon defterleri mahfuzdur. Bunlardan 
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zayi olanlarını Kontes de Roğlinin mektubu vesilesile takdim ettiğim 
takrirde arzetmiştim. Ayrıca bir hattı hümayon odası da vardır ki 1100 ilâ 
1255 senesine kadar muhtelif maruzat üzerine yazılan padişahların yazı
larını havi kutuları camidir. Bu dairenin muhtelif yerlerinde Sadaret, 
Amedi, Şurayı devlet., ilâh dosyalarile Meclisi mebusan ve Ayan evrakını 
havi camakânlar ve gözler vardır. Alt kat tamamile Hariciye hazinei 
evrakıdır. Vilâyet ve eski hariciye binaları altındaki mahzenlerde ise eski 
Sadaret dosyalarının mühim bir kısmı mahfuzdur ve pek muntazamdır.

5 — Ayasofya vesikaları:

Camiin orta kısmında bekçisiz duran ve vasati hesapla iki milyonu 
tecavüz eden vesaik evkaf nazırı merhum Hayri efendi zamnında yoklan
mağa başlanmıştı. Bunlardan Amasya tarihi sahibi Hüseyin Hüsameddin 
efendinin dahil olduğu bir heyetin onbeş yıl önce ayırmış olduğu 28-30 

sandık vesika senelerce buralarda kaldıktan sonra ancak geçen sene 
Evkaf dairesindeki mahzene taşınmıştır. Diğer bir kısım sandıklarda 
Ayasofya imaretindedir. Fakat heyet vesikaları deftere geçirmekle uğraş
mamış olacak ki evrakın hiç birinde numara yoktur.

Ayasofya tabakasında kalan ve azemetli bir yekûn teşkil eyleyen diğer 
sandıksız perişan vesaik ise harbiumumî esnasında Avusturya İmparato
runun Ayasofyayı ziyareti bahanesile merdivenlerden aşağı süpürge ile 

süprülerek dehlizlere, tıkılmıştır ve burada onbeş sene kadar kalmıştır. 
Tabakanın kırık camları, güvercin pislikleri, koridorların süpürülmesi 
esnasında çıkan molozlar yığın yığın bu vesaik üzerine atılmıştır.

Vesaikin üstü bu halde olduğu gibi alt tabakasının da yarım metro 
kadar kısmı çürümüştür. Tarafı âciziden bu yolda vukubulan ihbarı evvelâ 

nazarı itibara alan ve gelip faciayı gören Maarif Vekâleti müzeler müdü
rü Hâmit Zübeyir Beyefendiye teşekkür etmelidir. Hamit bey; Ankaraya 
döner dönmez Maarif Vekili beye meseleyi ehemmiyetle anlatmış ve 
amele tedarikile vesikaların temizlenerek sandıklara konması için İstanbul mü
zeler idaresine binbeş yüz lira göndermiştir. Müze idaresinin meşkûr himmet
le vesikalar bin sandık içine konularak kurtarılmış ve müzeler idaresinin işa

retini hamil bulunmuştur. Fakat geçen yıl para bitince maarif vekâleti bakiye
sini de kurtarmak üzere sandıkları baş vekâlete devretmiştir. Bununla beraber 
bu yıl maarif bütçesinde bu husua dair on bin lira konulmuş olduğundan 
vekâlet sandıkları istirdat için baş vekâletle muhaberededir.
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6 — Defterhane vesikaları :

Eski tapu defterleri eslafın elinde asırlarca sap sağlam muhafaza 
edildiği halde bundan dört sene evvel defterhaneye gelen lakayt bir 
muavinin cahilane reyile fevkalâde rütubet’ıi ve bacasından kar ve yağ
mur giren bir zindana atılmıştır. Zerre kadar vicdanı olan bir insanın 
kıyamıyacağı bu vesikalar temamile mahva mahkûm bırakılmış ve kimse
nin nazarı dikkatini bile celbetmemişken şikâyetim üzerine Hamit Zübe- 
yir bey maarif vekâleti vasıtasile mâliyeye müracaat edip bunları muvakkaten 
müzeye naklettirmiş ve nihayet Başvekâletçe müzeden aldırılarak tasnif 
■edilmek üzere hazinei evraka gönderilmiştir.

/ — Evkaf vesikaları:

Evkaf dairesi mahzeninde birçok evrak ve paketler vardır. Ve keza 
Ayasofya imaretindede birçok sandıklar vardır. Bunların çoğu muamele
den hariçtir, yani tarihîdir. Hassaten vakıf kayıtlar idaresinin demir kasa
sında pek nefis vakfiyeler vardır ki bunların resmen suretleri ayrıca 
defterlere çıkarılmış iken neden dolayı müzeye aldırılmadığı ve müzeye 
aldırılmış böyle şeyler varken bunların bırakılmış olması hayret edilecek 
hallerdendir. Malûmdurki nefis şeylerin yalnız suretleri elde tedavül eder. 
Kendileri değil.

8 — Maliye vesikaları:

24 Sene önce Topkapı sarayından Cevat paşa kütüphanesine nakle
dilen beşyüz araba vesaikten başka 1341 senesinde müteşekkil bir heyet 
marifetile mütebaki vesikalarda 200 • 250 sandık içinde Maliye mahzenine 
nakledilmiştir. Ancak ne yüz karası bir haldirki gerek bunlar, gerek 
diğer pek eski Maliye vesaiki cahil bir komisyonla gafil bir defterdarın 
kararı neticesinde Maliye vekâletince okkası üç kuruş on paradan Bııl- 
garlara satılmıştır.

Sokak çocuklarının mahzen kapısı önünde dökülen vesikalar arasında 
elde ettiklerini tesadüfen anlamam üzerine Başvekâlete takdim eylediğim 
rapor bu faciayı tafsil eder, Bir nüshası ilişiktir. Meşrutiyetten sonra 
.Maliye nezaretinin darphane fırınlarında pek çok eski defatir ve evrakı

9 
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yaktırmış olması ve şimdiki Maliye vekâletinin ona taş çıkartırcasına 
Bulgarlara vesaik satması ve hiç bir dairenin bir kerecik olsun müzelerle 
tarih cemiyetinden rey almağa tenezzül etmemesi cidden yüz karasıdır. 
Talim ve terbiye dairesinin himmetile bundan sonra askerî ve mülk» 
dairelerin Maarif vekâletinin reyini almadan evrak yakmağa ve satmağa 
cesaret edememesi hakkında bir lâyiha hazırladığı işitilmiştir.

Yüksek heyetinizin bu teşebbüsü teyit buyurması Türk tarihinin daima 
arayıp bulamadığımız ve olanlarını da mahvettiğimiz vesikalarım kurtara
cak 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 tarih» 
ehemmiyetini takdir edememişlerdir. Nihayet bu sene Maarif vekâletinin 
himmetile muhtelif anadolu sicilleri Ankarada toplanmağa başlanmıştırki 
teşekküre lâyıktır. Şüphe yoktur ki ne kurtarılsa kârdır. Hassatan İstan
bul sicilâtı taşra sicilâtına nisbetle mazbuttur. Kütüphaneler müdürü 
Haşan Fehmi bey 980 den evvel yazılmış sicillere rast gelemedik demiş
lerdi. Tebşir edilmelidirki İstanbul meşihat hazinei evrakında 961 sene

sinden itibaren sicillât vardır. Daha evvelkiler mahvolmuştur. Galata^ 
Mahmutpaşa ve Üsküdar mahkemelerinin pek kıymetli sicilleri de maalesef 
yanmıştır.

10 — Harbiye vesikaları:

Askerî vesikaların 100 ilâ 400 senelikleri Cevat paşa kütüphanesin 
dedir. Fakat Harbiye hazinei evrakında birikenler eski değildir. Ancak 
70 . 80 seneliktir. Bunlar pek perişan bir halde eski Bekirağa bölüğü 
alt katında duruyordu. Ankarada da askerî tarih komisyonunun şubesi 
olmak üzre bir erkânı harp kaymakamı ile nadiren gelebilen iki binbaşı» 
idaresinde iki sene evvel bir «Evrak arama heyeti» teşkil olunmuşsada 
25 liradan fazla tahsisatları ve hatta kırtasiyeleri bile olmadığından işsiz 
kalmışlardır. Nihayet geçen aene Bekirağa bölüğünün üniversiteye terke- 
dilerek orasının yıktırılması üzerine evrakın ancak bir kısmı Sultanah- 
metteki Süleymaniye askerlik şubesine nakledilmiş, mütebakisi maalesef 
amele marifetıle Bekirağa bölüğü önünde tam on gün cayır cayır vakti*
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nlmıştır. Başvekâletin Millî müdafaa vekâletine bu baptaki sualine karşı 
«lüzumsuz evraktı» cevabı verilmiştir.

Harbiye nezaretinin daha eski birçok vesaiki meşrutiyeti müteakip 
ayni meydanda yaktırdığını, bir kısmı da toptan kâğıt tüccarlarile bak
kallara sattığını bilenler çoktur. Askerî sıhhiye teşkîlâtıle, Kırım ve 93 
seneleri harp vesikalarını aramakla meşgul tarihçileri muztarip edecek 
ne hazin hal.

11 — Bahriye vesikaları:

1000 Tarihinden evvelkiler mahvolmuştur. O tarihten sonraki defter
lerden istifade edilebilir. Bahriye evrak evinin müdürü Ali Haydar Emir 
beydir. Evrak evi pek bakımsız bir haldedir.

12 — Maarif nezareti evrak ve defatiri:

Eski maarif dairesi altındaki mahzende duran mühim evrak ve vesaikin 
pek çoğu meşrutiyeti müteakip güya donanma cemiyeti kârına olarak 
okkası 20 paraden satılmıştır. Şüphe yoktur ki bunlar arasında arzuhaller 
gibi, koçanlar gibi, asilları mahfuz mükerrer defterler ve emirler gibi 
fazla olan ve hakikaten satılması ve hattâ yakılması caiz şeyler vardı 
ve her dairede dahi böyleleri vardır. Fakat maarif evrakı arasında 
tarihî ehemmiyeti haiz olupta tarihçilerden gayrilerinin takdir edemiyeceği 
öyle vesikalar vardı ki ayırt edilmeden satıldı. Maarif nezareti defterleri 
hâlâ eski bina altında yanmıya mahkûm duruyor. Evraka gelince; Sultan 
Ahmet medresesinin iki harap odasında pek fena bir halde yatmaktadır.

13 — Tophane vesikaları :

Bunlardan tekaüt ve sair meseleler dolayısile müracaat edilmekte 
olanları nisbeten muhafaza altındâ ise de tarihî vesikalar serapa metrük 
ve perişandır.

14 — Adliye vesikaları :

Bu defaki yangında baştan başa yanmıştır. Bir kaç milyon miktarında 
olan bu evrak dört büyük koğuşla apteshane aralıklarına tıkılmış olup 
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pencrelerden atılacak herhangi bir sigara ile tutuşmıya meyyaldi. Hattâ 
kapısı bile açık olup bekçisiz duruyordu.

Netice :

Türk tarihi tetkik cemiyetinin yüksek nazarına arzedilen şu ifadat; 
bütün bu İstanbul vesaikinin tarihî olanlarının toplattırılarak Maçka silah« 
hanesi gibi geniş bir yerde hıfzı lüzumunu takviye eder.

Türkiyenin bir Ankarada, bir de Istanbulda olsun iki hazinei evrakı 
bulunmak pek zarurîdir. Malumdur ki medenî devletlerin her büyük 
şehrinde bile ayrıca hazinei evraklar vardır.

Reşit paşanın yaptırdığı daire ile Meşihat hazinei evrakı hakikaten bir 
şeye benzer haldedirler.

Hele meşihat hazinei evrakının dolapları nevi şahsına münhasir gibi 
üstadanedir. Meşihat sıcilâtı binası pek mahfuzdur. Koca kâgir adliye yan
dığı halde sicilât mahzeni daha evvel yanan ahşap meşihat dairesinin alev
lerinden çok şükür kurtulmuştur. Şu kadar ki tavanı sakattır. Yağmur 
sızmakta ve mühim defterleri mahvetmektedir. Bir kaç yüz lira sarfile 
mükemmelen tamiri kabildir. Diğer taraftan maarif vekâletinin bu seneki 
teşebbüsü şükranla kaydedilmelidir. Bu sene maarif bütçesine 10,000 
lira konmuştur ki bu sayede vekâlet pek çok vesaiki kurtaracaktır.

Encümeni alileri boş duran Maçka silâhhanesini maarif vekâletine 
devrettirir ve bir defa olarak 90 100 bin liralık bir masrafı bütçeye 
koydurtursa Türkiyeye ve Türk Tarihine pek büyük bir hizmet etmiş olur.

Hususile hazinei evrak vesikalarından sıhhî, bahrî, İktisadî İlmî., ilâh 
olanların iki ayda bir defa aynen neşri yüksek heyetinizin dileğini yaşa
tır, masrafı da çok cüz’idir ve on bin lira içinde dahildir efendim.

Cevdetin büyük bir sebat, medenî bir cesaret ve azimle seneler- 
denberi müdafaa ettiği resmî dairelerdeki ve hazinei evraklardaki eski ve 
tarihî evrakı ve defterleri yakmamak, satmamak ve çürktmemek, bilâkis 
tasnif ve hıfzederek tarih ve ilim adamlarının istifadelerine terketmek 
hususlarındaki yorulmaz ve usanmaz çalışması sayesindedir ki hükümet 
19-9 1934 tarihinde 19 maddelik bir nizamname neşretmiştir.

Cevdetin gazası mübarek olsun.
Bu nizamnamenin ikinci ve üçüncü fasıllan tarihî ve ilmi alâkadar 

etmediği için onları terk ederek yalnız birinci fasıldaki 10 maddeyi 
aşağıya dercediyorum.
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Madde 1 — Devlet idare ve muamelelerine ait olup yok edilmesi 

lâzımgelen bütün evrak ve defterler bu nizamnamede yazılı usul daire
sinde yok edilir.

Madde 2 — Her Vekâlet ve dairede saklanacak ve yok edilecek ev 
rakı ayırmak üzere üç azadan terekküp edecek birer heyet teşkil olunnr.

Bu heyet azalarının seçilmesinde verakı, daire işlerinin mahiyet ve 
kıymetine göre ayırmak hususudda kifayeti haiz olmasına dikkat edilir.

Madde 3 — Bu nizamnamenin neşrini müteakip teşkil edilecek olan 
bu heyetler, her Vekâlet ve dairenin evrak mahzenlerinde saklı bulunan 
ve 1926 senesi nihayetine kadar olan bütün evrakı ayıracaklardır.

Mudde 4 — Hazinei evrakta veya herhangi bir mahrlde bulunup 
şimdiye kadar muhtelif zamanlarda tetkik edilmiş veya tetkik edilmek 
üzere ayrılmış veyahutta hiç tetkik edilmemiş olan eski evrak tefrik ve 
tasnif edildikten sonra yok edilmek üzere ayrılmış olanlar bulunduğu 
takdirde bunların da herhalde ikinci maddedeki komisyon tarafından göz
den geçirilmesi meşruttur.

Madde 5 — Her sene bidayetinde tekrar toplanarak üzerinden yedi 
sene geçmiş olan senelik evrakı tetkik ederler.

Madde 6 — Heyetler, cari muameleler için elde bulundurulması veya 
herhangi bir mülâhazadan dolayı saklanması lüzumlu görülen evrakı ayır
dıktan sonra yok edilmesinde mahzur görmedikleri evrakı tasnif ederek 
bir mazbata ile aşağıdaki maddede yazılı komisyona gönderirler.

Madde 7 — Merkezde Başvekâlet ile Dahiliye, Hariciye, Millî Müda
faa ve Maarif Vekâletleri tarafından intihap edilecek beş zatten mürekkep 
bir komisyon teşkil olunacaktır.

Madde 8 — Bu komisyon, heyetlerden gönderilen evrakı tetkik ederek 
tarihî, İlmî, siyasî, askerî, İktisadî ve hukukî kıymet ve ehemmiyeti haiz 
olmadığına kanaat getirdiklerini yok edilmek ve bu noktalardan kıymetli 
ve ehemmiyetli olduğuna kanaat getirdiklerini de saklanmak üzere tasnif 
ederk bir mazbata ile Hazinei Evrak Müdürlüğüne tevdi eder.

Madde 9 — Komisyonun çalışması sırasında tetkik edilen evrakın 
ait olduğu Vekâlet veya dairenin mümessili de hazır bulunarak tetkikata 
iştirak eder.

Madde 10 — Vilâyetlerle mülhakatındaki evrak için ilk tetkikatı yap
mak üzere vilâyetlerde teşkil olunacak heyetin azası valilerce seçilir ve 
heyetin çalışmaları muntazaman takip edilir.
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Bu heyet yukarıki maddeler hükümlerine göre hareket eder ve yok 
edilmek üzere ayırdıkları evrakı merkezdeki komisyona gönderir.

♦ • *
Fakat bu işde asıl büyük hizmeti İsmet Paşa hükümeti yapmış, hiç 

olmazsa kalan evrakı kurtarmış ve tasnif ederek ilim aleminin ve tarih* 
çilerin istifadelerine arzetmek için 8 11/1932 tarihli İcra vekilleri kararile 
bir «Resmî ve tarihî evrak tasnif heyeti» teşkil edilerek Cevdet de 
bu işin başına getirilmiştir.

Bu heyeti teşkil etmekle ve tarihî evrakın ezelî aşıkı ve müdafii olan 
Cevdeti bu işin başına getirmekle Cumhuriyet Hükümetinin ne büyük bir 
iş yapmış olduğunu Cevdetin çalışma şekli hakkında verdiği talimat ve 
hatıra defterlerinden toplıyarak aşağıya koyduğum malûmat açıkça göste’ 
receğinden şimdiden daha ziyade tafsilâta lüzum görmedim.

Cevdetin tarihi evrak hakkmdaki ihatası, aşkı ve ihtisası yapmış 
olduğu bu talimattan çok iyi anlaşılır. Bunun aynen kabul ve tatbik 
edildiğine ihtimal vermiyorum. Fakat bence kabul edilip edilmeyişinin 
ehemmiyeti de yoktur. Fsasen Cevdet bu türlü ihtisasa taallûk eden 
mütalâalarının ve tekliflerinin çoğunun kabul edilmediğini söylerdi ve 
bunlardan acı acı şikâyet ederdi.

Tarihî vesikaların tasnifi ile hülâsaların yazılışında 
müştereken riayet edilmesi lâzım gelen 

mühim esaslar hakkında olup amirlere 
arzedilmek üzere Avrupai tecarübe 

tatbik suretile yazılmıştır.

1 Vesikalar bidayeten /zaman) itibarile değil gösterdikleri madde
ler itibarile 17 şubeye ayrılmak ve hülâsalar yazılmak takarrür etmiştir. 
Ancak işbu hülâsaların t es videdi Idiği küçük kâğıtlar, 17 sınıfın kütükleri
ne kayıt edildikten sonra zayi edilmeyip ayrıca zaman itibarile tasnifte 
kullanılmalıdır. Mezkûr şubeler şunlardır:

Evkaf, iktisat ticaret, sen’at, ziraat], Bahriye. Belediye, Hariciye, 
Dahiliye, Saray, Sıhiye, Darphane, Adliye, Askeriye, Maliye. Maarif, 
Nafıa, Tımardır.
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Defter) mahiyetini haiz vesikalar için «defter» sınıfı da vardır.
2 Hülâsalar, eski üslûpta, müselsel, izafetti ve terkibli şekillerde 

yazılmayıp açık Türkçe ile yazılmalı. Ne uzun, ne kısa olmalıdır.
3 — Vesikalarda geçen Ahmet bin Hüseyin, Ayşe binti Ali gibi 

tabirler hülâsalarda (Hüseyin oğlu Ahmet), Ali kızı Ayşe şekline konma* 
lıdır. t»-x* ta j t/*' ‘ıJy*}

gibi metih suretlerine, hulâsalarınada lüzum yoktur. ‘d*' 8bl

• ¿ta ‘gibi münasebetsiz yabancı tabirlerin
hülâsalara alınmaması lâzımdır. Bunların ötedenberi halk arasında öz 
türkçeleri yaşamaktadır.

Bir vesikada bir çok köy adlarının zikredildiği görülürse bunlar ara
sında garabet, halis türkcecilik veya tarihî ehemmiyeti bulunanlar 
yazılmalı, diğerleri (vesaire) kaydile geçilmelidir.

ların üstüne yazılan ve mühim bir İdarî ve siyasî mütaleayı havi 
olmıyan (hattı humayon) lardan hülâsalarda ayrıca bahse lüzum yoktur.

4 — Tarih bakımından (lüzumu olmıyan) maddeler, adlar, cihetler 
hülâsalarda zikredilmeyip kaydında hakikî bir faide olan şeyler dercolunma- 
hdır. Ve birinci derecede kayda lüzum görülmiyen vesikalar, ikinci kısma 
terk edilip paket halinde hıfzedilmelidir.

5 — Tarih usuliyatınca (lüzumlu) denilen şeylerin tayini her vakit 
kolay olmayıp Güç ve tarihçi olmağa muhtaçsada riyaset ile istişare 
suretile iş kolaylaşır.

6 — Vesikaların ne biçimde hülâsa edileceği (H) işaretli cetvelde 
tasrih edildiği gibi (reisin göstereceği) nümunelerin tashihlerlede tatbikatı 
yapılacaktır. Avrupaî usule göre bu asgarî örnektir. Vesikanın muhtelif 
-cephelerden tetkikile mesahasi ğibi tahlilâta malî endişeler mani 

gösterilmektedir.
7 — Bir dosyada hülâsası ve tarihi yazılacak olan vesika, asıl mad

deyi evvelâ ortaya atan kâğıttır. Diğerleri bunun etrafında döner ve 
hülâsada bunların muhteviyatından lâzım gelenler de tabiî zikredilir.

8 — Asıl vesikanın tarihi yoksa ona terettüp eden emir veya kaydın 

tarihi konmalıdır.
9 — (H) İşaretli hülâsa cetvelinin hanelerinden (adet — sayı) hanesi

ne tek vesikalarda (bir) ilâvesine lüzum yoktur. Fakat fazlasında (adet) 
yazılmalı ve vesika sahifaları mutlaka sayılmalıdır. Keza bir tek vesikanın 
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(nevi) hanesine o vesikanın adı yazılır. Fakat muhtelif mahiyette evrakı 
ihtiva eden bir dosyada Nevi hanesine en mühim görünen kâğıdın adı 

yazılır: gibi, gibi, gibi, gibi, ı?/ gibi, gibi»

10 — Bir vesika bir kaç şubeyi alâkadar edince vesikanın nereye 
yazılacağında tereddüt hasıl olur. O takdirde en çok taallûku gö
rülen sınıf defterine kaydolunur. Ve alâkadar olduğu bir veya iki şube- 
yede ayrıca ilmühaberi verilir. Bu ilmühaberler, o talî şubelerde o günkü 
son numaranın altına numarasız olarak işaretile yazılır ve fakat aslının 
hangi kısımda mukayyet olduğu da zikroiunur.

Ancak hakikî bir alâka mevcut olmadıkça diğer şubeye ilmühaber 
verilmemelidir. Riyaset umumî ahengi muhafaza için alâkalan tetkik eder, 
ilmühaberlerle en ziyade beslenmeğe muhtaç şubeler: iktisat, sıhhiye, 
maarif, belediyedir.

11 — Okunan vesikanın bir tarafında kesik varsa, bu hal, hülâsada 
zikrolunmalıdır ki maddî ve manevî mesuliyeti de yazana ait olmasın. 
Heyete verilen vesikalarda meselâ Sultan Mahmudu adlînin mühim mütale- 
aları havi hattı hamayonları hep kesik çıkmatadır.

Metod meselesi

12 — Hülâsalar, mahzenden karmakarışık gelmekte olan numarasız 
paketlerin muhtevi olduğu gayri mütecanis vesikalar üzerinden yapılmak- 
tadir. Bunlarda ise bittabi [zaman, mekân, mevzu, eşhas] itibarile bu 
tertip yoktur.

Bu vesikalar hakkında mezkûr tertipler üzere (tahliller) yapmak ilmen 
lâzımdır. Hiç değilse (zaman) tertibine derhal başlamak şarttır ki filân 
tarihe ait vesikalar, çabucak bulunsun. Hülâsa müsvettelerinin bu işe 
yarayacağı birinci maddede geçmiştir. Fakat bunları sonraları 7,5-12,5 
eb’adında kartonlara tebyiz ettirmek pek faideli olur.

13 Hülâsaların hangi biçimde yazılacağı H cetveli numunesile 
gösterilmiştir.

14 — Reis, icap edenlere usulünü gösterir. Ve tarihî vesaik 
telhisinde, kitabet noktasından doğruluk kâfi olmadığını ve “tarihi cevahirci 
posasından çıkarmadıkce bir hülâsanın makbul olmıyacağı misallerde tayin 

eder ve yapılan hülâsaları tashih eder.



_ 137 —

15 — Âzalar, yaptıkları hülâsaları kâtiplere devrederler. Reis, kâtip
lerin tebyiz eyledikleri defterleri de görecek ve tarihî cevahir ve alâkalara 
göre tadile gayret edecektir. Ancak bir çok işler arasında 17 tebyiz 
defterinde satır satır tetkikine ve vesikalarla mukabelesine reisini kudreti 
olamaz. Bu bapta azanın yardımı lâzımdır. Keza kâtipler arasında hülâsa 
yapabilenlerin hülâsalarını azanın da tetkik ve icabında reisle istişareleri 
çok faydalı olur. Mezkûr hülâsalar, tebyizden sonra riyasete devredilir.

16 — Heyetin kuruluşundan başlıyarak 17 şube teşkil ve işler, 
âza ve kâtipler arasından aşağı yukarı taksim edilmişse de bir veya bir 
kaç şubeye az vesaik çıktığı zamanlar herkes birbirine yardım edecektir.

17 — (Maliye) kısmına masarif, varidat, gümrükler, rüsum ve sair 
teklifler kaydedilmek tabiî gibidir. Ancak paraya müteallik her madde 
(Maliye) kısmına yazılmıyacaktır. Yâni para maddesi, esasta hangi şahıs 
veya müesseseye taallûk ediyorsa vesika, o şahıs veya müessesenin bağlan
dığı şubeye kaydedilecektir. Meselâ mektep, medrese ve muallimlere 
ait masarif, maliye sınıfına değil, maarif kısmına, tersane işlerde adamla
rına dair masarif, bahriye kısmına, darüşşifalara, 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 müfredatile kaydine lüzum yoktur. Meğerki bir 
iktisatçının, bir tarihçinin nazarı dikkatini hemen celbetmesi lâzım bir 
miktar olsun. Meselâ bir mimarın maaşı şu kadar olduğuna, feshanede 
yevmiye şu kadar kuruşluk fes dokunduğuna, iş yapıldığına veya falan 
yerde imal edilen çadırlardan herbirinin şu kadar kuruşa mal olduğuna ve
yahut matbaaiâmirede beheri şu kadar masrafla şu kadar eser bastırıldığına 
dair kayitler gibi. Yahut (İznik) den şu miktar da şu kadar masraflı (çini), 
Avrupadan şu cins ve miktarda (boya) veya (bez) ilâh., getirildiğine dair 

kayitler gibi.
19 — (İktisat, belediye, sıhhiye, maarif) sınıfları çok beslenmiye 

muhtaçtır. Malî, evkaf, askerî vesikalarda mezkûr fakir sınıfları alâkadar 
edecek pek çok maddeler dağınık halde yaşar. Bunları mezarlarından 

çıkarıp diriltmelidir.
20 — Bir san’ata yalnız (haberler) değil, muessise ve şahsiyetler de 

yazılmalıdır. O halde iktisat sınıfına da yalnız sınaî, ticarî, ziraî haber
ler değil, müessiseler ve şahsiyetler de kaydedilir. Bu umumî ^kaide) nin 
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tatbiki hassaten bu fakir sınıf için elzemdir. Maliye, darphane, belediye, 
askerî, evkaf ilâh Vesikalarında birçok İktisadî hadiseler gömülüdür. 
Bunların iktisada taallûku çoksa doğrudan doğruya oraya kaydedilir. İkinci 

derecede ise ilimühaberi verilir.
21 — Madenlere müteallik muameleleı , haberler, kayitler (darphane) 

kısmına yazılır. Pek yakın zamana kadar maden işleri oraya bağlı idi. 
Eğer maden işinin askeriye, bahriye, maliye, iktisat ilâh kısımlarından 
birine taallûku fazla ise vesika oraya kaydedilir, (darphane) kısmına da 
ilimühaber verilir.

22 — Mimar, mühendis, müneccim, âlim, şair, terceman, hekim...lerin 
işi maddesi itibarile şiddetle taallûk ettikleri şubeler varsa evvelâ ait 
oldukları şubelere kaydedilir. Fakat (maarif) sınıfına da ilimühaberleri 
verilmek lâzımdır. Yoksa evvelâ (maarif) kısmına yazılırlar. İkinci dkrece- 
de diğer şubelere ilimühaberleri verilir.

Hekimler = doktorlar ecnebi iseler (hariciye) ye dahi ilimühaberleri 
verilmek şarttır. Fakat madde ittbarile (sıhhiye) ye kaydedilirler. Bizim 
hekimler, tabiatile (sıhhiye) kısmında zikredilirler..

23 — Bir sahibi hayrın (cami, medrese, imarethane, köprü, darüşşifa...) 
gibi müessiseleri toptan zikrolunuyorsa bunlar evvelâ (evkaf) kısmına kay
dedilirse de (medrese) dolayısile (maarif) kısmına, (imarethane) dolayısile 
{belediye) kısmına, (darüşşifa ve hastahane) münasebetile (sıhhiye) ye, 
{köprü) dolayısile (nafia) sınfma ilmühaberleri verilmek ilmen lâzımdır ve 
ilmühaberlerde bu adlar, büyük mutarıza içinde yazılmalıdır ki hikmeti 
belli olsun.

24 — Ecnebi siyasiler, konsoloslar, tacirler, mühendisler, doktorlar 
ustalar ve mimarların adları gördükleri işlerin taallûk ettikleri şubelere kay
dedilmekle beraber bunlar için (Hariciye) kısmına da birer ilmühaber ver- 
melidir. Tâki 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 icabında reisle istişa
reden sonra kayit ve fakat hülâsada (nevi) hanesine defter yazılmayıp 
hülâsa metninde zikrolunur. Ve defter sınıfına da ilmühaberi verilmek 
lâzımsa verilir.

26 Vesikalarda (senelerin 1100, 1200) gibi bine ait büyük kısımları 
gösterilmediği çoktur. Meselâ 52 rakkamı görülünce icabında reise 
sorulmalıdır.
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27 — Mühür ve imzalan dikkatle okumak ve hassaten (Siyasî, 
edebî, İlmî, ticarî, sınaî) mevkii olan zatların: (Ahiler ve esnaf 
kahyalarile yiğit başlarının . ... imza ve mühürlerini hülâsada 
zikreylemek, mühürlerinin muhteviyatını ve sınaî şekillerini de kay
detmek lâzımdır. Hele ecnebî elçilerinin imza ve mühürlerini aynen hü
lâsaya dmak şarttır. Meselâ müphem olarak (İngiltere elçisinin imza veya 
takriri) diye geçmemek lâzımdır. Adî arzuhal sahiplerinin, yahut tarihî 
ehemmiyeti olmıyan mütevelilerle sairenin imzaları yazılmamalıdır. Bilâkis 
tarihî eşhasın sülâlelerinden olduğunu zikreden zatların arzuhallerde ku’ 
yudu ehemmiyetlidir.

Kırım, Bosna, Kafkasya, Tebriz, Tuna, Macaristan, Mora, Mısır, 
Tunus, Cezayir gibi terkeylediğimiz yerlerden gelmiş olan İlâm, tahrirat 
arz ve defterlerle oralara gönderilen evamir ve fermanların bunlardaki 
mühür ve imzaları itina ile okumak ve iyi tesbit eylemek şarttır.

28 — Mükerrer çıkan vesikaları mükerrer diye (ikinci mertebe) ye 
terketmemeli, icabında riyasete havale eylemelidir. O (mükerrer) deni 
len şeylerde göze çabuk görünmiyen bazı hususiyetler olabilir.

29 — Dosya halindeki tarihî kütlenin hiç bir parçasını ayırmak caiz 
değildir. Bu kül halindeki vesikalar, muhtelif şubeleri şiddetle alâkadar 

ederse o şubelere ilmihaberleri verilir.
30 — Umumî kutulara konmaması icap eden bazı güzel beratlar, 

fermanlar, pilânlar dosya memuru vasıtasile riyasete tevdi edilmelidir. 
Bunlar dolapta saklanır. Keza harap olan ve ecza halinde bulunan 

mühimce şeyler de dolaba konur ve tamir edilir.
31 — Vasaik dışarıya çıkarılamaz.

H cedveli — [metot kısmına aittir]

Heyette âza ve kâtiplere muayyen işler ve bölükler havale edilmiş
tir. Âzaların maiyetinde birer kâtip vardır. Âza ve katipler tarafından 
yapılan işler, bir binanın odaları gibidir ki birer (Cüzü tam) demektir. 
Fakat onlardan bir bina çıkarmak için heyeti umumiyesini ek noktalarile 
birleştirmek ve Türk tarihini aydınlatmıya yardımı olupta dağınık kalmış 
olan meseleler hakkında küllî tarzda tetkikat icra etmek te lâzımdır. Reis 

'bununla mükelleftir.
Hülâsalar, zikredilen umdelere uygun olarak muayyen kıt ada küçük 
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[fiş] kâğıtlara müsvedde olarak yazılır, vesikalara muvakkaten iğne ile 
iliştirilir ve mübeyyizlere devrolunur. Mübeyyiz kâtipler bu müsveddeleri 
hülâsa kütüklerine geçirmeden evvel rapt ve sebkine bakarlar. Ve muka
bele ederler, her şubenin kütüğüne birinci numaradan başlıyarak rakkam 
koydukları gibi vesikaların arkasına ve müsvedde fişlerine de (kırmızı) 
kalemle rakkam korlar. Bu suretle numaralanmış vesikaları dosya memur
larına, kütükleri reise, hülâsa fişlerini de fiş memuruna verirler. Reis, 
kütükleri okur. (17 şubeye göre zaman sırasile) tertibe sokar ki faidesi, 
filân tarihe dair (Maarif, Bahriye ilâh) vesikalarını muntazaman ve bir 
arada bulmağı temindir. Hülâsa kütükleri - zaman tertibi ile - yazılamıya- 
cağı için o küçük fişler hadisatı zaman tertibi ile kolayca bulup tetkik 
eylemeğe yol açar.

Hülâsa fişlerinin tertibi şudur:

Vesika tarihi Adedi Vesikaların 
başlıca nevi

Hülâsası Mülâhaza

Cevdetin bu yazısını dercetmekten maksadım; ilk başlayışta tasnif 
işinin nasıl kurulmuş olduğunu ve ayni zamanda Cevdetin ihatasını ve 
ihtisasını göstermektir. Bu talimatın aynen ve hâlân tatbik edilip edilme
diğini 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 talimat 
yapıldıktan bir müddet sonra Başvekâlet müsteşarı bizzat Istanbula gele
rek ve lütfen bu işle meşgul olarak bu talimatı tevzih ve tefsir edecek 
bir konuşma olmuş Cevdet onu da zapt ve tesbit etmiştir. Cevdetin 
bu ikinci izahatnamesini de aşağıya dercediyorum:

Baş Vekâlet müsteşarı Beyefendi ile müdevvenat müdürünün açtıklar» 
celsede takarrür ederek azayı kirama tebliği acizlerine havale edilen 
vesikaların (tarihî noktai nazar) a riayetle defterlerine kaydı için ayrı ayr» 
kanaatlere mahal kalmamak üzere tayin olunan müşterek esasları, müsa- 
adei fazilânelerile arzediyorum. Dünde kısmen görüşülen mezkûr esasların 
icmali şudur:

1 — Vesikalar 16 sınıfa ayrılmak esas kabul edilmiştir. Bu sınıfların 
bir cetveli yapılmıştır.
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Defterler evrak sınıflarından hariç bir sınıftır.
2 — Bunlardan herhangi birinin bir sınıfa ithalinde tereddüt olunursa 

riyasetle istişare olunacaktır. Bazan iki üç sınıfa taallûku olan bir vesi
kanın tercihan bir sınıfa nakli de istişare ile olur ve icabında mülâhaze- 
hanesine de işaret olunabilir.

3 — (Maliye) sınıfına, (para sarfı) noktasından bakılınca girmiyecek 
hiç bir vesika yoktor. Ancak tarihî tasnifte bu noktai nazar yanlıştır. 
(Maliye) sınıfına doğrudan doğruya o müesseseye mal olan şeyler girer. 
Gümrük maddeleri, muhassasat, rusumu umumiye, avarız, aşar... ilâh gibi 
binaenaleyh (Bahriye, Harbiye, Maarif, Evkaf, Hariciye) işleri zımnında 
tahakkuk eden para meseleleri; mâliyeye değil o sınıflara taallûk eder. 
Ve meselâ maarif müesseselerine taallûku olan bir masraf vesikası maarif 
sınıfına girer ve bilâhara (maarif) vesikaları ayrıca tahlil edilince bu, 
(maarif mâliyesi) şubesine nisbet edilir. Keza diğerleri de «Bahriye mâli
yesi, Hariciye mâliyesi ilâh, şubelerine ayrılır.

4 — Vesikaların geliş tertibi ile hülâsa defterlerine kaydı, tarih 
tetebbüü bakımından maksadı asla temin etmez. Bunun için herhangi bir 
vesikayı (zaman) tertibile çabuk bulup öğrenmek için (zaman) fişleri 
lâzımdır.

5 — Adliye sınıfı şer’iye ile müşterektir. Fakat kadıların ilâmları ve 
hüccetleri taallûk ettikleri sınıflar itibarile ayrılır. Meselâ ilâm, belediye 
işlerine müteallik ise (belediye) sınıfına girer. Kavgaya, cinayete, bir 
umumî hak meselesine dairse «Adlive ve şer’iye» ye dahil olur; bir vilâ

yet maslâhatını nâkil ise (dahiliye) ye girer ilâh.
6 — (Evkaf) namına taallûku olmıyacak bir müessiseyi hayriyeye ve

ya bir madde pek azdır. Evkaf vesikaları için yapılacak rehberdede bu 
hakikat teyit edilecektir. Ancak (Maliye) işlerinde olduğu gibi bundada 
Evkaf müessiseleri, vakfedilip edilmemesi itibarile değil mevzuun lehleri 
olan maksat itibarile tefrik edilmek lâzım gelir. Binaenaleyh (bimarhane, 
darüşşifa, darüttıp) gibi sıhhati umumiye için vakfedilmiş hayır müessese
ler! tarih usulünce (Sıhhiye ve Tıbbiye) sınıfına girer. Bundan dolayı 
manende zarar yoktur. Çünkü vesikalar aynen mahfuzdur ve hülâsalarında 
da kimin vakfından olduğu tasrih edilir. Keza «mektep, medrese, Darül- 
hadis, kütüphane» gibi (talim ve tedris) maksadile vakfedilen müessise 
lerin kuyudu, (Maarif) sınıfına dahil olur. (Çeşmeler, taphaneler, kervan
saraylar) gibi şehir bakımına ait müesseseler (belediye) fihristine geçer.

7 - Vesikaların hülâsası alınırken gayet aç.k türkçe uslûbla yazılmak
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mukarrerdir. Keza i jljLi- * ı aL>- gibi tabirlerin türkçeleri

yazılmak elzemdir. Aynen kayde geçmesine cidden lüzum olan resmî 
ıstılâhat ve meçhul teşkilât adları yanına muterize ile türkçeleri yazılır.

8 — Herhangi bir sınıfın vesikalarında tevcihat vesair mesalih vesile- 
sile 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 mesai için istatistikler tutulur. Azayı kiramdan her biri
nin günde en aşağı (25- 35) vesikayı hülâsa etmesi matlûptur. İşte efendim 

kayıt usulüne ve çalışma talimatına dair notlardan çıkardıklarım.

♦ ♦

Cevdet; her çalışma sahasında yaptığı gibi tarihî evrak tasnif heye
tinde çalışırken de hatıralarını ve mütalâalarını kayit ve zaptetmeği ihmal 
etmemiştir. Bu son memuriyeti hiç şüphe yokki onun en ziyade sevdiği ve 
en çok çalışmak istediği bir yerdi. Fakat bir yandan hastalığı, bir yan
dan muhitinde ve maiyetindekilerle anlaşamaması ve bir yandan da onun 
için onulmaz bir yara olan maaş - ücret ve bunların neticesi bulunan 
tekaütlük meselesinin halledilememiş olması bu değerli adamın hazinei 
evrakta 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.

Velevki az olsun Hazinei evrakta bıraktığı izi ve eseri ilim 
âlemine tanıtmak ve kendisinden sonra orada çalışanlara bir hizmet 
yapmış olmak maksadile hatıra defterlerinden neşri mümkün olacak parçaları 
seçtim. Bunları; biri bazı ıstılahlarla tabirlerin tavzihine; diğeri bir kısım 
tarihî izahata ve üçüncüsü kurduğu idarenin işleme ve çalışma tarzına 
dair olmak üzere üçe ayırarak sırasile aşağıya dercediyorum

Burada okunamadığı, anlaşılamadığı beyanile Cevdetten tavzihi iste
nilen kelimeler, tabirler ve İstılahları; vesikalarda görülen imlâları gibi 
arap harfile yazmakta bilhassa zaruret gördüm. Böyle yapılmasaydı faidesi 
mahdut kalır, hatta hiçe inerdi sanırım.

Cevdet’in hatıra defterinden topladığım bu yazılar onun yazmıya ve 
bastırmıya başlayıp ta yarıda kalmış olan (Tarihî sözlük) adındaki kitabı
nın bir iki formalık temadisi de sayılabilir. Çünkü bunlar da Cevdetin 
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mahd.r. Bu yazılar ve bu natlar Cevdetin hususiyeti, ilmi kudreti, seciyesi ve 
idare tarzı hakkında bizi oldukça tenvir edecektir.

Cev et; bu türlü hareket edişinin ilim âlemine, yeni kurulan Türk arşi
vine bu hizmet olduğunu takdir ederek bunları yapmış, hatta biraz sonra 
bunların da kâfi olamıyacağını anlıyarak çalışmasını ve hizmetini genişle
tip (Tarihî sözlük) kitabını da bundan aldığı ilham üzerine yazmıya ve 
bastırmıya başlamıştır. Gerek bu notlar, gerek tarihî sözlük kitabı göste
riyor ki Cevdet millî arşiv için misli bulunmaz, kendisine kıymet biçile
mez bir mütehassıs, bir âlimdir. Diğer birçok meziyetleri, ihtisasları ve 
ilme muhabbet ve aşkı hesaba katılmasa bile yalnız siyakat hakkındaki 
derin bilgisi yeni kurulan bir arşiv için ne kadar kıymetli, ne derece 
bulunmaz bir nimetti. Bu hayırlı adamın yetiştirdiği yeni mütehassıslar 
hazinei evrakta birlikte çalıştığı arkadaşları da Cevdetin bu kıymetini 
defaatle takdir ve kendisine ifham etmişlerdir. Bunları aşağıdaki yazılar
dan öğreneceğiz.

Ne yazık ki yukarıda söylediğim üç sebep bu değerli zatın bu canb 
ansiklopedinin orada uzun müddet bulunmasına ve çalışmasına mani ol

muştur. Buna ne kadar acınsak yeridir.
Bu notlardaki hadiselere kimler sebebiyet vermişse veya sual kimler sor

muşsa onların adlarını da Cevdetin defterlerinde yazılı olduğu gibi aynen 
alıyorum.

İlimde âr olmaz
Âr eden behredar olmaz

derler. Âr olan ancak bilmediği halde biliyorum zannetmek yahut biliyor 
gibi görünmektir. Keşke bu zatler her gün bir değil daha böyle yüzlerce 
şeyler sorsalardı da Cevdet de onları hal ve izah etmiş olsaydı.

Bu zatler Cevdete bu sorguları sormakla hem kendilerine, hem ilme 
hizmet etmişlerdir. Bundan dolayı notları adlarile birlikte neşredişimden 
memnun olmaları lâzımgelir. Benim de bu yazıları bu tarzda neşirde 
gözettiğim gaye ancak ilme hizmettir, başka birşey değildir.

“11 w
§ Katip Ahmet bey ıstılahını sordu. Dedim ki kumaşın bir nevi

dir. Halepte kermsut ve alacalar dokunurdu.
§ Ahmet beye, Arapça vesikalarda geçen 4,^ kelimesini izah eyle

dim. Anbar manasınadır. Cemi olan sefaini harbiye mânasına da

gelir. Dedim.
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§ Keza Ahmet beye*1^ nin tarafından verilen mekülât mâna
sına olduğunu anlattım.

§ Fevzi bey sordu : Şu kelime uymayor. Hayvan isimleri arasında 
ul_ı kelimesi. Baktım ve cevap verdim. O esbap değil dır. De
ğirmen demektir.

§ Mümtaz bey sordular, vergisi diye bir şey biliyormusunuz?
Cevap verdim. Evetl Arpa, saman, hayvanat gibi askere lâzım şeylerin 
parasını tedarik etmek üzere tarhedilen vergidir. Bu levazım, tekâlifi 
harbiyedendir. Zalimanesi parası verilmeden veya çok tehirle yapılandır. 
Sursat bir kalemdir ki mâliyede namile mühim bir şubeye
merbuttu.

§ Mümtaz bey, Ahmet bey, Suphi bey bir vesikada j ¿LaI 

kaydını görmüşler (vilâyet) kelimesini okuyamamışlar. Bana gösterdiler, 
hoşuma gitti. Dedim ki (velayet) dir. Gülüştüler. Lâtife ettim ve dedimki:

— Evelâllah burada kadim hututun aşinası bir adam yâni bendeniz 
varken niye sıkıntı çektiniz ve çekiyorsunuz. Bana havale ediniz, ben de 
hasbelbeşeriye bilemezsem daha iyi bileni ararız.

§ Mümtaz bey bir vesika gösterdi. jT malumdur. jUneresi 
dedi. Bilmiyorum cevabını verdim, (özi) nin namı kadimidir. Dedi. 

Teşekkür ederim, mülâhaza hanesine kaydediniz diye rica ettim.
§ Münir bey bir vesika gösterdi : geçiyor.

Anlamadım bu ne demektir? Dedi. Cevap verdim. lâmin üstün okun
ması şartile bazı rüsumdan muaf demektir. Bunlar eski Türklerin süvari 
kıt’aları için ihtiyat kuvvetlerini idare eden reisler demektir. Bazı muafi
yete mukabil at yetiştirirler, icabında müsellehan süvariye iltihak ederlerdi.

LJU başkadır, önceleri valiler elli, seksen, doksan bin maaş alırlar. Ve 

asker yetiştirmekle mükellef değildiler (mülki) memurdurlar. Evelleri valiler 
asker idiler. Sonraları Askerleri onlar yetiştirirlerdi. Devlet yalnız saray 
askerini yani yeniçerileri ve sipahileri besler ve yetiştirirdi.

Valiler bu hizmete karşılık olarak vilâyetlerin arazi, emlâk vesaire 
rüsumunu toplarlar, masraflarım öderlerdi. Arazi bu sayede imar edilirdi. 
Hükümet ayrıca maaş vermezdi. Valilerin idaresine tabi üç, dört, beş 
sancak vardı. İşte onlar bu sancakların rusumunu toplamak üzere vekiller 
gönderirlerdi ki bunlara mütesellim derler.

ki:
Ş Mümtaz bey sordu. Sandal bedestanına niçin böyle denmiş anlattım*
Bedestanda sanatlarımızın tarihini bilmek noktasından bir eşi bulun



— 145 -

<nıyan merhum Bedestanî Nizamettin beyden işittiğime göre Fatih Bizans
lIlardan kalan bu binaya evvelâ ilme ve kitaplara alâkası bulunan ve eskiden 
mürekkaat ve kütüp mahfazası olan sandalı yapan hirfet erbabının yer
leşmesini emretmiş sonra diğer esnaf yerleşmiş.

Mümtaz bey dedi ki; Biz sandala iki mana vermiştik. Kayık ve ayak
kabı. Fakat bu çok daha makul.

[Sandal; yollu, ipekli ve pamuklu bir kumaştır; Bir yolu ipek, bir 
yolu pamuk. Büyük çarşıda şimdi bedastan denilen yerde pamuktan 
yapılan bez ve şimdi belediyenin mezat idaresi olan yerde de sandal 
denilen bu kumaş satılırdı. Bedesten; bezzazistandan kısaltmadır. Bezciler 
•çarşısı demektir. Avrupa malları İstanbul piyasasını doldurmağa başlayınca 
bu san’atde itibardan düştü. Yalnız adı kaldı. O. E]

§ Mümtaz bey bir vesika gösterdi: ismini havi bir satır ile
başlıyor. Dedim ki; Bu, karantine yeri, hastahane, darrüşşifa demektir. 
Hazreti İsa muhabbetini temsil eden meşhur (Sen Lazar) namınadır. 
Latinler (Lazarato) derler. Bu vesikada o müessisenin karantine vazifesini 

■gördüğü yazılıdır.
§ Ahmet bey sordu : (jly) lerden rüsum meselesi mevzuubahstir. 

Dedim ki yabancılar manasınadır. Eski vesikalarda geçer.
§ Mümtaz bey sordu : jAi ne demek? eski vesikalarda kurşun yerine 

j ve kalay yerine yazarlardı diye cevap verdim.
§ Hayrihah ve mütevazı Mümtaz Beyefendi sordu: nedir?

Dedimki eski Maliye teşkilâtında pek mühim bir vazife ifa eden 
hir şubedir. Bugünün levazımı askeriye ve masarif dairesi mukabilidir, 
•askerin karada ve denizde menzil teşkilât ve rusumu ile harp tekâlifi 

•Cbve ağnam vergisini takip ve muhasebesini yapardı.

§ Mümtaz Beyefendi ^¿b nedir dediler? can vergisi, beden vergisi 

dedim. Eski maliye ıstılâhlarındandır.
§ Binbaşı Fahri bey sordu. Rumelide çingenelerden olacak

ki çeri başıları varmış dedi. Hayir beyim dedim. Çeri başı ancak şu son 
elli, altmış sene içinde çingenelerin ağasına alem olmuştur. Halbuki 
vaktile bütün müfrezelerin ve küçük ocakların reisine çeribaşı derlerdi. 
Binaenaleyh evlâdı fatihan gibi Anadoludan geçen türk oğlu türkler’ 

^eribaşıları çingene olamaz.
10
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Bilmiyordum memnun oldum dedi. Kibar ruhlar böyle mütevazi ve 
hakikat dostu olurlar.

§ Mümtaz beyin sualleri üzerine ıstılâhı hakkında şunları söyledim:

Muhassil 1252 ye kadar tımarların lağvından evvel yalnız mal nazırı gibi 
vilâyetleri idare ederlerdi. Bu tarihten sonra vali makamında ve maliye 
kadar başka işleride tedvire salâhiyattar oldular. Teşkili vilayet kanunu 
neticesinde bu unvan valiliğe tahvil edildi.

§ Mümtaz Beyefendi, ıstılahını sordular. Mısırda hükümdar Ka-

yıtba’m hayratıdır. Zehair vakfıdır dedim. Deşişeyi bilen nadirdir. Kayıt- 
bayın büyük vakfiyesi Topkapı müzesinde mahfuzdur.

§ Mümtaz bey iki vesika gösterdiler : siyakatledir okuyun dediler, 

birincisi büyük kıt’adaydı. Biri jbYeniçeri efradının yevmi

ye icmaline dair inci gibi bir yazile muharrerdi. Mühür yeniçeri ağasının.

Mümtaz bey dedi ki Mühür neden yarım? dedim ki o vakitler mühürün 
yarısı yeniçeri ağasında yarısı da mürselün ileyh makamda kalırmış. Tak» 
bir vesikanın sahtekârlığı çabuk teftiş edilip anlaşılsın diye.

Çok nazarı dikkatimi celbetti dedi. Evet dedim. Yeniçeri ağası mühürü 
hakikaten öyledir. Daha bir çok vesikalar zuhur edecektir. Dedim

§ Mümtaz bey pek mühim bir vesika gösterdi. Çarım Mirza velet... 
hesabına ait bir timar akçası. Hâkim tasdik etmiş yani bir vazi

fesini görmüş. Bu vesikada akçanın evveli jL iptidasından diye yazılı.

Mümtaz bey ben (Niyaz) iptidasından okudum ne demektir? dedi. 
Baktım anladım. Lâtin ve Yunan aslından gelen takvim hesabile Yenar 
kânunusanidir. Mısırda halâ bu takvim vardır. Meselâ şaban 14, yenayır 
12 diye yazarlar. Fatih devrinden kalan defterlerde de böyle takvim adları 
resmen mukayyettir. Kırım, Eflâk, Sırp, Macar Bosna tarafları cizye he- 
sabatı ve tımar hasılâtı namına takvim bu tabirlerle muteber ve mukay
yettir: Yenayır, Ohtures Noyambir... ilâh.

§ Jönedir? dediler, bilmiyorum, dedim. Mümtaz bey dedi ki : Bu tabir 
çocukluğumda Harput taraflarında kullanılırdı. Ağnam resminin bir nev’ıdir.

§ Mümtaz bey sordu: lan vehleten tahsili emval nazırı sanırdım.
Görüyorum ki bunlar vali vazifesini görüyor.

Evet! dedim. Sizin bulunmadığınız bir gün kâtiplerden birisi de sor
muştu. Demiştim ki, muhassil, son zamanlarda hassaten Sultan Mahmut 
ve Mecit zamanlarında vali vazifesini görürlerdi. Daha evvel yalnız
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(tahsili emval) nazırı idiler. Bilâhare yine eski unvanları olan (vali) keli
mesi kullanıldı ve muhassil trkedildi.

§ Kâtiplerden Münir bey sordu: nedir?

Bir valinin tayin edildiği vilâyetin muhtelif sancaklarına kendisine 
vekâleten gönderdiği zatdır ki demekti. Valiler idareten
başka bir yere, bir harbe giderlerse yerlerine işbu mütesellimlerden biri 
vekâleten kaim olurdu. Bir vilâyeti alan valinin mutlaka orada bizzat 
oturması lâzım değildi. Meselâ Vidin valisi Vidinde oturursa, meselâ 
Adana vilâyet onun mütesellimi veya mütesellinden tarafından idare 
edilirdi. [Buradaki Adana Tuna olacak O. E.]

§ Mümtaz bey <0 bildiğimiz tereke olmıyacak nedir? dedi. Dedim ki 

(tirke) dir. Buğday vesair mahsullerin kemal zamanıdır ve tevsian zahi
reye derler.

§ Mümtaz bey teşkilâtını sordu. Eski kelimedir, padişahların
atlarına bakan zümrenin adıdır. Nizamları vardır, dedim. Memnun oldu.

§ Mümtaz bey ¿1* pusula mıdır? dedi. Hayır, dedim. Penç ve yekdir 
ki üseranın beşde birinin hükümete ait olduğunu anlatan tabirdir. Tabiî
dir ki bu muamele bir temessük kâğıdında tesbit edilir. Ve o kâğıt pencik 
pusulası veya temessükü olur. Lütfen hulâsaya da öyle kayit buyurunuz.

İzzettin beyefendi ; ben de bu izahattan memnun oldum. İşin bu asıl- 
dan geldiğini bilmiyordum, diye mutavazıane bahse karıştılar.

§ İzzettin bey, biz Mümtaz bey ile şu kasabanın yerini bilemedik. 
Neresidir? Oldedim ki, eski vesikalarda bu tabir çok geçer. Firat 
kenarındaki Birecik kasabasıdır. İkisi de sevindi.

§ Mümtaz bey sordu: Oj» iptidasından itibaren ne demektir?
Dedim ki, kadim Mısır lisanına ait bir ıstılahı malîdir. İhtimal ki, 

kıbıt lugatındadır. Fakat hâlâ Mısır matbuat ve mecmualarında, resmî 

vesikalarında zikri geçer - hatırımda yanlışı kalmadıse - şubat belki de mart 
ayının adıdır.

§ Haşim bey sordu: ne demektir? Dedim ki, bir kumaş adıdır.
Eski dairelerde mektup keselerinin bazıları bu nevi kumaşlardan yapılırdı.

§ Kâtip Suphi bey nedir? dedi. ile alâkasını hatırlatarak 
manasım verdim. Toplamak ve toplanan şeyden rüsum alan adam. Ana- 
doluda öşür yazanlara (şahne memuru) derlerdi. Vaktile Abbasî ve Selçu- 
kilerde bilâkis zabıta müdüriyetine şahne derlerdi. Mogollar da mal mu- 
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hassıllarına şahne derlerdi ki, tabiî müsellâh bir kuvveti de haizdi. Şiraz 
şahnesi, Tibriz şahnesi gibi,

§ Mümtaz bey sordu: Şaykalarda kullanılan bir alet midir?
Dedim ki, hayır. Bu her nerede olursa olsun angariye olursa bilâbedel 
istihdam edilen adamlara, parasız ameleye derler. Fatih fermanlarında 
dahi geçer Ve Fatih cerrehorluktan muaf tuttğu yerleri sayar.

$ Mümtaz bey nedir? Cizye falan mıdır? diye sordu.
Hayır efendim, dedim. Harameyn fukara ve ulemasına mahsus olan tahsi
sattır ki, haremeyn cerayesi namile maruftur. ile değil (5 iledir. Bu evkaf 
ıstılahlarındandır.

§ Mümtaz bey sordu : Anadolu valisi (Lazikiye) de bir timar mesele
sine dair maruzatta bulunuyor. Lazikye ile Anadolu, yani Kütahya vali
sinin münasebeti nedir?

Dedim ki, Lazikye üçtür: Biri malûmdur ki Şam Lazikyesi, diğeri 
Sivasta (Ladik) kasabası; üçüncüsü de (Denizli) nin ismidir. (Laodise) den 
muharreftir.

§ izzettin bey sordu: nedir? Bir yerde kalmayıp başka yere
naklimekân edenlere derler, dedim.

İzzettin bey dedi ki : Bu nevi ıstılahat ve teşkilâtın izahı lâzım. Dedim 
ki. bunlar şimdiye kadar toplanıp izah edilememiştir. İnşallah benim 
hazinei evrak rehberim çıkarsa bu müşkülâtın çoğu kalkar.

§ İzzettin bey dedi ki: Cevdet bey ne demektir?
nedir ve neresidir ?

Dedim ki; Yörük denilen aşiretlerin masalih ve hukukunu tesviye ve 
takibe memur olan kadı demektir, kısaca (kadı beyurgân) derler, dedim. 
İzahattan memnun kaldılar. [Bu seyyar hâkim gibi bir şey olacak O. E ]

§ Haşım bey sordu : Bosna valisinin tuğra biçiminde buyrultusu içinde 
(Kilis) e ait bir tımar meselesi geçiyor. Kılisle Bosnanın ne münasebeti 

t
var.? Dedim ki (Kilis) ikidir. Biri Maraş civarında malûmdur. Diğeri Bosna 
Hersektedir.

§ Izzeddin bey dedi ki i yazmışlar. Alt tarafını okudu de

dim ki yanlış değil, bu, (sebil) in maharrefi olan (zibil) değildir. (Fışkı, 
moloz) manasına olan J^jdir. Anadolunun bazı yerlerinde türklerde 

böyle kullanırlar.
§ Kâtip Ahmet bey sordu; Salih Namık isminde bir zatı ’*y,n 
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etmişler. Selefinin aldığı tayinatı istiyor. Bu, midir? dedim ki 

hayır. Maliye ve Defterhanede evkrakı hesabiye ile vesaiki tarih sırasile 
tertip eden ve tarihsiz olanlara tarih koyan zattır. Müverrih demek değildir.

§ Mümtaz bey sordu: -a*. nedir? dedim ki bahriyenin eski ıstılahların- 

dandır. kayıkhanelerin ismidir. Farisi ve Arebî Aşkî Galip olduğu za
manlarda Türkçe söylememek için böyle Farisî bir ıstılah koymuşlar.

[Cevdet ; hakkında burada verdiği izahatı sonradan «tarihî sözlük» 

adındaki eserinde şu tarzda biraz daha tadil ve tafsil etmiştir:
Farisidir. Göz demektir. Fakat eski bahriye vesikalarımızda 

gemilerin kızaklar üzerinde durduğu büyük sondurmalara derler.
Kayıklar ve orta gemiler içinde ler vardı >

[Halbuki Balıkhane nazırlığından mütekait Ali beyin verdiği izahate 
göre de gemi yapmakta kullanılan ve a*jj— denilen kerestelerin ko

nulduğu üstü örtülü ve göz göz ayrılmış sondurmalara derler. Şu halde 
Çeşm’in manası daha umumileşmiş oluyor ve herne konulmak için 
olursa olsun göz göz bölük bölük ayrılmış yerlere dedikleri anlaşılıyor

Göz tabiri varken neden onun Farisî olan çeşim alınmış ve kullanıl
mıştır? bu; Türkçenin kaba ve halk dili telâkki edildiği ve (Balyemez) in 
bir İtalyan top mucidinin adı olan ^^Jb tabirinden geldiği bilinmeyip türk- 
çe sanılarak c yapıldığı ve birde^tb demek olan ^ib^. evvelâ

^bj-* sonra a*İ>.ye çevrildiği devirlerin yadigârıdır. Bu kelimeler ve 

tabirler hakkında mecellei umuru belediyenin birinci cildinin 903 üncü sa- 
hifesinde kâfi derecede izahat verilmiştir. in göz manasına olduğuna 

ve gözlerde gemi inşaatında kullanılan ve denilen kerestelerin üst
üste konularak muhafaza altına alındığını Ali bey uzun uzadıya anlattık
tan sonra tersane içinde, asker nöbetçilerin nezareti altında olan bu göz 

^erden<Aj^ denilen keresteleri çekip, çıkarıp çalmaktaki müşkilâtı hatırla

tarak el çabukluğunu ifade etmek üzere dilimizde bir adamın hırsızlıktaki 
maharetinden bahsedilirken (gözden sürmeyi çeker) denildiğini ve bu ta 
rihî malûmata vakıf olmıyanlaı bu tabiri insanın gözüne çekilen yahut 
kirpiklerine sürülen sürmeyi yine insanın gözü bakarken çekmek ve almak 
nekadar mahirane bir hareket ise bahsolunan hırsızınkide öyle mahirane 
olduğu tarzında yanlış bir mana verdiklerini de söyler ki doğru bir mü 

taleadır. O. E]
§ İzzeddin Beyefendi; Hacı Haşım beye gösterdiği bir vesikaya işaretle 
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dediki: Jl^»- ıstılahı geçiyor nedir? diye konuşuyorduk siz izah ediniz.
Dedim ki: Ciziyenin Suriye, Irak ve Mısırda diğer ismidir. Mamaafih 

oralarda yerleşen yabancı cemaatlerden alınan rusumada derler ki aşağı 
yukarı yine odur.

Hazinei evrak vesikaları için eşkâl, üslûp tuğra, pençe, sah. reşit, 
tarih, derkenar, takrir, telhis, ferman, nişan, tevki., ilâh gibi maddelerle 
bir çok unutulmuş, İdarî, siyasî, malî ıstılahlar için bir rehber yazmadıkça 
bizim tasniftende büyük faide husule gelemez. Buna acizane çalışıyorum. 
Bu eserin içinde maliye ıstılâhları da şerh edilecektir ki onlardan biri de 
(cevali) dir.

§ Hacı Haşım bey; bir siyakat vesikası gösterdi. Şu kelimeyi Izzed- 
din Beyefendi ile beraber okuyamadık dedi. Lütfü hakla okudum.

Filvaki Hacı Haşım ve Izzeddin beyler gibi siyakate vakıf 

zatların bile okuyamıyacagı derecede girift yazılmış bir terkip. Siyakatte 
böyle nice kelimeler ve ıstilâhlar vardır ki türk ve İslâm teşkilât tarihinde 
iyi bir rüsuh sahibi ve aynı zamanda siyakatin (divanı hümayon, evkaf, 
maliye, bahriye) devairi kadimesinin birbirinden çok farklı nevilerini 
seçecek bir seviyeye gelmedikçe alelâde siyakat okumakla da işin içinden 
çıkmak mümkün olamıyacağını bu misal ve tecrübede gösterdi.

§ Ahmet bey sordu. nedir? dedim ki Tunusta bir mühim mev
kidir. Turgut Reis dahi buranın fetih ve idaresile iştigal etmiştir.

Vesikanızda (çerde başbuğu) deniliyor ki herhalde Tunus dayılar oca- 
ğiyle alâhası olacaktır.

§ Fuphi bey sordu. Şu kelime nedir? ........... dedim ki bu ıstılâh
usta ve usta muavini makamında olan kalfalara derLr. tır. Hatırım-♦
da kaldığına göre Rusçayada girmiştir. Herhalde bizde eski maden ocak
larında kullanılırdı. Italyan ıstilâhatından olsa gerektir.

§ Azadan Haşim bey sordu: jb-j ne demektir? Dedimki: Islavca 

(öy-jj) dır. Askerî nakliye işlerinde kullanılır. Ya (jltC^L) 

ayrımı? Hayır. Voynoklar kısım kısımdır. Bir kısmı top çekerler: topke- 
şan, bir kısmı arabacıdır. Diğer bir kısmı başka işlerde meselâ establi 
amire işlerinde veya çayırlarda müstahdem idilir.

§ Ahmet efendi sordu: nedir? Dedim ki Arabistan kuyut ve

defatirinin bir kısmıdırlar. Ekseriyetle puusla ve müfredat defterrleridir.
Meselâ (Şam hâzinesi muhasebesine ait ric’alar) denilirki kuyut ve 

pusulalar manasınadır.
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§ Kâtip Alâettin bey sordu: (Mektebi maarifi adliye) adliye meslek 
mektebi midir? Hayır dedim. Sultan Mahmut adli yaptırmıştır. Rüştiye 
derecesinde yeni bir mektebidir. Yoksa adliye meslekine ait değildir.

§ Mümtaz bey sordu: birkaç saat sonra kâtip Ahmet beyde tekrar 
etti. JL } nedir ve nasıl okunur? Dedim ki arazisi olmadığı halde 

kazananlardan alman rusumdur. Benâk okunur. Farisî bir kelimedir derler. 

Belki İslâv dilinden geçmiştir.
§ Azad.ın İzettin Bey sordu: oU-jXl j>- kimlerdir ve ne demektir? 

Cevap verdim: Topkapı sarayında bir sınıf sanatkârlardaki demir ve ağaç 
eşyayı tesviye ederlerdi. Tornacılar demektir ve pek mühim sanattır.

Haratin: Hem haritacılar hemde tornacılar demektir. Eldeki ince bile
ziklerden alınızda çarklara ve silâh yivlerine kadar herşeyi yaparlardı. 

Bir aralık İzzettin bey Haşim beye sordu:
— Bunlar sarayda ne gezerler? manasında. Ben meseleyi anladım. 

Dedim ki: Topkapı sarayında vaktile otuzu mütecavüz sanayi ocağı vardı.
İzzettin ve Haşim beyler hayretle dinlediler. Dedim ki öyledir efen

dim. Millî tarihimizin askerî ve siyasî cephelerinden gayrisi hele saray
ların sanayii milliyeye hizmet için sarfeylediği himmetler ve saraylardaki 
hirfet teşkilâtı serapa meçhuldür. Cenabı hakkın lütfuyle bu cepheyi 
evvelâ ben açtım. Hazinei evrak tarihi methalindede ayrıca teşrih edece 

ğim dedim.
§ Mümtaz bey sordu: f nedir? erjiy ve zua^a ve ace

sınıfıdır. Arapça isimleri budur.
§ Mümtaz bey sordu: ne demektir? Dedim ki. bazı vesikala

mütaleasından anladığıma, daha doğrusu sezdiğime göre arabacı demektir.
Haşim bey dediki: Ben lehçei osmaniye baktım: ^y- ‘V ara^a 

kullanan demekmiş.
Dedim ki ikimizin de fikri bir yere çıktı. Mamafi ihtisap 

meşinde bu kelime vardır. ।
§ İzzettin bey efendi şu kelimeyi okuyamadım nedir? Dedi. S

Bu evgücü dür dedim. t . .
[Cevdet'in bu izahı kâfi değildir. Mecellei umuru belediyenin birinci 

cildinin 355 inci sahifesine koymuş olduğum vesikadan ve orada ver- 

^•Jim izahattan anlaşılır ki: Valii vilâyetin, kuzat ve nuvva ın 
ayan ve murabahacı güruhlarının mazalim ve taaddiyatlarına $ 
miyerek memleketlerini terkedip Istanbula gelenlere
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iniştir. Evinden, barkından, yurdundan göç eden gibi bir manaya olmak 
lâzımgelir. Hatta bu türlü kimselerin Istanbula gelmemesi için vakit vakit 
emirler ve nizamlar neşredilmiş, gelenler tekrar yerlerine gönderilmiştir. 
Hele Kürtlerin ve Arnavutların İstanbulda toplanmaması ve yerleşmemesi 
o zamanki devletin en esaslı siyaseti icabatındadı. — O. E ]

§ Azadan İzzettin bey sordu: mi büyüktür 4^ mi? dedim ki müd; 
20 kiledir. Bazan 22 dir. Bursa, Konya ilh müdleri vardır.

§ Azadan İzzettin bey sordu: kimlerdir? Cevap verdim. Sarayda
bir teşkili sınaîdir ki saraya ait okları yaparlardı. Sarayda; padişaha mai
yetine, ecnebi hükümdarlarile sefirlerine hediye verilmek üzere pekçok ok 
lâzımdı. Bunları yapanlar onlardı. Yeniçerililer - ki elli binden fazla idi - 
Onlara ait oklar saray sanat mektebinde değil ayrıca hariçte beylik 
darüssanaalarda yapılırdı.

§ Azadan İzzettin bey iki nevi teşkilâtın mahiyetini sordu:
dedim ki: evvelkiler kalemkârlar, İkinciler çizme dikenlerdir ve 

Topkapı sarayının hassa sanatkârları teşkilâtından iki mühim koldur. 
Ahilerin yani sanatkârların reisleri ve teşkilâtları üzerine yazdığım tbni Ba- 
tuta zeylinde bunlara dair bendi gösterdim.

§ Mümtaz bey; yerine yazsak dedi. Eski vesikalarda
umumiyetle bir ıstılahtır. Aynen yazınız. Sayı manasına değil, mutat 
bir vergi manasına olarak vazetmişlerdir dedim.

§ Mümtaz bey*. Haşim beye şu kelime nasıl okunur diye sordu : 
okunur dedi. Ben ikmal ettim. Hassaten bahriyede kereste ve 

levazım depo idaresine eskiden böyle derlerdi.
§ Ratibe hanım ve Ahmet bey sordular: ne demektir? Dedimki:

nazlr ve müfettiş demektir. Vakıf vesikalarında geçer.

§ Haşim bey arabî bir vesika gösterdi.^ nedir? dedi. Okudum 
değil dir ki kendir sapı ve saman demektir dedim. Kani

ve memnun oldu. Bende sevindim.
8 Emrullah beyefendinin açık duran bir vesikada sadrazamlara has 

işaret nazari dikkatlerini celbeyledi. Bu nedir? Dediler. Sadrazamın ne
reye ve ne şekilde yazdığını (*?^ ) v® işaretlerini anlattım 
hülâsa mı demektir? dedi. Hayır dedim. Sadrazamların padişaha maru
zatıdır, hülâsa olsun olmasın. Mamafi sadrazamdan madun olan zevatın 
meselâ defterdar, tophane emini, tersane emini, kaptan paşa gibi zatların 
sadarete yazdıkları (z.^) dir. Darüssaada ağalarının yazdıkları dır.
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Dedim. Gerek bu nevi resmî kadim ıstılahları, gerek siyakat şifrelerini havi 
bir rehper yazdığımı, inşaallah neşrile türk vesaiki namına hizmet edilmiş 
olacağını arzettim. Sevindiler ve hayırkâr teveccühlerine garkettiler.

§ Bir vesikada Bağdatta jjy» ¿t tabiri geçti. Mümtaz bey Bağdat 
vali muavinliğinde bulunduğu sırada oralara gitmiş. İzahat verdi. Hor 
sazlıktır dedi.

§ Subhi bey; varmı dır, nedir? diye sordu. Meğer Mümtaz

Beyefendi de biliyormuş. İzah ettim. Camilerde, medreselerde darüşşi- 
falarda hademe, talebe ve müderrislerin devam edip etmediklerini teftiş 
eden zattır.

§ Ferit bey kelimesini okuyamamış şehrimi? dedi. Cevap 

verdim. Bakınız dedim, Vesikada (Venedik balyosu) diye yazılmış. Bu elçi 
manasına lâtince kelimedir. Türk tarihlerinde çok geçer, görmediniz mi 
dedim. Vebu hayrihah ve nazik dostuma izahat verdim.

yahut her nekada Venedik elçisine âlem olmuş ise de 
Italyancada umumiyetle küçük elçilere ve büyük konsoloslara (balyos) 
denilmektedir. Nitekim Şeyhülislâm Bahaî Efendinin Izmir Ingiliz konsolosu
nun bir müracaatı dolayısile İstanbuldaki İngiliz sefirini tahkir eylemesi 
azlini mucip olarak yerine Kara çelebi zade Abdulâziz Efenei Meşihat 
makamına geldiği zaman Bahaî Efendi bunu kendisine rakip görerek ve 
bu makama gelmesi iktidar ve ehliyetinden ziyade kendisinin azline sebep 
olan İzmir konsolosu meselesinden ileri geldiğini kasdederek Abdülâziz 
Efendiden söz açıldıkça (Balyoz müftüsü) dermiş Hatta «balyoz müftüsü
dür Abdulâziz» mısraının bu adamın meşihatına tarih düşürülmüş olduğu 
Halmer tercümesinde görülmektedir. Balyozlar yani Konsoloslar Istanbulda 
daimî sefarethane ve konsoloshane tesis edilmemiş olduğu zamanlarda 
şimdi (bal kapanı) denilen yerde otururlardı, hatta orada bir de türk 
Balyozu yani bu tabirin mukabili olan şehbenderi bulunduğunu Evliya Çe
lebinin ifadesinden öğreniyoruz. Ve (Bal kapanı) da (Balyoz kapanı) tabi
rinden bozmadır. Bonun hakkında mecellei umuru belediyenin birinci 
cildinin 813 - 814 üncü sahifelerinde tafsilât vardır. O. E]

§ Kâtip Ferit beye izahat verdim, kimlere derler. Emir çavuş

ları gibidirler. İcabında bir müfreze ile giderler. Eflâk voyvodasının 

yanında da böyle beşlüyan vardı.
§ ,»* camilerde Peygamber efendimize ve vâkıflara dair kasidı ve

ezkâr söyleyendir.
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§ : tercüman demektir. Drağman Yunus, tercüman yunusudur.
Eski vesikalarda drağman çok geçer. Tanzimat devrinden itibaren tercüman 
kelimesi onun yerini tutmuştur.

§ ** : mendil, havlu demektir.
§ » eskiden padişahın maiyetinde giden muhafaza kıt’asındaki

adamlar, (peyk) 1er daha yüksekdir ki yaveran demektir.
§ Mümtaz beyefendi ; kâğıt, kalem, atlas levazımına dair verilen eski 

bir emri gösterdi; nedir, dedi? Dedim ki, iki manayadır: bir 
diye kullanılırsa kordelâ demektir. Yazının mürekkepli kısmı etra

fına dairen mâdâr altınla ince hat çekilirse altın tahrirli derler. Memlûk
lar devrinde pek çok tahrirli kur’anlar yazılmıştır.

§ Mücteba bey; Şeyhülislâm Mekî zade Asım efendinin beş medrese 
müderrisliğinin müstahiklarına tevcihi hakkında sadarete yazdığı kâğıda 

demiş. Dedim ki, olamaz, tabiri mahsus; A-kOjltI dir. Nasıl ki sad
razamda bu arizanın kenarına işaretleri mucibince beş kıta 
ita olunmuştur, diye yazmıştır.

§ Kâtip Adalet hanım sordu: aL-'^ nedir? Meşihat makamından ve
rilen tahrirî emir dedim.

§ Mümtaz bey sordu: nedir? Yeniçerilerin ortası ve ekseriya
ortacamia verilen addir, dedim.

§ Kâtiplerden doktor Refik beye A-UOjltl neye denildiğini anlattım. 
Ve nümune gösterdim. Bunlar Şeyhülislâmın sadrazama yazdığı tezkerelerin 
adıdır, dedim.

§ Azadan İzzettin bey : Diyarıbekirde Necmeddin gazi camiine ait bir va
zife inhasını gösterdi. Bir kelimeyi okuyamadım dedi, ki camiin
kurşun malzemesini tamir etmek vazifesidir ve dedim ki Necmeddin gazi 
Artık hükümdarıdır. Türktür, sikkesi resimlidir. 500 senesi hükümdarlarm- 
dandır.

§ Azadan haci Haşim bey; 998 tarihli bir vesika gösterdi. Sağ kena
rında Ivar, kimindir? dedi. Baktım. Derbent Beylerbeyisi Mustafa 
paşanın buyrultusu. Haşim bey hayatında bu nevi vesikayı ilk defa 
görmüş. Dedim ki, bunlar tuğra değil, tuğra biçiminde imzalardır. Vaktile 
verilen salâhiyete binaen Beylerbeyiler padişah tuğrası gibi ortada değil, 
sağ kenarda olmak şartile böyle imzalar atarlar ve bazı timarları da 
bizzat tevcih ederlerdi. Bu gördüğünüz vesika ise Derbent vilâyetine tabi 
hazalardan birinin kadısına valinin yaztdığı dur. Dikkat ediniz,



— 155 —

bunların başında Ç'l ibaresi de vardır dedim. Bu izahat
tan memnun oldu. İşte bizim vesikalar, herkese birçok hakikatler öğren- 
miye sebep olmaktadır* Demek ki, burası bir mekteptir. İnşallah Fransanın 
(Ecole des chartes) ı gibi olmak üzere hazırlık başlar ve belki de yarım 
asırda himmetle öyle de olur.

§ Azadan İzzettin bey sordu: Ben gayrimüslime tahsis edilmiş 
bir tabirdir sanıyordum. Meğer müslim ve gayrimüslim olanlara da şamil 
imiş. Ne dersiniz ? Cevap verdim: Evet eski vesikalarda umum tebaa ve 
mükelleflere şamil olarak kullanılmıştır.

§ Kâtip binbaşı mütekaidi Rıza bey tabirini anlıyamamış.
isminde bir zatin kethüdası mı? dedi. Hayır; kıldan torba ve 

yular vesaire yapan esnaftır, dedim. Tasnif heyetinde tarihî vesikalar 
halledebilmek için derin vukuf ister.

Mümtaz bey dedi ki : Siz olmasanız bu tarihleri nereden bulacaktık. 
İltifatına teşekkür ettim.

§ Şu şehirlerin yerlerini belettim: Iskenderye • Işkodraya da derler. 
Arnavut Belgradı (Avlonya) şehridir. Bögürdelen kalesi, Semendre dairesin- 
dedir. Karı pazarı kazası; Çankırıdadır. Eyüp eli; Nevşehir civarındadır.

§ İzzettin bey: Şehzade jyV kimdir? bir hatuna şehzade denil

diğini ilk defa işitiyorum dedi. Dedim ki: geçenlerde rastgeldiğiniz 
«Ummü Gülsüm» ün Fatih’n dayesi olduğunu arzetmiştim. Nasıl ki biraz 
sonra sizin rastgeldiğiniz kayıt 885 senesine ait olarak kadının ismini 
tesbit ediyordu ki dediğimi isbat etti. O Ümmü Gülsümün kızı (Hundi 
hatun) idi ki o da dayei şehriyarî idi. Bugünkü Hundi hatun başkadır. 
Ve Çelebi Sultan Mehmedin kerimesi Hundi hatundur.

Geçenlerde bir Hundi hatundan daha bahseyledim ki Selçukiler eva- 
birinde Kayseriye ve havalisi sultanı meşhur L nın zevcesidir. Türbesi 

enafistendır.

(Hülâsanın buraya yazılmasında faide görmedim)
§ Mümtaz bey bir büyük arize gösterdi. Tepedelenli mührümüdür 

dedi. Uzun müddetle baktım. Mühür şudur:
> 1 • t Ja jl

Arizedeki muhteva itibarile bu zatın Tebedelenli Ali paşa olduğuna 
şüphe kalmıyor. Kahraman adamlar harp perisi demek olan Hazreti Aliye 
fazla merbutturlar. Hassatan (Ali) ismini taşıyanlar ondan daima feyiz 
beklerler. Demek ki bu mühür, Tepedelenlinindir. Ancak tarih 1104 dür.
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Demekki Ali paşa teberrüken ecdadından (Ali) namında birinin 
mührünü kullanmıştır.

Mümtaz bey Anadoluda 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 mutasarrıfile olan husu
metin ref’ine dair gelen emre itaat edildiğini müş’irdir.

§ Mümtaz bey bir vesika verdi. Mühür İngiliz sefirinindir. Pertevsizle 
okuyunuz. Ben yalnız (Smit) ismini okuyabildim, dedi. Baktım (Yuhan 
Spenser Smit). Mümtaz bey dedi ki: İlk defa olarak bir ecnebi sefirinin 
Türkçe mühürünü görüyorum.

Dedim ki: Bu nevi vesikalarla çok uğraştığım ve senelerdenberr 
iştigalimi idame eylediğim cihetle ecnebi sefirlerinin birçok Türkçe mü
hürlerini görmüşümdür. Hey gidi zaman hey ! Bir vakitler ecnebi elçilerini 
bile Türkçe mühür kullanmıya mecbur 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.. ilâh. En hoş cihet şudur ki, bize iltica eden meşhur 
Macar Kıralı (Tükeli Imre) nin mühürü şu beyti havi idi ;

Muhibbi âl Osmanım itaat üzereyim, emre 
Krali orta Macarım ki, namım Tükeli Imre.

Ahmet salis ve Mahmut evvel zamanlarında bizim hizmetimizde bulun
muş olan meşhur Fransız mühendisi Bonoval Ahmet paşanın mühürü de 
şöyle idi :

Dini islâmdır âtâyı müteal
Ulu nimet sana Ahmet Buneval

[Arap harfile ¿'yy hem Bonoval hem de bu neval okunur. Şair aynı 
kelimeyi iki türlü okutuştan bir sanat eseri göstermek ve paşanın tevec
cühünü kazanmak istemiş ve muvaffakta olmuştur. O. E.]

§ Bizim tarihî vesaik tasnif heyeti kâtiplerinden şehremaneti iktisat 
müdür muavinliğinden mütekait Fevzi bey ; Türk iktisat ve belediye tari
hinde Ahilerle Yiğitbaşıların varlığından haberdar değilmiş. Okuttuğum 
bir vesika münasebetile ben zikredince sordu. Hayretle birbir izahat ver
dim. Ahilerin mahallî reisler ve eşraf demek olduğunu ve bunların esnaf 
kâhyaları vazifesini gördüklerini, Yiğitbaşıların her sınıf sanatkârlar 
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cemaatinde sınaî teşkilât ve nizamatı takip eden ehli hibre olduğunu 
söyledim.

§ Ferit bey; şeklini bilmiyordu. Birkaç numune gösterdim.
Bunları Sadrazam, Defterdar, Kaptan paşa, Tersane eminive valilerin 
kendi daireleri dahilindeki memurlara bir emir vermek lâzımgelince yazar

lardı ve sonları ile biterdi, dedim. Yani tahrirî emrin halis Türkçesi.
[Cevdet bey böyle herşey söylemiş, aynı zamanda yazmış. Acaba 

söyledikleri adamlar da zaptetmiş mi? ne gezer! O. E]

§ Mümtaz bey sordu: Jp teşkilâtı nedir? Dedim ki: Vaktile
Avrupa sefaretleri Türkiyede devlet erkânile temas ederken tercümanlık 
etmek üzere gençler yetiştirmek istediler. Ve bilhssa bu gençleri sefaret 
binasında iaşe ile Türk muallimlerden ders almıya mecbur ettiler. Bu 
gençlere dil oğlanları (Les jeunes gens de langne) derlerdi. Mümtaz 
bey izahattan memnun oldu.

§ Mümtaz bey bir defter gösterdi: Valilerle mübaşirlerin şehir ve 

köylere tevzii lâzımgelen masarifini müş’ir. Bu masarif üzerinedir. 
Meselâ falan kazanın şu kadar koyun âvârız hanesi vardır. Deftere bu 
koyunları köy hesabile taksim etmişler, birçoğuna 1,5, 2,5 ilâh gibi ko
yun düşmüş. Bu 1er herhalde koyun manasına değildir. Çünkü meselâ 
bir köye yarım veya bir buçuk ganem düşmez ve düşse de yarımın 
manası kalmaz. Dedim ki: hayır, Ganem yine koyun demektir Vaktile köyler 
ve haneler yazılarak, tarlalar hesap edilerek memurların tahminile taksim 
edilmezdi. Bir köye toptan VUL- namile şu kadar kuruş tahmil edilir. 
Sonra köyün muhtarlarile âyanı aralarında taksim ederler, hasılatı hükü
mete verirlerdi. Ve mikyas şu idi : Tarlalarda dört veya beş dönümü 
bir jjil saymak 2,2 dönümü yarım baş, bahçelerde iki dönümü bir baş. 
köylere yarım veya bir buçuk koyun düşmesi de tabiîdir ve yerin
medir. Zira şu kadar koyun demek koyun itibarile değil, o kadar koyunun 
tutarı olan akçe itibariledir. Binaenaleyh bir köye meselâ yarım koyunun 
tutarı olan şu kadar akçe düşer ki pek tabiîdir.

Mümtaz bey izahatımdan memnun oldu ve dedi ki :
— Doğru, filvaki bizim Mamuretülâziz taraflarında son zaman kadar 

vergi şimdiki gibi arazi ve hane üzerinden alınmazdı.
Ben dedim î Köylerdeki arazi, hane ve emlâki yazmak âdeti çok 

«skidir. Eski defterihakani buna şahittir. O ciheti size bildirmekle müfte- 
birim. Yalnız vergi almak meselesi köylerden hükümet memurları vasıtâsile 
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ve tahminle değil toptan saliyane suretile idi ki söylediğiniz budur. Bu çok 
iyi bir usuldü. Çünkü köylüler vergiyi kendi servet ve topraklarile 
mütenasiben taksim ederlerdi. Haksızlık olursa mükûmet hakem olurdu. 
Fakat taksimi hükümet yapınca kime şikâyet edilebilir? Sonra bu vergi 
tevzii meselesinde vesikalar bize ikinci bir kakikatı daha öğretiyor ki 
o da şudur • Vergiyi halka tahmil etmeden evvel köylülerin ileri ge
lenleri şehir hakiminin yanında toplanırlar. Müzakereden sonra takarrür 
eden şekli tatbik ederlerdi. İşte halk hükümetinin hakikî şekli. Halbuki 
sonraları ve hâlâ vergi halka sorarak değil hükümet tensibile oluyor.

§ Kâtiplerden Ahmet bey; Ayasofya camiinin cihetine ait bir 
ilâm okumuş. Bana gösterdi, dedi ki î Ne dersiniz? Mimarlık ciheti 
olduğunu ilk defa görüyorum. Cevap verdim; her büyük camiin mimarlık 
ciheti vardır. Hattâ küçük camilerin ciheti vardır ki bu da mimarlık 
hizmetidir. Eski Türkler bir müessise yapınca daima tamirat cihetini de 
düşünüyorlardı. Eski Türkler terkipçi, toplayıcı bir kafaya maliktiler.

§ Suphi bey sordu : ne demektir ? Dedim ki eskiden
iki nevi arazi, emlâk ve nüfus tahriri olurdu. Biri; salâhiyeti vasıayı 
haiz bir emin ile maiyetindeki kâtiplerden müteşekkil bir heyet, bu; 
uzun tetkikat yapar ve bütün temessükleri tetkik eder. Diğeri bazı 
mesaili tetkik ve tahrir için 4' yollanır. Bu: o nevi yoklamadır.

§ Mümtaz bey; mısır kâşiflerinden Ömer beyin mühürünü ve şahsına 
ait maaş maddesini havi bir vesika gösterdi. Mühürün tarzı halli doğru 
mudur? Dedi : Jlr ibareli mühürü okudum
ve doğrudur dedim. Kâşif; Mısırda kaza kaymakamlığıdır. Fakat bizimki
lerden ziyade salâhiyete maliktir, dedim.

8 Rıfat bey ; kâtibi olarak turalı ferman ile tayin edilen 
zatın vazifesine dair beratı gösterdi. Curnal burada ne demektir ? Dedi. 
Vergilerin âdil nisbette olup olmadığını mahallinde tetkik ve rapor 
hazırlıyacak mühim bir kitabettir. Vaktile yoklama kâtibi derlerdi. Sultan 
Mahmut zamanından itibaren maalesef alafranga tabirle (Curnal kâtibi) 
dediler. Vesika da zaten vazifesini dediğim gibi göstermektedir.

8 OİUJİ tabiri üzerine Mümtaz bey bir vesika okudu. Dedim
ki bahriyenin ve tabyacılığın eski ıstılahlarındandır. Mutlaka muallim 
mânasına değildir. Gayriye de şamildir. Bir çok kaptanlar ve mühendisler

namile mevsum idiler. Selimi Şalisin 1213 ve 1219 tarihli bahriye 
kanunnamesinde ^Ij** 1er tertibi vardır.

§ Rifat bey; UJl jb ne demektir? dedi ve bir vesika 
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verdi. Bunun dıvarlara tersim ve ilsak edilen münasebetsiz şeyleri izale 
hizmeti demek olduğunu ve ehemmiyeti sıhhiye ve bediiyesini söyledim.

[hatibin basılan vakfiyesinde bu vazife hakkında mühim bir kayd 
vardır. Bu vakfiye hakkında « Türkiyede şehirciliğin tarihî inkişafı» adın
daki eserimin imaret - medeniyet kısmında vakfiyeden bazı fıkralar alı
narak kâfi derecede izahat 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 : vaktile Macaristanda sakin bir cemaattir. Daha evvelce 
Orta Asya veya Volga boyundan özi havzası tarikile Macaristana gel
mişlerdir. Sırp unsuruna mensubiyetleri de iddia olunur. Halbuki eski 
Türklerdendir. Müruru zamanla Sırp olmuşlardır. Anlaşılan Macarlarla 
geçinememişler, batta tazyik görmüşler ki, Osmanlı hududuna geçip top
raklarımızda yerleşmiye izin almışlar.

§ Bugün Mümtaz beyefendi pek mühim bir vesika gösterdi. Eflâk 
Voyvodası Kostantine verilmiş. Mühür; büyüktür ve müdevverdir •

Mümtaz bey tarihini bulamadım, dedi. Ben tahmin ederim dedim ve 
aldım. Kostantin 1205 den sonradır. O halde bu buyruldu Selim Şalisin 
sonunda veya Sultan Mahmudun availinde verilmiştir. Mümtaz beye rica 

ettim: Fihriste mülâhaza hanesine mührün yazısını naklediniz. (Münderecatı 
şayanı dikkattir) derim dedi, kâfi değildir, tenvir ve tasrih ediniz ve 
vesikanın kenarına (Sadırazam pençesi de var) diyiniz. Dedim. Ben bilmi
yorum ve dikkat etmedim dedi. Bu mütevazı ve temiz kalplı, hayrıhah,. 
bilmediğini öğrenmekten, sormaktan çekinmez ihtiyar zata nedir an 

lattım ve gösterdim. Memnun oldu. Dedim ki pençeler daima sola yazılır 

ve şekli tuğraîdir.
§ Kâtip Münir beye not olarak yazdirdım:
Mısır hâzinesi doğrudan doğruya Ceybi hümayona aitti. Kıbrıs varida 

sadaret masarifine mukabildi. Gelibolu ve Akdeniz adaları varidatı Kap 

fan paşaya mahavveldi. . , n
§ Mucteba bey bir vakıf vesikası gösterdi. Dedi ki a m ne u a 

den bahsediyor. Evet; dedim bunda tuhaflık yok, mektep 
barına vaktile halfife demezlermiyd.? siz hülâsa alırken mektep kalfası» 

diye yazınız.
(Dilimizde bina yapanlara yani dülger ve mimarlarada kalfa denildiği 
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malûmdur. Bu tabir Cevdet'in dediği gibi (halife) nin veya bunun cem’i 
olan (Hulefa) nın muharrefidiı.

Halife; vekil veya muavin demektir, iptida Hazreti Peygambere vekâ
let eden dört halifeye denmiş sonra diğer hükümdarlara ve ezcümle 
OsmanL padişahlarına da bu ad verilmiştir. Daha sonra her nerede bir amir 
bir baş görülmüş ise onun yanında çalışan ve ona yardım edenlere de 
(Halife) denilmiştir meselâ Babıâlî ricalinden Ametçi beyin yanında 
çelışan kâtiplere (Amedî hülâfası) denildiği gibi. İşte bunun gibi mehtep 
hocasının yanında bulunan ve ona yardım eden adama da halîfe denilir ki 
(Kalfa) bundan bozmadır.

Eski vesikalarda görülen ve mimar başına vekâleten (keşif ebniyei 
ibade ve tesviyei nizaa gidecek hülefa) gibi tabirlerde bunu göstermektedir.

Eskiden mimarbaşınınyanında çalışan müslüman mimarlara halife veya kalfa 
denildiği gibi yine bu suretle çalışan hıristiyan mimarlara da böyle denil
miştir. İşte bugün İslâm olsun, hıristiyan olsun umumiyetle mimarlara 
kalfa denilmesi bu devirlerden ve bu türlü kullanışlardan kalmadır. O. E]

§ Hacı Haşım bey; Kasım Padişah, Haşan Padişah kimlerdir? ve ne 
biçim ıstilâhlar dır? diye sordu. Akkoyunlu sülâlesinden Diyarıbekir 
M araş havzasında hayratı mevcut iki şanlı ulu türk sultanıdır. Padişah 
lâkabile yadolunmak onlara mahsustur dedim.

§ Mümtaz bey sordu. var mıdır? dedim ki pek eski teşkilatta
vardı. Iranda onbin başına da derlerdi. Her halde onbaşı, yüz

başı binbaşı, Tornan, Salar tabirleri pek eskidir.
§ Mümtaz bey sordu: Sivas valisi olduğu metinden anlaşılan (Yusuf) 

mühürlü zat oğlum Celâlettin paşa şöyle söylüyor tarzında birşeyler 
yazıyor. Bu adamlar neden unvan memuriyetlerini imzaları üstünde yaz
mıyorlar? Bunları nasıl tanırlardı acaba?

Dedim ki : Vaktile müşkülât 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 kit bir çok böyle nüfus defterleri çıkıyor bir 
ikisini yazıp diğerlerini bırakalım Dedim ki bu ne defteridir?. Dedıki 
1263 senesi Tırnava nüfus defteridir. Zannetmem ki kimse bunu arasın!

Dedim ki Beyefendi; düşmanlarımız türkleri istatistik yapmamakiada 
itham ediyorlar. Biz istatistiğe ait birşey bulduk mu hemen kaydetme- 
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tiyiz. Hem Tırnavaya 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 yazmağa memuruz ve mecburuz. Hakikaten 
bir kâğıdın lüzumu olup olmadığını ancak istişare ile halledebiliriz.

Hassatan bu istatistik Tırnava halkının cinsini, tabakalarını, mikdarını 
sanat ve ziraate ait mahsulâtını, doğum, ölüm, nikâh vukuatını gösteriyor. 
O halde 1263 senesinde Tırnava veya mülhakatının bir aynası elde edil
miş demektir. Bunu nasıl ihmal edebiliriz. Tarih noktasından değil bir 
şehir, bir köy bile adî birşeydir diye ihmal edilemez. Bazan bir köyün 
yalnız adının kalması büyük bir muammayı halle yarar.

§ Mümtaz bey sordu, aj.I nedir ve nasıl okunur? Dedim kî
vardır. O, olacak, Mümtaz bey altında var. Noktalı. İzzet

lin bey dedi ki: evet, ateş mengenesidir. Mahmut paşa evkafmdandır. iki 
mengene var. Biri soğuk, öbürü ateş mengenesi. Noktası yanlış konmuştun 
Bu mengeneler dokuma işlerinde kullanılmak üzre vakfolunmuşlardır.

§ İzzettin bey sordu: Karakulak ne demektir? Dedim ki sadrazamın 
teşrifat ve zabıta işlerinde bulunan zatlere denilir. Beykozda meşhur suyu 

getiren Karakulak Ahmet ağadır.
§ Kâtip Ahmet Hamdi efendi sordu: Mısır kâşifleri; rehberleri mî 

demektir? Hayır dedim. Mısır kâşifleri: Mısır müdüriyetlerinin vasî salâhi- 
yetli mutasarrıfları demektir. Bu yalnız Mısıra mahsusbir ıstılâhtır. Vesikayı 
hulâsaya geçirirken mülâhazahanesine bu tabirin manasını da ilâve ediniz.

8 Haşim bey sordu: Derkâhı âli yeniçerileri sarayın mı, kimindir? 
Cevap verdim: (Hassa) tabiri olmadıkça hükümetin demektir ki, ağası., 
yeniçeriağasıdır, daha büyük kumandanı da sadrazamdır.
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§ Mümtaz bey dediki: bir kaç vesika gördüm. Bunlara nazaran filan 
ve falan meselede evvelce bir kanun neşredilmemiş, maslahata ve ihti
yaca göre o şey nasıl yürüyorsa icabında ve istida vukuunda bir fer 

ile teyit edilirmiş. Böylemidir?
Evet, dedim. Bu eski türklerin en meçhul vasıllarındandır. Her kanu

nu şimdiki gibi âmmeye neşredipte tatbikine sonra girişmezlerd 
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ihtiyaç neyi amirse onu bir ferman ile teyit ve divanı hümayonla defter- 
haneye ve baş muhasebeye kayd ettirirler ve yalnız alâkadarlara bildirir
lerdi. Bu Ingitizlerin usulüne benzer.

Saniyen Türkler; Anadolu ve Rumelinin muhtelif vilâyetleri için mahallî 
hususatı ve ırkları okşayan ayrı ayrı kanunlar koymuşlardır. Halbuki 
tanzimat devri girer girmez hükümet bir kanunun muhtelif yerlerin ihtiya
cına uyup uymıyacağını düşünmiyerek umumi kanunlar neşrine başlamış 
maalesef kanunlarla mahallî ihtiyaçların uyuşmadığını görür görmez ya 
rücu ile kanunun mehabet ve haysiyetini çürütmüş yahut tatbikta İsrarla 
ahalinin ihtiyacım ihmal ve hukukunû mahveylemiştir. Hiç Bursa vilâye
tine uyan kanun fraka veya Kürdistana uyar mı? Üskûp vilâyetine uyan 
kanun Ankara vilâyetine uygun gelirmi? Büyük esaslarda tevafuk kâfidir. 
Teferrüat ve eşkâl daima mahallî ihtiyaçlardan mülhem olarak kalmalıdır ki 
eski türklerin ve halâ Ingilizlerin büyüklüğü bu (temyiz) hisindedir. Ma
hallî (ihtiyaç) kaydı daima (takip) manasınadır. Yeni türkler ise mahallî 
ve millî ihtiyaçları daima ihmal siyasetini takip etmiştir. Yani eski türk
ler objectif ruhtadır. Yeni türkler Theoriqune kafadadırlar. Bu günkü 
Avrupa hukukçuları eski türklerin hemen her mahalli kanununu dikkat 
ve hürmetle kaydederler fakat yeni türklerin kanunlarında hiç bir me
ziyeti tatbikiye görmezler.

Haşiye: Mümtaz bey mahalli ihtiyaçlara uymıyan ve fakat tatbikinde 
körükörüne ısrar edilen yeni türk kanunlarının Irakta ne büyük fesat ve 
kitale sebep olduğunu bir hatırasile teyit eylediler.

[Cevdetin bu mütalâası doğrudur. Fakat tenkit tanzimatten Cümhuriyet 
devrine kadar ğelen hükümetlere aittir. Daha ilerilere gitmeğe hacet yok. 
İşte Rumeliyi, Irakı, Süryeyi kaybedişimiz hep bu zihniyetten ileri gel
miştir. Zavallı Cevdet göremeden gitti. Cümhuriyet hükümeti eski hükümet
lerin bu yanlışını da düzeltti. İşte Tunceli teşkilâtı ve kanunları bunun 
misalidir. Diğer umumî mbfettişlikler teşkilâtı da az çok bu demektir. O.E.J

§ Mümtaz bey Zülfikar oğlu ve Kasım oğlu fırkalarından bâhis bir 
divanî vesikanın İbrahim bey tarafından Mısır valisine gönderdiğini söyli* 
yerek hangi İbrahim? dedi. Yazıya nazaran devrine intikal ettim ve Damat 
İbrahim bey olmak ihtimali vardır, dedim Mümtaz bey ; nazik ve hayır

hahtır, mültefittir. Siz olmadığınız zaman biz bunları nasıl okuruz, diye 
hayır dua etti. Teşekkür ve cenabı hakka sena ettim. Sonra Mümtaz 
beye esasen Zülfıkarlı ve Kasımlı fırkalarının mebdeini anlattim ve Yavuz
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Selimin Mısırı fethinde bunların süvarilik müsabakalarında gösterdikleri 
oyunların envaını takdir ile kendilerine imtiyaz verdiğini söyledim. 
Demek ki bu firkalar o kadar eski, dedi. Evet dedim, o kadar eskidir.

§ Mümtaz bey; tarihsiz bir vesika buldum. Acaba zamanını nasıl an* 
lıyabiliriz ? dedi. Veriniz, dedim, baktım. Humbaracı Ahmet paşaya ait 
bir madde mezkûr. Dedim ki, Mahmut evvel devridir, şek ve şüphe 
yoktur. Ve bu iş 1143 ile 1168 arasında olmuştur. Sonra Ahmet paşanın 
Köprülü kütüphanesinde mahfuz, Mahmut evvele takdim edilen resimli 
askerî talim plânile meşhur iki lâyihasından ve mühüründe muharrer:

(Ulu devlettir sana Ahmet, bu neval)
mısraından bahsettim.

§ Mümtaz bey ; üçüncü İvanın valdesi (Anna) ya yazılan Namei hüma
yun vesilesile sordu: bu tarihsiz Name kimin zamanında yazılmış olabilir? 
Vesikaya baktım. Kıta, üslûp, ve metinde geçen mevaddı siyasiyeye göre 
Katerineden evvel, yani Mahmut evvel zamanında olmak icap eder. Bu
gün başka bir vesika gösterdi. Bunda, Elhaç Ahmet paşanın memur 
olduğu iş mezkûrdur. Dedim ki, dünkü tahminim doğru çıktı. Elhaç 
Ahmet paşa Köprülü zadelerdendir ve Köprülü kütüphanesine birçok 
kitap vakfeylemiştir, Bilmiyenler bunu Fazıl Ahmet paşa zanneder.

Mümtaz bey; acaip! dedi. Bu Ahmet paşa da Köprülü zadelerden 
midir? Evet, dedim. Mührü de kitaplarında mevcuttur. Ayrıca kendi 
namına muharrer siyasî muhaberatı havi inşa mecmuası da o kütüphanede 
mahfuzdur. İşte bu zatin ismi ve bu siyasî madde ile alâkası mevzuubahs 
olan vesika behemehal Mahmut evvel devrine aittir. Onun vefatı 1182 de 
Mısır valiliğindedir. Vesikada ismi geçen üçüncü İvan kafiyen bu tarih
lerde ve bu tarihlere yakın zamanlarda değildir. Ohalde İvanın üçüncülüğü 
hakkmdaki kaydı resmî sehve müstenittir.

§ Bu sabah harp ilânından evvel meşihata sorulan suale ber mutat 
düşmanın tecavüzü halinde harp ilânı zarurî ve şeran lâzım olduğuna 
dair verilen resmî cevap tahlil edildi.

Bolşeviklerin tahribatından kaçarak nihayet Türkiyede ve sevmediği 
Türkler arasında vefat eden meşhur hukuku düvel mutahassısı (Martens) in 
(Türkler harp hukuku nedir bilmezler, hayvanca ilânıharp ederler.) Diye 
yazdığı makaleleri hatırlattım. Profesör nahak yere iftira eylediği Türk 

milletinin uluvvü cenabı sayesinde rahat ölebildiği feraşi mevtinde yadey- 
ledığini ve kendisini yatağında ziyaretimde ağzından ne acı itiraf duy
duğumu zikreyledim. Herkes hayretle dinledi.
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Merhum Ali Şahbaz efendinin Cevdet paşanın yardımile [Islâmda 
hukuku düvel] bahsine dair bir eser hazırladığını Mümtaz bey söyledi.

Ben dedim ki: İşittim fakat galiba ikmal edemedi. Teessüfle yadettik. 
Ne kadar bakir mevzu.

§ Mümtaz bey dedi ki: Cevdet bey sadrazam ordu ile gittiği vakit 
(defatiri hakaniye) beraber mi giderdi?

Dedim ki evet. Zira sadrazam vekili mutlaktır. Orduda bulunurken 
dünya kadar ferman ısdar edecek, tımar ve zaamet tevcih edecek, binlerle 
evamir verecek bunları tesbit için reisülküttabı, defter eminini ve birçok 
divan kâtiplerini götürürdü. Defterlerin burada ikinci nüshaları bırakılırki 
İstanbul ve taşra işleri de muattal kalmasın diye.

Mümtaz bey; bu işe hayran kaldım. Ne mükemmel usul dedi.
Dedim ki: Türklerin eski teşkilâtı hakikaten pek mühim ve pek 

muhteşemdir.
§ Mümtaz beyefendi dedi ki: Ne tuhaf zaman ve ahval: bir fermanda 

filân ve falanm mütegallibeden olmalarına mebni nefiyleri yazılıyor. Niçin 
mahkemeye havale edilmiyor?

Dedim ki: Birkere okuduğunuz vesika işin yalnız son safhasını gös
teriyor. Daha evvel sebkeden muamelâtı göstermiyor. Şüphe yokki evvelâ 
filân şehir halkı bu heriflerin mezaliminden hâkime şikâyet etmişlerdir. 
Kadı mahkemeye çağırmış gelmemişlerdir. Ve hâkim ahalinin şikâyetini 
ve mahkemeye vukubulan hürmetsizliğini zikr ile sadrazama ilâm yazmıştır, 
ilâm üzerinedir ki merkumların nefyine ferman çıkmıştır.

Siz nefy olunsun hükmünü görünce muhakeme edilmek istenmiyor, 
bilâhüküm masumlar nefyediliyor mu sanıyorsunuz? Böyle şey olurmu? Olur 
ama ancak mahdut birkaç vakada. Hem fermanda (mütegallibeden) kaydi 
bizi tenvir etmeli. Heriflerin mütegallibeden oldukları tahkikatsiz ve 
mahkemeden ilâmsız anlaşılabilir mi? Vesikaları çok dikkatle ve bil
hassa avail ile levazımını beraberce teemmül ile okumalıdır.

§ Mümtaz Beyefendi pek mühim bir şey söyledi. Cevdet bey defter- 
hanenin nüfus kaydile mükellefiyeti, her altı ayda bir defa ölen doğan, 
gelen, giden kimlerse kaydedilmesi hayretimi mucip oldu. Dedi.

Beyim dedim. Birde bendenizin hayretimi surunuz.
Defterhane hem nüfus kaydına, hem arazî ve emlâk kaydına, hem 

evkafın tesbitine çalışan şubelerden mürekkepti. Bu şubelerin ayrı ayrı 
defterleri vardır. Arazî ve nüfus defterlerinin Fatihten itibaren eşkâlini, 
envaım, muhteviyatını tetkik ettim ve bir kitap yazdım.
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Eski kuyutta ikinci nokta bir kâğıt üzerinde muhtelif muamelâtı kısaca 
ifa usulüdür. Bulgar âlimi Yapçef: Ben bu muamelelerin tarihlerindeki 
kısa zamana bakıyorum Böyle mühim meseleler devlet devairinde ne kadar 
çabuk bulunurmuş. Ne muntazam defterleriniz varmış, ne bilgiç adamla
rınız mevcutmuş, bu muameleler sonradan ne kadar kırtasiye an’anesine 
feda edilmiş. Eski usulünüz ne kadar sade ve süratliymiş. Demiştir.

Ben diyorum ki bizim Fransız usulüne tebeiyetimiz çok fena oldu. 
Biz eski türk usulüne ihtisar, vecazet ve süratte benzeyen İngiliz usulü
nü alacaktık.

Mümtaz bey dediki kırtasiyeden kurtulalım dedikçe bağlanıyoruz. 
Yirmi paralık mu mele için on nevi kayıt var.

§ Mümtaz Beyefendi; e^>j>- nedir? dedi. Geçenlerde defterhane- 

nin eski taksimat ve vezaifinden bahsederken ehemmiyetini arzeylediğim 
nüfus maddesini son yetmiş seksen sene içinde takip eden dairenin adıdır. 
Bunun namı kadimi kuyudu hakaniye şubesi idi. Anadolu ve Rumelinin her 
kasabasına beş yüz sene bilâfasıla yolladığı seyyer heyetlerle işbu nüfus 
meselesini tahkik ve büyük defterlere kayıt ettirirdi. Bu defterler (Defatiri 
hakaniye) namile maruftur.

Defatiri hakaniye usulü terkedilince her madde ayrı ayrı yazılmağa 
başlandı. Ve o meyanda nüfus kısmı da Ceride nezareti ve en sonra Nüfus 
müdüriyeti namile bir şubeye muhavvel oldu. Vazife yine eski vazifedir: 
Nüfusu kayıdetmek. Bu münasebetle Mümtaz beye Fatihten evvelki defter
lerden dahi bahsettim. Hayret ettiler.

§ Defterler sınıfının fihristinde 304 numarada orduyu himayonun 
Bağdat ve Erzuruma kadar takip eylediği ve edeceği menzillerin noktası 
noktasına tafsilât ve masarifatını havi bir defter mukayyettir.

Bu defterin coğrafya, iktisat ve yollar tarihi itibarile ne mühim bir vesi
ka teşkil eylediği aşikârdır. Fatih ve Kanunî Süleyman devirlerine ait 
böyle menzil jurnalları tamamen meydana çıksa ne iyi olurdu.

Topkapı Müzesine defterhaneden naklen koydurduğum defatiri haka- 
niyeden birinin cildi içinde Yavuz Selim devrine ait böyle mühim bir 

menzilname çıkmıştır.
§ İzettin beyefendi dedi ki: Ceridehane 1278 senesinde defterhanede 

imiş, tik defa görüyorum. Dedim ki : çok eskidenberi oradadır, hatta 
Fatih devrindenberi. Bey; bu söze taaccüp ettiler. Dedim ki: nüfus kaydi 
bizde 1278 de değil, 1200 de dahi başlamış sayılmaz. Nüfus kaydi bir 
umdedir ki, Türkler çok eskidenberi buna dikkat ederlerdi.
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Isbatı : Butun eski defterhakanide şehirlerin ve köylerin dahi nüfusunun 
mukayyet olmasıdır.

İzzettin bey; o eski defterleri görmedim, bilmiyorum dedi. Cevaben 
bendeniz çok gördüm ve elyevm de Topkapıda, Defterhanede o defter* 
lerden vardır. Fakat Sultan Mecit zamanında nüfus kaydi için bir oda 

ayırarak tesmiye ettiler ve bilâhare odayı mâliyeye naklile nüfus
müdüriyeti dediler. Fark serapa şekilden ibarettir. Yoksa Türk nüfus 
kaydetmeyi 70-80 senesindir öğrenmiş değildir.

[Tanzimat devrinden yani 1255 den 1300 tarihine kadar Istanbulda 

Ceridehane yahut nüfus müdüriyeti tarafından yapılmış olan 5, 6 nüfus 
tahrirleri hakkında tarihî tenkidi bazı mütalâatı havi olarak İstanbul Şehr 
Emaneti Mecmuasının 1341 de çikan 6, 7 ve 9 uncu sayılarında üç ma
kalem vardır. Bu sırada onlarda okunursa o zamanlarda yapılan sayımlar 
ve sayımların İlmî kıymeti hakkında bir fikir edinilmiş olur.

O makaleler okunursa anlaşılır ki ben Istanbuldaki sayımları ilmî ve 
doğru bulmadım. O. E j

§ İzzettin bey: Diyarıbekir hazînesi tabiri ne demektir? Bu ke
limenin bakî kalan veya Baki efendi kelimelerinde olduğu gibi arapça (bakî) 

şeklinde okunmamasını, bnnun türkçe (bakmak) tan gelen bir sıfat ve (Bakı) oldu
ğunu ve zabıtai maliye memuru manasına geldiğini, hâzineye borcu olup ver
meyenleri hapse ve tedibe salâhiyeti bulunduğunu ve Istaubulda defterdar 
yanında jl namile bu memurların umumuna 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: ismi var. Bu kimdir? Ceva
ben aman dedim. Arandığı halde bulunamıyan şu vesikayı hemen sıhhiye 
ve tıbbiye fihristine yazınız. Bu zat Mısırı ve Suriyeyi imar eden büyük 
bir Türk hükümdarıdır. şahin demektir ve Çin Türkçesidir. Ken
disi oradan geldiğinden böyle demişlerdir. 688 de Ertuğrul Gazi ile aynı 
senede vefat etmiş gibidir. 670 tarihinde Kahîrede dünyanın en mükem
mel tıbbiye mektebini ve hastahanesini yaptıran budur. Burada Osmanlı 
Türklerinden tahsil eden doktorlar çoktur. Meşhur hekim Hacı paşa ile 
Emir Çelebi ise burada riyaseti etibba rütbesini ihraz ile hizmet etmiş
lerdir. Bu zat $amda emir iken gördüğü Nureddin şehit hastahanesini beğe
nerek ve hastalığını oradan getirilen bir ilâçlada tedavi ettirince öyle bir 
hastahaneyi Kahîrede yaptırmağı nezrederek işbu tıbbiye mektebile hastaha-
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neyi kurdurmuştur. Benim Ahiler üzerine yazıp İbnilbatuta Seyehatnamesine 
zeyl suretile neşreylediğim kitapta bu hastahane hakkında uzun uzadıya 
tafsilât vardır, dedim ve rica ettim: Şamda Nureddin şehit, Kahirede 
klavun, kayseriye deŞifaiye ve daha sair mevkilerdeki , jL—, 

lere dair her ne görürürsek en ufak bir vesika da olsa ihmal etmi- 
yelim. Sıhhiye ve tıbbiye fihristlerine geçirelim. Tıb ve sıhhat tarikimiz 
vesikalardan mahrum yaşıyor. İşte bunlar vesikalardır.

§ İzzettin bey İstanbul kadısının bir Arzını gösterdi. Bu kimin dedi. 
Medrese Istanbulda olduğu için müderrislik tevcihini Şeyhülislâma ilâm 
etmek salâhiyeti de onundur. Kadıaskerin salâhiyetleri dahilind olan tev
cihler başkadır. İşte bu İstanbul kadısının İlâmıdır ki, Şeyhülislâm üzerine 
şu işareti koymuş: bu kayde derler. Bu kâ
ğıt Sadarete gider. Zira eski usule göre tekmil ilmi, İdarî, malî ve askerî 
tevcihat Sadarete arzedilip işareti konmadan ihtimali yoktur ki

şer’î, idari ve askerî bir vazife ve memuriyet verilebilsin. Amma sonraları me
selâ maarifin küçük hocalıkları, askerliğin ufak zabitlikleri, mâliyenin ehem

miyetsiz vazifeleri doğrudan doğruya kendi nazırları tarafından tevcih edilirdi 
ki, bu bir kolaylıktan ve Sadareti bu kadar küçük işlerle yormamak esasına 
müstenit doğru bir tefrik idi. Fakat herhangi bir dairenin büyük memu
riyetleri yine Sadarete ve o vasıta ile İradei hükümdariye arz ve 
kaydi alınmadan virilemezdi. işte bu müderrislik te o yolu katetmiştir. 
Nihayet divanı hümayun kaleminden yazılan Beratı ısdar ve merasim ile 
medreseye ita olunmuştur.

Gelelim müderrislik silsilesine! izzettin bey ben nedir? ^1** 
nedir? Bilmiyorum. Bana bir cetvel veriniz, dedi. Yazdım verdim ve 
dedim ki: Medreseyi ikmal eden bir efendi rü’us imtihanına girer. 
Muvaffak olunca müderrislik rü’usu verilir. O vakit şu mertebeden î 

den başlar ve bütün söyliyeceğim derecelerde kalıp tecrübesi 
arta arta son müderrislik payesine çıkar. Nihayet adliyeye yani taşra 

kadılıklarından birine geçer. Müteakiben Edirne, Bursa, Mekke, Mısır kadılık
larına ve en sonrada İstanbul kadılığına ve oradan Anadolu kadıaskerliğine 
yani Adliye nazırının ikinci müsteşarlığına ve daha sonra Rumeli kadıas- 
kerliğe yani birinci müsteşarlığa terfi ederdi. Bunula beraber bu hakikî 
terfi yerine zadegân sınıfına mensup ve medrese tahsilleri gayri kâfi 
hatta gayri mevcutların da bu payeleri aldıkları ve bu yüzden o mükem 
mel ve tedricî silsilenin bozulduğu malûmdur. Şimdi silsileyi görelim.

(Meselâ üç sene burada kalır)



Cevdetin el yazısı
Doktor Süheyl Ünverin hatırat defterine Cevdetin 1337 de yazmış olduğu iki 

s ahife yazının fotoğrafıdır. Bunu hem onun el yazıtına hem de o zamanki fikirlerine 
bir örnek olarak burada bulundurmayı muvafık gördüm.

Doktor Süheyl Ünverin hatırat defteri 4 cilttir. Bu defterlerde 300 ü geçen Türk 

payesidir ¿4 nihayet4-*;»

dan itibaren müderrislerin yevmiyeleri altmış akçedir 
onun için bu silsilelere ^İX-I ‘ ¿5 j*- derler. Darülhadis müdder-

rislerinin yevmiyesi ise yüz akçedir. İzzettin bey bu izahata memnun 

oldu.



Cevdetin el yazısı
alim, mütefekkir san'atkâr ve muharririnin el yazıları ve hatıraları vardır. Eskiden bu 
türlü defterlere ve mecmualara pek ehemmiyet verilir ve çok himmet sarf edilirdi. 
Bunlar adeta yazı ve fikir meşheri idi. Doktor Süheyl bu an ananın son mümessilidir 
denilebilir. Eğer yazı yazınların resimlerini de bir arada bulundurmuş olsaydı . zaten 
paha biçilemiyecek bir derecede olan bu mecmuaların kıymeti bir kat daha artmış olurdu

§ İzzettin bey İbrahim paşa sarayı kimin zamanında yapılmıştır. Bu 
sarayda medresei evvel ve medresei sanı müdderisliği ne demektir? 
diye sordu.

Cevap verdim: İbrahim paşa sarayı şimdiki hapishane ve maliye mah
zeniyle deiterhane binalarını ve askerî dikimhaneyi işgal eden
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cesim dairelerin mecmuundan mürekkep idi. Paşanın yalnız para hâzinesi, 
şimdiki maliye mahzenini teşkil ederdi. Sarayın azamet ve resanetini anlamalı.

İbrahim paşa Süleyman Kanunî vüzerasından Frenk İbrahim paşa den
mekle maruftur. Mısırda da valilik etmiştir. Vefatından sonra sarayı miriye 
alınmış ve şimdiki Kuleli Askerî Lisesi gibi hem lise hemde sanayi 
mektebi haline konmuştur ki boyahane atelyeleri bu sarayın binbirdirek 
üzerine düşen kısmında idi.

Bu sarayın lise, medrese olduğundan bahsettik. Talebesi olan gençlere 
eski kayıtlarda jLU ^lyl derler. Kalabalık olduğundan mektep
iki medreseye ayrılmıştır. Evvel ve sanî.

§ Bulgar dağı ne demektir diye Mümtaz bey sordu.
Selçukiler zamanında Toros havzasında Bulgarlar iskân edilmiş. Bu 

tabir o zamandan kalmadır. Bulgarlar esasen Türktür. Ve burada iskân 
edilenler herhalde Volga nehri kenarında hükümet kurduklarını bildiğimiz 
eski türk ve müslüman bulgarlardandır. Fakat diğer Bulgarlar Rusların 
tesiri altında yaşadıklarından tamamile İslav dilini almışlar ve hıristiyan 
olmuşlardır. Halbuki eski dilleriTürkçe idi.

[Cevdet'in bu mütalaası hemen hemen herkesçe bilinen ve söylenendir. 
Halbuki burada sakin olanlar Volga boyunndan gelen Bulgarlar değil Toro- 
sun Türkçedeadı (Boğa) olduğundan orada yaşayan Türklerde bu dağın adı
nı almışlar, yâni sonraları (Boğa) Bulgara çevrilmiş ve daha sonra bu cihet 
bilinmiyerek Bulgarların nereden oraya geldikleri münakaşası ortaya 
çıkmıştır. Firenkçede bile (taureau) boğa demektir. Arapçası jy dir. 
Gerek boğada, garek jy de bir yükseklik, bir büyüklük mânası 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 hiç bir münasebeti 
yoktur. Zorla Bulgarlara mal etmiyelim. İzmire halk arasında (Gâvur İz
mir'i) denilmesinin ve (Gâvur) tabirinin de Türklerce Rumlara tesmiye 
edilmiş olmasının İzmirin onlara aidiyetine delil getirildiğini sulh masası 
başında işitmiştik. Boğa dağına, Bulgar dağı demekle başkalarının da 
böyle gülünç bir mevkie girmesine imkân ve mahal bırakmıyalıın. O. E.]

§ İzzettin bey; unvanıle başlıyan ve üç satır sonra 4,%

cümlesile biten vesikaya ne diyelim dedi?
j-u ju * i

Ve bu nevi cibayet, imamet, vilâyet çavuşluk, müderrislik, beylerbe-
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yilik gibi divani ve şerî ne kadar mansıplar ve memuriyetler varsa hepsi

nin tevcihinde «-»Ç* verildiği cihetle bunlara (5^ derler-
ki bu kayıtlar mucibince berat yazılır.

Malûmdurki evvelâ bir istida verilir. Sadaret kabul ederse sol tarafa: 
yahut ojjjl diye buyurultusunu

yazar. Bu işaretli kaydı reisülküttap okur. İşte o vakit jlıj yahut 

veyahut defteri denilen deftere tarih ile birlikte emri

yazar. Ve bu sureti bir küçük kâğıda yazarak maiyetindeki berat yazıcı
sına havale eder. İşte bu Rüus tezkeresi veya Berat tezkeresidir. Ve 

¡Itında »ab • işareti vardır. Bunu alan zat onu saklar ve mucibince 
beratı yazıp reisülküttaba verir.

§ Mümtaz bey bir aralık Lir vesika gösterdi î bir yi Boğaz

muhafızı yapmışlar nasıl olur ? Dedi.

Dedim ki: Ingilizlerin teşkilâtı icmalân olsun malûmu alileridir. Bu 
teşkilât eski Türk usulüne pek benzer. Ingilizler askerî vazifelere, berriye 
ve bahriye dairelerine bazan mülki adamları amir ve nazır yaparlar. Bunun 
zararı olmıyor. Çünkü bu makamlarda ayrıca müsteşarlık ve ihtisas kalemi 
heyeti vardır. Muamelâtı ihzar ederler amir ve nazıra yalnız imza etmek 
tenkit eylemek düşer, ihtisas işlerinde erbabının reyini sorar, istişare eder. 
Binaenaleyh nazır ve baş amirin meslek harici adam olmasısının zararı görül
mez. Ingilizler bahriye nezaretine yalnız kalem odasından yetişmiş bir kâtibi 
getirip korlar. Zararı yoktur. Çünkü o bahriye işlerinde mutlaka müste
şarla, erkânı idare 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, hatta dahilden yetişen bir nazır ve amir 
ihtisas heyetini dinlenemezde her şeye burnunu sokarsa felâket doğar. 
Demek ki işin ruhu terbiyededir. Fazilet hakim değilse işin amiri mes 
lekten yetişmiş biri dahi olsa yine işi bozar, faziletli ise meslek haricin
den de gelse ehliyle istişareyi bırakmaz, nizam ve kanun haricinde iş 
yapmaz ve meslek dahilinde olanlardan ziyade hizmet görür.

§ Mümtaz bey bir vesika gösterdi ve iftihar etti. 1127 de Ahmet 
Silisin bir hattı, diyorki: (veziriazamın ayrıca buyurultusu olmadıkça 
fermanı hümayunum dahi sadır olsa amel olunmıya) evet, dedim» hükümet 
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reisi vezirile mukavele etmiş, resmî ahval böyle olsun demiş. Bunu 
nakzederde vezirinin işarına mahal kalmadan hodbehot ferman ısdar ederse 
devlet ve kanun fikri yaşar mı?

Sonra kâtip Münir beye döndüm ve muhtıra defterine yazınız: Bir 
hükümet reisi yapılan kanuna evvelâ kendisi tebeiyet etmeli dedim ve 
Hazreti ömerin kanunu evvelâ kendi oğlunda tatbik ettiğini anlattım, 
mütehassis oldu.

§ Mümtaz bey: Kadıasker tayini de Sadrazamın reyile mi oluyordu? 
Dedi .Evet dedim, son merci odur. Münasip bir kadıasker bulacak olan 
elbete Şeyhülislâmdır. O, sadarete filân zat Anadolu veya Rumeli 
Kadıaskerliğine lâyıktır diye arzeder Buna derler. Sadrazam da

bu işaret muktezasınca tasvip ve zatı şahaneye eder. iradesi
çıkınca meşihat makamına tebliğ eder. Sadaret görmeden ve tasvip ey
lemeden hiç birşey olmaz. Çünkü Sadrazam vekili mutlaktır, diğer bütün 
nezaretler ve dairelerin efendisidir.

§ Mümtaz bey; bir taşra mahkemesinde kısmeti askeriye vazifesini 
gösteren bir vesikayı okudu. Kadıasker Istanbuldadır, taşrada kısmeti 
askeriye ne demektir? dedi.

Kadıaskerlerin evvela askerî, hukuk, eytam, şüheda, vakıf, miras ve 
nafaka gibi hususata baktıklarım ve bundan başka alelumum kadılıkların 
tevcihini, kuzat ilâmlarının temyiz ve nakzının kendilerine ait olduğunu, 

taşra mahkemelerinde ayrıca kassamı askerî yoksa doğrudan doğruya mahkeme 
tarafından kassamlık yapıldığını söyledim.. Memnun oldular. Netice şudur- 
ki: Anadolu ve Rumeli Kadıaskeriikleri Adliye nazırının yani Şeyhislâ- 
mın iki müsteşarı idiler ki zamanımızda mahkemei temyizin reisi evvel 
ve sanisi demektir.

§ Alâettin beyefendi dedi ki: görüyorum ki kadıların ilâmları bir 
hükmü tazammun etmiyor. Ediyor amma sadrazam emir ve tensip ederse, 
cevap 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 nazırlara veya Sad
razama takdim ettikleri «tahrirat ve maruzat» kabilindendir ki elbete ve 
elbete tensip veya reddi mafevk makamın reyine muallaktır. Ve nasıl ki 
sonlarında çok defa «böyle mütalea kıhnmışsada, tensip edilmişsede yine 
rey efendimizindir» kabilinden cümleler geçer. Fakat kadıların bu nevi 
ilâmlarına tanzimatın ikinci devresinden itibaren tesadüf edilmez. Çünkü 
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bu devreden itibaren mülkî ve İdarî vazifeler artık kadılardan alınarak vali ve 
mutasarrıflara devredilmiş ve kadılara yalnız (nikâh, miras, vasiyet) gibi pek 
mahdut vazifeler bırakılmıştır. Ve işte bu devirden itibaren kadıların ilâmları 
yalnız mesaili şer’iye üzerinedir. Ve hükmü mütazammındır. Halbuki mülkî 
ve İdarî vazifeleri ifa ettikleri zaman iki nevi ilâm yazarlardı. Biri; vali 
ve mutasarrıfların tahrirat ve maruzatı kabilinden olanlar öteki yalnız 
mesaili şer’iyeye dair bulunanlardır. Evvelkiler bir hükmü mutazammın 
değildir, Sadaret tensip edinceye kadar. Halbuki İkinciler sırf şer’î mese
lelere dairdir ve birer hükmü mütazammındır. Ve Sadaretten müstakildir 
meğerki ilâm vesaireye ait olsun. O vakit bu ilâmlâmlar yine Sadarete 
irsal ve iradei seniyeye arzolunurdu.

§ Izzeddin bey sordu; Nureddin Şehit kimdir? Tımarhanesi varmış. 
Dedim ki Nureddin Şehit: Müverrih İbnülesirin şahadeti vecihle Hülâfayı 
Raşidinden sonra İslâm aleminde en âdil ve en büyük idare adamı olan 
bir hükümet reisidir ve türktür. Meşhur Selâhaddini Eyyubînin efendisidir. 
Ve Mısır fethine onu yollayandır. Bütün menahiden nefsini temizleyebil
miş bir şanlı kahramandır, ilim adamlarına hürmeti dillerde destandır. 
Islâm aleminde onun bimaristanı darüşşifası kadar tıp alemine tesir yap
mış ve en meşhur doktorları toplayabilmiş bir müessise, onun zamanına 
kadar yoktu. Ben ahiler üzerine yazdığım kitapta bu zattan ve mezkûr 
bimaristandan bahsettim. İçinde hizmet eden doktorları da o devrin 
hekimlerinden İbni ebi Usaybianın tabakatületibbasından birer birer 
çıkardım. Ve ayrıca neşreylemek niyetindeyim, timarhane deliler hasta- 

hanesi manasına değildir. Kelime farisidir jb— jb binaenaleyh bu bimaristan 
da doktorluk veya sair cihete dair geçen vesikaları hemen «sıhhiye» 
fihristine nakledelim.

§ Kitapçı Raif Efendinin okunmak üzere bana verdiği tarihî bir mühii- 
rü dört gün düşünerek bugün lehülhamd hallettim. Bizim azadan Hacı 
Haşım bey; hem şair, hem mühürlerin girift yazılarını okumakta cidden 
mahir olduğu halde halledemedi. Çok şükür hallettim:

■ i »I—»

Bu mühür; Dulgadır oğullarından meşhur şah Budak’ındır ve hakikaten 
nadir bir tarihî mühürdür. Haşım bey iltifaten dediki; hakikaten muvaffa
kiyet. Bunu okumak nim keramettir. Bende Haktaalâya sena ederek 

Çok sevindim.
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[Dilimizde Atalar sözü olarak kullanılan:
Ko desinler şah budadın bağı var

Mısraı bu zat için söylenmiştir Anlaşılan bunun bir hükümdara ya- 
raşamıyacak derecede ufak bir bağı varmış ki bir halk şairi t öyle de
miş. Fakat bir çok atalar sözü gribi bunun da nereden çıktığını ve niçn 
söylediğini, bilhassa ( şah budak ) in kim olduğunu bilinmeyerek:

Ko desinler Şahın bu dağda bağı var
Gibi yanlış, vezinsiz ve manasız bir şekilde söylenir ki doğrusu 

budur. O E.]
§ İzzettin bay sordu; Jjl*— MLU» nedir?

Dedim ki: Sultan Mahmudun yeniçeri teşkilâtını lağvından sonra bütün 
memurlar için maaş usulü konulduğu malûmdur. Bu usulden evvel süvari 
ve piyade yetiştirmek üzere köyler, nahiyeler, sancaklar, vilâyetler derece 
derece yayabaşılara, zaimlere, sançak beylerine, beylerbeyiler arazi 
taksim edilir ve şu kadar süvari ve piyade yetiştirmek üzere mezkûr 
zatler memur edilirdi. İşte bu usule göre süvari ve piyadelerin birbir tak
simatını, adlarını, vefat, azil, nasp, veraset gibi muamelelerini kayit ve 
takip ve miraslarını defterlere tesbit eyliyen kalemlere (mukabelei süvari 
ve mukabelei piyade) derlerdi. Tabiî bu kalemlerin de diğer kalemler gibi 
reisleri, baş halifeleri, muavin, mümeyyiz, kâtip ve şakirtleri vardı Ve 
meşhur Kâtip Çelebi mukabelei süvari kaleminde ikinci halife olarak 
tarihlere geçmiştir. [Avrupalıların hacı kalfa demeleri de bundan ileri 
gali. — O. E.)

Tevcihat defterlerine bakınız. Şimdiki teşkilâtla mukayese edilse 
umum süvari dairesi müdürlüğü olan bu idare tabiî peh mühim idi..

§ İzzettin beyefendi pek mühim bir mesele sordular:

nedir? Ve askerî ahkâm diye kadim vesikalarda geçen tabir ne manadır?
Dedim ki: Bu hakikaten mühim ve manasını bilen de azdır. Ruznam- 

çei askeri; derhal hükmedildiği gibi askerî işlere ve binaenaleyh ordu 
hususatına dair kayıtları değil kadıaskerlik kalemine muhavvel 
olan umuru adliye, kazaiye, vakfiye ve idariyeye dair işleri tedvir eden 
kalemin adıdır. Bazan o kalemin defterine dahi ruznamçei askeri derler. 
Malûmu alileridir ki vaktile kadıaskerlik makamına da birçok evkafın 
nezareti terkedilmiştiki bunlara dair davalarla ahkâm ve muhasebat ka- 
dıasker maiyetindeki kalemde kayıt ve zaptedilir, beratlar dahi kadıas- 
kerlik makamından yazılıdır. Bunlara (Askerî berat) derler. Tahattur 
buyurulur mu? Bir zamanlar evkaf dairesinde çalışırken odanızda bir
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sual irat buyurmuştunuz : Ankaradan soruyorlarki vaktiyle Mâliyeden 
yazılan fermanlara dair sizde ne gibi kuyut var? Ben şaştım. Hiç maliye 
ferman yazar mı? Ve yazmış mı? Fermanları divanı hümayun kalemi ya
zar dedim.) Demiştiniz. Bendenizde kemali hürmetle cevap vermiştim ki 
hayır; divanı hümayun malî işlere dair fermanların tahrir ve ısdar ve kay
dını defter darlığa terk ve tevdi eylemişti. Eskidenberi öyle yazılmıştır. 
Rastgelmemişsiniz. O vakit memnun olmuş bendenize dua eylemiştiniz. 
Ve yine o aralık askerî ruznamçenin böyle herkesçe pek malûm olmıyan 
bir (teşkil) olduğunu arzetmiştim. İnşallah (Türk vesikalar* tarihine 
methal) ünvanlı eserim biterse bu, Türkiyenin tekmil hazinei evrak tarihine- 
de pek kıymetli bir rehber vazifesini görecektir. Orada bu, pek malûm 
olmayan tarihî teşkilâtı tafsilan anlatacağım. İzzettin Beyefendi pek ha
yırhah ve mütevazı zatlardandır. Bu eserimin ikmali için de hayır 
dua etti.

§ İzzetttn bey sordu: den başka ruznamçe var mıydı?

Cevaben dedim ki : Ruznamçe muhasebe kelimesinin müteradifi gibidir. 
Ruznamçe tabiri Sultan Hamidin avail saltanatında dahi vardı. Tophane 
ruznamçecisi, matbaai âmire ruznamçecisi gibi.

Bu tabir terkedilinceye kadar her dairenin muhasebe odasına ruznamçe 
odası derlerdi. Binaenaleyh yeniçeri dairesinin, bahriye dairesinin, meşi
hat dairesinin... ilâh ruznamçeleri ve ruznamçecileri vardı. En meşhur 
maliye ruznamçecileri idi ki ruznamçecii evyel ve ruznamçeci sanî nami- 
le ikiye ayrılırdı. Askerî ruznamçeye olsun diğerlerine olsun evhaf ku- 
yudu da yazılırdı O şartla ki o daireye müfevyaz evkaf işleri bulunmuş ola..

Evkaf; nezaret namı altında bir daireye toplanmadan evvel muhtelif 
şubeler evkafın birer kısmını idare ederlerdi. Askeri 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 vakıfın bundan bahsetmiyerek meselâ mâliyede 
Anadolu kalemine müracaatla orada da mukayyet evkat üzerinden yeni 
berat alması ihtimali olurdu. Böyle vakalarda görülmüştür. Onun içindirkı 
daireler vakfa veya başka bir cihete ait bir karar veya terkin oldumu- 
diğer alâkadar dairelere de (ilmühaber) yani malûmat varakası verirlerdi 

ki yanlış olmasın diye.
§ Mümtaz bey; bir ermeni askere gitmiş, esir olmuş bu nasıl şey? 

dedi. Cevap: Sultan Mecit zamanında kurai askeriye nizamnamesinin 
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neşrine kadar eski türkler askerî külfeti Hıristiyanların da üzerine yük
lenmişler, onları da (silâh müstesna) tekmil askerî hizmetlere kullanmışlar* 
dır. Yazıkki tanzimat kanunları hıristiyanları bütün külfetlerden kurtarmış, 
tekmil zahmetleri türk ve müslümana yüklenmiştir. Bu meçhul hakikati 
bu gün dostlarıma izah eylemeğe muvaffak olduğumdan Cenabıhakka 

şükran ve niyaz ettim.

§ Rıfat bey; Tekir dağında Behram reis mahallesinde ahali idaresine 
bırakılmış bir vakıf hayrat akçasına dair ahali ağzından yazılmış istidayı 
verdi. Hususî kısımda sarılı zarfta sakladım. Rıfat bey bune mühim halk 
teşkilâtı dedi. Dedim ki bu, eski türklerin en mühim umdele- 
rindendi. Halâ Edremitte caridir. Hayrat sahipleri yalnız mahalle ahalisi 
tarafından intihap edilecek bir heyet eline bir mikdar para vakfeder. Bu 
para dulların, yetimlerin körlerin iaşesine ve mahalleye isabet eden 
angariye vergilerinden halkı korumağa, fakir çocukların terbiye ve talim 
masrafına karşılıktır.

Türk ve İslâm ruhunun en ulvî teşkilâtındandır. Istanbalun, Edirnenin 
Konyanın, Bursanın en mühim mahallelerinde bu teşkilât vardı. Her eski 
müessise gibi bunun da tahribine çalıştık. [Avariz akçası ve avarız 
vakfiyesi denilen müessesidir. Bunun hakkkmda Türkiyede şehirciliğin 
tarihî inkişafı adındaki eserimde uzun izahat vardır. O. E ]

§ Mümtaz bey; sefirler türkiye hükümetine yazdıkları notalar veya 
tahriratlara diye imza üstüne bir sıfatı teşrifiye ilâve ediyorlar. 
Ne dersiniz? dedi.

Evet! dedim bir çok vesikalar bunu gösteriyor Kuvvetli olduğumuz 
zamanlar ecnebî süfera bize böyle bir hürmet gösteriyorlardı. Şerefimiz 
kaybolunca kaldırdılar.

§ Mümtaz beyle eski kadıların valileri tenkit ve İstanbula onlarınah- 
valini ihbar vazifesi de olduğunu konuştuk. Diğer taraftan vergi ve nark 
meselesini de görüştük. Ben dedim ki : yüz şendir bizim hükümetimiz 
esnafa fena muamele ediyor, reylerini almıyor. Halbuki eski kadılar yani 
valiler ve mutasarrıflar yerlerinde olan hâkimler bir vergi, b’r nark 
meselesi çıkınca hemen piyasa adamlarını yani esnaf kâhyalarım, yiğit 
başılarını toplar, kcnacak verginin tüccarı, fukarayı ezmeıresi için ne 
miktarda olması lâzımge’eceğini istişare edeıdi.

§ Rifat bey dedi ki: İki arapça ariza gcrdüm. Bu anlatır ki devlet; 
arap lisanile de divara ariza kabul ediyor. Dedim ki bütün mahalli lisar- 
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laria kıbul ederdi ve divandan Bulgar, Sırp, Rum, Alman... ilâh dille- 
rile sadır olmuş evamir çoktur ve bir kısmı da mahfuzdur.

§ Mümtaz beyefendiye ; belediye nizamatı bizde halkın teşebbüsünü 
kırdı ve bütün medenî teşkilâtı hükümet vasıtasile yapmak temayülüne 
yol açtı demiştim. Anadoludaki müşahedeleri de bunu teyit ettiğini an
lattılar. Misal olarak bizim Çemişkezek kazasında (yol, mektep, çeşme, 
câmi) hep halk tarafından yapılmıştır ve yapılırdı. Oradan yetişen bir 
vali kasabaya hizmet zannile ve hükümet parasile bir mektep yaptırdığı 
günden itibaren halk bütün imar ve muavenet işlerinden vazgeçti dediler

Mümtaz beye dedim ki: Eski valilerden bir hayli zevat tanırım. Hepsi 
bu fikirdedirler. Ezcümle Mehmet Ali Ayni bey der ki : Belediye niza- 
matı halkın icraatına her yerde engel olmuştur.

Benim kanaatim şudur: Türk münevverleri kat’iyen Avrupa medeniye
tinin mahallî ve millî ruhunu anlamamışlardır. Anlıyanlar da söz dinlete- 
memişlerdir.

Bizim Aurupadan aldığımız nizamlar daima eksiktir ve şuurşuz taklittir. 
Mahallî ahvala ekseriya uymıyan şeylerdir. Biz gûya en çok Fransız teş
kilâtını taklit ettiğimiz halde onları da daima (natamam) ve (makûs) ola
rak icra eylemişizdir. Fazla olarak eskiden halkın hükümet yardımı 
olmadan kendi iman ve parasile yaptığı hayrata 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 ser
vetten de mahrum kalmıştır. Bu, Türk terbiye ve teşkilât tarihini yazacak 
olanların düşünmesi lâzım bir noktadır. Bizim hocalarımız ekseriya bunu 
mevzuubahs etmiyorlar.

Türkiye belediyeleri hakkında zarurî bir izah

Birisi valiliğe kadar çıkmış büyük ve tecrübeli bir idare adamı, öteki 
eski teşkilâtımıza vukufunu şu yazılariyla göstermiş yüksek bir tarihçi 
olan bu iki zatın belediye hakkındaki mütalâaları — afivlerine güvene
rek söyliyeceğim — hiçte hakikata uygun değildir.

Bu memlekette belediye kadar hor ve hakir görülen, ayni zamanda 
kendisinden herşey istenen ve beklenen fakat buna mukabil pek az hakkı 

ve salâhiyeti tanınmış olan bir müessise yoktur diyebilirim.
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Bir yandan eski hükümetlerimiz; belediyeleri varidat ve selâhiyet 
hususlarında lâzım olduğu derecede ikdar etmiyerek, bilâkis ellerini, kol
larını bağlıyarak bu halde yürümesini istemiş; bir yandan da halk; bele
diyeye hizmet mukabili olarak verdiği tenviriye ve tanzifiye ücretinden 
başka doğrudan doğruya esaslı bir vergi vermediği halde ondan şehir ve 
kasabaların cennete çevrilmesini istemiş ve halâ da istiyor. Bu doğru 
mudur? İnsaf ile düşünmelidir; biraz izah edeyim:

Bütün dünyada her memlekette bir (hükümet) birde (mahallî idare) yan» 
(belediye) bulunduğunu herkes bilir. Halbuki bizde de bir (hükümet) bu
lunduğu halde mahallî idare yani belediye işini gören müessise ıbir) 
değil; evkaf, hususî idare ve belediye olmak üzere (üç) dür. Bu (teslis) 
ne zaman (tevhit) edilir, daha açıkçası (üç), (bir) e indirilir ve esasen 
belediyelere ait olduğu halde öteki müessiselere verilmiş olan haklar ve 
selâhiyetler — tabiî varidatlarile birlikte — belediyelere devrolunursa 
ancak o zaman hükümet de, halk ta garpte olduğu gibi belediyelerden iş 
isteyebilir ve belediyeler yapmazlarsa bu türlü tenkitlere girişir.

Maksadımı biraz daha izah edeyim :
Garbin müterekki ve medenî memleketlerinde belediyelerden bekleneni 

su, mektep, kütüphane, aşhane, hastahane, darülâreze, nakil vasıtaları, 
kabristan, hatta mabet gibi umumun işine yarayan müessıseler bizde 
asırlardanberi evkaf tarafından idare olunmaktadır. İlk zamanlarda bu 
müessiseleri hayır sahipleri yapmışlar ve asırlarca halk da bunlardan 
parasız istifade etmiştir. Fakat bir asırdanberi Evkaf idaresi bu müessi
seleri ıslah ve tecdit ederek halkın bu asra göre de istifadelerini temin 
etmek lâzımgelirken bunu yapmamış; bununla beraber halk evkaftan birşey 
istemiyerek bu müessiseleri yeniden ve hiç yoktan yapmasını belediye
lerden istemiştir.

Yine garbin müterekki ve medenî memleketlerinde herkes bilirki kü
çük çocukları okutmak ve buna mukabil halktan bir vergi almak beledi
yelere verilmiş vazifelerden ve haklardandır. Halbuki bizde tanzimata kadar 
bu vazife ve hak evvelâ evkafa, sonra hükümete ve daha sonrada hususî 
idareye verilmiştir. Yani bugün bizde ilk mekteplere belediyeler değil 
hususi idareler karışır ve maarif vergisini de o alir.

Yine garbin müterekki ve medenî memleketlerinde herkes bilirki şehir 
ve kasabaların yollarını yapmak vazifesi ve bunun karşısında halktan bir 
vergi almak selâhiyeti belediyelere aittir. B>zde ise filhakika şehir ve 
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yapmak için halktan vergi almak selâhiyeti de kabul edilmiş ise de bu 
selâhiyet ve hak hükümete ve hususî idareye bırakılmıştır. Binaenaleyh 
hükümet ve hususî idare halktan aldığı yol vergisinin on parasını bele
diyelere vermez. Bununla beraber halk yol yapılmasını yine belediyeler
den ister.

Şu halde hükümetlerimiz; garbın belediye sistemini alırken o beledi
yelerin vazifelerini ve mükellefiyetlerini aynen kabul etmişler fakat bu 
vazifeleri yapmak için halktan alınacak vergi hakkını ve selâhiyetini ya 
Kendileri üzerinde bırakmışlar yahut hususî idareye tevdi 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 matbuat başta olmak 
üzre bütün halk ve bütün münevver geçinenler çatacak, hınç alacak kim
seyi bulamadıkları veya hükümete birşey söylemeğe cesaret edemedikleri 
zamanlara belediyeyi dillerine dolamaktan başka birşey yapmazlar, bu 
türlü mütalâalar yürütürler. Şu halde izah ettiğim bu vaziyet karşısında 
1 ürkiyede belediye vardır ve ondan da iş beklenir denilebilir mi? Asla 
denilemez.

Yirmi, yirmi beş, senedenberi bu mevzu etrafında ciltlerle yazılar yaz
dım. Bu hakikati istediğim derecede bilhassa münevverlere duyuramadım. 
Burada ise kendimi yoracak değilim. Ancak rakkamın belagatı beni sahi- 
felerce yazı yazmaktan müstağni kılacağı için söyliyeceklerimi birkaç 
mukayeseli rakkamla teyit etmekle iktifa edeceğim:

1928 senesinde Dahiliye Vekâleti Türkiyede bulunan 641 belediyenin 
irat ve masraflarını gösterir bir istatistik yaptırmış hatta bu istatistiki 
benim nezaretim ve mesuliyetim altında bastırtmıştı. Bu istatistiğe göre 
1 ürkiyedeki 641 belediyenin bütün varidatı 22,000,000 liradır.
Bu yekûnda en yükseği Istanbula düşen 6,000,000 lira olduğu gibi 30 
liraya kadar varidatı olan belediyelerde vardır. O zaman İstanbul belediye 
Mecmuasile neşretmiş olduğum bir makalede Türkiye belediyelerinin bu 
varidatını garp hükümetlerinden birisinin ki ile değil garbin büyük şehir
lerinden birisinin varidatile mukayese etmek istemiştim. Ve bunu Nevyork, 
gibi Londra gibi pek büyük şehirlerle değil, hatta Berlin ve Paris gibi 
lerle de değil; ancak İstanbul kadarnufusu olan fakat onun üçte biri dere 
cesinde bir sahayı işgal eden Marsilya belediyesinin bütçesile karşdaştıra- 
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bilmiştim. Marsilyanın o seneki varidatı bizim paramızla 22,000,000 
lira tutmakta idi. Şu halde Turkiyenin 641 şehir ve kasabanın bütün 
varidatı Fransanın bir (tek) Marsilya şehrinin varidatina tekabül ediyor. 
Marsilya belediyesi; senelerden değil asırlardanberi çalışarak şehri imar 
etmiş, bütün medenî, sıhhî, İktisadî ve bediî müesseselerini; yollarını 
kaldırımiarinı yaptırmış olduğu halde şimdiki varidatı yapılan işlerin ve 
müessiselerin idaresine ve mamuriyetinin idamesine bile yetişemiyerek 
milyonlarca lira borca bile girmiştir. Şimdi insaf edelim: 1 ürkiye 
şehirleri ve kasabaları böyle midir? 641 şehir ve kasaba herşeyi yeniden 
yapacaklar ve idare edecekler değil midir? Fakat ne ile? Ancak Fran- 

sanın bir tek şehrinin varidatı kadar bir para ile!

Okuyucuların insafını ve belediyeye şefkatini biraz daha celbedebil- 
mek için birkaç rakkam daha söyliyeyim: Parisin, Berlin'in belediye vari
datı 4 ile 5 yüz milyon Türk lirası arasındadır. Londranın ve Nevyorkun 
ki ise akla hayret verecek derecededir. Meselâ Nevyorkun bir senelik 
varidatı Türkiyenin 641 belediyesinin 36 senelik varidatı mecmuuna yani 
22,000,000 X 36 = 792,000,030 liraya tekabül etmektedir. Nasıl buldu
nuz? İşte ancak bu türlü belediyelerden şehir ve kasabalarının cennete 
çevrilmesi beklenir. Bizimkilerden değil.

Mümtaz beyin eskiden ahalinin yaptığından bahsettiği mekteplerin 
vesair müesseselerin yapılması ve idare edilmesi şekline gelince: bunun 
hakkında söze girişsem çok uzayacaktır. Okuyucular bu mevzuu «Türki- 
yede şehirciliğin tarihî inkişafı» adındaki eserimden takip edebilirler.

Teşekkür olunur Cumhuriyet hükümetineki yeni bir belediye kanunu 
çıkarttı ve belediyelerin mevkiini yükseltti;

Evkafın üzerinde bulunan su ve kabristan işlerini belediyelere verdi;
Medreseleri ve tekkeleri hususi idarelere, Istanbulda belediyeye 

devretti:

Belediyelerin varidatından yüzde beşini alarak bir belediyeler bankası 
açtırdı;

Emlâk ve arazi vergisini hususî idarelere, Istanbulda 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 
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bıraktı. Fakat garp belediyelerine kıyas edilirse bunlarda kâfi değil. 
Hükümetçe daha şunlann da yapılması lâzımdır:

A; Gördüğü vazifeler itibarile belediyeden başka birşey olmayan 

Evkafı kâmilen kaldırır; bütün hukuk ve vecaibile, bütün: irat ve akaret
lerde birlikte belediyeye verir;

B, Yine gördüğü vazifeler itibarile belediyeden başka birşey olmıyan 
hususî idareyi Istanbulda olduğu gibi dedeğil büsbütün, kayıtsız ve şartsız 
olarak belediye ile birleştirir;

C; Garbin müterekki 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 tama
men şehir ve kasabalar halkından alınan yol vergisinin hiç olmazsa yarı
sını belediyelere terkeder;

Ç; Yine garbin müterekki ve medenî memleketlerinde belediyelerce 
alınan 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 vasıtalarım yapmak ve işletmek hakkını belediyelere verir;

se ancak o zaman Türkiye belediyeleri halkın arzu ettiği hizmeti — garP 
belediyeleri derecesinde olmasa da — bize ğöre yapablir. Yoksa paraca 
kudretsiz, frenkçe ifade ile initiative de, selâhiyetsiz ve bunlar
dan dolayı halk karşısında haysiyetsiz kalmış olan Türkiye beledi
yelerinin 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 ruhiyle beni taltif etti ve dedi ki» çalış
manızın tarzına bakıyorum. Yalnız vazife hissi bu mühim işleri görmeğe 

kâfi değildir, diyorum. Sizde ayrıca aşk var.
Teşekkür ettim zahmetlerimin böyle taıtifkâr bir zat gözünde kıymeti 

olabilmesine sevindim.
S Kâtiplerden bir .....  vardırki işinin aşıkıdır. İstanbul kitabelerini en 
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iyi tesbite muvaffak olan üç beş zattan biridir. Bizim tasnif heyetindemiimtaz 
şekilde çalışır. En tozlu vesikalar arasında göze gö rünmiyen veya takdir 
edilemiyerek kalan vesikaları çıkarır. Tozdan elbisesi mahvoldu. Hademeye 

elbise yaptığımız esnada bu zata da ayni masrafla elbise yaptırdık. Halbuki aza- 
dan ...  pek ziyade merak ederek bu işin dibine darı ekmek istemiş .... el
bise yapılır mı ? demiş. Zavallı ... bunu işitmiş çok üzülmüş. Be mübarek 
zatler şu fakire bir hizmet ve yardım yapalım dedik. İşiniz gücünüz yok 
mu ki bu işe merak sardınız ve zavallının kalbini kırdınız. Bu iş şayet 
mes’uliyetli bir iş ise size ne ? Reisiniz var. Hazinei evrak âmiri Musa 
bey var. Bunlar münasip görüp yaptırmışlar, size ne düşer? Hem bu 
yardım bir zengine değil, bir fakire ve pek namuslu bir fakir kâtibe 
yapılmış. Yerine masruf Değilmi ki telâş ettiniz? diyerek benim gibi 
düşünmiyen arka daşları teskin ettim, onlar da iyi kalplidirler. Hakikati 
anlarlar, diye cevap verdim.

§ Yapılan hülâsaların ve müsvettelerin isimleri aşağıda mezkûr mübeyyiz- 
lerin iyice okumaları ve anlamadıkları yerleri bana ve azaya sormadan kütük
lere geçirmeleri için def’atle emirler verdim. Ve buna rağmen iki senedir 
yaptıkları imlâ hataları ve dikkat etmiyerk aynen yazıverdikleri düşük 
ibareler üzerine defatle nazarı dikkatlerini celbettim. Faidesini görmedim.

Ehliyetsizleri azle gelince: bunada imkân yok, çünkü mültemisdirler. 
Ve şikâyet edilincede (adam sende daha hafif bir işte kullan) diyorlar. 
Demek ki üç mübeyyiz, ....... beyleri atmağa imkân yoktur. Doğrusuya
iki yıldır berabar yaşadığım ve başka sahalarda kıymetleri bulunan bu 
insanları atmakta zulümdür. Ve elimden gelse yine yapmak istemem. Lâ
kin beride (ilim, tarih, devlet, millet işi) kalıyor. Bu zatlar benim şim
diye kadar ibarelerin sebk ve rabtına dair kardeşçe ve insanca verdiğim 
izahati ve numuneleri kavrayacak kadar (lisan ve üslûp işlerinden) beh- 
redar olsalardı neiyi olurdu.

Bu gün .... beye yine insanca ihtar ettim. Tebyiz ettiğiniz müsved
deleri kütüklere dürüst geçiriniz, halbuki sizin ve arkadaşlarınızın tebyiz
leriniz o şekildedirki yeniden kütükleri benim tashih etmem icab ediyor. 
Kütükler zenci saçına dönüyor. Bir çoğunu tashihe vakit bulamadığım için 
halile bırakıyorum. Ne fena! dedim bu sözüme mukabil şöyle söylemesinmi?

(Aza beyler daha itina ile müsveddelerini yaparlarsa bizde kurtuluruz) 
Dedim ki mübeyyizlerin vazifesi bir değil ikidir: beyaza çekmek ve azala- 
rın müsveddelerindeki ibare ve sebk ve rabt hatalarını düzeltmek. Cevap 
verdi. Biz o kadar yapabiliriz, daha mütehassıs olanlar tashih etsinler.
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Kavga etmek, hakaret eylemek, ve hakaret görmek doğru olmadığından 
artık dedim ki A .... bey! işte Türkiyenin işleri her yerde ve her za
manda vazifesine ehliyet peyda edememiş olanları kayırmaktan 
dolayı asırlarca berbat gitmiştir. Ve halâ öyle. Bizim tarihî vesaik he
yetine olsun eski yazıları 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 adî ibare hocalığı etmekle vakit geçi
riyorum. ¿ıj

Mübeyyizlere def’atla dedim ki: Mesuliyeti müsvedde yapanlara 
tahmil etmeği kabul etmem. Sizin vazifeniz aynen kopyadeğildir. Tarihî 
vesaik heyetinde böyle bir şey çok tuhaf olur.

§ Bu gün büyük bir azap içindeyim. Devletin koskoca tarihî vesaik tasnif 
heyeti içinde hülâsa müsveddelerinin sarf, nahiv ve mantık noktaların
dan düşük kalmış, farkına varılamamış cihetlerini aramak, doğruca teb
yiz etmek ile memur olan mübeyyiz ve mukabelecilerin ekseriyetle imlâ 
yanlışları yapmalarından, üst ve alt tarafları birbirini tutmaz cümleleri 
tashih etmiyerek olduğu gibi kütüğe geçirmelerinden pek müteessirim. 
Bu hallere bakdıkça bazı arkadaşların millî dil ve uslûb hakkında ne 
derin bir fakr içinde olduklarını görüyorum.

17 Şubeye ait ve yedi yüzü mütecaviz müsveddelerin mübeyyizlerce 
farkına varılamıyan düşüklüklerini, rabıtasızlıklarını tashihe uğraşmakla 
geçen ömrüme acıyorum ve hepsini tetkik ve tashih imkânı olmadığından 
bir kısmı olanca yanlışlıklarile kütükte kalıyor. Yarının adamları bu mesu
liyeti bana yükletmesinler. Çünkü vesaik tasnif heyetini ben teşkil etme
diğim gibi ehliyetsizleri de ben tayin etmedim. Her kütüğü kimler tebyiz 
ve tashih ile mükellef ise yazılarından bellidir. Mesuliyet te onlara aittir.

Ben nice zamanlar çocuk okutur gibi ibare yanlışlıklarını, rabıt hata
larını ihlâs ile gösteriyorum. Fakat ne faide! Ummumî lisan seviyesi ve 
hars fakir! ben ne yapayım!

Numune olarak defterime bir kaç bozuk ibare alıyorum. Nasıl olupta 
yaşlı başlı mübeyyizlerin bunları göremediklerini tayinden acizim.

8 Bu gün muallim Kilisli Rıfat Efendinin yerine tayin edilen eski 
Şurayı Devlet muavinlerinden Haşan Mücteba bey bizim heyette işe 
Başladı. Benim usulüm; her zatı bir kaç gün işe alışmak üzere idmana 
davettir. Heyette tasnif usulünün birkaç umdesi olduğunu izahtan sonra 
eline bir çok vesikalar verdim. Hangilerini hal ve kıraat edemezseniz
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toplayınız, akşamları bana tevdi ediniz, ben ferdası günü sizinle baş başa 
verir halle çlışırım dedim.

Benim bu divanî ve siyakat yazılarile ülfetim yok. Eski Sadaret, 
deftardarlık teşkilâtını, tahrir usullerini, Darüssaade ağalarile Defterdarlar, 
Sadırazamlar ve Valilerin kendilerine has rumuz, pençe ve sah işaret
lerini bilmiyorum dedi. Dedim ki: bu vesikaları istanbulda halle me 
rak etmiş 10 adam yoktur. Biri lehülhamd bu fakirdir. 21 sedir binlerle 
vesaik gördüm. Ve haynhahım. Aşıklara yardım ederim. Tedricen öğre
nirsiniz, Allah muvaffak etsin.

§ Haşan Mücteba bey ile bugün de vesikalar özerinde konuştum. 
Sadırazam telhisi nasıl olur numuneler gösterdim. Şuda Hattı hümayun
dur dedim. Eski ayların rümzunu unutmuşlar hatırlattım.

Şu vesile ile arzedeyim kıl devlet hizmetinde bulunmuş pek çok 
zevat tarihî vesikaları halden acizdirler, şu vesikaları Cenabıhakkm lûtlile 
ortaya çıkarıpta heyet teşkiline yol açtığım için ilelebet müftehirim. Heyete 
gelen zatlarda pek çok cihetleri öğreniyorlar. Memnundurlar. Hele dört 
genç çok müstefit oluyorlar.

§ Bu gün bir kâtibe şu tezkereyi yazmağa mecbur oldum :

Amirin maiyetini zaman zaman teftiş etmesi lâzımdır. Bugünkü tefti
şimde sizin saat onda geldiğinizi gördüm. Resmen afdilemeğe bile lüzum 
görmediniz. Bu verdiğim emre muhaliftir. Sonrada bu: saçı, sakalı vazife 
uğrunda ağarmış ve devlet görmüş büyük zatlar karşısında bir genç için 
ayıptır. Gençler devlet işini çocuk oyuncağı değil bir çok keyiflerin feda 
edilmesi lâzım bir ocak diye telâkkiye alışmak şarttır.

Resmî hayatın neler istediğini daha ilk günü söyledim. Amma en mü
himlerinin bir ikisini tamamile unutmuşsunuz. Biri budur : Müdür, Reis 
her kimse masa başına gelince nezaketen biraz ayağa kalkarlar. Ticaret
hanede böyle olmıyabilir. İkincisi : Amirin tayin ettiği saatten sonraya 
kalındımı resmen itizar şarttır. Üçüncü, teneffüs zamanı çalışılmaz, meğerki 
âmir izin versin. Dördüncüsü : Kıyafet itidal ve sekinete uygun olmalıdır.

Diğer bir memura da şunu yazdım :
§ Bir resmi dairede hizmete alınanlar bâzı kaidelere riayete mecbur, 

durlar. Değil sizin gibi gençler, ihtiyarlar bile. Sizin tayin ettiğim za
mandan sonra odada yemek yemeniz, gerek âza ve kâtiplerin, gerek 
kendinizin rahatım selb eder. Onlar sigara içecekler, gülecekler, eğlene
cekler. Zaten ciğerleriniz hafif, bir taraftan bu pis dumanı yutmak da 
var. Ben istediğim vakit yerim, diyemezsiniz. Çünkü her şeyin bir sırası var.
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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 zamanile beraber 
olamaz. Bu en basit bir terbiye icabıdır. Taraklanırken Avrupalı kadınlar 
bile resmî dairelerde böyle yaparlar kızım.

§ Bizim odaya elinde sigara, giren bir mühendisin haline taaccüp 
ettim. Kâtip Alâaddin bey vasıtasile ihtar ettim ki resmî bir odaya böyle 
girmek caiz değildir.

Mümtaz beyefendi ile bu meseleyi konuştuk. On yıldır umumî âdap 
iflas etti. Mektepler var ki bazı talebenin elleri arkalarında olduğu halde 
mektep müdürlerde beraber fotoğraf çıkarttıkları görülüyor. Müdürlerin 
hepsi lâkayt desek doğru değil, aralarında ağır başlı ve bu nevi hürmet
sizlikten müteessir insanlarda var. O halde bunu nasıl tecviz ederler? 
Cevap: Âdabı umumiyenin iflası karşısında şaşırmışlardır. Âlemi ben 
ıslâh edecek değilim ya demişlerdir. Halbuki bir müdür ne de olsa tale
besini bâzı zahirî âdaba riayete pekâlâ mecbur edebilir.

§ Kâtiplerden Adalet Hamdi hanım; şimdiye kadar gösterdiği ağır 
başlılığa, son derece gayrete, afif bir kıza yaraşan hasletlere göre teb
cile seza bir gençtir. Hiç kimsenin fena gözle bakmasına da imkân 
yoktur. Ve inşaallah göründüğü gibi çıkar. Bu genç şehit bir bahriye 
yüz başısının kızıdır. Bu çocuğun masum haline çok acıdım. Ve ince 
zekâsına hayran oldum. Münasebet düştükçe millî tarih hakkında kendi
sini tenvir ediyorum. Bugün eski takvim üzerine iki kitap getirdim. Biri 
müneccim başının, öbürü Ebuzziya Tevtik beyin. Takvim sahifasında 
halli lâzım kaç cetvel, kaç sıra, kaç fikir var? Gösterdim. Türk halkının 
seneyi kasım ve hıdırellez namile neden ikiye ayırdığını, zemherinin ne 
zaman girdiğini, ne zaman Çıktığını (Hamsin) in ne olduğunu (Hamsin her 
günden kesik) denilmesinin sebebini, mart ayına ait darbı meselleri, 
hastalıkları, ziraî hususatı, tarihî şüunu öğrettim. Pek memnûn oldu.

§ Aza...............beye şu mektubu yazdım:
Amirlik makamından aldığımız talimata binaen her birimizin yevmiye 

fazla miktarda hülâsa yapmıya mecburiyetimiz vardır. Günlük mesaiyi 
gösteren cetvele bakan salâhiyettar zatlar 7, 8, 10 arasında tehalüf 
eden miktarlara karşı hayret izhar ettiler. Bunun mesuliyeti bendenizle 
size ait oluyor. Gerek âza ve gerek kâtipler için itası lâzım olan ülfet 
devresi geçmiş olduğu için zaten bir haylisi mutat olduğunuz vekayı ve 
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hadisatı Adliye ve Askeriyeden ibaret bulunan ve hülâsası ekseriyetle 
zamana muhtaç bulunmıyan evrak için ufak tefek kelime ve şekiller de 
takılmıyarak doğruca maksada gitmek mümkündür. Hattâ kâtiplerden bir 
iki genç bile ömürlerinde kat’iyyen bu gibi evrakı görmedikleri halde 
söylenen esas dairesinde hareket ettikleri içindir ki âza derecesinde iş 
görmemektedirler.

Vaziyeti izahtaki mecburiyeti takdir buyuracağınız imanile hürmetlerimi 
takdim ederim efendim.

....... bey yazdığım mektuptan müteessiren istifa verdi. Haksızdır. 
Ben haklıyım. Elimden gelen yardımı yaptım. Halbuki çok defa resmî 
ayların adlarile hesabını bile kolayca bulamıyor. Vaktile (inha ediniz) 
diyenler Divanî ve siyakat bilir diyorlardı. Siyakat hiç bilmiyor. Divanînin 
yalnız pek basit şeklini okuyabiliyor. Uzun kâğıtları hiç hülâsa edemiyor. 
Tarihî eşhas ve müesseseleri tanımıyor. Her gün ancak 6-10 adet vesika 
hülâsa edebiliyor. Halbuki kâtipler bile günde 15-20 vesika hallediyorlar.

§ Tasnif heyeti kâtiplerinden.... e!
Bilirsiniz ki herkesin gündelik işi amirlere bildirilmektedir. Kaide 

koymuşuzdür 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 amirler beni mes’ul tutuyor. Rica ederim, hak ve adalet 
yerini bulmak için Ziya ve Ahmet beylerden başka şubelerde dahi olsa 
iş ve defter isteyiniz. Otuzdan aşağı yazmak çok mes’uliyetlidir.

Tebyiz hülâsa çıkarmaktan on kere daha kolaydır. Hiç kimseye yalnız 
filân şubenin defterini yazmak bir inhisar şeklinde verilmemiştir. İş 
müşterektir efendin'.

§ -4 şubat 1933 de Baş Vekâlet müdevvenat müdürü Emrullah beye
fendiye yazılmıştır :

1-21933 tarih ve 20 sayılı maruzatı resmiyede arz ve izah eylediğim 
veçhile Rıfat beyden inhilâl eden azalığa mutlaka muktedir bir zat tayini 
elzemdir. Gelecek zatın Haşim ve Mümtaz beyler gibi devlet 
dairelerinde uzun müddet bulunmuş, bir muamelenin ne gibi yollar 
takip eylediğini bilfiil görmüş, aynı zamanda Türk teşkilâtı 
idariyesine vakıf olması da derecei vücuptadır. Zati âlileri ehliyet 
maddesini herşeye tercih buyurursunuz itikadındayım. İşittiğim sahih ise 
bu şeraiti haiz olmıyan bir zat müsteşar beyefendiyi tasdi ederek veya 
ettirerek bu vazifeye kendisinin tayini için çalışıyormuş, ellerinizden 
öperek istirham ederim bu meseleyi tehir buyurtturunuz.



— 187 —

Bir azanın yaptığı hulâsanın fenalığı yani muayyen ve mukarrer evsaf 
dairesinde yazılmaması (tarihî metin) de geçen en canlı fikirlerle mühim 
müessisata dair edna bir dalelet olmadan kalem çırpıştırıvermesi yarın 
bütün alâkadarları levm için sermaye olacaktır. Eskiden şurayı devlette 
istihdam edilen değerli bir zatin peşindeyim. Şahıs ve menfaatime zerre 
kadar teallûku olmıyan bu meselede tamamen devlet ve ilim endişesile 
müteharrikim. Birkaç güne kadar bu zatin de olamadığı takrirde mezkûr 
şeraiti haiz olarak tarafı âlilerinden diğer birinin tayini hakkında resmen 
iş’aratta bulunacağım.

Şu iki aylık tecrübe filen gösteriyor ki : bu iş ancak reis ve azalarla 
yürüyecek bir iştir. Kâtiplerden ancak birkaçına ihtiyaç var. Zati sami- 
lerince bir emel teşkil eden madde ki, vesaik lisanının anlaşılması ve 
bütün ilim adamlarının bunlardan kısım kısım istifadesinin temini meselesi
dir. Bunun için geleck sene - meselâ ders açarak - on beş, yirmi genç 
yetiştirmek mümkündür. Böyle birşey olursa hem kâtip masrafı bu kadar 
olmaz, hem de bir iki genç yerine yirmi genç istifade eder.

Efendimize etrafile malûm olan bu meseleyi tatvile hacat yoktur. Altı 
ay hitamında mevzuubahs olur.. Tasdıime sebep yeni azalık meselesidir. 
Bu hususta delâleti aliyelerini rica eder ve ellerinizden öperim efendim.

§ Kâtip Ahmet beye dedim : Hanımlar sinnen, mevkien ve ilmen 
küçüktürler. Onların ayağına büyüklerin gitmesi doğru değildir. Kendi
leri gelirler, bizzat imza ederler.

§ Arkadaşlara bir tarihçi gözünün başka türlü göreceğini her vakit 
söylemekteyim. Ve vesikaların hulâsasını, nasıl ve ne şekilde yazılması 
lâzımgeldiğini yüzlerle misaller vererek anlattım ve anlatıyorum. Ezcümle 
müstensihlere de demiştim ki: meselâ tıbbî ve sıhhî işleri, adamları, 
müessiseleri alâkadareden herşey sıhhiye kısmına kaydedilir. Fakat işin 
tıp mektebine taallûk eden tarafı varsa maarif kısmına da ayrıca ilmühabe» 
verilmelidir Bu defa gûya üç kerre gözden geçirildiği halde tashih edil
memiş olan iki kayde rastgelince çok canım sıkıldı. Ve bu kadarcık basit 
bir meseleye akıl erdiremeyen ve acizleri sebebile müstensihlikten başka 
bir işe konulmalarına da imkân kalmıyanlara hitaben; Bu pek basit mesele 
dir. Buna dikkat çok kolaydır. Bunun tashihi de bana yükletilmemelidır. 
Alâkalarının tıbbî olması aşikâr bulunmasına rağmen sıhhiye kısmına 
kaydedılmeyip bir cahalet ve dikkatsizlik esereri olarak yalnız maarif 
kısmında bırakılan iki vesikanın hulâsaları şulardır ki ibret olarak bu 

defterime aldım :
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No 2216 sene 1244: Tıbbiye mektebinde terfii sınıf eden talebeye dair 
Mustafa Behuet mühürlü ve defterli takrir.

No 2217 sene 1254: Tıbbiye mektebi nazırı mirliva Reşit paşanın teka
üdünün icrası ve yerine babı seraskerî mütercimi Osman efendinin tayini 
hakkında takrir.

§ Kâtip Ferit bey 1183 tarihli bir vesikayı şöyle hulâsa eylemiş ve 
askeri kısma kaydetmiş: (Orduyu hümayundan tedarik ve irsali emredilen 
lâğımcı ve hazineci amele ihzar edilmiş olmakla yevmiye ve harcırahları
nın irsali )

Ben vesikanın aslını ğördüm, mimarlar tarihi ve mimarlar isimleri 
meçhul olduğundan arkaşlara demiştim ki en ufak bir mimar mühür ve im
zasını veya mimar maruzatını ihmal etmeyiniz. Ferit bey koca bir mimarı 
gafleten geçmişti. Hülâsayı şu şekle koydum. Gerek kendisine, gerek 
hazinei evrak müdür muavini Salâhattin beye de gösterdim, bakınız dedim. 
Tarihçi gözü kolay teşekkül eder mi? Ben meçhul olan bir büyük mimarı 
keşi ve kaydettim. İşte benim hulâsam ki, Ferit beyin hulâsasından ne 
kadar farklıdır î

Orduyu hümayun için mimar ağa vasıtasile tedariki emredilen 150 
nefer lâğımcı ve hazineci amele ihzar edilmekle yevmiye ve harcırah
larının ordudan verilmek üere başmuhasebeden tezkere yazılmasına dairdir, 
jjuı nin takriri ve mühürü vardır.

Yani Ferit beyin üç vesikada görmeyip geçtiği isimlerTürk mimarî 
tarihinde meçhul oldukları için böyle vesikaların bazan belirsiz bir köşesinde 
bazan bir siyakat kaydinde isimleri geçen bu kıymetli adamları aramalarını 
ve maarif kısmına birer ilmühaber vermelerini ve halledemedikleri kayit- 
leri bana sormalarım binbinrici defa ihtar ettim.

Ferit beyin okuyup hulâsa eylediği vesikalarda gözünden kaçan dört 
mühim ser mimar hassanın adlan şu tarihli evrakta ve şu sınıflardadır :

Askerî sınıfı: Sene 1183. Ser mimaranı hassa Abdi mühürde takrir.
Maarif sınıfı: Sene 1192. Ser mimaranı hassa Tahir mühürde takrir.
Belediye sınıfı : Sene 1227. Ser mimaranı hassa Mehmet Emin mühü

rde takrir.
Belediye sınıfı: Sene 1169. Ser mimaranı hassa Mustafa mühür ve 

imzasile keşif.
Mimarlar meselesi pek mühimdir, Hazinei evrakta mevcut olmıyan bazı 

kuyudu havi yazma kitaplarda benim görüp topladığım mimar adlarına, 
eski tasnif heyetinin tevcihat defterlerinde gördüklerimi de ilâve eyledim.
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Bu defa bizim defter sınıfına koyduğumuz 1054 tarihli bir tevcihat defteri 
vardır ki Sultan zade Mehmet paşa sadaretinde yazılmıştır. Tabiîdir ki 
birçok tevcihat arasında o sene zarfında Istanbulda ve taşrada vukubulan 
mimaran tayinleri de calibi dikkattir. Bu sayede Türk, rum, ermeni bir
çok meçhul mimarların adı meydana çıkmış olur. Bizim matbu tarihlerde 
bu mimarların adları ekseriyetle mezkûr değildir.

§ Yine Eerit beyin bir hulâsası: 6 H 1241 takrir. Bahriye sınıfı:
(Fransa tüccar sefaini kaptanlarından Ogüsten Broner Güzen, nam 

kaptan sefinesile ve ticaret malile bahrisefide azimet edeceğinden izni 
sefine verilmesini Fransanın Dersiadette mukim murahhassı tarafından.)

Benim tashihim:
(Fransa ticaret kaptanlarından Ogüsten, ticaret maille ve gemisile 

Akdenize gideceğinden Fransanın İstanbul elçisi Kilmayto tararafından 
Türkçe sefaret mühürde verilen takrir)

Ayni zamaada söyledim ki, işin sefir tarafından gelmesi hasebile 
(hariciy) ye kaydine ve mevzuun ticaret maddesi olmasından (iktisat) kıs
mına ilmühaber itasınada lüzum 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 beyin saray kısmına kayd için işaret verdiğim bir hulâsası ile 
musahhah suretini naklediyorum. Sene 1188. Saray kısmı. (Fatih Sultan 
Mehmet Han camiinin temeli atılırken cami şeyhi Abdülbaki efendiye 
giydirilecek sof feracenin bedeli.)

Benim tashihim : (Fatih cammiinin temeli atılırken cami şeyhi Abdül
baki efendiye giydirilecek sof feracenin bedeli hakkında dış hazine hazi
nedar başısı ağanın temessükünden bahis ve ruznamçei hümayun kaleminin 
derkenarını havi takrir)

(Fatih camii 1180 senesinde zelzeleden yıkılmıştı. Şehzade eamii şek
linde yeniden yaptırılmıştır. Vesikanın zikrettiği mesele budur.)

§ Ferit beyin diğer bir hulâsası: Saray kısmı, sene 1182 (Ledeliktiza 

mevcudu hazinei biruni olmak üzere ve J»*- mübayaası
*Çİn para verlimest)

Benim tashihim : (Diş hâzinede bulunmak üzere hil’atlik han 
kumaşına kaplı samurun kürkçülerden mübayaası için hazinedar başının 

temessükünden bahis takrir)
Bir kere daha tenbih ettim: Hulâsalar sade Türkçe ile yazılmalı. 

Anlamadığınız (eşya ve kumaş nevileri) ni lütfen bana sormalı. Hassaten 
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saray için hariçten de arasıra kürk satın alındığını gösteren ve iktisat 
tarihi için pek mühim olan kayitleri ve daha dün küçük kayitler arasında 
üç mimar başının adlarını keşfettim. Dikkat etmeli.

§ Bugün azadan 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 Tarih
ten evvele ait olamaz. Ve yazı, üslûp şekline göre de 1255 den sonraya 
teallûku bulunmak ihtimali yoktur.

§ Tasnif heyetinin maarif dosyasında: 2662 7 H 1169 adet 3. Arzuhal 
ve telhis. (Istanbülda tezhipç' esnafının Okmeydanındaki Okçular tek
kesinde şakirtlere icazet vermek için her sene toplanıp eğlenmeleri mutat 
olduğundan bir günlük rasime icrasına müsaade itası hakkında mücellitler 
başı Haşan imzasile verilen arzuhal ve Sadaretin Padişaha yazdığı arzdır.

Hayrete lâyıktır ki padişah müsaade etmemiştir. İktisat ve belediye 
kısimlarına da ilmühaber verilmelidir.

§ Diğer bir hülâsa ve tashihim : Maliye dosyası. Sene 1221, 7 adet 
takrir ve keşif defterleri.

(Topçu arabaları kışlasile ahırlarının cam ve sıvalarının tamiri ve 
ve tersanede “Darağacı^ nam mahaldeki çeşme mahzeninin tamiri hakkında 
keşif defterleri).

Benim tashihim : Topçu arabaları kışlası cam ve sıvası ile ahırlarının 
kiremitlerinin tamiri ve tersanede Darağacı arkasında yelkenhane bitişiğin
deki «Kayıkhane gözleri» nin tamiri hakkında üç keşif defteridir. Ve 

jU mühürde mühürlü derkenarları havidir.
Bakınız: Benim görüşümle mimarî tarihi namına meçhul bir hakikat meydana 

çıktı. Sene 1211 de ser mimarân Mehmet Ariftir. Yazdığı keşif defterleri 
iktisat ve ebniye tarihi itibarilede mühimdir. Yazık ki nice ser mimar
ların adları tarihçi olmayanların elinden geçen hülâsalarda zikredilmeden 
kaybolmuştur. Vesikaları sathî okomayınız. Hassaten mimar, hekim, 
mühendis, ahi, yeğit başı, elçi, hattat, müzehhip adları ve esnaf teşkilâtı 
haberleri, imtiyazları, davaları görünce bana söyleyiniz ki sizi irşad edeyim, 
hülâsalara da kaydettireyim ki memleketin iktisat, ilim, askerlik, güzel 
sanatlar tarihi müstefit olsun ve genişleşin diyorum. Ve kendim elimden 
geçen vesikaları bu endişelerle tarayorum. Fakat 10 kişinin okuduklarını 
yeni başten birer birer tetkike ne vaktim, ne halim müsait. Kabahat 
tarihi vesaik heyetine tarihî madeeleri bulamıyacak, toplıyamıycak ve 



— 191 —
hassaten eski siyakat ve divanî yazıları okuyup mâna çıkaramıyacak 
olanları sokanlardadır.

§ Kâtip Fevzi bey; tarihî müesseselerle nazır ve kethüdaların, esnaf 
yiğit başıları adlarının mutlaka hülâsaya konması hakkındaki karara zıt 
olarak şöyle bir hülâsa yapmış; tashih ile beraber aşağıya dercediyorum; 
Bu vesile ile bir kere daha tekrar edeyim. Tarihçi olmıyanlar ihtimali 
yoktur ki tarih için lüzumlu olan maddeleri yani müessisat, âdet, örf 
ye eşhası kolayca teşhis ve tesbıt edebilsinler ve bazan bir ismin kaydile 
ne derin bir meçhulün halledildiğini iyice anlıyabilsinler. Tasnif heyetine 
anlatmakta en çok güçlük çektiğim mesele budur. Artık hulâsaya geçelim X

(Enderunu hümayun hazine kethüdalığının inhilâline mebni diğerine 
tevcihi, 10 M 1156. Saray.

Benim tashihim: (Enderunu hümayunda dış hazine hâzinlerinden Mustafa 
kethüdanın vefatı sebebile vazifesinin “hil’ati hassa* bölüğünden İbra
him Mustafaya tevcihi hakkında «Enderunu hassa ser hâzinedarı» Ahmet 
imzasile yazılan arzıdır.

Bakınız ben dış hazinedarları zümresini, hil’ati hassa bölü
ğünü ve 1156 da Enderunu hassa baş hazinedarının «Ahmet» namında 
birisi olduğunu nasıl buldum Tarihçi olmıyan bunları geçer ve kupkuru 
bir hülâsa yazarak işin içinden çıkar.

§ Tasnif heyeti askerî dosyasında 10634 numaralı ve 1253 tarihli 
hülâsanın sonu düşüktür. Ve mübeyyizliğe tayin edilen .... Maalesef 
bu ibarenin sakatlığını seçemiyecek derecede dil ve taih vukufundan 
mahrumdur. (Hassa askerlerine ait işleri tesveiy ve tanzim etmek üzere 
Selimiye kışlasında teşekkül eden ve oraya tayin olunacak müftü ve 
kâtip ve sair memurlar tahsisatına.) Ayol ! Böyle cümle bitirilir mi? 
Ben sonuna şunu ilâve ettim: Tahsisatına dair takrir.

.... bey hülâsa yapmaktan, tarihî vesikaların dil ve uslûbunu 
anlamaktan âcizdir. Bari o vesikaların hazır yapılmış olan Türkçe hülâsa
larındaki ibare hatalarını olsun anlayabilse.

§ Mansure feriki Selim paşaya bir liva ile beş miralaya sarayı hüma
yundaki hırkai şerifi ziyaret etmelerine dair teşrifattan tezkere yazıldığı 
Kıyafetleri tayin edilmiştir.

— Mübeyyız bu düşüklüğü hülâsacı yapmıştır. Bana ne? Ben aynen is
tinsah ederim diyor. Anlatamıyorum ki, dünyanın her neresinde olursa ol
sun mübeyyız ve mukabeleci yanlışları bulmakla, düzeltmekle mükelleftir. 
Başkaları zühul ile düşük bir ibare yazmışsa mukabeleci görecek, düzel- 
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tecektiı. Hatıra gelir ki böyleleri merciine bildir. Kaç kere bildirdim. 
Mültemes olanları kımıldatmanın imkânı yok. Ben giderim, onlar yine 
kalırlar. Mezkûr cümleyi şöyle tashih ettim :

(Mansure feriki Selim paşa ile bir mirliva ve beş miralaya sarayı 
hümaynnda mahfuz hırkai şerifi hangi kıyafetle ziyaret edeceklerine dair 
teşrifattan teskere yazılmıştır.)

Şöyle de olabilir. (Teşrifattan teskere yazılmış ve ziyarette giyilecek 
elbisenin nevileri tayin edilmiştir.)

§ Hariciye kısmında 3289 numaralı ve 1217 tarihli vesikanın şu bozuk 
hülâsası şu şekilde kütüğe geçirilmiştir ki, insanı hiddetinden patlatır :

(Limon iskelesinde mukim İsveç konsolos vekili tercümanı Mişel ile 
Karabet ismindeki hizmetkârına yol emri şerifi verilmesi İsveç elçisi 
Vasbın Türkçe.)

— Be mübarek mübeyyiz! Şundaki bozukluğu, gedikliği zannederim 
ki ilk mektep mezunu bile fark eder. Böyle tashih ede ede bitiremedi
ğim yüzlerce müsvedde var. Azaların bunları tashih ile de iş bitmiyor. 
Bir kısmı yorgun kafa ile tam tashih yapmıyorlar. Bir kısmı geçiveriyor. 
İş bana kalıyor. Ben ise bir çok işler arasında imkân bulursam hepsine 
bakıyorum, bulamazsam bakamıyorum. Ve tabiidir ki çoğuna da bakamı
yorum. Yukarıdaki sakat ibareyi (verilmesi) kelimesinden sonra 
• hakkında* ilâvesile ve (Türkçe) kelimesinden sonra da -mühürile 
tekriridir- cümlesile maksadı tercüme ve satırları tabiî ve makul 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 tetkiklere -mesleki olmadığı halde- pek çabuk alıştı. Ne 
söylense çabuk kavrar. Tıpkı bizim kitapçı Ahmet efendi gibi. Bu iki 
zat tarihî fişleri hülâsalardan çıkarmakta çok isabet ederler. Bazı kere 
lâzımgelen ihtarları yaptığım vakit memnuniyetle ve alâka ile dinliyorlar.

Bir gün Suphi beyi çağırdım ve 1-172 nümaraya kadar yaptığı (Maliye) 
fişlerini tetkik ettim. Şunları ihtar ettim. (Gazeteci bulak, atlas torba) 
maddelerini geçmişsiniz. Ayrıca fiş koyunuz ki gazetecilik tarihinin mühim 
şahsiyeti meydana çıksın.

İhtarıma hak verdi. (Torba) maddesine muterize içinde (atlas) rabıtasını 
koyunuz, dedim, öyle yaptı.

Fes maddes nin rabıtası pek mühimdir. Koymamışsınız, yanma (senevi 
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iki yüz bin adet) deyiniz ki íes tarihi ve iktisat şüunile uğraşan bu kaydi 
görünce müstefit olsun. Zira 1255 senesinde Feshanede senevi 200 bin 
fes yapıldığını biz nereden anhyacağız. İşte böyle kayitlerden. Keza fes 
maddesinde (10 kuruş, 25 kuruş, 38 kuruş) gibi kayitlerde zikrediniz. Çünkü 
yüz sene evvel fes fiyatlarını ancak bu kayitler sayesinde anlıyabiliriz. 
Keza efrenç fes maddesinin yanına (fes maddesine de bak) diye yazınız 
ki umumiyetle fes mevzuuna ait vesikaları toptna okuyabilmek bir meraklı 
adam için mümkün olsun.

[Bizde yüz sene kadar millî serpuştuk vazifesini görmüş olan 
leşin nerelerde yapılıp Istanbula getirildiğine, sonra hangi tarihten 
libaren Istanbulda da yapılmiya başladığına ve Türklerin fesi resmî ve 

millî bir serpuş olarak hangi tarihte kabul ettiklerine dair mecellei umuru 
belediyenin birinci cildinin 834-835 ve 1201 - 1202 inci sahifelerinde 
tarihî izahat va dır. Fesin umum Türkler tarafından giyilmesine sebep 
olan Husrev paşadır ve bu zatin belediye inkılâp müzesinde sulu boya 
bir resmi bulunmaktadır. — O. E. \

§ Usulsüz not, usulsüz defter, usulsüz çalışma pek fenadır.
Adalet hanımı hece harfile ayrılmış sahifelere malik bir defter yapmiya 

ve vesikalarda gördüğü veya benden aldığı malûmat ve tabiratı hece 

harflerde tertip eylemiye davet ettim. Meselâ ben ona Yiğitbaşılık hak
kında malûmat vermiştim. Sordum nereye yazdın? Cevap verdi: defterimin 
(Y) harfine ve o harfi havi sahifeyi açarak gösterdi. Peki dedim. 
Sema’hane ne demektir? ve nereye yazdın? (S) harfine dedi ve o harfi 

açarak Sema’hane hakkındaki notu okudu.
Biz’m mekteplerde böyle harf tertibile malûmat toplasalar ve daima 

her maddede toplanan ve işitilen şeyleri hep o maddeyi havi sahifeye 
yazsalar veya o maddeye mahsus 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. Ibnibatutaya zeylen 
bastırdım. Bu Ahiler maddesini yedi yüz yıldır Ibnibatutadan gayri kimse 
takip ve tesbit etmemiştir. Haktealâ bu kuluna nasip etti. Çok şükür.

§ Mümtaz bey birkaç sahifelik bir müsvede gösterdi. Ve bu neye dair 
dır anhyamadım dedi. Bu zatta tecelli eden kibarlık ve hayırhahlık c d 
den kayde lâyıktır. Vesikaya baktım. Ötesini berisini tetkik ettim. Ve 

Şöyle bir hülâsa yaparak Mümtaz beye verdim ki hariciye hülâsasına g Ç 

riısin diye. (Bu hulâsanın nakline lüzum görmedim.)
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§ Bugün şu mühim sınaî (İktisadî) maddenin hakikî alâkası hissedile 

miyerek askeri kısma kaydedilmesine şaştım ve kızdım. İşte âmirlerin 
tarihî vesaiki alelade mektubî kalemi evrakı gibi telâkki ve binaenaleyh 
kolay addetmesinin neticesi birçok zavallıların heyete girmesine bais 
olmuştur. Yüksek bir maksatla kurulduğunu, hiç değilse zanneylediğim 

tasnif heyeti içinde birkaç değerli adamda olmasa ilga etmek çok hayırlı olur
Mevzuubahs madde şudur : 8 H 1226 Mehterhane için (Siruz) da kırk 

bin arşın (Küp kübî) bezinini dokunup İstanbula gönderilmesi hakkında.
Bu hulâsadan iktisat dosyasını müstefit etmek için onun kütüğüne bir 

ilimühaberini koydurdum.
Ne tuhafdır I Serezde bu kadar mühim miktarda bez yaptırılıyor da 

bunun iktisatla alâkai zahiriyesi yine görülemiyor. Allah görür göz nasip 
etsin.

§ Kâtibe Adalet hanım; siyakat yazısına çok meraklı. Bu merakıtebcile 
lâyıktır. Hanımlardan Türkiyede siyakat bilen bir tek genç yoktur. Altmış 
bin bu kadar Türk memur arasında da siyakat bilen 10 kişidir, biri 
bu acizdir.

Adalet hanım bu yetim zekâ evvelâ bütün kadınları geçti. Zannede
rim ki binnlerle erkeği de geçecek, Mümtaz beyefendinin nazarı hayre 
tini celbetti. Ve imtihan için bir siyakat defteri verdi. Hanrm on iki 
hata ile halletti. Aferin. Onu da beni de bir emri 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 teşekkür ve tebrik 
ettim. Ya Rab! Sen bu masum çocuğu her nevi âfet ve dalâletten koru, 
bu bir cevherdir. Büyük Allah onu saklasın, amin.

§ Siyakate vukufu itibarile Türkiye kadınları arasında bir tek eşi 
mevcut olmıyan 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 Allaha niyaz ettim.

§ Kâtip Suphi bey; bazı bahrî ve askeri vesikalarda mimarların 
isimlerine, hizmetlerine, raporlarına, mühürlerine dair mühim işaretleri 
atlamış, nazarı dikkatini celbettim. Ve dedim ki : Bizde hassaten üç sınıfın 
efrat ve hadimleri az tanınmıştır. Evvelâ mimarlar, saniyen mühendisler, 
salisen doktorlar. Tercümanlar sınıfına ait her kaydı de derhal yakalayıp 
hulâsaya geçiriniz.
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Suphi beyin pek mühim bir (ser mimaran) raporunun kaydini ve meş
hur Halet efendinin maiyetindeki tercümanı nasıl ihmal eylediğini ve 
benim ne şekilde tashihe mecbur olduğumu gösteren iki müsveddeyi bu 
defterin baş tarafında münasip bir yere yapıştırdım. Tashihlerim kırmızı 
«alemledir. Okuyan görür ki, tashih böyle olursa tarihî hakikatler ve 
köşeler meydana çıkar. Bu da isbat ediyor ki, İçtimaî tarih usullerini 
bilmiyenler uzun mümareseleri de bulunmadıkça küçük kayitlerin büyük 
ehemmiyetlerini kavrıyamazlar.

(Bu müsvedde Cevdetin 6 numaralı hatıra defterinde kayitlidir. Birde 
Hu defterde Cevdet; tasnif heyetinin yazdığı defterler kısmında 381 nu
maralı defterin Üçüncü Selim devrindeki mimarları gösterdiğini ve pek 
mühim bir vesika olduğunu kaydeder. O. E)

i; Mümtaz Beyefendi; dediler ki Kastamonuda Ata bey Darüşşifası 
varmış. Bunun tevliyeti hakkında bir vesika. İçinde mühim bir şey yok, 
yazmıyalım. Aman dedim, Darüşşifaların mikdarı, nerelerde olduğu, dok
torları, mütevellileri, vakıfları çok lâzım birer mevzudur. Bu müesseselerin 
taıihi meçhuldür. Hazır elimizde mezkûr darüşşifa hakkında (adile, yeri- 
le, mütevellisile) bir vesika geçmiş daha ne gibi mühim birşey arayacağız?

$ 23 Kânunusani 1933 de Başvekâlet müsteşarı Kemal beyefendi odamızı 
ziyaret etti. Bizi taltif eyledi. Kâtiplere tasnif ve tahlil usulünü öğretip 
öğretmediğimi sordu. Öğretiyorum dedim. Ve fişleri gösterdim. Ratibe 
Hanımın vakıf müesseseler’), Ahmet beyin camileri nasıl topladıklarını 
anlattım. Zaman usulile tasnif meselesine dair küçük bir rehberde gösterdim.

§ Vesikalari şimdilik 17 sınıfa ayırdığımızı hatıralarımın birinci günü 
için yazdığım fıkrada arzetmiştim.

1 — Evkat, 2 — Belediye, 3 — Ticaret, 4 — Tımar, 5 — Hariciye, 
6 — Dahiliye, 7 — Saray, 8 — Sıhhiye ve tıbbiye, 9 Darphane, 
10 — Zaptiye, 11 — Adliye ve şer’iye, 12 Askeriye, 13 — Maliye, 
14 — Maarif, 15 — Nafia, 16 — Defterler, 17 — Hususî kısım.

Defterler umumiyetle hangi sınıfa mensup olursa olsun ayrı b’r neyi 

«ayılmış ve ayn 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, tabiidir ki fihristlere hülâsatan geçen vesika 
lann tarih sırasile kaydına imkân yoktur. Tarih sırası ayrıca (zaman fiş 

leri) ile tesbit olunur.
§ Kâtiplerden Ahmet beye bizden evvelki heyetin yaptırdığı 
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vesikalarının hülâsalarını müş’ir fihrist üzerinde (zaman) itibarile nasıl 
tasnif yapacağını söyledim. Zeki ve aşık adam, çabuk kavradı. Güç yer* 
leri bana soruyor.

Evkaf vesikaları 4000 i mütecavizdir. Bu vesikalar zaman itibarile ayrı 
bir deftere tasnif edilmiştir. Evkaf vesikalarını Cami ve mescitler ile 
Baniler itibarile de diğer iki tasnife tabi tutturdum. 7-8 yüz kadar fiş 
yaptırdım.

1 — İstanbul ve taşranın hangi bir yerinde (kasaba ve şehir) hangi 
camie ait vesika varsa o şehrin dahil olduğu hece harfini havi fişlere 
bakarak şehri ve o şehirdeki cami veya camilere ait vesikaların numa
rasını bulursunuz.

2 — Yapanların adları için de hece tertibile fişler yazdırdım. Meselâ 
Fatih Sultan Mehmet veya Sokullu Mehmet Paşa ilh.. nin nerelerde hay
ratı olduğunu harflerine bakarak bulursunuz.

§ Kâtip Rabite hanımı da Evkaf vesikalarında camilerden gayri mües 
siseler ile (Çeşmeler, imaretler, medreseler, darüşşifalar, bimarhaneler) 
vazife ve memuriyetler için umumî bir tasnif yapmak üzere evvelâ küçük 
bir deftere elli sahifelik bir fihristi bu noktalardan tahlilât yaparak nak
letmesini söyledim ve tarzını öğrettim. Hanım şimdi bu işlere çalışıyor. 
Yanlış olan cihetleri arasıra gösteriyorum, doğrultuyor. Bu, kendisi için 
ilk küçük ameliyattır, hatta derstir. Bu idmanda muvaffak olunca asıl 
büyük fihrist üzerinde—ki beşyüz sahifeliktir — deminden zikreylediğim 
neviler için temsil fişleri yapabilir. Bir insanı küçük mikyasta işe alıştır
madan büyük işe sevkeylemek hatadır sanıyorum.

§ Kâtip, Ahmet ve Münir beylerle Ratibe hanıma: fişlere (eşhas) adla
rının şu tarzda tesbiti muvafık olacağını söyledim. Meselâ (M) harfini 
alalım. Evvelâ: sultan adları, sonra paşaların adlan, sonra efendilerin 
sonra ağaların, nihayet unvansız adların tertibi lâzımdır. Şimdilik un
vanları kâle almayıp yalnız adları tesbit ediniz ve fakat ayni harfe dahil 
muhtelif unvanlı ve lâkin ayni adlı adamlar çıkarsa bunları yazarken un
vanları da hece tertibile yazınız dedim ve numuneler verdim.

§ Bugün bir kanun sureti çıktı. Mümtaz bey bu nedir? dedi. Baktım 
çevirdim, hallettim. Süleyman Kanunî devrinde yazılan meşhur kanunun 
Tevkiî, Hamza paşa arzile ve müteakiben Sultan Ahmet evvel zamanında 
ilâve edilen fikraları havi suretidir dedim.

Mümtaz bey Süleyman Kanuni kanununa çok merak etti. Ve dedi ki 
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nerededir? I3ed;m ki; ben defterhanede gördüm. Ve fazla olarak tereke- 
lerden satın aldığım yazmalar arasında bir tanesine de rastladım. Türklerin 
medeni tasavvurları bu kanunla meydana çıkar. Pek mükemmel ahkâmı 
havidir. Sanıyorum ki ben Süleyman Kanunî kanununu görmemiş olsay
dım ve kendimde bir nüshasına malik bulunmasaydım bu çıkan müsvede- 
yi hal ve aslına ircaa muvaffak olamazdım. Çok şükür muvaffak oldum.

Mümtaz beyin arzusu üzerine Maliye fihristine yazdığım şu hülâsayı 
hatıra olarak alıyorum:

Arazî ve timar işlerinden (veraset, intikal, teffiz.. ilâh) maddelerine 
ve köylülerle sahibi arzın, keza (voynuk, yörük) vesair cemaatler ile 
(kapan, dalyan, meyhane, bozahane) gibi ticaret müessiselerinin tabi 
tutulduğu ahkâm ve rüsuma dair (kanun) un suretidir. 28 sahifadır. Üst 
ve alt tarafı kopmuştur. 23 üncü sahifa (Hamza paşa) kayıtlı (işbu ahkâm; 
tevkiî Hamza paşa zamanında meriyete konmuştur.) manasına alınmalıdır.

Süleyman kanunî kanunnamesile mukayeseden anladım ki bu kanun 
onun ilâveli bir nüshasıdır. Hassaten 1000 • 1010 senelerinde ve sonra 
Sultan Ahmet zamanında ilâveler yapılmıştır.

Bakınız Ben evvelce defterhanede Süleyman Kanunî d evri kanunname
sini görmüş ve haftalarca tetkik etmiş olmasaydım bu müsveddeye şöyle 
böyle bir arazî kanunu deyip geçecektim ve geçeceklerdi. Bir daha 
söyleyeyim: tarihî evrak ve vesikaları bu nevi tetkikatı evvelce yapmağa 
alışmış adamlardan gayri kimse hakkile ifa edemez.

Mümtaz beye (Süleyman kanunî kanunun aynı) dediğim zaman çok 
memnun oldu. Müstefit oldum dedi.

[Süleymanı kanunînin Kanunnamesi ile Fatihin «Kanunu Muhammedisi 
arih encümeni mecmuasında neşredilmiştir. O. E]

Haşiye:
Mümtaz Beyefendi; bir kaç gün evvel Süleyman kanunî devri kanunu

nun ilâveli nüshasıdır diye keşfeylediğim kanuuu üç dört gün mütalea 
etti. Bu gün dediki yirmi yıl şurayı devlette bulundum. Bütün kavanini 
gördüm. Bu eski türk kanunu kadar veciz, etraflı kanun görmedim.

§ Geçen 1932 kânunuevvelinden 1933 kânunuevveline kadar vesaik 
tasnif heyetinin bir yıllık mesaisine dair Başvekâlet müsteşarlığına umumî 
ve mukayeseli cetveller gönderdim. Gelen cevapta: 12 kişilik bir heyetin 
senede 23000 vesike hülâsa etmesi az görülüyor ve günde 70 vesika 
düşüyor, bu mikdarın bir kaç misline çıkarılmasını temin ediniz) deniliyor.
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Müsteşarlığa cevap yazdım. Bu vesikalar yirmi, otuz yıl evvele ait 
olsaydı ve rıkka hattile yazılmış bulunsaydı okuyup anlamak ve hülâsa 
etmek daha çok kolay olurdu. Halbuki onda birisi siyakat ve divanî 
hatlariledir. Sonra (üslûp, örf, teşkilât, muamelâtın yeri, mesalih mercileri) 
itibarlarilede zamanımızdan bambaşka zamanların mahsulüdür. Bu heyette 
uzun müddet idman görmedikçe bu vesikalar üzerinde kolayca yürünemez 
makam; (İlmî tasnif) yerine adî kayıtlar isterse marttan itibaren ona göre 
yazdırılır dedim.

Gelen ikinci cevapta: (usulü değiştirmek istemedik, hülâsaların günlük 
mikdarını arttırmak esbabını temine gayret ediniz) deniliyor.

§ Bugün heyeti umumiye müvacihesinde hülâsaların (icaz dairesinde) 
tahriri lüzumundan belki onuncu defa bahsettim. Ve tekrar ettim ki: 
hülâsada fikirlerin asgarisi gösterilir. Ve bu hürmetsizliği değil icazı 

gözetmekten doğan zarurettir. Binaenaleyh ‘ ‘

gibi tabirlere hacet yok. hem 
kelime, hem mürekkep, hem zaman tasarruf edelim.

Fakat şu tabirler hem ueciz, hem hernevi fikri icmal ettiklerinden 
aynen yazılır: Medinei Münevvere, Ravzai Mutahhara, Hazreti Peygamber, 
Hazreti Ali, Hazreti Mevlâna, veya Celâlüttin Rumî, zati şahane tarafı 
hümayun gibi.

§ Bu tasnif işine başladıktan iki ay sonra 974 den evvele rastgele- 
bildiğimiz vesikalar olursa onları diğerlerinin kaydı gibi muhtasarca değil 
— kıymet ve ehemmiyetlerine binaen — tafsilli ve avrupada mer’i ve 
bu nevi vesikalar için yapılan tarzda tesbit edelim. 1030 tarihinden son
rakileri 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 vesika* 
mı çıkarır? der. İlmî ehemmiyet hasebile böyle etraflı yazdığımıza kail 
olmaz. Onun için Ancak 974 den evvelki vesikaları atideki tarzda münasip 
gördüm ve Kâtip Ahmet beye de numunesini verdim:

( )rnek

Numarası, tarihi, nev’i, adedi, eb’adı (aantimle) satırların adedi 
(bir sahifede) , ilk ve son satırları, fasılları; hattın nev’i, mühür, sah, pençe 
tuğra gibi alâmetlerin kaydi, hulâsai umumiyesi, mülâhaza [Mülâhaza vesi- 
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kanin işbu 11 nevi haricinde kayde lâyık bir hususiyeti varsa onu tesbite yarayacak 
sütundur].

Demek ki bu nevi vesikalar için on bir nevi kayit yapılacaktır,
§ Bugün Rifat beyin evkaf fihristini tetkik ederken kararı ilmi hilâfına 

(medrese) lerden nicesinin evkaf 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 : İlmî müessiseler Maarif fihristine 
geçecektir. Fakat fihristin hitamında denilecek ki, bu ilim ocaklarını bir 
takım hayır sahibi Türkler vakfetmişlerdir. Demek ruhan (vakf) emelinden 
doğmuştur. Fakat madde ve maksat itibarile ilim müessiseleridir. Bina
enaleyh maarif gözünde dahildir. Rifat bey karara sadık kalacağım tekrar 
vadetti.

§ Haşim bey ; evkaf kartonuna mevzu bir numarayı kadı arzını 
diye gösterip fihriste geçirmiş. Haşim bey Rifat beyin yaptığı fihristlerde 
muharreratın envai yanlış teşhis etmesinden ve hulâsaları resmî bir 
vecazetle ve kadim üslûp ile yazmayıp «hikâye» tarzında yazdığından 
müteessiri. Ricam üzerine müsevveddeleri tashih ediyor» Güzel hatla 
beyaza çekiyor. Haşim bey olmasa Rifat beyin adeta bakkal defterine dönen 
müsvedbelerini bir devlet adamı ve bir arşiv müdekkiki nasıl bir hiddet 
ile görür bilmem.

Maamafih Haşim beye dedim ki: Kadıların tevcihata, müderris tayini 
lüzumuna dair yazıları dan ziyade dır. Nasıl ki, bu arzların 
kenarlarına resmen kütükten çıkarılıp darcedilen yazılarda da «narp 
arzile olagelmiştir» kaydi var. Fazla olarak sadrazam da «kadının arzı 
veçhile tevcih olunsun» diyor. Demek ki adlî ve hukukî bir kaziyeye 
temas etmiyen maddelerde kadıların tahriratını nev’ine dahil saymak 
pek musip olur, dedim. Muhterem ihtiyar kabul etti. Müteşekkirim.

§ Bugün memnunum ve büyük Allaha hamdüsena ettim. Zira Yunus 
Emreye ait pek mühim bir vesikanın siyakatle muharrer derkenarını 
tamamile hallettim ve okudum. Bu vesika 1175 tarihinde Larende kadı
sının Arzıdır ki Lârendede medfun Yunusemre türbesi zaviyedarlığının 
tevcih edilmesine dair Arzıdır. Usulen kadının arzı kadıaskere g’tmiş ki 
Şeyhülislâma arzı ve “tevcih buyurulmak mercudur.w diye yazmış ve 
(Dürrî zade) diye imza koymuştur. Bu ; zaviyedarlık meselesinin tevciha» 
tına dair muhasebe kaydidir ki, siyakatledir ve pek mühimdir.

1140 tarihinden 1175 tarihine kadar olan tevcihat kuyudunu havidir.
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Bu sahifeye de aynen naklediyorum ki bu, benim mezkûr yazının suret» 
hallini gösteren yazımdır. Ve hürmeten Kilisli Rifat beye de bir sureti 
hediye edilmiştir.

Yunus Emrenin Larende de medfun olduğunu bilvesile zikreden bu 
istida pek mühim görüldü. Ve Mümtaz, Haşim ve Rifat beylerle aramızda 
müzakereye zemin teşkil etti. Ben Sakarya kenarında Sarıköydeki kab
rinden, Bursada Abdürrezzak mahallesindeki kitabeden bahsettim. Herkes 
birer şey söyledi. Tarihşinas Osman beyi de yadettik.

[Bu hatırlayış; Yunusun hayatı hakkında Millî mecmuanın 129 uncu 
sayısına yazdığım makale ve mezarı hakkında Cumhuriyet gazetesinin 7 
Teşrinievvel 1932 nüshasında çıkan beyanatım dolayısile olacak. Evet; 
Yunusla bende meşgul oldum. Fakat Yunus hakkında en mühim İlmî tet
kiki yapan Lise edebiyat muallimlerinden ve bu kitabın ikinci kısmında 
Cevdet hakkında yazısı bulunanlardan Abdülbakidir, Bu değerli şair ve 
mutasavvıfın eseri bu mevzu hakkında başka tetkike ihtiyaç bırakmıyacak 
derecede kıymetlidir. O. S.]

Siyakat talimi için bir mektep açılmazsa ve para verilmezse felâket
tir. Yoksa bir zaman sonra vesikalarımızın yazısı kat’iyyen anlaşılmaz 
hale gelecektir. Hakikat öyledir. Ben hakkın lutfile eğer Yunus Emreye 
ait siyakat derkenarını halletmeseydim ne olacaktı?

§ Mümtaz bey Karasi sancağının asker efradını gösteren ve Ali, Veli 
Haşan tarzında yazılmış 1222 tarihli bir defter parçası gösterdi ve 
lüzumsuzdur yazmıyalım dedi. Aldım, baktım. Esas itibarile hakkıalileri 
var, ehemmiyetsizdir. Fakat Karesi sancağının bir çok köylerinin adları, 
dolayısile zikrediliyor. Böyle toplu köyler isimleri bize pek 
lâzımdır. Kaydediniz ve mülâhazahanesine 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 
sındına vergiler, baçlar, rüsum ve malî tevcihat ve defatir girer. Başka 
nevi muhasebeler, masraflar, iratlar hangi sınıfa aitse oraya konmalıdır. 
Bahriyeye ait masarif ve varidatı bahriyeye, askeriyeye ait olanları aske
riyeye, maarife ait masarif; iratlar, tahsisat maarife., konmalıdır, tâki her 
sınıfın tarihi yazılırken o sınıfın mâliyesi, tevcihatı, teşkilâtı beraber ve 
topluca taayyün etsin. Yoksa (bütün paraya ait şeyler mâliyeye mütaalliktir} 
diye umumî bir fikir ileri sürülürse felâkettir. Demek ki arada sırada baş-

■ w* *
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ka sınıflara konacak para vesikaları yanlışlıkla mâliyeye konmuş ki Müm
taz bey şimdi düzeldi manasına olarak bir tevazu ve kemal eseri 
göstermiş oluyor. Allah ömür versin.

§ Bugün Mümtaz Beyefendinin hayır dualarını aldım. Çünkü kendilerine 
Türkiyede yapılmamış fakat tedricen ve ufak mevzulardan başlıyarak 
yapılması lâzım (tahlilî fihrist) nümunesini gösterdim. Bu, bahriye fihrist 
umumisi üzerinde yaptığım ve kâtip Ahmet Efendiye numune vererek 
yanlışlarını tashih ile vücude getirttiğim (küçük ve tahlilî bahriye) fihris
tiydi. Umumî fihriste teşkilâta; eşhasa, bahriye mâliyesine, inşaata ve 
inşaat maddelerine., ilâh dair ne geçmişse herbiri için hece tertibile bir 
fihristki pek memnue oldu, müdekkikler için ne kolaylık dedi ve samimî 
söylüyorum Allah senden ve seni tayin edenden razı olsun dedi. Hayrihah 
zat, ne temiz vicdanlı.

Şunu da sordu: zaman itibarile de tasnif olacakını? evet dedim ve ilk 
numune olarak evkaf vesikalarından dörtbin bukadarı üzerinde yaptırdı
ğım (zaman itibarile tasnif) cetvelini gösterdim Cenabıhak itmamına 
müsaade buyursun amin.

§ Mümtaz beyefendi 1260 tarihinde İstanbul mahallâtı nüfus defterini 
gösterdi. Parçalanmış, atalım mı, dedi. Baktım, mühim. Aman dedim, sa
ralım, sarmaliyalım numara yazalım. Zira Sultan Mecit devrinin mühim 
bir hareketi medeniyesini, yani nüfus kaydlni havidir.

§ izzettin beyefendinin nüfus kaydine dair 1263 ve 1270 tarihli def
terler üzerine nazarı dikkati âlilerini celbettim ve «ceride muhasebesine 
kaydedilmek üzere» tabirinin tasrihini rica ettim. Ta ki bu odanın Türk 
medenî teşkilâtındaki mevkii tezahür etsin. Mutabık kaldık.

§ İzzettin beyefendiye 200 senelik bir gösterdim. Şekli böyle
olur dedim. Tabiî bu şekiller bizim son yüz senelik resmî işlerde görülen 
tarzda değiller. Nasıl ki izzettin bey gibi evkaf kuyudu kadime müdür
lüğü 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

§ İzzettin beyefendiye birçok 1er gösterdim, <-Â.z'* 1er birer
hükümdür dedim. Zaten resmen hüküm denildiği şu suretle sabittir.

4) 4 ^>-1 pl i ...

§ Mümtaz beyefendi dedi ki : j*? diye başlıyan vesikaları ilk defa
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görüyorum. Cevap verdim : Bunlar veya müsved
deleridir. Sadrâzam veya Kethüdayı Sadri âli veya aldığı emre 
binaen Reisülkitap kalem halifesine şu ve şu mealde birşey yazılsın diye 
emir verirken iki şekilde verir: (1) (2) • Ve ilâve
ettim, iş ilerledikçe böyle birçok nümuneler göreceksiniz.

§ Kâtip Ahmet bey; bir sadırazamın ramazan zarfında mutbahına giren 
yumurta vesaireyi pek çok zannile hülâsasına (mühimdir) demiş Mümtaz 
Beyefendi; vesikanın aslını bana göstererek: mühim kelimesini hülâsadan 
tay etmeği teklif etti. Vesikaya baktım. Maiyetinde 1000 1500 kişi 
yaşatan bir sadırazamın belki bir günlün yumurta sarfiyatına bile hakkile 
tekabül etmiyen bu rakkamı evvelâ tashih ettim 2300 -f- 480 = 2800 ü 
mütecaviz.

§ İskân müdüriyetinden mütekait ve mülkiye mezunlarından Münip 
bey; bize yeni kâtip tayin edildi. Eski evrakı tarihiyenin rumuz ve 
üslûbunu göstermek için nümuneler verdim. Uç gündür onlar üzerinde 
uğraşıyor, hulâsalar yapıyor. Yaptığı hulâsalarda ruh ve esasa ait kusur
lar, noksan görüşler varsa tashih ediyor ve gösteriyorum, münakaşa 
ediyoruz. Bugün birçok vesikaların yanlışlıkla bahriye, adliye ve maliye 
sınıflarına konduğu zannını veren kayitler gördüm. Yanına gittim ve o 
kayitlerin 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. 
Hayır dedim. Bu, sırf sadrazama yazdır. Eski üslûp böyle idi. Padişaha 
ancak sadrazam yazarki buna (telhis) derlerdi ve yazarken (sultanım) 
demez, devletlû, kudretlû, mehabetlû padişahım hazretleri) der, keser 
dedim. Beratları da anlattım ve evkaf fihristinde 101, 102, 110 numara
lardaki beratlar ile başkaca bir sadrazam telhisi dahi gösterdim. Çok 
memnun oldu. Hayırhah Mümtaz bey efendi de öteden atıldı :

— Ben de müstefit oldum, bilmiyordum. Sanıyordum ki (sultanım) 
tabiri yalnız padişaha yazılır dedi.

Bu hayırhah ve büyük kalpli zat beni böyle çok taltif eder.
§ Mümtaz bey; Defterdar Reşit imzalı ve 1218 tarihli bir takım evrak 

gösterdi. Bunlardan bir ikisini seçelim, diğerlerini atalım didi. Lütfedi
niz, bana veriniz, tetkik edeyim dedim ve aldım. Baktım ki 1218 de bir
çok sancakların tekmil kazalarından mürettep zehairi göstermektedir. 
Dedim ki bu : zahire meselesinden değil, bambaşka bir maddeden dolayı 
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mühimdir. Bizim 1218 senesi salnamemiz yazılırsa bundan mükemmel 
me’haz bulunamaz. Zira birçok sancakların topyekûn kazaları var. Hele 
bizim Bolu sancağının 140 sene evvel kaç kazası varmış ve adları neler
miş; bunları seksen defter karıştırmadan bulamayız. Hiçbir matbu tarihi
miz yoktur ki bunları sırasile göstersin. İşte defterdar Reşit efendi zehair 
tertibi vesilesile birçok sancakların kazalarını zikrediyor ki bir nimettir. 
Mümtaz bey cevaben dedi ki : hakikaten öyle. Ben takdir edememişim. 
Bu mübarek, kibirsiz ve hakikat dostu olan zatle beraber yaşamak saadettir.

§ Haşim bey sordu : Ser Mimarani Hassa imzasile bir arz vardır. 
Neccar tayfasından falan ..... cizyedardan almak üzere bir miktar cizye
evrakının havalesini niyaz etmekle mes’ulinin is’afına dair. Bu defterdara 
havale edilmiş cizye emininin de derkenarı var.

Dedim ki: Madam ki (Hassa) imzasiledir, saray faslına girer. Cizye 
evrakının nasıl olduğunu göstermek için dolapta mahfuz üç neve munka- 
sem cizye tahsilinde halka verilecek mühürlü kâğıdı çıkardım, memnun 
oldu. Ah millî vesikalar, ne kadar meçhul şeyler.

§ Ahmet beyi: Kilisli Rifat efendinin büyük hatalar irtikâbile berbat 
eylediği evkaf fihristini ben görüp tashih eyledikten sonra ikinci defa 
gözden geçirmiye memur ettim. Bugün 109 ve 113 numaralı vesikayı 
ve daha nicelerini gösterdi. Rifat bey; e OL; ’ berata da hüküm deyip 
geçiyor. Bu zate vaktile nümuneler göstererek anlattım ki berat ; 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
tabirini havidir. Evkaf fihristinde 105 numaradaki vesika, yalnız hükümdür. 
Beratler de bazan tuğrasızdır. Fakat daima ;

Jj* jU jkJU jl-j
diye başlar.

* * ♦

Cevdetin hazinei evrakta geçen iki senelik hayatını bir ayna gibi 
aksettiren şu yazılarını bilhassa 143 üncü 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 müdddet 
bulunsaydı kim bilir daha neler yapar, ne gibi müşkülleri halleder ve orada 
Çalışanları daha nekadar tenvir ve irşad eylerdi ? Bunda hiç şüphe edile
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mez. Ne yazık ki şimdi izah 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 mütalâalarını söylemiş 
fakat kendiliğinden ben de şu evrakı alıp tetkik ettim ve şunları buldum 
dememiştir. Adeta yabancı bir adam hazinei evrakın bir köşesinde misafir 
suretile oturmuş, orada çalışanların ondan başka hepsi emniyet ve itimada 
lâyık kimseler, yalnız o aralarında yabancı ve itimada şayan değil. Bu 
nasıl olur?

Tarihî evrak tetkik heyeti başkanlığına getirilen bir adam yalnız Fetva 
emini gibi ne sorulursa, ne gösterilirse: ¿1 olur ya-
hut olmaz tarzında fikirler mi beyan etmelidir?

Okuyucular bu ciheti sormakta ve araştırmakta haklıdırlar. Fakat biz 
Cevdetin arkadaşları onun bu mesele hakkındaki iztıraplarını daha orada 
çalışrken 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 hazinei evrak 
müdür muavini Musa beyden gördüğünü anlatırdı. Halim, selim ve yaşı 

itibarile her türlü ihtirastan ve tulü emelden azade faziletli bir zat olduğunu 
bildiğim Musa bey hakkında Cevdetin tenkitlerini o zaman mübalâğaya 
hami ve rahatsızlığına atfederdim Fakat hatıratında bunları Cevdetin acı 
ifadelerle tekrar etmiş olduğunu görüyoruz. Şu kadar ki, o ifadeleri 
aynen neşirde fayda görmedim. Yalnız tarihî evrak tetkik heyetinde Cev- 
detten sonra çalışacak reislere ders, heyetin merciini ikaz ve ‘Cevdetin 
oradan çekilmesi sebeplerini de izah mahiyetinde olmak üzere hatıratın 
birkaç parçasını aşağıya naklediyorum; Şu yazıları Cevdetin birazda 
vehme kapılmış olduğu zannını vermektedir ve ölümünden sonra evrakı 
ve kitapları arasında çıkacak tarihî vesikalar dolâyısile hakkında söylene
cek sözlere karşı adeta kendisini müdafaa ettiği görülmektedir :

«A; Meşrutiyeti müteakib donanma cemiyeti menfaatine hükümetin 
muhtelif dairelerdeki köhne vesaik ve defterleri ve umumî harp esnasında 
âlî satış komisyonunun eski toplar gibi birçok yadigârlar arasında evkaf 
müzesine ait 20 kader Kur’anıkerimleri ve Ayasofya ve maliye ve Top- 
kapı metrûkâtından birçok defterleri sattığı esnada merhum ‘Mahmut 
ve Sadık efendiler gibi bazı açıkgöz kitapçıların elde ettikleri eserler ara
sından satın aldığım kadim şeyler.

B; Yine meşrutiyetten sonra Harbiye meydanında resmen yaktırılan 
binlerle evrak arasından şunun bunun alıp bakkallara sattıkları vesikaların 
arasından seçtiğim ve satın aldığım mühim evrakı kadime.
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C; Yine meşrutiyeti müteakip maliye hazinei evrakından köhne! 
bahanesile çıkarılarak Darphane külhanında yaktırılan binlerle vesaikten 
dördüncü derece memurların elden sattıkları birçok kuyut ki bir haylisi 
merhum Mahmut efendiye satılmıştı.

Ç; Yine meşrutiyeti müteakip 700 araba ile Babıâliye taşıttırılan 
vesaik arasında yollarda düşenlerden hamal ve çocukların toplayıp Sahaf
lara sattıkları, resmî hademenin yok pahasına şuna buna verdikleri pek 
cüz’i evrak.

D; 1931 de en son maliye hazinei evrakının Bulgarlara satılması se- 
bebile doldurulan balyalardan arta kalıp yerlere serpilen ve tanzifat 
arabalarile denize döktürülen evrak meyanında sokak çocuklarının elde 
ettikleri yarım çuval kadar evrak ki bir veya iki paketine de 

yazmışımdır.

Bir gün bir dost, hem hakikî bir dost demişti ki : Senin gül kadar 
afif olduğunu bilirim ve devlet veaaiki ancak senin dehşetli raporun 
sayesinde kurtarıldı. Fakat senin hazinei evrakta tasnif işine memur edi

lişin senin için ve şendeki vesaik için fena bir tali teşkil etti.

Dedim ki: Benim hakikî dostlarım benim senelerdenberi vesaik topla
dığımı ve hükümetin de maalesef senelerdenberi vesaik yaktığını, 
sattığını bilirler ve nihayet ben İsmet paşaya yazdığım müthiş raporda 
(ben sokak çocuklarından birçok vesikalar satın aldım) diye haber verdim. 
O halde kim bana bu vesaiki çaldın diyebilir? Deseler de cevabım şudur: 
Hükümetimizin vesaik satması cürüm teşkil etmiyor da satış yerlerinden 

parasile vesaik tedarik etmiş bir tarihçi neden mücrim oluyor?

Evet, ben Mektupçu Osman, doktor Süheyl, hafız Kemal ve Hüseyin 
beyefendilerin pek iyi bildikleri veçhile maliye hazinei evrakı Bulgarlara 
satılırken döküntülerini aşıran ve toplıyan sokak çocuklarından cem’an 
yarım çuval dolusu kadar vesaik aldım. Bunun gizli yeri var mı? Birkaç 
paketin üzerine de yazmışımdır. Diğerlerini yazmadım. Çünkü otuz yıldır 
pek muhtelif yerlerden damla damla toplatarak tedarik edilmişlerdir ve 
sonra ben işte arzediyorum ki bu vesikaları mezkûr vasiler heyeti aliyesi 
lütfen sattırmasınlar (Cevdet bunların müzede bir büyük camekânda teş

hirini ve ilim adamlarının istifadesine terkini rica etti) desinler.

Demek ki ben dişimden tırnağımdan arttırdığım para ile aldığım bu 
birkaç yuz evrak, ferman, berat vesaireyi yine gönlümle millete hediye 
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ediyorum. Daha ne lâzım, hulâsa söyliyemim: Bendeki vesaikten bazdan 
ihtimal ki hazinei evrakta dayoktur.

Dostum şöyle bir mülâhaza daha söylemişti : Acaba demezler mi ki 
(Cevdet bunların bir kısmını olsun hazinei evraktan aşırmıştır) dedim ki 
derler. Hassatan benim hazinei evrakta varlığını ilmen ve fazileten bir 
mikrop kadar muzir gördüğüm iki üç mel’un vardır ki bunlar her vakit 
öyle iftiralar uydurabilirler. Ancak benim hazinei evraktaki mevkiim 
şu idi :

A; İleride birşey söylenir mülâhazasiledir ki tasnif odasına herkesten 
sonra gelirdim. Ve zaten beni gözleyenlerde! vardı.

B; (okurken birşey çalabilir.) dedirtmemek içindir ki vesikalara katiyen 
el sürmezdim. Evvelâ memurlar açarlar, görürler ve icab edince bana 
verilrerdi. Bende hafiyelerin zaten haberleri olan! bu vesikaları okur 
veya gözleri önünde dolaba kordum.

C; (Bizden sonra kalıyor, belki o vakit çalıyor) denmemek için de 
herkesten önce ve bazan dört beş kişi ile birlikte çıkardım.

Ç; (ya gündüzün şunu bunu okurken bir iki yaprak çalarsa) dedirtme
mek içinde koynumdan ne zaman bir cüzdan çıkarsam ve ne zaman mektup 
vesaire koysam mutlaka bence malûm olan! bir iki hafiyenin! gözü ününde 
yapardım ki herşey aşikâr olsun [bu taaccüp işaretlerinin Cevdet koymuştur]

D; (Ya paket yapıp evine yollatıyorsa) dedirtmemek içinde esasen 
gizlice memur edilmiş ve sureti mahsusada talimat! aldığını iyi bildiğim 
hademeyi çağırır ve eve kendi eşyamdan defter, kitap ve not gibi neler 
gönderteceksem mahsus bir bahane bularak derdim ki: şunların arasına 
bir bak, pul, mektup, telgraf gibi şeyler karışmış olmasın. Tabiî hademe 
giden paketi iyice muayene ettiği ve kendi sardığı cihetle bu iftiraya 

mahal kalmazdı.

Halbuki benden başka hiç bir reis ne Emiri merhum, ne İbnülemin 
Mahmut Kemal, ne Musa beyler kontrola kendilerini tabi tutmamışlar ve 
pekte iyi yapmışlar. Fakat ben düşman ve vesaik sahibi olduğumdan 
böyle bir tedbir lâzımdı. Şunu da söyleyeyim ki Musa bey mahzen ile Ce- 
vat paşa kütüphanesine yanına kimseyi almıyarak gider. Ve saatlerle 
kalırdı. Bu adamın ne çaldığını bilmem ve çalacağını da zannetmem. 
Fakat bakınız ne cüret ki (o daima mahzende yalnızdı) deseler ben müs
takim adamım demekten gayri delili kalmaz. Ben öyle bir gaflette bulun 
madım.
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Başka şekilde iftira olmaz mı? olur amma ne yapalım?
Benim hazinei evraktan çekilmemde sıhhatimin bozulması ve ücretin 

maaşa tahvil edilmemesi gibi azim iki maddî sebep vardır. İstifanamem 
hususî evrakım arasında olup okunabilir. Fakat manevi sebepler çoktur. 
Biri hafiyelerin mevcudiyetidir. Bakınız öyle bir emir getirdiler ki vesaik 
24 saatten fazla reisin önünde dahi kalamaz. Bunun üzerine tahammülüm 
kalmadı siz (alim reis) istemiyorsunuz, mukayyit ketebe istiyorsunuz. 
Buna riyaset şerefi tahammül edemez) manasına sarahatan gelen bir cümle 
yazarak şerefle çekildim. (15 Nisan 1935)

Hazinei evrakta tasnif riyasetine İlmî müşkülâtı tetkik ve hal için mi 
çağrıldım, yoksa kapıda iş, güç sahipleri varmış ve sanki tekaüt veya 
nasp haberlerini müş’ir evrakın intacını bekliyorlarmış gibi (muamele ev
rakı) mukayyidi olarak mı getirildim? Yani tarihî vesaik âlimi mi? Yoksa 
evrak ketebesi olarak mı ?

Vasiyetnameme bu (hazinei evrak, vesaik, satınalma ve çalma) me
selelerinin vaz’ı, benim vefatımda meydana çıkacak vesaik karşısında za
ten dostlarımdan pek çoğunun malûmu olan hakikati bir kere daha ışık
landırmak içindir.>

* * *

Başvekâlet Müsteşarlığına
Aşağıdaki sebepler dolayısile hazinei evrak tasnif heyeti başkanlığın

dan affımı rica ediyorum :
1 — Bir tozlu vesika iğnesile parmağımda açılan ve bir buçuk ay 

devam eden müthiş yaradan sonra doktor hazinei evrakın tehlikeli muhi
tinde çalışmama müsaade etmiyor.

2 — Muallim iken, her türlü kat’iyattan sonra 154 lira alırken burada 
yalnız 117 lira ücretle çalıştırılmaklığım büyük ziyan vermiştir. Açığım 
her ay 37 liradan 28 ayda müthiş bir yekûn tutmuştur.

3 — 28 ay tekaüt hakkından mahrum kalışım tehlikeli olmuştur.
4 — Emsalim, maarif hizmetinde iki defa zam görmüşlerdir.
5 — (Bazı fena haller) de devama ve tahammüle imkân bırakmamıştır. 
Yüksek teveccühlerinizin bekasını niyaz ederim.

7 Mart 1934 Hazinei evrak tasnif 
heyeti başkanı

M. Cevdet İnançalp



M. Cevdet İnançalpa
Başvekâlet lıazinei evrak tasnif heyeti başkanı

7.I V. 1935 tarihli istifanameniz pul yapıştırılmak üzere geri gönderilmiştir.
Beş maddede tesbit ettiğiniz istifanızı mucib sebeplerden dördü açık ise 

de beşinci madde vazıh olmadığından ayrılmak istediğiniz şu günlerde 
karanlık bir nokta kalmamak için bu maddenin de tavzihini dilerim.

8, IV, 1935 Başvekâlet Müsteşarı
Kemal Gedeleç

Başvekâlet Müsteşarlığına

7 Nisan 1935 tarihli istifanamemin 5 inci maddesini tavzih eylemem 
hakkında gelen 457 sayı ve 8 nisan 1935 tarihli emirnamei âlileri muci
bince mezkûr maddeye müfredatile izahat ilâve ediyorum.

İstifamın sebepleri şunlardır:

1 — Bir tozlu vesika iğnesile parmağımda açılan ve bir buçuk ay 
devam eden müthiş yaradan sonra doktor hazinei evrakın tehlikeli muhi
tinde çalışmama müsaade etmiyor.

2 — Muallim iken her türlü kat’iyattan sonra 154 lira alırken burada 
yalnız 117 lira ücretle çalıştırılmaklığım, büyük ziyan vermiştir. Açığım 
her ay 37 liradan 28 ayda müthiş bir yekûn tutmuştur.

3 — 28 ay tekaüt hakkımdan mahrum kalışım, tehlikeli olmuştur.
4 — Emsalim, maarif hizmetinde iki defa zam görmüşlerdir.
5 — (Bazı fena haller) de devama ve tahammüle imkân bırakmamıştır. 

Şöyle ki :

A — Hulâsaların gittikçe artması, reisi lâzımgelen metinlerle vesika
ları okuyup tashih yapamıyacak vaziyete getirmiştir.

B — Tarihî birçok meseleleri çözmek ve aydınlatmak için kitab ka
rıştırmak, defterime not almak, kayit çıkarmak icap eylediği zamanlar 
hattta tek bir (muarız)ım (Reis, boş vakit geçiriyor, tasnif işile uğraş
mıyor) diye şayia yayması çok kötü oluyor. Böyle bir kötü şayia, faraza 
üç iyi şahadetin kıymetini mahvetmiye kifayet eylemektedir.
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C — Vesikaların bir günden fazla masada kalmasının emirname ile 
•men’i, nice mühim meselelerin kavranmmaasına sebep olmaktadır. Bu hal, 
Reisi, (archiviste paléographe) bir müsteşar olmaktan çıkarıyor. Daire
lerde eskiden görmüş olduğumuz ketebeden bir (mukayyit Haşan efendi) 
mevkiine düşürmektedir.

D — Tarihî vvsika hallinin verdiği güçlük ile sıhhatimin narinliği 
haftada bir gün olsun istirahatı mecburî kılıyor. Bu madde, neşriyat 
müdüriyetine arz ve bu bapta rica edildiği halde bu defa gelen emirde 
yine sebep sorulması itimatsızlıktır. Seleflerimden hiç kimse haftanın her 
gününde sabahtan akşama kadar heyet arasında ve tozlu vesikalar içinde 
çalışmağı göze almadığı gibi istirahat günleri de mesele teşkil etmemiştir.

E — Nizamnamenin verdiği hak dairesinde ve nezaketle olarak son 
günlerde iki zate yaptığım İlmî ihtara karşılık alenen ünf ve haraketle 
cevap almışımdır.

Bu sebepler riyasetten çekilmemi zarurî kılmiştır. Makamı samilerini 
muhaberat ile rahatsız etmemek ve gider ayak yeni bir mesele çıkarmak
tan yorgun kafamı kurtarmak için müphem geçtiğim (bazı fena haller) i 
işte emri samilerine hürmeten izaha mecbur oldum. Son ricam, riyasetten 
affımdır. Bu makamdan çekilirken Bay Salâhattinden daima nezaket gör
müş olduğumu zikreylemeği de borç bilir ve yüksek teveccühlerinizin 
bakasım niyaz ederim.

13/4 1935 Tasnif Heyeti Reisi
Af. Cevdet İnançalp

Cevdet İnançalp 
Tasnif Heyeti Reisi

13 . IV. 1935 günlemecli istifanız tetkik edildi. Beşinci maddede izah 
olunan sebeplerden devamın murakabesi ve çıkan işlerin takip edilmesi 
infiali mucip olacak ve itimatsızlık telâkki edilebilecek hallerden olmadığı 
gibi her memurun memuriyet hayatında ittiba etmesi zarurî bulunan 
esaslardan olduğu izahtan varestedir. Ancak diğer 4 maddede tesbit 
edilmiş olan sebepler muhik görülerek istifanız kabul edilmiştir.

İşe başladığınızdanberi resmî ve tarihî evrakın tetkik ve tasnifinde 
görülen gayret ve faaliyetinizden dolayı teşekkür eder ve saygılarımı 
sunarım. 15, IV, 1935

Başvekâlet Müsteşarı
Kemal Oedeleç

14



vn

Cevdetin millî - dinî talim ve terbiye, 
millî eserler ve millî abideler 

hakkındaki fikirleri ve 
duyguları

Muallim M. Cevdete bir kusur atf ve isnat olunmaktadır! sofla, 
hoca ve daha açıkçası dindar olmak. Bunu çok kimseden def’atla işitti- 
ğim gibi bu kitabın ikinci kısmınında yazısı bulunanlardan bazı dostları 
ve talebeleri de bunu yazmışlardır. Meselâ iki sene kadar birlikte çalış
tıkları ve bundan evvelki paragrafta belki kırk defa adı geçen tarihî 
evrak tetkik heyeti azasından Mümtazın bile:

«Cevdet taşralıdır. Cübbeli, Sarıklı ve sakallı bir talebe olarak İstan
bul Muallim mektebinde tahsil etmiş ve hayatının son demine kadar 
softalık ruhunu taşımıştır.» Dediği görülmektedir. Ne müthiş hata! ne 
büyük aldanış! işte Cevdet böyle anlaşılmaz bir muamma idi.

Doktor Feridun nafizin yazısından da Alman müsteşriklerinden Kari 
Sushayem’ın Cevdeti - İbni Batutaya Arapça Zeyl yazdığı için - sarıklı 
ulemadan sanmış ve doktorun Cevdetin şapka giyen fazıllardan olduğuna 
bu Avrupalı nezdinde şehadet etmiş olduğunu hayretle öğreniyöruü. Ya- 
rap! Bu Arapça ne fena bir lisanmış ki bilenleri hep hoca ve softa 
sanıyorlar.

Hatta daha ileri gidenlerde olmuş ve (Cevdet mürtecidir) diyenler de 
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görülmüştür. Ve hatta kendilerinden yazı istediğim bazı kimseler Cevdetin 
bu şöhretinden ve kendilerinin ise son derecede münevver ve tarakkiyi 
sever olduklarından dolayıdır ki bu mürteci için iki satır yazı yazmaktan 
bile çekinmişlerdir.

Cevdetin hayatını yazarken hiç bir köşesinin karanlıkta kalmasını 
istediğim için bu köşesinin de aydınlanması ve Cevdete sürülmek isteni
len bu kara lekenin silinmesi ve iz bırakmaması için bir kaç sözde 
burada söylemek ve bir iki vesika da bu vesile ile neşretmek istedim :

Cevdetin medreseden yetişmiş bir softa olmadığını bundan evvelki 
paragraflarda etrafile anlatmış ve kendisine bu vasıfları isnada sebep 
olan Arapça ile şark - İslâm kültürünü nasıl edindiğini de söylemiştim.

Hatta Cevdet; medreseden yetişen muallimler, müderrisler ve vaızlar 
için: (zamana uymuyor, muhiti anlamıyor, garbın son tarakkiyatını takip 
etmiyor ve asri yaşayış adabı ile tedris usullerini bilmiyer) diye isimler 
ve vakalar tasrih ederek bunlar hakkındaki fikirlerini, tenkitlerini açıkça 
söylemekten çekinmezdi ve Türk gençlerini dinsizliğe sevkeden bir dere
ceye kadar da bu türlü hocalar dır derdi. Hususile Hukuk mektebinde 

okurken mecelle yahut kitabünnikâh hocalarından birisinin Ç 
ile başlayan bir ibareyi İslâm olan ve olmıyan fakat çoğu oldukça mü
nevver bulunan bir talebe kütlesi kaşısında nasıl söyleyip izah ettiğini an
latır ve talebeninde hoca ile nasıl eklentiklerini ve o hocanın bu tavur ve 
vaziyette islâmiyete nasıl söz getirdiğini söylerdi. Darülmualliminde din 
dersleri okutan diğer bir kısım sarıklı hocaların vazılarının, tavurlannı ve bil- 
lahassa tedris usullerinin talebe üzerinde ne fena tesirler bıraktığını ve 
hele bunlardan birisinin fazla olarak dersahanede talebe karşısında ağız 
dolusu balgamı nasıl yerlere saçtığını ve bundaki kabalığı ve gayri sıhhi - 
ligi anlata anlata bitiremezdi ve sonunda da bizim sanki hocaların yap
tıkları fenalığın derecesini göstermek için Abdullah Cevdetin (Adabı 
muaşeret rehberi) mukaddemesindeki fıkranın - oldukça mübalâğalı bulmakla 
beraber - okunmasını tavsiye ederdi.

Fıkra ayden şudur :

«Sultan Aziz zamanında Japonlar dinî tetkikatta bulunmak 
ve bizim din alimlerimizle mübahasa ve mübadelei efkâr etmek üzere 
Istanbula resmî surette bir ruhanî göndermişler, hükümet bu muhterem 
Japonu misafiri has edinmiş, hizmetine bir saray arabası, hademe ve bir 
tercüman tahsis etmiş. O zamanın a’lemi ülemasından ak sakallı, sarı mesli 
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pabuçlu ve kolları gayet uzun cübbeli bir Hoca Efendi Japon ruhanisile 
mübahasaya memur olmuştu. Japon ruhanî mükemmel İngilizce söylüyordu. 
Biraz Fransızca ve daha iyi Almanca biliyordu. Arapça tekellüm ve 
tahrire muktedirdi. Bizim a’lemi ülemamız Türkçeden başka hiç bir lisanla 
mütekellim değildi. Bildiği Arapça ile ne tekellüme ne de inşaya iktidarı 
yoktu. Japon ruhaninin tırnaklarının paklığı, elbisesinin temizliği, gözlerin
de yanan zekâ ateşi ve istiknah nuru bizimkinin yanında daha ziyade 
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 etmemiş
ti - hatırladıkça halâ tüylerim ürperir ve kızarırım - bizim hoca Başını arabanın 
dışarısına çıkardı. Elile burnunu tuttu, müstekreh bir ses çıkardı, arabanın 
basamağını berbat etti ve siyah tırnaklı ıslak parmaklarını o güzelim araba
nın kadifesine sildi. Japon ruhanî bu hali gördü, simasında gayet derin 
bir istikrah ve teberrüt alâimi okundu. Aradan bir hafta geçmeden 
Japonyalı ruhanî darülhilâfetül’islâmiyeyi terketti.

Bu Japonyalı rahip efendi ¿U\| buyuran dini mübini islâmın
müntesiplerile görüşmek ve belki İslâm dinini kabul etmek ve vatandaş
larına da kabul ettirmek fikrile gelmişti. Fakat...

Bu vak’ayı, evet bu pek mühim vak’ayı anlatan muhterem zat lehül- 
hamd berhayat ve elyevm mütekaidini askeriye ticaret anonim şirketi ve 
teavün cemiyetinin müessisi Kişmirli Mehmet Sadık paşadır.»

Şimdi rica ederim; medreseliler ve softalar hakkında bu fikirleri 
besleyen ve Abdullah Cevdeti sevmediği ve yazılarını mübalağalı bufduğu 
halde bu mevzua dair olan yazısını bile herkese tavsiye eden bir adama 
softalık, mürtecilik isnadı doğru olur mu?

Cevdet; din dersleri hocalarının talebe karşısında alması lâzım gelen 
vaziyetler hakkında da fikirlerini söylemiştir. Ezcümle kendisinden din 
derslerinin nasıl okutulması lâzımgeleceği hakkında Maarif vekâletinden 
sorulan suale vermiş olduğu cevapta liselerde okutulan kitabı kastederek 
diyor ki : «Yalnız bu eserde değil bütün dinî, gayri dinî talebe kitapla, 
rında şu tadilât matluptur: Müsahebe şeklinde, sevimli, cazip bir üslûp, 
müselsel ve katı ifadeyi terk. Bütün derslerin ve o meyanda din 
derslerinin kız ve oğlanlara verilecek kısımları üzerinde çok 
düşünmek; erkeklerin hayatına, ihtiyacına uyacak misalleri intihap 
etmek mevzubahs olurken kızları unutmamak. Demek isterim ki «ihtilâm, 
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hayız, âdeti şehriye» bahisleri geçerken hocanın derste çok müteyekkız 
davranması lâzımgeldiği kadar eser yazanlarında, program tertip edenle
rin de bu bapta etraflı ve ihtiyatlı düşünmesi lâzımdır. Resmî bir kitabın 
içindeki misallerin, kullanılan bazı tabirlerin «büluğa ermeyen, henüz 
eren, ereli hayli zaman geçmiş olan» muhtelif talebe ve talibat üzerinde 
yaptığı muzur ve müstehcen tesirlere kırk kere şahit olmuşumdur. Bende
niz gençlere filen ders vermeyen veyahut vermekle beraber dersinin talebe 
ve talebat arasında sureti in’ikâsını veya tevilâtını hatta, müncer olduğu 
bazı müessif halâtı görmemek isteyenler için ayrıca bir talimat yapılması 
taraftarıyım. Kaş yaparken göz çıkartmamak, din ve ahlak dersi verirken 
ahlaksız yapmamak şiarı elbette salim bir hattı harekettir.»

İşte bu mütaleada Cevdet’in softa olmadığını ve softa zihniyeti taşı
madığını gösterir.

Cevdete mütaassıp diyenlerde aldanırlar. Cevdet taassubun -velevki 
kelli, felli bir müslüman hoca efendiden sadır olsun - düşmanı; ilim 
ve faziletin ise - yine velevki bir gayri müslimde görülsün ■ takdirhani 
idi. Medreselerde, camilerde ders okutan müslüman hocalardan Arapça 
öğrenemediğini ve o lisanı kolaylıkla müslüman olmayan Berut katolik 
papaslarının kitaplarından öğrendiğini söyliyerek (Allah onlardan razı 
olsun) diyeck kadar liberal olan Cevdete hiç müteassıp denilir mi? Bu 
tabirin arapçası dır ve bu tabir Islâm an’anesine göre ancak
Peygamberin ashabına yani arkadaşlarına söylenir. Hal böyle iken Cev- 

detin papaslara demesi ve sözünü bu
gibi yerlere her zaman sarfetmesi en münevver ve en liberal adam oldu
ğuna delâlet etmez mi? Hatta Haham başı Becerano efendinin ölümünü 
havedis olarak yazan akşam gazetesi parçasını keserek kenarına 
(Allah rahmet eylesin, âlim ve fazıl bir zattı) diye tezkiye eden 
ve sarıklı hocalar hakkındaki kanaatlerini de biraz evvel dercettiğimiz 
fıkralarda göstermiş olan Cevdeti taassupla ittiham etmek bilmem ama 
pek insafsızlık olur.

Hele Cevdete irtica isnat eylemek affolunur özürlerden, kabahatlerden 
değildir. 1908 inkılâbından beri çok işittiğimiz ve pek çok kullan
mağa başladığımız (irtica) tâbirinin esefle söyliyeyim ki ben mâ
nasını hâlâ anlıyamadım. Eğer irtica; gidilen herhangi bir yoldan, bir 
meslekten geriye dönmek, daha iyiyi bırakıp kötüye gitmek demekse 
Cevdeti iyi tanıyan, bütün evrakını ve vesikalarını gözden geçirmiş olan 
şu satırların yazıcısı onda böyle birşey görmemiş ve sezmemiştir.
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Bu sözler ve bu isnat olsa olsa Cevdetin dine, dinî tedrisata taraftar 

hatta sözle değil, bilfiil dindar oluşundan ileri gelmiş olsa gerek. Bu bir 
kabahat midir?

Cumhuriyet rejiminde vicdan hürriyeti en esaslı umdelerden birisidir. 
Bu devirde dinsizlik nasıl taarruzdan masun bir meslek ise dindarlık da 
öyle olmak lâzımgelir. Bir tarafı kadul, diğerini red ise hakikî asrilik 

İlmî layiklik ve cumhuriyetçilik ile kabili telif değildir. Ve bu yeni ve Av
rupai bir şey değildir. İslâmiyet 1300 küsür sene önce 0 ve

CJİL 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 Cevdetin giyinişi, 
yaşayışı, ketumiyeti, mahviyet gösterişi ve her vesile zuhurunda dini 
müdafaaya kalkışması sebebiyet vermiştir. Bununla beraber medreseye 
ve softalığa değil, sarığa ve sarıklı muallime taraftar olduğunu gösteren 
mütalâalarının bu telâkkiye sebebiyet verdiği zannolunmaktadır. Meselâ 
hatıratında diyor ki :

«İstanbul darülmualliminin sarık çıkartmak suretile yaptığı tahavvülün 
zararlarını - yalnız zannı âcizanemi arzndiyorum • ölünceye kadar unuta- 
mıyacağım. Yeni yeni malûmatla ve fennî vasıtalarla mücehhez sarıklı başlar, 
feslilerden çok ziyade faydalıdırlar. Bunu İstanbul halâ mı halâ anlamadı. 
Fakat Anadolu ve Rumeli biliyor. Sarıklı bir darülmualliminlinin Anadolu 
müftülerinden, müezzininden, hocasından hacısına varıncaya kadar malik 
olduğu istinatgâhlara mukabil fesli darülmuallimin mezunu o kadar 
teveccühsüz, o kadar yalnızdır ki, bu boşluğu yalnız malûmat dolduramaz. 
Sarık ve kisvenin bahşettiği cazibeye de ihtiyaç vardır ki fes bundan 
her vakit mahrumdur. Bendeniz maarif sistemimizin tarla ile sarığı ihmali 
kadar bünyei mevcudiyetimize rahne açmış başka bir darbe bilmiyorum 
dersem bilmem mübalâğa etmiş oluyor muyum?»

Bu mütalâanın cevabını vermek talim ve terbiyecilere düşer. Müna
kaşası çok uzun sürecek olan bu mevzuu burada keserek Cevdetin 
dindarlığı, milliyetçiliği, millî ve dinî işlerde göstermiş olduğu hassasiyet 
ve asabiyet hakkında bir fikir verebilmek için birbirini tamamlayan dört 
yazısını seçerek bu kitaba koyuyorum. Bu yazılar medrese ile mektep 
arasınde mukayeseden ve mekteplerde din dersleri okutulup okutulma- 
masından bahistir.

Cevdet: bu yazılardan ilkini medreseler kaldırıldıktan ve tarihe 
karıştıktan sonra dostlarından birisinin istemesi üzerine yazmıştır. Fakat 
kime hanği tarihde yazdığı anlaşılamıyor. Ve bu kısım yalnız medreselerin 
iyi cihetlerine dairdir. Kötü taraflarını da başkaca yazacağını söylüyor.
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Muallimler mecmuasında neşredilmiş olan İkincisi bir dereceye kadar bu 
noksanı tamamladığı yani medreselerin kötü cihetlerini de gösterdiği için 
burada bulundurulmuştur.

Üçüncüsü Yusuf Akçuranın ıskolastik hakkındaki bir konferansına ce
vaptır. Akçuranınki ile birlikte okunursa o zaman Cevdet ’in kıymeti daha 
iyi anlaşılır.

Dördüncüsüne gelince : en mühimmi budur. Bunu da muallim Sadrettin 
Celâlin mekteplerden din derslerinin kaldılması hakkında ileri sürdüğü 
mütalâaya karşı yazmıştır. Henüz hükümetin din derslerini mekteplerden 
kaldırmamış olduğu zamanlarda yazılmış olan bu yazılarda Cevdetin buna 
ihtimal vermediği anlaşılırsa da bugün bu bir emrivaki olmuştur. Müna
kaşası bize eeğil talim ve terbiye ile uğraşanlara düşer. Şüphe edile
mez ki gerek medrese tedrisatı, gerek mekteplerde 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 mü
tehassıslara yazdırtmakta olduğu “Türk tarihinin ana hatları» adındaki bü
yük millî eserin yazılmakta olan serilerinden birisi Türklerin fikir hayatı ve 
ilimlere hizmetidir. İşte bu serinin bir parçasını NafîAtuf yazmıştır. Daha 
önce bir de maarif tarihi yazmış olan bu zatin müracaat ettiği vesi
kalar ve me’hazler arasında ve en başta benim (Mecellei umuru belediye) 
oluşundan istidlâl ediyorum ki arzu ettiği derecede me’haz bulamamıştır. 
İşte Cevdet bu işin tam ehli ve mütehassısdır. bir intikal ve inkllâp dev
rinde gelmiş, medreseyi de mektebi de çok iyi tetkik etmiş ve mekteplerde 
bilfiil 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 düşüncelere binaendir 
ki, ben de bu yazdan aynen neşrediyorum. Tekrar edeyim ki maksat 
tarihe ve Türk kültürüne hizmetir. Yoksa zamanı ve modası geçmiş, artık 
tarihe karışmış müessiselere teallûk eden bu yazılarin neşrinde başka bir 
maksat ve gayem yoktur ve olamaz.

1

Hayatî ihtiyaçlar karşısında medrese ve mektep

Bu mevzu üzerinde Türkiye, Sürüye Irak, Mısır, Hint, Tünus, İran 
Türkistan, Volgaboyu ve Kafkasya havzalarında bir hayali muharrir, 
muallim, müderris ve mütefekkir kalem yürütmüştür. Eğer bunun bibliyog-
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rafyasını yapmak lâzım gelse epi uzun olur. Bugünlük bize bunun lüzumu 
¿a yoktur. Düşünüleuek saha Türkiye ve yalnız Türkiyedir. Zaten Türkiye 
medreselerde mektepleri arasınde yapılacak bir mukayese umum meseleyi 
az çok ışığa çıkarır.

Lâkin bu bapta bitarafane söz söylemek, ne kadar güçtür. Ehlinin 
malûmudur ki her mevzu üzerinde üç sınıf düşünme tarzı vardır:

İfrat, tefrit, itidal = insaf.
Dikkate lâyıktır ki insaf; bilgiden de kıymetlidir. Pek malûmatlı bir 

muharrir veya mütefekkirin imkânsızlık yüzünden bir çok hakikatlan 
sakladığı yani tahrif ettiği her gün esefle gördüğümüz şeylerdendir.

Fakir sanıyorum ki siyasî hırsların çok yaşadığı devirlerde insaf; 
sıfıra iner. Bu hali memleketimizde de çok görmekteyiz. Buna rağmen 
biz insaf şeritasından ayrılmıyarak (medrese ve mektep) meselesini eşele
yebiliriz. Küstahlık olmazsa şurasını arzedeyim ki bu mesele onbeş sene 
evvel bir, onsene evvel iki, medreseler top yekûn lâğvedilirken de bir defa 
olmak üzere muallimler ve memurlar meclisinde mevzuu bahs olmuştu. 
Cenabıhakkın lûtfiyle getirdiğimiz maddî deliller karşısında muarızların 
biraz insaflı olanları kadim medrese teşkilât ve usulleri karşısında kema
lini itirafa mecbur oldular.

Fakat bu teşkilât ve usuller meselesini toptan almak münazara adabına 
uymnz. Zira bu; dört mevsimi de birbirine zıd eşkâl ve müessirler, birbi
rine yabancı hâdiseler gösteren bir (sene) mefhumunu andırır. Malûmdur 
ki ilk baharın hali başka, sonbaharınki başkadır.

Bir şehrin, hatta bir bahçenin sonbahardaki hüznünü, çiçeklerindeki 
solgunluğu, tarhlarındaki bozukluğu gören bir insanın (bu şehir veya bu 
bahçe ötedenberi böyle berbattır) demesi nekadar yanlışsa bir müessise 
(hususiyle medrese müessisesi) hakkındada böyle (kem^l ve zaaf) yani 
ilkbahar, sonbahar tasnifleri yapmadan hüküm vermek adalet şaritasına 
muğayirdir.

Ne kadar acınacak haldir ki medreseler, mazlûm medreseler ' yalnız 
( son inkıraz devirleri) noktasından mütalea ediliyor ve hakkında 
çok insafsız hüküm yürütülüyor da: (hayatın ihtiyaçlarına uymamıştır, 
Türke benliğini unutturmuştur, millî şuurunu silmiştir, Türk dilini kurut
muştur, Arap ve Fars harsını yaymıştır, fen düşmanlığı etmiştir, ticaret ve 
san’at heveslerini kaldırmıştır, milletin sırtından geçinen bir sınıf, hem de 
kalabalık bir sınıf yetiştirmiştir ve nihayet işi hep dine ve din ahkâmına 
boğmuştur) deniliyor.
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Bu sözler arasında kabul edilecek acı hakikatlar yok değildir. Fakat 
Bu acı şeylerin ne zamandanberi ve niçin husule geldiğini ayırt etmeden 
bütün mesuliyetleri medreseye yükletmek en hafif tabirile (iffetsizlik) tir 
ve Avrupa Ulemasının mütefekkir bir adamda aradığı integral ve objek
tif görüşün tamamile aksidir.

Niçin böyle yanlış hükümler yürülmektedir? denirse şöyle cevap 
verilebilir :

(1 Meseleyi muhakeme edenlerin bir kısmı (dinsiz) dir. Ve Avrupa 
pisikoloğlarının isbatile zahirdir ki dinsizliğe sapmış bir müfrit zihninin 
dine taallûku olan herhangi bir meseleyi, bir müessiseyi, bir eseri, bir şah
siyeti adilâne tahlil etmesine imkân yoktur. Bu adamlar en müsbet 
delilier karşısında bile inatlarını terketmezler ve akıllarınca buna - fennî 
muhakeme - derler. İşte medrese davasındada insafsız muarızların bir 
kısmını bunlar teşkil ederler.

(2 Bir takımları da (dindar)dırlar, hatta ifrata sapmış dindardırlar. 
Yani kaba sofu olmıyan ve aklî tenkitleri dahi kabul eyliyen adam
lardır. Ancak medreselerin tarihini tetkike merak etmemişlerdir. O halde 
hükümleri (tamamiyet) ve (hayat) hassalarından mahrumdur.

(3 Diğer bir sınıf adamlar (halis 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, mektep tedrisatını ve mektep men
suplarını (tekfir) ederler. Bunların adedi azdır. Fakat tesirleri ihmale 
gelmez. Bunların medreseleri bize tanıtmalarına ve sevdirmelerine 
imkân yoktur.

(4 Bir takım adamlarda (mektepli) dirler. Bunlar medreselerin tarihini 
tetkik etmedikten başka meketeplerde kendilerine din dersi veren adam
ların - maalesef ekseriyetle - tuhaf zihniyette, gülünç tavurda, umumî 
malûmat asriye itibarile büyük bir eksiklik içinde oldoklarını görerek 
toptan hüküm vermişlerdir:

(Medreseli değil mi? ancak böyle ham halat olurlar! medrese değil mi? 
Ancak böyle adam yetiştirir!) derler. Ve hatta meşhurdur: bir mesele 
azacık dal, budak saldımı, halli çetinleştimi (bırak şu iskolâstik işini, 
davayı medreseye düşürme) derler, Demek ki medrese ve medreselilik 

toptan bir afaroz damgasile damgalanmıştır.

Mektepliler arasında bütün medreseyi, böyle itham doğru olmıyacağınv
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'bilenler de vardır. Ve bu nevi zatlar sitayişe lâyıktır. Fakat adetleri 
mahduttur. Hükümleri doğru olmakla beraber uzun ve (tahlili bir muka
yese) mahsulü değildir.

Acaba bütün Türkiye müessiselerinin aşağı, yukarı (askerî, bahrî, 
malî, edebî, fennî, siyasî) iyi kötü, muhtasar hatta mücmel birer tarihi 
vardır da niçin medreselerin tarihi yoktur ? Niçin bu müessiselerin, pek 
faideli iken mahvolan bu ocakların hayatını yaprak, yaprak; devir, 
devir; köşe, köşe bize gösteren adamlar ve eserler yoktur? Buda haki- 
katan merak edilecek bir şeydir. Fakirin zannıma göre bunun da esbabı 
şunlardır :

(1 Kalem erbabı yüzde doksan dokuz (mektep) ten yetişir. Mekteplerin 
ise ekseriyetle medrese için ne zalimane hüküm verdiğini arzettim. Böyle 
top yekûn tardedilen bir mevzuun cazibesi olamaz ve sanırım ki bundan 
dolayı da medrese; tetkika değer bir madde olarak alınmamıştır.

(2 Medrese ve medrese mesuplarını 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 mektep 
mezunu bu iki şaritayi haizdirler?

Hatta biraz sonra arzedilecektir ki mekteplerde gösterilen riyaziyat 
ve tabiiyat ilimlerinin tariheleri arasında mücmelen olsun şark riyaziyun 
ve tabiiyununun adları, hizmetleri, eserleri bile zikredilmemektedir. Bu 
yüzdendir ki, medreselerimizin yetiştirdiği riyazî, tabiî ve tıbbî şahsiyet
ler mekteplerde hemen tamamile meçhuldür. Mektep derslerinde bir veya 
iki defa o da ehemmiyetsiz birer vesile ile İbnisina ve Farabi’nin adları 
geçer, işte o kadar! Neler yazmışlar? Neler yapmışlar? ve bilhassa o 
zamanlar komşu milletlerin irfan ve medeniyet derecesile mukayese 
edilince bu adamların ne büyük hizmetleri olmuş? Hatta Av
rupa darülfünunlarında 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 gani gani rahmet etsin, meşhur Türk riyaziyecisi olup yazdığı 
şark riyaziyatı tarihinin bir misli ne garp lisanlarında, ne de arapçada 
mevcut olmıyan Salih Zeki bey merhumun (Asarı bakiye) adındaki ölmez 
kitabını tedarike merak etmiş kaç mektep hocası vardır? Bendeniz bir 
zaman otuz kadar riyaziye muallimine bunu sormuştum. Ancak ikisi 
tedarik etmiş! Öbürleri tedarik şöyle dursun okumamışlar bile! Yüksek
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riyaziyat mekteplerimizde, yani mühendishane ile darülfünun riyaziyat 
fakültesine gelince, mühterem Fatin beyden gayri bu işe merak etmiş 
adam yoktur ve onun da eseri gayri münteşirdir.

Keza şark - İslâm milletlerinin ve o meyanda Türklerin (yani Türk 
medreseleri mezunlarının) tababete hizmetine dair koca tıp fakültesinbe 90 
senedenberi bir tek konfrans verilmemiştir ve bir Türk tababeti tarihi ola
bileceğini, bunun bir kıymeti bulunabileceğini ve hassaten bir ders şek
linde tıp tabesine - milliyet namına olsun - gösterilmesi elzem olduğunu 
daha düne kadar kabul etmiyen hayli Türk doktoruna rastgelmişimdir! 
Görülüyor ki, medreselerin kısım kısım, köşe köşe, nevi nevi tarihini 
yazacaklardan bir sınıf da Türk doktorları ve bu meseleyi derpiş edecek 
Türk tıbbiyesi olmak lâzım iken ve bu arada Türk medreselerinin doktor
luk sahasında ne kadar değerli hekim yetiştirdiğini isbat ilmen ve milliye- 
ten icap ederken mesele aksi olmuştur. Osman Şevki beyin küçük ve 
muhtıravî eserinden sonra belki bu kusurdan kurtuluruz, ümit edelim [1].

Edebiyat hocalarına gelince: Bunlardan vukuflarını eski edebiyata 
hasredenler maalesef ekseriyetle son yetmiş senelik edebî yeniliği hakir 
görürler. Bunların yazacağından ne hayır gelir? Yalnız son devir edebi
yatına vakıf olanların çoğu, hassaten bugünkü edebiyat hocaları ekseriya 
bir asır evvelki 1 ürk şairlerininin şiirlerini anlamaktan değil, doğruca oku
maktan bile âcizdirler ve bunun isbatı gayet kolaydır. Ohalde görülüyor 
ki eski medrese mezunlarımızın Türk edebiyatı sahasında yaptıkları büyük 
hizetleri tahlile kadir edebiyatçılar pek azdır. Hususile arapça ve farisinin 
haklı, haksız buğz ve husumete uğradığı bir zamanda.

Arabî ve farisî bilenlere de gelince: Bunların arasında bu vukufla 
mütenasip olarak Türkçe güzel yazacak adam hemen hemen görülmemiştir. 
Bu iki lisana Türkçeye vukuf meziyetini de ilâve edebilen pek nadir bir 
kaç zat ki - merhum Cevdet paşa bunlardan birisidir - kendilerinden büyük 
hizmet beklenirken maalesef zaman ve vekayi bu nevi mahdut âdemlerin de 
(medrese tarihi) ni müstakilen yazmalaına müsait olmamıştır ve bundan 
pek tabiî bir netice çıkmıştır : Tarihi müdellelen ve meşruhan yazılmıyan 
ve fazla olarak yukarıda mezkûr sebepler yüzünden hakarete uğrayan bir

[ 1] Cevdetin ruhu şad olsun. Arkadaşı doktor Süheyl Ünver bu millî vazifeyi onun 
arzu ve ümit ettiğinden çok yüksek bir muvaffakiyetle yaptığı ve ilim âlemile, garba 
karşı Türkün yüzünü ağarttığı gibi Türk gençlerini de bu karanlık sahada ışıklandır
maktadır. Doktor Süheyl Ünver bu hizmetinden ve bu neşriyatından dolayıdır ki 
daha şimdiden Avrupanın birçok tıp tarihi cemiyetlerine aza olmuş, bir hayli tıp kon
grelerine iştirak etmiş ve şimdiye kadar küçük büyük yirmiyeyakın eser yazmış ve 
bastırmıştır. Türk tarihi ana hatlarının tababete ait kısmının bir parçasını da yazmış ve 
bastırmıştır. Bu çığırda devamını ve daha ziyade muvaffak olmaşını dileriz. O. E.
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müessiseyi elbette iyi tanıyanlar az olur ve hakkında âdilâne ve vâkıfane 
hüküm yürütenler de mahdut bulunur.

Arzolunan şu ciddî ve inkâr edilmez sebepleri düşününce herhangi 
bir okuyucunun medrese lehinde hüküm vermesine ve hassaten mekteple 
mukayese edilince onun hayata intibakına, hem meptepden daha ziyade 
intibakına kani olmasına imkân yoktur. Kemter dahi böyle düşünürdüm. 
Fakat yirmi iki sene evvel Rusyada bir mektep idaresine taliin bendenizi 
sevk edişi ve o vesile ile Kafkasya, İran, Türkistan, ve Volga boyu medre 
seleri mensuplarile Bakûda temasım, nihayet Rusyanın diğer akşamında seya 
hatim terbiye ve tedrisat ve o meyanda tarih meselelerini muasır ilim 
gözlügile görebilmek için Isviçrede kalışım, Berut papaslarının ve Alman 
müsteşriklerinin ilmi tecrübelere müstenit yeni usullerinden istifade ile 
arabiye, farisiye intisap peyda edişim, bütün Avrupada ruhanî medrese
lerin elyevm resmî mekteplerle ve diğer ilim ocaklarile rekabet edercesine 
kudret gösterdiğine muttali oluşum ve hassaten İsviçrenin ve Ingiterede 
Oksfort ve Kembriç darülfünunlarının eski medrese hayat ve sistemini 
bozmadan tamamile asrî tekâmüle eriştiklerini muhtelif şevahit ve âsar 
delâletile anlayışım bendenizde Türk medresesini son yüz sene içinde 
kasden ihmal eden ve sistemini ıslaha yanaşmak şöyle dursun elyevm 
Avrupa ilminin en aziz telâkki ettiği umdelere tamamen uygun birkaç 
hususiyetini dahi imha eden (Osmanlı hükümeti bürokrasisi) ne karşı büyük 
nefret uyandırmıştır. (Fenle din), (din ile yenilik), (medrese ile mektep), 
(dünyevilik ile uhrevilik) yanyana gidemez diyen ve Avrupayı yalnız 
eğlence perdesinden seyreden acezeye defaatle sormuşuzdur: Acaba nasıl 
oluyor da Avrupa bunları yanyana yürütüyor? Bu suale safsatadan gayri 
cevap vermemişlerdir.

Avrupanın muhtelif yerlerinde tahsil eden hayli insanla temas etmişimdir 
vebu temaslar şu kanaati vermiştir: Muhakkaktır ki, meselâ Isviçrede veya 
Fransada tahsil edenler oralarda yalnız mekteplerin ahvalini - nata
mam olarak - tetkik etmişlerdir. Kat’iyen ruhanilerin teşkilâtını, cemi
yetlerini, neşriyatını tetkik etmemişlerdir ve katolikliğe varit olan garip 

sualleri nâhak yere islâmiyete de teşmil etmişlerdir. Hele Türk münevverlerine 
en çok meçhul olan garp müessiseleri, Alman ve İngiliz darülfünunları 
İsviçre ve İsveç teskilâtile bütün Amerika irfanıdır. Halbuki garpta ruhanî 
müessiselerin dahi ıslah tarzlarile hayatı ilmiye ve tarihiyeleri bilinme
dikçe Avrupa terakkiyatının sırrına hakkile vukuf imkânsızdır. Ve ne 
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söylense yalnız bir köşeye aittir. Tıpkı dört cepheli bir binanın yalnız bir 
tarafını görüp öte tarafları da böyledir demek gibi gülünç ve yanlış bir 
hükümdür. Bu hakikat bize Avrupada tahsil edenlerin de yüzde dok
sanının niçin medrese ve dolayısile din düşmanı olduğunu gösterir. Çünkü 
Avrupada tahsil edenler ekseriyetle Avrupa maarif müessiselerinin yalnız 
mektep kısmını görüyorlar. Bunun yanında yaşayan ve hatta mektep için
de barınan ruhanî ve eski an’aneleri görmüyorlar. Görenler varsa sözlerini 
dinletemiyorlar.

Kemterleri bizim garpçıları da ekseriyetle bu halde görünce merak 
ettim: Şark islâmda ve hassaten Türkiyede Anadolunun 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 Türklerin değil bütün İslâm aleminin 
en yüksek bibliyoğrafyacısı olan Kâtip Çelebi üzerine acizane yazdı
ğım dokuz müsahabe ki gayri münteşir kısrnile 18 müsahabedir. 
İşte bu umumî müsahabe şeklini sokduğum bu hitabelerde medrese
lerde tedris edilen eserleri birer birer göstermeğe savaştım. Gerek bu 
müsahabelerde gerek Muallim Mektebi salonunda muarızlar karşısında 
mükerreren verdiğim konferanslarda ispat ettim ki medrese mefhumunu 
ve medrese teşkilâtile mahsulâtını top yekûn itham ilmen doğru değildir.

2 — Hassatan Türk medreselerinin kemal devresinde bütün İslâmî 
ilimler kadar Türk edebiyat ve ulumuna, tarihine, riyaziyat, tabiiyiat ve 
tıbbiyatına da yüksek hizmetler edilmiştir. Türklerin en büyük riyaziye
cileri, doktorları medreselilerdir.

3 — Türkler en mühim İslâm asarının behemehal Türkçesini de 
yazmışlardır ve yazanlar medreselilerdir. Kur’anı Kerimi de asırlarca ev
vel tercüme edenler medreselilerdir.

4 — Medrese Türk şuurunu silmek değil tekkelerle elele vererek 
Türkün öz dilini de sinesinde barındırmıştır. En zengin ve rengin Türk 
şiirlerini ekseriyetle ruhaniler söylemişlerdir.

5 — Katolikliğin 1800 tarihine kadar ulum ve fünuna ika eylediği 
müşkülâtı, yaptığı tekfiratı katiyen İslâmiyet yapmamıştır ve 1200 sene 
içinde Katolik ruhaniler arasında (bir lek mühendis ve tabiatşinas) yetiş
mesine mukabil Şarkta ve o meyanda Türkler arasında en meşhur riya
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ziyeciler, tabiiyatçılar, doktorlar dindarlar ve ruhaniler ocağında 
yani medreselerde yetişmişlerdir.

6 — Avrupada yüz yıldır asrı hukukçuların kadın için ve umumiyetle 
hükümet karşısında fertler için tanıtmak istedikleri meşru hukukun hep
sini İslâmiyet 1300 sene evvel kanununa madde bemadde koymuştnr.

7 — Arap ve Acem edebiyatının lüzumundan fazla olarak Türk dilini 
istilâya başladıkları zamanda Türk dilinin en sade şeklini devlet dairele
rinde yaşatanlar medrese mahsulü kâtiplerdir. Ve divanı hümayunda hala 
saklı duran on binlerce vesika bunun canlı şahididir.

8 — Türk dilini malûm olan resmî muğlak üslûba yaklaştıran ekseri
yetle mülteciler ve Iranlı firarilerdir.

9 — Türklerin en iyi tarihlerini yazanlar medreselilerdir. (Her biri bir 
çok vesika ve şahitlere müstenit olan bu bahisleri şifahen veyahut ayrıca 
eseri mahsusla arza amadeyim efendim.)

Hayata intibak meselesinde medrese ve mektepler :
Bahsimiz asıl bu iken niçin böyle uzun bir mukaedemeye ihtiyaç gör

dük? Sebebi aşikârdır :

Medreseye karşı münevver tabakaların vaziyeti ve eski medreselerin 
meçhul hizmetleri hulâsa edilmedikçe onun hayata intibakı maddesinde 
mektebe tefevvukunu iddia tuhaf olurdu. Onun için şimdi bu meseleye 
geçelim :

1 — Hassatan elli yıldır ki garp pedagojisi bütün terbiye ve tedris 
meselelerine şu temeli koymak istiyor; Genç şakirt hayatın şedaidine, 
mahrumiyetlerine katlanacak tarzda yetiştirilmelidir. Tamam. Bizde med
reseliler; medrese kurulduğu günden beri yemeklerini kendileri pişirirler, 
odalarını kendileri teshin ederler, elbiselerini kendileri temizlerler, ya
taklarını kendileri yaparlar, çamaşırlarını kendileri tamir ederler, en uzak 
şehirlerden ekseriyetle yaya yürüyerek, dağ, ova geçerek - az gidrek, uz 
giderek, dere tepe düz giderek - şehirleri gezerler; karların şiddetine; 
sıcakların tesirlerine, mesafelerin uzakılğına vücutlarını alıştırarak medre
selere gelirler ve medreselerden de ayni suretle memleketlerine döner
lerdi ve bu her sene üç aylarda azim bir hareket ordusu halinde 
tekerrür ederdi.

Mekteplerin kurulduğu gündenberi bu (Şark ve Garp umdesi) metrük- 
tür ve ancak beş senedenberi yalnız izci talebeye mahsus olan dağ, te
pe, deniz seyyahatlari da ekseriyetle Avrupa ilminin talimatına muga
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yirdir. Alayişle, sahte taklitlerle, müsrifane masraflarla, gayri tabiî hare
ketlerle malûldür. Medreselilerin umdesi ise tabiîdir. İsraftan masundur. 
Ve bir kısım güzidelere değil bütün şakirtlere şamildir. Fark nasıl? Med
reseliler mi hayata ve hayatın şedaidine daha uygun yetişir, mektepler mi?

2 — Garp pedagojisi diyor ki: Genç şakirt bütün havayicini kendisi tanzime 
alıştırılacaktır, ve bu işlerde hademe ihtiyacından uzak tutulacaktır. Self 
gouvernement işte budur. Alâ. Yemeğini kendi pişiren mi, yatağını ken
di yapan mı, çamaşırın kendi diken mi, sobasını kendi yakan mı hayata 
intibak etmiştir? Yoksa halâ mekteplerde ve hassatan kız ve erkek muallim 
mekteplerinde olduğu gibi bütün işleri hademeye gördürten beyler mi ve 
bu sistemi devam ettiren yeni Türk kafası mı? Yani medrese mi, 
mektep mi?

Bendeniz muallim mektebinde 16 sene çalıştım. Son sınıf talebesine 
olsun çorap tamirini, bir çorba pişirmesini, yemekten sonra havluyu 
insanca devşirip toplamağı, yataktan kalkınca çarşaf ve yorganını düzelt
meği öğretemedim. Çünkü hepsi alıştırıldıktan mektep sistemi icabı 
(bütün bu işler efendi harcı değil, hademe işidir) diyor!! mübalâğam 
yoktur. Bir hafta evvel muallim mektebinde de ayni şeyi söyledim. O 
mektepki ekseri erkânı Avrupada tahsil etmişlerdir. İlâve edeyim: bizim 
vaktile Muallim Mektebine müsabaka ile giren talebe arasında kafaca ve 
hayata intibakça en iyi talebe medreselerden gelenlerdi. Bütün arkadaş
larım bunu muteriftiler.

3 — Garp pedagojisi diyor ki: genç şakirt, istikbal mekteplerinde 
ancak sevdiği iş ve ilimden tahsile başlamalı, tedricen o sevgi etrafında 
diğer şeyleri toplamalıdır. Güzel Bizim mekteplerin hangi dersine (ben 
onu sevmiyorum) diyen şakirt girmemezlik edebilir? Şütum, ceza hepsi 
hazırdır.

Yani mektep diyorki: ben senin sevgi ve merakını düşünmem, ben 
bir sistem kurmuşumdur, hayata uyar, uymaz, onu da kale almam, sen bu 
makineye kendini kaptırınca işlemeğe mecbursun!

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, kabiliyetin 
varsa medresede sıra derslerine gir, bunlar hafiftir, daha ziyade hevesli 
isen salı günleri ve birkaç gün ikindi vakti (Sıra harici) verilen derslere 
gir, daha ziyade meraklı isen müntehilere mahsus derslere gir, bütün 
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bunlara muntazam devam edemiyecek isen umuma açık ve tamamile 
ihtiyarî olan (dersiâm) lara gir.

Soruyorum: Mektep 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 elyevm Avrupa umdesi sayılan 
bu mübarek prensipe tabi olmak isteyen bir şakirdin hareketini tasvip 
etsin? O halde medrese mi hayatı ve hayatın ihtiyaçlarını, talebeyi ve 
talebenin muhtelif kabiliyetlerini düşünür, mektep mi?

4 — Garp pedagojisi diyorki: tahsil anasırı: dersler, sistemler, prog
ramlar, işler genç şakirde kat’iyyen nefret vermiyecek şekilde tertip 
edilmelidir alâ. Şimdi soruyoruz: ihtiyanle medreseye gidenmi derslerini 
kitaplarını, hocalarını sever, adettir diye mektebe giden ve bütün ders
lere mecburiyetle giren, sevmediği dersleri dahi sabahtan akşama kadar 
bütün sene dinlemeğe muztar kalan mı? Medrese talebesimi hoca derse 
gelmezse sevinir, mektep talebesi mi? Defter ve kitaplarını yakanlar 
mekteplerde mi, medreselerde mi türer?

5 — Garp pedagojisi diyor ki: Genç şakirtler hayatı tenkide değil 
olduğu gibi kabule ihzar edilmelidir. Alâ. Yukarıda söylediğim gibi bütün 
işlerini kendi ellerde tanzim eden medreselimi yoksa her işini hademeye 
gördüren mektep talebesimi hayattan daha bezgindir? İntiharlar medrese 
talebesi arasında mı, mektepliler arasında mı çoktur?

6 — Garp pedagojisi diyorki: Genç şakirt alnının terde kazanacak 
bir sanat ve mesleğe alıştırdmalı. Bu da güzel. Soruyoruz: bir zavallı 
genci makinesinin çarkları arasına alarak, kemiklerini kırarak hergün 
akşama kadar olmak şartile 11 sene onu hayattan, aileden, ana ve baba
nın mensup olduğu sınaî, ziraî ve ticarî mesleklerden uzak tutan mek- 
tepmi insanı on bir sene sonra hükümet dilencisi haline sokar, medresemi?

İlmine güvenerek hükümet maaşından vazgeçmiş, bir köye giderek 
köylüyü tenvir ve ruhunu tatmine muvaffak olmuş eğer beş mektepli 
bulursanız ben size bu muvafakıyeti gösterecek bin medreseli bulurum. 
O halde hangi sistem insanı hükümet pençesinden daha çok kurtarmağa 
saik ve salihdir, medrese mi, mektepte mi?

7 — Cihan harbinden sonra doğan pedagoji diyor ki: Genç şakirde 
öyle mektep ve tahsil lâzımdır ki o tahsil müddeti içinde hem tenevvür 
ve terbiyeden, hem para kazanıp maişetini teminden mahrum kalmasın. 
Bu hepsinden alâ. Soruyoruz; derslerini ekseriyetle öyleye kadar yapan, 
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haftada iki gün tamamile tatil zamanı ayıran, senenin en çok ziraî ve 
ticarî faaliyet aylarında talebesini üç ay serbest bırakan, vakit ve hali 
müsait olanlara öğ-leden sonra ders veren, buna da hayatı uygun olmı- 
yanlara yalnız sabah dersi ve dersiâm açan medreseliler mi daha iyi 
hayat programı tanzim etmişler ve İktisadî terbiye zihniyetine varmış
lardır, yoksa 11 sene binlerle genci sabahtan akşama kadar mektepte 
tutan ve melekeden mahrum bırakan mektepler mi gençlere ve ailelere 
ve memleket iktisadiyatına zarar ettirmişlerdir? Talebesine ders haricinde 
piyasada bakkallık etmeğe, çift sürmeğe, terzilik, demircilik yapmağa 
müsaade eden medrese mi hayatı ve hayat işlerini kavramış, mekteplermi?

Elyevm bütün Avrupa âli mektepleri ve darülfünunları talebesi günle
rinin yarısını mektepte, yarısını piyasada hayatlarını kazanmakla geçir
miyorlar mı?

Bir daha soruyoruz: Avrupa darülfünunlarımı medreseler içindedir, 
bizimkiler mi? Bütün hayatı mektep dıvarlarından ve ders kitabından 
ibaret gören mekteplerimizin medreselerin umdelerine karşı ağız açmağa 
liyakati var mıdır? O halde sarıklı medrese banilerimi hayatı daha derin 
istiknah etmişler, mektepçilermi? Ve Medreselerini asrî avrupa umdesini 
yaşatmışlar mektepler mi? Ve keza medreselerini avrupa umdelerinin 
münkiridir, mektepler mi?

Mekteplerin ve taraftarlarının bu kadar aleyhtar olduğu medreselerin 
bütün esasatta elyevm bugünkü garp terbiyecilerinin ideal diye koyduk
ları efkâre yatak olması ne garip bir intikamdır.

Soruyoruz: Medreselermi asridir, mektepler mi?

8 — Garp pedagojisi diyorki: genç şakirt bir dersi mutlaka hoca
sından evvel hazırlamak için birçok vesait ve vesaike malik kılınmalıdır, 
ve bütün hafta derslerinin miktarı o kadar hakimane tertip edilmelidirki 
onları hazırlamak imkânı selbolunmasm.

İspata hazırız ki bu noktada eski medrese programcıları elyevm 
tekmil Avrupa ve Amerika liselerini mahçup edecek bir kemal göstermiş
lerdir. Zira medreseler evvelce müteaddit kere yazdığımız elâstikiyeti 
teminden başka tedrisatı en zarurî şeylere hasretmişler ve bunun için 
talebeye bol vakit bırakmışlardır. Garbın tekmil pedagokları elyevm 
liselerde gösterilen derslerin fazlalığından, hazırlık vaktinin pek kifaytt- 
siz oluşundan, talebenin ekseriyetle dimağı afete uğradığından, mektep 
tedrisatının pek çoğunun hayatta unutulmağa mahkûm ve binaenaleyh 
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zait olduğundan şiddetle bahsediyorlar. Medreseler ise kat’iyyen fikrr 
dumura uğratacak ders kütlesi yığmamışlardır. Talebenin ders yapmasına 
kâfi vakti vardır. Bir de mektep talebesine bakalım. Zavallılar haftada 
30 saat ve on nevi ders içinde neye baksınlar? Bu yük altında nasıl 
hayattan bezmesinler? muhakkaktır ki mekteplere sağlam giren behemehal 
bir nakısai sıhhiye ile çıkar. Demek ki medrese ruhu bu meselede de 
mektep nazımlarını mağlup ve mahçup ediyor.

9 — Garp pedagojisi diyor ki : Genç şakirde verilecek tahsil halkla 
arasını açacak şekilde olmamalı, muhit ile ahenktar bulunmalı, muhitin 
fevkine yükselecek kısımlar bile esaslarda olsun halkın bağlandiğı temiz 
umdelere irtibatını muhafaza etmeli.

Soruyoruz : Bizde halk bir mektepliyi mi, bir medreseliyi mi yüreğine 
daha yakın buluyor? Medreseliyi buluyorsa sebebi : Bütün medrese 
tahsilinin sair zikredilen meziyetlerinden başka birde bu ahengi almasıdır. 
Mekteplinin pek çok şeylerde kanaati halkı ürkütecek şekildedir. Medrese 
tahsilinde ve medreseli ağzında böyle şey yoktur. O halde medresemi,, 
mektepmi halk ihtiyacına daha uygundur?

10 — Garp pedagojisi diyor ki : Genç şakirde beş veya on senede 
verilecek tahsilin tekmil parçaları birer cüzü tam olsun ve bütün parçalar 
arasında da irtibat bulunsun. Bu pek mühim kaziyeyi ayrıca bir risalei 
âcizide medrese ve mektep tedrisatında misal olarak mukayiseli şekilde 
şerh ettim ve gösterdim ki medrese nazımları olan eski Türkler bunda da 
elyevm Avrupanın iştiyak gösterdiği umdeye çok evvel inanmışlar ve 
medrese tahsilinde bunu mükemmelen tatbik etmişlerdir icab ederse 
arzederim efendim.

Netice : Medreseler bu meseledede şayanı hayret bir isabet göstermiş
ler, Avrupaya baktığı halde avrupa pedagojisini tatmin etmek istemeyen 
mektepliler bundan da mektebi ve mektep tahsilini berbat hale getirmiş
lerdir. Zira bütün mekâtip dersleri arasında zerre kadar ahenk ve irtibat 
yoktur. Ne riyaziyat akşamı, ne tabiiyat, ne diniyat, ne lisaniyat, arasın
da umumî irtibat yoktur. Halbuki medrse tedrisatında bu irtibat 
bitaraf bir adamı hayran edecek derecededir. Bakmayan bilemez efendim-

11 — Garp pedagojisi diyor ki : İlk devreden itibaren bütün dersler 
kolaydan güce ve muhitten merkeze doğru dairevî gitmeli. Bu mesele 
uzundur. Risalede şerbettim. Bunda da mektepler mağlûptur, medressler 
galiptir. Mekteplerde hiç bir ders bulamazsınız ki tahsilin başından 
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sonuna kadar birbirini tutarak, tedricen genişliyerek ilerlesin. Bütün 
akşamda (gayritabiilik, şişkinlik, ifrat ve israf) vardır. (Elzem) ve (ehem) 
daima teferruata feda edilmiştir. Halbuki medrese kitapları öyle tertipli, 
tedriçli, silsileli yapılmıştır ki : Yeni başlayanlar, orta dereceye gelenler, 
müntehiler, muallimler, bunların fevkinde müdekkikler ve münekkitler 
için ayrı ayrı kitaplara maliktir. Hiç bir mektep ve mektep dersi göste
remezsiniz ki onun meselâ hocalar için ayri ve mufassal bir rehberi 
olsun. Size yüzlerle medrese kitabı göstereyim ki talebe ve hocalar için 
ayrı ayrı şekilleri vardır. Yarap, bu ne isabet ! Halbuki medrese Avrupa 
medeniyetinden bir şey almamıştır. Yaptığı hep aklı selim ve tecrübe 
mahsulüdür. Mektepler ise Avrupa medeniyetinin güya öz evlâdıdır. 
Göz önünde bu kadar Avrupa kitapları varken mekteplerimiz maalesef 
bu derece garp umdelerinden uzak yaşıyor. Bu uğursuzluk, bu âma 
acaba neden? Bu, bir mütefekkiri, hele bir vatandaşı düşündürecek acı 
bir noktadır.

12 — Garp pedagojisi diyor ki : Tahsil; gencin bütün ihtiyaçlarına 
uygun olmalı ve hassaten lılûhiyete ait -mübalağa ve taassuptan âri- 
nezih bir imanla bitmelidir. Ne mükemmel düstur! Medrese bütün dersle
rini işte buna göre tertip etmiştir.

Evvelâ bütün dersler hükümlerinden birbirini tekzib edecek hiç bir 
ârızaya uğramaz ve medrese hocalarının hiç biri dersinde öteki dersin 
kıymetini, hassaten selim bir din mefhumunun izzetini baltalıyacak bir 
şey söylemez. Mekteplerde ise dersler arasında maddî irtibatsızlıktan 
başka böyle manevî bir bağ da yoktur. Hele din dersleri ve hocaları 
çok süfli mevkidedirler ve tabiiyat dersinde öyle tecavüzler görüldüğü 
vardır ki genç ruhun mühtaç olduğu İlâhî duyguları baltar, neticede 
mektepler çok defa tabiatın halikine imanlarını kaybederek yetişirler. 
Medreseliler ise ruhen mesut ve hayatın şiddetlerine bu derin.iman 
sayesinde fazla mukavemet kazanarak yetişirler. Bu ne büyük farktır. 
Biri hayata mağluplar, diğeri galipler yetiştiriyor. Dindarlardan intihar 
eden yüzde bir ise 99 u din hissinden mahrum kalan tahsilzedelerdir! 
Dinin ilim ve dünya işlerinden ayrıldığı garp diyarında lâyık tahsil veren 
tekmil liselerde felsefe dersi işte lâyik ve maddî tahsilin bu noksanını 
tamir için konmuştur. Bizde ise bu ders dahi na ehillere ve ekseriyetle 
maneviyatını kaybetmiş ğençlere verilmiştir. Felsefe bizim mekteplerde 
ruhun en son ihtiyacını tatmin edecek bir vasıta olmaktan çok uzaktır.

13 — Garp pedagojisi diyor ki : Tahsil, genci halktan ayırmamalı.
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Âlâ. Mektep 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 Anadolunun, Rumelinin, 
Süryenin, Kafkasyanın, Bulgrristan ve Bosnanın muhtelif yerlerine dağılırlardı 

Hiç mühendishanenin, tıbbiyenin, liselerin böyle (muttarit, muntazam 
bir huruç ve sefer) yaptığı var mıdır? Yapsalar da talebenin ekserisi üç 
gün sonra köyden ve köylüden kaçar. O halde medreseler ve medreseli
ler mi halka gider, mektep ve mektepliler mi?

Medreselerin yanlış bir şekilde mekteplere benzetilerek ıslahına çalı
şıldığı zamanda merhum Hayri efendi ile mülâkatımı vaktile Muallimler 
mecmuasında (sayı: 7) yazmıştım. Tenenezzülen mütalea buyuruluyor 
ümidile arzediyorum.

Netice: medreseler bütün terbiyevî ve İnsanî esaslarda mekteplere 
faiktir, ve garbın bu günkü umdeleri medrese umdelerini geçmek şöyle 
dursun onu tatbikten başka birşey yapmamaktadır. Ancak garp 
(tecrubî ve istikraî) usulü bütün tedrisata tatbika başlayınca yalnız bu 
usulde medreseleri geçmiştir. Bunun şerhına ve medreselerin inhitat 
zamanına ait kusurlarına gelince ayrı bahse muhtaçtır efendim.

2

Halk karşısında medrese ve mektep

Ihtiyaça tevafuk etmiyen tarz ve usullerin . yenisi de, eskisi de zarar
lıdır. Bunu her nevi müessiselermizde müşahede etmekteyiz. Bilhassa pek 
aceleye gelen yeailiklerde fazlasile bu hale tesadüf ediyoruz. Şurasını da 
unutmamalıdır ki mesele bir işin eskiliğinde veya yeniliğinde değil «iyi 
ve uygun» oluşundadır. Fakat biz «iylik ve uygunluk hassaları» nı kay
beden eski şeylerle o hassaları cami olamıyan yenilere çok defa körükö- 
rüne esir oluyoruz. Daha garibi her eskiyi fena veya iyi ve bunun 
aksi olarak her yeniyi fena veya iyi görenler vardır. Bu zihniyet sahip
lerinin memlekete hizmet etmeleri mümkün olamaz. Darülhilâfe medrese
leri teşkilâtı cedidesi on seneevvel mevzuu bahs olurken rasgeldiğim bu 
iki zıd kanaati - halâ carî bulunduğu şu esnalarda - mevzuu bahsetmek 
müfit olacaktır zannmdayım.
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Rusların Japonlara mağlûbiyetini müteakip ve bizim «10 temmuz» 
inkılâbından evvel iki sene kadar Rusyada çalışmıştım. Asrın yeni malû- 
matile, yeni usullerde mücehhez papasların, Rus köylülerini her sene iki 
ay kadar tenvir için karye ve kasabalara dağılan Moskof Darülfünunları 
talebe ve talibatının nasıl uğraştıklarını görmüş ve bazılarının yanında 
bulunmuştum. Bilhassa bahrıhazere mücaver sahillere hâkim türkmenlerin 
harsan ruslaştırılması için mesaî sarfedenlerin tarz ve nevi faaliyetlerini 
tetebbudan çok müstefit oldum. Muhtelif vesilelerle temas eylediğim 
türkmenlerden ve Petesborğa götürülmüş gençlerden çok şey öğrendim 
Böyle bir gayeye merbut Rus münevverlerinin ne kadar müşkülâtı göze 
aldıklarını düşünür, ve yüksek merakiz ve mahfilden alınan malûmatın 
Ruslara dinen, lisanen yabancı ve hatta düşman olan Türk akvamı muhte- 
lefesini ısındırmak ve Rusluğa bağlamak maksadile ve mütenevvî vasıta
larla çorak ve kızgın çöllere nasıl nakledildiğini hayret ve gıbta ile 
seyrederdim. Şunu öğrendim ki köy ve halkla alâkası kesik bir medrese, 
bir Darülmuallimin, bir Darülfünun, bir Darülmuallimat bir kanatla uçmak 
isteyen kuşlara benzer.

Rusyadan sonra seyahat eylediğim İsviçrede ruhanî sınıfın halkı, sivil
lerden çok ziyade cezbeylediği meşhud oluyordu. Bunların ruhunda din 
ile asrî malûmatın birbirine irtibatı, gafil gözlere bile batacak derecede 
aşikârdı.

Oralarda gezer ve çalişırken bizim medreselerin mekteplerinizden 
fazla varidatı olduğunu ve şu müesseselerin pek cüz’î bir himmetle ıslâh 
edilebileceğini düşünürdüm. Avdetimden iki sene sonra, merhum Evkaf 
Nazırı ve şeyhislâm Hayri Efendinin himmetile medreselerin tecdidine 
başlandığını işittim. Rütbesiz bir adamın sözünü dinleyip dinlemeyecek
lerini bilmediğim için kendilerine bir lâyiha takdim etmeğe cesaret 
edemedim. Şifahen arzı maksat edeyim dedim. Darülşafakada müdüriyet 
odasında mülâkat ve teşerrüf ettim. Keyfiyeti bir kaç zat vardır ki halâ 

hatırlarlar. Merhumun, büyük bir kibarlık eseri olarak yarım saat kadar fa
kiri dinlemesi ruhumda minnetdarlık hissi tevlid etti. Mamafih bu ulûvvu 
cenap ve iltifat, medreseler hakkındaki temenniyatımın husulünü teshil 
edemedi. Aramızdaki muhavere hemen aynen şu şekildeydi:

— Medrese proğramlarının İstanbul mektepleri proğramlarına benze- 
tildiğini görüyorum; bunun ne maksatla yapıldığın lütfen ve tenezzülen 
izah buyurur musunuz?
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— Medreselileri mektepliler karşısında ilmen ve mevkien daha dun 
ve hakir bırakmak istemiyoruz. Onun için programlarını mekteplerinkine 
çok benzettik.

— Pek güzel efendimiz, fakat malûmu samileridir ki mekteplerimizin 
programları esasen iyi değildir. Pedagoji, sıhhat, maişet ve iktisat nok
talarından aşırı derecede malûldür. Bu hasta teşkilâtı niçin medreselere 
ithal edelim? Bendenizce medreselere lâzım olan şeyleri, ne fazla ne 
eksik vazetmeli. Bu kadar çok ve gayri kabili hazım dersler, medreseleri 
ilâ edemez, hercümerç eder. Medreseler için mikyas, mektepler değil 
imam, müezzin, hatip, köy hocası, halk vaizi çıkarmak endişesi ve bu 
endişeyi asrın yeni ilim ve usullerde istihsal fikri olmalıdır.

— Mademki proğramı beğenmiyorsunuz, sizce nasıl olmalıdır?
— Bir kere talebeyi mektebliler gibi, yumuşak ve şık hayata alıştırma- 

malı ve köyle alâkalarını kesmemeli, yani medreseliyi mektepli haline 
getirmemeli. Mekteplilerin toprakla, ziraatle zerre kadar alâkaları yoktur. 
Malûmdur ki medreselerde salı günleri öğleden sonra tatil bir esası 
kadimdir. Yeni medresede bu zamanı derse değil Edirnekapı, Topkapı 
haricindeki vakıf tarla ve bostanlarda ameliyatı zıraiyeye, mevsime göre 
aşıya, en maruf nebatî hastalıkları teşhis ve tedaviye tahsis etmeli. Bu 
kadarcık bir tadil yeni medreselerde ne büyük inkılâp yapacaktır. Talebeyi 
cumartesi öğleden sonra da Gülhane tatbikat mektebine yollamalı. Bu sınıf, sı
nıf ve nöbetle olur. Köylere dağılan Rum, Sırp, Bulgar Rus ve Romen pa- 
paslarının bildiği kadar ve daha fazla olmıyarak amelî tıp meseleleri; dezen
fekte usulü, aşı tarzı, ufak yaralara deva... Tarzları öğretilmelidir. Başka 
derslere gelince : Bir köy hocasına, bir cami imamına ilâh lâzım malûmatı 
sıhhiye ve kanuniye -musikîi dinî- onlara lâzım derecenin fevkinde ve du
nunda olmamak üzere Arabî, Farisî -cami vaızlarında söylenecek menakıbi 
celilei Muhammediye, Islâm ve Türk tarihinin onlara lâzım kısımları; 
coğrafya; Türk muharrirlerinin halk için nafi parçalarından müntehap bir 
kıraat; medenî cihanda halk ve köy teşkilâtı; halk ve köy mecmuaları 
üzerine malûmat halk için sade gazete ve mecmualar, mizahî şekilde 
fıkralar, ziraî ve askerî hikâyeler; amelî hesap ve feraiz meseleleri; fıkhın 
ibadattandan başka (nikâh, irs) kısmı ve mecellei ahkâmı adliye metni, 
Malûmatı umumiyei fenniye verecek eşya dersi -resim, avamı resimle 
eğlendirmek meselesi bilhassa şayanı kayıttı - Psikolojinin terbiyeye 
tatbiki, Misyonerler teşkilâtı . Halka lâzım olacak ayat ve ahadisi göste
ren bir ders, Avrupa medeniyeti tarihçesi, İslâm medeniyeti.
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— Bütün medrese teşkilâtı bu tarzda mı olacak?

— Hayır. İptidaî kısmı ile talinin birinci devresi böyle olmalıdır. 
Sonraları ihtisasa göre tadilat yapılmalıdır. Ve Mısır Maarif nezaretinin 
neşrettiği asarı tedrisiye ve İlmiyeden mühimleri Arapça talim olunmalı. 

Farisî, Ordu, İngilizce, Fransızca, Rusça dahi bulunmalıdır.

Nazarıdikkat devletlerine arzederim ki medreseyi mektebe uydurmak 
isterken medresenin bütün mekteplere değişilmemek lâzımgelen meziyet
lerini mahvediyoruz: Halkla temas! Mektepleriniz budumücerrette yaşarlar. 
Onların tatil ve tedrisat müddetince halk va köylü ile temasları yoktur. 
Ziraat, tıp, baytar mekteplerde bütün darülmualliminlermizin, darülmualli- 
matın, darülfünunun haiz olamadığı bu meziyeti kadim medreseleriniz 
cami idiler. Her sene Recep, Şaban, Remezan aylarında İstanbbuldan 
lâakal iki bin sarıklı talebe Anadolu; Rumeli köylerine, Şark vilâye
tine, Kafkasyaya ve bülgaristana giderler, Muhtelif lehçeleri ve örf ve 
âdetleri öğrenirler, vaiz ederler, para ahlardı. Bu tabiî bir haktır. 
Köylüler de verirlerdi. Saniyen medrese usulü tahsil müddeti
ve gündelik meşagil arasında bile ticaret icrasına müsait
bir program takip ediyordu: Talebeyi hayattan ve piyasadan tecrit 
etmiyordu. Şimdi bu âdeti kaldırıyorsunuz. Ohalde İstanbul medreseleri 
mekteplerimiz gibi olacak. Yani halkın içidde değil, dışında yaşıyacak, 
ticaret, sınaat ile alâkayı derhal kesecek. Köyleri tenvir mukabilinde 
ve alnının terile para kazanan talebei ulûm, bundan böyle Anadoluyu 
terkedecek, sekiz on sene halkla teması kesilecek, Mektepten çıkınce da 
hükümete el açacak ve yalnız müstehlik kalacak; halka gitmeği de istih
kar eyliyecektir.

Arzettiğim hakikatleri, merhum reddetmedi. Kendi düşüncelerine 
muarız 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 naşiri olacaklardır. Halbuki mektepliler, talebei ulûm 
gibi seyahate ve köylülerle temasa alışmamışlardır ; hatta o nevi temastan 
ekseriyetle kaçarlar. Madamki elimizde bu temasi asırlardanberi yapıp 
duran talebei ulûm vardır. Niçin bu usulü refetmeli ?

Bu sarıklı efendiler, imamları da tenvir edebilirler. Halbuki (Maarif) 
dairelerinin köylerde, kasabalarda müstekirren yaşatacak ve imamlarla ge- 
-çinebilecek muallim bulmaları da uzun müddet mümkün olamıyacaktır.
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Merhum nazırın kabule temayül eylediği bu mütalâalar, programın 
cumartesi ve salı günkü kısımları için olsun tadil edilmesi ihtimali oldu
ğunu bana zannettirmişti. Halbuki bir hafta sonra tekrar mülakatımda 
program komisyonunun tadili ret ettiğini öğrendim.

Merhuma bu arzettiğim şeyin ne kadar mümkün olduğunu fahriyen 
isbat için bit ay içinde dört defa yirmi kadar talebei ulûmun bana terfik 
olunmasını ve Halkalı, Dudullu, Zekeriya, Demirci, Karakulak kariyeleri 
gibi pek yakın yerlere götürülmesine müsaade edilmesini rica ettim ve bu 
usulün ne nafi semereler vereceğini münkürlere bile kabul ettirmeğe mu
vaffak olacağımızı beyan eyledim. Fikren kabul ile beraber işin gelecek 
seneye kadar amelen tebdili cihetine gidilemiyeceğini söyledi.

Aradan sekiz on sene geçti ve hhalkla talebi ulumun temasını kesen 
program hâlâ tadil edilemedi. Medreselerin terakkiyatı namına buna ne 
kadar teessüf edilse yeri vardır.

Bu geçmiş hatırayı yadederken zihnimde yaşayan cümle şu oluyor i
— Eskinin her parçası fena değildir. Yeninin her parçasi iyi değildir. 

Hüner, eski ile yeniyi telif edebilmektir.

Düşünüyorum; bu gün hazreti Fatihin Evkafı hüsnü idare edilirse o 
nama mensup camii şerif etrafında ne mükemmel müessiseler ve onların 
muhtelif mevkilerde ne kadar şubeleri olabilecektir.

Resmi maarif dairelerinin hangisi meselâ Fatih akaratı kadar servete 
malik olabilir?

Yarap, milyonlarca servet üzerinde yatarken fakr içinde inlemek ne 
derin bir gaflet ve sui idare neticesidir.

3

¡skolâstik nedir?

Muhterem Yusuf Akçura Beyefendi «Iskolâstik» mefhumunu mektebi
mizde verdiği konferansta pek açık anlattı Istılâhat encümeni bu kelimeyi 
«medreseye mensup, medresî, medresiyet» şeklinde tercüme eylemişti. 
Erbabı tahkikten olmıyanlar birdembire zannediyorlardı ki iskolâstik 
düşünüş yani muhit ve hadisat üzerinde bizzat müşahade ve tecrübe 
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yapmıyarkk imam ve müelliflere uymak, sözlerine hemen saplanıp kalmak 
illeti, medreselere mahsustur. Yusuf Bey keskin zekâsının görgüsile isbat 
ediyor ki bu hastalık, medreselerden eksik olmamak şartile hemen bütün 
mekteplerinizde de yaşıyor; mektep haricinde, lisan ve edebiyatta, hukukta 
fenniyatta, hasılı umumî zihniyetimizde de hâkim bulunuyor.

Onun içindir ki bu kelimeyi «medreseye mensup şeyler» diye değil 
her nerede olursa olsun müşahedat ve tecaribe bakmamak, girişeme- 
mek, muhite ve hayata uymayan akval ve kitaplara esir olmak, meşhur 
filân müellifin mezhebine bağlı kalmak manasına kabul etmek en doğru 
bir hareket olur.

Akçura bey, iskolâstik düşünüşün bizim bütün tedrisatımızda, tahrir 
ve telif alemimizde, .... izlerini mecmuaya verdikleri tahrirî konferansında 
gayri münderiç daha bir çok müşahedelerle de isbat etmişlerdi.

Ezcümle Akçura bey bizim müellif, muharrir ve muallimlerimizin şimdiye 
kadar şark kitaplarına, imamlarına, (mezheplerine çok defa alelamya bir 
esaret ile) bağlanmalarına mukabil garp maarifile istinas başladıktan sonra da 
aynı esaretin hüküm sürdüğünü tasrih etmişler ve aynen şöyle söylemişlerdi:

[Eski muharrirlerimizin istinat noktalan ilâhiyat, kelâm, tasavvuf, 
hikmet ve edebiyatta imam sayılanların düştür haline geçmiş manzum ve 
mensur sözleridir. İmamı Aliden, Muhiddini Arabiden, Hafız veya Sadi- 
den bir formül alırlar ve ona istinaden muhakemelerini yürütürler. Yeni 
muharrirlerinizde ise yine aynı esaret' Fakat bu defa şark imam ve 
müellifleri yerine garp muharrirleri, müellifleri, filesofları kaim oldu. Bu 
sefer, muhakemelerimizin senedi (Rusu, Sipenser, Bühner, Demolen, hatta 
Güstav Löbon... Oldu

Yusuf Beyefendi için; ne şereftir ki şimdiye kadar yüksek 
dereceli adamlarımızdan hiç kimse bizim garptan malûmat çalan 
muharrir ve müelliflerimizin de ekseriya filân ve falan filosofun, falan 
kitabın, filân mezhebin bilâ tahkik naşiri olmaktan ileri gidemediğin 
iddia ve isbat edememişti. Hemen ilâve edelim ki bizde müşahedat 
ve tecaribe ehemmiyet atfetmiyerek akıl ve hayal ile bir meseleyi kes
tirip halletmek iptilâsına maruz bir medreseli hocayı teşhir eden ve onun 
zihniyetini (arz ve kamerin cazibeleri meselesinde) iskolâstik ile tavsif 
eyleyen Salih Zeki bey merhumdur. Namı âlisini tazizen çıkardığımız «yeni 
nesil» in nüshai fevkalâdesine onun «iskolâstik» makalesini derceden de 
fakirdir. Fakat Salih Zeki bey merhum, ufak bir işaretle bu zihniyetin 



— 234 —

umumî olduğunu kayitle beraber medreseye muhtasve mektep müntesip- 
lerile garp muhitlerinde gayri mevcut olduğunu vehleten zannettirecek 
bir şekilde yazmıştı.

Akçura bey, gayet adil bir mikyasla bu hastalıktan medreseler gibi 
mekâtibin de, şarktan alanlar gibi garptan alanlarında musap oldu' 
ğunu ispat eyledi. Ne gariptir ki bizde ekseriya şarktan alınan şeyler 
gibi garpten bilâtemyiz alınan şeylerde muhite tevfik ve mahallî tetkik
lerle mukabele edilmediği için yine bizi tekemmül ettiremiyor.

Bu hususta kimsenin kimseye kabahat bulması doğru değildir. Hemen 
hepimiz şark müelliflerinin olsun, garp müelliflerinin olsun hazır fikirle
rine, hazır mütalâalarına rahatça konmağı onlar üzerinde uzun tetebbular 
ve mukayeseler yapmağa tercih ediyoruz. Müstesnalarımız gayet azdır-

Kemterde aczimle beraber şarklı, garplı iki cepheye ait ayni gafleti, 
ayni esareti anlamış ve bundan dört sene evvel merhum Salih Zeki beyin 
mevzuubahs makalesini tebdilen yazdığım makalede aynen Yusuf bey 
gibi şikâyet etmiştim:

«Eserleri üzerinde uzun müddet uğraşmadan, zaif noktalarını ispat 
edenleri dinlemeden körükörüne Darvinci, Güstav Löboncu, Tenci, 
Sipenserci, Durkhayemci, Bergsoncu, Niçeci olmak gayet muzırdır.

Bizim sivillerden niceleri garp filosoflannın mezheplerine esir kaldık
ları gibi medreselilerden, tekyelilerden bir çoğu da filân mezhep veya 
şahsiyetin ilelebet tabiidirler. O suretle ki onun haricinde bir mütalâaya 
kıymet vermezler hatta, tahammül edemezler.

Darülfünun müderrislerinden ve ilâhiyat müntesiplerinden Harputlu 
Abdullattif efendinin pek güzel söylediği veçhile süratle tekfir, işte bu 
dar zihniyetten ileri gelmektedir...

Hülâsa Avrupa felâsefe ve içtimaiyonuna, üdeba ve muharrirlerine 
esir kalmış sivil zihniyetlere mukabil şarkta meselâ (Gazalî, İbnirrüşt 
İbniteymiye, Muhiddini arabî, Teftezanî ... nin inhisarcı kari’leri vardır. 
Bunlar, mezkûr zevattan gayri bir müellifin mütalâa ve itirazına tehammül 
edemiyecek derecede mutaassıptırlar. İşte ilmî bir baş, hakiki mütefekkir 
bir başı bu darlıktan kurtularak hakikati [yeni, eski, şarkta, garpta, 
şairde, feylesofta, kâfirde, müminde] görüp alacak bir zihin taşıyandır. 
Bu itibarla medrese ve mektekler, istisnalardan sarfınazar, olgun kafa 
yetiştirmiyorlar.»

Dikkat edilince görülür ki birşeye, bir esere, bir tar zve usnle, «¡sko
lâstik» dır dedirten dört şeydir:
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Şark veya garp kitaplarından, müelliflerinden, mezheplerinden birine 
saplanıp kalmak; İkincisi söylenen, okunan, tercüme ve nakledilen kitap
ların, kanunların, programların, usullerin, tedbirlerin ... muhit ve ihtiyacı 
mahallî ve millî ile alâkalarının derecesini tayinden ve ihtiyacat ve 
zaruretler değiştikçe onları da tebdil ve ıslahtan gaflet etmek; üçüncüsü 
tecrübe ve müşahedelerden istinbat edilmesi elzem malûmatı kitaptan 
almıya savaşmak; dördüncüsü: tecrübe ve müşahede icrasına imkân olmıyan 
hakikatlerden bahis eserlerin mütalâası zamanında başka eserler, başka mü
ellifler, başka mezhep ve mesleklerle mukayeseyi yani oeserin, o nazariye- 
nin çürük ve sağlam noktalarını temyiz ettirecek intikadı aklî ameliyesini 
terk eylemek, kör bir teslimiyet göstemek.

Elimizde bu dört mikyas varken herhangi bir işin ve eserin mahiyetini iyice 
tayin edebiliriz. Herhalde bu dört nevi vasıf arasında en büyüğü: mahallî, 
millî ..... ihtiyaçlara uygun bir tarz takip edememek ve yeni ihtiyaçlara

yeni zaruretlere zihni ve usulü tevfik eyliyememektir. Maamafih bu hususta da 
ihtiyat ve itidali elden bırakmamalıdır. Zira iskolâstik tarzında, yani herhan
gi bir şeyi tetkiksiz, mukayesesiz, intikadsız kabulün aklî ,ilmî, dinî, İçtimaî 
inkişaf ve terbiye itibarile zararı ne kadar büyükse (şark ve garp kitap
larına, müelliflerine, fisoflarına bakmak boş birşeydir; onların mütalâaları, 
usulleri başka muhitler ve milletler içindir; biz kendi müşahede ve tec
rübelerimize bakalım) deme de tam bir ukalâlıktır ; en ufak bir meselede 
bile meselâ beş türlü tefrikanın menşeidir; zira herkes, bir kere büyük 
müelliflere ihtiyaçtan kendini vareste telâkki ettiği gün her kafadan bir 
ses çıkar ve herkes, seviyesini düşünmiyerek ictihatçıhğa kalkışır. Hal
buki çürük bir programa saplanmak bile anarşiye nisbetle yine ehvendir. 
Muhakkaktır ki biz tecrübe ve müşahelerde bile garp ulemasının metot
larına muhtacız. Müşahedelerimizi o metotlar dairesinde yaparsak 
muvaffak olacağız. Zira ancak o metotlar İlmîdir. Bu kaydi ihtiyatiyi ilâ- 
eden sonra Türklerde tetkiksiz, mukayesesiz, intikatsız kabul edilen 
iskolâstik işlerle az çok tetkik, mukayese, intikat, mahallî ihtiyaca tevfik 
esaslarına müracaatla vücuda getirilen iş ve eserlerden, onların sahip* 
lari.ıden, tarz ve teşkilâttan icmalen bahsedelim.

1 — Talim ve terbiye sahasında eski Fransız programları ne mahallî, 
ne millî ihtiyaçlarınıza uygun bir şekle getirilmeden ve bilhassa natemam 
olarak tercüme ve nakledilmiştir. Bu büyük bir iskolâstik nümunesidir. 
Hele her vilâyetin, her mıntakamn, her mektebin gaye ve ihtiyacına 
göre tadil edilen yeni Fransız programları şimdiye kadar bize hiç nakledil- 
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memiştir. Bu mükemmel programlar bize temamen nakledilseydi kâfi 
ve muvafık gelmezdi. Fakat o kadarı bile yapılmamıştır. Düşünmeli ki Fran
sızların programları ve usulleri Alman ve Ingilizlerinkine nazaran kıymetçe 
dun iken yine onlar muhtelif nevi liseler ve meslek mektepleri açmışlar
dır. Biz ise yalnız darülfünuna adam yetiştirmek için liseler açmakla iktifa 
etmişiz ve bir nevi mektepten başka bir şey düşünememişiz Bir aralık 
Emrullah efendi ile Şükrü beyin zamanlarında her vilâyetin mahalli ihti- 
yaçlarile mütenasip liseler, darülmualliminler küşadı nazariyat itibarile 
kabul edilmiş, fakat filen tatbik edilememişti. Elyevm darülmualliminler- 
mizde, darülmuallimatlarmızda mahallî ihtiyaçlara göre değil hayali bir 
sistem üzerine kurulan ve aynı zamanda, istikrarsız programlara istinat eder. 
Bazı muallimlerin, müdürlerin hususî mesaisi, umumî nakiseyi ıslah edemez, 
iki sene evvel darülmuallimat programlarında bilmem kaçıncı defa olarak 
tadilât yapılnrak üzere komisyon toplandığı vakit mektep muallimlerinden 
doktor Sabri bey pek haklı bir (lisanla yaptığımız şeyler kızların ne ka
dınlık şiarına, ne de gidecekleri yarlerin ihticatına uygun değildir. Bu 
mektebe en çok kadının ihtiyacatına cevap veren dersler ve usuller kon
malı, diğerleri ya hazif, yahut asgarî bir hadde indirilmeli) demişti. Din
leyen olmadı. Vekâleti celile bundan böyle olsun bütün Türkiyede yalnız 
terbiyede birliği düşünmeli, tedriste ise vahdeti değil, heryerin ihtiyacatına 
göre tenevvü yapmağı, vilâyet liselerini, muallim mekteplerini mahallî 
ihtiyaçları gözeterek tesis eylemeği emel edinmelidir.

Mithat paşaya iskolâtik usulden kurtulmuş yegâne İdarî adamı diyebili
riz. Zira nereye gittise o mahallin ihtiyacile mütenasip san’atleri öğretir ıslah

haneler açtırmıştır. Sonra gelenler o kafada olmadığı ve bizde takip fikri de 
bulunmadığı için matlûb neticeler ya hiç, ya tamamile elde edilememiştir. 
Yani hata, metodda değil takipsizliktedir.

Fransızlarca zaman zaman programlar üzerinde yapılan muhtelif tadilât 
hakkında tetebbüler yapılmadığı gibi Alman ve İngiliz mektep programları 
da zerre kadar nazarı ehemmiyete alınmamış ve yekdiğerile mukayese 
olunmamıştır.

2 — Tecrübe göşteriyor ki Alman, İngiliz, Fransız sistemlerine tabi 
veya vakıf üç muallim aynı esaslar üzerinde bir türlü uzlaşamıyorlar. Zira 
her biri ancak bildiği, savdiği, hatta esir olduğu kavmin programını takibe 
ve diğerini redde savaşıyorlar. (Maksadı hakikî: evvelâ Türkün ihtiyacını 
düşünmek ve buna göre muhtelif enmuzeçlerden esaslar almak) olduğu 
halde bir inhisarcılık tutturuluyor. Türk bu üç milletten ayrı ayrı 
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istifadeye muhtaçtır, fakat evvelâ kendi ihtiyacının şekil ve derecesi 
aranmak ve alınan şeyler aynen değil behemehal tadilâta uğratılmak 
şarttır. Bir mektepte üç sistemin yaşadığını düşününüz: budehşetli anarşi 
Herkesi bir tarafa çeker...

Yusuf bey, evvelice münteşir birkaç makalesinde medreselerin yeni
lenecek hiç birşeyi kalmadığını söylemekle beraber mektep sistemine faik 
harikulâde iki meziyeti olduğunu yazmıştı : İstikrar ve gayede vahdet.

Kadim medrese tedris ve terbiyesi, asrın ihtiyaçlarına uygun olmamak 
gibi müthiş bir nakiseye rağmen aynı fikir ve mesleğe merbut, daima 
aynı hedefe koşan ve talebeyi ayrı gayri noktai nazarlarla şaşırtmıyan, 
hele şahsiyetler değiştikçe program değiştirmeyen bir sisteme tabi idi.

3 — Tefsirlerin birçoğu, intikattan mahrum bir şekilde yazılmış, isko- 
lâtik eserlerdir. Fahrirazî gibi menkulâta esir kalmıyarak intikadı aklî 
sistemini takip eden bir feylesofun eseri ve daha birkaç kitap müstesnadır. 
Kâtip Çelebi tefsirlerin sarf ve nahiv ve menkulât yığınlarına çevrildi
ğinden şikâyet eder... Mısır müftüsü Şeyh Abdunun tefsiri ise akliselim 
için bir abide ıtlakına sezadır.

4 — Körkörüne inanılarak kabul edilmiş binlerle uydurma hadis 
vardır. Buharalı Türk mühaddisi İs mail, mümkün olan tenkidatı icra etmiş 
Hazreti Peygambere isnadına cevaz verilebilecek hadisleri cemeylemiştir.

5 — Fıkıh halk ve zaman ihtiyecatının, yeni zaruretlerin daima ah
kâmı kitabiyeyi tadile salâhiyeti olduğunu lâakal bin yıl evvel ilân 
etmiştir. Bu esas dinlendi mi?

İhtiyacatı asrı düşünen imamlar (başta İmamıâzam), fakihler, örflere 
vâkıf âlimler, yeni ihtiyaçları daima kitap hükmüne takdim ettiler. Fakat 
kitaptan, nakilden harice bakamıyan fakihler, hukukçular, yeni ihtiyaçları, 
yeni zaruretleri göremiyen ve görmek istemiyen bir kısım müteşerriler, 
daima manii terakki hükümler verdiler. Halkın muhite göre değişen örf
lerini, ihtiyaçlarını bir türlü tetkik ve tahkik edemiyen fukaha kısmının idare 
ve siyaset işlerinde kat’iyen muvaffak olamıyacığı meşhur İslâm müverrih 
hakimi İbni Haldun bağıra bağıra ilân etti. Asrın tenkitleri İbni Haldunun 
nazariyesini tekrardan başka birşey değildir. Yeni zaruretler, kitap satır
larından çıkarak yeni hükümler aramıya mecbur eder: İmamıazam (hüküm 
çrkaranlar adamsa biz de adamız, biz de tetkik edebiliriz) demiştir. İslâm 
fıkhı, eski hükümleri daima tutmayıp ihtiyaçlara göre değiştirmek için 
terakki kanununa en muvafık bir düstur vermişken, ehil olanların içtihat 
hakkını teslim etmişken, içmai ümmetle eski bir sistemin tadil veya 
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lâğvedilebileceğini tasrih eylemişken son asrın fakihleri arasında karatine- 
nin, yeni tarz silâh taliminin, diş doldurmanın, Fransızca öğrenmenin, 
lâstik giymenin, resim ve musiki tahsilinin, eşya ve haneleri sigorta 
ettirmenin, banka açmanın, fotoğraf çıkarmanın mektepte sıra ve harita 
istimalinin aleyhine yürüyenler pek çok görüldü: Fakat ne oldu? Zaman 
ve ihtiyaç, kahir darbesile hükmünü yürüttü... ve en garibi şu ki garbın 
en müfit ihtiraatını almağı tecviz etmiyenler bununla kalmadılar. Mezhebi 
hanefî haricindekalan mükemmel İslâm fetvalarını bile reddettiler. Bu 
taassup olmasaydı bizim mecellemiz, Kot sivile on kere faik olurdu.

4

Terbiyei ahlâkiyede dinin mevkii

Geçenlerde bir yerde konuşuyorduk. Bir arkadaş dedi ki bu kadar 
program yapıldı ve hâlâ yapılıyor matlûp semerenin iktitaf edilmemesine 
sebep nedir? Dedim ki bence sebep bir değil, bir çoktur. Her halde bir 
büyüğü de programı takip edecek hocaların ne aynı fikirde ne de aynı 
usulde yürümemeleridir.

Memleketimizde şöyle yirmi beş yaşında Avrupaya gitmiş ve on sene 
kakar tedris ve terbiye meselelerile uğraşmış, muhtelif memleketlerin 
muallim ve müfettişleri yanında mülâzemet geçirmiş, bir iki darülfünundan 
mezun ve fazla olarak doktorasını vermiş, mutlaka bir kaç Avrupa mek
tebinde de (köy, şehir, merkez mektepleri) sırasile ders, terbiye ve 
idare işlerde filen iştigal ederek büyük üstadlara kendini tenkit ettirmiş 
bir terbiye şinas olsaydı ve onun dediğini hükümetlerimiz dinleseydi ne 
iptidaî mekteplerimizde otuz nevi menşeden yetişen hocalar bulunur, 
ne de şahıslar, programlar ve kitaplar dama taşı gibi oynatılırdı.

Dediler ki î Bizce Fransız terbiyesinin mekteplerimizde tatbiki de 
buhrana badi olan âmiller arasındadır. Dedim ki iftiradır. Burada hangi 
mektepte Fransız muallimlerinin liyakati, programları, kitapları, usulu 
idaresi, tarzı iaşe ve terfii, usulü tetebbuu, talebe ile müşterek mesaisi 
meşhut olmuştur? Galata sarayının ne kadar feyyaz bir devre yaşadığı 
inkâr edilemez. Halbuki Fransız sistemi burada tekmil aksam ve müştemi- 
lâtile de tatbik edilmemiştir.
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Evet; Fransız sisteminin nice nevakısı vardır ve bunu bizden değil' 
garp üstatlarından dinlemeliyiz. O sistem her halde ikmale muhtaçtır. 
En mükemmel usulü terbiye İngiliz ve Amerikan biçimi olduğu iddia 
edilirken onun da gayet tabiî noksanları vardır. Bizim Galatasaray! nakıs 
bir Fransız sistemi takip etmişken bile yarı yarıya olsun esaslara riayet
kar kaldığı için ne kadar iyi numuneler vermiştir.

Ya diğer mekteplerimiz? Onlarda Fransız terbiye ve tahsili devede 
kulak kabilinben bile görülmemiştir. Kendi cehil ve keyfimizle lâyenkati 
hırpaladığımız ve temellerini baltaladığımız Fransız kitaplarından, program
larından, usullerinden bakalım hangisi şöyle bir on sene muntazaman 
yani burnu ve kulağı kesilmiyerek tatbik edilmiştir? Nerede? Darülmual- 
liminlerdemi, darülmuallimatlardamı, liselerde mi? Bir sistemin elli parça
sını bırakıp üç parçasını alırsanız bu, o sistemin tahribatından ve ona 
üstelik birde iftiradan başka birşey midir?

Bizim Türkler avrupadan ne aldıysa hemen ekseriyetle kırmış, kopar
mış, ancak parçalar halinde almıştır ve bu parçalar bile az çok işe 
yaramıştır ya (tam takım) alınsa ve mahallî ihtiyaçlara göre tadil cihetide 
başarılsaydı ne iyi olurdu.

— Fransız usulünü tam alırsak aleyhimize çıkar, o vakit mekteplerde 
dinsizlik hakim olur dedi.

Güldüm. Fransız mekteplerine, Fransız tahsil ve terbiyesi mefhumuna 
edilen ikinci iftira budur dedim. Eğer insan Fransız mekteplerinde dinsiz 
yetiştirildiğini anlamak isterse avrupaya gitmeden buradada tahkikat 

yapabilir. Programlarını, kitaplarını, talimatnamelerini, nizamnamelerini bilhas
sa ahlâk ve malûmatı medeniye kitaplarile rehberlerini, felsefe derslerinin 
psikoloji ve ilâhiyat kısımlarını gözden geçirebilir. Bakalım din aleyhinde 
birşey var mı?

Evet vardır; taassup aleyhinde, istibdadı dinî aleyhinde, mezalimi dini
ye aleyhinde, engizsiyon aleyhinde, üç Allah birdir, bir Allah üçtür 
aleyhinde... Ancak bu, dinî hakiki aleyhinde değildir. Hele islâmiyetin 
pek lehindedir.

Sonra program ve kitaplardan başka birşey daha vardır: Taassubu 
siyasî aleyhinde, fırkacılık aleyhinde, siyasî engizsiyonlar aleyhinde, in
hisarı siyasî aleyhinde sözler.

Mamafi iptidaî mekteplerinde din ve siyaset fırkalarının ne lehinde^ 
ne aleyhinde bir kelime sarfına müsaade etmezler, söyliyenleri azlederler.
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Liselere gelince: ahlâk, hukuk, felsefe, tarih, ulûm ve stnaat derslerinde 
dinin hasenatı ve seyyiatı (yalnız seyyiatı değil) mükemmelen 
gösterilir. Hiç bir muallim ne iptidailerde, nede liselerde talebe ve tali- 
batı dinsizliğe teşvik edemez. Kendi kendine dinsiz olandan da idare ve 
hoca mesul değildir. Hoca dinsizde olsa dinsizliği neşredemez.

— Ama Fransızler mekteplerinden İncili, namazı kaldırmışlar...
Yalandır dedim. İhtiyarî bırakmışlardır. Ayrıca Pazar günü din hoca

ları ders verirler. Hiç bir hoca diğerinin tesirini imhaya çalışmaz.
— Neye ihtiyarî bırakmışlar? İhtiyarî derslere bütün talebe gelmez 

ve binaenaleyh bir kısmı herhalde dinsiz kalır.
İhtiyarî bırakmalarının bir sebebi, hrıstıyanlığın Allah ve İsa hakkın- 

daki akidelerinin herkesçe kabulüne imkân görülemiyecek derecede 
müşevveş oluşudur. İkinci sebep, katolik, protestan, yahudi ve dinsiz 
aileler çocuklarına yani birbirine muhasım olan bu mezheplerin salikle- 
rine ayni itikadı kabul ettirmeğe imkân olmamasıdır. Üçüncü sebep, 
papaslarla siviller arasında seksen yıl süren şiddetli husumettir. Dördüncü 
sebep, Fransada halkın yarısının dinsiz oluşu ve çocuklarına papas terbi
yesi verdirmek istememişlerdir.

İşte bizde olmayan bu haller hükümeti mekteplerde din dersleri hak
kında böyle mutedil bir hattı hareket tutmağa mecbur etmiştir. Eğer 
mekteplerde din dersinin okutulması bu halkın yarısının olsun arzusu 
hilâfına olsaydı mebusları mecbur ederler hükümeti behemhal programın 
tadiline sevkeylerlerdi.

— Bizde Sadrettin Celâl Bey mekteplerden din dersinin kaldırılmasını 
ileri sürüyor dediler.

Dedim ki: Sadri Bey Fransızların realité dedikleri hakayık ahvali 
görmeyen, bizim halkın yarısını, belki hepsini dinsiz zanneden bir mual
limdir. Evvelâ: resmî bir mektepte din aleyhdarlığı ettiği için azli lâzım 
gelir. Azledilmezse yarın başka muallimlerde meselâ vatan ve devlet 
aleyhine, askerlik aleyhine kanaatlerini talebeye aşılayabilirler. Fransada 
böyle bir mektepte din aleyhdarlığı, yahut askerlik aleyhtarlığı eden 
muallimi birgün tutmazlar.

Saniyen: Sadri Bey; şu Istanbulun yarı halkının bile çocuklarına 
mektepte din dersi verilmemesine rıza göstermiyeceğini bilmiyor.

Ve hükümet memurları arasında kaç kişi dinsizse memleket onların 
fikirlerine esir olmalıdır sanıyor. Bir taraftan dine istibdattır diyor, öbür 
taraftan beş on kişinin fikrini cebren kabul ettrmeği istibdat saymıyor.
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Bütün halk, ordu, memurlar, kadınlar ne vakit yan yarıya dinsiz 
olursa ve olmak ihtimali varsa o vakit din dersleri ihtiyarî olur.

Salisen: bizde katolik, protestan, yahudi aileler gibi birbirine husu
metle müştehir, mezhepleri yekdiğerine taban tabana zıt fırkalar varmı ki I
hükümet çocukların meselâ Kuranıkerim dersinde beraberce bulundur
ulmasına imkân görmesin? Dinsizler lâakal altıyüz bin kişilik İstanbulda 
şöyle bir tahminle beş bin kişiyi bulmazken üç yüz bini dinsizmiş ve 
mebusları vasitasile hzkûmeti zorluyorlarmış gibi hareket olunsun?

Cihanın her yerinde halkın en aziz hislerine en çok hürmet eden 
hükümetler cumhuriyetlerdir. Çünkü davaları halk hükümeti olduğu davası
dır. Cumhuriyetçiler halkı rencide edecek ne bir fazla vergi tarhederler 
ne de mukaddes hislerini çiynerler. Halka danışmadan hiç bir karar 
vermezler. Sadri bey derse ki halk cahildir bu; doğru değildir. Öylede 
olsa ona hükümet yol gösterecektir.

Nerede? Ziraatte, sınaatta! Fakat diyanette hayır! Hükümetin din işle
rinde yapacağı şey; vazifeleri na ehiller elinden almak ve ehil adamlar 
yetiştirmektir. Bakımsız dinî müesseseler! asrın istediği kemal derecesine 
isal etmektir. Ziraat, hıfzısıhhat işlerinden dahi anlar imamlar, hatipler 
yetiştirmektir. Din hocalarııı mutlaka psikoloji ve felsefei umumiye 
görmüş, İslâm ve türk tarihile terekkiyatı ilmiye safhalarına vakıf ve 
amelî ziraat ve tebabetten anlar olanlardan intihap etmeli ve böyleleri 
yetiştirecek büyük ilâhiyat medreselerde muhtelif yerlerde şubelerini 
açmalıdır. İşte yapacağı iş.

Avrupa ve Amerika cümhuriyetlerinin din derslerini mekteplerinden 
kaldırmalarının sebebi: hükümetin kimi memnun edeceğini bilmekten 
aciz kalmasıdır ki bunun en iyisi resmen kaldırmak olmuştur.

Rabian; Sadri bey cumhuriyete düşmanlık etmektedir. Zira halkı 
ondan soğutacak bir tedbir tavsiye ediyor: dini mekteplerden kaldırmak. 
Yarap! Ne müthiş bir karar! evet; memleket dinsiz olsa en mükemmel 
ve mantıkî tedbir budur. Fakat ekseriyet dindar olduğu içindir ki uğur
suz bir tavsiye! demekten kendimi alamıyorum. Sadri bey bununla da 
realite terbiyesi alamadığını göstermiş oluyor.

Hamisen : Sadri bey ilim düşmanı olarak hareket ediyor. Çünkü Fran
sız talimatları yazarki : muallim dinsiz bile olsa talebesine telkini efkâr 
edemez, ve tarih dersinde, ahlâk dersinde, felsefe dersinde (din) hareket
lerine söz gelince : onların aleyhinde olan beyanat ve hadisatı kaydeder
ken lehinde olanları saklamak hiyanetini irtikâptan memnudur.

16
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Sadri beyin alelûmum dinler ve hususile İslâm dini aleyhinde söylediği 
sözlerin • bu işleri onun kadar biz de bildiğimiz için - derhal mehizini 
buldum, (payyo) nun talebeye değil hocalara, Darülmualliminlerle, Darül
fünun talebesine yazdığı şerhli rehberdir. Payyo dar ve akla gayrı muva
fık nazariyelere inanmaz, fakat namuslu bir dinsizdir. Resmî muallimlik 
haysiyetine ne kadar hürmet ediyor ki din namına cehelenin, müstebitlerin 
menfaatcıların yapmış oldukları gülünç, gayri makul, zararlı fikirlerden 
ve hareketlerden bahsederken ayrıca dinin ahlâkî menfaatlerini de ketm 
etmiyor. Sadri bey ise dinin yalnız aleyhine ait mütaleaları söylüyor, 
hem de tahrif ederek söylüyor.

Sadisen: hakikat düşmanı olarak hareket ediyor. Zira Sadri bey İslâmi
yet’i tetkike tenezzül etmediği için müslümanların cahil, müstebit, garazkâr 
hükümdarlar, şeyhler, dervişler, müteassıplar aleyhine ne hükümler vermiş 
olduğunu kasden ketmediyor ve müslüman türklerin aziz hislerine teca
vüzden çekinmiyor.

Ben meselâ katolik hareketlerini okutsaydım ve katolikliğin aleyhine 
bir şey yazmağa karar verseydim en namuskârane hareketi yapardım: 
İstifa vermek, sonra aleyhinde yazmak. Türk çocuklarının halâsına -işte 
böyle birinin yaptığını öteki bozan hocalar elinde kaldıkça -imkân yoktur. 
Sadri beyin aldığı parayı ekseriyetle dindarlar vermiştir, bu bakımdan 
kendini ahlâkî mesuliyetten zor kurtaracaktır. Sadri bey dinsiz olabilir,, 
fakat dindarların çocuklarını zehirlemeğe ve hele dindarlardan para aldığı 
halde onların aleyhinde hareket etmeğe hakkı yoktur. Dünyanın her medenî 
yerinde Sadri beyi itham edeceklerdir, Cesaret ederse yaptığı şeyi 
dünyanın en yüksek terbiyeşinası olan Con Duiye soralım.

Şimdi Sadri beyin ahlâkî terbiyenin aklî esaslara bina edilmesi ve 
binaenaleyh ahlâk derslerinden dinin ve bilhassa islâmiyetin tardı hakkın
da ileri sürdüğü sebeplere gelelim :

Avrupadan getirilen hiç bir fazıl adamın türkleri bu kadar hissiz ve 
imansız addedemiyeceğini, bizim içimizden ve ismen türk olan muvaze
nesizlerin bize Avrupalılardan çok fazla zarar vereceğini, çünkü hazm 
edilmiyen malûmatın daima tehlikeli olduğunu bize isbat eden şu hulâsa
ya bakalım :

1 — Bu günkü mekteplerin vazifesi müstebit bir hükümdar için muti 
teb’a değil hak ve vazifelerini müdrik hür vatandaşlar yetiştirmektir. 
Sadri bey sanıyor ki müslümanlar istipdada uzun müddet boyun eymişler- 
dir. Çünkü Kur’an istipdadı emir ve terviç etmiştir. İnsan dinsiz olur 
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Kur’anı da tanımaz, fakat yalan söylerse ve olmıyan bir şeyi olmuştur, 
vardır derse müfteri olur. Kur’anın neresinde istibdadı sevdirecek, bir müs- 
tebit hükümdara dua ettirecek bir kayıt vardır? Göstersin. Müstebit hüküm
darlar istipdadın aleyhine olan ayetlerin, duaların okunmasını men’ne bile 
çalışmışlar, fakat muvaffak olmamışlardır. Bundan haberi yok mu? 
Müslümanlar Kur’anla bihakkın âmil olsalardı bu hale gelirler miydi? O; 
şark akvamı islâmiyesini ve türkleri Kur’anla âmil mi zannediyor.? Kur’a- 
na müslümanlar mukaddes ve muhterem nazarile bakarlar, fakat dedikleri" 
nin kaçını yaparlar? Bundan Kur’anın kabahati nedir?

Müslümanlar için ne denilse revadır : miskin, gafil... ilâh. Fakat 
Kur’an öyle mi? Meselâ biz de mükemmel zabita, sıhhiye ve belediye 
talimatları vardır. Fakat icraat nerede? Kabahat talimatın mı?

Geçen sene müslüman olan Lord Hamilton, sekiz on sene evvel İslâm 
olan İngiliz fuzalasından Pikt Hol islâmiyeti Sadri bey gibi görselerdi 
müslüman olurlar mıydı. Avrupa ülâma ve fuzalâsı korkak ve havaî adamlar 
olmadıklarından onların bir dini kabulü böyle bir hisse atfedilemez.

Hasılı İslâmiyet ne bir heyetin, ne bir makamın istipdadına müsaade 
etmez, müstebitlerin mutlaka hal’ı ve ref edilmelerini emreder. Müslü
manlar bu emri dinlememişlerse cezasını da çekmişlerdir.

Sonra mekteplelde istipdat zamanında bile öyle ahlâkî ahkâm ve 
vezaif öğrenilirdi ki bir bunları bir de padişahın gittiği yolu gören talebe 
ona dua değil lânet ederdi. Şimdi gözler daha açıktır.

2 — Din ile vicdan hürriyeti arasında mutlaka zıddiyet vardır. Fena 
şakirtlerin bu hakikati mutlaka yanlış anladıkları tecrübe edilmiş olduğu 
için diyeceğiz ki bu iddiayı dermeyan eden büyük adamlar kimlerse 
öğrenmek hakkımızdır. Zira ilim aleminde yalnız büyük üsdatların naza- 
riyeleri yörür.

Sadrı 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 bilmiyecek kadar malû
matsız mıdır? maksat, tahrif edilmiş ve içine gayri makul ahkâm karışmış 
dinlerle vicdan hürriyeti ve akıl arasında zıddiyet vardemekse o doğru" 
dur. Fakat bunun da çaresi bulunmuştur. Öyle zamanlarda hükema ve 
fuzelâ dini hürefattan kurtararak saffeti asliyesine irca etmişlerdir. 
Biz burada yalnız islâmiyete karışırız. İslâmiyet dediğimiz vakit na 
ehillerin, cahillerin, meczup dervişlerin, yarım tahsilli softaların bellediklerini 
değil İslâm filosoflarının ve büyük alimlerinin muhterem tanıdığı Kur’anın
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ve Hadisin esaslarını anlarız. Kur’anın emirlerinin akla istinat ettiği ve 
etmesi lâzım olduğu lâakal yüz madede de (yani ayette) tasrih edilmiştir. 
Sadri bey tenezzül edip acaba Kur’anı okur ve anlar mı? bari Kazimi- 
reski’yi okusun, Cenevre Darülfünunu müderrislerinden ve fazıl Hıristiyan 
allâmelerinden Montenin eserini mütalea etsin. Monte herhalde Sadri 
beyden kırk kere daha malûmatlı, daha zeki ve daha munsıftır.

Diğer bütün dinlerde olduğu gibi islâmiyette de akıl ile isbat edilme
yen hakikatlarda vardır denilirse cevabı çoktan verilmiştir. Bunlar 
vücudu bari, ruh., meseleleridir. Bu meselelerde o kadar hürriyeti akıl ve 
içtihatla hareket edilmiştir ki İslâm âleminde belli başlı yetmiş iki fırka 
zuhur etmiştir. Dinin esasını tahkir etmedikkten sonra şu veya bu fırka 
iki üç mesele hakkında birbirlerinin içtihatlarına hürmet etmişlerdir. Dün
yada bundan daha başka hürriyet ne olur? inkâr mı? inkâr namuslu bir 
alimin işi midir? Materyalist fikirlerin fen aleminde itibarı var mıdır?

Ya islâmiyetin şu harikülâde düsturü içtihadına ne diyeceksiniz? bir 
meselede Ayet şöyle bir şey söylese ve aklı selim onun aksine kail olsa 
hak, aklındır. Bunu düstur haline koymuş başka bir din daha var mıdır?

İslâm ve türk aleminde (fakat cühelâ yurtlarında değil) öteden 
beri ahlâk tedrisatı üç şekilde cereyan etmiştir. Tecrübî ve amelî ahlâk, 
şer’î delillerle tahkim edilen aklî ahlâk, sırf şer‘î esaslara müstenit ahlâk, 
her üçünün de yeri vardır. Sadri bey inhisarcıdır. Türkler çeşitcidir.

Şimdi bakalım Avrupanın birinci sınıf hükema ve üieması din hakkında 
neler diyorlar? Herhalde, her münazaada Avrupa fuzalasını hakem intihap 
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 dinsizliğe teşvik 
etmiyelim. işte Sipenser terbiye kitabında barbar bağırıyor ve diyor ki ki: 
dinle fen arasında ayrılık, gayrilik yoktur, yalnız tabir, tarif ve 
tefsir farkları vardır. Sipensermi iyi bilir, bizim muharrirler mi? Dinsizlik 
fennin icabı olsaydı Sipenser imansız olurdu.

İslam dini çok geniş, Hıristiyanlık ise çok dardır. Bunun böyle 
olduğunu anlamak için müslüman olmağa vicdanen mecburiyet 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 

noktai nazarına göre o; bilâkis dindardır. Zira garp hakimleri çok defa
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insanın Allah, üçün bir ve birin üç olduğunu kabul edemezler. Bundan 
dolayı kilisece bunlar dinsiz sayihrlar. Fakat bizce asıl bunlar dindardırlar. 
Meselâ meşhur Hakısley kilisece dinsizse bizce dindardır. Çünkü asıl 
Allahı o daha münezzeh düşünüyor ve kilisenin düşünmesini beyenmiyor. 
İngilterede Istuvard Mil de bizce dinsiz sayılmaz. Fakat kilisece sayılabilir. 
Meşhur fizik âlimlerinden Vilyam Kruks, Oliver Loç dindardırlar. 
Ingilterenin en büyük ulema ve hükemasmdan Con Löbok din ile 
fennin birbirine zıt olmadığını ispat ile din zevkini cihana tanıttırmağa 
gayret ediyor. Bu adamlar dine değil din taassubuna aleyhtardırlar. Bu 
ise dinsizlik mi demektir? Darvin Cenabı hakka karşı aczini itiraf et
mektedir. Bu bizce en büyük idrak sayılır.

Alman hükemasmdan başlıca üç dinsizi zikredebiliriz: Şopenhaver, 
Niçe, Bühner. iki evelkisi hasta dimağlıdır. Bühner ise ilme iftira ettiği 
için ülemaca noktai nazarı merduttur. Kanta gelelim : Hıristiyanlığı 
tenkit ede ede hakikî imana erişmiştir. Bir Şopenhaverle Niçenin heze
yanlarını, bir de Kantin yüksek felsefesini düşünmeli ! Kantı okuyan 
ne kadar mahviyetperest olur !

Dünyada ilim, fen namına ne varsa hepsi yüzde doksan dokuz din
darların eseridir. Biz burada dinsizliğin 14 üncü asırda asıl tabiî ilimlerle 
iştigal edenler arasında fazla intişar ettiği iddiayı batılına karşı müsbet 
ilimlerin en yüksek üstatlarını zikredebiliriz. Bu tetkiki bütün şumulü âlisile 
ilk evvel yapan Alman fuzelâsından Denerttir. Bu alime göre son asrın 
fen adamları arasında şunlar dinsizdirler : Vog, Muleşut, Hakısley, Keken- 
bavr, Nebatiyundan : Müller, Klavs, Lokart. Mamafi bunların asıl kilise 
talimatına karşı dinsizliğini kaydetmeği unutmamalıyız. Ben Hakısleyin 
öyle bir mütaleasını gördüm ki Islâmiyetçe dinsiz sayılamaz.

Bu dinsizlere î Lumber, radyom kâşifi Küri, kimyaker Bertelo, Sues 
Jiyar, meşhur Alman hayvanat âlimlerinden Hagel [Fransızlar bunun fennî 
sahtekârlıklarını ispat etmişlerdir.] Iştirasburger, Bühner, Raspay, Majandi, 
doktor Şarko ve Bernhayemi ilâve ediyorlar. Eğer ulemadan 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 yüzde doksan beşi dindardır. Kembriç profesörlerinden 
ve bugünkü Ingilterenin en büyük fizik âlimlerinden Lort Rayleç diyor ki 
bütün hayatlarında Nevtonun, Faradeyin, Maksivelin sadık kaldıkları dinî 
kanatlerin fen fikri ile gayri kabili itilâf olduğu iddiasını red için vaktimi 
kaybetmiye ihtiyaç bile duymam.
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Meşhur mütefeninlerden Biyo diyor ki : Fenler güzeldirler, eğer 
ruhuna nüfuz edilebilirse. O dereceye kadar gidilemezse cidden muzur 
olurlar. Bizim (yarım bilgiler insanı dinden eder) hakikati da budur. 
Bizim yeni Türk muharrirlerinin malûmatı hemen daima yarım yamalak, 
hazımsız bir mide mahsulüdür.

Meşhur Puvankare diyor ki : Yarım fenne karşı deva; tam ilimdir.
Bakon da diyor kiî Biraz ilim Allahtan uzaklaştırır, çok ilim Allaha 

götürür.
Gelelim asrı hâzırın ulûmu müsbete sahasında en yüksek zirveyi işgal 

eden 150 mütefenninine : Bunların 27 si kanaati diniyelerinin ne olduğu 
şüpheli veyahut münkirdirler, 123 ü halis dindardır. Bu 123 den şunların 
zikrini vacip telâkki ederiz. Bertolaya karşı Lavvazye dindardır, Jan 
Mast Duma Dindardır. Meşhur Dalton, Geylosak, Davi Liyebig, Bun- 
zen mümindirler. Hegel’in, Bühnerin imansızlığına karşı Küviye, Lamark, 
Sent Hiler, Öven, Klod Bernar hele dahii şehir Pastör 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, ilmi diyanete erişir. Nebatat ilmi banileri arasında 
meşhur Line ve Kandol ne kadar mümindirler ! Meşur teşrihçi Bişanın 
imanı unutulur mu?

Bu dahiler diyanetin fenalığını Sadri bey kadar bilememişler ki ruhla
rında taşıyıp durmuşlar !! öyle mi?

Fransada bilemeyiz acaba hangi büyük adam dinsizmiş ? Dekart ne 
münevver bir dindardır. Kimyanın vazıı Lavvazye ne mükemmel bir 
dindardır. Cihanın en büyük fen adamı Pastörün dinî müdafaası ve Lite- 
reye darbesi ne kadar meşhurdur. Daha evvel Ruso, Volter dini hakikiyi 
değil o zamanki papasların dinini hırpalamışlardır. Onların dini hakikî 
için yazdıkları parçaları okumalı. Ruso, Volter derecesinde sayılır adam
lardan cidden dinsiz kim vardır? Olduğu sabit bile olsa madam ki 
dindarlıkla fen filân ve falan aazımda birleşmiştir. Bizim yalnız onlara ben
zememiz artık tamamile hak kazanmıştır ve dindarlığın ayıp olmadığı 
sabit olmuştur. Ogüst Kont nihayet bir put yapıp tapmıya mecbur olma- 
dımı? Fransanın diğer en yüksek filozofları şunlar değilmidir? Men 
Döbiran, Kuzen, Jul Simon, Ravesson, Pol Jane, Jan Fino, Butru, Bergson. 
Kilise bunlara dargındır. Fakat İslâmiyet mühiptir. Hele Bergson Kantçı- 
lığı bile dar bulduğu için ona hücum etti. Ogüst Kont ile Ten’in 
fikirlerini temamile yıktı ve bir mektupla gençleri «Allahı Taalâya» imana 
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•davet etti. Bizim bazı muharrirlerinizin hiç bir kıymeti haiz olmıyan köh
ne ve haknaşinas üstatların 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 ayet, ne bir hadis onları ikna edemiyor. Gençler bugün 
zatî kıymeti; tahlil ile değil, şahsî kıymet ölçüsile ölçüyorlar. Vay 
halimize.

(Din ile fen arasında niza ve cidal daimidir, onlar kat’iyyen barı- 
şamaz) diyenlere dört beş sene evvel vefat eden meşhur Dürkhayemi 
gösteririm. Bu mütefekkir bunun ne yalan birşey olduğunu mükemmelen 
izah etti. Fakat Sadrettin Celâl beyin talebesi hocasının tahrif yaptığını 
nereden anlayacak? Felâket bundadır.

Sadri bey bu defada şarkta fennî fikir ile dini fikir yaşayamadığını 
iddiaya kalkışırsa yine batıldır; Cühelânın hürafeperverliği mevzuubahs ise 
o her yerde ve her zamanda malûmdur. Rus filosofu Tolstoy cihanın en 
büyük hükemasındandır. ben söylemiyorum avrupa erbabı kemali söyliyor. 
Bu zat kilise tahrifatının düşmanıdır. Fakat büyük bir dindardır. Dinî 
zevkleri tattırmak için yazdığı parçalar ne ulvîdir.

Dante, Klod Bernardan, Pastörden büyük müdür? İsviçrede Flörnuva 
ne kadar dindandırlar. Klapert bir defa talebesine Abdullah Cevdet 
beyin pek sevdiği (Guyyo) nun dinsizlik kitabı üzerine mütalâa yürütme
lerini tavsiye etmişti ve iki arkadaşla beraber iddia etmiştik ki bunun iste
diği din yalnız kendi fikrine muvafık gelir, ekseriyet birşey anlamaz. 
Klapert bu noktayı nazarı doğru bulmuştu.

Amerikanın; Emersını ile Vilyam Ceymisinden büyük adamı var mıdır? 
İkisi de islâmın kabul edeceği bir imana sahip değil midirler? Con Duide 
Ceymisin muakkibi dağilmidir? o halde rica ederim; bize garp aleminde 
hangi yüksek adam dinsizdir gösterilmeli ki biz de ona bakalım da tale
bemizi imansızlığa sevkedelim? Avrupanın birinci sınıf mütefekkirlerinin 
yüzde doksanı dindardır. Biz arta kalmış Beşinci derecede dinsiz 
muharrirlere mi uyacağız ? ilim ve terbiye aleminde söz ülemanıh mı, 
cühelânın mıdır ?

Amerikanın Fransız mektepleri gibi çırılçıplak lâyık olmadığını söyle
dik. Aksi isbat olunsun. Halbuki Fransada Amerikada olduğu gibi mezhep 
ve fırka münazaaları yüzünden mektepleri dinen bitaraf (fakat dinsiz değil) 
hale sokan hükümet ancak kırk yıldır bu esası yürütüyor. Ne din dersine 
lüzum yoktur diyor, ne de din aleyhtarlarlığına müsaade ediyor.
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Saniyen: Bu prensipleri güdenlerin erkânı malûmumuzdur. Jül Ferrir 
Peko, Büvson. Bu adamlar klişeyi tanımamağa karar verdiler. Bunların 
İseviyete karşı yaptıkları tenkitleri İslâmiyet daha evvel yapmıştır. Jül 
Ferri din tedrisatını pazar mekteplerine bıraktı. Din aleyhine lâkırdı 
söyliyecek hocaları derhal azledeceğini bildirdi. Talimatı hâlâ okunur. 
Diğer taraftan Fransız liselerinde okutulan ahlâk ve felsefe derslerinde 
dini hakikî ihtiyacı, Allaha tazim hissi ne kadar barizdir! Elimde olan 
lise talimatlarile kitapları buna şahittirler.

Buvson’un tekmil yazdıklarını hatmetmişizdir. Sahifesile ğösterebiliriz 
ki: (Ben hiçbir zaman dine hurafedir demedim ve dimem) diyor. Hele 
Peko; dine karşı husumeti şiddetle reddeder.

Fransada lâyık esaslara müstenit ahlâk terbiyesinin eğer münasip yer
lerde (Allah) fikrile takviye edilmezse pek zayıf kalacağını sarihan yazı
yor. Bunları birer birer neşredeceğim. Celâl ve Abdullah Cevdet beyler 
değil ya Avrupanın binlerle muallimleri ve mütefekkirleri arasında 
Pekoya muadil adam enderdir.

Hani lâyik ve aklî ahlak tedrisinde İlâhî esasa ilmen hiç lüzum 
yoktu! Ben kendi hesabıma hazmedilmemiş malûmattan pek çok korkarım. 
Yarım din bilgisi insanı dinsiz yapar; yarım tıp bilgisi de candan eder. 
Bu darbımisalimiz daima doğru kalacaktır. Sadrettin Celâl ve ona benzi- 
yenler muhtel’f Avrupa aazımının eserlerini veya tercümelerini kütüpha
nelerinde bulundurmadan ilim pazarında kâhyalık etmesinler, müçtehitliğe 
kalkışmasınlar. Dinsizlik yapsalar bile dinin ahlâkî kemalâtını olsun 
ilânda insaf göstersinler. Tam garpçılık işte budur.

* * *
Cevdetin dine, dinî tedrisata ve dine dayanan ahlâka temas eden ve 

birbirini tamamlayan bu dört yazısına onları te’yit ve takviye edecek bir 
beşincisini de ilâve lâzım gelir.

Bu yazı 1924 de Cumhuriyet hükümetinin Türkiyeye davet ettiği 
Amerikanın Kolombiya Üniversitesi felsefe profesörü meşhur terbiyeci Con 
Duiye yazmış olduğu açık mektuptur.

Bu mektubun neşredilmek üzere Tanin gazetesine gönderilmiş 
olduğu müsvedde üzerindeki işaretten anlaşılıyor ise de neşredilip edil
mediğini ve edilmemişse ayrıca profesöre gönderilip gönderilmediğini 
tahkik ve tevsik edemedim, fakat maksat; Cevdetin mesleğini ve karak
terini göstermek olduğu için bahse lüzum görüyorum.
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Cevdetin Türk mekteplerinde türk hocalarında ve tedrisi usullerinde 
bulduğu ve gördüğü en bariz eksiklikler burada sıraladığı şeyler olmak 
lâzım gelir ve bunları öğrenmekte bizim için faideli olur. Mektup 
aynen şudur: *

Felsefe ve terbiye aleminin yüksek üstadı 
Con Dui Cenaplarına :

Dahanızdan istifade etmek isteyen türkler, teşrifinizi rica ettiler, siz 
o nafiz ve tecrübekâr nazariyelerinizle burada yapılacak tedabiri tayin 
ve kontrol edeceksiniz. Artık türk muallimleri karşılarında emniyetle akıl 
danışabilecekleri ve müşküllerini hallettirecekleri bir büyük üsdat buldu
lar. Şimdi istediklerini sorabilirler. Gerçi resmen işe başlamadınız. Fakat 
teşrifinizi nimet telâkki ederek bazı suallerle bipayan irfanınızdan müstefit 
olmama müsaade buyurursanız yirmi yıllık bir türk hocasını minnettar 
etmiş olacaksınız.

1 — Tahsilinin bütün akşamı birbirine düşman veya lâkayıt bir 
memlekette ilk yapılacak seri iş nedir?

2 — Türkiyede mekteplerden din derslerini kaldırmak isteyen bir 
muallim için ne düşünürsünüz? Böyle bir muallim din aleyhinde talebe
sine propağanda yapar, neşriyatta bulunur, milyonlarla halkın mukaddes 
tanıdığı bir esasa hücum ederse garp âleminde ne muamele ederler ? Bu 
hususta muallime hürriyet verirler mi ?

3 — Şehvanî bir edebiyatla, en rezil sinema menazırile civarın kumar 
ve içki velvelesi içinde meşhur ve hayran bir gençliği tedavi için az 
masrafla neler yapmalı?

4 — Istanbulda yumuşak bir tahsil sistemi içinde iş hayatına lâkayıt 
yetiştirilen bir zümreyi köy hocalığına sevkedermisiniz?

5 — Teavün ve tasarruf teşkilâtı sıfır olan mekteplere kıymet 
verir misiniz?

6 — Türkiyede (abdest ve gusül) denilen ve tahkik fazilâneleri neti
cesinde şekil ve suretile sıhhî ehemmiyeti takdir edilecek olan tahareti 
mükemmele sistemi gayri şuurî bir taklit neticesinde refedilelidenberi 
çocukların, gençlerin elleri, ağızlan dişleri, gayet az yıkanıyor, kirli kalıyor. 
Ayakları ekseriyetle leş gibi kokuyor, böyle yetişenleri halk da sevmiyor. 
Halkı haksız ve temizliği kaldıranları hakh bulur musunuz?

7 — Esnaf ve köylüler çocuklarını tarla, tezgâh ve dükkândan 
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alıkoyduğu için mektebe vermek istemezler ve mektebi sevmezler. Halk 
haksız mıdır? Hem halkı hem hükümeti memnun etmek üzere tahsil ve 
istihsal umdelerini nasıl telif etmeli? Meselâ yarım günlük ve mevsimlik 
mektepler açmak iyi olmaz mı?

8 — Köylüler gelecek muallim ve muallimelerin züppe olmamalarını, 
türk itiyadatına uygun vasati bir kıyafet ve tavurda olmalarını, itikatla
rına 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 kıyafetile mektebe gelmelerini tecviz eder misiniz? 
resmî, mutedil ve vekur bir kıyafet şekli olmamalı mıdır?

10 — Hiç bir hakkından emin olamıyan; ne terfi ne tahvili bir esasa 
bağlı bulunmıyan muallimlerden fedakârlık beklenebilir mi?

Üstadane mesailerini onbeş yıldır takip edenlerden
M. Cevdet

İşte görülüyor ki Cevdet bu yazısında da dine, ahlâka kıyafete, mek
teplerden din dersinin kaldırılıp kaldırılmamasına, hatta muallimlerin terfi 
hine temas etmektedir.

Con Duinin bütün eserlerini görmüş ve 
okumuş olmadığım için felsefe ve terbiye 
hakkındaki esas fikirlerini bilmiyorum. Türkçeye 
tercüme edilmiş olan : demokrasi ve terbiye, 
mektep ve cemiyet, çocuk ve mektep adların
daki kitaplarını şöyle bir gözden, geçirişim 
1924 de memlekete geldiği zaman vermiş 

olduğu raporları da bu vesile ile şimdi gördüm. 
Bu eserlerde ve raporlarda Cevdetin bahsettiği 
10 maddeye temas eder cihetleri alelâcele şu 
satırları yazarken bulup çıkaramadım. Yalnız 
raporda 10 uncu fıkraya biraz temas eden şu 
kayıt vardır :

«Diğer bir mühim meselede muallimlerin 
mevkilerinden emin olması ve vaziyetlerinde 
istikrar bulunmasıdır. Bu noktai nazardan bu 
gün Türkiyede muallimlerin vaziyeti idare 

memurlarından, mektep müdür ve muavinlerin 
den daha iyidir. İdare memurları mevkilerinde 
çok anî ve lüzumun dan fazla tebeddülâta ma 

Cevdetin bir karikatürü
ruz kalıyorlar. Bunun neticesinden de meslek 
manen mütezarrız oluyor. Bir çok değerli 



muallimler, maaşının çok olmasına rağmen bilerek idare işlerinden 
istinkâf ediyorlar. Kabul edenlerde bulundukları mahallin ihtiyaçlarına 
vakıf olarak ve oranın nüfuzlu zavatila tanışarak işe başlayacakları sıra 
da diğer mahalle tahvil edildiklerini görüyorlar. Halbuki orada ailelerini 
getirtmiş, bir mesken inşa veya mübayea etmiş bulunuyorlar. 
Diğer taraftan yol masrafı da fevkalâde olduğundan ailelerini orada 
bırakmağa mecbur oluyorlar. Bunun neticesi çok cesaret kırıcıdır. 
Bahusus tahvil emirleri ders senesi bidayetinden biraz evvel kendilerine 
tebliğ ediliyor. Maarif kanunu bu lüzumsuz ve zararlı göçebelik temayülüne 
set çekilmelidir. Maarif müntesiplerinin bir yerde temdidi ikameti 
lehinde ahkâm vazetmeli, yeri değiştirilecek memurların tahvili 
keyfiyeti ders senesinin sonundan çok evvel kendisine ihbar edilmesi 
usul ittihaz olunmalıdır.„

işte görülüyorki Cevdet'in sormuş olduğu on sualden bir tanesine 
olsun Con Dui de tesadüfen hak veriyor. Acaba bu mektubu görmüş 
olsaydı hiçe mi sayardı? Ve kıymetsiz bulur, cevap vermeğe tenezzül 
etmez miydi? Esasen Cevdet bu türlü düşünüşlerde haklımıdır,
Haksız mıdır? Onu da talim ve terbiye ile uğraşanlar ortaya
atsınlar. Ben de bu yazıları o maksatla neşrediyorum. Yok
sa Cevdetin nazariye olarak (mekteplerden din dersleri kalkamaz
medreselerdeki tedris usulü mekteplere müreccahtır) tarzındaki iddealarını 
bugün cümhuriyet hükümeti fi’liyatla 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 izah edeceğim.



VIII

Cevdetin millî eserler, güzel san atlar, 
tarihî abideler hakkındaki fikirleri 
ve gençleri yetiştirme usulü [1]

Cevdet; milliyetin terkibinde dinin en büyük unsur olduğuna inandığı ve 
(din ile millet birdir) diyecek kadar dine taraftar bulunduğu için millî 
eserlere, tarihî abidelere ve güzel İslâm ve Türk san’atlanna daima dinî 
bir gözle bakar ve onların hepsinde birer kutsiyet ve ulviyet görürdü.

Millî eserlere, tarihî abidelere karşı Cevdette görülen bu bağlılık - ha
tıratında yazdığına göre - kendisine daha küçük yaşta iken babası tara
fından aşıldnmıştır. Yeni nesil mecmuasile neşrettiği hatıratında der ki :

«Daha İstanbula ğelmeden şehrin aşıkı olmuştum. Babam merhum; İs- 
tanbulun misilsiz camilerini, büyük yangın kulelerini, müzeyyen padişah 

saraylarını, yeraltı sütunlarını, binbir direk zindanım; Yedikuledeki kanlı 
kuyuyu, otuz kırk bin kişi alan Selimiye kışlasını ! söyledikçe bilseniz ne 
kadar heyecan duyardım. O heyecandır ki beni bilâhara bu şehrin tarihî- 
ve ilmî abidelerde, kitabelerde uğraştırdı. İstanbul için tam beş yıllık 
bir ziyaret ve tetebbu devresi tahsis ettiğimi arzedersem itimat 
etmelisiniz.»

İşte bundan dolayı olacak ki bastıracağını ilân ettiği eserler arasında

Bu başlık kısmen ve yanlışlıkla VII inci paragraftaki başlıkla birlikte dizilmiş. For
ma basıldıktan sonra farkına varıldı. Okuyuculardan özür dilerim.
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Cevdetin bir de (İstanbul abideleri kılavuzu) görülmektedir. Fakat evrakı 
arasında böyle bir eserin ne aslını, ne de müsveddelerini bulamadım.

Yine bu itiyadı ve merakı sevkile olacak ki Cevdet boş zamanlarını, 
tatil gün ve saatlerini hep Istanbulun mahalleleri ve köyleri arasında ge
çirir; şurlar dışarısında, mezarlıklar arasında dolaşır ve daima elinde ka
lem kâğ-ıt notlar alırdı. Hatta buralarda gezerken yalnız tarihî ve sınaî 
kıymeti bulunan kagir binaları değil eski, yıkılmağa mahkûm fakat büyük 
ahşap konakları, yalıları ve sarayları da tetkik sahasından hariçte bırak
mazdı. Aşağıya konmuş olan 6 ve 7 numaralı yazılar bu gezinti ve

Cevdet arkadaşlarıyla birlikte Gebzede tedkik seyahatinde
Soldan itibaren: Muallim Cevdet, Esad Fuat, Osman Ergin, Haşan Derviş? ade 

Muallim H. Kemal.
Arkadakiler: Gebze imamı, Selim Niizhet, Gebze Muallimi

çalışma tarzları hakkında okuyucuları lüzumu kadar nurlandıracaktır. Da
ha sonra bunları da kâfi görmiyerek memleketin ötesinde berisinde uzun 
tetkik ve tetebbu seyahatlerine çıkar, ve bu seyyahetlere arkadaşlarını çe
ker götürürdü. Hatta talebesini bile bu tarzda yetiştirmek istediği buraya 
dercolunan yazılardan anlaşılacaktır.

Bu türlü seyyahatlerden birisi ve en sonu Gebzeye vaki olmuştu. Bu 
seyahet sonunda üçbeş arkanaş elbirliğile ve herkesin ihtisası dairesinde 
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yazacağı yazılarla orası için bir risale neşri kararlaştırılmıştı. Risaleye 
ilk önce Doktor Süheyille Cevdet vadettikleri yazıyı yazdılar. Fakat ta
mamlanıp bastırılamadı. Risale Doktor Süheyildedir. Bu ziyaretin hatıra
sı da buraya konmuş olan bir resimde görülür.

Millî eserlere, tarihî abidelere ve Şarkın yazı, tezhip ve nakış gibi 
güzel san’atlerine candan bağlı bulunan Cevdeti harf inkılabı çok müteessir 
etmiş ve adeta çılgın bir hale getirmişti. Cevdet; esas itibarile bu ikılâbe 
taraftardır diyemeyiz. Bilâkis bunun aleyhinde bir yazısı vardır. Bununla 
beraberCevdet gibi şarkı da garbı da tetkik etmiş bir pedagokun yeni yazının 
kolaylığını inkâr edeceğine de ihtimal vermemelidir. O; yeni yazı ile 
beraber eskisinin de taraftarı idi. Ve bilhassa eski eserlerin arap harfiyle 
aynen basılmasını isterdi. Bunu 35 sahifede Türk Tarihi Tetkik Cemiye
tine vermiş olduğu raporda da gördük. Cevdetin eski ve yeni yazılar 
hakkındaki fikri bu olmakla beraber o inkılâbı vesile itihaz ederek 
eski eserleri kıranları, yıkanları, yakanları, bozanları hatta satanları bir 
türlü affedemiyordu. Tarihi evrakı satanlar için giriştiği mücadeleyi bun
dan evvel görmüştük.

Yeni Türk harflerinin kabulü günlerinde Cevdeti ve onun gibi 
düşünenleri kızdıran ve çıldırtan hâdiseler birbirini takip ediyordu. 
Meselâ kanunun neşrinin ertesi gününden itibaren (vur diyince öldüren 
ve kraldan ziyade kral taraftarı görünen) bir kısım memurlar ve maalesef 
bir hayli muallimler idaresine memur oldukları binaların üzerlerindeki kita
beleri kırdırmak, söktürüp attırmak ve kısmende sıva ve badana ile kapanmak 
gibi taşkınlıklara başladılar ve bu hal yakın zamana kadar devam etti 
durdu. Bereket versin ki Başvekâlet ve Türk tarihi tetkik cemiyeti ile 
Kültür ve İçbakanhkları neşrettikleri beyannamelerle, 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 kayde mecbu
rum ve inanmıyanlar gözlerde de görebilirler , ve İstanbulda 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 kalfanın adını tşıyan kitabeyi ka
zıtmağa başlamış fakat yine hemen ogün müze müdürü muhterem Halil 
Etemin müdahalesi üzerine tahribat yarıda bırakılmıştı. Halbuki bu ka
dının Osmanlı tarihinin mühim bir devrim noktasında adı geçmek itiba
rile o mektebin ve bu kitabenin cok büyük bir kıymeti olduğunu zavallı 
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baş muallim cehli hasebile nereden bilsinl Tuhaftır! Bu türlü tahribat 
Yeniçeriler kaldırıldığı zamanlarda da yapılmış ve şimdiki askerî müze 
binasında beş asırdanberi biriktirilmiş olan düşmana ve biz Türklere ait 
bir çok sancaklar, bayraklar, silâhlar ve sair harp ganimeti mallan ka
milen (yeniçiriliğe aittir) denilerek imha edilmiş, hatta buda kâfi görül- 
mıyerek mezarlıklar gezilip nerede yeniçeri kavuklu ve yeniçeri orta 
işaretli mezar taşı varsa hepsi parça parça edilmiştir. Köşede bucakta 
girilemiyen ve görülemiyen yerlerde kırılamayıp kalanlar veyahut evvelce 
düşüp devrildikleri için bulunamayıp kınlamamış olanlar pek azdır.

Yine tarihlerden öğreniyoruz ki bü türlü tahribatı her millet, her inkı
lap, her din az çok yaptığı gibi ilk müslümanlarda yapmışlar ve ilk defa karşıla
dıkları Bizanslılann, Romalıların, kanlıların ve en nihayet eski Türklerin 
eserlerini, abidelerini, kitabelerini ve bilhassa din kitaplarını kâmilen kır
dırmışlar, yaktırmışlar, nehirlere atmışlar hulâsa izlerini ortadan kaldırmış
lardır. Bu husus hakkında ikinci halife Ömere Mısır ve İra ndaki valiler ve ku

mandanlar tarafından sorulan suallere onun verdiği cevabı tarihler kaydetmiştir. 
Anlaşılıyor ki büyük inkılâplar hep böyle neticeler veriyor ve inkılâpçılar 
vur diyince tatbik edenler öldürüyorlar. Şu halde kabahat büyük inkılâp
çılarda değil tatbikata girişen dördüncü ve beşinci derecelerdeki 
adamlardadır.

İstanbul kütüphanelerindeki yazma kitapların Beyazıt meydanında 
yakılmasını teklif eden münevverler ve mütefekkirleribile görük. Tükiyedekî 
yazma kitapların satılığa çıkarıldığını Avrupada ilân edenlere de 
rasgeldik! Hülâsa şimdi İlmî cemiyetlerin, resmî makamların pek ciddi 
müdahaleleri üzerine kitabeleri kırdırmak kitapları yakdırmak, Arap 
yazısına nefret uyandırmak ameliyesinden vaz geçilerek yalnız kitabelerin 
üzerleri örtülmek suretile görülemiyecek bir hale konulması cihetine 
gidilmektedir ve bu ameliyede en son olarak Üniversite kapısı üzerindeki 
kitabelerde tatbik olunmuştur. Kütüphanelerdeki kitapların ise yakılmak 
ve satılmak şöyle dursun heyetler teşkilile tasnifine bile başlanılmıştır.Arap 
yazısına gelince: Güzel Sanatlar Akademisine bağlı şark tezyini sanatleri 
mektebinde 1936 senesi haziranından itibaren bu yazının öğretilmesine 
ve Üniversitede bir kürsü açılarak Arap yazısile yazılı meskûkâtın 
okunmasına ve siyakat yazısının talimine başlamıştır.

Üniversitedeki yabancı diller arasında arapça ve farsça kurlarının bulun
duğunu da sevinçle haber verebiliriz. Fakat ne gariptir ki bu dilleri bir türk ve
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İslâm hoca değil Riter adında bir alman müstaşrikı öğretmektedir. Nite
kim daha önce Arap Edebiyatı tarihi de yine Reşer adında diğer bir 
alman müsteştikı okutuyordu.

Biraz evvel kitabelerin üstü örtülmeğe başlandığını söylemiştim. Hal
buki Cevdet buna da razı değildi. Noktai nazarını ve istinat ettiği ilmi, 
bediî ve tarihî delilleri aşağıya kopyasını koymuş olduğum zamanın 
kültür bakakanına yazmış olduğu mektuptan öğrenebiliriz. Bu kitabeyi 

örtmek ve taşla kapatmak isteyenler büsbütün haksız mıdırlar? Şu izahat 
buna cevap olabilir :

Üniversitenin Arap mimarî tarzında yapılmış olan büyük kapısı 
üzerinde ve Beyazıt meydanına bakan cephesinin sağ köşesinde Arap 

harflerile ve sülüs bir yazı ile sol köşesinde

ve ortasında Farisî bir terkip halinde »y1-» ibareleri

ve Üniversite bahçesine bakan cephesinin sağ köşesinde 
sol köşesinde l ¿o*.11^ j ve ortasında da talik yazı ile

Matlai envarı şevket şemsi evci saltanat 
Asuman durdukça olsun mazhari nasrı aziz 
Askere Nilzhet kulu tepşir eder tarihini 
Lûlfıı Şah Abdiilâziz açdı der nasrı Aziz

kıt’ası yazılıydı ve her iki cephede bu yazıların en üstünde de Sultan 
Azizin Tuğrası bulunuyordu. Sülüs yazılar hattat Şefik’in talik yazılar 
hattat Yesarî zadenindir. Her ikisi de san’at itibarile enfes şeylerdir.

Askerî bir idarenin kapısına onunu adı olan ibaresini
ve o binayı yaptırana ait manzumeleri yazmak o devirler için gayet tabiî 

olduğu gibi yine bu bakımlardan i i ve hüküm

darın adı olan i gösteren ayetleri seçip dercetmek de o zaman
lar için çok uygun ve yerinde bir iş olabilir. Fakat binanın kullanış 
tarzı değiştikten ve Cumhuriyet hükümeti lâyıklık esasını kabul eyledik
ten sonra bunların o bina üzerinde manası kalmamıştı. Yalnız olduğu 
gibi bırakılıp bir tarafına da yeni yazı ile Üniversite mi yazılmalıydı, 
yoksa şimdiki gibi mi yapılmalıydı? İşte bahsa mevzu olan mesele budur. 
Kültür bakanlığı veya Üniversite ikinci şıkı kabul etti. Yazıların üzerle

rini birer mermerle kapattı. Ve bir tarafına yeni Türk harflerile 
İstanbul Üniversitesi, öte tarafınada da Atatürkün gençliğe hitabesinden 
şu parçayı yazdırdı:



Ey Türk genci! Birinci vazifen Türk İstiklâlini, Türk 
Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhtaç 

olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Gazi Mustafa Kemal

İşte Cevdet bunu kabul ve hazm edemiyordu.
Aşağıya konulmuş olan mektup sureti bu husustaki düşüncelerini ve 

ıztıraplarını açıkça göstermektedir ve onun bununla alâksile gösterdiği 
medenî cesaret takdire şayandır.

Sırası gelmişken ve yazı tarihine ait olduğu için söyleyeyim. Cevdet 
bu Ünüversite kitabesi için şöyle bir vakada anlatırdı:

Yapılış ipice uzun sürmüş olan [1] Dairei umuru askeriyenin nihayet

[l]Babı seraskeri de denilen bu bina Namık paşanın Bağdat valiliğinde iken temin 
etmiş olduğu üç yüz bin liranın bir kısmile yaptırılmıştır. Mühendis ve mimarı Ali paşa 
adında bir Türk askerî mühendisdir. Dört asırdanberi Istanbulda bulunan Osmanlı türklerinin 
denilebilir ki ilk defa yaptırmış olduğu hükûmetdairelerinden birisidir.Çünkü Tanzimata 
kadar Osmanlı hükümetinin biricik hükümet dairesi Babıâliydi. Ve Babıâlide Sadırazam 

ailesile birlikte otururdu. İkinci büyük memur olan Şehislâm ise kendi konağında hükümet işi
ni görürdü. Şehislâmların en son dairesi olan Babımeşihat 1241 den sonra onlara tahsis 
edilmişti. Şehislâmlarda bu dairede aileleriyle birlikte otururlardı. 1241 den evvel o bi
na Yeniçeriağalarına mahsustu. Bu binanın kapisı üzerinde «Babı tezvir idi hak kıldı 
makamı ifta» yazılı idi. Bu bina Cümhuriyet devrinde Kız Lisesi oldu ve bir yangında 
yandı. Osmanlı türkleri hükümet daireleri, vilâyt konakları inşasına kıymet ve 
ehemmiyet vermemişlerdir. Türklük hürmet itibarile, medeniyet itibarile bunun çok 
zararını görmüştür. Beş asırdanberi bu topraklar üzerinde göçebe hayatı geçirmişiz. 
Bereket versin ki Cümhuriyet hükümeti bu yolu bırakarak başda Ankara olmak üzere 
memleketin her tarafında saraylar gibi vekâlet binaları, hükümet konakları, mektepler 
ve saire yaptırmaktadır. İşte Osmanlılar zamanında bu hizmet tanzimattan sonra Namık 
paşa sayesinde İstanbulda ilk defa yapılmıştır. Namık paşa bu parayı Bağdatta iken 
İranlIlardan tahsil etmiştir, franlılar her sene Kerbelâyı, şiilerce mukaddes sayılan diğer 
makamları ziyaret ederek ana ve babalarının vesair akraba ve taallûkatlarının kemikle
rini Kerbelâda (Cennet) dedikleri bir mağaraya koymak itiyadında imişler. Namık paşa 
sıhhî olmıyan 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, jşte bahsa mevzu olan 300000 lira böyle birikmiştir.

Namık paşa Bağdatta dal50,000 lira bırakmıştır. Getirdiği para ile Babı seraskeriden 
başka L’nkapanı 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 paşanın bu hizmetile de sabittir. 

17
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beş on gün içinde açılış töreninin yapılmasını Sultan Abdulâziz günün 
birinde birdenbire emretmiş, iradesi inşaat heyetine tebliğ- edildiği zaman 
apışıp kalmışlar. Binanın daha pek çok noksanları bulunduğu ve hele kapı 
üzerindeki yazıları henüz yazılmamış olduğu için felâşa düşmüşler. En 
göze çarpacak noksan da burada olduğu cihetle yazı işini her şeyden önce 
bitirmek üzere zamanın en büyük hattatlarından birisi olan hattat Şefik 
beyi davet etmişler, yapılacak işi ve acele edilişteki ehemmiyeti söylemiş
ler, 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 tedarik 
ettiği iki tahta parçası alarak kalem şeklinde birbirine bağlamak suretile 
yazıyı yazmağa başlamış, bir yandan da birlikte getirdiği çırakları evvelâ 
yazının aralarını doldurmağa, sonra taşa nakil ve hak edilmek 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 erkânıharp yüzbaşısı 
da bu hali dikkatle takip ediyor ve heyete malûmat 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, binaenaleyh böyle beş altı saat 
çalışan bir adama 60 lira verilemiyeceğini söylemeğe ve tediye hususunda 
müşkilât göstermeğe başlamış, keyfiyeti işi takip eden çırakları hattata 
bildirmişler, oda yaşını ve yazıya sarfetmiş olduğu zamanları hatırlıyarak:

— Yüzbaşı beye söyleyiniz. Bu yazı 6 saatte değil 60 senede 
yazılmıştır. Kendilerine 6 gün değil, 6 hafta, 6 ayda değil, tamam altı sene 
mühlet veriyorum. Bu müddet içinde bu yazının bir harfini yazabilirlerse 
istediğim paranın altı mislini kendilerine hediye olarak veririm.

Diye haber göndermiş. Bereket versin kı işe asıl tecrübeli ve kadir
şinas inşaat heyeti karışarak hatat da zahmetinin mukabilini ve gördüğü 
işin mükâfatını alabilmiştir. Ah bu gençlik, ah bu kadirnaşinaslık ve 
ihtisasa kıymet vermemeklik. Cevdet bunu anlattıktan sonra böyle terıhî 
bir vaka hatırı için olsun bu kitabelerin üstü örtülür mü? derdi.

Yine buna benzer bir mesele Cevdetle Sati’ bey arasında geçmiştir. 
O da son devrim tarihi itibarile kayde değer mehiyettedir:
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Cevdetin Sati’ beyle münasebeti ve onu nekadar takdir ettiği bu 
kitabın bir kaç yerinde görülmüştür. Ve onuncu paragırafda bir de 
mektubu okunacaktır. Bununla beraber Cevdet; Sati’ beyin Ayasofya- 
daki lâvhaların kaldırılması hakkındaki bir çift sözü üzerine onunla yirmi 
beş senelik dostluğunu hemen kesmiş ve bir daha adını ağzına almamıştır 
Hadise şöyle, olmuştur : .

Sati’ bey; Süriyeden ve Iraktan vakit vakit Istanbula geldikçe Cevdet 
onu oda Cevdeti bulur, görüşürler ve konuşurlardı. Hatta yine böyle bir 
defa gelişinde bütün Darülmuallimin arkadaşları onun şerefine bir de 
ziyafet vermişlerdi. Bu ziyafetteki toplantıyı gösteren bir resim bu 
sahifelerde görülecektir.

Sati’ B. ziyafetinde Cevdet ve arkadaşları
Ön sırada oturanlar: sağdan başlıyarak : İhsan, Selim Sırrı, Harunurreşit, Fazıl 

Ahmet, (Sati') İhsan Şerif, İbrahim Alâeddin.
İkinci Sırada ayakta duranlar: Sağdan başlıyarak : Ahmet Asım, Salim, Mes ut, 

Ruşen Eşref, Hafız Kemal, Bedros, Dr. Saim Ali- M, Cevdet
Uçiicnii sırada, sağdan başlıyarak: Mektebin veznedarı Osman, Ali Ulvî, Zeki
İşte Sati’ beyin yine böyle bir defa istanbula gelişinde Cevdetle 

görüştüğü zaman Ayasofyanın üst tabakalarını gezmek ve görmek 
arzusunu izhar etmiş. Bunun üzerine Cevdet Evkaftan izin alarak
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yanlarında eski arkadaşlarından Feridun olduğu halde gitmişler, gezmişler 

ve görmüşlerdir. O sırada Sati’ Bey Ayasofya duvarlarındaki i j./ <

U € 1 gibi levhalara ve diğer arap — İslâm yazılarına işaretle:

— Artık bunlar buralardan kaldırılmalıdır.
Demiş. Cevdet; Sati’ beyden hiç beklemediği, hatta hatırına bile 

getiremediği böyle bir mütalea karşısında kalınca birdenbire şaşalamış. 
Evvelâ acaba yanlış mı anladım? Demiş, nihayet sormuş, Sati’ beyin 
aynı sözü tekrar ettiğini görünce artık şüphesi kalmamış ve o dakikadan 
itibaren suratı asarak ve ziyareti kısa keserek Sati’ beyden ayrılmış, 
bir daha adını ağzına almamıştır.

İşte Cevdet millî eserler ve güzel sanatlar karşısında bu kadar hassastı. 
Sonraları Ayasofya müze haline getirildi, olevhalar oradan kaldırıldı ve 
Cevdet bunu da gördü. Fakat müze olduktan sonraki kaldırışla cami 
halinde iken kaldırmağa teşebbüs arasındaki farkı da takdir etmiyor 
değildi. Evet; bu levhalar yerlerinden indirildi. Fakat Ayasofya kapıların
dan dışarıya çıkarılamadığı, ve çıkarılsaydı bile başka koyacak bir yer 
veya cami bulunamadığı için Ayasofyanın alt tabakalarında ters yüzüne ve 
duvara dayalı olarak bırakıldı.

Ayasofya bir Bizans eserleri müzesi halini aldıktan sonra o müzenin 
tesisindeki gayeye uymayan bu yazıların oradan kaldırılması doğru olabilir 
fakat daha cami halinde iken Sat'i beyin kaldırılmalarını temenni etemesi 
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 etmiyerek 
esbabını sorup anlamış bulunsaydı.

Cevdetin şarka mahsus güzel sanatlara ve millî sanatkârlara karşı 
sönmez bir aşkı ve büyük bir alâkası vardı. Bunu tesbit için sevdiği ve 
takdir ettiği hattatlara, musikişinaslara, hanendelere, hafızlara, ressamlara 
hattâ pehlivanlara dair bir yazısını aşağıya koydum. Dikkatle okunaca
ğına eminim.

Cevdet; millî ve tarihî abidelere, eserlere ve sanatkârlara karşı besle
diği bu aşkı talebesine de aşılamağı usul ittihaz etmiş ve hangi dersi okut
mağa memur olursa olsun bu usulü her dersde tatbika teşebbüs eylemiştir.

Aşağıya konmuş olan 6 ve 7 numaralı iki yazı bunu azçok göste
recektir. Ve Cevdetin evrakı, kitapları ve vesikaları arasında bu suretle 
talebeye yaptırılmış 20 - 30 kadar defter ve tetkik nümunesi vardır.
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Bu türlü tedris usulünü maarifçiler ve mektepçiler muvafık bulmuyorlar 
ve iyi görmüyorlar. Onu münakaşa bana düşmez. Terbiye ve talimciler 
bu mevzu etrafında son sözlerini söyleyebilirler. Ben yalnız Cevdetin 
karekterini, çalışma ve çalıştırma metodunu söylemek ve göstermekle 
iktifa ediyorum. Biraz sonra bu mevzu etrafında birkaç söz daha gele
cektir.

Cevdetin güzel sanatlara, eski ve nefis eserlere meftuniyetini, bunlara 
karşı gösterdiği kadirşinaslığı isbat eden ve en göze çarpan bir işi de Alî 
paşanın mühürüne kıymet verişi ve onu 300 liraya satın alışıdır.

Vasiyetnamesinde bunun için der ki : “vaktile bedestanda antikacı 
Nizamettin beyden Abdürrahman Şeref beyin de tasvibile 300 lirya 
(bedelini on taksitte ödemek üzere) satın aldığım Alî paşanın meşhur gü
müş mührünü de bir kese içinde cebimde saklarım. Lütfen unutulmasın. 
Alî paşanın meşhur sanatkâr Saîye 100 altına kazdırtdığı söylenen bu
gümüş büyük mühür, ailesinin'kadirnaşinaslığı yüzünden bedestana düşmüş
tü. Bana nasip oldu. Bunu kadrini bilecek bir yere ve meselâ Biritiş
Müzeoma 200 Sterline satmak mümkün değilmidir ?

İngiltere müzesi Âlî paşa gibi bir siyaset yıldızının gümüş mühürüne 200 
bankonotu çok görürmü acaba? Esat Fuat Beyefendi, Fuat Şemsi Beye
fendi, Topkapı müzesi müdürü Tahsin 
hal buyurmak lütfunu gösterirler.»

Ütedenberi Âlî Paşanın mührün
de :
Hâk olki Hûda mertebeni eyleye âlî

Yazılı olduğunu işitirdik. Bu 
mühürde ise :

Tevfikin eyle rehniima
Yarabbi sehhil emrena

Yazılı olduğunu görüyoruz. Şu 
halde ya o ibare Âlî Paşanın zat 
mühüründe yazılıdır, yahut başka bir 
Âliye aittir. Bu mühür resmî muhar- 

Beyefendi bu mühür meselesini

Âlî Paşanın mührü

reratta, fermanların, beratların tasdikinde kullanılan mühürdür.
İşte Cevdet: münhasıran Âlî paşa gibi bir siyaset yıldızının, bir türk 

paşasının mührüdür, ve Saî gibide bir türk sanatkârının eseridir diye Alî pa
şanın mührünü borçla ve ayda 30 lira vermek suretile satın almış, ölünceye 
kadar bunu koynunda taşımıştır. Vefatında vasiyetnamesi açıldığı zaman 
orada bu kayıt görülünce yukarıda adları geçen arkadaşları bu mührün 
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Cevdet namına Topkapı sarayı müzesine hediye edilerek oradaki 
mühürlerle birlikte teşhirini münasip görüşler ve öyle yapılmıştır.

Cevdet'in bu mühür hakkındaki alâkası dolayısiyle matbuatta az çok 
neşriyat olmuş, bir fotoğrafı Son posta gazetesinin 20 Kânunusani 1936 
tarihli nüshasile neşredilmiştir,

Cevdetin eski yazılara, eski eserlere karşı kadirşinaslığı okadar 
büyüktüki basması olduğu için ucuz tedariki mümkün bulunan ve tabiî 
kendisinde bir nüshası mevcut bulunan bir kitabı görse ve o kitabın yazısı 
iyi olduğunu anlasa münhasıran yazısının iyliği itibariyle bol para verir, o yaz
ma kitabı da alırdı. Meselâ yazıcı zade Mehmet efendinin Muhammediyesi 
üzerine Bursali Şeh İsmail Hakkının yazdığı şerhin piyasada basması bir 
liraya kadar tedarik olabilirken ve bu kitap Cevdetin kütüphanesinde de 
varken iyi bir yazmasını 35 liraya satın almış ve kütüphanesine koymuştu. 
Daha bunun gibi bir çok yazıları, fermanları, beratları da yüksek 
bedellerle satın almıştır. Bunlar kütüphanesinde bir dolapta ayrica teşhir 
edilmektedir. Bu suretle almış olduğu eşyalar arasında birde yeniçeri 
palası vardır.

Cevdetin bu mevzularda yazmış olduğu 7 makaleyi aşağıya koyuyorum!

1

Maarif vekili Beyefendiye!

Vekâleti aliyeleri teşebbüsile neşredilen ve Türkiye asarıatike ve 
nefisesinin korunmasından vilâyetleri bile mesul tutan ve bu eserlerin 
yaşatılması için mahallî idareler varidatından hisse ayırtan yeni kanun 
herkesi minnettar etmiştir sanırım.

Bendeniz türk tarihi tetkik cemiyetinin aslî azasından olup türkün 
medenî varlığına şehadet eden eserlerle müesseselerin tahrir ve teşhirde 
mükellefim. O cihetledir ki millî nefiselerimizin hakaret ve zıyaa uğrama
sından azamî derecede müteessir olanlar arasında bulunuyorum.

Senelerdenberidir ki müzelerimizi böyle tahribattan haberdar ederim. 
Hak bildiğini amirlerine söylemekten korkan memurlardan olmamak isterim. 
Bu hususta müteaddit hareketlerim vardır:

Nasıl ki iki sene evvel Üsküdarda Karaca Ahmet mezarlığının başlı 
başına birer nefiseler meşheri olan ve yazılarile, tarihlerde, kavuklarile, 
nişanlarile başdan başa bir müze teşkil eden bir köşesindeki kitabelerin 
iki yüz kadarının yol açan amele tarafından vahşetle kırıldığını görerek 
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teşebbüste bulundum. Bunlardan otuz kadar kitabe ile Macaristan tarihi 
sahibi Ahmet Neyli efendinin kitabesini kurtardım. Keza Maliye hazinei 
evrakından 160 balya vesikanın tarihî ve medenî ehemmiyetini düşünmi- 
yerek Bulvarlara satan komisyonun hareketini ilmen cerh ve merciine 
arzeyledim. Hükümet Bulgaristandan 52 çuval kadar olsun bir kısım ve
sikayı istirdat eyledi. Bu, matbuata iki yıl sermaye oldu ki herkesin 
malûmudur.

Keza bidayeten vekâleti aliyeleri müzeler umum müdürlüğünün 
himmeti ve müteakiben Başvekâlet müsteşarlığının lûtfiyle Ayascfya 
tabakasındaki iki milyonunu mütecaviz tarihî vesikaları kurtardım.

Fakat bu defa başka bir facia karşısındayız. Cumhuriyet şenlikleri 
dolayısiyle Üniversitenin büyük kapısı üstünde yetmiş yıldır duran dört 
kı'ta nefise mermerlerle resmen kapatılmıştır.

Takdir buyurulur ki nefis eserlerin siyaset vesaire ile alâkası olmaz. 
Onlar herzamanın ve her neslin müşterek malıdır. Ve bütün cihanın kabul ve 
tatbik eylediği bu telâkki bizde ret edilip suya düştüğü gün türk 
medenilikten çıkar. Buna evvelâ hüküm verecek Avrupa olur ki tabiî hiç 
işimize gelmez.

Elbette malûm samileridir ki kapatılan eserler bir mislinin bir daha 
yapılmasına imkân olmayan nefiselerdir. O halde teşhirinden haya değil 
medeniyet alemine karşı iftihar ve gurur duyulan bedialardır. Hassatan 
o Garplılara karşı ki türkün askerlikten gayri hiçbir medeniyet mahsulde 
alâkası yoktur ve her hangi bir bediayı üç gün benimsesede dördüncü 

gün tahrip eder derler. Şu halde biz kırma, kazıma ve kapatma hareketlerile 
onların şu hükmünü bizzat tasdik ediyoruz. Bunların kapatılması san’atın 
ve türk sanatkârlarının, türk sanat tarihinin resmen tahkiridir. Medeniye
tinin eski mahsullerde yeni devirlerin rümuz ve şiarları dünyanın her 
Darülfünunda yan yana yaşarlar ve dünyanın hiç bir yerinde böyle bir 
zıddiyet telâkkisi yoktur.

Eğer bu hal taammüm ederse her daire dünkü medeniyete ait her eseri 
birer vesile ile imhaya çalışacaktır ki felâkettir. Acaba türk tarihi tetkik 
cemiyeti ile müzelerin bütün işleri: eski bir halı parçasının, metruk bir 
kitabenin, şurada burada kalmış bir nefis yazının, meçhul bir telifin, 
kimsenin nazarı dikkatini celbetmiyen bir cilt kabının, terkibi bilinmiyen 
bir mürekkebin, rumuzu halledilmiyen bir mührün, nakışleri rengârenk 
bir çininin ziya’dan kurtarılarak mahiyetini izah ve kıymetini ilân değil- 
midir? Kitabelerimizi kendi ellerimizle kırdıkça, kapadıkça gençliğe ve
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Avrupaya türk medeniyet mahsulleri diye ne göstereceğiz? Tarih cemi
yeti nelere bakarak bizim medeniyetimizi tavzih ve tahlil edecek? Hele 
yakın uzak dünyanın en canlı bedialarile müsabakaya giren ve Üniversite 
methalinde duran nefiselere resmen alehydarhk edersek tarih cemiyetini 
tesiste ve türk medeniyeti mahsullerini tescil ve tetkik ettirmekte ne 
faide olabilir?

Ne ğariptir ki daha geçenlerde Üniversitede türk sanaat tarihi dersi
nin ilâvesi resmen müzakere edildi. Bir bu necip ve ulvî maksada bakınız, 
bir de türk sanaati şah eserlerinin Ünüversite kapısından tardedildiğini 
düşünmek mürüvvetinde bulununuz.

Ne gariptir ki hükümet türk sanatkârları Arap yazısına en mükemmel 
şekli nasıl verdi? bunu vesikalarla isbat ediniz diyor ve müstakil 
eserler yazdırıyor, öbür taraftan Ünüversite bu iddianın en millî burhanı 
olan san’at abidelerini kapatıyor.

Ne gariptir ki türkün sanatine, diline, dinine, medeniyetine tamamen 
yabancı olan Bizans medeniyetinin mahsulleri Ayasofyada kapalı kalmıştır 
ve bu sanat namına bir küçüklüktür diyerek ve ecnebi mütehassıslar 
getirterek halen Bizans yazı ve nakışlarını mesturiyetten kurtarıyoruz, 
öbür taraftan türkün bedia perverliğini bütün garpli seyyahlarla genç 
çocuklarmıza ilân edip duran nefiselerimizi milletin ve medeniyet 
aleminin gözü önünden kaldırıyoruz, kimse görmesin ve okumasın 
diyoruz.

Maruzatım haksız ise bendenizi tecziye ettiriniz. Hakkı söyledimse 
en nefis millî bedialarmızı Üniversite kapısı üzerinde kapatmak lekesini 
silmek büyüklüğünü gösteriniz...

30 İkinciteşrin 1932

2

İstanbul Şehremini Muhittin beyefendiye

Hakimiyetlerin millete geçtiği yerlerde tecellî eden nimetlerden biri; 
halkın şehir işlerini tamamen benimsemesi; sıhhat, iktisat ve hars müessise- 
lelerine istibdat zamanlarından çok ziyade alâkadar olmasıdır. Bizde de 
öyle bir idare teessüs ettiği gündenberi şehireminlerinin kanun haricinde 
hareketlerini men için millette hazırlık emareleri belirmiştir.

Müsellemdir ki medenî memleketlerde ve bilhassa İsviçrede adım ba
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şında kadim abidelere, tarihî mevzilere tesadüf edilmektedir. Şehir ida
releri yol açmak zaruretini hissettikçe ya haritasını bu abidelere göre 
tanzim etmekte yahut yolun başka türlü tevsiine imkân yoksa abideyi1 
yıkmak, parçalamak değil taşlarına numaralar koyarak daha salim 
bir cihete nakline çalışmaktadır. Buna da mahal yoksa taşların, kitabe
lerin, sütunların, çeşmelerin hiç bir tarafına halel getirilmeden müzelere 
taşınmaktadır. Bizde de şehremaneti kanunu mahsusla böyle yapmağa 
mecbur iken bir yol açmak icap edince şimdiye kadar görüldüğü üzere 
memurlar tahrip cihetini iltizam etmekte ve bundan dolayı mesuliyet te 
görmemektedirler. Eldeki âsari atika ve belediye nizamnameleri o kadar 
insânî, medenî tedbirleri havidir ki bunun karşısında herhangi bir şeh- 
remininin (ne yapmak istersem karşıma evkaf veya müze idareleri çıkı
yor ve işime mani oluyor) demesine cevaz yoktur. Çünkü yol mutlaka 
açılacak, icap ederse mezarlık, çeşme, sütun kaldırılacaktır, fakat kat’iyyen 
tahrip edilmiyecektir. Bunun için de müze veya tarih encümeninin tayin 
edeceği bir zatı işe teşrik etmek kifayet eder.

Hükümetimizin hars işlerini himaye ve tetkik için birçok masraflar 
ihtiyar ettiği ve fakirde Türk medeniyetine şeref veren asar muhiplerinden 
bir muallim olduğum için halk idaresinin verdiği selâhiyete binaen me
murlarınızın tahribatından sizi haberdar etmeği vazife bildim:

1 — Çarşanbada şair ve hukukişinas Zekerriya ve Yahya efendilerin 
nefis makbereleri parça parça edilmiş, kitabelerinin müzeye nakli için 
olsun şöylece bir tarafa konulmasına lüzum görülmemiştir.

2 — Edirnekapısı mezarlığı ortasından müzevi kışlasına giden yolun 
sağ ve sol taraflarında eskiden yapılmış olan cesim köşe ve set taşlarının 
bir kısmı söktürülmüş, meşahir kitabelerinin bazıları kırdırılmış ve kaldı
rım imalinde kullanılmıştır.

3 — Büyük postahane karşıs nda en yüksek türk hattatlarından Ra
kımın kitabesini hamil nefis çeşme yıktırılmış, yerine hiç bir şey yaptı
rılmamış ve o nefis kitabe yerlere atılmıştır.

4 — Fatihin alt tarafında umumî ve meşhur çeşme arkasında taşr 
yeşile boyalı demir tel ile tutturulmuş bir mezar vardır ki tahta 
parmaklıkla muhattır. Tam sarıgüzel hamamının karşısına ve çeşme arka
sına düşer.

Kitabesinde:
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yazılıdır. Demek ki Istanbulun en eski esnafındadır. Göbeğinde halkın 
hissi takdirinden doğduğunu gördüğüm ve memnun olduğum nefis bir 
sarmaşık göbeği çıkmış, cidden şahane bir manzara peyda etmiş!

5 — Sarıgüzel caddesinden darülmuallimata doğru giden Et meydanı 
önündeki kilise camii yanından geçen caddede bostanlar önünde gürcü 
Mehmet Paşanın abidemsi bir çeşmesi var. Tarihi 1005 dir.

6 — Kilise camiinden ötede solda bir cami daha vardır. Kanunî Sü
leyman devri ulemasından Ahmet bin Mevlâna Şerefüttin onun haziresin- 
de medfundur. Mezar taşı renklidir. (930) Bu alimin kavuklu taşı yarı 
yarıya kırılmıştır. Yerde yatıyor. Ayak taşı duruyor. Ahmet bin Mev
lâna Şerefüttin ismi işte bu ayak taşında muharrer.

7 — Edirnekapıda Itrinin mezarı karşısında divan artık tamamile 
çökmüş ve makbereleri tamamile güzergâha inkilâp etmiş olan (Mustafa 
Paşa tekkesi 1178) Emir Buharî tekye ve camii haziresinde başta demir 
parmaklıklı mezarda Sultan Süleyman vüzerasından Lala Hüseyin paşa 
medfundur.

Mustafa paşa tekkesinin harem kısmının tam kapısı karşısında henüz 
yıkılmayan ve yıktırılmayan mezar taşında:

mv v j jj U ı jy*' J1 * kÂı 4
8 — İbni Kemal türbesini takiben münzevi kışlasına giden yolun 

sol tarafındaki mezarlar tamamile hedmedilmiştir. Yalnız bir metin kabir 
kalmıştır. Kitabesinde:

«¿ilil (_/ I a*
yazılıdır. Diğer taşı - ki taririni hamildir - Kırdırılarak yanına bırakılmıştır. 
Çevirebilseydim belki tarihini okurdum, ağır olduğundan yapamadım.

9 — ibni Kemal türbesinden sonra gelen Mahmut Çelebi zaviyesi 
karşısında şu kitabe vardır :

Halebî hizasında ve biraz arkasında açıkta yeşile boyanmış tek kita* 
bede i

Daha arkada kitabesi tamamile yeni ve müzehhep 956 tarihini hamil 

demir parmaklık içinde nin mezarı vardır; Halebinin önünde

tek kitabe:

Nuriddin Veli Hülefasından hattat Hallaç zade İsmail efendi 1214
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10 — Aksaraydan Topkapıya giden cadde üzerinde Selçuk sultan 
camii ile Şirimert camii haziresi, daha ileride Fatih devri gazilerinden 
Sarı Musanın camii önünde İkinci Sultan Mahmudun pek müzeyyen ve 
muhteşem cesim bir çeşmesi vardır.

Şirmert camii haziresinin üçte ikisi, Sarı Musa camiinin tamamı 
ve haziresinin de onda üçü yıkılmıştır. Şirmert ile Kirimi Kamerşahın pek 
nefis makbereleri içeride kalarak lehülhamd mahfuzdur. Kamerşahın kitabe
sinde 919, Şirimerdinkinde 920 yazılıdır.

Kamerşahın zevci Sarı kethüda Mustafa paşadır ki kanunî devri 
vüzerasından Zal Mahmut paşanın kethüdasıdır. Ve paşanın Eyüpte kâin 
türbesinin dışarısında metfundur.

Şirimerdin kitabesi:
ÜJİ-L.C I

Bu hazire ve camiin önünde :

CjUUI j jj

Efendinin yaptırdığı çeşme de kaldırılmış ve kitabesi kısmen tahrip 
olunmuştur-

11 — Saraçhane başında Amca zade Hüseyin paşa medresesi kapısı- 
sına muttasıl harap çeşmenin kitabesini müftiyülelnam Mustafa efendi 

yazdırmıştır. Yazan kâtip zade denilmekle meşhur Mehmet Refi efendidir. 1152
Son mısralar î

IjiıU-\ I j y £ I

1^1 jT y X

12 — Edirnekapısı tramvay güzergâhından onbeş metro sola tesadüf 
eden ve o civar halkının havaya olan ihtiyacını yegâne tesviye eden 
Zülâli çeşmesi kaldırılmıştır.

5 — Çengel köyünde bilek kalınlığında su akıtan ve nefis yazılarla 
mufassal bir tercümei hali ihtiva eden iki muazzam çeşme imha edilmiş, 
yalnız birinin yerine yeni bir çeşme inşasına kalkışılmış ise de iki senedir 
ne su getirilmiş, nede çeşme ikmal olunmuştur.

13 — Aksaraydan Taşkasap tarikiyle topkapıya giden caddenin sol 
tarafında Şirrimert, Kamerşah, kâtip Mustafa haziresindeki kitabelerin 
ne müzeye nakline ne de fotuğraflarının tesbiti için tarih encümenine 
ihbarına himmet edilmemiş, bilâkis bu nefis türk eserleri parça parça 
edilerek kaldırım yapılmak üzere bir sokağa doldurmuştur.
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14 — Biraz ötede Sarı Musa haziresinin kitabeleri, zikıymet taşlan 
kırdırılmış, onbin lira masrafla yapılmasına imkân olmıyacak 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, kitabenin hiç değilse müzeye 
nakline çalışmamıştır.

Tahribatın istikametine bakılarak hüküm edebiliriz ki yarın öbür 
günde ser etıbba Ömer efendi, Çelebi zade Asım ve Zeynelabidin 
efendilerin delalet ettiği zevki selim itibarile her medenî yüreği gaşy 
eden nefis kitabelerinin de imhasına sıra gelmiştir.

Müsaade buyurulursa müze ve tarih encümeni idarelerde kanunen 
anlaşma mecburiyetinizden sarfınazar şehremaneti memurlarının herkesin 
gözü önünde türk milletinin tarihi kıymetlerine indirdiği bu darbelerin 
netayici müthişesinide tadat edeyim:

A; türk hattatlarının en büyük üsdatlarından Abdullah efendinin 
cidden âlî bir zevk mahsul olan kitabesi ve 999 tarihi; istinat ettiği cesim 
set taşlarının resmen tahribi sebebile pek yakında yıkılacak ve tabiî 
kaldırımcılarla mezarcılar tarafından gasbedilerek satılacaktır.

Emin olunuz bu ümeranın kitabesinin mahvı yarın yazılacak türk 
hututu tarihinin ve binaenaleyh millî hars tetkikatının üçbuçuk asır 
evvelki halkasını tamamile kırmış, tarihî idrakimizi zulmette bırakmış 
olacaktır. O mufassal ve renkli kitabe durdukça türk mermerciliği, türk 
yazıcılığı, türk işlemeciliği, türk nakşı, türk mimarisi, türk uslubu 
tahriri tarihlerine en mevsuk bir delil ilâve edilecektir. Bir nevi hars 
tarihine merbut bir türk abidesini niçin mahvettiriyorsunuz? İsmail Zühtü- 
nün kitabesi:

¿»d»ILuLIj 3bJI HalJI 31I

\ Y Y \ j-ia j JA-I

Bu zatın yanında Dürrü zadelerle Paşmakçi zadelerin haziresi vardır ki 
türk hukuk tarihile ricalini tetkik edecek hars adamları için baştan başa 
bir kütüphanedir. Set taşlarının şimdiye kadar servilerde ve mutedil 
derecedeki toprak irtifaile önüne geçdiği seller badema bu canlı müzeyi 
mahvedecektir.

Memurlarınızın gözü önünde ve onlarla müsabaka edercesine kitabe 
deviren yüzlerle keçilerin, öküzlerin, cuma günü rakı içmeğe çıkan sarhoş* 
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larla aşiftelerin bu nefis türk yurdunu da tahribine niçin göz yumuyor
sunuz? bir tek bekçi olsun dikmiyorsunuz?

B; Bu hazirenin karşısinda türklerin sekiz büyük filozofundan Gelen- 
bevî İsmail efendinin hocası Palabıyık efendinin iki servi arasındaki 
kabrine geçen cuma geçiler 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 Sanayii nefisesi erbabının nakkaşlarının, hattatlarının abı ruyi 
Rakımın kardeşi İsmail Zühdü efendidir. Yazdığı nefis eserler bir Avrupa 
Akademisine arzedilse namına heykel dikilir. Kerimesinin mezarı ise tama- 
mile mahvedilmiştir.

Ç; biraz ötede türk tebabeti tarihini yazacaklara kitabesile, tarihiyle 
mansabiyle rehberlik yapan serettiba tuğcu Abdülkadir efendi metfundur. 
Buda ziyaa mahkûmdur. (1231) yanında nefis ve geniş bir taşta hemşiresi 
Şerife Emine Hanım yazılıdır1 (1219)

D; Aynı havzada (türk muallimliği tarihi) için mükemmel vesikaları 
havi kitabeler vardır. Hepsi bu gidişle mahvolacak 120 sene evvelki 
muallimlerden defterime kaydettiğim zevatı ismiyle, resmiyle mektebiyle, 
tarihiyle tesbit eden bu abidelere nasıl kıyılır? Bilmem ki !

E; Şirrimert ve Sarı Musa hazirelerile çeşmelerinin tahribi türk çeş- 
meciliği tarihiyle o mahallede üç asır evvel yaşamış olan kadim Türk 
askerî ve mülkî memurin idariyesi elkap ve vezaifini izahdan bir müverrihi 
mahrum etmiştir. Gördünüzmü ne büyük ziyan?

F; mezkûr hazirelerde metfun olan türk mutesavvıflarile şairlerinin 
metfenlerini, tarihi irtihallerini, kitabelerini ortadan kaldırmakla Türk 
ocağile Darülfünun türkiyat Enistitusünün gayesine darbe indirmiş 
oldunuz !

Müze idaresiyle tarih encümenini vaktiyle haberdar etmek; bu mahvo
lan ve dahada olacak olan eserlerin fotoğraflarının ahzına, kitabelerin 
müzeye nakline, yerlerinin bir harite üzerinde tesbitine hadim olur. Medenî 
idareler böyle yapmıyorlar mı?

Zatı âlileri ümit ederiz ki bu tahribatın önünü alır, Türkiye muallim
leri yanında, maarif tarihinde hayırla yadedilirsiniz. Asar tahribine yol 
açanlar için tarih müntakimdir Beyefendi !

Hürmetlerimin kabulü mütemennadır.
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Bir izah :

Türk büyükleri, Cümhuriyet ricali güzel sanatların, medeniyet eserle
rinin kırıcısı değil korucusudur. Ata Türkün Türk tarihi tetkik cemiyeti
ni teşkil ederek türklerin medeniyet ve san’at tarihini yazdırtması bunun 
en büyük bir delilidir.

Güzel San’atlar Akademisine bağlı bir şark tezyini sanat’ları mekte
binin açılmasını ve tarihî evrak tetkik heyetinin teşkilde çalıştırılmasını 
da bu cemiyetin eki ve devamı sayabiliriz.

Üsküdarda iskele başında Mimar Sinanın eseri olan harap ve metrük 
bir imaret binasını yolu açmak için yıktırmak mecburiyetinde kalan 
İstanbulun değerli kaymakamlarından İzzeddini Başvekil İsmet İnönünün 
bundan dolayı azil ve feda etmesi de ikikci bir delildir. [1]

Hele direktifi ve ilhamı Atatürkten alan Türk Tarihi tetkik cemiyeti
nin neşretmiş olduğu şu beyanname ise üçüncü fakat en açık ve en 
kat’î delilidir:

Yurddaş,
Türk Toprağının üstü ve altı değerli antikalar, anıtlar ve tarihi 

eserlerle doludur. Bunlar, Türk Ulusunun dünyada ilk kültürü kurdu
ğunu, Ulusumuzun başka Uluslara kültür önderliği ettiğini bülün acuna 
tanıtacak şahitlerdir. İnsanlık kültürünün kurutuşunda, gelişiminde ve 
ilerleyişinde Türk Ulusunun yaratıcı varlığını gösteren, bu ata andaç
larını korumakla, «Türk Tarihi» ni korumuş oluruz.

Yurddaş, Ulu Cumhur Başkanımız ATATÜRK'ün yüce önderliği 
altınba «Türk Tarihi» ni başlangıcından başlıyarak incelemekle olan ve 
«Türk Tarihi» nin eskiliğini, gedişliğini ve yüksekliğini bütün dünyaya 
tanıtmağa çalışan Türk Tarih Kurumu, bülün çalışmalarında tarihi 
eserlere dayanmaktadır. Bu eserler, hepimizin ulusal, müşterek malımız-

[ 1] İzzeddin harap ve metruk olduğu ve yola tesadüf ettiği için ne zaman olsa 

yıkılacak olan Sinanin bir binasını yıkmakla cezalandırılmıştır. Fakat iskele başındaki 
askerî anbarı, telgrafhaneyi, ve sıra kahveleri de kaldırarak hem meydanı genişletmiş 
hem de Sinanın iki mühim eserini, Mihrimah Valde camii ile medresesini ve türbeyi 
de meydana çıkarmıştır. İleride İstanbulun imar tarihi yazılırken ve Üsküdarın imarın
dan bahsedilirken bu cesur ve müteşebbis adamın adının da bir kaç satırla yadedile- 
rek mükâfatlandıracağı şüphesizdir.
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dır. Onun için bu eserleri yıkılmaktan, harap olmaktan, yabancı illere 
ve ellere geçmekten korumak her Türk için ulusal bir ödevdir. Yıırddaş, 
bu ödevi canla, başla yerine getirmeğe çalış. Tarihi eserler bulur, 
böyle eserlerin yerlerini görür veya işitirsen, bu eserlerin şunun bunun 
eline geçmesine meydan vermeden müzelere ve hükümet adamlarına 
haber ver. Kendi kendine usulsüz ve Tarih devirlerini altüst edecek 
toprak kazılarında bulunma. Böylelikle define arayacağım diye, bulaca
ğın eserler ne sana, ne de tarihe yarar. Sana atalardan halmiş veya 
eline geçmiş olan tarihi eserleri de yabancı ellere kaptırma. Bütün 
bunları Ulusal Kanunlara vermek kutsal amacın olsun.

Îstanbulun değerli valisi ve belediye reisi Muhiddin Üstündağa gelince: 
Ahvaline pek yakından vakıf olmak ve bu türlü işlere dair emirlerini 
ve arzularını her zaman telâkki ve tatbik etmek mevkiinde bulunan bir 
memuru, bir çalışma arkadaşı sıfat ve salâhiyeti ile söyliyebilirim ki : 
Bu zat da • İnkilâp müzesini tesis, Konservatuvar tasnif heyetini teşkil 
ve kitabeler müzesinin esasını vazetmekle Türk Güzel Sanatları için bir 
validen ve bir belediye reisinden beklenen en büyük hizmetleri yapmıştır.

ileride güzel sanatler tarihini yazacak olanların Muhiddin Üstündağ 
için sahifelerle yazı yazacaklarında şüphe edilemez.

O İnkilâp müzesi ki binlerce kitap, yazı resim ve nefis eşya ile 
birlikte Cevdetin 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 suretile hıfzına hizmet ediyor.

O Kitabeler müzesiki yol açmak, istihlâk yapmak, mezar kaldırmak 
gibi vesilelerle mahva mahkûm olan kitabeleri sinesinde barındırıyor.

işte bu üç şeyi de Muhiddin Üstündağ yapmıştır.
inkilâp müzesi Beyazıttaki medresede, kitabeler müzesi Siileymani- 

yede Türk ve Islâm eserleri müzesi yanındaki eski Süleymaniye imareti 
binasındadır. Burasını temizleten ve müze haline getirten de Muhiddin 
Ustündağdır. Fakat idaresi Türk - Islâm eserleri müzesine bırakılmıştır.

Konservatuvar tasnif heyetinin mesaisi de plâklarla ve neşredilen 
risalelerle ve notalarla tesbit olunmuştur.

Şu halde tekrar ediyorum, Türk büyükleri, Türk inkılâpçıları medenî 
eserlerin, güzel sanatların yıkıcısı değil kurucusudur. Elverir ki bu zat
ları bin bir iş arasında ikaz edecek Cevdet ayarında medenî cesarete 
malik ve güzel sanatlere âşık çok değil, üç beş türk daha olsun. Esefle 

söyleyeyim ki eksik olan ancak budur. O. E
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3

1908 inkılabından sonra memleketin uğradığı musibetlerden biride 
Boğaz içi ve îstanbuldaki bir kısım konak ve yalıların yanması, sökül
mesi ve satılmasıdır. Ben 1908 senesile başlayan uğursuzluklar arasında 
bu meseleyide mühim gördüm ve 25 yıldır mahv olan, ağır vergiler 
yüzünden bozulup yıkılmağa mahkûm bulunan büyük sahilhanelerle konak
ları kaydettim:

1 — Bebekte Mısırlı Zeynep Hanım efendinin yalısının yanında meş
hur Ermeni zenginlerinden Köçe oğlunun tamamile Türk mimarisini tem
sil eden geniş, güzel, sıhhî konağının selâmlık kısmı yıkıldı. Harem kısımda 
mahv olmak üzeredir. Istanbulun eski kibar konaklarının en son enmu- 
zeclerinden birini teşkil eden bu binanın müze olarak muhafazasına ve hiç 
değilse fotoğraflarının olsun hıfzına hükümetçe himmet edilmemesi millî 
sanat namına çok teessüf edilecek bir şeydir.

2 — Yeni köy ötesinde kalender kasrı yakınında bir ermeni ailesi Türk 
tarz 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 yıkılmağa mahkûmdur.

3 — Bebekte Ali Paşa yalısı yıkılarak yerine Mısır Hidivi Abbas 
Paşanın annesi tarafından kâgir bir saray yaptırılmıştır. (1318 Hicrî).

4 — Âlî paşanın Bebek sırtında ve Şehzade Süleyman efendinin köş
kü yanında veresesinin zevki selimi sayesinde iyi muhafaza olunan bir 
kasrı muallası vardır. Ne metin kereste ile yapılmış ki 70, 80 yıl ol
duğu halde 30 sene evvel yapılan ve çabucak harap olan Süleyman efen
dinin köşkü yanında cidden şahane durmaktadır.

5 — Âlî Paşanın 1282 senesi eski saray (Harbiye nezareti) karşısın
da yaptırdığı 40, 50 odalı pek cesim ve muhteşem saray 1327 de ki 
yangında yandı.

6 — Mısırlı Mehmed Ali Paşanın kızı ve Kâmil Paşanın zevcesi 
Zeyneb hanım efendinin sahilhanesinin sırasında kâin köşkü şark tarzına 
malik bir şey idi. Bu sahilhane Halim paşa yalısı namile maruftur. Zey
neb hanım efendinin vefatında ona geçmiştir diyorlar. Bu köşk 1929 
teşrin evvelinde yandı.

7 — Arnavud köyünde akıntı burnu ilerisinde Sultan Aziz zamanında
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yıkdırılarak yerine maalesef firenk tarzında yapdırılan kagir Sultan sa
rayı Osmanlı hanedanı erkânının 1341 senesinde hudud haricine çıkarıl
maları üzerine tütün deposu haline getirilmiştir. (Şimdi Boğaziçi lisesidir)

Orta köydeki Feriye saraylarıda tütün deposu haline konuldu.
8 — Kandillide Mısırlı prens Mustafa Fazıl Paşanın iskele kurbinde 

kâin gayet güzel ve büyük sarayı bir sene evvel yıkdırılarak satılmıştır 
(1340) bu sarayı paşanın vefatından sonra Sultan Abdulhamid han hem
şiresi Hatice Sultan için satın almıştı. Rumlar itilâf ordularının İstan- 
bula girdiği zaman Venezilosa hediye etmek üzere mezkûr sarayı Sul
tan Vahdeddinden satın almak istemişler, askerî zafer üzerine iş kal
mış, fakat millî bir hatıra olarak muhafazası lâzım gelen bu güzel saraya 
pek ağır vergi konduğundan Sultanın veresesi sökdürerek satmıştır.

Yazık!

9 — Prens Fazıl Paşanın Çamlıcadaki güzel ve büyük köşkü de 
harap olarak sökdürülmüştür.

Müşarünileyhin eski medresetülkudat, şimdiki Üniversite kütübhanesi 
yeriyle arka semtini işgal eden konağıda yıkdırılmıştır. Bu konak Prens 
Mustafa Fazıl paşanın Süleymaniyede kemer altına nazır cebhede 
büyük bir saha işgal eden kışlık sarayı idi. Merhumun 1296 da vefa
tından sonra yıkdırılmıştır. Yerine kos koca bir mahalle husule gelmiş ve 
bir çok evler yapılmıştır. Buraya kemeraltı mahallesi derler. Meşhur Şi- 
nasi vaktile Fazıl paşanın bu konakta kurduğu (Arifler meclisi) ne devam 
ederdi.

10 — Mirgünde Hidiv İsmail paşanın fevkalade müzeyyen yalısı 
ve yanında Giridli Mustafa paşadan satın aldığı saray gibi konağı hü
kümetin koyduğu ağır vergiler yüzünden veresece yıkdırmıştır. Giridlinin 
konağı 1927 de yıkdırıldı. Hidivin sahilânesi tam bir yıldır hedm edil
mektedir. Bu kaydı yazdığım eylül 1929 da hattat İzzet efendi tarafından 
1306 tarihinde surei Yusuf yazılan müzehheb tavandan maada bütün akşamı 
yıkılmış idi. Nekadar müteessir oldum. Rivayete göre bu müzehhep oda 
tavanını ayati kerimenin nefasetine halel gelmemek şartile bir prens satın 
alıvermiş. Demek ki bu «göbek» kısmını ustalıkla ihraç edecekler bakalım. 
1 Haziran 1930 da tekrar oradan geçiyorum. O muhteşem yalı serapa 
yıkılmış, azametli ve enfes tavan ile alçı üzerine altunla maharrer surei 
Yusuf birer metre tulünde 12 parçaya bölünmüş, güneş ve yağmur altın
da topraklar da yatıyor. Bu nefiseyi müzeye haber verdim. Sahihlerini se

18
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vaptır diye elli, hatta kırk liraya ikna ettiğim bu bediayı para yok diye müze 
almadı. Kendim allah rızası için yirmi lira verdim. Sahihleri kabul et
miyorlar. yareb ne kıymet bilmez bir millet olduk!

11 — Bebekte Mısırlı Zeyneb hanım efendinin bağçesinin yanında 
kâin pek güzel ve geniş şark üslubundaki müzeyyen köşk yandı. ( 30 
Teşrinevvel 1929 )

12 — Çarşanba caddesinde Serasker esbak Ali Saib paşanın kona
ğı maarif idaresi tarafından satın alındı ve yerine azim masraflarla mek
tep yapdırıldı (1929) bu fakir millet avrupakâri mektepler bina etmeğe 
kalkarsa batar.

13 — Bu konağın karşısında büyük bir kazazker konağı 20 sene ev
vel belediye binası ittihaz edilmişti, yıkdırıldı.

14 — Fatihte nişancıya gitmeden yerine yedi, sekiz ev yaptırılan ve 
bir mahalle teşkil edilen meşhur Ispanakcı zadeler konağı 1324 de yıkdırıldı.

Büyük ağacı hâlâ durmaktadır.

15 — Elli sene kadar evveli Eyüpde feshane yerinde Hatice sultan sarayı, 
Bahariyede bir kasrı hümayun, onun karşısında kara ağaç kasrı mecvud 
idi. Sultan Aziz her üçünede gelirmiş. Eyüblü yetmişlik Hayri beyden işit
tim. Hatice sultan Selim salisin hemşiresi idi. Meşhur ressam Meling 
bu ve diğer sarayların resimlerini yapmıştır. Bu eserler hep yıkdırılmış- 
tır. Eski medeniyetimize dair şayanı dikkat ne gibi eser veya bina varsa 
yeniçerilerin ilgasından itibaren yıkmak vahşeti başlamış. Hâlâ devam 
ediyoruz. Avrupada ise eski eserlerle binaları hep muhafaza ederler 
ve yıkılmağa mahkûm olanlarında fotoğraflarını alıp saklarlar.

16 — 1273 de Sultan Mecid Türk üslubundaki dolma bahçe sarayını 
yıkdırmış, yerine Avrupa üslubunda bir saray yaptırmıştı. Bununda resim 
ve fotoğrafisi alnmamıştır.

17 — Sultan Mahmudun vefatında Beşiktaştaki millî türk üslubundaki 
asır dide saray yıktırılarak yerine şimdiki (ampir) üslubundaki bina yap
tırılmıştır. Eskisinin resim ve fdtoğrafisi alınmamıştır. Yazıklar olsun.

18 — Vauı köyü iskelesinde serasker Rıza paşanın rivayete göre 
elli bin sarı altuna yaptırdığı büyük sahilane iki üç ay içinde yıkdı- 
rıldı, lâkin köşk kaldı (kânunavvel 1925).

X9 — Yine paşanın Yıldız sarayı karşısındaki yerde kâin fevkalâde 
konağı elyevm duruyor. (Bu satırlar 1929 da yazılmıştır. 1932 senesi 
kânunusanisinde bir iş için o havaliye gitmiştim. Bir de ne bakayım!
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O muhteşem saray tamamen yıkılmış, yalnız hamam dairesinin duvarla- 
rile bahçedeki musanna havuzun kenarları, birde cesim çiçeklik ile iki 
penceresi kalmış. Vah, vah!)

[Cevdetin bahsettiği konak dolayısile belediye tarihine geçecek ve 
ibretle okunacak bir hadiseyi de içinde yaşadığım ve şahidi olduğum 
için ben kayt ve tesbit edeyim ;

1908 inkılâbını müteakip Rıza Paşa belediyeye müracaat ederek bu 
konağı velâdethane ve Eminönündeki Selanik bonmarşesi binasını da 
velâdethaneye irat olmak üzere belediyeye terk edeceğini bildirmiş, 
şu kadar ki kendisinin velâdethanenin fahri nazırı olmasını da istemişti.

Böyle bir müracaat belediyece hemen kabul ve hüsnü telâkki edilmek 
lâzım gelirken o cihete yanaşılmadı. Bu konak inşaat ruhsatiyesi alınma
dan yapılmış yapıldığı tarihten beri de tanzifat ve tenvirat vergisi 
vermemiş denilerek evvelâ bunların tahakkuk ettirilip birer misli cezasile 
beraber tahsili cihetine gidildi ve bu muameleye böylece devam edilmekte 
iken 31 mart hadisesi çıkararak Serasker Midilliye sürüldüğünden iş 
büsbütün bir çıkmaza girmiş oldu.

1909 da belediyeye bağlı bir müessesatı hayriyei sıhhiye idaresi 
teşekkül etmiş ben de o idareye belediyece kâtibi umumî tayin edilmiştim.

Yirmi kişilik bir meclis tarafından idare 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 görülmiyerek bir 
mazbata ile yeniden Rıza Paşaya müracaat edilmesi kararlaştırıldı ve 
mazbatanın yazılması bana havale olundu. Hali ve ihtiyacı hikâye ederek 
yazı yazmak bir şey değil. Fakat Seraskere nasıl hitap edilecekti? 
Çünkü Osmanlı teşrifat usulüne göre Seraskerlere iş başında iken başka ve 
Seraskerlikten çekildikten sonrada başka elkab ile hitap edilmek lâzımgelirdi. 
Rıza Paşanın ise rütbesi kaldırılarak üçüncü bir vaziyet husule gelmişti. 
Kendisine «Devletlû» diye yazılamıyacağı gibi «Paşa» tabirini de kullan
mak o devre göre bir cürüm teşkil ederdi. Nihayet düşünüldü, taşınıldı. 
Mazbatanın «Paşa hazretleri» hitabile yazılmasına karar verildi ve yazılan 
mazbata Midilli mutasarrıflığı vasıtasile kendisine gönderildi. Bir müddet 
sonra yine bu vasıta ile alınan cevapta :

1908 inkılâbını müteakip ordu ihtiyacına sarfedilmek üzere vermiş 
olduğu 90,000 altunun arzusu hilâfına başka yerlere sarfedildiğinden ve 
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şimdi artık böyle şeylerle uğraşmağa vakti olmadığından bahisle başka 
bir diyecekleri varsa vekili umurları avukat Osman Talât beye müracaat 
edilmesi lâzım geleceğini bildirmişti.

Cevdetin saray diye tavsif ettiği muazzam bir konağı sıhhî ve İçtimaî 
bir hayır müessesesi olmak üzere parasız terk etmek isteyen, onu 
yaşatacak irâdını da bırakan bir adama karşı İstanbul belediyesinin 
yapmış olduğu bu muamele doğru mudur ?

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 sarfınazar edilse bile bir tahtada 90,000 lirayı 
çıkarıp verecek kadar servet edinmiş olan bir paşanın konağını, yaşayış 
ve gidişini methetmek Cevdet için doğru mudur ? Bunu da biraz sonra 
diğer bir fıkra ile izah edeceğim. O. E.]

20 — Üsküdarda iskeleye yakın haşmetli ve büyük bir Türk kona
ğı yıkdırılarak yerine Avrupa usulünde büyük bir tütün deposu yapdı- 
rıldı. (1927)

21 — Mısır Hidivi Mehmed Ali paşanın sultan Mecide ihda etti 
(1262) Beykoz kasrı hükümetin lâkaydisi ile dört sene evvel içine yerleşen 
mektep idaresinin pek cesim bir ayna ile duvar ve kapıları tahrip et
mesi yüzünden yıkılmağa mahkûm bir hale gelmiştir. Yareb! kıymet bil
mez bir cemaata nefsi bir köşk teslimi ne kadar tuhaf oluyor!

22 — Mısırlı Zeynep hanım efendinin Bayazidle şehzadebaşı arasında 
kâin kâgir ve muhteşem konağı lehülhamd darülfünun ittihaz edilerek ha- 
rabiden kurtarılmıştır. Mamafiye geçen sene kimyahaneden çıkan yan
gın sebebile az kalsın mahv olacaktı. (1928)

23 — Dört milyon liraya mal olan o güzelim çırağan sarayını meşru
tiyetin bidayetinde mebusan meclisine tahvil ederken itfaiye teşkilâtı 
ihdası düşünülmiyerek su kenarında susuz bırakılan bu muazzam saray bir 
günde yandı. Milyonlar değen nefaiside kül oldu. Ve kimse mesul tu
tulmadı.

24 — Küçük Çamlıca tepesinde Serdar ekrem Ömer paşa, Sami paşa 
zade Subhi paşa ve nihayet serasker Rıza paşalarınn ikamet eyledikle
ri cesim köşk harb esasında askerlerimizin eli altında harap oldu. Ve 
nihayet yıkıldı (1928)
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Bu yıkılan ve İstanbul içindeki emsalide yanan eski türk konaklan 
Meselâ yirmi sene sonra zikredilince ahfad hayret edeceklar. Bu evler 
büyük, ne büyük şeylermiş, içinde haremler, selamlıklar, seksen, yüz 
kişi alır odalar ve ona göre hamamları, ahırları, mutbakları, bahçeleri 
varmış diyecekler.

Ya birde Sultan Mecit devrine kadar paşaların evlerinde silâhlı, 
süslü urbalı ağalarla muhafız köle ve süvarilerin de ayrı bir koğuşta 
odaları olduğunu ve paşa dairesine (hükümete) veya eğlenmek ve avlan
mak üzere kırda bir çiftliğe gitmek isteyince rütbesine göre 10, 20, - 50 
100 müsellâh ve süvari konak halkiyle çıktıklarını ve kemali haşmetle 
cadde ve sokaklardan geçtiklerini düşünmeli, insan bunları işidince şimdi 
tek başına sokağa çıkan ve hatta uşak beslemeğe parası kâfi gelmediği 
için evinin bazı levazımını bakkaldan kendisi alan zamanenin rütbeli fakat 
züğürt büyüklerini göz önüne getirmeli. Haşmeti servet besler, millet 
düşdükce devlet düşer. O düştükçe değil adi memurları, paşaları bile atsız 
arabasız, uşaksız, ahçısız kalır, yüz odalı konaklar üç odalı kümeslere 
tahavvül eder.

Biz Abdülhamit Han zamanındaki eski haşmetli devirlere nisbetle 
ancak gölge olur paşa konaklarındaki darat ve haşmeti, ziyafetlerdeki 
bolluğu, konağın bulunduğu semtte yaşayan fukara halka yardımı gördük. 
Merhumun hal’i üzerine Istanbulun üçte ikisini kemiren yangınlar çıktı. 
Şişliden, Nişantaşından Aksaray, Fatih ve topkapı semtlerine kadar 
her ciheti yaktı.

Merhum zamanında yangınlar ancak bir iki hane ziyaile derhal 
söndürülürken ortalığı islâh edeceğiz diye merhumu hal’ ve idareyi 
gasbedenler yangın söndürmekte bile âciz kaldılar. Müthiş üç büyük 
yangın Istanbulun saydığım bu en zengin yerlerini çingene harabelerine 
çevirdi, atlı, arabalı muhteşem konak sahipleri palaspuş fukara oldular. 
Kaç tanesi inithar etti. Merhum zamanında mütekaitler bile dolgun para 
alırlardı. Devir altın para devriydi. Umumî harp eşya fiyatını bir kaç 
yüz misli artırdı. Altınlar kâğıt oldu. Kâğıt paranın da kıymeti kalmadı. 
Ve tekmil devıi sabık zenginleri on sene içinde dilenci haline geldiler.

Zarurî bir izah

Tevekkeli bazı kimseler Cevdete (mürtecidir) demiyorlar, İşte bu 
yazı o türlü düşünen kimselere hak verdirir. İlâhi Cevdet ! Hiç Abdülha- 
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mit devrinden ve idaresinden bu derece hararetle bahsedilir mi ? Adama 
mürteci damgasını derhal fakat hakh olarak yapıştırırlar. Esasen bu ve 
bundan evelki devirler o kadar ögmeğe değmez. Bahsettiğin paşaların 
ne suretle servet edindiğini de yazmış olsaydın kendi iddialarını yine 
kendin çürütmüş olurdun.

Hele yaptığı istikrazlarla Mısır hükümetini iflâs ettiren Hıdiv İsmail 
paşayı Boğaz içinde bir yalı ve veraset hakkını satarak aldığı dört 
milyon lirayı bir defada kumar masasına koymak cinnetini göstermiş 
olan Mustafa Fazıl paşayı bir konak yaptırdığı ve debdebe ve haşmet 
içinde yaşadığı için meth etmek ne derecelere kadar doğru olabilir bilmem!

Bir bakıma göre Osmanlı hükümdarlarile paşalarını israfa, sefahata 
gösterişe ve binnetice irtikâba sevkeden Mısır Hıdivlerde prenslerinin 
Kahirede ve İstanbuldaki gidiş ve yaşayış tarzlarile yaptırdıkları binalar 
olmuştur. Çünkü Abdülhamit devrine gelinceye kadar borç nedir bilme
yen, ya medrese gibi kubbeli saraylarda yahut derme çatma tahtadan 
yapılmış yalılarda ve köşklerde oturan Osmanlı hükümdarları ancak 
tanzimattan sonra Avrupalılardan Aldıkları milyonların bir kısmile Mısır
lıları takliden saraylar yapmışlar ve Dolmabahçeye 5 milyon, Çıra 
ğana 4 milyon altın sarfetmişlerdir. Bundan dolayıdır ki Osmanlı padişah
ları tarafından yaptırılan saraylarla onların paşaları tarafından yaptırılan 
80 - 100 odalı konaklar ve yalılar birer haşmet ve refah âbidesi gibi 
meth olunmak değil birer israf V3 irtişa nişanesi olarak teşhir edilmeli
dir. Keşke bu kadar büyük ve ayni zamanda tahta binalar yaptırmasalardı 
da daha küçük kâgir binalar yaptırsalardı o zaman bu binalar çocukla- 
Jının ve torunlarının da başına belâ olmazdı ve en sonunda da yabancı
lar eline düşmezdi.

Çünkü Cevdet’in saydığı ve saymadığı bütün büyük konaklar ve 
yalılar ya borçtan dolayı Türkün gayri unsurlara mensup sarrafların eline 
geçmiş yahut verilemiyen vergisi dolayısile hâzineye intikal edip oraca 
satılmıştır. Cevdet bunları bilmez mi idi? Köçe oğlu yalısı bile eski 
paşalardan birisinin malı değil midir? Ve borca mukabil bu aileye 
geçmemiş midir?

Denilebilir ki Osmanlı padişahları birer valileri saydıkları ve Osmanlı 
Sadrâzamları da - teşrifat itibarile - kendilerinden aşağı gördükleri Mısır 
Hıdivlerde böyle gösterişe ve yarışa kalkışmamalı - tam yerinde bir tâbir 
olarak - ayaklarını yorganlarına göre uzatmalı idiler.
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Çünkü Mısır Hıdivlerde 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 mecburiyetinde idiler ve buna imkân olmayınca irtikâba, 
irtişaya sapıyorlardı.

Mısır Valisi Mehmet Ali paşanın kızı Zeynep hanım ile kocası Kâmil pa 
şanın muhteşem bir konak yaptırdığını gören Sadrâzam Fuat Paşa da yine 

orada o konaktan daha büyük bir konak yaptıtırmıştı ki bu konak 60-70 se
ne koca Osmanlı İmparatorluğunun Maliye nezareti vazifesini görmüş, şimdi 
de 6 7 yüz tıp talebesini içinde barındırıyor. Zeynep hanımın bu konağı 
Mısır valisi olan babasının verdiği ve kocasının Osmanlı hükümetinden al
dığı paralarla yaptırdığı zannolunmasın. Bu konak o sıralarda Mısırda yetiş
tirilen pamuktan elde edilen para ile yaptırılmıştır. Ve bundan dolayıdır ki 
halk arasında buna (pamuk sarayı) adı verilmiştir. Halk böyle şeylerde 
aldanmaz, her tâbiri, her ıstılahı hatta her adı çok kere tam yerinde 
verir ve kullanır. Nitekim eski Bolu meb’usu Habip beyin askere bulgur 
vermek için hükümetten aldığı avanslarla zengin olduğunu bilen halk 
onun Cerrahpaşada yaptırdığı binaya «Bulgur Palas» adını verdiği gibi. 
Fuat Paşanın Zeynep hanımınkinden daha büyük olan konağını Sadaret 
veya Nezaret maaşile yaptırdığına inanacak aklı başında bir tek adam 
bulunabilir mi? Azamet, haşmet ve israf devri olduğu için alelâde 
geçinmesine bile kifayet edemeyen memuriyet maaşile böyle bir bina 
yaptırılamaz. Başka bir geliri ve ticareti olmadığına göre de rüşvetle, 
irtikâbla yepıldı demekten başka ne hüküm verilebilir?

Nitekim bu paşalardan bir tanesinin yani Seraskerin 90000 lirayı na
sıl verdiğinin 295 inci sehifede bahsi geçmişti.

Hele Cevdet'in İstanbul yangınlarını vesile ittihaz ederek 1908 den 

evelki devir ile ondan sonraki devirler arasında mukayese yapması 
büsbütün insafsızcadır. İstanbul yangınlarının eski ve yeni sebeplerini 
Mecellei Umuru Belediyenin birinci cildinde uzun uzadıya yazdım. Cevdet 
değil a hiç bir kimse inkâr edemez ki Cumhuriyet devrinde ilk önce 
İstanbulda Vali ve Şehremrni Ali Haydarın himmetile başlayan ve 
memleketin her tarafında taklit ve takip edilen asrî itfaiye teşkilâtı 
mutlakıyet ve meşrutiyet devirlerindekinden yüz değil bin kat fazla bir 
himmet mahsulüdür.
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Fakat şunu da ilâve edeyim ki dokuzuncu paragrafta bahsettiğim 
hatıratında Cevdet Abdülhamit devri ve adamları için şu sözleri de söylüyor:

«Ben Abdülhamit ve adamlarının bir gün rahtmetle yad edileceğini 
katiyyen zannetmezdim. Hâlâ da rahmetle yad etmem.... Bununla beraber 
etrafımda Sultan Hamit han ile adamlarının ruhlarından af talebinde 
bulunan pek çok insana rastgeldim. Hattâ Süleyman Nazif ve Cenab 
Şahabeddin beyler gibi üdebadan bile bu fikri alenen yazanlar oldu. 
Hadisat gazetesinin kolleksiyonuna müracaat edenler sözlerimin doğrulu
ğunu anlarlar*»

Şu halde Cevdet bu yazılarında Abdülhamit ve adamları taraftarlığını 
ne diye müdafaa edip duruyor? O. E.

4

Yazılarına hayran olduğum hattatlar:

Şeyh İmat; mir Ali, meşhedî Ali, Mahmut Nişaburî, Hafız Osman, 
Yedikuleli Abdullah, Eğrikapıli Rasım, Kâtip zade Hafız Refiî, Yasarî ve 
Yasarî zade İzzet, Rakım, Kazasker İzzet, Şefik, Vahdeti, Sami, İzzet 
Tuğrakeş İsmail Hakkı, hilyeler hattatı Haşan Rıza, son reisülhattatin 
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 tezhipkâr Dr. Ahmet Süheyil, Mimar Şahabeddin 
Nafiz (eski türk saray ve evlerini bize resim ve plânlariyle tanıtan bu üç 
zata pek ziyade minnettarım. Millî mecmuada hepsinin derin ve özlü ma
kaleleri neşredilmiştir ve ediliyor.)

Seslerine meftun olduğum İstanbul hafızlarile hanendeleri:

Hafız Sami, muzikai hümayunda Hafız Hüseyin, (bir noktadan Hafız 
Samiye faik bulduğum Hafız Hüseyin Anadolu cidalinde kısmen aklını 
zayi etmiş bir harikadır. Çok yanarım) Yeraltı camii hatibi Hafız Ali, 
Beyazıt imamı evveli Hafız Halit, Musullu hafız Osman (ah bu ruhumun 



— 281 —

maşuku üstat) Münir Nureddin, Hafız Sadettin, Hafız Kemal (plaklarda 
ismi geçer, Süleymaniye müezzini) Hafız Rıza (Beşiktaşlı gazel edasile okur) 
Hafız Nuri (Üsküdarlı, âma, pek mütevazin bir sesle okur) Hafız Nuri 
(Galatasarayı muallimlerinden) pamuk Hafız, (Fındıklık olgun bir edayı 
mahviyetle okur.) Hafız Osman (Beyazıt hatibi, Rizeli, davudi sesile ve yedi 
kıraatle okur) Kahire divanı türkî Reisi Hacı Sait, Hafız Yaşar, Hafız 
Burhan, Hafız Zeki, Memduh, Nasip (çingenedir) Zehrra, algazi (musevidir).

Seslerin tefrik ve teşhisinde epi melekem vardır. İfrat ve itidali 
pek çabuk sezerim. Hitabet ve tekellümün sahtesile tabiisini tayinde katiyen 
güçlük çekmem. Bu salâhiyetimle iddia ediyorum: Istanbulun hatip ve 
vaızlan vesair bütün kemal adamlarile birlikte Kastomonili bir türk hatip 
ve âliminin matlûbudur. Hacı Hafız Ahmet Mahir efendi. Vaktile istinaf mah
kemesi reisi, sonra mebus olan bu zat o kadar güzel sesliydi ki Kuranı
kerim okurken semadan Vahiy iniyor, rabbani katreler birer sünbüle 
şeklinde ruha dökülüyor zannederdiniz. Vaiz serairinde o derece ruhşinas 
idi ki halk kadar mütefennin adamlarla mektepli efendilerde bu zata 
meşhur idiler. İstanbulda Sultan Reşadın emrile Sultan Ahmet camiinde 
bir defa vaza çıkmış ve bütün İstanbul güzidelerini meftun etmişti. 
Manastırlı İsmail Hakkı ve Nasuhî zade Asım efendiler gibi hilkaten 
güzel söz söyleyen yegâne hatipler Mahir efendi yanında ne kadar sönük 
kalıyorlardı. Benim gibi iki tarafı görüp mukayese etmiyen buna 
inanmaz.

Sanatlarına hayran olduğum İstanbul musiki sanatkârları:

Tanburî Cemil, oğlu Mesut Cemil, tanburî üstadı kül Osman pehlivan. 
Kemani Memduh, kemani Tatyos, kanunî Arşak, neyzen İhsan, kemençeci 
Aleko, kemençeci Vasıl, kemani Cevdet, kemani Sebuh, kemani Reşat, 
neyzey Tevfik, kemani Mustafa, kemani Kemal Niyazi.

Sevdiğim ve gördüğüm pehlivanlar:

Kara Ahmet, Kurt dereli, Adak Halil, Emine pehlivan.

5

İlmî ziyaretlerin millî terbiyemizde yeri

Darülmuallimin terbiyesi için ilmi ve tarihî gezintiler hakikaten feyizlv 
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birer vasıta kıymetini haizdir. Mektebin bir hatayı siyasî olarak kadıkö- 
yüne nakli sebebile dört yıldır gevşeyen ziyaretlere mektep, eski yurduna 
döndükten sonra yine germi vermeğe başlandı. Bu faaliyette, şimdiki 
yerimizin müsait bulunması da müessirdir. Hafta ortası öyleyi müteakip 
zamanlar tamamile talebenin tenezzüh, mütalea ve gezintisine terkedildiği 
gibi bazı günler bir iki sınıfın dersi feda olunarak «eser başında» 
düşünmek üzere İlmî ziyaretlere gidilmektedir. On yıldır tecrübe edildi: 
talebeye millî duygu vermek için şehri gezdirmek ve tanıtmak behemhal 
lâzımdır. Abideler yanında verilen ufak izahat bile mektepte dört duvar 
arasında ve kara kitap karşısında yapılan bir düzüne dersden daha müfit 
daha sıcak, daha sabit ve rasindir.

Her sene olduğu gibi bu senede alâkadar olan sınıf ve şubelerimiz, 
aşağıda yazılı yerleri gezdikleri gibi sene sonuna kadarda, diğer müessese 
ve eserler görülecektir:

1 — Darülmuallimin civarında : köprülüler türbesi, kütüphanesi, med
resesi - Sultanahmet camiî ve imarethanesi - Tahrip edilen yeniçeri kışlası 
bakiyyesi “ sütunlar - Ayasofya - ve kütüphanesi - Babıhümayun çeşmesi 
Sokullu camii • tekkesi, medresesi.

Bmbir direk ve yerebatan sarnıçları.
2 — Beyazıt camii, medresesi - Nuruosmaniye camii, kütüphanesi ve 

medresesi,
3 — Simkeşhane; - Koskada Ragıp paşa kütüphanesi - Lâleli camii - 

medrese ve kütühanesi - valde camii ve kütüphanesi
4 — Şehzade başında : Şehzade camii - Cağala zadelerin merkadi - 

Damat İbrahim paşa medresesi, kütüphanesi, imarethanesi.
İstanbul fethinde hazır bulunup şehit düşen 18 sekbanlar haziresi -
5 — Vefada : (Kostantin) ayazması - makberi - kâtip çelebi, Hızır 

bey, Zenbilli Ali efendinin merkadleri; İstanbul fethinde Zeyrek yoku
şunda şehit düştükleri rivayet edilen neferlerin mezarları [1]

6 — Süleymaniye camii, medresesi; eski darüttıp ve darülhendese 
yeri - Evkaf müzesi, mimar Sinanın türbesi
7 — Eyüp: Sokullu, Usturgun fatihi Mehmet paşa; Tiryaki Haşan 

* Ii] 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 diyede setin üstüne (şehitlerin ruhuna fatiha) yazılı bir taş dikilmiştir. 
Bu taşlar, adeta şimdi öteye beriye yazılmış olan buraya abdest bozmak yasaktır, yahut 
eşeklere mahsustur şeklindeki yazılara benzer.

Dikkat ediniz : İstanbulun neresinde çıkmaz sokak, kuytu bir yer görürseniz ora
larda ekseriyetle yeşile boyanmış birerde mezar taşına rast gelirsiniz. İşte bu taşlar 
hep bu maksatla konulmuştur ve böyle münasebetsiz yerlerde yatan, ve şehit yahut evliy 
zannedilen bir çok kimselerde hakikî şehit yahut evliya değil düzme evliyalardır. O. E 
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paşa; Kıbrıs fatihi Lala Mustufa paşa; Kafkasya fatihlerinden Lala Ferhat 
paşa - Süleyman kanunî kâtiplerinden Feridun bey türbeleri ve meşhur 
kitabesi - güldürücü edibimiz kaninin, Hoca Sadettinin; Haşan Canın 
pederi Hafız İsfahan'ının, Ebussuut ve Edris Bi dişisinin türbeleri

8 — Fatih camii, medresesi, kütüphanesi - hattat Yesarinin türbesi - 
Cevdet ve Osman paşaların türbeleri

9 — Edirnekapısında ; hattatı şehir (Rakım) ın türbesi

10 — Sur 
haricinde: Mah
mut Çelebi za
viyesine gider
ken şair Bakî 
ve Selim salis 
asrının en bü
yük ülâmayı 
şer’iyes inden 
(palabıyık) ho
canın; zaviye 
ittisalinde meş
hur (İbni Ka- 
mal) in türbe
leri.

11 — Âşık 
paşada Seyit 
vilâyet türbe

Cevdetin bir kısım arkadaşları gezintide
On sırrdakiler: Selim Niizhet, Hafız Kemal. Arkada otu

ranlar: Muallim Baha, Feridun, Doktor Süreyya Hidayet, Dok
tor Süheyl Unver. Arkada ayakta duranlar: M. Cevdet, Doktor 
Burhan Osman, Osman Ergin, Müderris Fatin, Salih Keramet, 

Müderris Mehmet Emin, Mehmet Eminin Oğlu
sinde (Şekaik) sahibi Taşköprülü Isam efendinin merkadi.

12 — Eğri kapıda eshabıkiramdan bazılarının türbelerile, hattat 
Rasimin; İbni Sinanın külliyatı tibbiyesini tercüme eden Tokatlı Hekim 
Mustafa efendinin mezarları.

13 — Yenikapı mevlevihanesi; yedikule zindanı; kelle kuyusu. •
14 — Yüksek kaldırımda.. Fatih Hazretlerinin Hocası Mollagüraninin 

türbesi.
15 — Topkapı sarayı hümayonu, darphane, bahriye müzesi, Çinili köşk 

ve müzeler.

Bir takım fabrikalar ve mektepler her sene muallimini mahsusası 
delâletiyle gezilmektedir.
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Bu ziyaretler, mektep derslerinin gösteremediği hakikatlara talebeyi 
temas ettirmekte; maziyi öğretmekte, istikbalin vazifelerini göstermektedir.

Bilhassa Evkaf müzesi gibi talebemize can ve ümit veren, onların 
ruhlarını hayret ve takdirlerle dolduran bir müesseseyi sultanî talebele
rinin pek az ziyaret eylediğini öğrendiğimiz vakit dilhun oluyoruz. 
Darülmuallimin, talebesini buraya her sene mükerreren yollar. Filvaki
eslâfın derin bir aşkı 
dindarane ve nefais per
vane ile yaptıkları asarı 
gören talebemiz vatana 
daha fazla bir minnet 
ile bağlanıyor ve nur 
ve iman banyosuna gi
riyor.

Hele ecnebi zairle- 
rinin bazı nefis kitapla
rımız, kandillerimiz, 
çekmecelerimiz, kemer
leri m i z , sorguçlarmız, 
yazılarınız, oymalarımız, 
halılarınız, çatmalarımız 
hakkındaki sitayiş ve 
takdirlerini işitt i k 1 e r i 
vakit müzede adeta İlmî 
ve bediî bir ihtidaya 
mazhar oluyorlar. Diğer 
taraftan Süleymaniye 
camii şerifi mihrabının
arzettiği o lahutî levhai 
ihtişam, kaçkere şahit 
oldum, efendileri İslâm 
ve türk vicdanına kop
maz bir riştei meftu-

Cevdet bir kısım arnadaşlariyle bir gezintide
Feridun, Hafız Kemal. Şefik

[Cevdet bu resmin arkasına şu yazıyı yazmıştır: Aceba 
bu kıymetli zatlarla aynı mevkide bir kere daha toplanmak 
ve ikinci defada hatıra tesbit etmek nasip olacak mı? 10 
temmuz 1928]

niyetle rabtediyor. Her nevi alâiki âliyenin kırıldığı kirli ve buhranlı bir 
devirde bu ulvî abidei hüsün ve zekâ karşısında Allahını ve millî dahasını 
bir dakika olsun tefekküre davet edilen Darülmualliminli en yüksek 
ibadetlerden birini ifa etmiş olacağına şüphe etmemelidir. Talebenin 
ziyaret esnasında aldıkları izahat bilâhara mektepte muhtelif zaman ve 
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vesilelerle tezyit ve takviye edilmektedir. Bu usul, alınan izlerin daha 
müsterih ve daha mufassal olarak zihinde kalmasını temin ediyor. Her 
halde şifahî malûmatı bilâhara bir iki vesika ile, bazı vakitler projeksiyon 
ile tesbite çalışmak en faideli bir tarzdır.

Muhterem refiklerim ile fakir, bu tarzı tatbik ederken tarihî, fennî, li- 
sanî ziyaretlerin aynı emele yaklaşmasını daha fazla bir imkânla tahtı 
emniyete almış ve derslerinize bunları mihver yapmış oluyoruz.

Meşelâ fakir, kendi sahama ait ziyaretleri 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 
kitabe, bize hem filoloji, hem tarih, hem bir hissi dinî ve sınaî itibarile 
işlenmesi kolay bir muhtelit zemin vazifesi görüyor.

Mektep ziyaretsiz bu «vahdet» i istihsal edemez... İnkilâptan evvel 
Istanbulu tanımıyan ve tanımadığı için pek bağlanamıyan talebe bu 
ziyaretler yardımiyle seneler geçtikçe meşhur ricali, merkatleri ve asarı 
ilmiye ve medeniyeyi tanımağa muvaffak oluyor.

Kâtip çelebinin haritalarını projeksiyonla gören, «Cihannüma» dan 
okuduğumuz bir iki münasip parçayı, «Şekaik» ten bir iki alimin tercümei 
halini; Mollagüranî; Ali kuşçu, Ebussuud, İbni Kemalin bir iki haşiye ve 
mütaleasını; Hoca Sadettin ve Feridun beyin eserlerinden, Kâninin letaif 
mecmuasından çıkardığımız bir kaç bendi dinleyen talebe efendilerde 
araştırma zevki ve hal ile mazii lisani ve ilmimizi mukayese etmek 
iktidarı tedricen inkişaf ediyor ki iptidaî Darülmuallminin gayesi de 
bukadardır.

6

23 Teşrinievvel 1331 - 28 Şubat 1331 tarihîne kadar beş aylık müşa
hedelerimi icmal edeyim:

1 — Bu müddet zarfında talebenin ademi tecanüsü beni biran düşün
mekten menemedi. Sınıflarda yüksek, vasati, dun, pek dun efendiler 
vardır, müşterek ve hepsince kabili tefehhüm tarzda ders vermek pek 
müşkül ve semere pekaz oluyor.

2 — Derslerimi kitaptan değil bir hikâyeye, kendilerince maruf ve 
meşhur bir şahsiyete, bir vak’aya istinaden vermeğe başladım mı hepsi 
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kulak kesilip dinliyorlar. Kavait canlarını sıkıyor. Lâkin cazip vakalar, 
masallar, darbımeseller, tuhaf tabirler bulur, buldurur, söyler ve söyletir
sem zihinleri faaliyete geçiyor. Kavait dersi gibi şu; şudur, bu; budur. 
Filân şey üç nevidir gibi pek kuru giden derslere renk ve zevk verilmesi 
için (muhitten, mektep haytından, hikâyelerden, darbı mesellerden, gazete 
havadislerinden) istifade etmek lâzım olduğunu bittecrübe ve mükerreren 
anladım.

3 — Talebemden bazılarının olsun şahsî temayüllerini tetkik edebil
dim, hususî meraklarını öğrenebildim. İçlerinde resme, hayvanata , nebata
ta, tarihe, harite yapmağa, oyuna, taklide çok muhip zekâlar vardır. 
Bunlara ayrıca ve temayüllerile mütenasip temrinler, kitaplar teklif 
ediyorum.

4 — Temasda bulunduğum bütün sınıfları hiddet ve şiddetden 
ziyade «ikna ve tefekküre davet», usulile idarenin semere verdiğini 
görüyorum. Hele bir nasihatimi ya ufak bir infialimi hikâyeye terdif eder
sem talebeyi hep koyun gibi yetmek mümkün oluyor.

5 — Verilen dersleri geceleri kendi kendilerine mütalea ve tahlil 
etmeyenler çoktur. Bunlara darılmakta faide vermiyor. Ne söyleseniz 
boş! otürlülere dersi sınıfta münhasıran yaptırmak pek nafi oluyor. 
Kaldı ki alelûmum bir dersi sınıfta tamamen yapıp hazm ettirmek kaidesi 
her vakit semere bahşoluyor. ,

6 — Mektep idaresi talebe ile az temas eder. Binaenaleyh onların her 
gün oyunlarını, istirahatleri tarzını, toprakla ve mütalea ile alâkalarını 
idare edemiyor ve itiraf ederim ki bu muazzam iş müdür ve muavinle bit
mez, bütün heyeti talimiye iştirak etmeli, hiç değilse bunun için nezaret
çe dolgun maaşlı ve her gün talebe ile beraber yaşamağa memur lâakal 
dört muallim seçilmeli: oyun, eğlence spor daimî muallimi, ziraat, el işleri 
muallimleri, musiki, tiyatro muallimleri gibi.

Talebemiz; baharda bile tabiî manzaralardan, çiçeklerin tezehhüriinden 
ve meyve vermesi tarzından, zer’ usulünden haberdar olamıyor. İstikbal 
için ne büyük tehlike! yarın muallim oldukları mekteplerde talebeye 
toprağı, tabiatı nasıl sevdirebilecekler? düşündükçe dilhunum. Devletin 
bir merkezî Darülmuallimini var, onda olsun bukadar kolay şeyler bile 
yapılamazsa ati ne olur?

7 — Dikkat ettiğim hususattan biri de Darülmuallimindeki derslerle 
mezunların yarın vereceği dersler arasında tenasüp olmamasıdır.

Talebe meselâ hesap, hendese görüyor. Nasıl? Darülfünuna girecek 
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gibi! halbuki ibtidaî Darülmualliminde görülecek hesap ve hendese nazarî 
değil, yarın çocnklara verilecek meselelerin halli suretlerini öğretecek 
derecede basit ve amelî olmak lâzım. Hikmet, kimya, tarihi 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 tetkik ve resmedilirse talebemi öylece ifade ve tahlile alıştı
rıyorum ki aynı tarz ve mevzu biraz tenkihatla küçüklere de tatbik 
olunabilir. Lâkin hesap, hendese, tabiat dersleri gibi proğramı ve 
davaları pek sarih ve aynı alâstikî derslerde program haricine çıkmak 
bukadar mümkün değildir. Muallimleri istimzaç ettim. Çoğu hakkımı teslim 
ediyor. Bununla beraber Darülmualliminin gayesine bu derslerin takrip ve 
tenzili yine mümkündür. Elverir ki, «tarz» ı bilinsin.

8 — Müşterek ve resmî sınıf derslerinden başka müsteit talebeye 
bazı eserler vermek, filan ve falan noktalarını mütaleayı tavsiye etmek, 
sonra o mütaleaların bir züpdesini istemek pek faideli olur. Tecrübem 
bunun meraklıları zatî tetebbua sevk ettiğini 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 tetebbuuna ve 
muhtasarca ifadesine mecburdurlar. Gördüğüm gayret numunelerinden 
memnunum. Bütün bu ifadeleri resimli yaptırıyorum,

10 — Perşenbe günleri idare talebenin bir çoğuna izin veriyor. 
Ekseriyetle son derse tesadüf eden dersim bu noktadan betbahttır.

7

Dersim; türk sarf ve nahivdir. İlk derslere nasıl başlanırsa talebeye 
o dersin sevdirilebileceğini ötedenberi düşünürüm.

Dersimde isim, sıfat, fiil bulmaktan ibaret olan kısmi resmiyi ben 
dahi soğuk buluyorum. Öyle istedim ki talebem türk dilini ve dolayisiyle 
vatanı, milliyeti, dini sevsin. Düşündüm:

İsim, sıfat, fiil ve cümle tahlili ile bu maksada irişmek gayrikabil. 
Zaten her muallime bidayette iki ay kadar «müzakere» zamanı bırakılmak 
ilmen mutattır. Bu zamanı hem sarf ve nahiv tatbikatında, hem hissi 
vatanî zerkmda istimale karar verdim.
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Bu maksatla talebemi yokladım. Gördüm ki hiç biri Darülmualliminin, 
Bahriye, Harbiye, Tıbbiye mekteplerinin, müzelerin, sarayların camilerin 
tarihinden haberdar değ*il. Darülmuallimin talebesinin (mektepler ve 
hadimleri) tarihçesinden gafletini tecviz edemedim. Bir aydır ki muhtelif 
müesseselermize ve onlara hizmeti sebk eden büyük muallimlerinize, 
müdürlerinize dair fıkralar, sergüzeştli hikâyeler söylüyorum. Bilseniz 
talebem ne kadar memnun oluyor, ne kadar merakla dinliyorlar! muvaffa
kiyetinin fatiha esrarı işte bu «cezbe» de aranmalıdır.

Resmin muhabbet, merak, bedayi peresti.... tahrikinde gördüğü rolü 
bilir ve onu derslerimde daima muavin olarak istimal ederim. En lâkayıt 
şakirtlerimin gösterdiğim bir kaç resim ianesiyle ruhlarını cuş ve huruşa 

getirmeğe daima muvaffak olmuşumdur. «Sarf ve nahiv» derslerinden (vatan)ı 
esas ittihaz edince seçilecek resimlerin de en çok Türkiye rical ve 
müesseseleri, şuunu üzerine olmasını tabiî görürüm. Bizzat getirttiğim 
resimlerden başka talebemi de irae eylediğim tertip dairesinde resimleri 
cami defter yazmağa mecbur tutdum ve gördüm ki resmin kuvvei sahiresi 
bu mecburiyeti onlara tatlı bulduruyor.

Yoklamadan hasıl olan bir neticede talebenin vilâyet lehçelerini 
istihkar edişleridir. Lehçelerin millî lisanın teşekkülünde ne mühim vazife
ler gördüğünü, okaba, o tuhaf kelimelerin, edaların dilimiz için «kök» 
teşkil eylediğini anlattım. Anadoludan gelen talebemi bulundukları 
yerlere ait olupta İstanbul şivesine muhalif bulunan kelimeleri arayıp 
kaydetmeğe ve bana tevdie memur ettim. Sarf ve nahiv dersinin hakikî 
bir «şive taharriyatı» endişesi taşıması lüzumunu bu sayede onlara kabul 
ettirdim.

Başka bir netice dahâ: Talebenin değil yalnız yeni gelenleri, Darülmu- 
alliminde iki sene yaşayan eskileri bile türklerle sakin yerlerin ahval ve 
şuunu umumiyesini olsun bilmiyorlar, oraların haritalarını yapamıyorlar. 
Bu cehil ve aczi milletim için elim bir ceriha telâkki ettim. Onları 
Anadoluda muhtelif vilâyet ve kasabaların plânlarını, Kafkasya, Volga 
boyunu, Kırım, Türkistan, Azerbaycan... ilâh cihetlerinin haritalarını 
yapmıya şevkettim.

Resmen sarf ve nahiv dersine biray, bir buçuk ay sonra başlamağı 
düşünüyorum. Bu müddeti yazdığım şekilde işlerle geçirirken talebemin 
hayat ve sergüzeştlerinden da istifade etmeği düşündüm. Birçoğuna geldik
leri semtler, yaşadıkları muhitler itibarile verecekleri izahatı diğerlerin- 
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kine faik bulunduğum ve zannettiğim efendileri umum sınıf müvacihesinde 
tercümei hallerini söylemeğe davet ettim. Vatanın muhtelif yerlerinden 
gelenlerle Türkistan, Kazan, Kırım, Azarbaycan kıt’alarından Türkiyeye 
tahsile koşan talebenin bu sergüzeştlerinden okadar iyi neticeler çıkar
dım ki... Bir kere muhitlerinin tesiratını serküzeştlerde, lehçelerinde ve 
ifadelerinde sezmek müyesser oldu. Saniyen takrirleri esnasında yaşa
dıkları, seyahat ettikleri yerlerin şemalarını tahtaya ve defterlere cizdirt- 
tim. Oralara ait muhtetif lehçelerin, mahsullerin nişanelerini kaydettirdim, 
defterleri yalnız mihaniki sarf defteri değil canlı, terbiyevî, millî bir 
müze, bir mabedi mukaddes şekli almağa başladı. Bundan çok memnu
num. Yarep sen bu yolda çalışanları muvaffaket.

Çok meyusum: Arkadaşlarım Alâaddin ve şevket beylerle birlikte 
idareye bir arize vermiştik. Bunda talebenin geçende yaptırdığımız gibi 
boy ve seviye tertibile şubelere taksimi için memur edilmemizi yazdık. 
Kabul ettiler. Vazifemizi yaptık. Evvelce reylerini almadığımız muallimlerde 
memnun kalmışlardı. Öyle iken mektebin her halinden hatta dünkü 
işlerinden bile gafil kalmağı sanat edinen müdürümüz bir emri mahsus 
ile tekmil tertibatı yıktı. Allah ıslâh eylesin. Bir pedagoji müessesesinde 
bu kadar ahenksizlik, bu mertebe imansızlık talebe ahlâkını mahvediyor, 
talebeyi zorla terbiyesiz yapıyorlar. * * *

Cevdetin tedris usulüne III üncü paragrafta biraz temas etmiş ve 
bazı mütalaalar yürütmüştüm. Bu paragrafa gençliği yetiştirme tarzı diye 
bahsetmek istediğim ve baş tarafında biraz açtığımda tedris usu
lünden başka birşey olmadığından şu vesikaları görüldükten sonra bu 
mevzu etrafında daha birkaç satır yazı yazmak icap etmiştir.

Bu paragrafa koyduğum 7 parça yazı ve bilhassa 5, 6 ve 7 
numaraları taşıyanlar Cevdetin tedris ve gençliği yetiştirme usullerini 
kendi ağzından bize etrafile bildirmektedir. Hele :

«Dersimde isini, sıfat, fiil bulmaktan ibaret olan kışımı resmiyi ben 
dahi soğuk buluyorum. Öyle isterim ki talebem Türk dilini ve dolay ısile 
vatanı, milleti sevsin. Her muallime bidayette iki ay kadar müzakere 
zamanı bırakılmak ilmen mutat olduğundan bu zamanı hem sarf ve nahiv 
tatbikatında hem hissi vatani zerkinde istimale karar verdim. n ve

«Yoklamadan hasıl olan bir neticede talebenin vilâyet lehçelerini istih
kar edişleridir. Lehçelerin millî lisanın teşekkülünde ne mühim vazifeler 
gördüğünü, o kaba, d tuhaf kelimelerin, edaların dilimiz için (kök) teşkilI 19
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eylediğini anlattım. Anadoludan gelen talebemi bulundnktarı yerlere ait 
olup İstanbul şivesine muhalif bulunan kelimeleri arayıp kaydetmeğe ve 
bana tevdie memur ettim. Sarf ve nahiv dersinin hakiki bir (şive taharri- 
yatı) endişesi taşıması lüzumunu bu sayede onlara kabul ettirdim.* ve:

«Talebenin değil yalnız yeni gelenleri darülmnalliminde iki sene yaşayan 
eskileri bile Türklerle sakin yerlerin ahval ve şuun umumiy esini olsun 
bilmiyorlar. Oraların haritalarını yapamıyorlar. Bu cehil ve aczi milletim 
için elim bir ceriha telâkhi ettim. Onları Anadoluda muhtelif vilâyet 
ve kasabaların plânlarını; Kafkasya Volga boyu, Kırım, Türkistan, 
Azerbaycan., cihetlerinin hatıralarını yapmaya şevkettim.* ve'-

«Resmin muhabbet, merak vebedayi peresti tahrikinde gördüğü rolü bilir 
ve onu derslerimde daima muavin olarak istimal ederdim. En lâkayt şa
kirtlerimin gösterdiğim birkaç resim ianesile ruhlarını cuş ve huruşa getirmeğe 
daima muvaffak olmuşumdur. Sarf ve nahiv derslerinde {vatan) ı esas 
ittihaz edince seçilecek resimlerin de en çok Türkiye rical ve müesseseleri 
şuunu üzerine olmasını tabii gördüm. Bizzat getirdiğim resimlerden başka 
talebemi de irae eylediğini tertip dairesinde resimleri cami defterler yaz
maca mecbur tuttum ve gördüm ki resmin kuvvei sahiresi bu mecburiyeti 
onlara tatlı buldurıyor*

Cümleleri bunu açıkça göstermektedir. Diğer taraftan Cevdet Maarif 
Vekâletinin umum sırada sormuş olduğu suale verdiği cevapta:

«Tercümei hal sicilinin yedinci suali- Ders ve zümrenizden memnun» 
musunuz? diye başlar. Buna şu cevabı verdim: Memnunum dedikçe der
sim tebdil edilmiştir. Usulü tedris, içtimaiyat, türkçe, fdrisî, din, felsefe 
tarih, coğrafya ilh.

Dokuzuncu maddesine cevaben de şunları yazdım: Benim halim maarif 
sicilinde ibretle okunmalıdır. Binlerle talebe, yüzlerle muallim ve birkaç 
mebus yetiştiren, Türkiyede tedris usulünün naşirlerinden olan, hastalan
dıkça dersi artırılan, nihayet elim bir sinir ıztırabına uğrayıp istirahate 
mecbur olan, 27 sene şanlı hizmetten sonra liseden orta mektebe tenzil 
edilen bir adam ne düşünürse öyle düşünüyorum.*

Cümlelerini yazmıştır. İşte hem bu ağır ittihamın, bu acıklı serzeni
şin ortaya atılması hem de Cevdetin bir sarf ve nahiv dersinde bile
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vatan hissini, bugünkü tabirle derleme işini, türklerin oturduğu yerleri tanıt
ma keyfiyetini ve resmi dersine (mihver) ve (mihrak) ittihaz edişi terbi- 
yecilik ve tedriscilik itibarile ne dereceye kadar doğrudur? Bunu da 
araştırmak bir zaruret halini almıştır. Fakat bunu yalnız Cevdetin eser
lerde, ifadelerde değil Cevdet hakkında yazı yazanların mütalaa ve şaha
detlerde de teyit ve tevsiki zarurî gördüm.

Esasen bu eseri daha yazmağa başlamadan evvel kendilerinden yazı 
istediğim zatlara yazdığım mektupta: «.Cevdetin 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 
mevzua da az çok temas etmiş iselerde burada bunların hepsinden fıkra
lar almağa imkân göremediğinden senelerce Cevdetle birlikte çalışmış, 
darülmüalliminde senelerce hocalık ve müdürlük etmiş ve tabiidirki Cev
det'i çok yakından tanımış ve iş başında görmüş olan yalnız üç arkadaşının 
yazılarından birkaç satır almakla iktifa edeceğim.

Muallim Hafız Kemal der ki :
«Derste münasebet bularak millî terbiyeye yarayacak istratlarda 

bulunur. Ve bu suretle yan mahsulleri (teferruat, ders ve mevzu harici 
sözler ve bahisler demek istiyor) esas dersten daha faideli olurdu, meselâ 
Coğrafya dersinde Uluborlu münasebetile Uluğ beyi, Semerkand rasat
hanesini, Kadızadeyi ve Ali Kuşciyi ve bunların Osmanlı memleketin
deki tesirlerini; Herati, Şahruhü, Nevaiyi, Çağatay türkçesini, Nevayi- 
nin Osmanlı edebiyatına olan tesirini, Timur torunlarının Hinddeki 
devlet teşkilâtını Babür şahı, Tacmahalli, tatlı tatlı anlatır, resimler 
gösterir, garplıların yazıları ve sözlerile istihşadda bulunur, Talebeninin 
millî duygularını uyandırırdı. Şark alemile fazla iştigal eder. Fakat garpla 
mukayeseyi kemali selahiyetle yapardı.

Talebesini iyiliğe, doğruluğa, güzelliğe sevketmek için çok uğraşır, 
çok alâkadar olurdu. Cerek tedris tarzı, gerek bu fazla alâkadarlığının 
hoş görülmediği zamanlar olmuştu. Kendisine bir defa etraftan işittiğim 
bazı şikâyetleri hikâye etmiştim. Bana :

— Birader ben muallimden ziyade mürebbiyim, mürebbî için bu tarz
da hareket icap eder, ben kuru bir muallim olamam demişti.

Hakikaten de talebesinin terbiyesi için her fedakârlığı yapar, on
ları uzak, yakın bir çok yerlere götürür, masraflarına katlanır, yorulur, 
bıkmaz ve usanmazdı.»

Talim ve terbiye dairesi reisi İhsan Sungu der ki:
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Muallim M. Cevdetin öğrenme hırsı, tabiî olan öğrenme arzusunu sa
dece tatmin etmekten ziyade talebesine ve başkalarına öğretmek, memleket 
çocuklarının mürebbisi olanları yetiştirirken vazifesini azamî bir muvaffa
kiyetle yapmağa imkân bulmak kaygusundan doğardı. Ne öğrenmişse ta
lebesine ve bilvasıta mensup olduğu millete faideli olmak için öğrenmişti.

Muallimlik şahsiyetinin, talebe üzerinde yapacağı büyük tesiri hayatı- 
tının hiç bir safhasında gözden kaçırmamış, her halinde, her tavrında 
her şeyden önce muallim ve mürebbî olduğunu ğöstermiş, 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 ziyade onları terbiye etmek, ye
tiştirmek ve yükseltmekten ibaret olduğuna inandığı için bütün meslekî 
hayatı bu imanın icaplarına harfi harfine uyarak hareket etmekle geçmiş
tir. Muallim M. Cevdet, bu itibar ile muallimlikte vazife aşkının, fedakâr
lığın adeta timsali idi.

Muallim M. Cevdet, dershanede dersini verdikten sonra mektepten sa
vuşmakla vazifesini yapmış olduğuna kani olan hocalardan değildi. Asıl 
vazifesinin dershanenin içinde olduğu kadar dışında talebe ile yapacağı 
sıkı temaslarla onların şahsiyetini yükseltmeğe çalışmak olduğunu iyi bi
lir ve bu vazifesini hakkile yapmağa canla başla çalışırdı. Talebesile 
dershane dışında temas ederken onların ne okuması, nasıl okuması, neye, 
nasıl çalışması lazım geleceğini telkin etmeyi ve öğretmeyi iş güç edi
nirdi. Kendisi, hangi dersi okutursa okutsun talebesine yalnız kendi 
okuttuğu derse ait işlerde değil başka sahalarda da rehberlik etmeği 
zevkli bir vazife sayardı.

mesela kendisi yabancı dil muallimi olmadığı halde talebesinin yabancı 
dildeki mesaisini gözden kaçırmaz, yabancı dildeki çalışmalarına yardım 
eder, hatta istiyenlere ayrıca hasbî olarak ders verirdi. Tarihe, 
edebiyata veya başka ilimlere merakı olan talebesine de ihtiyaçları olan 
kitapları bulur, onları tetkik ve tetbüe sevkeder, kendilerine her sahada 
geniş ufuklar açardı. Talebesinin her biri ile ayrı ayrı meşgul olur, ayrı 
ayrı hususî hayatlarına nüfuz eder, istidatlarını, kabiliyetlerini, isteklerini, 
iştiyaklarını sezer, her birine rehberlik ederdi.

Talebesini mektep haricinde gezmeğe götürmekten büyük bir zevk 
alırdı. Esasen muallim namzetlerine faydalı olmak itibariyle ¡stanbulun 
gezilecek ve tetkik edilecek her yerini karış karış bilirdi. Bir sur, bir 
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abide, bir kütüphane, bir çeşme, bir imaret, bir mabet, bir hayırlı mües
sese karşısında talebesine telkin edilecek noktaları çok iyi bulur ve her 
fırsattan çok iyi istifade ederdi. Meslek hayatımda hiçbir muallimin mu
allim M. Cevdet kadar talebesiyle meşgul olduğuna şahit olmadım.

M. Cevdet, talebesiyle yalnız mektepte bulundukları zaman meşgul 
olmakla kalmaz, muallim olarak mesleğe atıldıktan sonra da onlarla ilgi
lenir, onlarla muhabere eder, meslek hayatlarında uğradıkları güçlükleri 
yenmek için kendilerine her türlü yardımı esirgemezdi.

Muallim M. Cevdet, konferanslarında, eserlerinde ve bütün yazıların
da daima talebesini, daima bütün Türk gençliğini gözönünde bulundurur, 
onların ihtiyaçlarını dikkate alır, her hangi içtimai veya millî bir mesele 
hakkında kendilerini aydınlatmağa ehemmiyet verirdi. Eserlerini, yazıları
nı birer birer gözden geçiriniz; derhal görürsünüz ki bunlarda bazı mev* 
zuları sadece okuyucularına bildirmekten ziyade bu mevzulardan istifade 
ederek okuyucuları olan gençlere telkinler yapmak, onları yetiştirmek ve 
yükseltmek gayesini takip etmiştir. Bu itibarla M. Cevdet'in her kitabı, 
her makalesi terbiyevî, İçtimaî ve millî gayelerden birini tahakkuk et
tirmeğe bir vasıtadır. «Şehname» yi lise talebesine tanıtmak için yazdığı 
ufak risale, bunun güzel bir nümunesidir. Bu risalede değerli muallim, 
şehname hakkında lise talebesine ne öğretilmek, şehname dolayısiyle han
gi meseleler üzerinde kendilerini düşündürmek, bu vesile ile hangi me* 
seleler etrafında kendilerine telkinler yapılmak lâzımsa onu mükemmel bir 
şekilde yapmıştır. Bu risalenin hangi sahifesini açsanız talebeyi ilgilen
direcek canlı ve samimî bir dil ile birçok hakikatler telkinine çalışmış 
olduğunu görürsünüz.

İbrahim Alâeddin de şöyle yazar:

«M. Cevdetle sekiz sene aynı müessesede çalıştım. Eski (Darülmualli- 
min) onun için bir dergâh, kendi de bütün varlığiyle oraya mevkuf 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, hatta bazan boş yere yıpranırdı. Fakat vazifesi dahilindeki işleri 
kendisine intizam ile yaptıramazdınız. O kadar vazife esiri olan bu adamın 
vazifenin kayıtlarına tahammülü yoktu. Daima proğramdan bahseder, fakat 
hiç bir proğrama uyamaz, metot lâkırdısını ağzından düşürmezken hiç bir 
metoda riayet edemezdi. Nöbetçi olmadığı gecelerini hemen daima 
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mektebe hasreden Cevdeti nöbet gecesi kendine ait olduğu zaman bir 
türlü mektepte bulamazdınız. Vaktinde dersine girmekten, saat tamam 
olunca işini bitirip çıkmaktan hoşlanmazdı. Türkçe dersinde ya Fransız
ca 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 kabil olduğu kadar azalt
mış ve kendisine adeta bir konferansçı sıfatı vermiştik. Bir aralık Bakır- 
köyünde hususî bir kız lisesinin müdürlüğünü deruhte etmiştim. M. 
Cevdette orada tarih okutuyordu. Tedrisine memur olduğu sınıfın proğ- 
ramı (asrı hazır tarihi) olduğu halde merhum talebeyi çok defa kırlara 
çıkartır, tarlalarda, harman yerlerinde yetişmiş kızlara ilk mektep çocuk
ları için tatbik edilebileck müşahede temrinleri yaptırırdı. Dershanede 
kalmaya mecbur olduğu zamanlan da ya eski devirlerin, yahut orta 
çağların tarihî hikâyeleriyle geçirirdi. Kendisine defalarla ricada bulundu- 
dğum halde sene sonunda sınıf o yılın proğramına ait hemen hiç birşey 
öğrenmemiş bulunuyordu.

Muallim mektebinde talebeye tetkik ve müşahede vazifeleri vermek 
başlıca meraklarındandı. Bir kısmını mezarlıklardaki taşları okumaya 
memur eder, bazısını bir müesseseyi tetkike yollardı. Fakat köprüden 
Türbedeki mektep binasına gelinciye kadar kaç tane elektrik feneri, 
telgraf veya telefon direği olduğunu saymak gibi vazifeler verdiğini de 
bilirim.

**♦

Bilmem yine çizmeden yukarı çıkayım mı? Haydi vaz geçeyim: Hükmü 
mütehassıslar, mürebbiler ve muallimler versinler. Yalnız onlara bir ko
laylık olmak için: Cevdetin yirmi beş sene evvel tatbik etmek istediği 
bugünkü tabirle derleme usulü ile resme, millî ve tarihî abidelere kıymet 
ve ehemmiyet verişi, her derste vatan ve millet hissini kuvvetlendirmek 
tarzı bugün memleketin her tarafında, her mektebinde, vatanın her ferdi 
muallimi, talebesi, memuru, askeri tarafından kabul ve tatbik edilmiş millî 
bir usul halini almamış mıdır? Şu halde Cevdetin kabahati nedir? Uzağı 
görüşü, millî tedris usulünü 25 sene önce sezişimidir?

Evet! Son sözü mütehassıslar, muallimler ve mürebbiler söylesinlzr.



Cevdetin hatıraları: Türk-Islâm büyükleri 
ve umumiyetle ilim adamları 

hakkındahi duyguları
\

Hatıralarını yazmak ve bunları ya yaşarken neşretmek, yahut öldükten 
sonra neşrettirmek garpte çok riayet edilir iyi bir adettir. Şarkta ise buna pek 
az ehemmiyet verilir. Şimdiye kadar birçok değerli alimlerimizin, kıymetli 
muallimlerimizin ve yüksek idare 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 edecekdik. İzahı çok uzun sürecek olan 
bu bahiste de kalemi yine Cevdetin eline vermek lâzım. Çünkü Cevdet 
bu acıyı herkesten ziyade tatmış ve buna mukabil kendisi birçok cihet
lerden hatıralarını tesbit etmiştir. Cevdetin hem bu mevzu hakkmdaki 
fikrini öğrenmek hem de hatıra yazmış olan birkaç ilim ve idare adamı
mızı onun kalemde tanıtmak üzere şu yazısını dercediyorum:

Hatıra yazanlar için birkaç söz

Yaşayış, düşünüş ve duyuş tarzlarına dair hatıralar bırakmıyanlara 
manen darğınımdır.

Cevdet paşa ile sadrazam Sait Paşayı, Ali Rıza Beyi Leyla Hanımı
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Memduh Paşayı, İkdamcı Ahmet Cevdet Beyi, Ahmet Rasim Beyi takdir 
ederim.

Paşaların ikisi hayatlarının her köşesini olmasa dahi birçok İlmî, siyasî 
edebî, dinî telekkilerini bize öğretecek eserler yazdılar. Cevdet Paşanın 
(Maruzat) namındaki eseri ne kadar canlıdır! Görüştüğü meşhur şahsi
yetleri tersim eder, bazı adetleri tasvir eyler, devrin ahlâk ve adabını, 
kibar adamlar arasındaki münasebetlerin samimî, gayri samimî, iyi, kötü 
şekillerini anlatır. Sultan Mecit ve Aziz devirlerinin matbu tarihlere geç
meyen hususiyetlerini misal ve fıkralarla öğretir. Cevdet tarihi ise paşa
nın tarihteki usul ve tahlil tarzını pek iyi gösterir. Merhum keşke ço
cukluk, tedris ve tederrüs hayatını da böyle tasvir etseydi.

Paşanın kızı Fatma Aliye hanım tarafından yazılan «Cevdet Paşa ve 
zamanı» risalesi zikrettiğim maruzatın bir parçasıdır, ondan alınmıştır. 
Bundan paşanın ders gördüğü bazı ulema ve muallimlere aidde şeyler 
nakleder.

Ben Cevdet Paşa üzerine verdiğim resimli ve projeksiyonlu konferans- 
da -ki tedrisat mecmuasında matbudur- o risaleden iktibaslar yaptım.

Sait Paşaya gelince: (Gazeteci lisanı) nda lisanî ve edebî telekkilerini, 
tercüme ve mütercimler hakkındaki düşündüklerini takrir ediyor.

Siyasî hatıraları ise bize elli yıllık devri maliyesile, siyasetile, idare- 
sile, ricalile, usul ve tarzlarile hatta resmî uslûbile öğretiyor.

Paşa gibi sadrazamlık eden birçok adamlar varken hiç biri memuri
yetinde yaptığı işlere, mecbur olduğu mücadelelere, uğradığı nikbetlere 
tanıdığı adamların meşreb ve ahlâkına, yazdığı resmî ve hususî müsved
delere dair eser bırakmamıştır.

Bu; iki cihetten zararlıdır: Şahıslarının tarihini zayi etmek ve vatan 
tarihini zayi etmek hatta vatan tarihini kesik bırakmak itibarile. Zira ken
dilerine siyasî, İdarî, İlmî bir çek vazifeler tevdi edilen bu insanlar ne 
düşündüklerini, ne yapmak istediklerini, ne yaptıklarını ve yapanlara karşr 
ne duyduklarını, yeni ve eski usul 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 kâfi midir?

Hariciye nazırlardan Rifat Paşanın müntahabatı faideli fakat doyurmaz. 
Akif paşanın Tabsırası bihakkın canlı hatıradır, fakat na tamamdır. Sultan
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Murat zade merhum Salâhattin beye teşekkür olunur ki Reşit paşanının 
bizzat kaleme aldığı bazı müsvedatı olsun 1306 tarihinde neşretti. Unva
nı (Bir Türk diplomatının evrakı siyasiyesi) dır. Hariciye erkânından Hay
rettin Nedim beyin «Vesaiki siyasiye ve tarihiyesi 1326» neşrolunmakta 
devam etseydi belki Ali ve Fuad paşalara dair bir çok meçhul noktalar 
öğrenecektik. Yazık!

♦ ♦ ♦
Hatıralarımın birinde yazdığım veçhile benim pek çok istifade etti

ğim Fransızca hocam Mehmet Galip beyefendidir. Eski Galatasaray 
mezunlarındandır.

1298 de Viyana sefiri meşhur Sadullah paşanın yanında kâtiplik 
yapmıştır. 1310 ve 16 senelerinde Kastamonu Vali muavini idi. Ben ora
nın idadisinde talebe iken fransızca dersi verirdi. Meccanen yani zevki il
mi olarak tedris eder, maaş almazdı.

Ben fransızcamı bu mükemmel zat sayesinde hakikaten kuvvetli bir 
dereceye getirdim. Mehmet Galip beyefendi vaktiyle Tarih Encümeni 
azasından idi. Sonra çekildi. Mezkûr encümen mecmuasında Ihtisap ağası 
Hüseyin bey, Şehid Ali paşa talimatı, Fuat paşanın vasiyatnamesi 
gibi canlı makaleler kendilerinindir. Elyevm 70 yaşlarında menkûp, mak- 
hur, hatta pek fakir bir hayat sürüyor. Gördükçe yüreğim eriyor.

Mehmet Galip Bey hocamdan ve daha başka eserlerinden ayrıca bahse
deceğim. Hatta fıkralar iktibas edeceğim. Burada zikredişim kendilerinde 
sadrazam Âli paşanın bizzat yazdığı veya maiyetindeki sahibi kalem zevat 
tarafından yazılıp surh ile tashih eylediği düzinelerle evrakı ihbar 
noktainazarındandır. Bunları bana göstermişlerdir. Hatta dört, beşini 
ben kendi kolleksiyonları için ayrıca istinsah eylemişimdir. Bu müsvedde
ler pederleri Dahiliye Nazırı olup 1295 de tekaüdü ihtiyar eyleyen ve 
1320 tarihlerinde irtihal ile Karacaahmedde tıbbiye arkasına düşen cena
hın son noktalarında ailelerine muhassas büyük sofada defnedilen 
Sait efendiden kalmıştır. Sait efendi bir zamanlar Âli paşaya müs
teşarlık etmiştir. Mermerden kabrinin taşını asrımızın milli hatta 
bihakkın Rakımı sayılan üstadı şehir divanı hümayun tuğrakeşi İsmail 
Hakkı beyefendi istifti sülüs ile yazmışlardır. Efendi merhum; Hakkr 
beyin bir yazısını fevkalâde beğendiği için hattatların piri Şeyh Hamdul- 
lahın kıymet biçilmez bir mürakkaını hediye eylemişlerdir. Hakkı bey 
hanelerinde bunu bana göstermişler ve hediye hikâyesini de böylece 
anlatmışlardır. Cenabıhak ömür verirse hatıralarıma üstad Hakkı beye-
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fendinin nezdinde mahfuz nefiselerin cedvelini havi bir müsvede ilâve 
edeceğim.

Ali Rıza bey: Ah! Bu mübarek zat kadar bana eski devrin hususi
yetlerini, zevk ve eğlencelerini, zihniyet ve mişavirini talim etmiş hangi 
muharrir vardır? Ahmet Rasim bey ancak matbuat alemini, İstanbul ma
halle ve Sokaklarının ruhunu anlatır. Fakat Ali Rıza Bey hayatı bize 
tamamen meçhul kalan kibarların, paşa ve beylerin yaşayış tarzlarını, 
konak hayatlarını yalı ve safa alemlerini bütün şekillerde canlandırır 
95 yaşında irtihal eden bu ihtiyar kibar kadar son seksen yılı tekmil 
şahsiyetlerde, kıyafet ve telâkkilerde sahneye getirmiş kim vardır? Pe- 
yam Sabah ve Sabah kolleksiyonlarında münderic o canlı makaleleri bir 
daha kim yazacak? Bu büyük adama Tarih Encümeni namına son devrin 
hususiyetlerini yazdırmak vazife değil mi idi? Ne yazık ki bu hâzineyi 
kaçırdık! Haber vereyim ki Ali Rıza Beyin refiki hocam Mehmet Galip 
beyefendidir. Bazı jnakaleleri müşterek imza ile yazmışlardır. Kendileri 
ilim ve tarih alemine tamamen meçhul iken hatıralarını yazmağa sevket- 
mek suretile Ali Rıza beyi Türk matbuatında ebediyen unutulmaz bir 
mevkie çıkaran hocamın teşvikleridir.

Ali Rıza Bey: adam, Hatıralara kim kıymet verir, bunlar ilim mi sayılır? 
dermiş! Halbuki Ali Rıza Beyin bildiği masallar, şarkdar, fıkralar, aşıka- 
lar ve hikâyeler toptan öyle parlak bir ilim teşkil ediyorki adı (folklor) dır, 
Halk bilgisidir. Bu zat o bilginin bu memlekette piridir. Karagözü, Abdiyi 
halk musikisini, devrin hikâyecilerini, nedimlerini, paşa konaklarının ha
nımlarını, cariyelerini, sultanların iç hayatını onun kadar derinden bilen 
kim vardı? Vefatına çok yandım. Gazeteler ancak iki satırla haberi vefatını 
yazmışlar. Ben görmedim. Sonra haber aldım ve pek müteessir oldum. 
Cenazesinde ancak beş altı dostu, iki üç akrabası bulunmuş. Eğrikapı kar
şısında toprak tepeye gömmüşler. Bugün mezarından bir tek nişan bile 
yoktur.

Bu vesile ile söyliyeyim : Ali Rıza bey kadar son devrin kibarlarını 
tanımamakla beraber vükelâdan ve vüzeradan bir haylisini gören ve 
hikâyelerini tatlı bir dil ile anlatan Abdurrahman Şeref beyin de mezarı 
kayboldu. Abdurrahman Şeref beyin defninde bulundum. Edirnekapısı mezarlı
ğında Tokmak tepe denilen ve şüheda kabristanına mukabil gelen cephe
nin ortasında bir selvi yanına gömmüşlerdi. Ne ailesi, ne dostları bir mezar 
yaptırmadılar. Ben talebesinden bir kaç zengine haber gönderdim.
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Gazatelere bir kaç defa bir iki satırlık ihbarname gönderdim. Kimse 
dinlemedi. Elyevm Abdurrahman Şeref beyin kabri de mahvolmuş ve 
üstüne geçenlerde gördüm adam da gömülmüştür.

Abdurrahman Şeref gibi mektebi mülkiyede dört nesil yetiştiren 
binlerle kaymakam, mutasarrıf, vali ve meb’us talebsi olan şanlı, şerefli 
bir muallimi biz müstesna olarak dünyanın hangi milleti, hangi belediyesi, 
hangi maarif idaresi medfensiz bırakırdı? ilim ve kalem erbabına âdi bir 
medfen yaptırmak suretile olsun ufak takdirkârlık gösterilmeyen bir 
memlekette gençleri (derslere çalışmayorlar) diye tenkit haksızdır. 
Çalışanların sefil, serkerdan göründüğünü, kos koca 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 tamamile düşmanı bir hale 
gelmiştir. Ve eğer bu kusurunu doğrultmazsa elile yıldızlara tutunsa 
yine adam olmaz vesselam.

Hamiş : Teessürümden unuttum. Abdurrahman Şeref beyin (Tarihî 
müsahabeler) adındaki eserinde bir hayli kısımlar hatıra kabilindendir ve 
çok canlıdır.

Merhumun talebesinden yegâne kadirşinas bir zat görülmüştür : 
Efdalüddin bey müşarüleyh Şeref beyin tercemei halini rahmete vesile 
olarak yazmış ve bastırmıştır. Gayet ucuz olan bu eseri talebesi binleri 
geçen Şeref beyin hatırasına hürmeten olsun satın alan olmamıştır. Satılan 

adedi ancak yirmiye baliğ olmuş.

Leylâ hanım : Doksan beşliktir. Oğlu da Türkiyenin en meşhur müe- 
hendislrinden Yusf Razi beydir. Eski mühendishane muallimlerindendi. 
Onun da kadri bilinmedi, bir köşeye atıldı.

Leylâ hanım Sultan Mecit, Aziz zamanlarında saray âdetlerini Sultan 
hanımların yaşayış şekillerini, elbise ve kıyafetlerini ne kadar canlı tasvir 
etti I Kadınları anlatmakta Leylâ hanım; erkekleri anlatmakta Ali Rıza bey 
tanzimat devri saray ve konaklarile ricalini tasvirde eşsizdirler. Leylâ 
hanımın makaleleri galiba Vatan veya Vakit gazetelerinde neşrediliyordu.

[Yusuf Razi bey; anasının hâtıralarını İstanbul Şehremini iken 5 Kânu- 

nueyvel 1336 - 23 Şubat 1337) benim delâletimle tebyiz ettirmiş ve Va

kit gazetesile neşretmiş olduğu gibi Fransızcaya da terceme ederek Pa

riste bastırmıştır. O. E. ]
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Memduh paşanın düşmanları onu fena bir Dahiliye Nazırı, geçimsiz, 
jurnalci diye tanıttılar. İftira olmak ihtimali de vardır. Ben bu ciheti 
bilmem. Bildiğim şey merhumun (Esvatı Sudur) namile yazdığı risaledir. 
Bunda babası Mazlum paşa ile görüşmek, konuşmak vesilelerde ve 
sonraları bizzat temas ve muarefe peyda eylediği paşa ve beyleri bize 
tanıtır. Paşanın tasvirleri Rıza beyle Lelyâ hanımın 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 hatırattan bile memnunuz. Keşke bütün devlet, 
ilim ve edebiyat adamları Memduh paşa kadar soluk üslûpla yazsalardı 
fakat yazsalardı.

Ahmet Cevdet bey; 35 sene İkdam gazetesini bihakkın idare etti. Bu 
gazeteye Emrullah efendi merhumla Cevdet beyin yazdığı makaleler 
dolayısiyle gençliğim çok şeye medyundur. Bende medeniyet âleminin 
İlmî, edebî, siyahî, tarihî ve lisanî hareketlerine dair ilk vukufu uyandıran 
gazete İkdamdır. Ahmet Cevdet Beyi ben Türk lisan ve tarihini alâka
dar eden yüzlerle makalâtı ve birde Avrupa Maarif ve İktisat tesisatı 
hakkında yazdığı makalelerde tanırım ve çok severim. İkdam 
sahibi başmakalede patates zıraatinden de bahsediyor diye alay edenler 
oldu. Bunlar gafil züppelerdir. Cevdet bey kibar sınıfa değil halk ve 
gençlere yazıyor, onları neler alâkadar ederse bahsetmekten çekinmi
yordu. Cevdet bey 40 yıllık gazetecidir. Ve Almanya ile İsviçrede dahi 
uzun seneler kaldığı cihetle Avrupa siyaset ve tarihini de bihakkın bilir. 
Mektebi hukuk mezunudur, dili sadedir. Hatta hakikî Türkçü olan Ahmet 
Mithat ve müteakiben odur. Arapçaya lüzumu kadar vakıftır. Şer’î 
hükümlerin de esasatıni bilir. Ve Avrupa kavaninile mukayeseye kadirdir. 
Bu itibarla pek müfit bir adamdır. Başmakalelerinin siyasî ve İktisadî 
nevilerinde bizim hükümet adamlarına senelerce müstefit olacak mevzular 
vermişse de dinleyen olmamıştır. Ne yazık 1 ,

Cevdet Beyin Türkçeyi sadeleştirmek için tecrübe kabilinden yazdığı 
düzinelerle makaleleri lezzetle hatırlarım. Hele Macar müsteşriki Rahip 
Karaçonun derceylediği makalelerini pek hoş ve ibretli bulurum. Ahmet 
Cevdet Bey elli sene sonra çok takdir edilecektir. Cevdet Beyi en iyi 
anlayacaklar bu günküler değil elli sene sonraki nesildir. Bu nesil baka
cak ki: Türkiyede en büyük Türkçe kamusu yazdıran ve bastıran Cevdet 
beydir, Türkiyede şuara tezkerelerini sıra ile tab’a himmet eden 
Cevdet beydir.
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Mimar Sinanı şahıs ve eserile Türklere tanıtan Cevdet beydir. Türk 
dilinin sadeliğini en evvel iltizam eden Ahmet Mithat Efendi ile Cevdet 
Beydir. (İlk Türk gazetesi) ünvanını çıkaran ve Ermeni matbaaları içinde 
tercümandan sonra ilk Türk matbaasını açan Cevdet beydir. Hatta farze- 
delim her şey unutulsa türklerin en büyük seyyahı; zarif, musikişinas 
nüktedan Evliya Çelebiyi Türkiye ve bütün ilim dünyasına tanıtan 
Cevdet bey olduğunu söylemek kâfidir. O seyahatnamenin neşredilen 
altı cildi Cevdet beyi Evliya Çelebinin Bahtiyar ismile birlikte ilelebet 
yade sebeptir. Ne mutlu Cevdet Beye....

İnsan 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 teyit etsinler?

Darülfünun kütüphanesi müdürü Fehmi bey söyledi:
Cevdet bey 35 senelik İkdam kolleksiyonunu bir arabaya yükletip 

kütüphaneye hediye eylemiş. Ne vatanperverane bir hediye!
* * *

Hatıralar ve hatıra yazanlar hakkında bukadar takdirkâr olan Cevdet 
hiç kendi hatıratını yazmaz olur mu?

Evet Cevdet vakit vakit hatıralarını da yazmıştır. Meselâ :
§ Cevdetin hazinei evraktaki hatıralarının daha evvel neşretmiştim. 

Yine o hatıralardan bir parçasını da buraya kaydediyorum; Bu yazı 
İzzeddin bey adında birisinin Evliya Çelebi seyahatnamesi hakkındaki 
suali üzerine yazılmıştır. Cevdet diyor ki :

izzeddin bey Evliya Çelebi seyahatnamesini tedarik edemedim dedi. 
Çok nadirdir, kitapçı dostlarıma söyledim, inşallah düşer dedim. Bu bahis 
dolayısiyle şark âleminin garp aleminden farkına geçtik.

Dedim ki : Garp aleminin evsafı farikasından birisi bu ki: etrafta olan 
ve ğörülen şeylerin kayıt ve tesbitidir. Objektif dikkat dedikleri budur ki 
şarklıdan çok ziyade garplıda tecelli eder. Ve garp aleminin 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 merguptur. Tarih 
kitaplarının bahseylemedikleri bir çok müesseseler!, ırkları, kıyafetleri, 
maişet şekillerini, konak, saray hayatlarını, nice meçhul eşhası, 
sanatkârları, kitabeleri o kaydetmiştir.

Ah Mümtaz Beyefendi, siz niçin meselâ Hazım bey gibi hatıralarınızı, 
muşahedelernizi yazmadınız ve yazmıyorsunuz? Hazım bey mutasarrıflık 
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ve valilikle bulunduğu yerlerde gördüğü çehrelere, tesadüf eylediği 
muamelelere, zamanın usul ve âdetlerine dair ne kadar faydalı hatıralar 
yazdı. İşte böyle olmalı. İnsan fanidir, ancak böyle hatıralardır ki adını 
asırlara nakleder.

Derken Mümtaz bey; Sivas Vilâyetinde (Turhal) kazasına ait bir 
görgüsünden bahseyledi. Kahvelerinin önünde bir karış irtifaında gübre 
vardır. Dedi. İşte dedim bir müşahede ki filân zamanda o şehrin bir 
hususiyetini gösteriyor. Tesbite değmez mi?

Meşrutiyetin bidayetinde Tanin muharrirlerinden Şerif bey bundan 
on sene kadar evvel de akşam muharrirlerinden birisi Anadoluya ait 
müşahadelrrini ne güzel, ne canh şekilde yazdılar.

Hele Ahmet rasim bey merhum Istanbulda gördüklerini temamile 
tesbit etti. Elli sene sonra Istanbulun canlı bir lâvhası olarak Ahmet 
Rasim beyin Şehir mektuplarını, Eşkâli zamanını okuyacaklardır.

Sürücüler, hokkabazlar, tulumbacılar, manavlar, neferler, kayıkçılar, 
mektepliler, softalar, hacılar, hocalar, kadınlar, dullar, koca karılar, 
madmazeller, züpbeler, çapkınlar., ilâh hep Ahmet Rasimin yazıla
rında medfundurlar.

İkdam sahibi Ahmet Cevdet bey de baş sütunlarında üç sene kadar 
Avrupa ve Türkiye ihtisaslarını yazdı ne kadar canh idi.

Sadrâzam Sait paşa hatıratı sayesinde ebediyyen yaşayacaktır. 
Memduh paşa da biraz yazmıştır. Diğer paşalar yazmadılar, unutulmağa 
mahkûmdurlar.

♦* *
İşte Cevdet de hemen her zaman bu suretle hatıra yazmamaktaki 

bu teseyyüb ve ihmalimizden acı acı şikâyet ederdi. Fakat kendisinin 
hatıralarını yazdığını hiç söylemezdi. Memnuniyetle görüyoruz ki Cevdet 
hatıralarından bir çoğunu yazmış bırakmıştır.

Bunların bir kısmı pek iptidaî ve İlmî kıymetten âri şeylerdir. Anne
sinin Niş hatıraları, kendisinin çocukluk hatıraları gibi.

Bununla beraber bu hatıralardan hayatına taallûk eden bazı fıkralar 
alınıp tercümei haline dercedildi.

Yine çocukluk ve hocalık hatıralarından bir kısmını kendisi İ0 makale 
halinde (Yeni Nesil) gazetesile neşretmişti. Fakat bu hâtıralar arasında : 
«Istanbulda 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 
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bu akıbete getirildiğin yazmıyorum. Matlûp adalettir. Fikir ve hadiselerin 
tetkidir. Hicviye yazmak ve sövmek değildir. İsterim ki benim risalem* 
de Koçi bey risalesinin bu son devre mahsus zeyli olsun ve okunsun 
diyor. Risalesinde 1908 den evvelki idare ile ondan sonraki İttihat ve 
Terakki idaresini mukayese ederek pek acı neticeler çıkartır. Orta 
kuturda çizgili bir deftere her sahifası otuz satır olmak üzere yirmi alt! 
sahifa yazdıktan sonra devam etmediği anlaşılıyor.

Risalenin kapağında «Otuz yılın hatıraları namile yazmağa başladığım 
bu risaleyi zaman, hükümden iskat etmiştir. Mahaza filân vakitteki düşü
nüş tarz ve şekline misal olmak üzere ipka ettim.» demesine bakılırsa alt 
tarafını yazmağa lüzum görmemiş ve bu hatırayı Koçi beyinki ile bir 
tutmaktan kendisi de vaz geçmiştir.

Cevdetin Hazinei evrak hatıraları bir çok ilmi ve İdarî hakikatları 
ihtiva ettiği için bunların en mühim ve en faideli görülenleri bu eserde 
bulunduruldu. Talim ve terbiyesile hususî surette meşgul olduğu Nejada 
ait hatıralarını da bu kitabın 72 - 91 inci 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 Cevdetin hatıralara verdiği kıymet ve ehemmiyeti göstermektir. 
Bunları aynen neşirde imkân ve faide yokdur.

Fakat bu hatıralar arasında dayısı Mustafa beye ait bir kısım vardır kî 
oldukça mühim ve tarihîdir. Cevdet; bu hatıra için: «dayımın ağzından 
yazdım ve adını Süleyman diye remzettim» diyor. Bir yazısında dayısı
nın maliye tarihi mütehassısı olduğunu ve 1 Şubat 1929 tarihinde öldü
ğünü yazıyor. Fakat hayatı ve hizmetleri -eğer varsa - eserleri hakkında 
hiç malûmat vermiyor.

İki defter dolduran dayısının hatıraları da yarıda kalmışa benziyor. Yazı
lan kısım Yeniçeri ordusunun ıslahına veya ilgasına, ruslarla yapılan 1241 
harbine vesaireye hülâsa ikinci Mahmut zamanına ait bir çok tarihî 
hadiseleri ihtiva etmektedir. Fakat bu halile de tab’ ve neşredilse faideden 
hali olamaz.

* * *
Hatıra yazmak, bir çok adamların adlarını hayırla anacak vesileler 

bulmak hususunda Cevdetin hizmeti ve gayreti büyüktür. Bunun için de 
İslâm olsun olmasın, yerli ve yabancı fakat kendisinde ilim ve fazilet bu
lunup ta kim, nereli ve hangi dinde olursa olsun hep Cevdetin hatıra 
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«lefteılerinde bunların yerleri vardır. İşte şimdi okuyacağınız yazdar ev
velâ yalnız birer ad kaydinden başlıyarak git gide satırlara sonra sahife- 
hre ve makalelere ve daha sonra da Naim bey için yaptığı gibi risalelere 
kadar çıkmıştır. Ve sonunda da bazı Garp mütefekkirleri için şimdiye 
kadar hiç bir müslümandan, ne kadar münevver olursa olsun hiç bir ilim 
adamımızdan işitmediğim satırları yazmıştır. Bunları ehemmiyetsiz telakki 
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 Ziyaeddin efendi, Harputlu Abdullatif efendi, Hoca Hayret 

efendi, Hacı Zihni efendi, Halis efendi, Bağdatlı İsmail paşa, Ali Emiri 
efendi, Bursalı Tahir bey, Faik Reşat bey, hariciye memurlarından 
Mütercimi şehir Hüseyin Agâh bey, Şehbender zade Hilmi bey, Berut 
valisi İsmail Hakkı bey, Rum ulemasından Paspati efendi; Şurayı Devlet 
azasından ve Rum ulemasından Kara Teodiri paşa ve Krelidis Kostantini- 
dis ve İskender Hocı ve Aristofilidis efendiler, Ayandan Azaryan efendi, 
Kemani Tatyos efendi, tiyatrocu Manakyan efendi, Mahmut baba, 
tarihi İslâm mütercimi Rauf bey.

Müverrih ve riyazii şehir Şalih Zeki bey (2 temmuz 1335) dişçi Halit 
Şazi bey, Müverrih Ata bey, Roma sefiri Kâzım bey (15 Teşrinisani 1336) 
Hocam teşrifatçı ve esbak hariciye müsteşarı İsmail Cenani bey 
(14 Teşrinisani 1336) Maarif Nazırı maslûp Şükrü bey, Maliye Nazırı 
maslûp Cavit bey, Bereket zade 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, Rontkenci Vasıf bey, Doktor Asaf Derviş paşa, Süleyman 
paşa zade Sami bey, Bakü eşrafından Ziynelabidin Takiyef.

Ziya Gökalp bey (25 Teşrinievvel 1341) Reşat Fuat bey (12 Haziran 
1337) hadikatülmekâtip müdürü Bedretdin bey (1342) ateşin Türk 
muharriri Süleyman Nazif bey (6 kânunuevvel 1927) eczacı Mehmet 
Kâzım bey (1929) Kastamuni Mebusu İsmail Mahir efendi. Tabiyata dair 
bir çok tercüme ve telif sahibi Hüseyin Remzi bey 1927 [Darülşefaka- 
nın en büyük hamisi, yetimler babası bu zatdı]

Muharrir Abdullah Zühdü bey, tarih muallimlerinden mütekait binbaşı 
Zeki bey, Mektebi Mülkiye Müdürü Hüseyin Nazım bey (9 kânunuevvel 
1927) Darülmuallimin sabık muallimlerinden riyaziyeci Kenan bey (15 
kânunusani 1927) [Merhum nekadar sevimli ve çalışkan bir zatdı yazık]
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Meşhur hukukşinasımız elli sene evvel Fransada tahsil eden Osman bey 
{24 mart 1927) Galatasarayı esbak ders nazırı sarfı Arabi müellifi Cemil 
bey (mart 1929) hattat şehir, Rakım mukallidi Ömer Lütfü efendi (1928) 
tarihşinas Ali Reşat bey (Nisan 1929), eski Maarif müdürlerinden ve 
Erenköy Lissesi arkadaşlarından Hulûsi bey (Mayıs 1929, Ankarada 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 Nesrullah ve Beyoğlunda Raymon kütüphanelerinde satıldığını 
anladım. Zira gördüğüm bazı kitaplarda Fuat Hikmet mührü vardı. Bu 
kadar ucuz satacaklarına keşke vakfederek merhumun namını teyit 
etselerdi]. Kastamunide bana hocalık eden eski mebus Haşan bey 
(Mart 192p), telifat sahibi ve Ahmet Naim beyin pederi Mustafa Zihni 
paşa (Temmuz 1929), Darüşşefakada 52 sene muallimlik eden Hacı Mus
tafa efendi (Nisan 1929), Bakırköyünde İttihat mektebi sabık muallimle’ 
rinden ve o mektepte refiklerimden olup Konya Lisesi müdüriyetine 
tayin olunan Tahsin Nejat bey (Mart 1929, bu kibar dostumu kaybettiğim 
için pek mahzunum) Abdulhamit devri ricalinden Serasker Rıza paşa 
ile Ahmet Afif paşa ve Şehislâm Cemaleddin efendi birbirini müteakip 
vefat ettiler. İki evvelkisi Avrupada Nis şehrinde, Şeyhislâm Mısırda 
Remlede irtihal ettiler. Rıza ve Afif paşaların Avrupadan ve Cemaleddin 
efendinin Mısırdan cenazeleri İstanbula getirildi. Afif paşa zatî eşyasını 
yetim mekteplerine teberrü etmiş. Cenazesinde Darüleytamdan 100 kadar 
talebe bulundu. Rıza paşa Koca Mustafapaşa haziresinde, Cemaleddin 
efendi Fatihte Otlukçu yokuşunda medfundur.

Mabeyinci Arif bey (1926) Viyana sefiri Mahmut Nedim paşa, İstanbul 
gazetesi Fransızca mütercimlerinden Manas efendi (15 Kânûnusani 1927) 
Darüşşefakanin ilk mezunu Fahri bey (28 Şubat 1927) harita mektebi 
müdürü Şevki paşa (12 Mayıs 1927) üdebadan Ahmet Hikmet bey (20 
Mayıs 1927) ressam Avni Lifi] (3 Haziran 1927) Rükneddin bey 
{23 Teşrinievvel 1927) musiki üstadı İsmail Hakkı bey (12 Kânûnuevvel 
1927) Müşir Kâzım paşa (3 Kânunuevvel 1928) riyaziyeci Nadir bey 
(13 Kânunuevvel 1927) Münif paşa zade Celâl bey (12 Mart 1928) 
İstanbulun en ihtiyar erbabı kaleminden doksanlık bir muharrir, balıkhane 
nazın asbakı Ali Rıza bey (12 Mart 1928, eski hayatı en iyi bilen bu 
harikaya çok acıdım],

20
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Karagöz ressamı bahriye binbaşısı Baha bey (14 mart 1928)

Avukat Kadri bey, Kocabaş Arif bey, Askerî müzesi müdürü ve esbak 
merkez kumandanı Cevat bey, Muharrir Hüseyin Vassaf bey, Establiamire- 
müdiri esbakı Faik Paşa (22 Teşrinisani 1929) Bayezit dersiâmlarından 
Hacı Necip efendi (3 Teşrinisani 1929) Aziz yavrum muallim Nejat bey 
(11 Kânunuevvel 1929) Çamlıca lisesi müdürü Kemal Bey (29 Kânunu
evvel 1929) Kastamoni idadisinde okuduğum esnada (1316 • 1317) ted
risatından fevkalâde müstefid olduğum edebiyat hocası Reşit bey (Kânunu 

evvel 1929) Dostum Muallim Hacı Şevket bey (20 Şubat 1930) Büyük 

vatanperver Ahmet Rıza bey (26 Şubat 1930, Kandilli küçüksu kabristanın

da sırkâtibi Mustafa Paşa ile Recaî zade Ekrem bey arasında medfundur]^

Meşayihten ve mazınneden küçük Hüseyin efendi (Mart 1930).
İstanbul ve Boğaziçi ressamı şehiri Ali Rıza bey (2 Mart 1930) Ihti- 

falci tarihişinas Ziya bey (27 Mart 1930), A^dülhamit hanın baş kâtibi 
Cevat bey (Mayis 1932), Keçeci zade İzzet Fuat paşa (1926, Vefatın» 
birkaç sene sonra haber aldım.) Şeyhülmuharririn Mahmut Sadık bey 

(Ağustos 1930) Darüşşafaka hadimlerinden Evkaf nezareti esbak muavini 
Cemil bey (14 Teşrinisani 1930) Sarıyer eşrafından manevî pederim gibi 
sevdiğim Ataullah zade Ahmet bey (4 Teşrinisani 1930) darülfünunun 
sabık müderrislerinden, Avrupada Türk talebesi müfettişi İzzet Bey (Kâ* 

unnuevvel 1930, acıdım, pek çalışkandı.)

Dostum Bayezit türbedarı İbrahim efendi. (Kânunuevvel 1930)

1316 senesinde darülfünun ve 1310 dan itibaren Mektebi mül
kiye müdürü Recaî bey vefat etti. Ne zulumdurki Karacaahmette ailesine 
mahsus olup çiçekçi kahvesi hizasına müsadif aile haziresine gömdür
mediler. [Zulum değil. Ölüleri gömme kanunu icabı ve belde hıfzıssıhası 

muktezasıdır. O. E.]

Darülmualliminde 1328 - 1332 senelerinde arkadaşlık ettiğim Tıp 
fakültesi müdderislerinden rontken mutehassı doktor Şevki bey (8 Kâ

nunusani 1931) Muharrir ve müellif Halil Halit bey [30 Mart 1931. İngil- 

terede bulunduğu müddetçe Taymis gazetesinde Türklerle müslümanların 

hukukunu azam: derecede müdafaa etmiştir.]

Müşir Deli Fuat paşa [Türkçede «deli» cesu demektir. Ben merhu* 
mun cesaretine, üç şehit oğlunun yüksekliğine, daima sohbetile müşerref
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olduğum oğlu Esat Fuat beyefendinin millî ve islâmi faziletlerine meftu
num. Cenabı hak Esat beyi çok yaşatsın. Ve gıllügiş nedir bilmeyen 
mübarek ve temiz vicdanını bu memlekete nafi hizmetler ifasına muvaffak 
kılsın. Fuat paşa 103 yaşında, babası Incirköylü Haşan paşa 120 yaşın
da vefat etmiştir.]

Otuz sene evvel darülmuallimin kısmı alisinde sınıf refiklerinden 
Trabzonlu Faik bey (Mart 1931),Vatanperver Ahmet Rıza beyin hemşiresi 
Selma hanım (Şubat 1931).

Bezmialem hastahanesi baş doktoru Hacı Kemal bey [ 2 Haziran 1931 
İhtisasının derinliği Akil Muhtar bey tarafından edilen şahadetle sabittir. 
Vicdanındaki yüksekliğe gelince: mikyası yoktur.Fukaraya fevkelhad şefik 

bir hakimi alişan idi. Tedavi, ihya , iaşe ve terbiye eylediği 
insanlardan yüzü mütecaviz ihvanı cenazesini göz yaşlarile takip 
ettiler.]

[Cevdetin sena ettiği Hacı Kemal bey hakkında bende Şehremaneti 
mecmuasında uzun yazılar yazmış ve bir çok arkadaşlarının onun hakkın- 
daki yazılarını neşrettim. O. E.]

Sabık Hidiv Abbas paşanın annesi ebediyete göçtü.(Haziran 1931) Mer
hume ruhan pek asildi. Hayrat ve hasenatı çoktur. Kahire ve Istanbulda 
Bebek fukarası pek çok lutfunu görmüştür. Deveran gittikçe esafil ellerine 
geçiyor. İyiler yerlerine eşlerini bırakmamak şartiyle uful ediyorlar. Ne 
yazık! Merhume servetinin dörtte birini evlâtlarına, üçünü hayrata tahsis 
eylemiştir. Kahirede medresesi, hastahanesi vardır. Bezmialem ve Pertev 
niyal sultanlardan sonra şarkın en şefkatli kadını merhume idi.

Müze Hafızı kütübü tarihşinas Âli bey veremden altı ay ıztırap çekti. 
15 Temmuz 1931 çarşanba günü vefat etti. Ferdası perşenbe günü 
Ayasofyada kalabalık bir cemaatle namazını kıldık. Rumeli hisarına bele
diye kamyonile cenazesini götürdük, defninde dört hafız, üç mezarcı 
benimle yedi zat vardı. Darülfünundan tarih namına kimse bulunmadı.

Bedestanda mevcut türk antikacıları arasında istikameti, tecrübesi, 
vukufu ve kadim eşyayı temyiz ve teşhiste mahareti dolayısile hürmetimi 
celbeden Nizamettin bey yetmiş yaşlarında irtihal etti. (20 Temmuz 1931)

Tarihî silâhları, mühürleri, kupaları, kalemtraşları, hançleri merhum
dan iyi tanıyan bir türk tarihçisine rast gelmedim. Ziyama pek müteessi
rim. Merhumun sohbetlerinden şahsan da çok müstefit olmuştum. Allah 
gani gani rahmet eylesin.

Müsevî ulemasından Türkçeye, Arap ve Fars lisan ve edebiyatile
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Şark musikisine bihakkın vakıf hahambaşı Becerano efendinin irtihaline 
müteessirim. Mevlâ rahmet eyliye (15 Ağustos 1931)

Robert Kollejde iki sene arkadaşlık ettiğim Orhan Şemsettin bey 
mektepten ayrıldıktan sonra tayin edildiği Berlin sefareti müsteşarlığından 
mezunen Ankaraya gelmek üzere şömendöfere binerken sektei kalpten 
vefat etti (21 Kânunuevvel 1931) çok acıdım. Merhumun felsefî fikirleri 
pek taşkın idi. O cihetle aramızda gerginlik vardı. Fakat Allaha son 
derece mutekit bir vicdanı taşıması ve derin zekâs1 itibarile severim. 
Pederi meşhur süferadan ve mutasavvıflardan Şemsettin paşa idi. Ruh
larına rahmet olsun.

[Orhan Şemsettin bey Bahaî idi. Bu dinin vazii Bahaullaha ve son bahaî 
mümessili Abdülbaha Abbasa adeta tapınırdı. Cevdet ise halis muhlis bir 
müslümandı. Bahsettiği gerginlik bundan ileri gelir. Bahaîler; islâmiye- 
tin de müsevilik, hırıstıyanlık ve diğer semavî dinler gibi yapacağını 
yaptığını, rolünü oynadığını ve 1000 sene içinde artık mensuh dinler sıra
sına girerek tarihe karıştığını iddia ederler ve Ali Muhammed Bab ile Ba- 
haullahın fikirlerini son din olmak üzere ileriye sürerler. Bahaî Or
han Şemseddinle münevver fakat müteassıp bir müslüman olan Müderris 
Naim beyin bu mevzu etrafında birkaç muhavere ve münakaşasına ben
de şahit olmuştum ve Orhan Şemsettin ’i — din demek caizse — bu dinin 
hararetli bir taraftarı görmüştüm. Islâmiyete son derecede bağlı olan 
Cevdet’in ayni şiddetle bahailiğe taraftar olan Orhan Şemsettinle hem 
fikir olmasına elbette imkân olamazdı. Fakat Cevdet yine munsıfki başka 
meziyetlerinden b Ihassa Allahı tanıdığından dolayı Orhan Şemsettin’i 
hürmetle anıyor ve hatıra defterine yazıyor. O. E.]

Zeki Megamiz bey vefat etti. (5 Şubat 1932) Zeydan efendinin medeni
yeti islâmiye adındaki eserinin ölmez mütercimi bu zattır. Bu haysiyetle hiz

metinin nihayetsiz hürmetkârıyım. Gayri müslim olmasına rağmen islâmi- 
yete pek muhip idi. Meşrutiyetten sonra yapılan ilk Kuran tercümesi bu 
zatındır ve imzasızdır.

Ahmet Rasim bey; Heybeliadada vefat etti ( 22 Eylül 1932^ çok 
acıdım. Merhum; balıkhane nazırı Ali Rıza beyin başka şekilde bir naziri 
idi. Istanbulun muhtelif halk tabakalarını Rasim bey kadar tasvir etmiş 
bir edibimiz yoktur. İstanbulun son kırk senelik hayatı birgün yazılırsa 
Ahmet Rasim beyin yazılarına müracaattan asla müstağni kalınamıyacaktır.

İstibdattan meşrutiyete adındaki eserlerinde yaşayan bütün Istanbuldur. 
İçkiye iptilası merhumu son günlerde çok yıprattı.

Bugün mekteplerde olsaydım merhum namına konfranslar verir, 
yazılarından İstanbul hayatı tasvirlerine dair parçalar okurdum. Acaba 
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bir meraklı hoca bu lüzumu düşünüp vefatı günü veya haftası böyle bir 
şey yaptı mı? Ümit edelim; Ziya Gökalpın vefatında hükümetin icbarile 
harekete gelen talebe birliği yalancıktan nümayişler yaptı. Zavallı Rasim 
bey seni kim düşünecek?

Devlet bankası murakıbı Niyazi Asım bey vefat etti. (16 teşrinisani 1933) 
Merhumu severdim 1910 da ben Pariste iken fesli gezen ancak iki Türk 
gördüm, biri ben, öbürü merhumdu. Diğer bütün Türkler fesi bir zillet 
alâmeti, hicap vesilesi telâkki ederlerdi. Biz ikimiz millî alâmetimizle 
gezmeği şeref bilmiştik. Zavallı Niyazi bey! bakıyorum gittikçe namuslu 
dostlarım azalıyor. Böyle değerli insanları kaybetmek şahsım için de 
ne ıztırap.

Büyük çarşıda eski Türk yağlıkçılarından pek temiz kıyafeti ile 
ve pamuk gibi sakalile asalet ve temizlik heykelini teşkil eden Süleyman 
baba vefat eyledi. (Nisan 1934) Robert Kollej profesörlerinden Fişerin refi

kası Süleyman babanın temiz elbisesine hayrandı. Kendisini ara sıra zi
yafete çağırırdı.

* • *
Cevdet en son yazdığı hatıraya:«Şu son üç dört yıl içinde kaybettiğimiz 

İslâm-Türk ârifleriyle alimleri benim ruhumda çığlıklar koparmıştır»' Cüm- 
lesile başlayarak : «Sait Halim paşa, Istanbulun eski teşkilatile âileler ve 
âdetlerimizi en iyi bilen balıkhane nazırı Ali Rıza bey, müsteşriki meşhur 
Ahmet Zeki paşa, Efgan şahı Nadir han, Hüseyin Kâzım bey, miralay 
felahiye kahramanı aziz dostum Bekir Sami bey, mütekait Cenevre 
Şehbenderi Haydar bey, meşhur ressam Ali Rıza bey, Cenab Şahabettin 
bey, dayım maliye tarihi mütehassısı Nişli Mustafa efendi, Ahmet Naim 
bey, Rauf Yekta bey, Neyzen İhsan bey, musikişinas üstat Ali Rifat bey, 
Mahmut Muhtar paşa, Yusuf Akçura bey, doktor Süleyman Ethem bey 
İkdam sahibi Ahmet Cevdet bey, tarihçi ve esbak Trabzon Valisi Mehmet 
Galip bey, pek sevimli dostum Üniversite veznedarı Alâeddin bey»in 
adiarıaı sayıyor.

Görülüyor ki Cevdet ilim sevgisini yalnız Türklere, yalnız Türkiye 
içindeki Müslümanlara hasretmiyor, Mısıra, Efgana kadar götürüyor. Söze 
başlarken-lslâm kaydını ileri sürüşü de bunu gösterir. Hattâ daha ileri 
gidiyor, Viyanada Alman müsteşriki Kreliç öldüğü zaman Cumhu
riyetle neşrettiği bir makalede bu âlimin ölümüne de yanmış ve yakılmıştı 
Rahmetli Kreliç der giderdi.

Cevdet bunlardan kimisi için ruhumda çığlıklar kopardı gibi kısa
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mütalealar yürütmekle beraber bir çokları için uzun makaleler teşkil 
edecek derecede yazılar ve Naim bey gibileri için de risaleler yazmıştır, 
tkdamcı Cevdet bey için yazdığı makale Türkçülük tarihi bakımından 
faydalı sayılacak derecededir.

En doğrusu sözü yine Cevdete bırakmaktadır. Ölenleri hangi mezi
yetlerine göre takdir ettiğini yine onun ağzından işitmek lâzımdır.

Bakınız neler söylüyor, Bir kaç nümune de bundan alayım :

§ Abbas Halim paşa :

Şahsan tanımadığım fakat hayrata düşkünlüğünü yakınen bildiğim bu 
yüksek adam kânunsanî 1935-1350 nin 8 veya 9 unda Kahirede öldü. 
Merhum paşa Mısırda ve İstanbulda her sene bir çok fakirlerin ve zaval
lıların imdadına yetişir bir (Devletli) idi. Türk Şairi meşhur (Akif) onun 
sayesinde Mısırda rahat yüzü görmüş, yaşayor. Paşa Istanbulun küçükten 
beri âşıkı idi. Her yıl Yakacık ve Heybeli adadaki köşklerine gelir. Kâh 
orada, kâh burada dinlenirdi. Meclisi bütün şarkın eski kibar meclislerin
den bir örnekti. Beyendiği fazilet ve ilim adamlarından her birini birer 

vesile ile çağırtır, onlarla mübarek dakikalar geçirmeği severdi.

Mısrın bir çok zenginleri yazları Avrupada geçirdiği halde merhum 
Türk ve İslam camiasının pırlantasını teşkil eden İstanbulun Ada yamaç
larında, 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 görülen bir başkalık arze- 
derdi. Ne kadar yanarım ki şark epi zamandır ya mutaassıp, ya züppe 
doğurmaktataıdr ve paşa ayarında adamlar pek azdır. Biz o nevi insan

lara muhtacız ki şark ve garp harsını nefsinde birleştirmiş olsun.

§ Bugünkü gazeteler (9 şubat 1935-1350 Cumartesi) hacı Adil beyin 
vefatını haber verdiler. Cumhuriyet on, on beş satırlık bir tercümei halini 
yazmış, bu da bir şeydir. Yine bu gazete Müderris Ahmet Naim beyin 
vefatını «Mülga darülfünun 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 Adil 
beyin bir samimî dostu bunu yazmıştır.

Adil beyi son zamanlarda belidiye meclisine gelirken görürdüm. Beni 
tanımazdı. Ben onu iyi tanırdım. Her halde İttihat ve Terakki cemiyeti

nin en namuslu, rüşvet nedir bilmez, dürüst adamlarından biri idi.



— 311 —

Memleketin hakikaten hukukçu bir alimi olan Hac» Adil beyle değerli 
bir Türk dimağı kaybettik. İsviçre Kanunu Medenisini tetkik ve ondan 
natemam olarak tercüme edilen Kanunu Medenimizle mukayeseleri ve ze
kâsının inceliklerde bariz bir halde teşhirden sakınmadığı tercüme yan
lışlıkları onun değerli vukufunu ilerde gelecekler pek güzel ispat edecek
tir. Bu eserin unvanı (Türk Kanunu Medenisi Şerhi) gibi bir şeydir. Ki
tap bu dakikada yanımda değildir. İntibaımı yazdım.

Merhum nazariyatçı bir hukuk adamı değildi. Hem nazarî hem İlmî 
bir şahsiyet idi. Muhtelif memleketlerimizde memuriyet vermesi, Edirne 
valiliğinde bulunması, dahiliye nazırlığı yapması, Arnavutluğa seyyahatı 
nihayet Maltaya sürülenler arasında bulunması onda Şarkın hastalıklarına 
Garbın kemalatına iyice akıl erdirmiş olgun bir zekâ doğurmuştu. Istan- 
bulun en pürüzsüz, asîl ve teennili kelâm ve kemâl ashabından idi. Böy- 
leler gittikçe azalıyor, yerlerine asabî, müteheyyiç, acûl, sözlerini katra 
katra emdirmeği bilmez yetişmeler geliyor. Bu itibarla da Âdil beyin 
ziyama acırım.

Fransızca ve İngilizce hukuk müdevvenatını usanmak bilmez bir itti* 
rat ve intizamla okur, kavrayıcı zekâsile kavanin ve nazariyat ahkâmını 
etrafile teşrih ederdi. (Şer’iyat) ın muamelât ve ceza kısımlarından doğru 
mana çıkaracak derecede Arapçaya vukufu Âdil beye başka bir kemal 
daha izafe ediyordu.

Yaşım elliye bastı en aşağı otuz yaşımdan beri doğru görebiliyorum. 
Hele kırkımdan sonra daha etraflı, daha sekinetle düşünmeğe başladım. 
Ben hukuk mektebinin birinci sınıfında iken Adil bey son sınıfta idi. 
Hem hukuk müntesibi hem terbiyeşinas bir adam sıfatile ne kadar yana
rım ki Türkiye mekteplere hem Şark, hem Garp harsını hakkile aksettirir 
bir ayine mahiyetini bir asırdır veremedi.Her şeyin üç günde bir değiştiği 
bu zamanda ise öyle bir istikamet vermeğe imkân yoktur. Âdil beyi 

•Türk mektebi değil, Garp mektebi yetiştirmişti. Mevla ganî ganî rahmet 
eylesin.

§ Merhum Hüseyin Kâzım bey gibi Ali Rıfat bey de samimiyetine 

doyamadığım bir zat idi. İstanbulda sohbeti pek tatlı bir kaç zat tanırım ki 
çoğu rahmete kavuştular:

Sahib Molla bey, Büyük Haydar Molla, Ahmet Mitat efendi merhum, 
lar gibi. Cemil Molla, Necmeddin Molla, Feylesof Rıza 1 evfik, Hamdullah 
Suphi, Mazhar Osman beyler sağdılar.



— 312 —

Merhum 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. Konfe- 
ranscılıkta sesi, mevzuu idaresi, tasvirdeki kudreti bence ( numunelik ) 
idi. Okadar tatlı konferans verebilen yalnız Rıza Tevfik beydir. Ancak 
Yusuf beyin asil sesi onda da yoktur.

Rahmetli beni severdi. Çünkü Rusyalı olupta muallim mektebine 
gelen türk talebesinin en büyük hamisi bendim. O, bunu bilirdi. Sonra 
türk müesseselerini tetkike merakım ona teselli ve zevk verirdi. Nihayet 
hazinei evrakta tasnif heyeti reisi olmaklığım dolayısiyle tarihî sualle

rine verdiğim cevaplar ruhlarmızı kaynaştırdı.

Ben pek tuhaf bir adamım. Cenaze teşyi edilirken sigara içmeği, güle
rek konuşmağı hatta ebediyete götürülen zatın evsaf ve ahvalinden gayri 
maddeler üzerinde çene çalmağı bir türlü haysiyet ve hürmet umdelerde 
telif edemem. Hilâfında hareket edenlere çok kızarım. V_ içimden «be 
saygısızlar! madem ki ölene acımıyorsunuz, hatırasiyle muztarip değilsiniz 
niçin cenazeyi tahkire geldiniz» derim.

Bu cenazede bir çok lâubaliliklere rasgeldim. Akçura bir güneşdi» 
Batıyordu, biz eğleniyorduk. Şarkın okumuş münevver sınıfında bu 
saygısızlık pek aşikârdır. Avam sınıfında bu kadar lâubalilik görmemi- 

şimdir, demek ki okumuşlar ruhî zabıtasını kaybetmiştir.

§ Türk musikisi tarihi mütehassısı Rauf Yekta beyin ölümü (9 Kânunu 
sani 1935 - 1350) beni pek müteessir etti. Rahmetli ile ne kadar sevişir- 
dik. Rahmetlinin kızı değerli bir riyaziye hocası olan Tâlia Hanım 
Erenköy Lisesinde talebemdendi. Yekta bey ile irtibatım hem İlmî hem 
kızının hocası olmak dolayısiyleydi.

Yekta bey; türk mûsikisinin resmen lâğvı haberinden fevkalâde 
müteessir olmuş ve o acı ile yatağa düşmüştür.

Fransızca meşhur musiki kamusunda türk musikisi üzerine 120 sahifa- 
lık bir tetebbuu var ki eşsizdir. Kendisini tanıyan Süriye, Mısır ve 
Avrupa musiki müverrihleri her halde yanık makaleler yazacaklardır. 
Üç sene evvel Kahirede Mısır hükümdarının emrile toplanan musiki 

kongresinde türk ilmini ne mükemmel temsil etmişti.
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§ Muallim Mektebinde senelerce kâtiplik, Tıp Fakültesinde dahiliye 
müdürlüğü etmiş olan Alâaddin beyin (24 Kânûn 1934) ölümü dolayısiyle 

yazdığı yazıda : «... Alâeddin ben vefakârım. Pâk ruhuna her per-

şenbe günü Fatiha okurum. Aziz dostum ne çabuk ayrıldın! Ahfanî 

dünya! Ben ölüncede beni böyle arayıp anacaklar çıkacakmı yarabbi?» 

fıkralarını yazmıştır.

§ Bu gün Yeni Lise Müdürü, eskiden Muallim mektebi müdürü, bir 

zaman İstanbul Maarif müdürü (?) Ebulmuhsin Kemal bey böbreğindeki 

kanser hastalığından vefat etti. Acıdım. 1330 - 1334 tarihlerinde Muallim 

Mektebi Müdürlüğünü yaparken arasında bulunduğum talim heyetinin bir 
ferdi sıfatiyle hakkımda hayrihah davranan, idaresi orta çapta, fakat 

hayırhahlığında şüphem olmayan bu zat da ebediyete göçtü. (6 Teşrini" 

sani 1934) ben vefakârım. Bu dostlarımın hatırasını çabuk unutmam.

§ 1933 Kânunuevvel (Ramazan) ayında eski tasnif heyeti azasından 

sabıkan Londra sefareti imamı, mektebi hukuk mezunlarından İngilizce 

ve Arapçaya vukufiyle Mümtaz Hayreddin efendi vefat eyledi. Pek müte

essir oldum.

Bizim sarıklı hocalarmız arasında ecnebi dile aşına ancak iki kişiye 
rasgeldim. Biri bu zattır, diğeri Şevketi efendidir. Yazık.

Medrese tahsilinden sonra Robert Kolejde bir iki sene İngilizce 

öğrenerek Almanyaya giden ve üç yıl felsefe dersleri görüp şahadetname 

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. Islâmiyetin sosyalizm ile 

münasebetine ve İktisadî cidale karşı hükmüne dair yazdığı risale rahmete 

vesile olmakla beraber merhumun kudreti İlmiyesi bundan çok yüksekti. 

Bu risale o kudretle mütenasip değildir. Şevketi gerçi Alman ülemasın- 

dan (Ebnighaves) in pisikolojisini (ilimi ruh) ünvaniyle on yedi sene evvel 

lürkçeye tercümeye başlamış oniki forma kadar bastırmıştı. Fakat 

tercüme aynen olduğundan pek soğuktur. Lise talebesi katiyen anlaya

maz. Ah merhum şimdiki akıl ve tecrübesiyle yeniden tercüme etmeliydi.

§ 16 Haziran 1934 altmış yıldır Sahaflarda kitapçılık ederek eski
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devrin zengin ve nevadir meraklısı olan devlet adamlarına pek çok 
kitap ve nefayis satmış olan meşhur Nasrullah efendi vefat etti.

* * *

Garbı kemalâtile bana tanıtan Avrupalı bazı ulemâ, muharrir ve 
profesörlere cidden medyunum. Bunlar arasında eserlerinden istifade 
eylediğim ve doğru düşünmek yolunu öğrendiğim zatlardan maalesef 
şu büyük adamları son senelerde kaybettik .

İlmî tarih usullerini tanıtan! Lampreht, Ernest Lavis, Lakomp, Meyer, 
Vandal.

Psikolojide rehberim: Bine. Ribo.
Felsefe tarihi rehberim ! Pol Jane, Kuruva.
Halkiyat rehberim : Gaston Pari.
Tarih tedkikinde rehberlerim; Fütsle dö Kulanj,- Mono.
Cenabı Hakka imanımın fennen en büyük rehberleri: Flörnuva, Öyken, 

Spenser,Vilyam Ceymis, Butru,Bergson, Langluva, Leopold, Dölil, Giri
Şunlar pek çok sevdiğim ve eserlerini temamile takip ve mütalea 

eylediğim müsteşrıklar olup hem şarkı bana bir şarklıdan bin kere daha 
iyi tanıtmışlar, hem de şarkı tedkik etmenin metodlarını bana öğretmiş
lerdir : Silvester Dösasi, Bürnof, Katermer, Ernest Renan, Kazanova, 
Monte, Döpeke, Van Berhem, Hodas, Barbiye Dömeynar, Pave Dökortey, 
Sedillo, Sagliyo, Maspero, Şavan, Droin, Defremeri, Slan, Gotye,, Karra 
Dövo, Darenburg, Bloşe, Hüar, Ferran, Doğa, Masinyon, Darmesteter, Şefer.

Arkeoloğlardan: Huzey, Prot, Klermot, Gano.
İngiliz Müsteşriklerinden Nikolson, Bravn Margoliot, Biblograf Riyo, 

Arnold.
Hollanda müsteşriklerinden : Goye, Dozi, Hotsma.
Rus müsteşriklerinden, Radlof, Bartold, Rozen, Perrezin, Dozen.
Danimarka müsteşriklerinden! Tomsen, Hırıstensen.
Avusturya Macaristan ve Almanya müsteşriklerinden: Hammer Sare, 

Karabasek, Sahav, Nöldeke, Hartman, Kize, Mortman, Grot, Kreliç.

Vamberi, Konoş Gold ziher, Mesaroş, Riter, Perç Flügel, Vüsten- 
feld, Babinger, Teşner, Yakob, Çudi, Brokelman, Şark felsefesi müdderisi 
Horyen; Resaili ıhvanıssafa »mütercimi Ditrici; fihristci Ahlvart.

Arap müsteşriklerinden: Corci Zeydan, Şeyho , Salhanı, Lamnes, 
Alusî zade.

İran müsteşriklerinden: Muhammet bin Abdülvehap Kazvini (Çahar ma
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kale ve cihanküşa adındaki eserlerin Layden tabında gördüğüm mukad- 
demelerile âlimane haşiyelerine meftunum)

Türk müsteşriki: Muallim Kilisli Rifat (Ferhenkname ve evliya çelebi 
seyahatnamesi tahşiyesinde gösterdiği vukuf hayretbahştır.)

Haşiye:
1919 danbarı muhtelif milletlere mensup olan ve herbiri ruhumda 

yaşayan İlmî mürşitlerimin zayiatı maalesef artmağa başladı. Şimdi saya
cağım adamlar benim mefkûremi en çok terbiye eden üstadlardan idiler. Al
lah hepsine rahmet etsin. Bu senelerde hassaten pek yüksek müsteşrikler 
kaybettik: 1919 da Rus müsteşriki Radlof vefat etti. Bu zatın sayesinde 
dırki dokuz asırlık Kudatkobiliki öğrendim.

1922 - 1926 arasında birbirini müteakip müsteşrik Kleman Hüar 
müverrih Ernst Lavis, uluhiyet şinas filozof Butro ve Kamil Flamaryon 
hassaten hakimi ilahi profesör Flör Nuva ve 1926 da meşhur Bravn vefat 
ettiler. 1927 de Türkiyatçı DanimarkalI Tomson vefat etti.

Müteakiben Türkiyatçı Fon Lökok ve kânunusani 1931 de Eburreyhan’ın 
tâbi ve muhaşşisi Allâme Zahav ve bu şubatta Arabiyatşinas Nöldeke 
ebediyete göçtüler.

Şurasını ilâve edeyim ki ben kimseye benzemem. Milletime mensup 
olsun olmasın büyük ulemanın vefatında birkaç gün matem tutarım. Per- 
şenbe günleri akşamı ruhlarına Kuranikerim okurum. Çünkü rahmeti 
İlâhiye müslümana mahsus değildir. Oayri müslimlerde hakkı tanırlar. 
Allah rabbülmüslimin değil, rabbül’âlemindir. İşte bu zatların eserlerini 
karıştırırken vefat edenler varsa (artık kaybettik) diyerek ağlarım ve ta
lebeme de anlatırım. Ben büyük üstatlarımın matemini böyle duyarım.„

♦ * ♦
Bu hal ve hareketile, bu kadirşinaslığile Cevdet hakikaten hiç kimseye 

benzemiyor. Hele mutaassıplara asla!
Beni bu kitabı yazdırmıya sevkeden de işte Cevdetin bu meziyetidir. Ölen

lerle sağken bu kadar yakından ve candan meşgul olan bu adamın başka hiç 
bir hizmeti ve meziyeti olmasa bile yalnız bu hali 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! Cevdetin 
adı ve kitabı yaşadıkça satırları arasınd ki adım ve sahifaları içindeki 
resmim de kalacaktır. Bana da bu yeter, bu kadarcık bir sevinçte çok 
görülmez sanırım.



Cevdetin eserleri, makaleleri ve 
konferansları

Cevdet de birçok şark âlim ve mütefekkirleri gibi kendisinden umuldu
ğu ve beklendiği kadar eser yazmamıştır. Bunun için :

Evvelâ : Genç denilecek bir yaşta ölmüş olması; Saniyen: Ömrünün 
yıpratıcı mektep hocalıklarında ehemmiyetsiz dersleri okutmakla geçmiş 
bulunması; salisen: hastalığı; rabianî eserlerini neşredecek makam veya 
vasıta bulamayışı bellibaşlı 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 
kemal yaşından sonra bilhâssa son memuriyetleri olan Hazinei evrak ve 
kütüphaneler tasfiye heyetlerinde bulunduğu zamanlarda yazacaktı. Ne 
çare ki buna da ecel aman vermedi. Bu bakımdan Cevdetin eserlerini :

1 — Basılmış olan eserler; 2 — Basılmış olan makaleler, 3 — Bası- 
lamamış olan eserler, 4 — Yazılması tasarlanan eserler, 5 — Konferans
lar diye beşe ayırıp öylece tahlil ve tetkik etmek lâzımgelir.

1 — Cevdetin basılmış olan eserleri

I — Şahname: Şark İlyadası :

İstanbul-Necmi İstikbal Matbaası 1928 : 15 X 20 ebadında - 12 punto 
arap harfile. Sahifa; 88. Bunun 14 sahifası mukaddeme; 52 sahifası metnin 
bazı destanlarının izahı kalan 22 sahifasıda risalede geçen isimlere
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<lair küçük izahat başlığı altında 83 kelime veya madde h-kkmda 
tarihî ve edebî bir yazıdan ibarettir. Bu yazı alfabe sırasiyle dizilmiştir. 
Çok kısaa fakat çok olgun ve dolgun, aynı zamanda çok açık ifadelidir.

Cevdet; eseri tamamen basdıramamıştır. İki veya üç cüz’ü daha 
olacağı zannediliyordu.

Maarif Vekâleti lise talebesi için cihan edebiyatı şaheserlerinden 
bazı numuneler bastırmak istemiş ve o sırada Cevdete de bu eser 
yazdırılmış ise de bunu diğer eserler gibi Vekâlet: Devlet Matbaasında 
basmamış, Cevdet kendisi bastırmıştır. Liselere kabul edilip edilmediği 
de anlaşılamıyor. Bununla beraber edilmiş olsabile eserin basıldığı sene 
sonunda Türkiyede arap harfi terkedilmiş olduğu için o harfle basılan 
bu kitâp liselere kabul edilemezdi, ölümünün bininci senesi bütün dünya
nın iştirakiyle iki sene evvel tes’it edilen Firdevsî ile eseri hakkında bir 
hayli faideli malûmatı ihtiva eden mukaddemesinden bazı parçalar aşa 
ğıya nakledildi.

Ali Canip Hayat mecmuasında (Sayı 94) yazdığı bir makalede 
bu kitap için diyorki;

«Aziz dostum muallim M. Cevdet bey, Maarif Vekâletinin geçen sene" 
denberi neşretmekte olduğu “edebî broşür„ lere kıymetli bir zamime 
olmak üzere meşhur İran şairi (Firdevsî) in (Şahname) sini hülâsa ve 
bazı mühim destanlarını aynen tercüme etti, kendi hesabına bastırdı.

Fransız, Ingiliz, Alman lisanlarına da tercüme edilmiş olan bu cihan
şümul şöhreti haiz şaheser vaktiyle muhtelif tarihlerde, muhtelif adamlar 
tarafından türkçeyede tercüme edilmiştir.

Cevdet bey bilhassa lise talebesine dünya şaheserlerinin en yüksek
lerinden biri olan Şahname hakkında vazıh bir fikir vermek gayesini 
istihdaf etmiş, intihaplarını ona göre yapmış ve tercümelerini elhak 
yalnız sade değil, pek samimî, pek sanatkârane bir ifade ile ifa etmiştir. 
Türk çocukları Cevdet beyin esenle sade Şahname hakkında bir fikir 
hasıl etmiş olmıyacaklar, ayni zamanda güzel türkçenin bir modelini 
de göreceklerdir.

Muktedir muallim Şahanmeyi o suretle hülâsa etmiş ve tercüme 
ettiği parçaları o suretle intihap eylemiştirki bunu okuyan İran epopesinin 
heyeti umumiyesi hakkında vazih bir fikir edinmiş olur.

Aziz dostumu muvafakıyetinden dolayı tebrik ve eseri karilerime 
tavsiye ederken cihan şaheserlerinin nakli sırasında Firdevsinin bütün 
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garp alemincede meşhur olan ölmez eserinin tamam bir tercümesinin 
güzel türkçemize verilmesini temmenni eylerim.»

Talim ve terbiye dairesi reisi Ihsan Sungunun bu eser hakkındaki 
noktai nazarlarımda Cevdete yazmış olduğu bir mektubun şu fıkralarından 
öğreniyoruz :

“Neşir buyurmuş olduğunuz kıymettar risaleyi büyük bir şevk ve 
istifade ile okudum. Eser, feyyaz kudretinizden muntazar olduğu veç
hile — hakikaten hem âlimane ve hem muallimane olmuş. Min gayri 
haddin tebrik ederim. Böyle bir eser neşr buyurulmakla yalnız lise tale
besinin değil münevverlerimizden b’r çoğunun da ihtiyaçlarını tatmin 
buyurmuş oldunuz. Artık bizde de münevverler veya öyle geçinenler 
“Şahnamew denilince ne olduğunu anlıyacaklardır. »

Firdevsî ve eseri
Risalenin mukaddimesi

Şahname 24 fasla ayrılan (llyada) nın sekiz on misli büyükdür. 
Manzumdur. Altmış bin beyitten müteşekkildir. Yazan Firdevsidir, İranın 
(Tus) şehrindedir.

Bu yüksek sanatkâr, Sasaniyan hükümetinin (Yezdigirt) zamanında 
inkraziyle islâmiyetin teessüsüne kadar İranda geçen üç dört bin senelik 
vekayii dört devre ayırmış ve bunları muazzam destanlar şekline koymuştur!

Şahnamenin üçte ikisini Iranlılarla komşularının yani eski Türk, Hint, 
Çin, Efgan, Asurî, Ermeni, Rum ve Arap millet ve hükümetlerinin 
mücadeleleri işgal eder. Hele İran ve Turan muharebeleri eserde azamî 
hisseye maliktir.

Firdevsî, en büyük mahareti edebiyesini (İran - Turan) muharebelerini 
tasvirde göstermiştir.

Firdevsî, her edip ve hatta her müverrih gibi kendi memleketini, 
tranlıların davasını haklı çıkarmağa çalışır. Buda gayet tabiîdir. Düşman 
tarafında görülen meziyetleri mümkün mertebe küçük göstermek, İran 
topraklarında yetişen şehsuvarların cesaretini, zimamdarların siyasî 
kiyasetini medihte mübaleğa etmek millî mefahirin şan ve şöhretini 
yükseltmek adetidir. Eseri bu zaviyeden bakarak okumak, öyle düşünmek 
öyle hissetmek lâzımdır.

Edebiyatta hayal esasdır. Bununla beraber Şahnamede hayal, hakikati 
çok geçer. Vekayi ve eşhası, tabiî ve makul nisbetleri aşmayacak 
bir şekilde teşhir ve terkip noktainazarından llyada, Şahnameye faikdir. 
Dağ, taş, dere, deniz, orman, çayır, tarla, bayır, saray, köşk, ev, 
kulube, arslan, kaplan, dev, ejder... Tasvirlerinde, giriş çıkış, saldırış, 
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kaçış, duruş, öldürüş, inilti, feryat, ağlama, bağırma, cesaret, korkak
lık şefkat, kin ve ölüm sahnelerini yaşatmakta Firdevsî (Omiros)' 
kadar, tabiî ve realiste görünmez. Şahnamede bu tasvirler o kadar 
afakî değildir. Hadiseler göz önünde her vakit bariz tecessüm etmez. 
Tavsiflerdeki yeknasaklık ve ittırat göze batar. Tekerrürler çoktur. Ace- 

mane mübaleğaların katmerli numuneleri Şahnamededir.

Hususiyle Rüstem enmuzecini teşkil eden «kaplan, timsah, fil, arslan» 
gibi vasıflar o payede olmıyan diğer kahramanlarada arasıra 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. Firdevside 
bediî ölçüler, donmuş kalıplardır ve bunlar, «ok kirpikler, keman kaşlar, 
yılan zülüfler» mikyasından şaşmaz.

Fakat bütün bunlara rağmen Şahname, haşmetli kafiyelerde, zengin 
terkipleriyle kulaklarımızda «Darülelhan» yaratır. O sesler içinde (okların 
vızıltısı, kılıçların şakırtısı, gürzlerin çarpışması, atların kişnemesi, sipahi
lerin narası, davul ve boruların avazesi) duyulur. ..

O (Sihirli ahenk) dır ki bir değnek darbesiyle bütün kusurları hari- 
kulâde güzelleştiriyor. İnsan, manayı düşünmeden bile kelimelerin ve 
lehresan çağıltısı, iniltisi, haykırması arasında gaşy olup gidiyor.

Şahname, bu tesiri haiz olmasaydı kitabı mukaddesden sonra şarkta 
en yüksek mevkii kazanabilirmiydi? öyle olmasaydı garbın en selâhiyettar 
adamları tarafından müteaddit lisanlara tercüme edilir miydi? Kürrei arzın 
hic bir Darülfünunu yokdur ki cihan edebiyatının şah eserleri arasında 
Şahname ile İlyadaya birinci payeyi vermesin. Şahnamenin tercümesi, 
tetkik ve tahlili için Avrupa ve Amerikada lâakal seksen yıldır mesai 
sarfediliyor, intikatlar yapılıyor.

Şahnameyi nefis bir gül gibi koklamak için aslından okumak lâzım 
geldiğini, bütün muhallet eserler gibi onun da tercümede kuvvet ve 
haşmeti zail olduğunu teslim etmek zaruridir. Tercümeler, aslın ancak 
iskeletini teşhise yarar. (Can ve kevser) eserin kalbindedir ve bu ilâhı 
kevseri, Demavend ve Elbürz şahikalarını göğsünde barındıran Şahnamenin 
irtifaına yükselmeden içmek imkânı yoktur. Bununla beraber tercümeden 
de müstağni kalamayız; şu şartla ki tercümenin, yüz değil, astar demek 
olduğunu unutmıyarak! Bu küçük risalede mevcut parçalarda Şahname 
mısralarının lafzî tercümesinden ziyade meali nakledilmiş ve hâkimiyet,. 
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türk çeşnisine verilmiştir. Kelimeler; aynen nakledilse Türkçeye yabancı 
durur hele Şahnameyi aslından okuyamayan gençleri soğutur. Diyebilirim ki 
biz sahifelerimize Şahname terkiplerinin kâh lâfzını, kâh edasını, fakat her 
vakit havayı nesimisini akıtmağa çalıştık. Buda bir deneyiştir. Bakalım, 
Türk vicdanı bu tarzı nasıl bulacak? herhalde parçalarınızdaki kumaş 
Firdevsinin, renk türkündür.. Eserde daima intihap ve hülâsa usullerine 
müracaat ettik. Bu, mektep talebesi için daha faidelidir. Mütehassıslara 
gelince: onlar, bu nevi eserlerden müstağnidirler. Gençlere ise bir fikri 
umumî vermek için yapılan böyle «methal» lere çok muhtaçtırlar.

Firdevsî, Şahnamesini Mahmut Gaznevinin emrile .yazmıştır Dokuz 
asır evvel Efganistanda şanlı bir Türk Hükümeti kurmuş olan bu cesur, 
ilim ve edebiyat dostu hükümdar, bir veziri vasıtasiyle Firdevsiyi sarayı
na kabul etti. Asrın en büyük şairleri onu imtihan ettiler.

Firdevsî parlak bir muvaffakiyet kazandı, Mahmut Gaznevinin mütale' 
asına mahsus bir Şahname tahririne memur oldu. Sultan Mahmut, 
Şahnamenin her beytini bir miskal altın ile tediye etmek istedi. Altmış 
bin beyitten terekküp eden büyük eserin kıymeti maddiyesi bununla da 

anlaşılır.

Yazık ki eser, bittiği vakit kendisini ve hamisi olan veziri sevmiyen- 
lerin curnalile Firdevsî, gözden düşürülmek istendi, gümüş para hesabiyle 
ücretinin tesviyesine dair ferman çıkartıldı. Firdevsî, fevkalâde gücendi. 
Rivayete göre parayı şuna buna dağıttı. Otuz sene emek verdiği 
ve 400 senei hicriyesinde ikmal eylediği bu şah eserin bir iftira ile 
lekelenmesinden dolayı müteessir oldu. Kitabı aldı. Saraydan kaçdı ve 
gizlendi; sultandan müthiş surette intikam almak istedi. Kendisini ağır bir 

hicviye ile levm etti.

Bu hicviye de bir abidei edebiyedir. Mahmut Gaznevî çok vicdanlı 
olduğu için hicivden infial duymakla beraber şaire hak verdi. Muhalifle
rini fena halde tekdir etti. Firdevsiyi afetti ve tekrar davet için epey 
arattı. Fakat bulamadılar. Şair Mekkeye kadar gitti. Bir zaman sonra Şa
hnamenin altın hesabile ücreti, katırlara yükletilerek Tus daki hane
sine gönderildi. Ne hazin bir tecellidirki parayı teslime memur olanlar 
Tuşa bir kapıdan girerken Firdevsinin cenazeside şehrin öbür kepısından 
ebediyete naklediliyordu.

Bir rivayete göre paralar ailesine verilmiştir. Ailesi bununla şairin
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sağlığında istiğrak dakikaları geçirdiği, ilahi ilhamlar topladığı ulu ağaçlar 
aras:nda akan ırmağın bendini tamir ettirmiş, Firdevsinin ruhu için hayrat 
ve hasenat yaptırmıştır.

Her halde pek çok ilim ve sanat adamları gibi Firdevsî de, Türklerin 
himayesile yetişmiştir. Dünyanın en muazzam eserlerinden olan bu deha 
abidesi,-Türk parasına medyundur. Rivayete göre Firdevsiye sarayda 
mükemmel bir daire tahsis edilmişti. Bu dairede tarihî, esatiri birçok 
resimler, av ve cünbüş hatıraları, harp eslihası mevcut olduğu, Firdev
sinin bunlara bakarak coşkun neşideler yazdığı söylenir.

Hususile tenha bağlarda, zümrüdin kırlarda gezerek; çınarlar, serviler 
altında oturarak; suların çağıltısını, bülbüllerin ötüşünü dinliyerek des
tanlarını tanzim ettiği rivayet edilir.

Firdevsî, Şahnamede eski ihtiyarlardan birçok hikâyeler, destanlar, 
topladığını ve hatta bunları yenileştirdiğini kaydeder. Demek ki Alman 
musiki ve edebiyatı için köylerde seyahat ederek, ihtiyarları dinleyerek 
efsaneler ve şarkılar toplıyan (Grim) kardeşlerin şarkta piri, koca Fir- 
devsîdir. Firdevsî, yalnız İranda değil bütün şark • islâmda, hususile 
türk edebiyatında müessir olmuştur. Muharebe tasvirinde eşsiz bir üstat 
olan bu yüksek dahinin türk edipleri arasında muakkibi, Nef’idir. Fars ve 
Türk edebiyatına vakıf olanlar, Nef’inin Firdevsî huzurunda kat’iyyen 
mahcup olmayacağını teslim ederler. Sihirli ahenk, Nef’inin dehasile Türkün 

kalemine geçmiştir. Fikret beyin «Nef’i» sini okuyunuz Ziya paşada Nefi için
Bir harbi ederse vasfa ağaz
Güya işidir kulaklar avaz
Bir arbede, bir hücıımü çalâk 
Bir hançerü miğferli çekâçâk 

derki bir hakikattir.
Şahname, canlı ve tantanalı olduğu kadar sade uslûbu ile İranlılar- 

dan başka Türk, Arap, tekmil edebiyat muhiplerini de cezbetmiştir. Iran
da kahvecilere, çobanlara, ihtiyar kadınlara varıncaya kadar Şahanname 
destanları seyyardır. O yalnız yüksek tabakanın anladığı bir eser değildir. 
Münevverler kadar avamda ondan mütehassistir. Yani Firdevsî, birçok 
memleketlerde münevverlerle gayri münevverler arasında olan uçurumu 
doldurmuştur. Bu muvaffakiyet, şark ve garpta kaç muharrire, kaç hika
yeciye, kaç şaire müyesser olmuştur? İddia edilebilirki İran, yer yüzün
den kalksa Şahanname tek başına bir İran yaşatır. Parasile Şahannameyi 
vücude getirten türk aklı selimi eski terbiye mahfellerinde de bu kitaba 
pek büyük bir mevkii ihtiram ayırmıştı. Saraylarda, ekâbir konaklarında 
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okunurdu. Ayrıca (Şahnameciler) tutulurdu, Şahnamenin eski türk- 
çede tamam veya nakıs mutaaddit tercümeleri vardır. Bunlardan hariku
lade nefis üç nüsha, yıldız kütüphanesinde ve İstanbul fethinden evvel 
yazılan pek mühim bir tercümede fakirin kütüphanesindedir.

Yıldız tercümesi Şahnamenin ilk iki cildine mukabil gibidir. Piyasa 
kitaplarına hacmen kıyas edilince üç bin sahifeyi geçer. Bendeki tercüme 
ise filoloji itibarile pek mühimdir. Ancak birçok sahifeleri mahvolmuştur. 
Şahnamenin Farisî nüshalarında müruru zamanla farklar husule gelmiş
tir. Tercümelerinde de bu farklar görülmektedir. Birçok eksik, artık 
yerler vardır. Burada Firdevsî derecesinde haşmet ve tantana göstere
memekle beraber onunla boy ölçmek isteyen bir türk edibini kemali 
hürmetle selâmlamak isterim: uzun Firdevsi! İkinci Bayezit devrinde yeti
şen bu müthiş efsaneci Şahnameden daha büyük ve beynelmilel bir 
hikâyeler mecmuası yazmıştır ki (360) cilttir. Ve temamen 1 ürkçedir. On 
sene içinde birçok ciltlerini okuduğumuz bu muazzam eseri ayrı bir risale 
ile tahlil edeceğim. Acaba Türk illerinde okunan Rüstem, İskender, Şirin 
gibi Şahname destanlarının bizde emsali yok mudur? Firdevsinin icazı 
yalnız bizde değil, ilyada memleketi müstesna olarak dünyanın hemen hiç 
bir yerinde görülmez. Ancak bizde aşık denilen halk şairlerinin o kadar 
nefis destanları vardır ki münevverlerimizin onlardan ekseriya zevk alma
ması, ruhî bir hastalıktır; ve kablettetkik bir ikrah neticesidir. Halbuki 
bu destanlar, öz türkçedir, saftır, tabiidir, ve akıcı bir edaya maliktir; 
arabî, farisî terkiplerle yüklü ve sun i kasideler gibi değildir. Kastamo- 
nide, Bursada, Boluda aşık kahvelerinde dinlediğim türkçe şiirler arasında 
Plevne, Sivastopol, Eşkıya Lefter, Köroğlu destanlarından mütehassis 
olmamak imkânı yoktu.. Hele Kafkasyada, fevkalâde canlı inşatla Şah
nameden destan okuyanları senelerce dinledim ve Anadolu zekâsının 
Şahnameye sazla rekabet ettiğine kanaat getirdim. Herhalde tanbuıacı 
Osman Pehlivan gibi dinleyenleri gaşyeden saz erlerini bü türk milleti 
çok yetiştirdi. Bizim gibi askerî zaferlerin azamî zevkini tatmış, Iran 
Kafkasya, Arabistan, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Yunanistan top
raklarında tuğlar dikmiş kahraman bir millet muharrirlerinin Firdevsî 
ve Şahnameden ibret almaması, maziyi unutması, hayret ve esefle 
karşılanacak bir hadisedir. Macar müsteşriki «Konoş» un Tuna boyu 
türkleri arasında gezerken elde ettiği «Budin» şarkısı, ne nefis şeydir. 
Bizim bu gibi yüzlerle türkümüz, destanlarımızla (Keyhüsrev ve Daralar) 
derecesinde kudretli şahsiyetlerimiz yokmu idi? Viyana, Kanije, Kama-
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niçe, Yanıkkale, Ostergon, Zanta, Belgrat, Muhaç, Bosna, Prot, Şıpka, 
Sohum, Rodos, Girit, Erzurum, Tebriz... Ve nihayet Pilevne vakalarını 
tasvir eden askeri sazendelerle “Anadolu ve Rumeli ayanının kapılarını 
düğünlerini, avlarını, vuruşmalarını, ölümlerini, terennüm eden aşıkların 
destanları ne oldu? Ve sonra Çanakkale ve Sakarya... Niçin destansız 
kaldı?

(Grim), Alman muharrirlerde mekteplerinin istihdaf ettiği mazinin 
destanlarını cemetmekle Alman milletine büyük hizmet etmedi mi? Musiki 
dahisi (Vagner) Alman ediplerinin kıymet vermek istemedikleri masal 
destanlarını ihya etmedi mi? Ve bunlar, onların adesei zekâsinden geç- 
dikten sonra birer «Şehkâr» olmadılar mı? Daha evvel Ferdevsî başka 
türlü mü hareket etmişti?

Şahname, Türk kahramanlarını tesbit etmek suretile Türk tarih, 
esatir ve edebiyatına da yardım etmiştir. İran efkâr ve edebiyatına hiz
meti ise namütenahidir. Firdevsî: otuz sene emek sarfettim. Çok sıkıntı 
çektim. Fakat bu lisanla acemi dirilttim :

diyorki bununla ne kadar iftihar etse hakkıdır.
Oz milli dilile, yalnız farisî olarak iki yüz bini mütecaviz kelime 

kullanmak suretile Firdevsî, bu destanları yazmış, unutulan fars 
dilini bu sayede ihya etmiştir, bu ne müthiş iktidardır! Firdevsî mefahiri 
abideleri, kahramanları o kadar şaşalı bir üslûpla tasvir ederki okuyan 
bir gencin vatanperverlik hissiyatını coşturur. Bu da terbiyevî bir mezi
yettir. Bu bapta hiç bir eser ona makis olamaz. Şahname sabır ve 
sebatın da muazzam bir timsalidir. Otuz sene bir eser üzerinde çalışmak 
ne büyük iradedir. Firdevsî Şahnamenin sonunda şöyle söyleri

| Oin ve zekâ erbabı, vefatımdan sonra bana aferin Firdevs, diyecek
lerdir. Etrafa saçtığım edebî tohumlar sayesinde daima zindeyim, bana 
bundan böyle ölüm yoktur]; evet, ruhuna bin bir selâm koca Firdevsî

2 — Zamanımızda usulü inşa ve muabere :

İstanbul * Matbaai Ebuzziya 1925
15 X 20 eb’adında, sahifa 358
16 punto, Arap harfile, 200 sahifası inşa ve muhabere, 158 srhifası da 

ınşad ve tahrir nsmunelerini havidir.
Türkçenin Arabî ve Farisî terkip ve kelimelerden temizlendiği, Salta

nat ve meşrutiyet devirlerinin rütbe ve elkaplarının kaldırılmış olduğu
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Cumhuriyet devrinde herkese sade, kısa açık uslûbla yazılmış mektup, 
arzuhal, ilmühaber ve emsali yazı örneklerini göstermek maksadile İkbal 
kütüphanesi sahibi tarafından muallim Cevdete yazdırılmıştır Eeser 
esasen Ragıp Rıfkı tarafından yazılmağa başlanmış, tashih ve tadil 
edilmek ve sadeleştirilmek için Cevdete verilmiştir. Cevdet mahv ve 
isbat suretile bunu yeniden yazdığı gibi üç dört misli de ilâveler yap
mıştır. Nümunelerin altına icap 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 tomtıraklı yazarlar, Vezirlerden 
sadaka dilenir gibi dua ederlerdi. Milletin hakimiyeti 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 yzaılmak âdet olsun diye böyle açık ve sade 
nümuneler 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 dilile paşasına derdini böyle 
açık şekilde yazsın diye bu nümuneyi koyduk.» diyor.

Bu misalleri daha çoğaltmak mümkün ise de bu kitabın asıl kıymeti 
ikinci kısmındadır.

Cevdet kitabın ikinci kısmını âdeta bir intihabat mecmuası haline 
sokmuş ve okuyanların fikrini açacak, milliyet hissini yükseltecek ve 
kendisini heyecana ve gayrete getirecek parçalar seçmeği ve bunların 
icabeden yerlerinede kendi mütalealarını yazmağı ihmal etmemiştir. Ne 
türlü yazıları almış ve kendisi onlar üzerine ne gibi mütalealar yörütmüş 
olduğuna dair okuyuculara bir fikir verebilmek için Yakup kadrinin şu 
yazısını Aynen alıyorum •

Mevlûdu Şerif beni terbiye etti

Dün, Ayasofya, Beyazıt ve Şehzade camileri emsali görülmemiş bir 
cemaatle dolu idi. Kadın, erkek, çoluk çocuk binlerce müslüman, Eskişehir 
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önünde şehit düşen mübarek din ve kan kardeşlerinin ruhuna ithaf 
edilen mevlûdu şeriflere iştirak için fevç fevç bu maabide koşuyordu. 
Biz bu müheyyiç izdihamı yalnız Ayasofyade gördük, fakat diğerlerini 
görenlerde cami içlerinden avlulara taşacak kadar mehabetli cemaatlerden 
bahsediyorlar. Camilerinizdeki bu tezahürat bize eski zamanları hatırlattı. 
Dömeke, Golos ilah, zaferlerile tetevvüç eden (1898) Yunan seferinde de 
böyle sık sık camilerinizde içtimalar olurdu, şühedanın ruhuna mevlûtlar 
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 heyecanlermız yalnız dinî mahi
yette mütecelli idi. Bütün zaferlermiz birer mukaddes menkibe haline 
girerdi. Büyük kumandanlarınızın mnvaffakiyatını, şecaat ve şehametini 
ancak İlâhî bir tarzda teganni ederdik; içimizde hissettiğimiz manevî 
kuvvete, ruhanî inşiraha esrarengiz şeyler karışırdı. Bundan daha evelki 
zafer bayramlarınızı görmedim, bilmiyorum, fakat beyaz sakallı Abdül’ezel 
paşanın, yağız çehreli Ethem paşanin simalarile âdeta timsali bir mahiyet 
alan o gazamız, çocukluğumum en tatlı, en silinmez hatıralarından 
birisidir. Mensup olduğum milletin kuvvetine itimadı, mensup olduğum 
dinin hakikatine imani ilk defa olarak zannederim o zaman öğrendim. 
Ondan sonra gençliğimiz bir sürü nikbet ve mesaip arasında geçti, hiç 
bir iyi güngörmedik. Kalbe endişe, korku, şüphe ve nevmidi veren zehirli 
bir hava içinde kavrulup gittik. İçimizden bir çokları imanını temamile 

kaybetti; bazıları bir zillet ve rezilet batağı içinde boğulup gitti, kimimiz 
vahî zevkler ve süflî 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 doğuyorum. 
On yaşımdan otuz iki yaşıma kadar geçirdiğim meş um bir devrin bütün 
tesiratı ve bütün intibaatı birden bire üstümden siynliverdi; sanki bu 
devir bir kâbustu ve ben birden bire bu kâbustan uyanıyordum. 
Gençliğimi dolduran bütün o şüpheler, tereddütler imanın zayıf düştüğü 
o buhranlı anlar, bir takım sahte ve müfsit bilgilerden hasıl 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 

halas ve selâmet yolu, senelerberi özlediğim hakikat ne kadar yakınımda 
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imiş! Nafile yere nefes nefese bir çok mürşitlerin peşinde koştum; bir 
çok müncilerin yolunu bekledim, bir çok halaskarlara doğru ellermi 
uzattım, yıllarca istimdat ettim!

Rabbime bin kere hamdüsena olsun ki, dündenberi hakikat ve selâ
metin (bir cami ile bir cemaat) haricinde bulunmadığını biliyorum. Beş 
on senedir, garba uymak için açtığımız bütün o konfrans salonlarında 
halkı zorla topladığımız o miting meydanlarında görülen şeyler, işitilen 
sözler bir hocanın kıraat ettiği menkıbeden ve bu cemaatin sükûtu 
önünde bana ne kadar yavan, vahi göründüler. Meğer biz içinden 
çıktığımız hakiki âlemi bırakıp onun yanında (kitaplardan öğrenilmiş sun’i 
bir âlem) icad etmek istemişiz ve bu âlemde hakkı, selâmeti aramışız; 
hak ve selâmetin samimiyetinden, sıdkı hulûsundan mürekkep bir hava 
haricinde yaşayabileceğine zahip olmuşuz ve serhadlarmizde askerleriniz 
bizi «Allah ! Allah 1» nidalarile müdafaa ettiği sırada biz Allahtan başka 
şeylere inanmışız!

Dün ilk defa olarak kemali vuzuhla anladım ki, bizim on seneden 
beri bu halka yaptırmak istediğimiz şeyler, birer maymunluktan ibaretmiş. 
Niçin noktai azimetimiz bu (camiler) olmamış? Niçin bu (cemaati) bir 
soaak kalabalığı haline sokmağa çalışmışız? o cemaat ki bütün kuvvei 
camiasını dininden alıyor, o cemaat ki koca bir ümmetin bir kısmıdır ve 
evi, barkı, yurdu, vatanı «cami» dir. Başı sıkıya gelince koşup sığındı
ğı, kalbi inşiraha mazhar olunca gidip toplandığı bir «cami» dir. O, ne 
millî kulüplerde, ne harsı konfrans salonlarında, ne de siyasî miting 
meydanlarında burada hissettiği emniyeti, huzuru, munisliği bulabilir.

Münevverlermiz halk mefhumunu (garp alemine göre) anladıkları için 
bizim halkı da (garpteki teşkilât usullerine göre) sevk ve idare etmeği 
düşünüyorlar ve bu yolda yapılan tecrübelerin neticesizliğini müşahede 
edince onu (atıl; müteassıp; kabiliyetsiz bir kütle) telâkki eylemek 
mecburiyetinde kalıyorlar. Halbuki halk bu münevverlerden müteşekkil 
sınıfın ika ettiği (sun’î alafıranga) muhitin halicinde (kendine göre haya
tını) yaşıyor. Bu hayat ise derunî bir vecit ile daima müteyakkızdır. 
Heyecanlarını, kederlerini, meserretlerini, öfke ve inşirahını göstermek 
için bizim muavenetimize arzı ihtiyaç etmiyor; bizim bulduğumuz vasıta
ların ona lüzumu yoktur. Çünkü onun kendine göre sevaiki olduğu gibi 
kendine göre vasıtaları da vardır. Netekim dün münevverlerinizden hiç 
birinin haberi olmaksızın camilermizde vuku bulan içtimalaı böyle kendi- 
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liginden olmuş, böyle teşviksiz, teşkilâtsız, sırf halkın - ümmetin diye
cektim - ruhî sevaikiyle insiyaki bir surette vuku bulmuştur.

Dün ilk defa olarak cahil ve atıl bir kütle telâkki ettiğimiz halk, 
memleketin münevverlerine bazı ulvî hakikatların sırrını öğretti. Bunlardan 
biri (kalbin akıldan üstün olduğudur.) İkincisi (sıdık ve hulûs, iman ve 
itikat haricinde necat yolu bulunmadığıdır.) Üçüncüsü (millet ile ümmet 
mefhumlarım birbirinden ayırmamak lâzım) geldiğidir. 8 Nisan 1337

Yakup Kadi

Cevdetin mütalâası

Yakup Kadri beyin bu makalesi nefis, pâk bir yazı nümü- 
nesidir. İhtiva ettiği hisler nezihtir. Sıcaktır, eridicidir. Fakat fikirle
rinden bir ikisi yanlıştır. Yahut bizce yanlış anlaşılacak derecede kesdir- 
me ve ihtiyatsız kaçmıştır. Doğru ve yanlış cihetleri ayıralım:

1 — Halkın ruhunu biz okumuşlar anlamamışız ilah., işte bu doğru. 
Bizde okuyanlar ekseriya halkı sevmez ve içine karışmaz ki tetkike 
muvaffak olsun kablettedkik (şöyledir böyledir) diye hüküm verir, gider. 
Kanunlarınızın çoğu halkın ruhuna ve maişetine uygun değildir. Zira halk 
içine girilerek yapılan tetkiklere değil masa başı hükümlerine müstenittir, 
Müşahedelerden ve maşerî tecrübelerden kuvvet almamıştır, Halkın 
ruhunu anlamak için bazı doktorlar gibi halk içine karışıp tetebüat yapmalı. 
Gerçi vaızlar, imamlar, şehler, halk ile en çok temastadırlar. Fakat 
maateessüf halkı pek az nurlandırabilirler. Fikirleri uyutucu ve usulleri 
fenadır. Binaenaleyh bu kısmın da halk üzerinde tesiri pek hayirkâr 
değildir. İstisnaları azdır.

2 — Niçin camilerden başlayarak teşkilât yapmamışız ..?
Evet, öyle olmalıydı. Fakat bu teşkilâtı iki kişim münevverler 

yapabilirdi. Birincisi: Cami memurları (hatipler, müderrisler, müezzinler, 
kayyumlar, İmamlar, vaizler İkincisi: sivil münevverler (muallimler, 
muharrirler..) Halbuki birinciler yalnız ahret işlerine ehemmiyet verirler. 
Halkı yalnız bu noktada bağlıyabilmişlerdir. Şüphesiz bu da bir kuvvettir 
ve büyük bir kuvvettir. Fakat maalesef hiç kâfi değildir.

Avrupa papasları din ve dünya rehberliği yaparlar. Bizimkiler ise 
dünyanın medeniyet işlerinden: İlmî, sıhhî, ziraî, ticarî, sınaî teşkilâtından 
habersizdirler. Halkı uyandıracak sade türkçe nutuklar, türkçe açık hut
beler, İçtimaî vaizler, gece dersleri tertibi onların elinden gelmiş midir?
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Camilerin içinde, dışında, ufak tefek sıhhî tertibat ve teşkilât yapmağa 
akıl erdirmişler midir? Mensup oldukları zümrelerle camia merbut semt
lerin yetimlerini, körlerini, dullarını, çocuklarını yaşatacak sandıklar ve 
anbarlar teşkil etmişler midir? Garp ruhanilerinin bu baptaki neşriyatına- 
benzer bir şeyleri var mıdır? Dünyanın en zengin evkafı onlarin ve onlara 
benzeyen eski babı meşihat ricalinin ellerinde olduğu halde bu sayılan 
medenî işler nevinden neler yapabilmişlerdir? Yüz yıldır yalnız Hayrı 
efendi merhummu bu işe memur oldu?

Demek mübarek camilerimiz; terbiye teşkilâtımızın mihveri olmak 
lâzım iken son zamanlarda olamamış. Sebebi de buralara resmen bakan 
adamların ne halkı, ne okumuşları İçtimaî bir terbiye ve teşkilâta bağlı- 
yamamalarıdır. Fakat papaslar böyle değildir. (Vaymsi) teşkilâtı ruhani- 
yesini idare edenler, her iki tarafı da pekâla birleştirmişlerdir.

Sivil münevverlere (muharrirler, muallimler ilh..) gelince: bunlar da 
cami ve halk haricinde, sun’i bir alem kurmuşlardır. İşte Yakup Kadri 
beyin meydana koyduğu bir hakikat daha. Evet, bu kısım okumuşlar 
halk ile uğraşmaktan kaçmışlardır. Ne onlar halkı sevmiş, ne halk onları. 
Demek ki cami etrafında halk ile asrî vasıtalar içinde birleşmeğe bu 
taraftanda himmet eden olmamıştır.

3 — Münevverlerimiz halk mefhumunu garp ilmine göre anladıkları 
için bizim halkı da garpteki teşkilât usullerine göre sevk ve idare etme
ği düşünüyorlar, ilh ve muvaffak olamıyorlarmış. Hayır. Bizde az çok 
münevver olanlar dört kısımdır: askerî erkân, tıp mensupları, medreseliler, 
sivil okumuşlar.

Askerî kumandanları ordu terbiyesinin garp usullerine göre olması 
lüzumunu anladıkları zamandan beri Türk ordusu canlanmıştır. Avrupa 
metodile mücehhez arslan ümeramızın, zabitlerimizin garp teşkilâtını Türk 
ruhuna ne iyi uydurdukları son şanlı zaferle bir kat daha sabit olmuştur. 
Çünkü garp usulleri, çok fennî, çok tecrübî şeylerdir. İyi anlamak ve iyi 
tatbik etmek şartile pek mühim semereler vermiştir ve verir. Tıp men
supları sayesinde türk tababeti garp usullerini aldı. Isbata hacet yok: 
çok iyi oldu. Medreselilere geçelim: Garp usullerini hiç bir noktada alma
dılar. Hayri efendi merhumegelinceye kadar kimse asrî teşkilâtı istemedi. 
Medreseliler, garp alemine göre millet terbiyesi, tedris usulü, teşkilâtı 
medeniye ihdası vasıtalarını bemimsemek isteselerdi halk ne kadar tenevvür 
ederdi. İktam sahibi Ahmet Cevdet bey Avrupada on üç sene süren
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müşahedelerini yazdı. Bizde bizzat görmüşüzdürki Avrupa ruhanileri hem 
dinî, hem fennî, ziraî, ticarî, sıhhî teşkilât yapıyorlar, onların usulleri 
serapa asridir. Onun içindir ki halkı da, okumüşlardı (mabet) etrafına 
toplıyabiliyorlar.

Bizde beş mektepli, üç doktor, birkaç zabit ruhunu cezbedebilen 
mütefennin, beliğ;, güzel yazar hatip ve vaızlar tanırmısınız?

İnsanlar kolay bağlanmaz!..
Sivil okumuşlara geçelim: Yakup Kadri beyin bunda çok hakkı var. 

Şu kadar ki bu kısım münevverlerimiz halkı garp ilmine göre, garp 
usullerine göre sevk ve idare etmeği düşünmiyorlar değil. Zira sivil oku
muşlar arasında Avrupada ziraat tahsil eden, ticaret diploması alan, 
fabrikalarda çalışan, çocuk terbiyesi usullerini takip eden adamlar azçok 
vardır. Fakat halk ruhu, halk terbiyesi usulü, halk teşkilâtı nedir? 
Bu derin bahisleri, sanatları amelî ve nazarî görgülerle tamik eden bir 
tek sivil meslek adamımız yoktur. Sivillerin halk terbiyesi namına söy
ledikleri, yazdıkları hep [derme çatma, nazarî, na tamam, mesruk) şey
lerdir: halk terbiyesi bizde gaip usullerine göre yapılıyor da semere 
vermiyor değil. O usulleri senelerce Avrupada (hele İsviçrede, Ingiltere- 
de, Iskandinavyada, Amerikada] görerek burada tatbik etmek isteyen 
yok da onun için semere görülmiyor. Yarım ilim insanı dinden eder, 
Yarım tıp da candan derler. O halde garp usullerini kabahatli çıkarmayalim 
Onları öğrenmeyen ve öğrenmediği halde bilir görünen, o mefhumu mas- 
karalaştıranlara kızalım. Bizde garp ilmine, garp metodlarına göre halk 
terbiyesi nasıl olur? Bunu Ahmet Cevdet beyden başka haber veren ne 
bir muallim, ne bir medreseli veya mektepli adam yoktur. Netice: Kaba
hat garp usullerinde değil bizim usulsüzlüğümüzdedir. (Millet ile (ümmet) 
mefhumunu birbirinden ayırmamak lâzım geldiği meselesinde Yakup bey 
çok doğru düşünüyor. Eğer (Garp usulile terbiye) ye bihakkın akıl erdir- 
seydik bu meselede pek güzel bir muvazene ile halledilebilirdi ve yinede 
edilebilir, bize hem millî terbiye, hem ümmet terbiyesi, hem garp ter
biyesi lâzımdır.

* * ♦
İşte eser, işte Cevdet. Yakup Kadrinin sonuna kadar ve bugün bile 

burada yürüttüğü fikirlerde sebat edip etmediğini meselâ şimdi yeni harf
lerle basılnn şu yazının altına imzasını atıp atmıyacağını bilmem. Fakat 
şunu iyi bilir ve bildirirdim ki Cevdet bu dünyaya gözünü kapadığı za
mana kadar bu kanaati ve bu imanını taşıyordu.
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3 — Askerî din dersleri :

İstanbul - Yeni Matbaa 1928;
15x20 ebadında; 240 sahife. 12 • 16 punto. Arap harfile.

Bu eserin tuhaf bir macerası ve Cevdetin büyük bir talisizliği 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 talimatnamesine göre 188 lira 
ikramiye verilmiş; eserinden ordu için 5000 nüshanın alınacağı bildirilmiş, 
isterse askerî matbaada, isterse başka matbaada bastırsın, ancak kâğı
dının askerî matbaaca verilmesi de kararlaştırılmıştır. Cevdet kitabı hariçte 
bastırmağı muvafık görmüş, bu sefer ancak 3000 nüshanın kâğıdını ver
mişler ve basıldıktan sonra da harf inkılâbı dolayısile 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 3000 adedinin yalnız kâğıdını vererek, işini 
gördü. Kalan 2000 eser satılsaydı masrafımı çıkarır, birazda meşru kâr 
ederdim, yazık kitaplarım böyle kaldı, ve ben iki senedir borç ödiyo
rum. İnsafla okuyan görür. Bu eser böyle imha edilmeğe lâyık mı idi?» Diyor.

Kitap; kırk derse taksim olunmuş. O zamana kadar mekteplerde okunan 
din dersleri gibi, yahut halkın okumakta olduğu ilmihal ve akait kitapları 
şeklinde değil, büsbütün başka bir vadide. Dinî bahisler arasına, hayat
tan alınmış parçalar, hadiseler, fıkralar, hatıralar, fennî ve İlmî — fakat pek 
sade ve açık — bahisler sokuşturulmuş. Cevdetin halkla temasının, halk ta
bakası arasına sokulup ruhî ve İçtimaî tetkikler yapmış olmasının tesiri bu 
eserde pek açık görülüyor. Umumî harpte darülmualliminin askerî basma
hane oluşu Cevdet için askerlerle teması temin ederek tükenmez bir hazine 
elde etmiştir, neferlerle neler konuşmuş, onlardan neler öğrenmiş, yanlış
larını nasıl tashih etmiş, işte onları hep bu eserde görüyoruz.

Şu kadar ki münderecati biraz dağınık gibi görünüyor. Sonuna sırf kıraat 
gibi okunmak için bazı parçalarda eklemiş. Bence bu eseri az okumuş 
askerlerle çocuklardan ziyade çok okumuş münevver geçinenler ve bilhassa din 
kisvesine bürünmüş hocalar bir değil birkaç defa okumalıdırlar. Kitapların 
okuyupta anlıyamadıkları ve hazmedememiş oldukları dinî bahisleri
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ağır mevzuları Cevdet halk seviyesine inerek ne güzel, ne canı sık- 
mıyacak, ağırlığını hissettirmiyecek derecede anlatmış görsünler. İşte 

size numune olmak üzere bir bahsini alıyorum:

Müslümanlık ve para

Evet müslümanlık, iman ile başlar, fakat para ile yaşar. Bizim ata
larımız zengin iken İslâm ve türk medeniyetinin her bir parçası ne kadar 

kuvvetli idi! bakın :

— İslâmiyet evvelâ temizliği şart koymuştur değilmi? Peki . Fakat 
zengin olmadan bu vazifeyi tamamile yapmak kabil mi? Bol ve güzel 
çeşmeler — iyi su yolları — kuvvetli su hazîneleri - temiz çamaşırlar, 
temiz urbalar; temiz abdeshaneler, temiz hanlar, temiz mektepler az 
paramı ister?

— Namaz, vazifedir değil mi? Bu, (Mescit) ister, (cami) ister. Mescit
ler, camiler her yerde yapılmak için milyonlarca para lâzım. Sonra iyi 
vaizler lâzım değil mi? Zenginlik olmazsa İslâmiyet’in 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 tedarik edilebilir mi?

— Dinimiz, okumağı emreder değil mi? Fakat okumak için binlerle 
mektep, binlerle hoca, yüz binlerle kitap lâzımdır. Parasız bunlar nereden 
bulunacak?

— Dinimiz, askerlik vazifesini farz kılmıştır. Değil mi? Bu vazife, yüz- 
binlerce tüfek, kılıç, süngü, top ve hele şimdi ayrıca tayyareler, tahtel
bahirler, envai zırhlılar ister. Milyonlarca fişenk, yüzlerle kale, istihkâm 
kışla, tabya ister. Yüz binlerle nefer ve zabit ister. Gördün mü paranın 
dinde tesirini? Anladınmı ki yalnız namaz ve oruçla iş bitmez ve mede
niyet 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 mahke
meler kurmak, adaletli hâkimler bulmak kabil mi?
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Memlekete bak. Nereye gitsen eski çeşmeler görürsün, su haznele
rine, terazilerine rasgelirsin. Hele şu ulu ve güzel camilere bak: Nedir o 
Süleymaniye, nedir o Edirnedeki Selimiye, nedir o Bursadaki Yeşil cami? 
bunlar yapılmak için ne milyonlar gitmiş...

Eski kâgir medreselere bak. Her biri kaç yüz bin liraya yapılmıştır?
İstanbul kütüphanelerini dolaşanlar bilirler: hayrat sahipleri bu millete 

kaç yüz bin liralık kitaplar bırakmışlar. O kitaplardan bazılarının yalnız 
ciltleri iki, üç bin liralıktır.

Evkaf müzesini gez: Bak kaç yüz bin liralık cami halısı, seccadesi^ 
kandili, şamdanı, sedef çekmeceleri var.

Nereye gitsen bir çok vakıf mektepler, bir çok hammamlar görürsün. 
İşte bunları hep eski zengin müslümanlar yaptırmış ve millete bırakmış

tır. Yani İslâmiyet’i para ile beraber götürenlerdir ki bu memleketi me
denî yapmışlardır.

Bu hayrat sahipleri bu paraları nereden buluyorlardı? dersen işte 
cevabım:

Bu paralar «yerli san’atlar» dan kazanılırdır. Avrupa eşyası Türkiye- 
ye girmeden evvel her şeyi biz kendimiz yapardık. Onun için Türk es
nafının her biri çok zengin idiler:

Eski kılıççılar, okçular, tüfekçiler. Hokkacılar, mürekkepciler, kâğıt
çılar, hattatlar - Çadırcılar, bezciler, yelkenciler, halatçılar - Uncular,, 
üzümcüler- limoncular, balcılar, şekerciler - Dericiler, ayakkabıcılar, çizme
ciler ■ Çömlekçiler, kadifeciler, kürkçüler, iplikciler, ipekçiler, dokumacı
lar, çuhacılar, kaytancılar - Mumcular, yağcılar, fitilciler - Marangozlar,, 
ıtriyatçılar.,.

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 ke
sesinde kalırdı. Dışarıya çıkmaz, frenklerin kesesine akmazdı.

Yetmiş, seksen yıldır Avrupa vapurları, sömöndüferleri Türkiyeye gir
di. Arkası sıra bütün Avrupa eşyası sökün etti. Ev\ela saraylar bizim 
eşyamızı beyenmemeğe başladılar. Derken sarayı taklit eden memurlar 
Türk eşyasını attılar. Evlerimiz gitgide yerli eşyayı bıraktı: Avrupa 

malı almağa başladı.

Yeni Avrupa silahlarını, toplarını burada tamamile yapmağı öğrenmedik
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Onun için onlara ayrıca milyonlar vererek almağa başladık. Bütün silah
çılarımız iflas etti. Eski süvari atlarını hep yerliler yetiştirirdi. Onları da 
Macaristandan almağa başladık. Atlarımızın itibarı kalmadı. Soyu bozul
du. Ne iyi cins ineklerimiz, tavuklarımız var idi. Yerlerini hep Avrupa- 
dan gelenler tuttu .Çadırları, yelkenleri, ipleri, çivileri Avrupadan almağa 
başladık. Artık çadırcılar, yelkenciler, ipçiler, çiviciler kalmadı.

Sarayların, konakların eşyasını evvelce yerli ustalar yapardı. Onları 
da bıraktık.

Milyonlarla halk mum yakarlardı. Yüzlerle mumhaneler var idi. 
Yapanlar yerli idi. Avrupadan ispeımeçet gelince bizimkiler battı. Der
ken lamba icat olundu. Onu yapmağı öğrenmedik Lambaya lazım olan (gaz 
yağı) içtn ayrıca milyonlar vermeğe mecbur olduk. Evet, şu gaz yağı için 
hala her sene kaç milyon veriyoruz, düşün.

Sonra bütün saraylarda, konaklarda, evlerde yerli gömlekler, mendil
ler, gecelikler, kürkler, kumaşlar, bezler, elbiseler kullanılırdı. Bunlar 
terkedıldi; binlerce san’atkâr açıkta kaldı.

Tereyağını bile Avrupadan almağa başladık. Hele İstanbul, buğdayı, 
onu da Avrupadan getirtmeğe başladı.

Bütün zenğin Türk esnafı battı. Aileler söndü. Keseler boşaldı ve 
seksen senede hemen hiç bir Türk san’atı kalmadı; memleket çini çıplak 
soyuldu.

Hele muharebeler bu felâketlerin üstüne tüy dikti. Elhhmdülillah Sa
karya zaferi, millete yeni can verdi. Hükümetimiz şimdi şömendüferler 
yaptırıyor, lürkiyeye yeni ziraat aletleri getirtiyor, önümüz açıktır. Ça
lış kazan.

Çok şükür. I ürkler bugün İslâm hükümetlerinin en kuvvetlisidir? Çün
kü ordusuna, memurlarına, mahkemelerina hiçbir Avrupa devleti karışmaz.

Bu nimete irişen bir millet çalışırsa ve Avrupa sanatlarını öğrenirse 
neler yapmaz.

♦ * ♦
İşte görüyorsunuz: Cevdet söze nasıl başladı ve nasıl bitirdi; işi zen

ginliğe, çalışmağa getirdi, eskiden çok çalışıldığı yerlî sanatlar ve 
san’atkârlar rağbette olduğu için memleket zengin oldu, din de 
bu zenginlik sayesinde yükseldi dedi ve askerleri çalışmağa, zengin 
olmağa ve dolayısile hem kendisini hem dini yükselmeğe teşvik 
etti. Asri din dersleri kitabı da böyle yazılır. Halbuki başka din kitabı 
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yazanlar ve va’zedenler ( HL j 4À-* L\|l yani dünya bir İaşedir, onu 

isteyenler köpektir) diyerek halkı dünyadan, çalışıp zengin olmaktan 
soğutuyorlar ve bir lokma, bir hırka ile iktifayı tavsiye ediyorlardı. Hele: 
«yalnız namaz ve oruçla iş bitmez ve medeniyet yürümez, onları bile 
bihakkin 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 
alimler tarafından yazılmıştır. Birisi Aksekili Ahmet Hamdinin (Askere 
din dersleri), öteki Üryanî zade Vahidin (Asker ilmihali) dir. Mukayese 
için bunlarda gözden geçirilmelidir.

Bu yazının bence bir tek eksiği var: Faizden ve bunun haram veya- 
helâl telâkkisinden bilhassa para biriktirmekten bahsederek sonnnda millî 
bankalara da temas etmeli ve paraların topraklara gömülmiyerek millî 
bankalara yatırılmasına askerleri teşvik etmeli idi.

4 — tbni Batutaya zeyl:
İstanbul — Kurtuluş Matbaası 1932. 15x20 ebadında Sahife: 450.

16 puntu arap harfiyle ve Arapça - Türkçe. Eserin arapça adı:

Eserin fransızca adı :
L éducation et l’organisation des genss administratif et industriels dir.

Kendisi eserin mukaddemesinde bunu şöyle anlatır:

J/ jLb öz* J ji* l— 4*' Âİl-JI o-1* J 3
\j 3^ 3 jEatl 41* Jl-s» UJl 14 A o C.A I

4^^’ 4»^ ¿Jİ '43? ¿yu bjjjl j l-i.Cj „'■^*3

¿y* »^,3 I jl«j d*’ b« S3'^ 31411 14* 3
. ;Oı jı ;^ji >T

«Bu kitabı Arapça yazışımın sebebi; fazıl ve alim Mağribi seyyah 
İbni Batutanm Türk ahilerinin faziletlerin Arap diliyle yazmış olmasına 
karşı minnet ve şükran göstermek ve birde bu fazıl seyyahın eseri İran, 
Türkistan, Süriye, Mısır ve Hintte müslümanlar Avrupada ise müsteşrikler 
arasında asırlardanberi Arapça olarak okunmakta bulunduğu için bu di
yarlardaki okuyucuların meraklarını celbetmek, bilhassa bu zeyilde İbni 
batutadan evvel ve sonra ortaya çıkarılan türklere mensup 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 
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kat’î surette ilmen tesbit edilmemiş olduğundan ve o adları Arap harfiyle 
herkes başka türlü okumakta bulunduğundan ileride ilmi tetkikler sa
yesinde bu adların okunuş şekli kat’ileşinciye kadar yine eski şeklinde 
Arapların harfiyle ve imlâsiyle yazmakta faide bulunduğu için böyle yüz
lerce ve binlerce Adları ihtiva eden Türkçe vesikaları havi kitabını 
Arapça yazdığını söyler, işte en kuvvetli sebep bu olduğu için biraz 
izaha değer :

Şöyle ki : Araplar yazılarında şimdi sedalı harfler ve Osmanlıcada 
imlâ harfleri dediğimiz vuvayyelleri kullanmadıklarından Arapça kitaplarda 
geçen Türk şahıs memleket ve yer adlarını da vuvayyelsiz yazmaktadırlar. 
Arap harfiyle birlikte Arap imlâsını da kabul eden eski türkler de ilk 
eserleri hep Arapça gibi vuvayyelsiz yazmışlardır. Bunu bir kaç misalle 
teyit edeyim:

Tarih kitaplarında bir kılişesine rasgelinir. Bu ilk bakışta (kerbe*
ga) okunur. Halbuki doğrusu (kara boga)dır ve Türk kumandanlarından birinin 
adıdır.

Yine tarihlerde bir CJI kılişesi görülür. Bunu bir çok kimseler 
Bazı kers Beni Eretna ve bazı Beni . Ertena okurlardı. Halbuki bu
nun aslı Ertana daha doğrusu Erdanadır. Bu günkü Türkçemizle (Erdana 
oğulları) deriz.

Yine tarihlerde bir «¿XII kılişesini görürdük. Bazan da bu kılişeye bir 
saltanan kelimesi izafe edilerek terkip halinde cJal- ¿X. XI etabiki sal 
tanat denilirdi. Güya Acemce yahut Arapçada ^71 diye bir kelime var

da bunun ceminde ¿X t"1 deniliyormuş gibi bir zan hasıl olurdu. Hal

buki bu kelime ¿X X I (Ata bey) den başka bir şey değildir. Selçukiler- 

de ¿X X I Osmanlılardaki Lala, Lala paşa ve sadrazam tabirlerine teka
bül eder.

Şimdi dokuz oğuz diye okuduğumuz tabirinArap yazısiyle yazılmış 

olan kitaplardaki imlâsı 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 manayı ifade etmez. En doğrusu dokuz oguz)dur.

İşte Cevdet demek istiyor ki Arap harfiyle yazılmış olan eski metinler 
de daha böyle binlerce kelimeler var ki henüz hakikî imlâları ve okunuş
ları tesbiyt edilememiştir. Bundan dolayıdır ki tarih ve ilim alemini 
şaşırtmamak için bunlar olduğu gibi eski imlâsiyle yazılmalıdır ve işte 
bunun içindir ki Cevdet kitabını Arapça yazmıştır.
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Bu kitabın 37 inci sahifasındaki yazısındada söylediği gibi Cevdet bütün 
Türkçe tarihî metinlerin ve İlmî eserlerin olduğu gibi Arap harfiyle 

-basılması taraftarıdır.
Üçüncü bir sebep olarak da Cevdetin bu kitabı Arapça yazmış olması 

yeni Türk harfleriyle yazı yazmak ve kitap neşretmek isteyişinden ileri 
geldiğinin iddia edilmesidir.

Her ne kadar harf inkilâbından bir sene önce bu inkılâba taraftar 
olup olmadıkları bir gazeteci tarafından bazı mütefekkirlere sorulduğu 
sırada Cevdet de yeni harflere taraftar olmadığını açıkça bildir
miş ise de bu inkilâp bir emrivaki olduktan, bir kanun mahiyetini aldıktan 
sonra muallimlik ve memuriyet hayatında devam eden Cevdet bu harflerle 
yazı yazmış olduğu gibi müderris Ahmet Naim ve Tarihî sözlük kitapla
rını da yine bu harflerle neşretmiş olduğu için bu iddia varit olamaz.

Eserin lisanî kıymetinede oldukça itiraz edenler bulundu. Buna 

‘ J® Arapçasiyle yazılmış diyenler olduğu gibi Pahta kale arapçası 
diyenlerde bulundu. Fakat bu sözleri söyleyenlerin bir kitap değil, bir 
risalede değil, hatta bir makalede değil, bir satır bile Arapça yazıları 
görülmemiştir.

Arapçasına pek okadar dil uzatamıyanlar şive itibariyle itirazlar 
ettiler. Cevdet Türkçe düşünmüş, Arapça yazmış dediler. Meselâ Araplar 

bir şeye hayret ve taaccüp ettikleri zaman derlermiş. Halbuki

Cevdet böyle yerlerde der geçermiş.

Böyle Arapça yazan yalniz Cevdet mi ya! Hemen bütün Osmanlıca 
bu tarzdadır. Bu dilde bir çok Arapça kelimeler Arapların kullandığı 
şekilde değildir. Hatta bunun için şu adda 110 sahifahk bir kitap bile 
yazılmış ve basılmıştır.

Bu kitapta 399 Arapça kelimenin Osmanlıcada yanlış kullandığı 
misallerle izah edilmektedir. Varsın Cevdetde Arapça bir kelimeyi yine 
Arap dilinde yanlış kullanmış olsun kıyamet mi kopar?

Kitabın lisanî kıymetini takdir edecek bir salâhiyete ve kudrete 
malik olmadığım için bunu bize kudret ve selâhiyetle söyliyebilecek 
kimselerin yazılarından şahitler getireceğim:

Profesör Şerefüddin Yaltkaya «Cevdetin Arapçasının çok yerlerde 
lisan kaidelerine uygun olduğunu söylemekte hiç tereddüt 
etmeyiz.» Demekle bundan mantıkan eserin bazı yerlerinde lisan
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kaidelerine uygun olmadığı hükmü çıkarılmaktadır.
Muallim Kilisli Rıfat, Cevdet'in sorması ve istemesi üzerine kitabı 

okuyarak yanlışlarını bulup kendisine verdiğini fakat, Cevdet bu yanlış
ları tashih etmek taraftarı görünmeyerek :

— Varsın buda benim arapçam olsun! dediğini yazar.
Bununla beraber belli başlı yanlışların nelerden ibaret olduğunu merak 

ederek bu işlerde sözü hüccet olacak bir alimimize müracaat ettim. Eseri 
okuyarak şu cetveli tertip ve tevdi ettiler. Teşekkürle dercediyorum:

Sahifa 7 satır 4 ve 5 de: atfiçinj değil y kullanmalıydı.

Sahifa 8 satır 1 de: değil 01^’ olmalıdır.

Sahifa 11 satır 18 de : * değil olmak gerektir.

Sahifa 77 satır 7 ve 5 de : değil olacaktır.

Sahifa 98 satır 3 de: değil olmalıdır.

Sahifa 152 satır 8 de : olmak lâzımdır.
Sahifa 206 da € jjLyll olacak.

Sahifa 207 de: J*«l- olmalı.

Sahifa 226 da olmalı.

Sahifa 227 de : olmalı.

Sahifa 227 de: I olmalı.
Bilmem söylemeğe değermi? Şu yanlışların bir kısmı doğru olsa 

bile nihayet en çoğu mütabakatsızlıktan ibaret kalıyor. Kendisinde dört 

yüz sahifalık bir eser yazmak kudret ve cesaretini gören ve bunu 
yapan Cevdet'in bukadarcık hata etmesi evvelâ ilk Arapça eseri olmak 
itibariyle acemiliğine, saniyen hastalığına bağışlanmaz mı? Son zamanlarda 
Cevdetten başka Arapça yazan kaç âlim, kaç muharrir gösterebiliriz? 
insaf edelim !

Bununla beraber eser Maarif Vekâletinin dikkat gözüne çarpıyor, 
takdir ediliyor ve Türkçeye tercümesi yine Cevdete teklif olunuyor ki 
bunu gösteren resmî vesika şudur ve bu kitabın 39 uncu sahifesindede 
bunun bahsi geçer :

Muallim M. Cevdet Beyefendiye

İbni Batuta seyahatnamesine tarafınızdan yazılan ve ahiren neşrolunan 
Arapça zeyilde Türk tarihini alâkadar eden mühim vesikalar bulundu

22
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ğu görülmüş ve bu zeylin Türkçeye tercümesi faideli olacağı anlaşılmıştır. 
Eseriniz yine tarafınızdan Türkçeye tercüme ve neşredildiği taktirde beş 
yüz liralık nüshaları Vekâletçe satın alınacaktır. Eserin tercüme ve 
neşrine biran evvel başlamanızı ve keyfiyeti Vekâletede bildirmenizi 
rica ederim efendim. 1 • 4 - 1932 Maarif Vekili

Dr. Reşit Galip
Bu açık ve kat’î emre rağmen ve şüphesiz hastalığı ve tasnif heye

tindeki işi dolayısiyle Cevdet bu tercümeyi yapamamıştır.
Kitap hemen yarı yarıya Türkçedir. Aarap harfiyle bu kadar Türkçe 

metinlerin neşri herhalde alâkadarların dikkat gözüne çarpmış olacak ki 
eserin - gerek Matbuat idaresince gerek Müddei Umumilikçe • itirassız 
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 görülmiyerek» matbaacının 
beraetine karar verilmiştir. Dar memur zihniyetine karşı Cumhuriyet hâ
kiminin bu geniş düşünüşü alkışlara değer. İşte bu eserin sergüzeşti de 
bundan ibarettir.

Eser üç cilt olacak ise de diğerlerini yazmağa ve bastırmağa Cevdetin 
ömrü de serveti de müsait olmamıştır.

[Bu kitap Cevdetin 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.] [1]

5 — Müdderris Ahmet Naim

İstanbul — Ülkü Matbaası 1935. 15x20 ebadında; Sahife 48.
20 Sahifesi Cevdetin Ahmet Naim hakkındaki yazısını ve kalan kı

sım da Abdülâziz Mecdi, Abdülbaki, Ali Rıza, Hamdi, Nurettin, Nüz- 
het, Sait, Selâhattin, Suut ve Tahirin Ahmet Naim için yazdıkları manzu
meleri ihtiva eder.

M. Cevdet bu eserde Ahmet Naimin hayatı ve eserleri hakkında iza
hat verdikten sonra: bizde tercüme şekilleri, mütercimlerimiz ve sadelik 
meselesini ileri sürerek Ahmet Naimi onlarla mukayese etmekte ve o nun Fel
sefe tedrisi ve yeni ıstılahlar vaz’ı hakkındak hizmetlerini de anlatmaktadır.

[1] Parantez içine alınan dört satır 334 üncü «ahifede kitabın Fransızca adını 
gösteren satırdan sonra gelecektir. Tertip yanlışlığı olarak sona bırakıldığı 21 inci 
forma basıldıktan sonra görüldü.
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Türkçeye tercüme edilen Garp eserlerini Cevdetin üşenmiyerek asdlariyle 
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 beyin (ilmünnefs) tercümesi doğru ve ilmi tercümenin 
şehkârlarından sayılacaktır sanırım. Ancak tercüme daha sade olamaz 
mı idi? Olurdu. Fakat merhum, İlmî ve felsefî kitaplarda doğru tabiratı 
sade tabirlere tercih ediyordu. Bu, onun mesleği idi. Bu, bir bakimagöre 
makbul bir türedir. Bir bakımdan da yanlıştır. Ancak insanları, inandığı 
ve bağlandığı mesleğin ölçüs’le ölçmek en iyi yoldur. Bu itibarla Naim 
bey, İlmî ıstılah babası sayılabilir. Ve koyduğu tabirler, hakikaten frenkçe 
mefhumları tamamile kavratır. Sadeleştirmeğe gelince: onu da biz yapma
lıyız.

Erbabı bilir ki tercüme, bütün dünyada iki şekilde yapılır: Kelimesi 
kelimesine tercüme; manayı bozmadan serbest tercüme.

Bizde Abdullah Cevdet ve Darülfünun içtimaiyat müderrisi Mehmet 
İzzet birinci usulü kullanırlardı ki, bu Türk şivesine çok aykırı düşüyor. 
Halbuki merhum Salih Zeki beyin Bertran dan yaptığı (Felsefei ilmiye) 
tercümesi, ne kadar usta işidir, Türk şivesine ne kadar uygundur!

Bay Mehmet Ali Ayninin Rabodan yaptığı Ruhiyat tercümesi 
sadelik itibarile takdire lâyıktır. Mehmet Ali Ayni, hem doğru, hem açık, 
hem Türk şivesile tercüme etmiştir.

Keza Borel den tercüme eylediği (İlim ve felsefe) adlı kitapta dahi 
frenk kokusu yoktur. İzmirli üstat İsmail Hakkının (Mantık ve Felsefe) 
adlı tercümeleri doğru ve sağlam birer tercüme olmakla beraber üslûp 
çok ağdalıdır, ayak yürümez.

Müderris Şekip, sade tercüme taraftarıdır. Vilyam Ceymisden yaptığı 
(1 erbiye müsahabeleri) Bergsondan yaptığı dört konferans tercümesi 
fazlaca serbest olmakla beraber şiveye uygun ve açıktır.

Naim beye gelince: Buharî ve felsefe tercümelerinde (aynen) çevir
me yolunu tulmakla beraber felsefe mütercimlerinin hepsinden ayrılmış 
ve T ürk şivesinin hakkını tamamile vermiştir. Ve bu, büyük bir meharettir. 
Bunu yapamıyanlar serbest tercümeye müracaat ederler.

Halbuki Abdullah Cevdetin Emil Butmi den kelimesi kelimesine 
nakleylediği (İngiliz kavmi) doğru tercüme olmakla beraber frenkçe 
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kokar. Hüseyin Cahide gelince: Sade tercümede bütün içtimaiyatçıları 
geçmiştir dersek mübalağa olmaz. Halbuki profesör Duin in eseri olup 
Bay Avninin İngilizceden tercüme eylediği (Terbiye felsefesi) o kadar 
girift ve kösteklidir ki talebe şöyle dursun, değme muallim anhyamaz

Bu söz, bir eseri istihfaf değil, üslûbu muhakeme bakımından söyleni
yor. Mütercimlere hürmetimiz gene bakidir.

Keza İzzet beyin frenkçe kokan (içtimaiyat) tercümesini dürüst anlı- 
yacak ve manasını bugün kolayca kavrıyacak talebe yoktur denilebilir.

Bay Sadeddinin (Felsefe tarihi) tercümesi makul bir şekildedir. 
Nev’i şahsına mahsus ulemadan Ahmet Hamdinin Pol Janeden tercü
me eylediği (Felsefe tarihi)nde tamamile sıhhat olmakla beraber üslûp, 

sarptır.

Bay Münirin (Spepser) den tercüme eylediği (terbiye) kitabı, ilmi 
bir kazançtır. Fakat üslûbu ağırdır. Zeki Megamizin (İslâm medeniyeti 
tarihi), (Salâhaddini Eyyubî) ve sair tercümeleri açıktır. Bunu da itiraf 
etmeli ki bir felsefî kitap tercümesi, Tarihî bir kitap kadar kolay olmaz. 
Buna rağmen B. Mithat ın Dürkayem den çevirdiği «Taksimi âmâl» 

anlaşılmaz bir halde sarp ve zincirlidir.

Ahmet Naimden bir iki hafta evvel vefat eden Şevketi efendiyi de 

mütercimler arasında zikretmek lâzımdır. Meşhur Alman müderris

lerinden (Ebnighavs) dan tercüme eylediği ve bir kaç formasını bastır

dıktan sonra eksik bıraktığı (İlmi ruh) tercüme işlerinde pek hususî bir 

çehre gösterir. Bu kitap kelimesi kelimesine tercüme usulünün bambaşka 

bir şekildir. Şevketi kıymetli bir müderristi. Ahmet Naimin çok takdir 
eylediği bu zat, hem şark, hem garp felsefesini bilirdi. Robert Kollejde 
İngilizce öğrendikten sonra Almanyaya gitti ve felsefe mezunu olarak 
geldi. Şevketi fikren kemal sahibi idi. Bununla beraber ifade ve yazış

larda tatlılıktan nasibi yoktu.

Şevketi, kelime usulünün pek garip bir şeklile nakleylediği (Ebnig* 
havs) ruhiyatını oldukça sade, ve aslına sadık kalmak suretile mealen 
yapılmış bir tercümeye çevirdiği sırada vefat etti. Ölümü Türk dünyasın
da bir (Yitik) tir. Garbın İçtimaî ve İktisadî meselelerini bunun kadar iyi 

tetebbü etmiş ve şark mesleklerile mukayeseye muvaffak olmuş, ikinci 

bir medrese zekâsını henüz piyasada görmedik.



— 341 -

6 — Spor ruhu.

İstanbul — Selâmet Matbaası 1928. 15x20 ebadında. Sahife. 150. 
Arap harfile.

Bu eserin hepsini Cevdet yazmamıştır. Eser esasen Matyos 
ve Savton taraflarından İngilizce yazılmış ve Esma Zafirde türkçeye 
çevirmiştir. Üç kısımdan mürekkeptir. Birincisi spor ruhuna muvafık hikâ
yeler; İkincisi spor ruhunun tekâmülü; üçüncüsü eski türklerde spor ter- 
biyesidir.İşte Cevdetin yazdığı kısım budur ve 47 sahife tutmaktadır. Kita
bın başında Giritli Ahmet Cevat ve Selim Sırrının yazıları vardır. İhtisası 
hasebile bu kısmı Cevdete yazdırtan Ahmet Cevattır. Beş bahse ayrılmış 
olan bu yazıda; baş tarafta Türklerde spora umumi bir bakıştan sonra, eski 
türklerde kaç nevi idman var idi? başlığı altında 11 türlü idman sayılmakta ve 
İstanbulda spor yerleri, ok meydanı, ok talimleri, okçular tekyesi, okçu
luk şampiyonları, İstanbul büyük sporcularının menzilleri ve diğer idman
lar mevzuubahs edilmektedir. Bizim için de garp ilim alemi için de 
orijinal bir yazıdır. Bu türlü yazıyı bizde Cevdetten başka yazan yoktur. 
Garba karşı bizimde geçmiş zamanlarda olsun millî sporlarımız vardı diye
bilmek için böyle bir yazıya ihtiyacımız vardı.

7 — Tarihî sözlük

Cevdetin en son eseri (Tarihî sözlük) dür. Alt; forması basılmıştır. 
Bitseydi en mükemmel eseri bu olacaktı. Ömrü vefa etmedi. 96 inci 
sahifede (bütçe yaptır) ile sona erer. Cevdet bunun için bir kâğıt parçasına 
yazdığı bir kayitte «alt tarafı herhalde basılmalıdır. Allah ömür verirse daha 
alt cihetinde pek mühim meseleler ve vesikalar gelecektir» diyor ve bu 
eseri niçin ve ne maksatla yazıldığını da bir defterin başına yazdığı 
yazısında şu suretle izah ediyor.

«Ben hazinei evrakta riyasette iken çalışkan Adalet hanıma aşağıdaki 
ıstılahatı zapt ve zaman zaman ağızdan verdiğim kısaca izahatı kaydettir- 
miştim. Tab’a karar verince bukadarcık adî izahatı kâfi görmedim. Hazi
nei evrakta bu kısa izahata bile muhtaç pek çok cuhelâ mevcut, fudelâ ise 
pek mahduttur. Bununla beraber âmmeyi düşündüm ve ıstılahları bizza- 
rure kendi başıma lâtin harfleri tertibile sıraladım. Ve pek çok katmalar 
yaptım. Baştan başa büyük bir eser oldu. Birçok vesikalar koydum.»
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Tarihî sözlük çift sütun üzerine 68x100 ebadında kâğıda 10 puntu 
harfle basılmış her, sütunda 40 satır vardır.

Maddeler lâtince alfabe sırasile yazılmış ve basılmış olmakla beraber 
karşılarında arap harfile de asılları gösterilmiştir. Vesika mahiyetinde 
olarak bazı türkçe metinler ve ibarelerde arab harfiledir.

Bazı maddeler bir iki satırla geçiştirilmekle beraber bazılarıda darüt- 
tabaa gibi (12 sahife 24 şutun) ve en son madde olan defter (24 sa- 
hife 48 sütun) dır ve eser bu kelime tamamlanmadan yarıda kalmıştır. 
Görülüyorki eserin tertibi, maddelerinin birbirine nisbeti arasında bir 
ittirat gözetilmemiştir.

(D) den (Y) ye kadar sözlüğe girecek kelimelerin taslak şeklinde 
adlarını gösterir birkaç kâğıt mevcut ise de tamamile 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]

2 — Cevdetin basılmış makaleleri

Cevdetin 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 hülâsa etmiş olduğum için onları da zayi etmiyerek olduğu gibi 
bıraktım

Makaleleri sıra numarası altına almakla beraber ne mevzu, ne intişar 
tarihi, nede alfabe sırasile dere edemedim.

Cevdetin makaleleri hep bunlardan ibaret değildir, daha başkaları 
olacak. Büyük bir talisizlik 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 ara
sından çıkmıştır. Eğer ötekileri bulunmuş olsaydı bu sayede Cevdetin 
bütün yazılarını görmüş ve istifade etmiş olurduk. Kitapları tasnif edile
rek defterlere ve fişlere geçirildiği sırada bu ciltler çıkarsa istifade 
olunabilir. Burada bahsolunan 40 mevzuda 75 makaledir.
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1 — Teşkilâtı Belediye tarihi:

Büyük mecmua Sayı: 5; Sahife: 1, sütun: 2; her sütunda: 50 satır.
Mecelli umuru belediyenin birinci cildini neşrettiğim zaman Köprülü 

zade profesör Fuat ikdam gazetesinin 14 Ağustos 1922 tarihli nüshasında 
(Tarihi teşkilâtı belediye) başlığı altında bir makale yazmış ve bu 
makalede «uzun ve devamlı bir sayin mahsulü olan bu kocaman cildi 
görüpte muharririni takdir etmemk kabil değildir. Onu yalnız sathice 
karıştırmak, fihristine bir göz gezdirmek bile muharririn nasıl saburane ve 
mükdimâne çalıştığını anlatmağa kâfidir. Pek sarih bir surette görülüyor- 
ki Osman Nuri bey mevzuile alâkadar meseleler hakkındaki muhtelif 
menabia, sonra divanı hümayün kuyudatına, mahkemei şer’iye sicilâtına 
müracaattan çekinmemiş ve eserinde müstakbel tetkikat için fevkalâde 
mühim birçok vesikaları da cemetmiştir.» dedikten ve eser hakkında daha 
bazı izahat verdikten sonra birkaç noktasına da ilişmektedir. İliştiği nokta
lardan ikisinde (ağa) tabirile (fes) hakkındaki mütalaalarında doğrudan 
doğruya benim iddiama ve noktai nazarıma temas edip diğerleri Ali Emiri 
ve Cevdet merhumların tetkikatına atfen yazdığım bahislere taallûk ettiği 
için Köprülü zadenin tenkidi benden ziyade bu zatlara ait oluyordu. 
Nitekim bay Fuat «mamafi bu tenkidat Osman Nuri beyden ziyade onun 
istinat ettiği tetkikata aittir. Bu gibi birçok şayanı tenkit cihetlere rağ* 
men bu eseri millî tarih ile uğraşanlar için fevkalâde mühim bir yardım
cıdır. Gayur ve mütevazı muharriri kemali samimiyetle tebrik ederim» 
dediği için ben o zaman mukabeleye lüzum görmemiştim. Ali Emiri de 
birşey yazmadı. Fakat Cevdet bu makalesile Bay Fuadın tenkitlerine mu
kabele ederek iddialarını birer birer cerhettikten sonra: «Hülâsa bir ma
kale veya eseri tenkit ederken çok ihtiyatkâr olmanzı ve satırların mef
humu vazıhıyle heyeti umumiyesinin verdiği sarahatten harice çıkmamanızı 
rica eylediğimi derin hürmetlerime terdifen arzederim.» demişti. Cev- 
detin bu makalesinde türkçe; arapça, ve acemce fütuvvetnameler hakkın
da izahat vardır.

2 — Korkut ata :

Dergâh mecmuası: Sayı 15. Sahife 3 sütun 6, her sütunda 50 satır. 
(Necip Asıma ithaf)

Oğuznamenin kendisine isnat edildiği bu Türk filozofunun tarihî ve
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efsanevî şahsiyetinden ve (Dede Korkut) kitabı ile Oğuzname arasındakr 
alâka ve münasebetlerden bahsedilmektedir. Bu; daha evvel neşrettiği 
Oğuzname hakkındaki tetkikin bir hülâsası gibidir.

3 — Tûrkiyede ilk fen kitapları:

İş mecmuası. Sayı 1 sahife 4, her sahifede 39 satır.
Bizde ilk müsbet ilimler okutan Mühendishaneden ve onun o zama

na göre zengin kütüphanesinden bahsedildikten sonra ilk tercüme olunan 
usulühendese, imtihanülmühendisin kitaplarıle fransızların hediye ettik
leri kitapların listesi ilân olunmakta ve mühendis mektebinin tarihi 
tenvir edilmektedir.

4 — Fransada Türk ipek ticareti:

Sayı 2; sahife, 1 l her sahifede 39 satır,
İş mecmuası: Bursada ipekçiliğin eski kıymet ve ehemmiyetinden ve Tür- 

kiyeden başka bütün garp alemine ipek ihraç ve imal edildiğinden bahsedil
dikten sonra 1195 — 1203 seneleri arasında böyle bir ipek alış verişinden 
dolayı Fransa hükûmetile Osmanlı devleti arasında ceryan eden bir hadise 
izah olunmakta ve sonunda bu sanatın sönmesine teessüf edilmektedir.

5 — 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 münderecatı 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 9 uncu paragrafında aynen 
neşredilmiştir.

6 — Ahî teşkilâtı :

Büyük mecmua. Sayı: 4, 6, 7, 8, 9, 10. Hepsi 17 sütun; her sütunda 
53 satır.

Cevdet bu makalelerde Burgazlı Çoban oğlu Yahyanın fütüvvetname- 
sini telhis etmektedir. Bu bahsi ondan istifade ve daha bazı ilâveler 
yaparak bende Mecellei umuru belediyenin birinci cildinde (sahifa 518 - 
552) üzünce bir tetkik halinde neşretmiştim.
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Cevdet daha sonra bu mevzuu üç ciltlik müstakil bir kitap haline- 
koyarak îbni batuteye zeyl adiyle bir cildini neşretmiştir.

Cevdet bu makaleleri neşrettikten sonra Bahkesirde çıkan Irmak 
Mecmuasının mart, nisan ve haziran 1928 tarihli nüshalarında (Şinasi İlhan) 
imzasiyle çıkan (Ahiler ve teşkilâtları) makalesini de kendi makaleleriyle 
bir ara ya getirerek onun mütalealarına da bazı haşiyeler, tenkitler ve 
ilâveler yapmıştır.

7 — Terbiye makaleleri:

Ümmet mecmuası 20 Temmuz 1326 sayı 8. (ilk yazıları).
Aynı nüshada Cevtin iki makalesi var. Birisi terbiyeietfal; İngiliz 

terbiyesi. İmza M. Cevdet. Diğeri (Terbiyei diniyede hatalarımız) başlığı 
altındadır ve İbni Sadi imzasını taşır. Cevdet ilk yazılarında bu adı 
kullanmaktadır.

Bu makalelerin sonuna yazdığı bir el yazısında:
(İşviçreden ve Belçikadan gönderdiğim mektuplardandır. Şurayı 

Ümmetin diğer nüshalarında da bazı mektuplarım vardır. Fakat o nüsha
ları bulamadım) diyor.

8 — Bir imlâ dersi hakkında tenkit:

Tedrisatı iptidaiye mecmuası! sayı 11 Sahifa: 3

9 — Mekâtibi iptidaiye ahlâk ve malûmatı medeniye dersleri 
programı etrafında:

Tedrisatı iptidaiye mecmuası: sayı 25 - 26 sahifa 6 her sahifada 
28 satır.

10 — Bir kablo dersinin münakaşası!

Tedrisatı iptidaiye mecmuası: sayı 23 sahifa 9. her sahifada 28 satır.

11 — Darülmualliminin yetmişinci senei devriyesi münase
betiyle verilen konferans: 3

A.
Tedrisat Mecmuası: sayı 32 sahifa 26. her sahifada 36 satır 17 resim:

12 — Darülmualliminin yetmiş birinci senei devriyesi vesile
siyle müessesenin ilk müdürü Cevdet paşanın hayatı İlmiyesi 
üzerine konferansî

Tedrisat Mecmuası: sayı: 39 sahifa! 38 her sahifada 36 satır.
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13 — Mektep ve matbuat aleminde İslâmiyet:

Tedrisat Mecmuası: sayı 44; sahifa 9: her sahifada 28 satır.

14 — İlmî ziyaretlerin millî terbiyemizde yeri:

Tedrisat Mecmuası. Sayı: 45 sahifa: 3. her sahifada ¿8 satır.
[Bu sayıda Cevdetin resmî ve tercümeyi hali vardır.

Bu makaledeki resmin altında; kendisinin fazilet mükâfatı için namzet 
gösterildiği Türklerde talim ve terbiye tarihi taslağı adında bir eserinin 
derdesti neşrolduğu ve birde Darülmualliminin son sınıfına mahsus olarak 
bir küçük tefsir yazdığı yazılmaktadır. Bu makale bu kitaba konmuştur.]

15 — İki fazıl meslektaş için:

Tedrisat Mecmuası: sayı 42 sahifa 30 her sahifada 28 satır
(Ölen Hoca Sait Efendi ile Hacı Sait Bey hakkında)

16 — Cemaat mekteplerimize bir bakış ve terbiyemizdeki 
buhran:

Tedrisat Mecmuası; sayı: 48,49 sahifa: 15; her sahifada 36 satır.
Istanbuldaki sıbyan, yahut vakıf mektebi denilen müesseselerden 

bahseder ve onların isimlerini gösterir.

17 — Alman ve Fransız harsı :

Tedrisat Mecmuası: Sayı 50, 51 sahifa: 11 her sahifada 28 satır 
[Anatol löruva Bolyodan, Edmon Tiyden doğrudan doğruya tercüme 

olarak Cevdetin ilk tesadüf edilen yazısı]

18 — Ernest Lavis:

Tedrisat mecmuası : Sayı 52, sahifa : 8, her sahifada 28 satır

i9 — Hars etrafında mütefekkirler:

Tedrisat mecmuası. Sayı: 53, sahifa: 7, her sahifa da 28 satır (Ibni 
Haldun, Döhum, Liyar hakkında izahat ve mukayese)

20 — Şimal müverrihi Zeki Velidi ve yarınki hars :

Tedrisat Mecmuası: sayı: 54, 55 sahifa: 15. her sahifada 28 satır.
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21 — Yarınki talim ve terbiye müesseseleri:

Tedrisat Mecmuası: Sayı: 56 sahifa: 2 her sahifada 28 satır.

22 — Hazreti Fahri alem Efendimizin velâdeti seniyeleri 
münasebeti mübeccelesiyle:

Tedrisat Mecmuası; sayı 61 sahifa: 3, her sahifada 28 satır.

23 — Berlin ve Paris şark dilleri mektebi:

Tedrisat Mecmuası; sayı: 63, 64 sahifa: 15; her sahifada 28 satır.

24 — Bir şark zekâsı: ama Zeyneddin :

Tedrisat Mecmuası; sayı: 65 sahifa: 6. her sahifada 28 satır.

25 — Selim Sabit hakkında:

Tedrisat Mecmuası; sayı 68 sahifa: 8 her sahifada 28 satır.

26 — Pek değerli bir mürebbinin ziyaı: binbaşı Mehmet Ali B.

Muallimler Mecmuası: sayı 3 sahifa: 2 sütün: 4 her sütunda 36 satır.

27 — Halk karşısında medrese ve mektep :

Muallimler Mecmuası; sayı : 7 sahifa 4. her sahifada 35 satır.
(Bu makale bu kitaba konmuştur.)

28 — Rus müsteşriki Bartolt ve Türkiyat:

Muallimler Mecmuası: sayı 8 sahifa: 4 her sahifada: 35 satır.

29 — Avrupada vakıf paralar ve teşvikatı ilmiye:

Muallimler Mecmuası : sayı 17*18 sahifa : 5 j her sahifada : 28 satır

30 — Rum silloğu ve vakıf mükâfatları:

Muallimler Mecmuası; sayı : 20 Sahifa: 6 her sahifada: 28 satır.

31 — Zoğrafos ve Panasm vakıf mükâfatı ve rum mesaii 

İlmiyesi.
Muallimler Mecmuası; sayı 21. Sahifa : 15; her sahifada: 28 satır.
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32 — Ermeni mesayii İlmiyesi: Ve Venedikte Sen Lazar Der
vişleri Akademisi:

Muallimler Mecmuası: sayı 23 sahifa: 15. her sahifada: 28 satır.

33 — Yahudi ruhu ve mesaisi •*
Muallimler Mecmuası; sayı S 27 - 28 sahife 41; her sahifede 28 satır.

34 — Şeyh Sadinin şark ve garpta muhipleri:

Muallimler Mecmuası; sayı : 29 sahifa: 7 her sahifada: 28 satır.

35 — Türk irfanında kitapla tecrübe usullerinin mücadeelsD 
(skolâstik kavgası:

Muallimler Mecmuası; sayı : 34 Sahifa: 3 her sahifada; 28 satır

36 — Kâtip Çelebi :

Muallimler Mecmuası: sayı 38, 39, 40 . 41, 42, 43 - 44, 45, 46, 47-48 
sahifa: 97. her sahifada; 28 satır.

37 — Oğuzname - kitabı Dede Korkut:

Yeni Mecmua; 5 mart 1331 fevkalâde nüshası :
Sahifa: 4 her sahifada; ikişer sütun; her sütununda: 48 satır.

38 — ¡skolâstik :

Yeni nesil mecmuası, Salih Zeki için basılan fevkalâde nüsha. 4 sütunr 
her sütunda 54 satır.

| Cevdet bu makaleyi Salih Zekinin aynı nüshaya konulan ve çok iyi 
yazılmış olan ¡skolastik hakkındaki yazısı dolayısile yazmıştır. Daha 
sonra Yusuf Akçuranın Darülmualliminde “hayatımızda ve mektaplermizde 
¡skolâstik» mevzuu etrafında vermiş olduğu bir konfransa cevaben ve tev- 
Sian yazdığı ve neşredemediği ikinci bir makaleyi de bu kitabın 232 inci 
sahifasına dercetmiştim. Yusuf Akçuranın konfransı Son saat gazetesinin 
18 mayıs 1925 tarihli nüshasile intişar etmiştir. Muallimler mecmuasının 
34 üncü sayısında da yine bu mevzua dair bir makalesi vardır. Bu 
mevzuu tetkik etmek isteyenler bunların hepsini gözden geçirmelidirler.]

39 — Bursada Gazi Umur bey camii kitabesi ve bir kaç 

mühim kitap.

Türk tarih, Arkeologya ve Etnografya dergisi. Sayı : 2 Sahifa : 4
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[Makalede kitabenin fotoğrafı vardır. Vesika olarak Arap harfile 
Türkçe metinlerde derç olunmuştur].

40 — İbni Sina: hayatı ve asarı.

4 Şubat 1341 Tanin gazetesi, 2 buçuk sütun.
[Bu makale bu kitabın 49 -54 üncü sahifalarına aynen nakledilmiş ve 

İlmî kıymeti hakkında uzun bir mütalea yazılmıştır.]

3 — Cevdetin basılmamış olan eserleri :

Tamamen yazılmış olduğu halde basılmamış olan eserleri pek azdır 
ve ancak iki tanedir. Bunlardan birincisi ; (Cumhuriyette tarih) adını 
taşır, ilk mekteplerin dördüncü ve beşinci sınıfları için yazılmıştır 
Vekâlet bunu kabul etmiş, programa kcymuş ve basılması için Devlet 
matbaasına emir vermiş ise de «eser baştan başa baltalanmış, yüz sahifa 
ve bir kaç bin kelime çıkarılmış olduğu» için eseri bu şekilde bastırmaktan 
vazgeçtiğini Cevdet vekâletin 18 Ağustos 1927 tarihli tahriratı üzerine 
yazdığı haşiyede söyler. •

İkincisi : (İslâm terbiyesi) adındadır. Bunu da ilk mekteplerin üçüncü 
sınıfı için yazmıştır. Askere din dersleri kitabının biraz tadil edilmiş 
şeklidir. Bu eser evrakı arasında mevcuttur. Fakat niçin basılmadığını 
anlayamadım.

4 — Cevdetin yazmağı tasarladığı eserler:

Cevdet kitaplarının, makalelerinin ve konfranslarının ötesinde berisin
de birçok kitaplar ve risaleler yazacağını vesile düştükçe söyler. Bunların 
içinde pek mühim olanlar da vardır. Meselâ bir yerde Corci Zeydanın

j a? sine, diğer bir yerde Maverdinin (A-daMlc^^l) sine ze

yil yazacağını bildirir. Bunlara muvaffak olsaydı beynelmilel büyük 
bir şöhret sahibi olacağında şüphe edilemezdi. Fakat ömrü vefa etmedi.

1932 de neşretmiş olduğu (İbni Batutaya zeyil) adındaki eserinin 
kapağında bu türlü eserlerinin adını Arapça olarak anlatır ve sayar.

Ben tercümelerini koyuyorum :
1 — Türkiyede talim ve terbiye tarihine methal.
2 — Selçukîler, Moğollar, Timuriler ve Osmanlılar devirlerinde divan 

ve siyakat yazıları tarihine methal.
3 — Feridun bey münşeatına methal.
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4 — Anadolu, Rumeli, Macaristan, Kafkasya ve Suriyede Türk 
istatistikleri tarihine methal.

5 — Alinin menakıbı hünerveranına methal.
6 — Aşık Paşa zade tarihine methal.
7 — Ibni Haldun mukaddemesine methal.
8 — Kâtip Çelebinin hayat ve eserlerine methal.
9 — Ok meydanı tekkesi ve okçuluk tarihine methal.
10 — Ayasofya kütüphanesindeki vakıf kitaplar tarihine rehber.
11 — Bazı vakıf kitaplarla fermanlar ve beratlara şerhler.
12 — Mısırdaki Türk âlim ve müverrihleri.
13 — Sultan Veled divanında Ahi Mehmet kakkındaki manzumeye şerh.
14 — Samavnalı Bedreddinin hocası Ahlattı Hüseyinin tercümei 

haline haşiye.
15 — Oğuzname ile Ilyada hakkında mütalealar.
Bunlardan haşka öteki basma eserlerinin kapağında «İstanbul âbideleri 

kılavuzu» adında bir eseri olduğunu yazdığı gibi 346 inci sahifada görüldüğü 
veçhile Darülmualliminin son sınıfına mahsus olarak bir «Küçük tefsir» 
hazırladığını da yazar. Böyle bir teşebbüsten bu kitabın 85 inci sahifasında 
da bahis geçer.

Fakat Cevdetin bu eserleri temamen 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 saik olduğu kadar edinmiş olduğu bilgi ve toplamış olduğu kayıt
lar ve vesikalarda cesaret verir.

Cevdetin Ibni Batutaya zeyili çıktığı zaman bu kitapların adlarını gören ilim 
adamları çok sevinmiş ve hepsi ağızdan veya yazı ile bu kitaplar hakkında 
Cevdetten malûmat istemişlerdi. Bunlardan birisi de Ziyaddin Fah
ridir. O zaman Avrupada içtimaiyat tahsil eden ve Türk içtimaiyatçısı 
Ziya Cökalp hakkında bir etüt hazırlamak isteyen bu genç müte
fekkir Cevdetin Ibni Haldun hakkındaki eserini görmek istemiş ve ondan 
şu cevabı almıştır:

«Bunlar kitap şeklinde tensik olunmuş değildir, yalnız notlardır. Ve 
Nihayet risale denilebilecek bir şekle konulabilirler. (Ibni Batuta) zey
linde o ve ona benzer risaleleri haber verişimden maksat, belki bir 
kitapçı, belki bir resmî ilim makamı alâkadar olur da onlardan bir veya 
bir kaçını ikmal ve tab’a heveslenir, benimle teatii efkâr eder zannıdır.
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Yoksa notlarımın hiç bir nevini tamamile kitap haline getirmiş değilim. 
Lâkin herhangi birini - esaslar ve müteferri notlar, muhtıralar mukayyet 
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 Ziya bey; bu risaleciğin doğum, ve bitim tarihçesi 
bununla hülâsa edilebilir. Ben İbdini Haldunun (kemal ve inhitat) nazari- 
yesini, tarihi şüunun muhit ve zaman ile şediden alâkası olduğunu ileri 
sürülen fikre, imana, düstura filen fedakârlık derecesinde sadık kalma
dıkça bir zümre teşkikile uzun müddet idamesine imkân olamıyacağını 
gösteren tecrübî mütaleasını, işte hassaten bu üç noktayı almıştım. 
Misallerle izah ve asrımızda yaşayan nazariyelerle mukayese eylemiştim.

Aziz kardeşim, zannetmem ki bu meselelerde beni ilim âlemine meç
hul bir şey bulmuş vaziyetinde görebilesiniz. Bunnnla beraber biraz 
teşvik görürsem Arapça metni ve Türkçe tercümesinden lâzımgelen bazı 
kısımlarını aynen basmak şartile işe girişebilirim.»

Cevdet bu zannında aldanmamış, aradan biraz geçer geçmez Maarif 
Vekâleti şu iki tahrirat ile iki eser yazmasını kendisinden istemiştir. 
Tahriratlar aynen şunlardır :

Muallim M. Cevdet beyefendiye

Vekâlet, liselerin Felsefe ve İçtimaiyat derslerinde talebeyi düşündür
meğe ve tetkik ve tetebbua sevketmek üzere Şark ve Garp filozoflarının 
eserlerinden bazılarını tercüme ettirerek neşretmeğe karar vermiştir.

îbni Sinanın «Kitabünnefs» inden liselerin Felsefe ve İçtimaiyat 
derslerini alâkadar edecek parçaların tarafınızdan Türkçeye tercüme buyu- 
rulmasını ve îbni Haldun mukaddimesinden yine liselerin mezkûr dersle
rine taalluku olan parçaların tarafınızdan bugünkü Türkçeye çevrilmesini 
rica ederim Bu eserlerin biran evvel talebenin eline geçmesi Vekâleti- 
mizce mültezemdır. İşe başlanıldığının bildirilmesini ve tercümenin ne 
vakte kadar bitirileceğinin iş’ar buyurulmasını rica ederim efendim.

15 3/1934 Maarif Vekili

Muallim M. Cevdet Beyefendiye
Gerek İbnisina’dan gerek Îbni Haldun’dan tercüme buyurulmakta 

olan parçaların başına tarafınızdan birer mukaddeme yazılmasını ve 
mukaddemelerdc bu iki şahsiyetin ilmi hayatı, eserlerinin zamanlarına 
göre kıymeti ve ilim âlemine yaptıkları tesirler hakkında lise talebesini 
tenvir edecek izahat verilmesini ve bu mukaddemelerin eserlerin tercü
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melerde birkkte Vekâlete irsal buyurnimasını rica ederim efendim.
1 7/1934 Maarif Vekili

Cevdet; bu emirlere cevaben yazığı bir arizada tbni Sinanın «Kita- 
bünnefs» ini kaybettiğinden bunun yerine bu filozofun «El’işarat» ından 
lise son sınıf talebesini alakadar edecek bahisleri tercümeye müsaade 
buyurulmasını istemiş, Vekâletçe buna da muvafakat edilmiştir.

Nihayet 28 7 1834 eserin başlangıcı müsvedde halinde taktim vekâlettet 
aldığı 2 8 1934 tarihli tahriratta tercümenin şükranla kabul edildiği bildirilmiş 
ve Cevdet de bu tahriratın zarfı üzerine : «Eser resmen makbule geçmiş, 
elhamdhlillâh. İftihar ederim.» Fıkralarını yazıp mutadı veçhile altını M. 
Cevdet diye imzalamıştır.

Cevdetin yazısı hakikaten makbule geçmiş olacak ki talim ve terbiye 
dairesi reisi İhsan Sungu ayrıca yazdığı bir mektupta :

«Ibni Haldun mukaddemesini lise talebesi için tercüme ve başına bir 
mukaddeme yazmağı deruhte buyurmuş olduğunuzdan dolayı minnettarım. 
Bu suretle yalnız lise talebemizi değil, hepimizi İlmî ve üstadane bir 
dersten feyziyap etmiş oluyorsunuz. Bütün ömrünü talebesinin istifadesi 
noktai nazarından (kaydı mevcut ves aydı mefkud) a hasretmiş bir üstada 
yakışan da bndur.» demiştir.

Esefle haber vereyim ki Cevdet rahatsızlığı dolayısile eseri tamam
layamamıştır. Bahsolunan başlangıç bu defa Maarif Vekâletinden istenerek 
lütfen iade edilmiş olduğu için bu kitabın üçüncü kısmına konulacaktır.

Bundan sonraki on birinci paragrafta Cevdetin notlarından ve 
ve vesikalarından bahsolunurken yani Cevdetin yazmağı tasarladığı eserler 
bu mevzua tekrar temas edilecektir.

5 — Cevdetin konferansları:

Cevdetin iyi bir konfransçı olduğunu evvelce söylemiştim. Arkadaşları 
ve talebeleri de yazılarında buna temas ederler. İşte bundan dolayıdır ki bir 
çok mevzularda konfransları 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 suretini aşağıya aynen koydum :

DİL: İlk tercümeler - Kastomonu şivesi - Bolu şivesi • Bakü şivesi - 
Niş şivesi - Cevdet paşanın yazı lisanı - Vefik paşanın yazı lisanı • Hü
seyin Rahminin yazı lisanı • Ahmet Midhatnefendinin yazı lisanı - Mah- 
mud Sadık beyin yazı lisanı - Cenab beyin yazı lisani - Salih Zeki be
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yin yazı lisanı - İshak efendinin yazı lisanı - İlmî İstılahlar - Alişirin 
lisanı ve hizmeti İlmiyesi.

ESATİR: Yunan ve İran esatirinin mukayesesi • şahname ve Türk esa
tiri - şahname ve nibelongen - battalname - Hamzename Rolan ve şark 
destanları - ilyadanın arabca tercümesi üzerine mülâhazalar - Oğuzname 
ve Dede Korkut - Türk gemicileri ve masallar.

TERBİYE VE USULİYAT; Türk ve İslâm terbiyesinde elifba tarzları 
İsviçrede terbiye-Belçikada terbiye - enderun terbiyesi ■ millî ve gayri 
millî terbiye-bir senelik Alman neşriyatı terbiyeviyesi-Alman çocuklarına 
tarih dersleri ve metodlar • yirminci asırda tarih - Kâtip çelebi ve ted
risat programları - Ali kuşçu ve programlar - muallim kütüphanesi teşkili 
Fatih devrinde kitaplar - Türk usulcuları - Dekart ve metod - Gazali ve 
metod - Cevdet tarihinde usul -

MİLLÎ TARİH VE MÜESSESELER : İstanbul vakıf mektepleri - so- 
kullu müesseseler! - Fatih müesseseler! • İstanbul kütüphaneleri - İstan
bul ve Kahire müzeleri • Ayasofya kütüphanesi ve türkiyat - Mimarsinanin 
yapdıgı medreseler - Petresburg müzesi ve İslâmî, Türkî eserler - Okçular 
tekyesi ve millî hatıralar - ahi müesseseler! ve nizamnameleri

ADAMLAR VE ESERLER : Istanbulda kitap aşıkları - İstanbulun ilk 
müderrisleri - Kayserili Davud ve eseri-Konyalı alimler-Bursalı mütefekkir 
ve muallimler - Asım ve lisan kamusları - Yakut hamevi ve coğrafî 
kamusu - Aybek oğlu ve tarihî kamusu - Kâtipçelebi ve iki kamusu • 
alman Perç ve tasnif usulü - Flügel ve Kâtipçelebi - mürebbi Peko 
ve eseri - Kalapared ve eseri - Flörnuva ve eseri - Brokelman ve eseri 
Rus müsteşrikleri Radlof Bartold - Ermeniler ve Venedik akademisi 
rum zenginlerinin ilmi hayratı - yahudi ruhu ve mesaisi • Türk ahlâkçı
ları - Cahiz ve türkler üzerine kitabı - Hamdi, Galip, Halil beylerin İl
mî eserleri - bir şark zekâsı: Amazeyneddin • uzun ferdusi ve efsaneler.

Bu konfransların bir çokları makale şeklinde basılmış, bir kısmı da 
yazmağı tasarladığı eserlere esas olmuştur. Basılmamış olanlardan bazıla
rının müsveddelerine kısmen veya temamen evrakı arasında rastgelin- 
mektedir. Yazılıp yazılmadığı belli olamıyanlar da vardır. Hatta bu listeye 
girmeyen konferanslarının müsveddeleri de görülüyor.

Ancak bunlardan bir tanesi çok hayret ve alâka uyaddırmış, hattâ dinle
yenlerden birisi olan zamanın Maarif Nazırı Ahmet Şükrü bey Cevdet’in 
ihatasına ve verdiği malûmatın derinliğine şaşmış olacak ki kendisinden

23 
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izahat istemeğe mecbur olmuş ve Cevdet de bu izahatı yazarak 
vermiştir.

İleride talim ve terbiye, yahut maarif tarihi yazacak olanlara bir çok 
mehezler gösteren bu arizayı ehemmiyetli gördüğüm için aynen dercediyorum:

Maarif Nazareti Celilesine
Zatı samii devletleri Darülmualliminin yetmişinci senei devriyesi 

münasebetile verilen konferansta bahsi geçen Fatih medreseleri hakkındaki 
malûmatın nerelerden alındığını istizah buyurmuşlar. Darı mezkûr müdürü 
Kemal beyefendi vasıtasile şeref telâkki ettiğim emri âliye icabeten 
mütaleai âcizanemi arzetmek üzere makamı çelil nezarete iki defa geldim- 
se de teşerrüf saadetine nail olamadan avdet ettim. Bu zaruret karşısında 
varakparemle maksada vusul tarikini iltizam ediyorum. Medaris mezkûre 
hakkında talebeye verilen malûmat muhtelif menbalardan alınmış ve ayrı 
ayrı mehez zikrine ihtiyaç görülmemişti :

1) Asıl medreselerden - tâli ve âli kısımlar - Aşağı derecedeki mek
teplere - şimdiki iptidaî ve rüşdîlere muallim [ve camilere imam] olacak
ların görmesi meşrut 10 ders ile teşkilâtı medaris hakkında - 1008 de ve
fat eden - Ali efendinin Nuru Osmaniye kütüphanesinde mevcut gayrı 
matbu cüzlerinde izahat vardır. Müverrihi maruf Baron Hammer tarihi Os- 
manisinin üçüncü cildinde ve tercümesinin 232 inci sahifesinde Ali den 
naklen bu dersleri ve yalnız bunları görenlerin medreselere değil ancak 
mekâtibe muallim olabileceklerini yazar. Alide olsun, Hammerde olsun 
(tercümesinin üçüncü cildi -311 sahifa) bu dersleri muhtevi kütübü resmi- 
yenin esamisi mesturdur.

2) Bir mehezimde müsteşrik - Morace Dosson ■ un gayet büyük ha* 
cimde ve müze kütüphanesinde mevcut eseridir.

3) Rahip Toderini nin Edebiyatı Osmaniye adındaki eserinin bazı 
yerleridir ki musikişinas Rauf Yekta beyin hususî kütüphanesinde biraz 
mütalea etmiştim.

4) Gerek 10 dersi iptidaiye, gerek tâli ve âli durusu medresiyeye ait 
olup resmen okutulan tekmil eserler; medreselerin tedarik ettiği «kıyemi 
ilmiye» den «kemiyeti tefekkür» üzerine en sahih malûmat bunlara müs
tenittir ve daima böyle olacaktır.

5) Medreselerde tatbikat tedrisiye yapıldığını ve bunların yalnız mu
allimle talebe arasında değil bütün tullap meyanında ve bilhassa muit 
denilen muallim namzetleri tarafından icra edildiğini mübeyyin kayıt Koçi 
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beyin Esat efendi kütüphanesinde mevcut el yazısı ve bilâhara 1279 ve 1303 
tarihlerinde Şinasi ve Ebuzziya merhumların tabeylediği eserinin (Meda- 
ris nizamı kadimi) lâyihasındadır. İlk müdürümüz Cevdet paşanın tarihin
de Koçi beyden naklen ve maa ilâvat izahât vardır (Cilt 4).

6) derslerin daima münakaşa, müzakere ve teksif usulile yürüdüğünü, takriri 
mahz metodunun merdut olduğunu medrese metinlerine yazılan şuruh ve havaşi 
gösteriyor ki talebe bu sayede her şeyin «niçin» ne, bir mütaleanın lehine 
ve aleyhine muttali oluyordu. Bu münakaşalı usul, suiistimalinden sarfı 
nazar son zamanlara kadar devam etmişdir ki mekteplerde görülmemiş 
ve Sati’ beyden evvel Darülmualliminde ve mekâtibi iptidaiyede tatbik 
edilememiştir.

7) İhtisas dersleri müstesna olarak bütün dürusu iptidaiye ve tâli- 
yenin aynı müderris ve muallim tarafından irae ve nihayet mütehassıslara 
devredildiğini Koçi bey ve Tarihi Cevdet yazar ve filiyatta da şahittir.

8) Mualliminin ve müderrisinin tedricen terfi ve maaşlarının 
tezyidi meselesi mezkûr iki müellifte ve Taşköprülü oğlunun (Şekaiki 
Numaniye) sinin bilvesile muhtelif yerlerinde musarrahtır.

9) Asıl âli kısımda tedris edilen felsefe dersleri programına gelince: 
akşamını Kâtip Çelebinin zikr ve işaret eylediği eserleri tedarik ve 
onlardan istihraç ettim. Arzu buyurulduğu takdirde tafsilâtile arzedebi- 
lirim. Zaten yüklü olan konferansta talebeye fazla teşrihatta bulunmak 
istemedim.

10) Hazreti Fatih ve Süleymanı Kanunînin tedrisat programlarında ak
liyata [riyaziyat ve tabiiyat] ehemmiyeti lâyika verildiğini ve yalnız ede
biyat ve şer’iyat ile kalınmadığını müş’ir kayıt Kâtip Çelebinin Türkçe 
«Mizanülhak» inin mukaddemesile Arapça «Keşfüzzünun» un - Ulumu hi- 
kemiye - faslı mütaleasından çıkarılmıştır.

11) Dürusu aşere arasında mezkûr «İlmül’âdâb» ı talebe, âdabı muaşe
ret zannetmesin diye «adabı mubahase ve usulü tedris» şekline koydum. 
Bu müeyyidat yardımile verilen konferansta Fatih cennetmekân medre“ 
selerini ve usulü talim ve terbiyesini «enmuzeç» olarak iraeden çekin
memiştim. Ihtiramatı kemteranemi bu vesile ile arzeylerim.

24 Nisan 1332 Darülmuallimin : M. Cevdet

Maarif Nazırının buyrultusu
Madam ki bu kadar tetebbüatta bulu mil muştur. «Memleketimizin tarihi 

tedris ve terbiyesi* ni kitap şeklinde meydana getirmek kolaylaşmış demektir. 
Böyle bir kitab evvelâ metinleri zikretmek sonra onları tavzih ve teşrih
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eylemek suretile vücuda getirilirse pek nafi olur, âdeta Osmanlı medeni
yetine canlı bir şahit yaradılmış derecesinde hizmet edilmiş bulunur. Bu 
eserin vücuda getirilmesi zımnında Cevdet beye iade.

26 Nisan 1332
* * *

Cevdetîn Bağdatta bulunan Sati’ beye göndermiş olduğu aşağıdaki 
mektup eaerleri kakkında elim bir sergüzeşt ihtiva ettiği için onu da bu 
bahse son olarak dercediyorum :

Bir buçuk ay oldu. Fikret merhumun vaktile bendelerine yazdığı 
hatırayı iade suretile kemterlerini dilşat etmiştiniz. Sizi maddeten kaybe
den dostlarınız ve arkadaşlarınız manen vicdanlarında yaşatmakta idiler. 
Onlardan biri de Cevdetinizdir. Binaenaleyh onu Istanbuldan müfarikati- 
nizden sekiz on sene sonra bir mektupla bahusus o mektuba pek aziz 
bir ruhun gölgesini lef suretile taltifiniz ihyakâr olmuştur.

Sağolunuz üstat ! Çok tecrübe ettim; vaktile birbirinin kadrini lüzumu 
derecede bilmeyenler uzun bir iftiraktan sonra fazla sevişiyorlar. Bunun 
hiç değilse nefsim itibarile sıtkına iman etmişimdir. Ben şimdi bir kaç 
cihetten arayorum. Eğer Cenabı hak velev benim seyyahatim şeklinde 
olsun bir .vesile ile sizi tekrar görmek nimetini ihsan ederse mülâkatımız 
kim bilir ne kadar İlâhî olacaktır!

Keskin zekânızın meçhulü olmıyan sebepler tahtında ben çok sıkıntı
dayım. Feyizkâr delâtinizle Darülmualliminin sakafi altında toplanmış olan 
dostlarınızın İhsan Şerif ve Hafız Kemal beylerden maadası bütün dağıldılar 
Öbür taraftan Salâhaddin bey gibi bir zekâ cevherini kaybettik. Evet! 
Mezarı başında ulvî olduğu kadar hazin nutkunuzla hepimizi ağlattı 
ğınız merhum Ali Nusret in yarası unutulmadan Salahaddini de elden 
kaçırdık. Mamafi yeminle tekit edeyim : Muvakkaten veya ebediyen 
kaybettiklerinizin necip hatıralarını filen kemali ihlas ile muhafazaya 
sa’yeden bendenizden gayrı kimse yok gibidir. Ben mizacım icabı uzun 
bir imtihandan sonra sevdiğim zatları asla unutmam. Yâni senenin muay
yen zamanlarında onları tahattura vesileler hazırlarım.

Emellerimden biri Darülmualliminin seksen yıllık hayatına dair sene
lerden beri cemeylediğim vesikaları terkip ile bir (müntehebat) yapmaktır. 
Daha doğrusu bunu ikmaldir. Basılmak yâni aynen ! Basılmak mukadder 
olmazsa vefatımda kitaplarım arasında vakıf suretile millet kütüphanesine 
naklile muhafazasını vasiyet edeceğim. Bu eserde size ve kıymetli yazıla
rınıza ait hisse pek şereflidir üstat. Sizden sonra gelen müdürler ara
sında Servet bey Çok kıymetli bir gençti. Maalesef bunu da dört ay
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içinde kaybettik. Fatihte merhum Salih Zeki bey üstadımızın kabri yanın
da ebediyetin komşusudur. Zavallı Servet bey 1

Üç seneyi mütecaviz bir müdettenberi Robert Kollejdeyim. Hafız 
Kemal beyi de Robert Kolleje aldık. İki sene evvel Erkânı harbiyei umu- 
miyenin açtığı müsabakaya girmiş ve neferler için açık, canlı, medenî 
misallerle dolu bir din kitabı yazmıştım. Beni aldatarak borç altında 
bıraktılar. Elyevm iki bin kadar kitab elimdedir. Sonra bir de dos
tunuz Süleyman Şevket beyin muaveneti nakdiyesile Şahnamenin 
lise talebesine mahsus bir hülâsasını yazdım. Her iki eser için yedi 
yüz elli lira borca girdim. İki 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, Şahname 
hülâsasından ancak yüz tane satılarak bütün muamele durdu. Zatı âlileri 
belki muttali olmamışsınızdır diye bu iki eseri takdim ediyorum.

Sizden bir ricam var: Tabiidir ki bu ricamın is’afı imkân ile meşrut
tur. Mümkün değilse bir şey yapılamaz. Bendeniz şunu soruyorum. Bu 
Kitapları resen veya tadilen Arapçaya tahvil ile tab’a imkân varırıdır? 
Irakta bu gibi eserlerin tahririne ihtiyaç varsa bendeniz Arabça tahrire 
de çalışırım.

Hatırıma bir şey daha geliyor : İslâmda talim ve terbiye tarihi mev
zuuna dair oralarda bir şey yazdmışmıdır? Yazılmadiyse atiyen lüzum yok 
mudur? Demek istiyorum ki bu ve bu gibi şeylere dair bendenizin bir şey 
yazmam caiz ve mümkünse lütfen bildiriniz. Bendeniz İslâmiyetle Türk
çülük ve Arapçılık temeyülâtını muhtelif şekilde telife çok şükür kadir 
olduğum için her üç esas dairesinde yazı yazarım. Ve daimada öyle 
yazmışımdır.

Arz ettimya: yediyüz elli lira borcum var. Maişetin fevkalâde daral
dığı ve nefsimden gayri bir kaç insana muavenete mecburiyetim olduğu 
şu zamanda naha yere ve ahlâkımın cezası olarak ağır bir darbe yi
yişim çok gücüme gitmiştir. Tasvirine çalışdığım zeminlerde bir şey 
yazmağa ve o taraflarda sizin delâletinizle bir şey tab ve furuhtuna im
kân varsa hem borçtan kurtulurum hem İslâm aleminin bir köşesine ilmen 
hizmet etmiş olurum.

Üstat! sizin gibi kıymetli bir İstanbul çocuğunun Irak darülmuallimini 
terbiye kürsüsünden gelen sıcak ve munis sesiniz bilseniz beni nekadar 
mest etti. Kemali hörmetle elleridizden öper ve refikai alilerine tazima- 
timi takdim ve yavrucuk Halduna ibni Haldun kadar kemal temenni 
ederim efendim.

Daima hörmetkârınız 
M. Cevdet



Cevdetin kitap sevgisi: topladığı kitaplar, 
Vesikalarla aldığı notlar ve kütüphanelerin 

ıslâhı, kitapların tasnifü tescili 
hakkındaki fikirleri

Cevdetin bu cephesi şimdiye kadar gördüğümüz cephelerinin hepsin
den üstündür. Bununla beraber en az tetkik edebildiğim de budur. Gerek 
kitaplarını, gerek vesikalariyle notlarını birer birer gözden geçirmek 
zamana ve ihtisasa taallûk eder. Buna ise ben malik değilim. Onun için 
bu bahiste ancak bir kaç vesika dercetmek maksadiyle biraz izahat 
vermekle iktifa edeceğim. Cevdetin bu cephesini :

1 — Cevdetin kitap sevgisi ve beğendiği muharrirler, müellifler ve 
kitaplar :

2 — Kitaplarını vakfetmesi.
3 — Basma ve yazma kitapları hakkında izahat.
4 — Topladığı vesikalar, yazılar, lâvhalar ve maktualar.
5 — Aldığı notlar, çıkarttığı kayıtlar ve hülâsalarla yazmağı tasar

ladığı kitaplar!
6 — Kütüphanelerin ıslâhı ve kitapların tasnifü tescili hakkındaki fikirleri.
Olmak üzere başlıca altı kısımda tetkiki mümkündür.

1 — Cevdetin kitap sevgisi ve beğendiği muharrirler, 
müellifler ve kitaplar.

Cevdette kitap sevgisi topladığı kitaplarla, yazdığı eserlerle, aldığı 
notlarla sabittir. İstanbul kütüphanelerinde bulunupta tetkik etmediği 
kitap kalmadığı gibi Avrupa kütüphanelerindekilerine de hiç olmazsa fih
ristlerinden muttali olmuştur denilebilir.

Bu türlü adamlara (kitap kurdu) derler. Fakat Cevdete (kitap delisi) 
demek daha doğru olur.
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Cevdetin kitap hırsı her hangi bir terkede yahut herhangi kitap satışındaki 
heyecan ve tavrundan derhal anlaşılırdı. Kendisinde olmıyan bir kitabı 
elde etmek için hiç bir fedakârlıktan çekinmezdi. Buna dair bir çok 
hadiseleri kitapçı arkadaşları Raif ve Ahmet Hamdi yazılarında tesbit 
etmişlerdir.

Gevdet Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca ve hatta İngiliz
ce eserlerin en ziyade tarihe, felsefeye, dile ve dine taallûk edenlerini ter
cihan alırdı. Şuhalde meslek ve ihtisası hep bu vadide dolaşırdı diyebiliriz.

Bunu bri dereceye kadar topladığı kitaplardan anlayabildiğimiz gibi 
hangi müellif ve muharrirleri sevdiğini, ve hangi kitaplara kıymet verdi
ğini de hatıra defterine kayıt ve tesbit etmiştir. Nitekim daha evvel 
bu kitabın 90 nıncı sahifasında 11 sene talim ve terbiyesiyle iştigal et
miş olduğu Nejada okutmuş olduğu kitapların listesini de neşretmiştim. 
Buradada beğendiği muharrir ve müelliflerle kitapları göreceğiz :

Garp mütefekkir ve muharrirlerinden kimlere kıymet ve hangilerinin 
eserlerini takdir ettiğini daha evvel 314-315 inci sahifalarda görmüştük:

Edebî eserlerini en çok sevdiğim kalem sahipleri
Mehmet Akif, Namık Kemal, Abdulhak Hâmit, Rıza Tevfik (gerk 

(Türkçe nefeslerine, gerek felsefî makalelerine bayılırım) Fazıl Ahmet 
(hezeliyatta misli yoktur) Süleyman Nazif (nesri ateşinini pek ziyade 
takdir ederim, ahlâkını değil) Hüseyin Cahit (sade makalelerini, tercüme
lerini beyenirim) Refik Halit (tasvirlerine hayranım) Ömer Seyfeddin 
(hikâyelerini severim) Haşan Bedreddin (teıcümelerinde frenk kokusu 
yoktur severim), Ahmet Rasim (Eski İstanbul hayat ve adamlarını tasvirine 

hayranım). Ali Rıza (bu doksanlık ihtiyarın naklettiği menkibelere meftunum) 
Zeki Magamız (Zeydan Efendiden tercüme eylediği muazzam eserleri 
takdir ederim). Ömer Rıza (Dinî tercümelerini çok takdir ederim)

Çok takdir ettiğim muharrirler:
Namık Kemal, Ahmet Mithat, Ahmet Rasim, Ebüzziya Tevfik, Cenap 

Şahabeddin Süleyman Nazif (döneklikle yazdığı makaleleri de tanırım yalnız 
onları sevmem) Hüseyin Cahit, millî hars ve iktisat meselelerinde: Ahmet 
Cevdet; dinî meselelerde! Darülfünun müderrislerinden Ferit ve Halil Halit, 
Ubeydullah, Mısırlı Arap muharrirlerden Elmenar muharriri Reşit Rıza, Türk 
muharrirlerinden Ömer Rıza, müderris Şerefüddin, Rızaeddin bin Fah- 
reddin, Seyit Cemaleddin Efganî, Şeyh Abdu, Mehmet Ali Ayni, Hüseyin 
Kâzım (Büyük Lügat sahibi) Musa Beykiyef; felsefe sahasında pek munis maka
leleriyle Rıza Tevfik; Türk edebiyatı tarihi meselelerinde Köprülü zade Fuat, 
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harcı âlem fennî makalat ve hikâyeler yazmakta: Mithat Efendinin yeğeni 
Mustafa Refik, Ahmet İhsan (Jülvern mütercimi), Mahmut Sadık, tarihî 
tetkikatta: Rauf Yekta, Armanak Sakızlı, Şahap, Suriyeli Azim zade Refik 
Perşeyho, Corci Zeydan, Dr. Osman Şevki, Dr. Ahmet Süheyil, Müze 
müdürü Halil Ethem, Ahmet Tevhit, Mübarek Galip, Mecellei umuru Be
lediye muharriri Osman Nuri, Ahmet Refik, müverrih Ata, Abdürrahman 
Şeref Kilisli Rıfat, Velet Çelebi, Necip Asım, Ahmet Naim .

Tıbbî makaleleriyle Besim Ömer paşayı, Mazhar Osman beyi takdir 
ederim. Eski İstanbul hayatını anlatan Ali Rıza beyi severim.

Türkçede İlmî, felsefî, edebî ve dinî kıymetlerini en çok 
takdir ettiğim eserler ve tercümeler:

Hazreti Muhammet, Ruhu İslâm mütercimi: Ömer Rıza

Medeniyeti İslâmiye tarihi tercümesi: Feragana güzeli: Ebumüslimr 
Horasani, Selâhaddini Eyyubi, Abbase: mütercimi Zeki Magamız

Fuzulî, Namık Kemal: Süleyman Nazif. İstanbul ve Boğaziçi: Ziya 
Mimarî makaleler: Şahabeddin Nafiz; Türk tebabeti tarihi: Dr. Osman 
Şevki; Edirne rehnuması: Dr. Osman Rıfat; Tarihî makaleler: Dr. Ahmet 
Süheyl; Kayseri kitabeleri, Meskûkâtı Osmaniye: Halil Ethem

Meskûkâtı Türkmaniye, Meskukâtı Selçukiyye: Mübarek, Galip

Meskûkâtı Türkmâniye: Ahmet Tevhit

Konya vilâyeti halkiyat ve harsiyatıî Sadettin Nüzhet

Divan (Kastomonu lehçesiyle) Galip paşa, Kitabeler: İsmail Hakkı

İlk mutasavvıflar Köprülüzade Fuat (müellif bu eserde kendi yapma
dığı tercümeleri nefsine mal etmiş olmakla beraber çok ceht mahsulü me- 
todik bir eserdir) Fatin (Fransine tercümesi) Mahmut. Tedrisatı fenniye: mü
tercimi doktor Mustafa. Jül Vernin romanları: Ahmet İhsan. Osmanlı mü
ellifleri: Bursalı Tahir. Keşfüzzünun zeyli: İsmail Paşa. Burhanı Katı tercü
mesi: Kamus tercümesi: Asım. Buharî tercümesi: Ahmet Naim. Kam- 
usülâlam: Şemseddin Sami (eserde çok yanlışlar var. Lâkin bir kişinin bu 
kadar muazzam işi yapmağa ve bıkmadan senelerce sa’iyile aşkı harikadır.)

Fransızcadan Türkçeye ve Türkçeden Fransızca kamuslar : Şemseddin 
Sami. Nizai ilmüdin, Müdafaa: Ahmet Mithat.

İbniteymiye ve Gazali: U*fa kadısı Rızaeddin bin Fahreddin.

Uzun günlerde ruze: Musa Beykiyef.
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Nedim divanı: Halil Nihat, Hammer tarihi tercümesi î Mehmet Ata 
Rübaiyatı Ömer Hayyam! Rıza Tevfik" Hüseyin Daniş

Lütfi tarihi (8 nci cilt) Abdurrahman Şeref; Naima tarihi; Cevdet tarihi' 
Onuncu asırda İstanbul, On ikinci Şarl, Lâle devri: Ahmet Refik 

Netayicülvukuat: Mustafa Paşa; Çelebizade Asım tarihi, Silâhtar tarihi 
Başımıza gelenler, Bin bir hâdisişerif tercümesi: Arif

Mizanülhak, cihannüma: Kâtip Çelebi, Levamiünnur

Evliya Çelebi seyahatnamesi; İbni Batuta tercümesi: Şerif Paşa

1 uhfetülhattatin : İbnülemiıı Mahmut Kemal mukaddemesile, menakıb» 

hünerveran. Yirminci asırda İslâmiyet, Büyük Türk lügâti: Hüseyin Kâzım

Fazıl Ahmet beyin hezeliyatı. yaz, kış manzumeleri *

Felsefe kamusu, Felsefî makaleler, Abdülhakhâmid ve felsefesi: Doktor 

Rıza Tevfik, Sanayi nefise ıstılahları kamusu : Celâl Esat Muhitülmaarif: 

Emrullah, Türkiye ve tanzimat: mütercimi Ali Reşat, İktisat: mütercimi! Cavit

Esatizülelhan! Türk musikisi nazariyatı, Rauf Yekta

Hanende (Türk musikisi nazariyat ve tatbikatını camidir)

Terkip ve terciibendi Ziya Paşa, Ankara asarı atikası: Mübarek Galip 
Çocuk kalbi: İbrahim Alâeddin; Tibet dağlarında mütercimi: Mustafa Refik 

Kanunlar külliyatı: Serkiz Karakoç Mecellei umuru belediye: Osman Nuri 

Veraset ve terbiye, Amerika terbiyesi, İngiliz kavmi, Ruhulakvam, ilmi

Ruhu İçtimaî, Harbin psikolojisi mütercimi: Abdullah Cevdet

(Bu eserlerin tercümeleri pek sahih fakat aynen olduğu için vahşidir) 
Evrakı eyyam, Avrupa mektupları: Cenap Şahabeddin
Refik Halidin bütün eserleri^ Cezmi: Namık Kemal
Tarık, İbni Musa, Eşber! Abdülhakhâmit, Hayat ve kitaplar : Şuayip

Ebüzziyanın neşriyatı ve bilhassa mecmuası

Divanı lügâtüttürk tercümesi, Ferhengnâmei Sadi, Bezmü reznt 
Kilisli Rıfat

2 — Cevdetin 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 emsalini gördüğü 
terekerelerde yok pahasına elden çıkarak parçalanmasını ve ziyaa 
uğramasını istemiyeceği gayet tâbiidir.

Onun için biz arkadaşları Cevdetle daima bu mevzu etrafında konu
şurduk ve ondan kitaplarını vakfedeceğine dair bir vasiyetname yazdığını 
da işidirdik. 22 inci Sahifede de görmüştük ki Cevdet ufak büyük 
beş vasiyetname bırakmıştır. Vasiyetnamelerinin birisine şöyle başlar :

“Herkes ölecektir. Bundan kurtuluş yoktur. Hüner, yaşanılabildiği 
müddetçe azamî derecede hayır yapmakta ve eserler, izler bırakmaktadır. 
Bütün dünyanın kiyamete kadar kalacak eazımını 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 zikredilir
ler. Akraba ve taallûkatı olanlar da kısmen bahtiyardırlar. Fakat bu, be
nim o kadar aradığım şey değildir. Çünkü aile efradı içinde insanı en çok 
yad edenler, ana, baba, kardeş gibileridir. Bunların müteveffaya karşı 
sadaketi, bazen vefakârlığı en yüksek şekilde takrir eden bir hal alır» 
dedikten sonra :

‘‘Ben ne kazandımsa kitaba, nefaise ve tarihî eserlere feda etmiş bir 
adamım. Maaşım bunları tedarike imkân vermezdi. Lâkin Hidivi esbak 
Abbas paşanın kerimesi merhume Fethiye hanımefendi beni yalısında ye
tiştirdiği Nejat bey isminde bir gence mürebbi tayin etti. Sayimi gör
dükçe beni himaye eyledi. Nejat beyin senaları neticesinden olacak ki 
bana beş altı sene içinde pek çok para verdi..» diyor ve Nejadın hatıra
sında da “bu paranın iki bin liraya kadar çıktığını ve en nefis, en 
kıymetli kitapları bu sayede aldığım,, söylüyor.

Diğer bir vasiyetnamesinde ise şöyle yazar :
“İnsan hiçbir gün ölümden gafil olmamalı. Bir şey terketmiyenler 

ölümü düşünmeseler de zararı yoktur. Fakat benim gibi Allah sayesinde 
bir çok kitaba ve kolleksiyonlara malik adamlar ansızın vefatlarında bu 
metrûkâtın satılmamasını iyice tesbitten sonra İstanbulda bir müzeye veya 
itinalı bir kütüphaneye vakfedilmesin! dostlarına peşinden tavsiye etmeli.

Ben, mektupçu Osman bey, kitapçı Raif bey, doktor Süheyl bey, mu- 
-allim Hafız Kemal bey, kitapçı Hafız Ahmet efendi gibi birinci sınıf dost
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larıma daima vasiyetimi tekrar ederim. Vefatımda kitaplarım ve metrûkâ- 
tım bu zatların himmetile vakfedilmeli.»

En son vasiyetnamesinde de :
“Bütün kitap ve sairem Beyazıt Belediye müze ve kütüphanesine vak

fedilmelidır. Maliye müdahale ile sattırmak isterse Ankarada hemşireme İh
san beyefendi vasıtasile telgraf çekilmesini ve hemşirem: hakkımı istemem 
kitaplar müzeye kalacaktır, diye cevap vermelidir..„ diyor.

İşte ölümünden senelerce evvel bu türlü fikirleri taşıyan, arkadaşla
rına ihsas eden, hatta söyleyen Cevdet; ağır bir hastalığa düştüğü za
man her şeyden önce düşüneceği ve halledeceği işinde bu olacağını 
söylemeğe hacet varmı?

Tedavi için Gülhane hastahanesine yatması arkadaşı oranın mü
dürü doktor Süreyya Hidayet tarafından kararlaştırıldığı zaman 
hastahaneye 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 
beyazıttaki inkılap müze ve kütüphanesine kaldırılmasını istedi. Müze 
ve kütüphanenin sahibi olan belediye ve onu idare eden heyet namına 
söz vermekle beraber heman gelip vaziyeti müze müdürü ressam Ahmed 
Ziya Akbulutada söyledim ve Cevdeti memnun edecek şekilde bir tez
kere yazarak kitapların nakli ve hıfzı için müze idaresince her ne türlü kolay
lık istiyorsa gösterileceğini ve masraflar ihtiyar edileceğini yazmasını rica 
ettim. Öyle yapdılar. Ertesi gün adamlar göndererek kitapların nakline 
başlattım. Cevdet kitapları hasta halinde bizzat ayırıyor, çuvallara koy- 
durtuyor ve veriyordu. Hastalık ve yorgunluk işe bir iki gün fasıla verdirdi.

O sırada Müze müdürü Ahmed Ziya Akbuluta yazdığı mektupta 
- belki en son yazısıdır - Kitapların vaziyetini ve hastalığını şöyle anlatır:

Pek muhterem Ziya bey efendi:
Mide humması ve müdhiş baş ağrısı sebeblerile kırkbeş gündür yaz

mak ve okumaktan memnuum. Böyle haftada bir, iki saat kadar ka
lem tutabilirsem doktora veya mühim bir iş için bir dosta kısa bir şey 
yazabiliyorum. Mürekkep, hokka yoktur. Kurşun kalem. Kadri efendi, o 
kibarlığın misali müşahhası olan mektubunuza aid teşekkürlerimi layıkıla arz 
edebildimi? o gün elimde tutmuyordu. Bu hastalığımda türlü türlü arıza- 
lara uğradım. İşte o gün elim tutmadığından, birde ateşim fazla 
olduğundan hem size bir şey yazamadım, hem kitaplarımın bir kısmini 
taşıtamadım. Zira bu ameliyat tozlar içinde benim odamda oluyor. Ve 
ben 39 derece bitap yatakta yatıyorum.
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Memurlara: bu kitaplar şimdilik gitmiyecek dedim, bizzarure bıraktır
dım. Buna doktorda, Osman beyde sizde öyle fetva verirdiniz lütufkâr beyim; 
işte o günden beri on, oniki çuvallık daha kitap kaldı. Maalesef ateşim 
arttığı için yarın Gülhane hastahanesine götürecekler. Osman Beyefendi 
orada ise beraberce rica ediyorum, yoksa zatıâlilerine rica ediyorum. 
Kadri efendiyi 12 çuval ile yollamak lûtfunda 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 hürmetkârınız iyi olup zatıalileriyle müşerref oluncaya kadar bunlar 
çuvallarda dursun. Lâkin zevki seliminize bu muvafık düşmezse o halde 
bunları ötekilerden tamamiyle ayrı bir yere koymak, minnettar olduğum 
lütfü âlilerine mütevakkıftır. Bunlar tamamile ayrı kitaplardır.

Bilseniz muhterem Ziya Beyefendi; o şefkatkâr mektubunuzla benim 
hasta ruhumda ne derin inşirah yaptınız. Hele kitapları dizmek, tertip 
etmek gibi boyunuzun borcu olmıyan büyüklüğü yapmanız şafkat, 

Î kitap sevgisi ve san’at aşkından başka ne ile tevil olunur? Allah ömürler 
versin. Nihayetsiz teşekkürler beyim efendim. 10 Eylül 1935.

M Cevdet

Cevdet bu mektupta; yazdığı gibi ertesi gün hastahaneye gitti. Orada 
bir müddet tedavi ve müşahede altına alındı. Nihayet hastalığı teşhis 
edildi ve maalesef tedavisi kabil olmadığı anlaşılarak tekrar evine geldi 
ve 3 Birinci kânun 1935 de öldü.

Bir kaç gün sonra vasiyatnameleri açılarak arzularının infazına girişil
di. Son vasiyetnamesinde:

Madde 1 — Aşağıdaki zatlar-ki her biri nazarımda birer yüksek 
meziyetle yükselmişlerdir Lütfen, insaniyeten benim son rica ve vasiyet
lerimi ifa ederler ümidindeyim.

Adlar ; Muhabbet ve kıymet sırasile konmamıştır. Böyle bir fikir ha
tıra gelmemelidir. Nasıl ki dostlarımdan aynı derecede kıymetli daha dört 
beş zat varsa da vasiyet ifasına mevki ve zamanları müsait olmamak iti- 
barile zikredılmemişlerdir. Bununla beraber Hafız Kemal gibi 34 senelik 
bir eski yari ve hakikaten meleksiret dostu en başa koymağa hiçbir vic
dan mümanaat göstermez :

Hafız Kemal bey, Esat Fuat bey, doktor Hulûsi Behçet bey, Robert 
Kollej Türkçe kısmı müdürü Hüseyin Pektaş bey, orada muallim Kera
met bey. Mükrimin Halil bey, Selim Nüzhet bey, kız mektebi müdürle- 

trinden Feridun bey, Topkapı müzesi müdürü Tahsin bey, mcktupçu Osman 
bey, Hafız İsmail Saib efendi, doktor Süheyl bey, canım kitapçı Raif 
bey, Fuat Şemsi bey.
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işte bu zatlar İnkılâp müzesinde toplanarak Cevdet’in beş vasiyetna
mesini okudular ve arzularını harfi harfine yerine getirdiler.

Cevdetin vasiyetlerini yerine getiren arkadaşları
Sağdan başlayarak: Selim Niizhet. Ressam Şevket, Mükrimin Halil, Doktor Süheyl 

Unver, Hüseyin Pektaş, Osman Ergin, Raif, Ahmet Ziya, Feridun, Doktor Hulusi 
Behçet, General Halis, Hafız Kemal, Fuat Şemsi, Esat Fuat, Salih Keramet, Tah

sin Oz- Ayakta duran Kiitüphune Memuru Sedat.
[Toplantı İnkılâp Müzesi koridorunda ve Cevdetin kitaplarına tahsis olunan odanın 

kapısı önünde yapılmış ve sonunda oda kapısı üstüündeki (Muallim M Cevdet kütüphane
si) Levhasınn örtüsü müze müdürü Ahmet Ziya tarafından kaldırılarak kütüphane açılmıştır]

Gerek heyetin toplanışı, gerek cevdetin kitaplarının eski ve yeni va
ziyetleri bu kitaba konmuş olan resimlerden anlaşılacağı için daha ziyade 
izahat vermeğe lüzum görmüyorum.

Şu kadar var ki Cevdetin bu vakfı ve teberruu İnkılâp müzesinin bağlı 
bulunduğu İstanbul Belediyesini ve onun umumî meclisiyle, şehrin vali ve 
belediye reisini pek ziyade memnun ve mütehassis etmiş olduğundan bu 
mecliste bu mesele hakkında verilen takrir ile vali ve belediye reisinin 
verdiği izahatı ve Cevdetin kız kardeşine yazılan mektubu da aynen 
neşrediyorum:

Takrir sureti
Geçenlerde ölen öğretmen Bay Cevdetin inkılâp müzesine sekiz bin 

cilt kitap bırakmış olduğu haber alınmıştır.
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Bu kitap ve el yazılarının İnkılâp müzesine nakledilip edilmediğinin 
ve bugün bu işin ne halde bulunduğunun makamdan sorulmasına ve bu 
teberruu samimiyet ve hürmetle telâkki eden merhumun kız kardeşi bayan 
Merzukaya şehir namına bir teşekkür yazılmasına yüksek meclisin müsaa
delerini rica ederiz.

Refika Hulusi Behçet, Galip Bahtiyar Göker, Baha Toven, Mustafa 
Aşkın, Refik Ahmet Sevengil.

Vali ve Belediye Reisinin beyanatı
Muhiddin üstündağ (vali ve belediye reisi) - Efendim, muallim merhum 
Cevdet yüksek himmetinizle ve bir kararınızla vücuda getirilen inkilâp 
müzesine vasiyatnamesile bütün eserlerini teberru ederek büyük bir ka
dirşinaslık göstermiştir. Teberru edilen eserler, 700 ü el yazması olarak 
6700 cilt kitaptır. Bunlar arasında 4000 kadar şarka ait ve bilhassa Türki- 
yeyi alakadar eden almanca, fransızca, İngilizce gibi ecnebi dillerde yazılmış 
eserler vardır. Mütebakisi de arapça , acemce ve Türkçedir . Bunlardan 
başka Haydarpaşa lisesinde 4000 cilt kitabı vardır . Merhum, bunların da 
inkilâp müzesine naklini vasiyet etmiştir . Bu işle bir komisyon meşgul 
bulmaktadır. 11000 cilt gibi çok mühim kıymeti haiz bir hazinei irfan 
bizim müessesemize merhum tarafından teberru edilmiştir . Bunların içe
risinde çok kıymetli ve nadide olan eserler de vardır. Hususi bir fihristle 
bunları müzeler idaresi tanzim etmektedir. Şayet kütüphanesi karıştırılır’ 
sa hangi eserleri Cevdet merhumun teberru ettiklerini göstermek için böy
le fihrist yapılmıştır . Bunun için şimdi kendisine hususi bir oda tefrik 
edilmiştir, kitapları oraya konmuş ve bir levhai iftiharda talik edilmiştir. 
Bundan başka bizim inkilâp müzesi idare heyeti, Cevdet mer
humun hayatını ve hizmetlerini gösteren bir de kitap hazırlamaktadır. 
Bunu tabedip herkese vereceğiz.

Muhterem hey’etiniz tarafından merhumun hemşiresine gösterilmesi 
arzu buyurulan teşekkür ve kadirşinaslık çok yerinde olur. Bendeniz de 
buna memnuniyetle ve minnetle iştrâk ederim . (alkışlar)

Cevdetin kızkardeşine yazdan teşekkür mektubu
Kardeşiniz merhum muaallim M. Cevdetin 30 sene dişinden, tırna

ğından artırmış olduğu paralarla tedarik etmiş bulunduğu - Darülmuallimin- 
dekilerle birlikte - On bin cilt yazma ve basma kitapla çok kıymetli not
larını , basılmamış eserlerini ve topladığı vesikaları ölümünden dört ay 
evvel belediyenin inkilâp müze ve kütüphanesine hediye ve naklettir
miş ve sizin de büyük bir ferağati nefis ve gayrendişlik hissile kardaşı- 
nızın bu teberruunu kayıtsız ve şartsız kabul hatta teshil etmiş olmanız 
İstanbul halkını ve şehirini temsil eden umumî meclis azasının takdir ve 
şükranlarını mucip olarak bu vesile ile Cevdet'n adının ve hizmetinin hör-
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İstanbul Umumî Meclisinde Vali ve Belediye Reisi tarafından Çevdetin vakfı anlatılırken 
metle anılması ve sizede Şehrin minnet ve şükranının sunulması ittifakla 
kabul edilip bu vazifenin yapılması riyaset makamına bırakılmıştır .

Merhum Çevdetin Türk kültürüne yapmış olduğu kıymetli hizmetle 
İstanbul belediyesine karşı beslemiş bulunduğu itimat ve emniyet ve sî
zinde bu işte göstermiş olduğunuz büyük kalblilik cidden takdire seza 
bulunduğundan size İstanbul şehri namına teşekkürler ederim .

Çevdetin bu hizmeti müze hey’etince hazırlanan büyükçe bir kitapla 
yakında ilim alemine bildirileceği gibi «muallim M.Cevdet kütüphanesi» adı
nı taşıyan bir odaya konmuş olan kitaplarının bu günlerde tasnif edile
rek umumun istifadesine açılmak üzere bulunduğunu da ilâveten arzeder 
ve tekrar hörmet ve şükranlarımı sunarım .

İstanbul valisi ve belediye reisi
Muhiddin Üstündağ

Çevdetin vakfından bahs olunurken evvelce erkek muallim mektebine 
vermiş olduğu kitaplarını hatırlamamak mümkün olamıyor. Netekim Cevdet 
bundan her vesile ile bahs eder ve arzusunun yerine getirilmediğini, ki- 
tataplannın ziyaa oğradığını her zaman söyler. Son vasiyetnamesinde: “Mu
allim mektebine bıraktığım ve bıraktığıma çok pişman olduğum, memle
ketin ahlaksızlığını tahmine kadir olamadığım için nefsimi levm eylediğim 
dört bine yakın kitaptan zayi olanlardan gayri ne kaldı ise hepsinin 
Beyazid Belediye kütüphanesine fakat defteri ve odası ayrı olmak üzere- 
nakline himmet buyurulursa büyük sevap olur. Bunun hakkındaki bütün 
teşebbüslerim faidesiz kaldı. Nakli için bir satırlık emir kâfi, fakat bu
nunla kimse alakadar değildir.
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■avam tabakasından çok duygusuzdur^ Demesine binaen bu kitapların da 
nakli için teşebbüslere girişilerek İstanbul vilâyetinden 21 4-936 tarihin
de Maarif vekâletine aşağıdaki tahrirat yazılmıştır:

Kültür Bakanlığı Yüksek Katına
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 inkılâp müzesi 
kütüphanesine hediye etmiş ve evvelce erkek muallim mektebine bırak
mış olduğu 4-5 bin cilt kitabının da oradan alınarak hepsinin bir ara 
da kendi adına izafetle açılacak bir kütüphanede Türk gençliğinin ve 
ilim aleminin istifadesine terkini vasiyet etmiştir.

Takdim olunan Fotoğraflardan anlaşılacağı üzere merhumun kitapları 
müzeye kaşınarak ayrı bir odaya konmuş ve bu günlerde iki mütehassıs 
tarafından fihristinin yapılmasına da başlanmış olduğundan yakında bu 
kitapların umumun istifedesine terkine imkân görülmüştür.

Ancak yapılmakta olan umumî fihriste dercedilmek ve merhumun 
vasiyeti ile son arzusu yerine getirilmiş olmak için şimdi Haydarpaşa 
Lisesinde bulunan bahsi geçen kitapların da inkilâp müzesine nakline 
müsaade buyurulmasını rica ederim. Elde bulunan defterine göre he
men hepsi arap harfiyle yazılmış ve basılmış olan bu kitaplardan bu 
gün ne lise ne de muallim mektebi talebesinin istifade etmesine imkân 
olamıyacağından ve esasen merhum bu kitapların çoğunu ve işe yarayan
larını evvelce kısım kısım geri almış hatta bazı kitapların bir cildi ken
disinde diğer cilldi orada kalmak gibi garabetler de vaki olmuş olduğun
dan bunların hepsinin bir araya getirilmesindeki lüzum ve zaruret kendi
sini daha ziyade hissettirmiştir.

30 Sene muallimlik yapmak, yazma basma 15 20 kadar eser yazmak ve 
on bin ciltlik bir de kütüphane bırakmak suretile Türk kültürüne hizmet 
etmiş olan merhum muallim M. Cevdet’in bu son arzusunun da yerine ge- 
tirlmesine 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 21-8-936 ya kadar bir 

cevap alınamamış isede vekâletin her halde vâkıfın bu arzusunu yerine 
getireceğinde şüphe edilemez. Çünkü arap harflerde olan bu kitaplar bir 
meslek mektebinde bugünkü talebenin işine hiç yaramaz. Fakat bir umumî 
kütüphanede kendilerinden istifada olunabilir ve vâkıfın arzusuda bu au- 
retle yerine getirilmiş olur. Bilhassa buna riayet edilmesi bir kültür 
vekâletinden beklenir.

Vekâlet erkânı da bu işi kolaylaştırmakla Cevdet'in yukarıya naklolu
nan vasiyetnamesinin son fıkrasındaki acı hükmü tekzib etmiş ve Erkek 
muallim mektebile birlikte altı defa binadan binaya taşınmış olan bu ki
tapların son naklolunduğu Çamlıcadaki Ratip paşa köşkü tahta olduğu 
için günün birinde muhakkak olan yanmaktan da kurtarmış olurlar.
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3 — Cevdetin kütüphanesine, basma, ve yazma kitaplarına 
toplu bir bakış

Cevdetin bırakmış olduğu yazma ve basma kitaplar - Erkek Muallim 
Mektebindekilerle beraber - on bin cilt tutar. Bu kitaplar arasında pek 
kıymetli İlmî eserler olduğu gibi kıymetsiz alelade risaleler ve mecmua
larda vardır. Eakat bu kıymetli ve kıymetsiz diye tasnif keyfiyeti bir 
hususî kütüphane için varit 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 Cevdetin kitaplarını ehemmiyetten düşürmek lâzım gelmez.
Bütün kitapların henüz fihristleri yapılamadığı için kat’î bir rakkam 

veremiyeceğim. İlk kaba tasnifte hemen hemen yarısı arap harfile ve ya-

[Cevdetin kitapları kendi odasında iken] 
rısı yabancı dillerde kitaplar olduğu ve bunlar arasında 503 nüshaya ya

kın yazma eserler bulunduğu görülmüştü.
Yazmaların fihristini en son tasnif usulüne göre Siileymaniye umumi

24 
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kütüphanesi memurlarından Cevdetin vasiyetnamesinde “Manevî pederim^ 
dediği Bay Sabri yapmaktadır. Cevdetin kıymet vererek aldığı yazma 
kitaplar en ziyade tarihe ve dile temas etmektedir. Birde basması oldu
ğu halde ya yazısının güzelliği yahut tezhibi veyahut cildi itibarile alınmış 
kitaplarda vardır. Meselâ bin küsur sahifelik kocaman bir kitap olduğu 
halde bir iki liraya alınabilen Bursalı İsmail Hakkının Muhammediye 
şerhinin 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 takip etmak istemiştir. Yine bu maksatladır ki bir çok 
mahkeme sicilleri, ilâmlar ve hüccetler, mecmuaları, vergi, nüfus ve arazi 
tahriri defterleri, vakfiyeler, resmî ve siyasî muhabere mecmuaları, vekil
harçların yahut meraklı kimselerin tuttukları mutfak masrafı ve alış veriş 
defterleri • ki malî, İktisadî vaziyetleri, yaşayış ve refah tarzlarını anlamak 
için en faideli menbalardır - terekeler de saldan eşya, kitap vesaire 
defterleri.... ilâh almıştır.

Bu sözlerimden Cevdetin diğer ilimleri veya kitapları tetkik etmemiş 
zannı hasıl olmasın. Alelâde hesap kitaplarını bile bu bakımdan tetkik et
miş, notlar almış hatta kütüphane fihristleri üzerine kayitler ve şerhler 
bile vermiştir :

Meselâ Nuruosmaniye kütüphanesinin 2984 numarasında kayıtlı 
Jl>’l nin adındaki kitabı için oraya şu kayıtları

koymuştur:

«Sonunda Matrakçının üstad tayin edildiğine dair ferman vardır. 

Matrakçı Nasuhinin 1 - Kemankeş Emir Hoca kütüphanesinde
2 - Esat Efendi kütüphanesinde ı 3 - Yıldız kütüphanesinde

Irakeyn seferi üzerine eseri mühimmi vardır. 4 - Celâl zade düLLl 
dULLlj de Süleymanı Kanuninin bir düğünü esnasında Matrakçı Nasuhinin 

fennî eğlencelerinden hararetle bahseder».

Nasıl alelâde bir hesap kitabı dolayısile verilen bu izahat faideli 
değilmi ?

Yine bu maksatladır ki riyaziyeye, heyete tıbba, baytarlığa, spora mü
teallik kitapları da almış veya okumuştur. Bu türlü kitaplara pekaz kimseler 
ehemmiyet vererek hususî kütüphanelerinde bulundurduğu ve umumî kütüp
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hanelerde ise yine pekazlarına tesadüf edildiği için Cevdetin tuttuğu yol 
hepsinden iyi neticeler verecektir.

Cevdetin bir hususiyeti vardır: oda gerek yazma, gerek basma 
kitaplardan hangisini okumuş isi kapağına, herhangi bir boş yerine veya 
kenarına kendi mütaleasmı da yazmış olmasıdır. Şu halde meraklıların 
Cevdetin yazma ve basma kitaplarını bu bakımdan da gözden geçirmeleri 
icabeder. Böyle bir defterin baş tarafına yazmış olduğu şu kavıt ötekilere 
yazdıkları hakkında bir fikir verebilir :

“Konyada türbesi civarına atılan (1337) ve yağmurda
yapışıp bozulan yüzlerce kitap ve defterler arasından seçilerek Istanbula 
çuvallarla getirilen ve taaffün etmesi dolayısile toptan satılan eserler 
içinde bu defteri buldum. Muhteviyatını tetkik ve o müşkil siyakat yazısını 
halden sonra beni Cenabıhakkın büyük bir ilim hâzinesine rasgetirdiğini 
anladım.»

/Cevdetin kitapları. Kütüphanesine konmadan önce müze koridorunda/
Cevdetin ilim hâzinesi dediği 909 - 929 senelerinde ve İkinci Beyazıt 

le Birinci Selim zamanlarında saray masraflarını gösterir bir defterdir.

Cevdet; bir^çok kitap meraklıları hatta pek çok Şark ilim adamları 
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gibi kütüphanelerimize ve kitaplarımıza karşı pek kışkançtır. Bir kitabın 
Garba gitmesine, (renklerin eline geçmesine asla taraftar değildir. Bunu; 
Ayasofya fihristinin 4821 numaralı mecmuasında^¿jj ..

adındaki risalenin karşısına yazmış olduğu şu kayitlerden öğreniyo
ruz : «Bu mühim mecmua müsteşrik Riter tarafından 3 Teşrinisani 1930 
tarihinde 14 kitap arasından fotoğrafiye edilmeğe başlanmıştır. Kıymet 
bilmiyen bir memleketin hâzinelerine işte böyle konarlar. Tabiat kanunu 
işte budur.» Cevdetin bu türlü düşünüşünün doğru tarafları olduğu kadar 
eğri cihetleti de vardır. Madem ki kıymet bilmiyoruz kendisinin bahset
tiği 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 ke
re daha iyi ve faideli olmuyor mu? İnsaf edelim!

Narinin :
Marifet iltifata tabidir 
Milşt erişiz mata'' zayidir 

Beyti ne kadar yerindedir.
Cevdetin ehemmiyetle kayda değer başka bir hususiyeti de İstanbul kütüp

haneleri fihristleri üzerindeki çalışmasıdır. Cevdet fihristleri baştan başa 
okumuş, ehemmiyetli gördüğü kitapları birer birer tetkik etmiş, yazı 
itibarile, tezhip itibarile, tarihinin eskiliği dolayısile, müellif hattı olmak 
yönünden hülâsa bir çok cihetlerden ehemmiyetli gördüklerini işaret 
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 filan kitabla birlikte okun
malıdır..) gibi küçük kayıtlar ve şerhler vermiştir.

Bazan da meselâ Lâleli kütüphanesinde 1516 numaralı mecmuada 
nin <>- adındaki eserinin karşısına Sülleminin

Şehit Ali Paşa kütüphanesinde jl risalesi, Ayasofyada si
Veliyüddin ve Köprülü kütüphanelerinde i vardır» gibi daha uzunca 
şerhler vermiştir.

Nurosmaniye kütüphanesinin 1770 numarasını taşıyan ¿rl un
adındaki kitabının karşısına “Türkçecilik itibarile bu müellifin 

büyük bir iddiası var. Okumalıdır.„ kaydını koymuştur. [Cevdetin bu kitabın 
okunmasını tavsiye edişinin sebebi; bumüellif YlS-Z ı YblZ 
diye tevsian tercüme ederken «bu kitabın ilkaha kitaplarından, lisanı kavm 
üzerine -yani Türkçe olarak- yazılmış muteber bir kitaptır. Kur’an ahkâmını 
beyan ettiği için -Türkçeye tercüme olunmuş - Kur’an oldu diyor. Ve şu 
«Hazreti Resulü Ekrem bu diyara gelmiş olsaydı ol dahi Türkçe söyliye- 
cekti. Halka menfaati bu cihetten olduğu için.» sözünü de söyliyerek dinî 
kitapların açık Türkçe olmasını hararetle müdafaa ediyor. Hakikaten dil ve 
türkçecilik itibarile tetkik ve mütalâa edilecek bir kitaptır. Basma nüsha-
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lan eksiktir ve kısadır. Yazmaları görülmelidir. Benim küttüphanemde 
de güzel ve eski bir nüshası vardır. O. E.] Ve yine bu kütüphane
nin 136 numarasında gösterilen ibni Arapşahın ¿i’JljJ j i için 
“Ayasofya ve millet kütüphanelerirde dahi birer nüshası vardır. İbni 
Arapşahın Ayasofya kütüphanesi fihristinde bir tercümesi bu
lunduğu yazılı ise de bunun Salih bin Celâlin olduğu kitabın içinde 
musarrahtır.» Malûmatını vermektedir.

Bu şerhlerin bazıları çok elımmiyetlidir. Meselâ Damat İbrahim Paşa

]Cev detin kitapları: Kütüphanesinde]
(Kütüphanenin bir cephesi görülmektedir) 

kütüphanesinde 670 numarada kayıtlı adındaki kitabı evvelâ
^**1*1^^ 3"^ diye tashih etmiş ve sonra oraya şu ibareleri
yazmıştır : “Büyük bir Arapçadır. İbrahim paşanın vakfını gösterir küçük 
mühür şudur! (bu nüsha Damat İbrahim paşanın vakfıdır) Dört köşe 
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oymalı, müzehheb kenarlar, Ortada beyzî müzehheb şemse, enfes bir deri 
kahve renginde, içerisi yin altın şemseli bir kırmızı deriyle kaplı, sonun
da iki santimlik bir yerini (deriden ve sahifadan) kurt yemiş başta 
Şirazeye yakın yerini yüz sahifelik kadar derinlikte olmak üzere kurt 
yemiş, meşin ve müzehheb kabı da iki yerde zedelemiş. Fakat bunun 
bir tanesi tamamen delinmiştir. Bu nefis nüshayı kurtlara yediren bir 
cemaat hakkı bakadan mahrumdur!!!»

Diğer bir örnek î

Ayasofya fihristinde 3986 numaralı J adındaki
kitabın karşısına da şu kayıtları koymuştur! “divanî hatla, inşa kavaidini 
havidir. Sonunda muhasebe fennine dair siyakat hattile numuneler 
vardır ki pek mühimdir. Heratta Şahruh namına muharrerdir.

4190 Numaralı eser ile hesap kitapları arasında 2756 da < i—j de
siyakat talimeder.»

Cevdet kütüphane fihristlerinde bir çok tashihler de yapmış ve yine bir 
çok yerlerde «bu kitap falan ilme aittir. Buraya yanlış konmuştur oraya 
nakledilmelidir„ demektedir.

Tashih ve tavzihlerden diğer bir örnek:

Ayasofya fihristinde 3034 numarada ın karşısına şu kayıt
ları koymuştur:

«Bu cengiz hana mahsus değildir. Umumiyetle Moğol ve Türk tarihidir 

ve Reşidüddinin diğer bir eseridir, Ismij veya dır. Fakat
bu eser Camiüttevarihin Arapça tercümesidir. Farisî aslı Nuruosmaniye 
ve Topkapı kütüphanelerindedir.»

İstanbul kütüphaneleri fihristleri üzerinde tetkikat yaparken Cevdetin 

yapmış olduğu kayda değer tashihlerden birinde şudur: bazı yerlerde bu ki
tabın bu kısma ne münasebeti var? filan yere girecektir, bazı yerlerde bu
nun adı böyle değildir. Şöyle olacaktır... gibi tashihlerine çok rasgelinir. 
Bu türlü tashihler dolayısile bazan pek mühim İlmî haberler verdiği de 
görülmektedir :

Meselâ Köprülü kütüphanesi fihristinde 217 numarada kayıtlı 
U4 jLj için şöyle bir kayıt düşürmüştür:

“Bu kitap Numan Paşayı değil İmamı Azam Ebu Hanifenin tercümei 
halini gösteren bir risaleyi havidir. Müteakiben pek mühim bir lügat 

kitabını da camidir: bu kitap Araplara Türkçe öğretmek
için yzılmıştır. Fizloloji itibarile kıymeti büyüktür.»
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Bu türlü kayıtlar, şerhler ve ikazlar gösteriyor ki İstanbul kütüpha
neleri fihristlerinde yazılı kitaplar Cevdet ayarında meraklıların ve alimlerin 
baştan başa ellerinde ngeçmedikçe hakikî ve İlmî kıymetleri anlaşılamaz 
ve bu bakımdan kütüphanelerinize henüz el değmemiş birer hazinedir 
diyebiliriz.

İşte Cevdet ’in kütüphane fihristleri üzerinde Böyle kayıtlar ve ilâveler 
var. Çok yerlerde (falan numaraya da bak) diye ihtarlarda görülür.

İstanbul kütüphanelerinde tetkikat yapacaklar için çok faideli gördü
ğüm bu fihristleri oldukları gibi yani kapağile kenarların kestirmiyerek 
aynen ciltlendirdim. Kitapları arasına koydum. Cevdet’in kütüphaneler 
ve kitaplar üzerinde nasıl çalı mış olduğunu anlamak ve tetkikatından isti
fade etmek isleyenler behemhal bunları görmelidirler.

* * *
Kitaplar, kütüphaneler ve kitap fihristleri hakkında bu kadar meşgul 

olmuş olan Cevdet’in acaba kendi kitapları için de fihristler yaparak onları 
muntazaman tasnif etmiş mi idi? Diye soracaklar bulunacaktır sanırım.

Cevdet bütün kitaplarını bir arada bulunduramadığı, oturduğu ve 
yattığı yer ise bir evin tavan arası olduğu için ondan böyle bir iş bek
lemeğe hakkımız yoktur. Bu birinci derecede yer meselesidir. Bununla 
beraber Cevdet kendi kitaplarının fihristini kısmen olsun yapmakla da 
meşgul olmamış değildir. Meselâ Erkek Muallim Mektebine 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: filosof jU3 nin eseridir. Akkoyunlu
hükümdarlarından meşhur Uzun Haşan namına yazılmıştır. O zamanki 
ahlâk dersleri ve şekli tedrisi üzerine mükemmel bir vesikadır. 2546 
2721, 2509, 2425 numaralardaki eserlerle beraber mütalea ve mukayese 

edilmelidir. Bunların tarihen en eskisi filosof n,n Jsidir.
İkincisi budur. Üçüncüsü İkinci Beyazıdın muasırı olan Türk hükümdar

larından Hüseyin Baykara namına Heratta yazılan dir. Bunu O

devir muharrirlerinden yazmıştır. Bu zat hayvanat hikâyelerine

dair Hint asarından yide namile tercüme ve telhis etmiştir.
Bu cinsten ahlâkî eserlerin tarihen dördüncüsü Osmanlı Türklerinden 

Kınali zadenin ' sidir. Kanunî zamanında yazılmlştır. Bu eser;
Ahlâkî Celâlî, Nasirî ve Muhsinin tafsili ile vücude getirilmiştir ve
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hepsinden mükemmeldir. Türkiyede tedrisat tarihi menbalarından biri de 
budur.

2571 Numaradakij'4— da Envar Süheyl'i ile beraber okunmalıdır. 

Buda hayvanat hikâyelerine dairdi.-. 2404 teki yit*. I ile 
den tercüme edilmiştir. Meşhur Lafonten hikâyelerinin bir menbaı da bu 
himayun namedir ki Pariste Kral kütüphanesine İstanbuldan gönderilmiş 
nüshayı Lafonten görüp tercüme ettirmiş, nihayet hayal ve terkip kudretile 
o meşhur efsaneleri yazmıştır.

Yazma kitapları için yazdığı fihristten örnek :
— Meşhur şair ve mutasavvıf Gelibolulu yazıcı oğlu ¿4^ -u-l in

dir. Türkçedir, Eserin aslı Istanbulun fethi günü yâni 857 senesinin 
cemaziyelevvelinin yirminci gününde hitama ermiştir. Bu nüsha, aslından 
istinsah edilmiştir, bir çok yerlerde imlâ hataları vardır. Fakat pek çok 
yerlere de aslı gibi sadık bırakılmış yâni Türkçe kelimeler ekseriya 
saitsiz olarak hareke ile yazılmıştrr. Malûmdur ki ilk devirlerde Türkçe ke

limeler sait harflerle değil harekelerle yazılırdı .îj| yerine jsi, JY .• yeri- 
ne jl» , c.C yerine yerine j’l gibi, daha sonra bazı harflere
saitler ilâve edildi. Zamanımızda ise saitler arttı. Bu nüshada lisanın 
evaili itibarile çok dikkata şayan satırlar, ifadeler kelime ve imlâ enmu- 
zeçleri vardır.

By nüsha 875 de demek ki aslından 17 sene sonra yazıldığından 
müellifinin zamanında sayılır. Eser, talaffuz ve şive itibarile de beş yüz 
sene evvelki bir maharririn lisan terbiyesini gösterir. Hemen bütün 
izafetlerde esre yerine ötre vardır. ¿fT yerine ¿V? , ¿ih’T yerine ¿İLT”, 

dUL yerine jLİc gibi hemen daimaj^Jür) şeklinde okunmuş ve öyle yazıl
mıştır. Keza.-c l (eyittim) *¿-1 dır. Sonra bugün hiç kullanılmayan bir çok keli

meler bu eserde müstamel ve mahfuzdur. — ne kadar, = feth
edince gibi. Eserde Davut Kayserinin bazı mütalealarına itiraz vardır. Bu 
kitabı Türkçe ilk felsefe kitaplarından olarak telâkki edebiliriz. Müellifin 
şeyhi Hacı Bayramdır. Hacı Bayramla Ahmet Bicanın zihniyeti felsefiyesi 
bu eserle zahir olur.

Bu nüsha 14 X 10 eb’adında 367 yaprak yâni 734 sahifadan mürek
kep büyük bir eserdir. Yazmanın başka bir nüshası yalnız Halis efendi 
kütüphanesinde 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 elile ikmal edilmiştir ki 
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imlâ hataların ıhavidir. yerine ¿1^1 f Jbj yerine gibi. Diğer bü
tün sahifalar 875 senesine ait olsa gerektir. Eskiliği onu gösteriyor.»

İşte bunlarda Cevdetin kitap fişleri için tuttuğu yolu ve usulü göste
rir. Şu kadar varki yazmalar için yazmak istediği fihristin baş tarafına : 
«Bu eserlerin avrupaî fihristlerde olduğu gibi her cihetinin tamamen tasvir 
ve tesbitine vaktim müsait değildir. Ziyama mahal bırakmamak ve kolay
ca teşhisime yaramak maksadile pek bariz evsafını yazdım.» kaydını koy
muş olması bu yolu ve usulü daha aydın göstermektedir. Fişler ve tasnif 
usulleri hakkındaki asıl fikirlerini biraz ileride uzunca göreceğiz ve 
okuyacağız.

4 — Cevdetin topladığı vesikalar, yazılar, 
lâvhalar ve maktualar

Cevdet; birçok vesikalar toplamıştır. Bu vesikalar en ziyade tarihe 
ve Türk diline taallûk etmektedir. Vesikalar hakkındaki noktai nazarını 
vasiyetnamesinde kendi ağzından evvelce 203-206 inci sahifalarda görmüş 
olduğumuz için burada başkaca izahat itasına lüzum görmüyorum.

Bunlar arasında bir çok meşhur hattatların yazıları ile her çeşit 
yazıdan bir çok levhalarda vardır. Kısaca: kendisince nefis ve kıymetli 
saydığı ne görmüşse almıştır diyebilirim.

Fakat bunlar arasında en çok kıymet ve ehemmiyet verilmesi lâzım ge
lenler maktualardır ve bunlar vesikalardan daha çok yer tutmaktadır. Ga
zetelerde, mecmualarda edebî, tarihi ve lisanı kıymeti haiz ne okumuş, ne 
görmüşse toplanmıştır. Bunların bir kısmını kesmiş, defterlere yapıştırmiş 
bir kısmını da olduğu gibi gazete halinde bırakmıştır.

Gerek defterlere yapıştırdığı, gerekse aynen sakladığı gazetelerdeki 
yazıların ötesine berisine kendi mütalealarını da yazmış olmak itibarile 
bunların ehemmiyetleri bir kat daka artmıştır.

İnkılâp müzesince bu maktualar garp kütüphalerinde tatbik olunan 
son ilmi tarzda tasnif edilerek karton ve kılasörlere konulup herkesin 
istifadesine arzedilecektir. Bunu yapmağı doktor Süheyl üzerine almıştır. 
Bu yapıldıktan sonra görülecek ve anlaşılacaktır ki Cevdet matbuat 
âleminde hiç bir İlmî bahsi kaçırmamış hepsile alâkadar olmuş ve ona 
ait neşriyatı ve münakaşaları bulup saklamıştır.

Vesikacılık ve saklayıcılıkhususunda Cevdetin kayda değer bir hu
susiyeti daha vardır : Bu kitabın 28 inci sahifesinde de bahsi geçtiği 
gibi kime ne yazmışsa müsveddesini alakoymuş, kimden ne almışsa 
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veya kendisine ne kadar mektup ve yazı gelmişse saklamış bununla da 
iktifa etmemiş, zarfın üzerine yahut o yazının bir kenarına “filândan 
gelen mektuptur. Şu işe dairdir,, diye yazmış. Hattâ kendisinin müteaddit 
resimleri arkasına ve grup halindeki resimlerde birer işaretle, kendi resmi 
altına; (ben M. Cevdet, benim resmim M. Cevdet) gibi gülünecek kayıtlar 
düşürmekten bile üşenmemiş ve çekinmemiştir. Nitekim bu eserin 87 inci 
sahifesinde de böyle bir resim vardır. Aynı dikkat ve ihtimamı hısım ve 
akrabasının resimlerinde de göstermiştir.

Her kesin bildiği ve tanıdığı kendi resminin altına böyle yazılar yaz
ması oldukça garip görülürse de diğerleri için düşürdüğü kayıtlar ve 
yazılar Cevdet'in vesikacılığa, toplayıcılığa olan meylinden ve mera
kından ileri gelir diyebiliriz. Mektup zarflarının üzerine içindekilere dair 
şerh vermesi ehemmiyetini ihtar mahiyetinde olarak iyi bir hareket 
olduğu kadar tetkik edenleri de yormadığı için bence çok iyi bir usuldür.

Aynı ihtimamı biriktirmiş olduğu bir çok gazete maktualarında da 
göstermiştir. Bu maktualar üzerinde: (Şu bahsa dairdir ve mühimdir) tarzında 
yazılarına tesadüf edildiği gibi bir çok yerlerine red veya tasvip mahiye
tinde kendi mütalealarını da yazmıştır. Bu yazılar da Cevdetin o türlü 
meseleler hakkındaki noktai nazarlarını göstermek itibarile fena değildir. 
Ve gariptir, ne yazmışsa isterse bir kelime olsun, altına M Cevdet 
imzasını da atmağı unutmamıştır.

Şu var ki gerek mektup ve resimlerinde, gerek gazete maktualarında asla 
intizama, tertibe ve tasnife riayet etmemiş, gelişi güzel bir yere tıkmıştır. 
Esasen yaradılışında intizam fikri mevcut olmadığı gibi yaşayışı, yattığı 
ve okuduğu yerde bunu temine kâfi değildi. Beklenen intizam ve metot 
evvela yaradılış, saniyen para salisen de yer meselesidir. Bunların üçü 
de Cevdet de noksandı dersek fazla muahazaya mahal kalmaz sanırım. 
Evvelce bir vesile ile söylemiştim. Cevdet; yazdığı makaleleri toplamış 
bir cilt haline getirmiş. Basma makalelerin ötesine berisine tekrar tas
hihler, ilâveler ve haşiyeler yapmış, aynı metodu basma kitablarda ve 
fihristlerde de takip etmiştir. Şu halde Cevdet’i daha yakından tanımak 
için yazılarının bu neşredilmemiş kısımlarını da görmek lâzımdır. Arzu 
edenler bu meraklarını Cevdetin kütüphanesinde tatmin edebilirler.

Sözü kısa kesmek ve Cevdetin vasikacılığının dereceşini göstermek 
için alelâde bir hâdiseyi kaydetmeden geçemedim :

Cevdet Darülmualliminde bulunurken aynı mektepte gece nöbetinde 
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kalan arkadaşı Harunurreşit görüşmek ve konuşmak üzere bir pusula 
yazarak kendisini muallimler odasına çağırmış. Bu pusulanın bir köşesine 
diğer nöbetçi muallim Salâhddin de bir beyit yazmış. Bu alelâde bir 
lâtife, arkadaşça bir iş değil mi ?

Bakınız Cevdet bu pusula üzerine neler yazmış da saklamış ! Pusula 
.şudur :

Muhterem Cevdet Beyefendi;
Bendeniz sırf zatı âlinizle müşerref olmak ve hoşunuza gidece hikâye

ler söylemek için mektepte kaldığım halde iltifat ve teveccüh buyurmak 
üzere muallimin odasını teşrif buyurmuyorsunuz. Biraz olsun simayı müba- 
rekinizi görmek için Salahaddin beyefendi ile teşrifinize intizar ediyoruz. 
Zaten rasathanenin tebligatına nazaran bu gece kıyamet kopacakmış 
helallaşmış da oluruz efendim.

Harunurreşit
Makamı naza çekilmiş neden acap Cevdet 
Bizim makamımız ancak niyazdır her dem 

Salâhaddin
Nasıl? Alelâde bir davet, bir cemile değil mi? Bu pusulanın sakla

mağa değeri var mı? Sakın yoktur demeyin! Cevdet bunun altına şu 
yazıları yazarak bin bir vesikası arasına koymuştur :

Harunurreşit bey; telifat sahibi, refikim ve muallimdir.
Salâhaddin bey; muallimdir, Darülmuallimın 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 kâat parçasını ihmal edeceğ ine artık ihtimal vermezsiniz 
sanırım.

5 — Geveletin aldığı notlar ve çıkardığı 
kayıtlar ve hülâsalar

Cevdetin üzerinde durulacak cephesi asıl budur ve esefle söyli- 
yeyim ve itiraf edeyim ki en az tetkik edebildiğim de budur. Bu cephe 
ile lâyık olduğu kıymet ve ehemmiyet derecesinde meşgul olabilmek 
için evvelâ, Cevdet derecesinde ilmi bir kudrete; saniyen, senelerce 
sürecek geniş bir vakta ihtiyaç vardir. Ben ise bu ikisinden de mahru
mum. Binaenaleyh bu cephe üzerinden üstün körü geçmek mecburiyetin
deyim ve yalnız söyle böyle tasnif edebildiğim notlarının, yine şöyle böyle 
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ad takdığım kısımlarını haber vermekle iktita edeceğim. 349 uncu sahi- 
fada Cevdetin yazmağı tasarladığı eserlerden bahsederken bu mevzua 
tekrar geleceğimi de söylemiştim. İşte şimdi burada onu yapmak isterim :

1 — Kınalı oğlu Ali Çelebinin eserine bir nazar

Şarkta pek meşhur fakat biraz muğlak ibareli, biraz da çetin felsefi 
ve İçtimaî mevzulara taallûk ettiği için herkesçe okunup istifade edilemeyen 

adındaki kitabı tahlil ve müellif yahut müterecciminin ha 
yatını tetkik ve tenkit eder. Cevdet bu eseri basılmak üzere hazırlamış 
hatta mukaddemesini matbaaya vermiş olduğu, bazı yerlerinde hangi 
puntu ile dizilmesi icap edeceğini işaret etmesile sabittir. Fakat basılıp 
basılmadığını anlayamadım. Orta kıt’a bir defterde 16 sahifa yazı halin
dedir ve mürekkeple tebyiz etmiştir. Tetkike ve neşre değer.

2 — Bütün Türklerde maarif ve terbiye tarihine bir nazar

Sarı kâath bir deftere ince bir kurşun kalemi ile yazılmış, her sahifada 
20 satır bulunuyor. Bu defterde 35 sahifa vardır. Defterin başına : 
«10 nisan 1327 cumartesi saat 2 tebyiz edilmeğe başlanmıştır.» diye şerh 
verdiğine göre bu, asıl eserin müsveddesidir.

Defterin diğer bir tarafında da 16 sahifa tutan Hammer tarihinin 
6 inci cildinin 471 inci sahifasından itibaren tercüme edilmiş «Sultan Sü- 
leymanın Kavanin ve Nizamatı» diye bir bahis var. Bunun baş tarafına 
15 mart 1328 tarihini koymuştur.

3 — Adabı mütalâa risalesini tahlil

Müneccim başı derviş Ahmedin 1163 de arapça yazmış olduğu eserin 
tahlilidir. Orta kıt’a bir defterde 14 sahife tutuyor ve her sahifede 24 
satır bulunuyor. Mutalea, tedris ve terbiye ile uğraşanların görmesi ve 
okuması icap eden bir tahlildir.

4 — Keramatı Ahi Evren

Alman müsteşriki Teşnerin 1930 da bastırmış olduğu manzumeden se-
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filmiş kısımlardır. Başkaca bir mütalâa yürüttüğü görülmiyor, dokuz sahile 
tutuyor.

Bunun üzerine Ahi Evren için «Kırşehrinde medfun debağların piri» 
kaydını koymuş ve « muharriri Gülşehri Ahi Evrenin halefidir»

demiştir.Yine burada «Ahi Evren namına vakfedilen yerlere ait isimlerin 
hepsini topladım. Kırşehri ve Ahiler namile bir defter yaptım.» Demesine 
bakılırsa başka bir risalesi daha olacaktır.

5 — Mantıkuttayr tercümesinin tahlili:

Gülşehirli Ahmedin Mantıkuttayr tercümesinin fütuvvet kısmını Alman 
müsteşriki Teşner tercümesile birlikte bir risale halinde 1932 de neşret
miş. İşte Cevdet hem bu risaledeki hem de İstanbul kütüphanelerindeki 
Mantıkuttayr tercümesi üzerine bu tahlili yapmıştır. 10 sahife kadar tutu
yor. Teşnerin basma ve almanca - türkçe risalesile bir aradadır.

6 — En eski şehir istatistiklerinden; Edirne mahallâtı ve 
□ufusu :

Kadı Abbas bin Ahmedin 1097 de yapmış olduğu nufus tahriri def
terinden çıkartmış ve «sayıları ben vazettim. Bu defterde tahriri nufus 
arasında erkeklerin sanat ve meslekleri de bazan muharrerdir.» Kaydını da 
yazmıştır.

7 — Eski talim ve terbiye vasıtaları:

Hadikatül elcevamiin kaydettiği İstanbuldaki medrese, mektep, kütüp
hane, tekye, imaret ve sebiller hakkında bir toplamadır. 16 sahife tutar, 
mektepleri alfabe sırasiyle göstermiştir.

Cevdet Hadikatüîcevamiin ötesine berisine serpiştirilmiş olan bu 
malûmatı toplayıp sıraya koymuştur. Hadikatülcevami gibi eserlerden 
tu türlü malûmatı bulup çıkarmak çok yorulmağa ihtiyaç gösterir. Bereket 
versin ki Selim Nüzhet son zamanlarda bu eserdeki has isimleri gösterir 
bir endeks yapıp bastırdı da tetkik işini hayliden kayliye kolaylaştırıldı.

8 — Mutalâat ve tedrisat tarihçesi taslağı;

( 2) numarada gösterilen eserin biraz daha tekemmül etmiş şekline 
benziyor. Tebyiz ettim dendiği şekil olsa gerek. Bu defter ince bir ka
lemle fakat mürekkeple yazılmış 70 sahife tutuyor.
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Defterin diğer tarafında Mısırlı Mehmet Ferit Vecdiden esası ruh 
olan bazı bahislere dair 25 sahife tutan başka bir yazısı vardır.

9 — Oğuznamenin menşei :

Müverrih nin adındaki eserinden çıkarıl*
mış arapça parçalardır.

Damat İbrahim paşa kütüphanesinde 913 numarada kaydı bulunan 
bu eser için Cevdet o kütüphanenin fihristi kenarına «şimdiye kadar 
Türk tarihi için bundan daha kıymetli bir eser görmedim» kaydını ilâve 
etmiştir.

Her sahifesinde 25 satır bulunan bu yazı 44 sahife tutar. Kitaptan 
aynen fakat çok itinalı ve okunaklı bir şekilde istinsah etmiş, memleket 
ve şahıs adlarını kırmızı kurşun kalemle yazmıştır.

Tercüme, haşiye ve ilâve yoktur. Sonuna «On iki sene evvel istinsah 
eylediğim bu parçaları yeniden nakl ile defterime aldım. İkinci istinsah 
tarihi: iptidası 1 Şubat 1931 sonu 5 şubat 1931 elhamdülillah» kayıtlarını 
koymuştur.

Bu yazı ile birlikte Oğuzname ve kitabı Dede Korkut hakkındakı 
makalelerini de bulundurmasına göre onları tamamlıyacak bir yazı demek 
olur.

10 — Türk feylesof ve hukukişinası Simavnalı Şeyh 
Bedrettin Mahmudun hayat ve efkârına dair vesikalar:

Cevdet’in 20 liraya satın almış ve Kilisli Rifatın kopyasını ±00 liraya 
satmış olduğu yazma manzum risalenin tahlilidir. Bu eser hakkında profe 
sor Şerefüttin Yaltkayanın da bir tahlili Felsefe yıllığında neşredilmişti- 1

Cevdet bu kitabı almadan önce acele tetkik etmiş ve bu kayıtları o 
zaman çıkartmış olduğu defterin başına yazdığı şu yazıdan anlaşılıyor :

«... merhumun hayatına dair müstakil bir eser olduğu ilim piyasa
sında meçhuldü. Bu defa Tekirdağlı bir zat sahaflarda Hulûsî beye bir
kaç kitap yollamıştır ki birisi Bedrettinin tercümei halidir. Bu kitabın 
henüz bir misli cihanda malûm değildir. Kıymetine paha biçilmez. Cena- 
bıhak nasip ederse temellük edeceğim. Birkaç gece okuyup çıkarttığım 
hülâsaları ve kayıtları yazıyorum.» diyor.
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Cevdet üç dört gece içinde bu kitaptan 35 sahife tutan rotları çıkar t- 
mjştır. Bu yazı Cevdet’in mütalâa şevkim've hırsını apaçık gösterir.

11 — Ali Şiri Nevaînin Türkçe vakfiyesi ve Ali Şîr 
zamanı meşahiri :

Çağatay şairlerinden Ali Şirin vakfiyesinden alınana kyıtlarla l|.ş 

den çıkarılmış kayıtlar ve bilhassa edebî, İlmî ve sınaî şöhret 
sahiplerinin, bahşilerin cetveli de münderiçtir. 21 sahife tutmaktadır.

12 ~ Elhadikatülfikriye tercümesi

Arap mütefekkirlerinden Ferit Vecdinin felsefe, ahlâkıyat ve ilâhiyata 
dair eserini 14 Temmuz 1320 de tercümeye başlamış ve üç küçük defter 
doldurmuştur. 105 sahife tutmaktadır. Defterin başına «Mısırlı bir fadılın 
eseri olup tarafı heveskârameden bilütfihil çelil tercümesine devam edil
diği» kaydını yazmış ve yine bu deftere Kamil Filamaryonun (meçhul 
ve mesaili ruhiye) adındaki eserini de tercümeye başlıyarak bunun için de 
«ilk tercüme denemelerinden» kaydını koymuş olmasına göre bu devir
lerde gerek arapçadan, gerek Fransızcadan o lisanları kuvvetlendirmek 
için bazı tercümeler yapmış olduğu anlaşılıyor.

13 — Çoban Mustafa Paşa vakfiyesini tahlil:

Gebzede birçok İlmî ve İçtimaî müesseseler yaptırmış olan Mısır 
valisi çoban Mustafa paşanın vakfiyesini içtimaiyat ilmi ve tedris 
tarihi bakımından tahlil eder.

Bu kitabın 235 inci sahifesinde resimleri görülen dört beş arkadaş 
günün birinde Gebzeye bir seyahat yapmış, oradaki İçtimaî ve sıhhî 
müesseseleri tetkik etmiş ve bazı resimlerde çıkartmıştık. Dönüşte Gebze 
için bir risale yazılmasını ve herkesin ihtisası dairesinde bu risaleye bir 
bahis ilâve etmesini kararlaştırdık. İlkönce Doktor Süheyl ve sonrada 
Cevdet üzerlerine aldıkları kısımları yazdılar. Bende dahil olduğum halde 
ötekiler dediklerini yapamadılar.

Bu etüdden herkesten önce ben istifade ettim. «Türkiyede şehirciliğin 
tarihî inkişafı» adındaki kitabımda bundan çok iktibaslarda bulundum.

14 — Evliya Çelebiye göre İstanbul esnafı ve nufusu:

Evliya çelebi seyahatnamesinde 1048 de, dördüncü Muradın zamanın-
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da ve Bayram Paşanın sadaretinde Istanbulda yapılmış olan bir geçit resmi
nin tafsilâtı vardır. Evliya Çelebi bu geçitte bulunmuş ve ayni zamanda 
(evsafı Kostantiniye) adlı bundan bahis bir eseri de görmüş olduğu için 
hadiseden tafsilen bahseder.

Geçit üç gün sürmüş, bu üç gün içinde Îstanbulun — bittabi kadınlar, 
ihtiyarlar, hastalar ve çocuklar hariç olmak üzre — bütün halkı Evliyanın 
tabiri gibi bütün esnafı yani kalk sınıfları alay köşkü önünden ve 
dördüncü Muradın huzurundan her türlü hünerler ve sanatler göstererek 
geçmişlerdir. 110 sınıf ahali geçmiş olduğunu yine Evliya bize haber ve
rir. İşte Cevdet Evliyanın geçit resminde kaydettiği esnafı yani ahali sı
nıfı ile sayılarını toplamış ondan bir risale yapmıştır.

Bir vakitler Mecelleyi yazarken bende buna merak etmiş, bu rakkam- 
ları toplamıştım. Fakat neticede bu geçit resmine iştirak edenlerin bir 
milyonu geçtiğini görünce bire on mübalâğa vardır diye işi yarıda bırak
mıştım. Cevdet üşenmemiş tamamlamıştır.

15 — Türk tarihine ve Türk içtimaiyatına dair tetkikler.*

Cevdet’in tamamen yazılmış ve basılmış olsaydı şaheseri diye bu eseri 
gösterilebilirdi. Bunun üzerinde senelerce çalışmış olduğu anlaşılıyor. Muh
telif kıt’alarda sekiz defter ve irili ufaklı 245 sahife tutmaktadır, bir oka- 
dar da vesika, gazete maktuaları eklemiştir. Mürekkeple okunaklı bir 
şekilde yazmıştır. Defterlerin arasında birçok boş sahifeler bırakmış ve 
çok yerlerde yalnız bir sahifeye yazıp öteki tarafını boş bırakmış olduğuna 
göre hemen basılabilecek bir şekilde hazırlamak istemiştir.

Münderecah 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 :

«Biz Türklerin henüz bir tarihi medeniyeti yazılamamıştır. Sebebi? 
Devri Hamidide tetkikatı milliyenin memnuiyeti, daha evvel ise mekâtib 
ve medariste bu nam altında ders vermek mecburiyeti olmayışıdır. Bu 
dersin fikir uyanıklığına, milliyet terbiyesine ne kadar yardım edeceğini 
takdir edememişizdir.

Devri inkilâp; Türk Tarih medeniyeti dersleri verilmesine bittabi mü
saade etmişsede bu bapta Osmanlı Türklerinin Anadoluya hicretlerinden
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sonraki tahavvülâttan başka ecdadımızın ana vatanda, Türkistanda, Çinde 
Hintde, İranda, Rusyada geçirdiği ahval ve vekayii medeniyeyi tetkik 
iâzım geliyor ki bu hem pek uzun senelere muhtaçtır, hem de bir kişinin 
kârı değildir. Bu hususta taksimi amalâ riayat edilerek ve bir (Türkler 
Tarihi) yazılarak vekayii medeniyemiz fasıl fasıl tetkik olunmalı, senedatı 
tarihiye ile birlikte canlandırılmalıdır. Bununla beraber gerek eski tarih
ler, gerek meraklı Macar, Rus, Alman, Fransız, İngiliz müsteşriklerinin 

son otuz sene içinde Türkistandaki taharriyatı bize kâfi bir fikir verebilir.

Şu kadar ki biz tarihi medeniyetimizin ne kadar muhtasar olursa olsun 
bütün fasıllarını değil yalnız efkâr, itikadat, hissyatı ahlâkiye ve itiyadat 
kısımlarını azçok araştıracağız ve hatta bu meyanda bilhassa çocuk, deli
kanlı, kadın terbiyesi hakkındaki nazarlarını, zanlarını, tedrisatta cari 
usullerini, adetlerini göreceğiz. Bu fikirler; bu âdetler ise her kavimde 
olduğu gibi Türklerde de yer yer, zaman zaman ve yeni yeni vakalar, 
amiller karşısında bizzarure azçok değişmiştir.

Rehberlerimiz bu noktaları evvelce tetkik eden Süleyman Paşa ile 
Necip Asım, Velet Çelebi, Ahmet Mithat, Bursalı Tahir, Rıza Tevfik, 
Kazanlı Zeki Velidi ve Şahabettin Mercanî bey ve efendilerle bazı müs
teşrikler ve bazı eski eserlerimizdir.

Bu yazılara birer dersten ziyade musahabe, konferans tarzı verilmiştir. 
Asıl maksadım bu muhterem zevat ve asarı size tanıtarak milletimizi 
bu yüzden sevdirmektir.»

Cevdet’in bu arzusunu, teşebbüsünü ve temennisini Ata Türkün 
yüksek himayesi altında ve direktifleri dairesinde Türk Tarihi Tetkik 
cemiyeti yerine getirmekte ve yazdırmakta olduğu Türk Tarihi ana hatları 

bunu kuvveden fiile çıkartmaktadır.
* * ♦

Bunlardan başka :
Cevdet’in 8 büyük zarfta toplayabildiğim vesikaları 15-20 cilt İlmî 

İçtimaî ve tarihî eser teşkil edecek derecede çoktur ve mühimdir.

Bunların bazısının üzerine kendisi yazacağı eserler itibarile bir takım 
adlar vermiş ve 12 cilde kadar numara yürütmüştür. Bu adları göstermek 
ve vesikalarla notlar hakkında okuyuculara ve ilim alemine bir fik’r 
verebilmek için üzerlerinde gördüğüm yazıların ve izahların bir kısmını 

aşağıya kaydediyorum :
25
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1 — Osmanlı vesikaları dergisi :

Sultan Süleyman devrinden 1000 tarihine kadar mektuplar, fermanlar, 
kitaplar. İlk sahifasında mündcricatı şöyle hülâsa edilmektedir : Top kapı 
vesikalarından Şah Tahmasbın Türkçe fermanı, hazinei evrakta maliye 
fihristinde kayitlı defterler, Millet kütüphanesindeki fermanlar ve yazılar 
Süleymanı Kanunî devrinde İstanbula seyahat, Şahnameci Efendi için. 
Vilâyeti Rum defteri mufassalını yazan Taceddinin Farisî bir mukad - 
demesi, Hudavendigâr sancağına ve Kırım hanlığına tevkii hümayun sene 
960, İskender ve İbrahim paşaların buyuruldular», kitaplar ; Tapakat 
Celâl zade, Umdetülhesap. Fakat bunlar bu cildin muhtevi
yatının tamamı değil, onda biridir. Bunları ehemmiyetli görerek 
cildin kapağına yazmıştır. Cildin muhteviyatı tetkik edilirse daha yüzlerce 
vesikalar ve kayıtlar olduğu görülür. Hele muhtelif kitaplardan çıkarmış 
olduğu kayıtlar cidden birer ömür mahsulüdür.

Bilhassa Esat Efendi kütüphanesinde 2427 sayıda kayitli 

yahut adında siyakat ile ve siyakat hesaplarile nefis şekil
de yazılı mühim bir eserin tahlilini gösteren 10 sahifelik bir yazısı da 
bu zarftadır.

Cevdet bunun için «böyle siyakatlı vesikaları havi başka bir tarih 
bilmiyorum. Bu siyakat vesikalarının fasıl fasıl bir cetvelini yapacağım* 
diyor.

Bu zarfta 829 da Sultan Murat namına âldJj-v tarafından
A.V adında yazılmış olan manzum büyük ve kıymetli eserin ufak 
kit’ada 7 sahifa tutan acele yapılmış bir tahlili de vardır. Kitap müellif 
hattiledir. Cevdet buna çok kıymet ve ehemmiyet vermişti. J-Jattâ satın 
almak isterdi. 300 liraya Giresun ziraat bankası müdürü Fahri bilge 
almıştır. Fahri Bilge Türkiyede en zengin hususi kütüphaneye malik ve 
aynı zamanda aldığı kitapları mümkün olduğu kadar okur meraklı bir 
zattır. Yalnız esef olunacak bir cihet varsa o da bu zatın eser telif ede
cek vakit ve zamana n.alık olmayışıdır. Hususî kütüphanesinin bir milli 
müesseseye mal edilerok ziya’dan kurtarılması ilim namına arzu edilir.

Yine bu zarfta: «600 den 857 tarihine kadar Anadoluda yazılan Türk
çe ve gayrı Türkçe eserler, tanzim edilen vakfiyeler, kitabeler, yapılan 
medreseler, zaviyeler, tıbbiyeler, menşurlar, fermanlar, nameler, bastırılan
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paralar» hakkında alfabe sırasile ince ve renkli bir kalemle yazılmış 5 
sahifalık bir etüdü vardır. (Zarf : 6)

2 — Türk - Islâm sarfat tarihine dair maddeler:

Zarfın üzerine, “Topkapı müzesi vesikaları,, kaydını koymuş olmakla 
beraber içinde İstanbul ve Bursa mahkeme sicillerinden, İstanbul kütüp
hanelerindeki eserlerden ve başkaca okuduğu kitaplardan çıkarılmış 
yüzlerce kayıt ve vesika suretleri, maktualar ve aynen konulunmuş vesikalar 
bulunduğu gibi Türk sanat tarihine yarayacak hecaî fihrist diye bir de 
defter tutmağa başlamış ve bu deftere bir çok kayıtlar düşürmüştür.

Defterin kapağına «kumaşlar, mürekkepler, kağıtlar, boyalar, kürkler, 
silâhlar, yazılar, nakışlar, kitabeler, kâseler, çiniler üzerine şura
dan, buradan elde edilen malûmat harf sırasile bu küçük kamusa yazıl
mıştır.» Kaydını koymuştur.

Hayatının son deminde bastırmağa bsşladığı tarihî sözlüğün mahezle- 
lerinden ve menba’larından birisi de bu olsa gerek. (Zarf J 7)

3 — İslâm - Türk arşivleri tarihi dergisi :

Başlangıç • Mısır, Türk ve Çerkeş hükümetlerinde divan teşkilâtı 
yazılar, kâtipler, fermanlar, defterler, muhasebeler hakkında kayıtlar, 
648 - 923 bu başlığın altına şu haşiyeyi yazmıştır :

«2, 3, 4 ve 5 inci bölükler Selçuk, Moğol ve Osmanlı divanları teş
kilâtı defterleri ve fermanları hakkındadır ve diğer kolleksiyonlardadır. 
Sıra ile bakınız.» Bu zarftaki vesikaların dış kapağına ise şu haşiyeleri 
yazmıştır•

“Hicri 700 - 800 senelerinde Mısır, Sürye, Azerbaycan ve Anadolu 
Türk hükümetleri hizmetinde kullanılmış olan askerî ve siyasî büyük 
adamlardan başka divan kâtipleri, tevkıiler, mektupçular ve hazine nazır
ları ile müstevfiler (defterdarlar) ın tercümei hallerini gösteren bir risaledir. 
İbni Hacerin adındaki teracüm kamusundan çıkarılmıştır.
Eser dört büyük cilt teşkil etmekte olup altı lûn kadar zatın tercümei 
hali mazbuttur. Bunların birer birer mütaleasile aralarından işbu zatların 
seçilmesi fakiri beş ay işgal etmiştir. Hassaten Mısır ve Sürye Türk ve 
Çerkeş hükümetlerinde müstahdem kipti vezirler ve maliye nazırları ile 
kipti kâtiplerin tercümei halleri risalede ehemmiyetle mukayyettir.



— 388 —

Müstevliler ve hazine nazırlarının tercümei halleri ve defter (Siyakat ta
rihi) hakkında yazdığım esere konacaktır.

den başka kitaplardan çıkardığım kayıalarda yine işbu 
risalemin içiddedir. Müsvedde halindedir, bakınız.
bu malzemenin çoğu (Türk hazinei evrakları ve sicilleri) Adlı eserime 
dahildir. Hicretin 800 - 850 tarihleri arasında yaşamış olanlara gelince! 

yine merhumun adındaki eserinden çıkarılmış olup
ayrı bir yerdedir. Türklerin Osmanh kısmının 700 ilâ 850 senelerine 
kadar olan vukuatı malesef vesikasız kaldığından hiç değilse o tarihlerde 
komşu hükümetler devairinde kullanılan zatların tercümei hallerde 
açık kapatmaya mecbur kaldık.»

Yine bu zarfın içinde: (1 • İlhanilerin 2 - Akkoyunluların 3 - Süley- 
manı Kanuniye kadar Osmanlıların divanlarından sadırdan nişan tev
ki = pervane = berat ve hükümlere dair kayıtlar ve vesikalar) diye bü
yüdükçe bir defter içinde yüzlerce kayıt ve vesika vardır.

Yine bu zarfın içinde: (İnşaallahurrahman ikmali memul olan “Selçuk 
ve Moğol arşivleri» adlı eserime konacak malzemelerden( Moğul yarlığları) 
kaydını havi bir defterde bir çok kayıtlar ve vesikalar vardır. (Zarf: 8)

4 — Türklerde hükümet ve Divanı Hümayun teşkilâtına 
dair teşrifat defterlerinden çıkarılan kayıtlar:

Bu zarfta toplanan kayıtlar ve vesikalar arasında «en ziyade nüfus ve 
emlâk tahririne, tapu kayıtlarına ve Mısırda İbni Havkal zamanında sicil- 
lât, Kafkasyada Devavin ve kavanin, Rumlarda resmî meratıb 857 tari
hinden 1000 tarihlerine kadar vilâyetlerin erazi, nüfus, emlâk, evkaf 
ve idari 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- 
lermizde çoğunun kıymet ve ehemmiyeti anılmıyan Anadolu ve Rumeli 
istatistik muharrirlerinin adlarını fiş ile yazdım ve mukavva kotuya koy
dum, hece sırasiledir.» [Zarf: 9)

5 — İstanbul kütüphanelerinde nadide yazmalar kül 
liyatından:

Defter kapağında şunları ihtiva ettiği gösterilmektedir: 1 - medrese
lerin cetvelleri 2 - acemi oğlanlar terbiyesi 3 - yeniçeri terbiyesi 4 - 
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eski etıbbaya ait nizamat 5 - İstanbul vakıf mekteplerde medaris ve 
ve kütüphanelerinin isimleri ve banileri. 6 — Süleyman Kanunî devrin
de muallimler. 7 — îbni Arapşahın lügati diye bir takım bahisle ve 
kayıtlar vardır.

Yine bu zarfta her biri birer kitap ve hiç olmazsa birer risale 
olabilecek mevzuları havi şu vesikalar ve yazılar vardır:

A — İstanbul Kütüphanelerinde Mısır hükümdarlarile ümera ve 
ülemasına mensup eserler, Kuranıkerimler, kitaplar, yazılar.

B — İstanbul ve Kahire kütüphanelerile müzelerindeki Kuranıkerimler.
C — İstanbul müzelerindeki mürakkaalar, fermanlar.
Ç — Mısırda Türk ve Çerkeş hükümetlerinin divan teşkilâtına, kâtip

lerine, tevki ve tuğralarına dair kayıtlar.
D — Topkapı sarayı müzesinde Mısır mamulâtı kılıçlar, kandiller, 

silâhlar...
E — Sultan (Gavri) nin Türkçeye tercüme ettirdiği şahaneye dair 

mühim malûmat.
F — Avrupa müzelerindeki Kuranıkerimler.
G — Mısır - Kahire kütüphanesinin fotoğrafiye ettirdiği Avrupa ve 

İstanbul yazmaları.
H — En eski Türk vesikalarından olup vakıf kütüphanelerinde ikinci 

nüshasına henüz tesadüf edilemeyen edebî eser, vesaire, (zarf . 10)

6 — İstanbul evrak mahzenlerinde tetkiklerim

4 Cilt tutuyor, her cildin kapağına bunların muhteviyatına dair birçok 
kayıtlar ve haşiyeler yazmıştır. Meselâ birisinin kapağına «600 den 900 
tarihlerine kadar Anadoluda Ahiler ve Selçukilerle Karaman oğullarının 
hayratına, zaviye, mektep, cami, medrese ve hastahaneler ile vakfiyelerine 
dair gayri matbu pek çok kayitleri havidir.„ diye yazmış ve yine bu kapağın 
bir köşesine : “440 tan 1000 tarihine kadar olan Selçukî, Artıkî, 
Karamanı, memlûki, Osmanî vakfiyelerinin en mühimlerini bir cetvelde 
topladım ve onuncu cilde derceyledim.» demiştir.

Diğer bir defterin kapağına da şu kaydı yazmıştır: «Bu cildin 
muhteviyatı 1, 3, 4, 6, 8, 10 ve 13 numaralı mühimme defterlerinden çıka
rılmıştır. 7 Numaralı mühimme defteri evamiri yeşil kaplı defterdedir» 
diye şerh verdikten sonra: “bütün Divanı Hümayun, Maliyeve Defterhane 
defterlerinin envaını ve Türk hükümetinin dört asır evvelki nüfus, erazî
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ve rusumunu defterlere kaydettirmek için verdiği muhtelif resmî emirleri 
muhtevidir. Defterlerin tarzı tahririne ve kullanılan hat ve eşkâl ile 

tertip meselesine dair malûmat ve numuneler (siyakat ve defterler) mev

zuuna tahsis eylediğim cilttedir» diyor.
Yine bu zarfa koyduğum dördüncü bir defterin kapağına da şu kayıtları 

yazmıştır; M981 tarihinden 994 tarihine kadar Türkiye valilerine, kadıları

na, vilâyet muharrirlerine, hassatan Macaristan valilerine divanı hüma

yundan gönderilen malî ve İdarî tahriratları havidir kı divanı hümayu • 

nun 22, 23, 39, 58, 59 ve 60 inci mühimme defterlerinden seçilmiş

tir.,, (Zarf: 11)

7 — Abbasiye, Selçukî, Harezmî, Akkoyunlu ve İran di
vanlarına. o divanlardan sadır olan tevkiler, beratlar nişan
lar ve emirler üzerine muhtelif kaynaklardan çıkarılmış 
kayıtlar :

Bu defterin kapağına da şu haşiyeyi yazmıştır:» Akkoyunlu ve İran 
hükümetleri fermanları Topkapı sarayı kütüphanesinden istinsah edilmiştir.

ve ile ı
vesaire eserlerinden çıkarılmış parçaları da havidir. (Zarf: 12)

8 — Cep defterleri

Cevdet’in 132() (1904) den ölümü tarihi olan 1935 senesi sonuna kadar 

cebinde taşımış olduğu 30 kadar küçük büyük, muhtelif kıtalarda 

ve hacimlerde defeterdir. Bu defterlerin hazinei evraktaki hatıralarını 

ihtiva edenlerinden bir çoğunu istinsah edip bu kitabın 106 - 209 uncu 

sahifalarına derç etmiş olduğum gibi Nejada ait olanı da 71 - 93 üncü 

sahifalara koymuştum. Bunlardan başka birçok mektup suretlerini de muh

telif yerlere dercetmiştim. Fakat kitaplara, kütüphane tetkik ve tetebbulanna 

dair notlar ve kayıtlar o kadar çoktur, o derece mühimdir ki onları da 

meraklıları tetkik etsin diye burada haber veriyorum. Müteaddit vasiyet

nameleri de bu defterlerdedir. (Zarf: 13)
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İşte Cevdet'in eser yazmak için topladığı vesikaları ve kayıtları ile kıs 

men yazmış olduğu eserler hemen hemen bunlardan ibarettir.
Gerek bu eserleri; gerek notları hakkında bazı temenni ve arzuları 

da vardır.
Meselâ bir vasiyetnamesinde de şu kayıtlar görülür: “diğer defterimin 

başında umumî vasiyetim yazılıdır. Buradaki vasiyetim sırf ilmidir. Topla
dığım notlarla 25 yıldır terekelerden ele geçirdiğim ve hükümetin meş
rutiyetten sonra zaman zaman sattığı yüzbinlerle evraktan nicelerini alan 
bakkallarla, snhaflardan ve maliye evrakı Bulgarlara satılırken bazı
larını elde eden sokak çocuklarından paramla iştira eylediğim vesikaların 
en mühimlerini sıra gözetmiyerek aynen basmağı ve masrafını terekemden 
çıkarmağı beni seven aziz dostlarımdan rica ederim.„

En son vasiyetnamesinde ise şu arzuyu göstermektedir :
«Bütün hususî evrakım, mektuplar, notlar kayıtlarım: pek ateşin bir 

tarih aşıkı bildiğim ve öyle de ad koyduğum dostum Mükrimin Halil 
Beyefendiye kalmalıdır. Doktor Süheyl, Selim Nüzhet ve mektupçu 
Osman Nuri Beyefendiler Mükrimin beyle toplanıp meseleyi lütfen 
hal buyursunlar. Mükrimin bey hangi notların, hangi vesikaların mün
ferit dahi olsa neşrinde ilmen ve tarihen ehemmiyet görürse derhal neşr 
buyursunlar. Bu notlar yıllarca göz nuru dökülerek toplanmıştır, ehlibilir.„

Cevdetin birinci vasiyetini dostlarındanbiri olmak itibarile Süheylle 
birlikte şu eseri yazmakla kısmen yerine getirdim sanırım. Bu ikinci vasi
yetini yerine getirmek de Mükrimin Halile düşer.

9 — Cevdetin, kütüphanelerin ıslahı ve kitapların tasnif 
ve tescili hakkındaki fikirleri :

X

Cevdetin son memuriyeti Süleymaniye umumî kütüphanesi tasnif heyeti 
başkanlığıdır ve hayatı da burada sönmüştür. Onun için kitabımda 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 de garp 
tarzında tasnif olunmuş ve ilim âlemine bir de İstanbul kütüphaneleri 
yazma eserler fihristi hediye edilmiş olacaktı. Ne yazık ki bundan mah
rum kaldık.

Bu bahiste bibliyografya hakkında biraz izahat vermeğe ve muhtelif 
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tasnif usullerde bu usulleri gösteren bir çok fihristlerden ve kataloglar
dan bahsa lüzum görüyorum. Çünkü bunları Cevdet de eksik bırakmıştır. 
Ve bu arada Cevdetin bibliyografya hakkındaki makalesile tasnif usulüne 
dair bir raporunu ve bunlardan evvel de belli başlı bibliyograflarımızdan 
Bursalı Tahir beyin Hüdavendigâr gazetesi fevkalâde nüshasile 25 sene 
önce basılmış fakat pek o kadar bilinmemiş ve tanınmamış olan bir 
makalesini de neşredeceğim :

Bibliyografya _ Ji^i u

İlmi ahvali kütüp, isminden de anlaşıldığı üzere, bizi müellefat ve 
musannafatın ahvali umvmiye ve hususiyesinden haberdar eden bir 

j,c dır. Miratı terakkiyatı beşer olan «¿.jV in bir şubei uze- 
masıdır. Şuabatı tarihten olan «Jl^l ..s-l/ ile de münasebeti külliyesj 
vardır. Beriki müessirden esere, öteki eserden müessire intikal suretile 
arzı malûmat eder; eserden müessire istidlâlin kuvveti mantıkıyesi ve mü- 
ellefatın yazılmış oldukları zamandaki terakkiyat ve tekemmülâtı maneviye 
ve bilnetice maddiyisini mükemmelen irae ve izah eylemekteki kat’iyeti 
müsellemesi nazarı itibara alınırsa U» in ne derecelerde
şayanı ehemmiyet ve tetkik, sezavarı tedvin ve tahkik olduğu kolayca 
tahakkuk eder.

Yalnız bu ilimdir ki umum erbabı ilim ve kemalin kıymetini bildirir. 
Bu husustaki efkârı hurafat ve esatir derekelerine tenezzülden veya bir 
hissi sefili garezkârinin esir ve zebunu kalmak aşağılığından tamamile 
kurtarır. Bugün bizde nice müellif ve musannıflar vardır ki fevkalâde 
bir kudreti ilmiye ve edebiye sahibi zannedildikleri halde bu ilim sayesinde 
kiymeti İlmiyelerinin derecei mutavassıtada olduğu görülmekte; ve nice 
mensi dühhati musannifin ve erbabı kemal var ki kudreti bülent dehaetleri 
namına bir takı takdis ve ibcal inşası bir farizei kadrişinasi bulunduğu 
tahakkuk eylemektedir.

Bu noktai nazardan denilebilir ki bir milletin istidadı kemali, kabiliyeti 
mahsusai ikbali ancak kendisinin bibliyografisi ile pek güzel ve hattâ 
yanlışsız anlaşılır. Ve bir milletin ilmi ahvali küt^i müdevven oldukça 
o milletin encal ve ensali haritai âlemden kalksa da namı zi ibcali müeb- 
beden yaşar. Bugün ulûm ve fünun bütün mütemeddin akvam ve milel 
için en felâhnümun bir vasıta ve silâh ise, her milletin bibliyografisi de 
öyle bir silâhın mükemmeliyetini ve hüsnü istimalindeki meharetini o 
millete ait olmak üzere vazıhan irae eyler.
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Bugün milletleri meşahiri ile, meşahirini de asarı ile anlamak en kes
tirme ve en calibi dikkat bir tariktir. Bu tarikin neyrengi noktalarını 
gösterecek ise ancak bibliyografidir. Bu ilmin fevaidi umumî olduğu gibi 
hususiyeti de tahakkuk eder. Müellifini ve müellefatı nisbeti mevzularına 
nazaran tasnif eder, ebvab ve fusulü; yazma, basma, asarı nadireden olup 
olmadığı hakkında beyanı malûmat eyler, tarzı tahririni de bildirir. Asan 
nadireden olan musannefatın bulundukları kütüphaneleri göşterir. Fazla 
olarak da senayii nefisei islâmiyeden olan hat, teclit, tezhip hususunda 
haiz oldukları kıymeti de anlatır.

İşte bizde kütüphanelerin fihristleri bu ilmi cemil usul ve kavaidine 
tevfik ve tatbik edilmiyerek meydana getirilmiş olmak neticesidir ki 
kütüphanelerinizin muhteviyatı kıymettarına karşı bigâne ve lâkayıt 
kalmışız. O kadar ki bu cehil ve kadirnaşinasi ile hemen en kıymetli mü- 
ellefatımız Avrupaya aşmıştır. Bunun bizim için ne derecelerde azim ve 
elim bir ziya ve şin olduğu meydandadır. Hele müellif yazısı ile aşırdan 
kütübi nadire için ne kadar acınsak yine azdır.

Bugün müellif yazısı ile Lizbon kütüphanesinde ahzı mevki ihtiram 
eden ^¿>1 garbın ne derecelerde bir hissi âlii kadırdanı ile mütehas
sis olduğuna delildir.

Bu ilmin istifade bahşı ahlaf olacak asarı kıymettar meydana getirmiş 
ve hayatı saniye ile ilelebet yaşamak hak ve salâhiyetini ihraz etmiş 
olduğu halde namı, şanı külliyen mensi nice musannifini ihya edeceği 
cihetle manen meşkûriyet ve mebruriyeti ayrıca nazarı dikkat ve itibarı 
celbe şayandır.

Erbabı mütalea ve bilhassa ashabı tahassüs ve tefahhus için ne dere
celerde ehem ve elzem idigü ise pek aşikârdır.Bu ilme âit fıkdanı vukuftur 
ki meraklı erbabı mütaleamızı mahsur bir daire içinde bırakmış ve ihatai 
İlmiyelerini istidatlarile mütenasip bir surette tekemmülden alakoymuştur.

Mütehassısın ve yeni müellifin ve mütefenninin için ise badi olduğu 
noksan ve suubet pek büyüktür. Erbabına hafi değildir ki bir ilim ve 
fennin mütehassı o fenne dair mümkün olabildiği kadar bir çok eser 
mutalea etmek mecburiyetindedir, ta ki ihtisas hasıl ettiği fennin safahatı 
mütekâmilesini görmüş olsun ! Bugün herhangi bir şubei ilme ait olursa 
olsun, bir eseri tahrir ve telif edecek zat o şubede kendinden evvel 
müellif olanların asarını görüp tetebbü eylemek lüzumunu unutursa, müm
kün değil telifinde bir eseri terakki ve tekemmül görülemez. İşte bir çok 
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musar.nefatımızın hali iptidaide kalması hep bu noksanı tetebbüden; bu teteb- 
büde bize ilk ve son rehberliği edecek Jlyl e ademi vukuftan, 
dır. Hele lügat ve kamusa, hikmet ve felsefeye dair telifatta bulunacaklar: 
yeni yeni ıstılahatı hikemiye vaz ve tesis eylemek ihtiyacını his ve izale 
eyliyecekler bu yoldaki kâffei musannefatımızı, hiç olmazsa bu musanne- 
fatın ümmehatı güzidesini tetkik eylemeleri mertebei vücuptadır. Bu emri 
saab ve ehem ise her şeyden evvel bibliyografimize ıttıla ile mümkün olur.

İşte bibliografi bizi hariçten tanıyacaklara karşı ne kadar müfit ve 
mühim bir tesir icra ediyorsa bize de bizliğimizi, maarifteki istidat ve 
hususiyetimizi, derecatı terakki ve tekemmülümüzü de o derece tanıtıp 
öğretir. Binaenaleyh diyebilirim ki bizdeki ihtiyacat maariften hemen en 
büyüğü bu zamanı hürriyet nişan ile mütenasip bir Osmanlı bibliyografisini 
meydana getirmektir.

Şarkta sırf bu ilme dair eser yazanların en meşhuru ulemayi Araptan 
ibni Nedim merhumdur ki ^i) ismindeki eseri Arabisi Alman
müsteşriklerinden (Güstav Flügel) tarafından Almanyada tabedilmiştir.

Ulemayi Osmaniyeden bu ilmi cemile hizmet edenlere gelince:en başta 
Taşköprülü Ahmet efendi merhumu görürüz ki oğlu Kemaleddin efendi 
tarafından tab’ ve temsil edilen bu hizmetin azemet ve
menfaati hakkında kanaatbahş bir fikir verebilir.

Ihatai ilmiye sahibi olmakla umum Osmanlı uleması arasında bir mev
kii mümtaz ihraz eden Kâtib Çelebi merhumun Arapça F.c

nam eseri âlisi ise en meşhur ve kıymettar bir telif 
olmak üzere bu ilim namına bir tak imtiyaz şiardır. Bu eserin metni 
arabisi ile birlikte yedi cilt üzere lâtince olarak (Lâyipzig) de (Güstav 
Flügel) tarafından tabedilmiş ve nihayetine de (Hanif Zade Ahmet Tahir 
efendi) merhumun ) ismindeki zeylinin ilâve kılınmış bulunması
garpçe de ne derece kıymet ve şöhret kazandığına bir delili satıdır. On 
dört bin küsur kitap ve müellifi muhtevidir. Şu kadar ki ünvanı ilmin ilk 
harfile tevafuk eylemek üzere kütüp ve müellifin sıraya konmuş bulunmak 
yüzünden suhuleti istitlâ ve istimali kısmen haleldardır. Bu eseri cesim 
ve âliye arabacılar şeyhi İbrahim efendi tarafından da bir zeyil ilâve 
edilmiş ve ahiren İstanbulda iki cilt üzere tertip ve tabedilen tab’asına 
bu ilâve zammolunmuştur. Şu kadar ki tabi bu ilâveden katiyen bahset
memiş ve bir işarette de bulunmamış olmak hasebile bir zühulü azim 
hadisi olmuştur. Şöyle ki, ilâvei maruzada zeyli salifülbeyanda münderiç 
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olan ve bittabi Kâtip Çelebi merhumdan zamanın pek sonra gelen mü
elliflerin müşarüleyhten evel hayatta bulunmuş ve telifi aşari eylemiş 
olduklarına dair işbu tab’a zahabı umumî husulüne bais olmuştur.

Daha evvelce Mısırda tabedilmiş olan metni yalnızdır. Ve bu zahabı 
zarurinin izalesine hadim bulunmaktadır.

Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey merhum ile şüarayi Osmaniyeden Vişne 
zade Mehmet İzzet efendinin de ayrıca gayrı matbu zeyilleri vardır. 
Bunlardan bey merhumun hattı destile muharrer nüsha manzuru âcizi 
olmuştur.

1322 senesinde Selânik Rüştiyei askeriyesi müdüriyetinde bulunduğum 
avanda tabettirmiş olduğum «Müverrihini Osmaniyeden Ali ve Kâtip 
Çelebi» nam eseri vecizde dahi bu bapta izahatı kâfiye ita edilmiştir. 
Bu makalei muhtasara ile izalei teşnekii malûmat edemiyecekler oraya 
müracaat buyursunlar.

Bu esere dair zamanımız ilmi ahvali kütüp ülema ve mütahassısininden 
jandarma dairesi mirlivalığından mütekait Bağdadi İsmail Paşanın 
(j»inamındaki zeyli cidden şayanı takdirdir. On altı bin telif 
İslâmî hakkında beyanı malûmat eder.

Müşarünleyhin bu zeylinden başka bir de na
mında bir külliyatı vardır ki Sadrislâmdan zamanımıza kadar bilcümle 
müellifini islâmiyenin hurufu heca üzere esma ve asarını ihtiva etmektedir. 
Bu eseri cesim yorulmak bilmez, fütur getirmez otuz senelik bir sa’yi mü- 
tetebbianenin zadei nadidei necibidir.

Bu gibi asarı cesimenin kisvei nevin tabaate bürünmesi ise, herhalde 
hükümetin, maarifi umumiyei milletin muavenet ve takdiri ile kabildir;

Jı^l „U) in umumiyeti, umuma şamil menfaati nazarı itinaya alındığı 
takdirde bu hakikat her /erdi islâmi tarafından maaşşükran itiraf ve tas
dik edilir.

Erbabı maariften Merzifonlu Abdurrabman Eşref efendi merhumun 
bu vadideki Türkçe «/Yl 3^’» unvanlı telifi kıymettarları da

şayanı zikir ve tadattır. Bu eser ile. mezcedilerek

veciz bir icmal suretinde meydana getirilmiştir. Birinci defa Mısırda, 
def’ai saniyede Istanbulda tabedilmiştir. Müşarünileyhin bu meslekteki 
Alj-« nam eseride gayri matbudur.

Karabaş zade İzmirî Ahmet efendi merhumun arabî bir cilt olarak bir 
telif bibliyografileri vardır ki İzmirde nushai müellif manzur acizi olmuştur.
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İşte «İlmi ahval kütüp» e dair yazılan belli başlı asarı Osmaniye bun

lardan ibarettir. Mamafi Saçaklı zade Meraşlı Mehmet Efendinin r<U 

u ile Tokadî Şehit Molla Lütfinin ((.^«.’1 risalei gayri matbualarıda

min veçhi bu meyanda sayılabilir.
Bir hakikati bedihidir ki bir kavim ve milletin şehrahı terakkideki 

derecesi o kavim ve millet kütüphanelerde, bu kütüphanelerdeki asarı kıy
mettarın tenevvü ve kesretiyle mütenasiptir. Şarkta, memaliki islâmiye 
ve Osmaniyede en küçük kasabalara kadar erbabı hayır ve hasenat, as
habı ilim ve kemalât tarafından birçok kütüphaneler yadigâr ve tesis 
edilmiş; ve yalnız îstanbulda kırka yakın kütüphane mevcut bulunmuş 
iken bunların küfesinden lâyıkile istifade edilememesinin, hatta muhtevi 
oldukları en kıymetli asarın bilinip ona göre muhafaza olunamamasının 
sebebi yegânesi bu kütüphaneler fihristlerinin «İlmi ahvali kütüp« e mu
vafık bir yolda meydana getirilememiş bulunmasıdır, zira bir eserin kıy
meti hakikiyesini gösterebilecek ancak «İlmi ahvali kütüb» dır.

Bu noksanı gören erbabı maariften Ruscuklu Ali Fethi efendi mer
hum İstanbul kütüphanelerindeki asan cem ve tetkik ile M

adlı bir eseri kebir tertibine başlamış ise de itmamına muvaffak 
olamamış; ve bu gibi asarın bir şahıs himmetile meydana çıkamıyacağını 
pek güzel isbat eylemiştir. Kütüphanei umumide manzurum olan matbu 
cildi evveli mücelledatı sairesinin vereceği neş’ei vukuf ve irfanı tahay
yül ettirerek teesür ve teessüfün izdiyadına hadım olmaktadır.

Bugün İstanbul kütüphanelerinin muhtevi olduğu musannefatı semine, 
asarı nefise me’mulün pek fevkindedir. Fakat veçhi maruz üzre mükemmel 
fihristleri bulunmadığından nevadiri müellefatın, nefaisi musannefatın hüsnü 
muhafazası temin edilemediği gibi, şark ve garp erbabı tetkik ve tetebuu- 
da bu gibi asardan pek güç istifade eyliyebilmektedirler.

Sırf İstanbul kütüphanelerinden istifade fikir ve emelile gelmiş, ve 
birçok asarı arabiyeyi fotoğrafı ile istinsah eylemiş bulunan Mısır Meclisi 
Nuzzar kâtibi sanisi udeba ve fudelayı araptan Zeki beyefendi ile vaki 
olan teşerrüf ve muhazarada hakaiki mesruda birkat dahatavazuhh etmiştir. 
Müşarünileyh, kütüphanelerimizin lüzum ve sureti ıslahına dair mükemmel 
bir layiha takdimi ile de vazifei şükrü güzari ve minettariyi hüsnü eda 
eylemiştir. nin jyij ) nam eserini ve bu misillü

nefaisi asarı nadireyi tab ve neşre tavassutla alemi islâma hizmetleri 
elbete maşkûr görülecektir.
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Elhasıl usul ve kavaidine muvafık fihristler tertibi hem

nevadiri nefaisin hüsnü takdir ve muhafazasını hem her meslek ve sanat, 
her şubei fen ve marifet ashabının kütüphanelerden suhuletle istifade 
ve istifazasını mükemmelen temin eyliyeceği bedihidir.

İşte bizde birçok müellifin ve musannifin bulunduğu halde eserleri 
ile birlikte nam ve şanlarının ahlâfça külliyen meçhul ve mensi kalması 
ötedenberi acizi müteessir etmekte ve bir Alman müsteşrikinin de «siz, 
bilmem ne gibi hicec ve delail ile istidadı ilim ve marifetinizden dem 
vuruyorsunuz? Sizde yetişmiş bir şey var ise birkaç efail ve tefailci 
şairdir, hanya sahibi eser erbabı ilm ve fenniniz? yolundaki itabı şeddi 
cahilânesine maruziyet hikmeti de bu tesiri daiminin tezayüt ve feyeza
nına bais olması ile on seneden beri bu ilmi cemile ait ve Osmanlı kav- 
mi necibinin her türlü şubeyi marifetteki istidadı kârnilini natık ve müey- 

yit olmak üzre yahut J J? ünvanı tahtında bir
külliyat meydana getirmek ile meşgul oldum. İnayeti hakla hüsnü tab 
ve temsili esbabı istikmal edilmektedir. Bu eseri acizide Osmanlıların 
mebdei zuhurundan zamanımıza kadar gelip geçen ve mesleklerinde 
eser yazan meşayih, ulema, şuera, üdeba, müverrihin, ettiba, riyazi- 
yun ve coğrafyunu Osmaniyenin kâffesi fasıl fasıl olmak, ve her fasılda 
hurufu heca tertibi üzre tercümei hailenle beraber matbu, gayri matbu 
eserleri ufak müntehap parçaları ile de gösterilmiş bulunmak üzre bir ter
tip gözetilmiştir.

Gerçi bizde (jdü) ve zeyilleri ile (G»X. f lX ) namı altındaki asarda 

yüzlerce erbabı fadlu kemalimizin teracümü muharrer ve bazı izahat da 
münderiç ise de ehlinin musaddakı olduğu üzre maksadı temine gayri 
kâfi ve yüzlerce erbabı ilim ve irfanımıza karşı vakfa giri sükûnü daimidir; 
mamafi mize dair olan bu hizmetler zamanlarına göre ha

izi bahai vufur, ve her vakit için de cidden mebrur ve meşkûrdur.

Abdi acizin matmahı nazarı bugün rüştiye mekteplerimize devam eden 
evlât ve encalimizin bile erbabı maarifimizi, onların fadlu kemallerinin 
numunelerini kolaylıkla öğrenüp anlamaları ve bilhassa ismen ve eseren 
mensi ve binam kalmış ashabı fadlu danişimizin ihyayı namı ve şadii 
ruhudur. Bu emeli acizi bundan evvel bu vadide (ulemayı Osmaniyeden 
altı zatın tercümei hali» ünvanile tertib ve tabettirmiş olduğum eser mu. 

kaddemesinde vazıhan beyan edilmişti Geçenlerde «Sıratı müstakim» mecmuui 
usbuiyesine yazmış olduğum (Ahlâk kitaplarımız) nam makalenin vaki olan 
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talep ve müracaat üzerine biraz daha tafsiliyle bir risale şeklindeki tab’ı 
bizde hiç de bilinmiyen nice müellifin ve müellefat bulunduğuna bir numu
ne teşkil eder, Risalei mezkûrede iki yüz küsur musannif ve musannefat 
tadat ve mücmelen beyan ve irat olunmuştur.

Avrupada ı|» fünunu müdevvene idadındadır. Hatta yeni

ve eski olmak üzre iki büyük kısma ayrılmış ve sırf bu ilme ait mecmua
lar, fihristler neşredilmekte bulunmuştur.

Bizde kitapçı fihristleri bir ilân ve tabiî kitapçı hesap ve menfaatine 
bir eseri kusur nihan olmakla bizim için asarı cedideye ait^zT e

dair bir telif sayılamazlar. Bibliyograf olan zat metîn bir ihatai ilmiye 
ile beraber pek bita af ve musib bir muhakemei mantıkiye sahibi olmak 
lâzımdır ki hakkında beyanı mutalea eylediği asarın hakiki kıymetlerini 
meydana koymuş olsun. Bu noktai nazardan » müellefatın tet

kik ve tenkidinden, tafahhus ve muahezesinden ibaret gibi görünür ki 
ne derecelerde müşkül olduğu meydandadır.

Bizdeki kütüphane fihristlerine göre hariçten kitap sipariş edip ge
tirtmiş olanların bazı isimlerde ne derecelere kadar aldanmış oldukları 
herkesçe malûmdur.

1^) öyle bir fihristi umumii asardır ki 
düsturu hakikat nuşurü nebevisi maddei ulayi talimatnamesidir. Burada 
şahsiyet ve hususiyet, garez ve nefsaniyet kat’iyyen yer bulamaz; bu 
şubei marifetin safahatında samimiyet ve ihlastan, nef’i umumii nastan 
gayri bir şey cilveger olamaz.

Geçende mekâtibi aliyemiz müdavimlerinin arzularına teb’an Nuru 
Osmaniye kulübünde bu ilmü cemile dair verdiğim iki konferansın birinde 
mevzuu ve menafii ilmi mümkün mertebe izah ettiğim gibi, diğerinde de 
kendi emeli meşkûrları üzerine bu ilme istinaden Osmanlı siyasiyun, 
idariyun ve hukukiyunundan bazılarının asarı hakkında beyanı mutalea 
eyledim. Kemali dikkat ve itina ile dinlemeleri, ve daha bu çağda fikri 
tetkik ve tetebbu ile ihyayı kalp ve vicdan eylemiş bulunmaları bu acizi 
mahsusatı kemaliyei kavmiyemizin yorulmak bilmez bir hadim vedellalı 
olmak emeli meslekisine yeniden ifazei nuru hayat eylemiştir.

* * *

Bursalı Tahir Beyin oldukça eski Osmanlıca şiveşile rnüsecca bir 
şekilde yazmış olduğu yazı burada bitti. Şimdi Cevdetin bu mevzua dair



yazmış 
üzerine 
matluba
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olduğu makaleye sıra geldi. Cevdetin bunu birisinin isteği 
yazmış öldüğü müsveddesinin başına «azizim beyim; bilmem 
muvafık oldu mu? Bu dar vakitte ancak bu şekilde yazabildim.»

Cümlesini yazmış olmasından anlaşılıyor.

Bibliyografya

Bundan asıl maksat; herhangi bir eserin münderecatını tamamen 
karilere tanıtmaktır. Bir alimin, bir sanatkârın, bir kütüphane muhtevi
yatının biblografyasını yapacak adam mutlaka o zatın tahrir veya
o müessesenin 
ve ehemmiyet 
asara nazaran 
şerait içinde,

ihtiva eylediği eserleri gözden geçirir, onları calibi dikkat 
olan noktalarile, yenilikleri ve eskiliklerde, o kabilden 
vaziyetlerde teşhise çalışır. Müellifin ne zaman, ne gibi 
o eseri yazmış olduğuna, eserin kaç nüshası bulun

duğuna dair izahat itasını deruhte eder. Yazma eserlerin ayrıca hacmini 
satırların, sahifalarının mikdarını, şekli hattisini ve usulü imlâiyesini de 
irae ile mükelleftir.

Bibliyografya tenkit ile çok alâkadardır. Gerçi fennî ve edebî birtenkit- 
name ile alâkası azdır. Ancak metinlerin muhtelif nüshalarını, müellifin 
kalemde yazdan şeklile nasihlerin, tabilerin ellerinden çıkan yanlış veya 
doğru numuneleri yekdiğerile mukayeseye mecburdur. Ve metinlerin 
tahlil ve tenkidile yapılan bibliyografyaî tetkiklerdir ki en büyük menfaati 
İlmiyeyi temin ederler. Talebe ve ulema için ancak bu türlü eserler 

tavsiyeye değer.

Bir büyük bibliyografyam aynı esere dair yazdan ve bazan yüzlere, 
binlere baliğ olan haşiyeleri, şerhleri, tahlilî makaleleri de birer birer 
göstermek vazifesile mükelleftir ki ne kadar büyük mesaiye muhtaç 
olduğu düşünülmelidir.

Avrupanln işte böyle bir kitap etrafında ledelicap kırk sene uğraşan 
ve ona dair yazdan bütün eserleri elinden geçiren allâmeleri vardır. 
Zaten bu yolda da ilk numuneyi veren şarktır. Hem şarkı islâmdır. 
Dört beş asırdanberi uyuyan ve her şey gibi bibliyografya tetkikatını da 
ihmal eden şark kemal devrinde meşhur muharrir, fakıh, alim, sanatkâr,
ve siyasiler için 

kamusları
müstakil 
vücude

haşiyeler, şerhler tenkitler

tahlilnameler, ve her sınıf münevverler için 
getirmiş, her hangi maruf bir kitap için 

tahsis eylemiştir.
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Dokuz asır evvel yetişen ve elyevm eseri bütün Avrupa müsteşrikle
rince muteber tutulan 1 bu sınıfın piri gibidir.

Ehli salip muharebeleri hengâmında zuhur eden ve İslâm ve Yunan 
felasefe ve etibbasına dair iki bibliyografya mecmuası telif eyleyen 

¡¡e jl ¿*1 kemali hürmetle yad 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 Avrupaya karşı ilelebet medarı iftiharımızdır. Eseri

nin adı dur. Mamaafih garp; son asırda şarkın mesaisini
kat kat geçen ince tetkikat ile bibliyografya sahasını pek çok derinleştir
miştir. Okadar ki bibliyografya aleminde gösterilen yeni muvaffakiyetler 
bütün bu eskileri unutturacak derecede derindir.

Ezcümle Kâtip Çelebinin eserile İbnünnedimin mecmuasını daha 
mürettep ve daha kolay bir şekle sokan Alman alimi Flügel son asrın 
dahayi ilmisini temsil eder.

Avrupa metodu denilen ince tahlilâtın azemetini bu eser herkese 
isbat eder. Keza Berlin Darülfünunda Türkçe eserlerin bibliyografyasını 
yapan Perç bu yolda ekmel bir numunedir.

İstanbulda bu türlü mesaiden ders alarak yirmibeş sene evvel ilk 
bibliyografya çığrını açan Necip Asım bey hocamızdır. İkdam koleksiyonu 
müşarünileyhin yazılarını tamamile hıfzeder. Türk Tarihi Encümeni 
mecmuasında da asri sistemde bibliyografya numuneleri azçok mevcuttur.[1

Bibliyografya tetkikatı mücmel, orta, mufassal olarak başlıca üç derece
ye ayrılır. Mufassal olarak yazılan ve nafiz bir nazarı ilmi için hatıra 
gelecek bütün tetkikatı ihtiva eden son numunelerden geçen sene neş
redilen iki eseri hatırlatalım. Ernestrenanın yüzüncü senei devriyesi 
münasebetile tekmil eserlerinin asri metod dahilinde tertip ve tahlillerin
den bahis mecmua ile kalyada meşhur hakim Dantenin altı yüzüncü Senei 
devriyesini tazizen yazılan bibliyografya ekmel şekildedirler. Bunları 
yapanlar ne yorulmak bilmez mesaî sarfetmiştir! Şurasını kaydetmelidir ki 
Danteye dair yazılan asar üç bini geçiyormuş! Onun biblografyası işte 
bu kadar kitap üzerinde senelerce sebk eden tahlilât ve telkikatın

fi] Tiirk Tarihi Encümeni mecmuasında çıkan yazıların mükemmel bir bibliyograf
yasını da Halil Ethem eldem yaparak o değerli mecmuayı tetkik edecsklere büyük bir 
kolaylık temin etmiştir. (O. E) r

t * î

L ■ İ
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mahsulüdür. Nihayet Mase adında Farisîşinas bir müdekkikin Şeyh Sadi 
ve asarı üzerine yaptığı son müstakil tetebbüname ihtiva eylediği ince 
biblografya tetkikatı namına sitayişle zikrolunur.

Burada küçük bir numune olarak Petresburg da meşhur Asya müze
sinde mahfuz asarı şarkiye üzerine alimi şehir Rozen tarafından yazılan 
bibliyografya! muhtaralardân bir kaç parça misal alalım. Bakınız bibli
yografyam nasıl bir metot takip ediyor?

Bu eserinde tam üçyüz eserin icmali nevinden tetkikini deruhte eden 
Rozen Petresburg Ulûm Akademisi tarafından neşredilen kitabında şöyle 
bir tasnif yapmıştır:

1 — Hristiyan ilâhiyatma dair müzede mevcut 
eserlerin tahlili

Bu sırada muhtelif İncil, Tevrat., ilâh nüshaları vardır. Banların 
müelliflerini, tarihi teliflerini, muhteviyatından bazı cümleleri yazıyor! 
metinlerin Avrupanın sair kütüphanelerinde olanlarile mukayesesini yapıyor.

2 — İslâm ilahiyatına dair eserlerin tahlili:

Bu kısımda meselâ kûfi vesair hatlarla deri veya kâğıt üzerine muhar
rer Kuranıkerim nüshaları birer birer tetkik ediliyor. Her nüshanın en hafif 
hususiyetleri bile elekden geçiriliyor. Meselâ durak yerleri hangisinde 
hangi şekildedir? Eser üzerinde kimlerin yazısı, mühürü, işareti vardır? 
yazı altınla mı, morla mı, siyahla mı... ilâh yazılmış? ciltlerde ne gibi 
sanatlar tecelli etmiş? kaplarında, sure başlarında, müntehalarda negibi 
ince nakışlar var? Türkçe, Arabi, Farisî izahlar, tefsirler ne şekilde?

Profesör Dorenin, Tolstoyin Ovarof’un, Hanikof’un müzeye verdikleri 
Kuranıkerim nüshalarının evsafı mümeyyizeleri nelerdir? Orta Asyadan, 
Kafkasyadan, Türkistan türbelerinden celbedilen nüshalar ne gibi kıymet
leri haizdir? Bilhassa Türk Reisülhattatini meşhur Şeyh Hamdullahın 
müzede mahfuz En’amı şerifi nasıl bir hatla yazılmış? Rozenberk’in 
hediye ettiği Beyzavî tefsiri... ilâh bu kısmın diğer bir sütunu.' Hadis 
kitaplarına, diğeri kelâmiyat ve tasavvufiyata tahsis edilmiştir. Muhiddin 
Arabinin fususuna dair şerh bu meyandadır.

Diğer sütunlarda dua ve vaızlara ait eserler geliyor. İslâm fırkaları 
faslında Şehristaninir. meşhur kitabını, fıkıh fasılında Maverdinin meşhur

26
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hukuku siyasiye ve idariye kitabını ve muhtelif fetva mecmualarını... ilâh 
mevzuu bahsediyor.

3 — Tarihe dair şark eserlerinin tahlili:

Bu sütunda Mekke, Şam, Irak, Mısıra ilâh .. dair yazılan eserlerin 
müelliflerini, münderecatını tetkik ediyor. Meşhur Halep tarihi ile müelli
finin ifadesi ayrıca mezkûrdur. Türk müverrihlerinden allâme Zehebinin 
pek mühim olan tarihi ile diğer Türk müverrihi Ay bek oğlunun eseri; 
yazılarına, satırlarına, fasıllarına, kenarlarına... ilâh varıncıya kadar had
deden geçriliyor. Hele 175 numarada Nureddini şehide dair tahlil 
pek mühimdir.

Süleymaniye kütüphanesi tasnif işine ve usulüne dir rapor

Süleymaniye kütüphanesi Tasnif Komisyonu için kaleme aldığım 
proğramı yazmalar ve Komisyon hakkındaki mütaleaya ilâveten sunuyo
rum. Toplu halde çalışan bir heyetin müşterek esasları gösteren bir 
proğrama malik olmaması herkesin kendi bildiğine hareketini mucip 
olacağı aşikârdır. Üç aydir bir program yapılamaması da mahzurlarını 
hissettirmiştir. Bu sebepten ötürü bir proğram yapmak üzere Avrupanın 
pek muteber olan iki büyük kataloğunu süzmeğe mecbur oldum. Bunlar, 
gerek Profesör Ritter’in, gerek benim müşterek kaynaklarımız olan 
İngilizce (Rieu) ve Almanca (Pertsch) kataloklarıdır ki ilim piyasasında 
birinci dereceyi işgal ederler. Diğer taraftan bu kataloklara bakarak 
Ritter’in vaktile çıkardığı tahlil cetvelini de gözden gçirdim, Yıllarca 
evvel kendi yaptığım Avrupai fişleri ve yirmi gün evvel işe girştiğim 
zaman tertibe başlattığım müellifler fişile bütün kütüphaneler fişleri 
meselesini de katarak şu taslağı vücuda getirdim. Tasnifin temel proğ- 
ramını teşkil eden ve her kitabın tahlili hangi maddelere göre olacağını 
gösteren bir örneği de takdim ediyorum. Bu izahname fişine Türk harsını 
alâkadar eden noktaların mutlaka işareti lüzumunu yazarak tasnif işine 
Avrupa gözünden başka (Türk gözü) ilâvesini dahi borç saydım. Şimdi 
meselemize geçelim :

1 __ İşin cinsi, miktarı, ehemmiyeti:

Fihristlere göre İstanbul yazmaları yetmiş bini mütecavizdir. Ve bu-
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nun en aşağı yirmi bini birinci derecede hâzinelerdir. Talimatnamenin 
bir fıkrasına göre işbu kitaplar arasında evvelâ tarih, dil ve edebiyat 
yasmaları tahlil ve tasnif edilecektir. Nasıl ki ilk önce İstanbul kütüp
haneleri yazma tarihlerinin kaydına başlamakla isabet edilmiştir. Ancak 
bu kütüphanelerde Türkçe, arapça, farisî ne kadar tarih kitabı olduğu 
zamanıma kadar tespit edilmemişti. Biz, pek dikkatsizce yapılmış ve 
basılmış olan eski fihristlere bir çok noktalarda itimat caiz olmamakla 
beraber miktar hakkında takriben bir fikir istihsaline hizmet olur diyerek 
ve 34 kütüphanenin fihristlerindeki kitapları umumî surette 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 adiyle gösterilmişken 
tetkikinde dört, beş, yedi, sekiz kitaptan mürekk°p olduğu görülen 
mecmuaların içindeki tarihler dahi ilerde bu mıktarınca yekûn hakiki 
olacaktır. Şimdiki yekûnda 1600 Türkçe tarih, 1702 arapça tarih, 999 
da farisî tarih vardır. Ve lâyihamıza bunların mufassal bir cedveli 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 hatlile dir ne kadarı müstensih, kâtip hatlile dir? kat’iyyen 
anlaşılabilir. Eski nüshalardan maksat, hicretin ilk asrından 900 sonlarına 
kadar yazılanlardır. Ve bunlar da elbette derece derecedir. Diğer yaz
malarda eskilik meziyeti değil başka bakımlardan kıymet aranır. Birde 
bunlara nüshası yalnız Istanbulda bulunan bazı kitaplar da katılmalıdır ki 
bunlardan eski fihristler haber vermez. Meselâ onlardan biri (Kitabül-Ev- 
rak) tır ki Türk olduğu arap muharrirlerince kat’iyyen tasdik edilen ve 
birkaç Abbasî halifesine nedimlih ederek 1020 yıl evvel vefat eden Türk 
şair ve edibi (Soli) nindir. Bu kitap Alman müsteşrikler cemiyetine ya
kında farkına varılarak keşfedilmiş ve Moskova Enstitüsü tarafından da 
bu defa hükümetimize müracaatla fotuğrafisi çıkarılmıştır. Diğeri Diyarı- 
bekirde Artukî Türk devleti hükümdarlarından Mahmut, Kara Arslan 
oğlu adına yazılan ve cihan kütüphanelerinin hiç birinde o nefasetle, 
o minyatörlerle bir nüshası mevcut olmıyan ve sekiz asır evvel Türklerce 
kullanılan makinelerden bahseden cesim eserdir ki bir çok minyatörlerinin 
çalındığını bildiğimiz halde müzeye kaldırtmak bile hatırımıza gelmedi. 

Yine bir üçüncüsü on iki yıl evvel âcizleri tarafından keşfedilen ve keza 
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dünyanın şimdiye kadar hiç bir kütüphanesinde bulunmadığı muhakkak 
olan bir farisî yazmadır ki çinilerin nasıl yapıldığına dair sanat tarihi 
âlimlerince hiç bilinmiyen bilgileri havidir. Çiniciliğin en meşhur ocağı 
olan Keşanda yine Keşanlı bir sanatkârın elile 700 tarihinde yazılmış 
olması esere ayrıca fevkalâdelik veriyor. O zamanlar arkadaşlarımda da 
ihbar edilen bu eser bu defa Ritter tarafından çabucak bastırılmış ve 
bütün Avrupaya ün salmıştır. Bir Türkün parasızlık ve yardımsızlık 
yüzünden neşredemediği bu risalenin ben tercümesine çalışmakla beraber 
ilk defa neşir fırsatını kaçırdığımdan dolayı Türklük namına ne kadar 
yansam yeridir. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür.

Eğer biz kütüphanelerinizdeki pek nadir nüshaları aynen neşretmezsek 
evvelâ Üniversitenin (Tarih, coğrafya, hukuk, maliye, iktisat, felsefe 
tarihi) bölümleri ilmi metinlerden mahrum kalacağı gibi Türk Tarihi 
Araştırma Cemiyeti de ilerde neşredilecek orijinal kitap bulamıyacaktır. 
Zira ne yazıktır ki İstanbul kütüphanelerinde en kıymetli eserlerin onda 
dokuzu yabancılarca son onbeş yıl içinde fotugrafiye edilmiş olduğundan 
kalanları olsun kendi elimizle basmazsak Türke esaslı hiç bir İlmî eserin 
neşri şerefi kalmıyacaktır. Bu kitapları Türk elile neşretmemekliğimizin 
saiki resmî masraftan kaçınma meselesi değildir. Zira böyle eserler 
neşredilir edilmez ilk müşterisi Avrupa olacaktır ki bu sayede derhal 
masrafı çıkar. Bilinen bir hakikattir ki Avrupa ve Amerikada yazmalar 
cins ve mezhep ayırt edilmiyerek her milletin bilgiçlerine açık birer 
kaynak olarak arzedildiği halde neşre gelince iş değişir. Bizden gayrı 
hiçbir millet (ender) yazmalarını neşretmek hak ve fırsatını yabancılara 
kaptırmaz. Bunu hem İlmî, hem ulusal bir (onör) 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 mevzuubahsolduktan sonra...

II — 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 
kütüphanesinden kıymetli üç kitap kolaylıkla çalındı. En garibi şudur ki, 
bunu çaldığı sabit olan mel’un hiç bir cezaya çarptırılmadı. Üsdat Ahmet 
Tevhit ile Bay Selim Nüzhet pek acıklı şeylere vakıftırlar. Müfettiş 
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Bay Ali Canip ve Reşat Nuri bu hususlarda pek canlı tedbirler göster
mişlerdir. Bunların tatbiki lâzımdır. Umum kütüphaneler müdürü Bay Ha
şan Fehminin mütalealarından çok istifade edilir. Keza bu fakirin dört 
bine yakın kitap ve risaleden mürekkep olarak Muallim mektebine 
terkeylediğim kütüphaneden hırsızlar üç dört yıl evvel bazı kitapları 
çalmışlardır. Bütün şikâyetlerim faydasız kalmıştır. Bunların bugünkü kız 
mektebinden aldırılarak Süleymaniyeye naklini ve defterinin tanzimine 
inayat buyrulması şahsım için değil millet için pek faydalı olur. Dişinden 
ve tırnağından arttırdığı paralarla aldığı kitapların daha hayatta iken 
resmîbir mektepte bile çalındığını gören insanlarda memlekete hayır yap
mak kaygusu kalır mı?

Yirmibeş yıllık müşahedelerim neticesini arzederim ki kütüphaneleri
mizde henüz çalınmamış olan diğer nefiseler, esbak Müzeler müdürü 
saylâv Bay Halil Etemin pek haklı tavsiflerince üç buçuk eski adamın 
sadakati sayesinde kalmıştır. Karınları bile doymıyan bu sadık adamlar 
şirret sahibi olsalardı pek çok hainlikler yapabilirlerdi. Zira her hangi 
bir kitabın yerine eski numarayı havi bir kitap koyarak ve (Zayi olmuştur) 
diyerek kurtulmak mümkündür.

Hırsızlar cezasız kaldıktan sonra kitapların bu kadar masrafla kaydın
da ve fihristlerinin tanziminde fayda nedir? Hatta mükemmel fihristlerin 
varlığı; caniler için ayrıca hizmet olacaktır. Ve bilmedikleri pek çok 
kıymetli eserlerden onları kolayca haberdar eyliyecektir. O halde koruma 
işine bir dirim meselesi gözile bakılmalı ve bu bapta ağır ceza 
konmalıdır;

III — Komisyonların hizmeti meselesi:

Tecrübeler göstermiştir ki gündelikli Komisyonlar yaşamaz. Çünkü 
malî kanca, komisyonu düşünüp kıran Vekâleti 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 gelcek yıl ölüme mahkûmdur. Bunun her daire için acıklı 
misalleri vardır ve çoktur. Kütüphaneler ve Hazinei Evrak gibi işleri 
uzun zamana muhtaç kurumlar hiç değilse bir ilk mektep kadar olsun 
ehemmiyetli görülmedikçe ve daha küçük ölçü ile olsa da (Daimî) sayıl
madıkça maliye mutlaka hırpalar, büyük ve hayırlı işi durdurur. Neticede 
bütün yapılan işler bir köşeye atılır, tozlanır, Mahvolur gider. Halbuki 
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kadrosu ne kadar küçük olursa olsun daimî kurum hiç böyle olmaz, bu 
bir. İkincisi komisyonların yaşamamağa mahkûm oluşu, en değerli insan
ların bu işten kaçmasına, ona bel bağlamamasına ve (Adam sen de; 
Temel çürüktür, emek vermeğe gelmez) diye ye’se düşmesine yol açar ki 
pek kötü bir şeydir. Böyle ücretle çalışan bir kuruma değerli ve biblo- 
grafya bilir bir muallimin girmesine bile Maliye manidir. Zira maliye 
derki (o muallim, muvazzaftır, muallimlikten hariç sayılan bir işten para 
alamaz). Şaşılacak ve ağlanacak bir şeydir ki bütün Üniversiteye, Türk 
Tarihi Araştırma cemiyetine, (fen, edebiyat, felsefe, sanet tarihi bölüm
lerine) binlerce kaynak veren koca koca kütüphanelerin tasnifi (Talim ve 
Terbiye) işinden hariç sayılıyor.

İşte bizde komisyonlardan niçin iyi ve sürekli bir iş çıkmadığının ve 
çıkmıyacağının hikmeti. Diğer bir sebep te, komisyonda çalışan değerli 
insanların bir fırsat düşer düşmez uzaklaşmalarıdır. Halbuki daimlik 
buna mani olur.

Bu köklü meseleler halledilmedikçe ve kütüphanecilik gibi hocalığın 
çok üstünde olan ve çünkü tarihçileri, edebiyatçıları, felsefecileri, fenci
leri ve binaenaleyh hocaları yetiştirecek en birinci vasıta olan kütüpha- 
nelermizin tasnif kadrosuna dair ilk mektep haysiyeti kadar haysiyet 
verilmedikçe ne türlü metotdan bahsedilirse edilsin hükmü üç gündür.

Belli bir şeydir ki yeni ilimler ancak (modern) diller ve modern 
kitaplarla öğrenilir. Halbuki ilimlerin; felsefelerin, edebiyatların, sanatla
rın, dinlerin, ve millî harsın tarihi ancak eski kütüphane ve eski diller 
sayesinde tetkik edilebilir. Daha geçen gün Dolmabahçe sarayında 
Tarih Cemiyeti toplantısında (mühim yazmalar aynen basılmadıkça Türk 
tarihi ve Türk medeniyeti tetkikinin kaynaklarını teşkil eden bu hazineler 
ortaya konmadıkça hakikî bir şey yapılmış olmıyacağı) açıktan açığa 
söylendi. Bu azim iş muvakkat teşkilât ile ve mâliyenin keyfile yürür mü?

Komisyonumuzda iş metodundan bahsetmeden evvel arzetmeliyim ki 
iki nokta, avrupaî metoda uyarken bizi işten alakoyacak mahiyettedir!

A) Avrupaî usulde yapılmış ve örneği takdim edilmiş olan izahname 
fişinde bir madde vardır: (Bir yazmanın kitabiyatını - biblografy asını 
da tam yazmak.) Bu lâzım fakat pek uzun zaman istiyen iş kat’iyyen 
bize gelmez, fakat Avruda olur. Çünkü Komisyonlar ya daimidir, 
yahut pek sürekli olup lâğvedilmez. Sonra bir yazmanın Avrupa ve şark 
kütüphanelerinin hangilerinde nüshaları bulunduğunu kolayca gösteren 
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fakat yıllarca çalışmadan sonra yapılmış mükemmel katalokları ve bunların 
pek ince yapılmış çeşit çeşit elifbaî cetvelleri vardır. Bizim tasnif komis
yonunda bir tek Avrupa katoloğu olmadığı gibi Ritterin Beyoğlunda 
Alman Enstitüsünden muvakkaten getirdiği kataloklar da onun ayrılmasile 
yerine dönmüştür. Bereket versin fakir vaktile pek çok zorluklarla satın 
alabildiğim mühim kataloglara malik. Fakat bu hususidir. Ve cesim 
kataloglar öteye beriye taşınmaz. Tasnif heyetinin ayrıca katoloğları 
olmak şarttır1 Hiç değilse Üniversite kütüphanesinin bu türlü katalogları 
heyetimize muvakkaten verilmelidir. Fakat şimdilik bu fihristler olmıya- 
bilir. 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. Hal
buki bunları bile kütüphanelermizde kolaylıkla bulmak mümkün değildir.

Çünkü fihristleri elifbaî değildir. Onun içindir ki fakir, işe haşlar 
başlamaz evvelâ Esat Efendi kütüphanesinin hem tarihî eserlerinin, hem 
müelliflerinin birlikte olarak fişlerini yaptırmağa başladım ki diğer kütüp
hanelerin de fişleri bitince bir tarihî ve edebî kitabın kaç kütüphanemiz
de de (kaç çeşit) (kaç tarihli), (kaç yazılı) nüshası olduğu meydana 
çıksın. İlerde vakit kalınca ve her kitabın fişlerinden başka ayrıca izah- 
nameleri de basılmağa başlanınca Avrupa ve Mısır kütüphanelerinde olan 
nüshalar üzerine kayıtlar ilâve edilebilir. Şimdilik bu meselede fazla 
duramayız.

B) Yine o Avrupai izahnamede (müelliflerin adlarından başka tercü- 
mei halleri) ni tetkik 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 ta 
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 malûmat ile doldurmak 
gerektir. Yoksa bu yol çıkmaz. Avrupada bu nevi müellifler ve eserler 
için uzaklarla muhabere ve nüshalar teatisi de mutattır ki bizim Mâli
yenin buna ne imkân vardır; ne de şimdilik lüzum. Bu iş pek çok vakit 
yer ve ayrıca adamlar ister.

Avrupai tasnifin gayesi ikidir :
I — Eser ve müellifi eiifba sırasile çabuk buldurmaktır.
II — Her eserin tahlilini havi izahname yaparak onları (ilim, felsefe,
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tarih, edebiyat, sanat) bölümlerine ayırmaktır. Bu iki temel kuruldu mu 
bazı meselelerin daha kısa yazılması veya bir iki noktanın muvakkaten 
açık kalması temeli bozmaz.

IV — Tasnif Metodu :

Metot meselesi (eserlerin dillere göre taksimi • yeknesak ve çift 
defter yazılması - her kitap için çift izahname tahriri - maddeler tasnifi • 
elifbai çift fişler tertibi - yazmaları İlmî bölümlere göre ayırma • bölümler 
arasında bağlar ve ekler yapma - kitap teşhis etme) gibi bir takım temellere 
dazanır. Şöyle ki :

A) Avrupai usule göre evvelâ karışık kitaplar dillere göre toptan 
olarak azaya taksim edilir : Türkçe eserler, arapça eserler, farisî eserler.. 
Sonra azaya yeknesak defterler verilir: Takdim edilen örnek dairesinde 
on, onbeş madde üzerinden eserin tahlilini havi (izahname) yazdırılır.

Bunlar yazılırken defter sayfasının altına pelikan kâğıdı konur ki 
sayfa, çift çıksın. Bu sayfanın pelikanla çıkan kopyası sayfada kalır. Ve 
herkesin bir eseri izahname programına göre nasıl yazdığı ve ne miktar 
iş gördüğü bir bakınca kolay anlaşılır. Üstteki sayfa yani izahname fişi 
ise tahlil ve tavsif olunan kitapla beraber başkana gönderilir. Başkan, 
izahnameyi alır, okur ve kitaba bakar, eğer izahnamede program esasın
dan ayrılan bir şey varsa, müphem, pek uzun, pek kısa şeyler görürse 
icabında tadil eder, sonra bu izahnamenin bir köşesine tahlil edilen 
eserin hangi tarih şubesine veya hangi maddeye ait olduğunu işaret eder. 
Sonra kitaplar kendi yerlerine gönderilir. Bu izahnameler ise tölüm bö
lüm edilerek klâsörlere konur. İşte bu, (Mevzuu tasnif) dir.

B) Eğer bir eserin bir kaç maddeye taallûku varsa izahname, en ziya
de yakışık alan (madde gözüne) konur ve birer havale fişi de diğer göz
lere gönderilir. Bu sayede bölümler arasında (bağlar) yapılır. Bu, pek 
mühim meselelerdendir. Böyle Avrupai usul ile bir izahname yazılınca 
insan eseri görmese bile izahnamesini okuyunca içi ve dışı hakkında 
temelli fikir edinir. Şark fihristlerinde katiyyen böyle avrupaî izahlar 
yoktur. Hattâ eserlerle müelliflerin adları çok defa yanlıştır. Keza (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
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bildiğiniz hangi eseri ararsanız hangi kütüphanede olduğunu bulursunuz.. 
Keza müellif fişlerine bakar, bir müellifin kaç eseri olduğunu, bir arada 
topluca bulursunuz. Belki de siz o müellifin ne gibi eserleri olduğunu 
tamen bilmiyorduz. Fiş, onları bir arada gösterir. Bizim eski fihristlerde 
bu kolaylık ta yoktur.

D) Yardımcı cedveller ve fişler t Komisyon, Avrupada olduğu gibi 
meselâ 10-15 yıllık uzun müsaadeye ve daha doğrusu ilk mektep dere
cesinde olsun daimî bir müessese sayılmak şerefine mazhar olursa yapıla
cak başka fişler de vardır :

1 — Telif tarihine göre eserlerin asırlarını hemen gösteren sarı 
cedvelleri.

II — Eser ve müelliflerin mekânlarına göre hecaî cedveller.
III — Nüshaları pek az ve (tezhib, eskilik ve nedret) bakımlarından 

pek kıymetli eserlerin ayrıca hecaî cedvelleri.
IV — Umum kütüphanelerin yazmalarını bir arada bulunduracat hecaî 

fişler.
V — Madde cedvelleri. Bunlar eser, müellif fişlerinden tabii başkadır. 

Ve yapılacak olursa en büyük hizmetlerden Liri olur. Bu sayede insan, 
bir (madde) nin hangi kitapların hangi fasıllarında olduğunu bile öğrenir. 
Avrupada ilim adamı yetiştirmenin bir yolu da işte bu soydan olan, 
araştırmalardır.

E) Sınıflara bölüm meselesi : Avrupai usule göre tarih kitaplarının şu 
biçimde tasnif edildiği görülür ve biz de öyle yapmaktayız *

I — Umumî tarih bölümüne girecek eser.
II — Milletler ve hükümetlere göre yazılan tarihler.
III — Hassaten Türk hükümetlerine yani (Harzemşahî, Gaznevî, Sel- 

çuki, Memlûkî, Atabekî, Artukî, Danışmendî, Mogolî, İlhanî, Safevîr 
Anadolu emaretleri ve Osmanlı) bölümlerine girecek eserler.

IV -- Teraciimü ahval ve tabakat kitapları.
V — Siyer ve menakıp kitapları
VI — Şehirlerin tarihleri.
VII — Meslek ve tarikatlerin tarihleri.
VIII — Yabancı milletlere dair tarihler.

Metodoloji 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 Avrupalı bibliyograf- 
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rın tasnif usulüne dair şimdilik bir şey arzetmiyorum. Bu çok uzun sürer.
F) Fakat tasniflerden başka ve onlardan çok evvel metodolojinin 

istediği meziyet (eski kitap ve yazıları teşhis) denilen yüksek bir meleke* 
kedir, Bunun Mektebi on beş yirmi yıl eski yazılar ve tarihî, İlmî yaz
malar üzerinde uğraşmaktır. Ve memleketimizde bu vukufa cidden malik 
olanlar da üç beş kişiyi geçmez. Mâliyenin şimdiki usulü bakî kalırsa bu 
zatlar Komisyona da giremezler. Acızin zannı şudur ki eski Türk yazı- 
larile hututunu gösterecek (Paleografya) ile yazmaların tasnifi metodlarını 
gösteren (Bibliyografya) dershanesi açılmadıkça beş on yıl sonra pek 
elim akıbete uğranır. Üniversitenin (Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Hukuk, 
İktisat, Felsefe tarihi) bölümleri kapanır? Zira eski medeniyetin (Dillerini, 
yazılarını, usullerini) aslî vesikalar üzerinde tetkik etmek (Modernizm) in 
de temel taşlarındandır.

Her kitap hakkında avrupaî usule göre yapılan izah 
fişleri = izahnamelerin dayandığı esasları gösterir 

programdır.

« Tefsire muhtaç olmıyan noktalar için izahat verilmemiştir. » 
Kitabın bulunduğu kütüphane - numarası 
Kitabın adı, dili ve telif tarihi 
Müellifi
Eser hakkında malûmat : Eserin muhteviyatını, vukuatını ve gösterdiği 

asrı (filân vakitten filân vakite kadar diye) icma- 
len olsun yazmak, hem de Türkçe yazmak, elzem 
dir. Hassaten Türk tarihini ve Türk harsini 
alâkadar eden noktalara işaret pek lâzımdır. Ki
tabın fasıllarına gelince: Bunları toptan saymak 
gerektir. Fakat eser pek nadir ve kıymetli 
ise birer birer sayarak ve sayfalarını işaret 
ederek yazmalı ve bundan başka isim fişinde 
de kıymetini göstermelidir. Eser kimin na
mına veya kimin emrile yazılmış ve kime 
takdim edilmişse aynen nakledilmelidir. Zah- 
riyesinde veya sonunda eserin devrini tayine 
yarıyan ve bazı mühim şahsiyetlere mensup
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Müstensihin ismi ve istinsah tarihi:

olan kayıtlar, el yazıları ve mühürler tetkik 
olunmadan geçilmemelidir. Matbu olan veya 
ikinci ve üçüncü derecede bulunan yazmalar 
için vakit geçirilmiyerek pek kısa malûmat 
verilmelidir.

Başlık ve tezhip: Unvan ve serlevha aynen yazılmalıdır. Mısır, 
İran ve Osmanlı tezhipleri tasrih olunmalıdır.

Eserin başlangıcı ve sonu : Telif sebebini gösteren parça da nakledilmiştir.

Eserin basmaları:

Kitabiyat : Eser ve müellif hakkında nerelerde malûmat 
bulunabilirse icmalen gösterilmelidir.

Eserin diğer nüshaları : Bunları aramak çok zamana muhtaçsa bı
rakmalıdır.

Maddî tarif : Cilt: Rengi, maddesi, maklaplı mı? başka tezyinatı 
var mı?

Kâğıt: Renk, cins, «tayini mümkünse», incelik, ka
lınlık, mürekkeb emmiş kâğıtlar

Eb’ad: Yaprak genişliği ve uzunluğu ile yazdı kıs
mın genişliği ve uzunluğu)

Varak sayısı:
Yazı : Cinsi, harekeli mi? noktasız mı? nefis mi? 

âdî mi cümle ve bap başlarının rengi.

Satır adedi:
Cedvel - renkleri
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Kitap fişleri örneği

(C) harfine konacaktır.

Cihannııma Basma Türkçe Kütüphane No:

Kâtip Çelebi

Müellif fişleri örneği

(K) harfine konacaktır.

Kâtip Çelebi

Cihannüma
Takvim - üt - Tevarih

Esat Efendi 
Lâleli No.

No.

Süllem - ül • vüsul Nurosmaniye No.
Esfar - ül - Bihar (Bahriye tarihi' Süleymaniye No.

En mükemmel Avrupa usulünce müelliflerin adları yanına vefat tarihi 
ve eserin yanına da telif veya istinsah tarihi konur.

İşbu kitap ve müellif fişlerinin içine büyük tahlil fişlerinden (ölçü, 
sayfa sayısı) gibi bazı maddeler de yazılır.
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Kütüphanelerdeki tarihe ait eserlerin sayısını gösterir cetvel

eser vardır:

Kütüphanenin Adet Kütüphanenin adı Adet
I. asıl 12 Kazıasker Mehmet Murat 50

Amca Hüseyin pş n Na2İf Ef 1 Kılıç Ali Paşa 45
1. Reisülküttap 143 I. Köp. Mehmed Pş. 158

Aşır Efendi II. asıl
III. Hafid Ef.

44
32

Köprülü II. Fazıl Ahmet Pş.
111. Asım Bey

46
35

Atıf Efendi 207 Lâleli 120
Ayasofya 471 Mihrişah Sultan 50
Bağdadlı Vehbi ef. 280 Molla Çelebi 8
Beşir ağa 58 Nurosmaniye 343
Çelebi Abdullah 36 Selim ağa 113
Çorlulu Ali Paşa 15 Selimiye 68
Damat İbrahim Paşa 68 Servili 0
Düğümlü Baba 73 I. asıl 26
Esat Efendi 396 Süleymaniye TI v . .J II. Yem eserler 125

c ı-ı h asd
a ' 1 11. İbrahim E.

349 Şehid Ali Paşa 139
25 I. asıl 0

Feyzullak efendi
Halet Efendi i’

11. İlave

8
67
15

Şehzade II. Kara çelebi
III. Kadı zade

Şeyh Murad

35
18
0

115 Veliyüddin Ef. 1 P^^. 108
Hamidiye ' aS’. ; ..

II. Lala İsmail 18 Yahya Efendi 28

İsmail ağa (Kalkandelenli) 2 v . .1. asıl
Yenı camı II. Hatice Turhan

91
33

İzmirli İsmail Hakkı Bey 479
Yekûn 4616

Elimizde fihristleri mevcut olan 34 kütüphanede tarihe ait 4616

1600 ü Türkçe
1702 si arapça
399 u farsça

23 ü yabancı dillerde
892 si fihristlerde dilleri yazılı olmıyanlar.

Yekûn 4616
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Şark eserleri fihristleri üzerinde kısa bir göz gezdiriş

Bizde Maarif Vekâleti garbın tasnif usullerine dair bazı kitaplar 
tercüme ve neşrettirmiş olduğu halde bu kitaplarda şarkın tasnif usul
lerine ve yapılan fihristlere dair izahat verilmekten vazgeçtim tarihî 
malûmat kabilinden olsun bir satır yazı yazan olmamıştır. Garbın tasnif 
ve taksim usulleri hele aşarî taksimat tarzı bizim kütüphanelerde daha 
uzun müddet aynen tatbik edilemiyeceğinden ikisi ortası bir usul olmak 
ve daha ziyade garba yaklaşmak üzere bilhassa ilimlerin taksiminde 
başka bir yol tutmağa mecburuz sanırım. Nitekim İnkilâp müzesinde 
böyle bir yola gidilmiştir.

Umumî kütüphaneler için bu veyahut başka bir iyi usulü 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 usullerile yapılan hatta basılan 
fihristlere dair biraz izahat verilmesinde bir çok noktalardan, bilhassa 
Cevdetin tatbik etmek istediği usulün anlaşılması bakımından faideler 
gördüm. Burada yazma fihristlerin sıraya konulmasında yazılış ve basma- 
larınkinde 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.

— 1

Kitabiyat vadisinde şarkta ve garpta ilk yazılan bir eserdir. Evvelâ 
1871 de Lâyipsikteve saniyen 1348 de Mısırda basılmıştır. Mısır tab’ı 
16 X 24 eb’adında 536 sahifadır. Ve Avrupa tab’ından daha sahihtir.

Mısır tabının evvelinde İbni Nedimin hal tercümesine ve eserinin 
tarifine, İlmî ve tarihî kıymetine dair Kahire Üniversitesi profesörlerinden 
birisinin kıymettar bir yazısı vardır.

Hicretin beşinci asrının yarısında yazılmış olması itibarile İslâmî 
ilimlerin ilk şeklinden ve bugün nüshaları kalmamış olan en eski eserler

den, İslâmiyet'in tevarüs ettiği eski medeniyetlerden ve temas ettiği eski
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dinlerden kalma kitaplardan bahsetmek itibarile ilim tarihi ve kitabiyat 
usulü bakımından çok değerli ve okunması elzem bir eserdir.

Bu eser şarkta ve garpta ilim adamları arasında pek maral ve meşhur 
olduğu için fazla izahat itasına lüzum görmüyorum. Osmanlı müelliflerinde 
[cilt 3: sahifa 125 - 129] da bunun hakkında kısaca malûmat verilmiştir. 
Tercüme edildiği dillerle muhtelif terihlerde yapılan zeyillerde orada 
gösterilmiştir.

İçinde 14500 kitap adı vardır. Bununla beraber bu eserde takip olunan 
usul icabı olarak kitabı tasnifte tuttuğu yol hakkında birkaç söz söylemek 
icabetmiştir! fakat bu sözleri benden değil biraz sonra mukayeseli bir şekil
de Cevdetten dinleyeceksiniz. Ancak burada örnek olarak bir kitabı nasıl 
kaydetmiş olduğunu göstermekle iktifa edeceğim ve misali de kendi ki

tabı için alacağım.

jLa» <*   jJ ö^c j’" j J

çpl ^.Cll ¿rl> j UJl jCVl — 3

Ruscuklu Osman Bey zade Ali Fethinin eseridir. Yazmadır. Biricik 
nüshası Beyazıtta umumî kütüphanede bulunmaktadır.

Bu eseri niçin, nasıl ve ne maksatla telif ettiğini ve fihristler yapılıp 
bastırılmadan önce kütüphanelerde kitap bulup okumanın ne gibi müşkül
leri bulunduğunu müellif şöyle anlatır :

«... hiç bir vakitte kütübü mevkufei islâmiye alelûmum yoklanarak 
hüsnü muhafazaya kemali dikkat ve takayyüt olunamamış olmakla hayıf 
ki ekseri kütüphaneler mesdut ve muattal kalmış ve meftuhulbap olanlar 
dahi mahlûtülkitap olmak yani defatiri kadimeleri hurufu heca üzere 
mürerttep olmadığından başka fünunu şettaya dair olan kütübü mütenevvia 
bile gerek defterlerde gerek hazain kütüb derunundaki dolaplarda birbiri-
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ne karışık bulunmak ve şimdiye kadar kütübü şerifei islâmiyenin esamisini 
mübeyyin ve darüssaltanatül aliye kütüphanelerindeki mevaki ve mevaziin 
muayyen bir esamii kütübü tertip ve tanzim olunamamış olmak mülabe- 
sesile matlûp olan kitabı arayıp bulmak ve kangı kütüphanede mevcut 
olduğunu bilmek kütüphane, kütüphane gezmek, her birinin defterini 
baştan başa süzmek gibi suubet ve külfet ve defterde bulunduğu surette 
ve hatta mevzii na malûm olmak hasebile hafızı kütüpler tarafından^ 
«bugün bulamadık, yarın gel» hitabile çekilen cevrü meşakkat yahut «defter 
varsa da caiz ki eslâfımız itlâf etmiş ola> kelâmı na halefile bütün meyusi- 
yet suretleri hem eshabi tahsili aciz ve füturla tezlil ve tesfil, hem de 
hayrat ve meberratı eslâfı haps ve tatil etmişken............ Sadir olan 
fermanı füyuzat ünvanı Cenabı cihanbanilerine imtisalen ve mesnedi muallâyı 
sedaretiuzma ve meclisi maarifi umumiye ve makamı nezareti celilei 
evkaf hümayun marifetlerile asıtanei aliye ve bilâdışahane de kâin bilcümle 
kütüphaneler alelûmum yoklanılarak defteri vakıflarına tatbik ve mukabele 
ile kütübü muteberei mevkufenin mevcut ve na mevcudu bilinmek ve 
mevcut olanların her biri yegân yegân keşf ve muayene olunarak fen 
befen tefrik ve temyiz olunmak ve her fennin esamii kütübü hurufu heca 
üzere tertip ve tanzim olunduktan sonra bir kitabın kangı kütüphanede 
bulunup ve kangısında bulunmadığı ve bulunduğu mahalde nüsha ve 
eildinin adet ve mikdarı ve tamamiyet ve noksanını ve kangı lisan üzere 
telif olunmuş olduğu ve müellifinin isim ve şöhreti ve tarihi velâdet ve 
vefatını mübeyyin bir cetvel teşkil ve tanzimi ve ledettekmil tab’ı ve 
neşirle menafii müsellemesinin cümleye tamim hususlarının fiile getirilmesi 
ba iradei aliye abdidai Aliye ihale olunmakla böyle bir hizmeti müte- 
berrikeyi hakkı acizii daiyanemde aynı yümnü bereket bilerek derhal 
matlûbu ali buyrulan cetvelin bir numunesi teşkil ve tersim ve meclisi 
maarifi umumiyeye bittakdim ittifakı ara ile tahsin ve teslim olundukta 1267 
senei hicriyesi availinde müsteinen billahi taalâ tahrir ve tertibine şuru 
ve ibtida ve bihamdihi sübhanehu 1271 Muharremine gelince dört sene 
zarfında tıbakı dilhahi âlî üzere residei hüsnü intiha olmuş ve ismi 

bediürresmine U* o* 1 denilmiştir.»

Mürettip bundan sonra fihristinin tertibi tarzı ve kitap bulunması usulü 
hakkında izahat vermekte ve eserini üç deftere ve on dört tertibe 
ayırdığını anlatmaktadır.

Birinci defter: Kütübü şer'iyedir, yedi tertip üzerinedir.
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İkinci defter! Kütübü edebiyedir ve beş tertip üzerinedir.
Üçüncü defter: Kütübü hikmiyedir ve iki tertip üzerinedir.
Mürettibin defter dediğine cilt ve tertip dediğine fasıl diyebiliriz. 

Bu eser hakkında Bursalı Tahir Beyin mütalâası evvelce görüldüğü ve 
biraz sonrada Cevdet bundan bahsedeceği için üzerinde fazlaca dur
mayacağı m.

Yalnız şu kadar söyliyelim ki kitapların bulundukları kütüphanelerin 
numarasını hatta % 95 nin müelliflerini karşılarımda göstermemiş 'olma
sı en büyük noksanıdır.

Bir de - yine Cevdetin dikkat gözünden kaçmâdığı gibi - Ali Fethinin 
ilimlerin taksimi ve kitapların tasnifi büsbütün başpa bir şekildedir. Kü
tüphaneleri sıraya koyması ise daha acaip bir tarzdadır.

Meselâ kitabına eski adlarından birisi Dersadet ve bilâdi selase olan 
İstanvuldaki 47 kütüphaneyi esas olarak almış ve onları şu adlarla şöy- 
lece taksim etmiştir.

‘ 4 ol>l ‘11 jU ‘11 ¿Uz? ‘10

. 3 ‘ 5 3

Kitabiyat mütehassıslarından Bağdatlı İsmail Paşanın eseridir. Keşfüz- 
zününda bulunmıyan 19000 cilt kitaptan bahistir ve iki büyük ciltten 
ibarettir. Şimdiye kadar basılamamıştır. Biricik yazma nüshası veresesi 
elindedir. Kitapların kayıt ve tasnifinde alfabe sırasını gözetmekte fakat 
Keşfüzzünun ile emsali fihristler gibi eserleri ilim itibarile tasnif etmemekte 
birde kitaplar hakkında kısaca izahat vermektedir.

Bazı yerlerde yalnız kitabın adı yazılmış karşısında izahat bile konma
mış 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 sairesi hakkında 
da malûmat vermemektedir. Örnek !

Jjy-I ¿ ¿r Jc Ji-iilj -
.^¿’l j ûA j J Jyll ‘ »-ü

*

Bağdatlı İsmail Paşanın eseridir. İslâmlığın başlangıcından zamanımıza 
gelinceye kadar eser yazmış vebırakmış olan İslâm müelliflerinin isimlerde 
künyelerini ve eserlerinin adlarını ihtiva etmektedir. Üç orta ciltte 
761 sahifadır. Müellif adları alfabe sırasile yazılmış, kısaca hal tercümesi 
de kaydolunmuş ve kaç eseri varsa onlar numara altında birer birer 
gösterilmiştir.

27
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Sonunda :
j > vr ö VU.- j r\ j j* ¿-Uâ’i^ j jj

y yazılıdır.
Müelliflerden Türk olanlara mutlaka (jjjl) sıfatını eklemiş ve bununla 

Arapların rjı dedikleri eski Osmanlı imparatorluğu arazisi olan 
Anadolu ve Rumeli ahalisinden olduğu anlatılmak istenmiştir. Türk denilmek 
kâfi ve daha doğru iken bütün Türk müelliflere(^Jl) sıfatını ilâve edişi bir 
an evvel kaldırılması ve düzeltilmesi lâzım gelen büyük bir tarihî yanlış- 
tan ileri gelir. Biliyoruzkilslâmlarca ,.jj eski Roma İmparatorluğu tebaası, 
cJj da onların bulundukları yerlerdir. İsmail Paşada eski İslâm müel
liflerinin an’anesine ittiba ediyor. Bu gibi tâbirlerin siyaset âleminde Türk
lük için ne kadar zarar verdiğini çok defa gördük. İzmire halk arasında 
Gâvur İzmiri denilmesi Umumî harpten sonra yeşil masa başında orasının 
gâvurlara yâni Rumlara aidiyetini ileri sürecek ve iddia edecek cür’eti 
düşmanlarımıza vermişti. Bundan dolayıdır ki eser basılırken bütün Türk 
müelliflerin sonundaki sıfatının mutlaka kaldırılması lâzımgelir.

Örnek :

— \ j j jk A ^9 3 Ç- 3l

Af e>UJlOc (.jI «4» — y -¿-i

— t .jjjkiJlfl LâJ — v .<>^1 j i
J.U-

0 — Kitap vakfiyeleri ve kütüphane defterleri :

Umum için kütüphane yapan ve içine kitap koyan hayır ve irfan sa
hipleri gerek kitapların adlarını, gerekse kütübhanesinin idare 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 tertip ve yazılış tarzı 
birbirine benzememekle beraber bu vesikalar daima aynı işi gören aynı müte
hassıslar ve kâtipler elinden çıkmış kılasîk örnekler olduğu için birbirin
den aykırı cihdtleri da pek azdır. Onun için bunlardan lâaletta’yin bir 
tanesini örnek olarak almakla ötekiler hakkında da bir fikir vermiş 
oluyorum.

Bahsetmek istediğim şimdi Fatihteki Millet kütüphanesinin yapıcısı ve 
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ve kurucusu Şeyhülislâm Feyzullah efendi kütüphanesinin kitap defteridir.
8 X 23 eb adında talik bir yazı ile Fakat kitap adları kırmızı, izahat 

siyah mürekkeple yazılmışdır.
Bu fihristte görülen bir kaç satır yazıda kütüphanelerden çalınan, 

zayi olan kitaplar hakkında izahat verildiği ve tertip tarzı da anlatıldığı 
için ehemmiyetli görerek olduğu gibi aşağıya alıyorum ;

«... Hasbeten lillâhi taalâ ibda’ ve inşa buyurdukları kütüphanei valayı 
rasinetül’erkân ve kenzül’ulûmü refiülbünyanın vakfiyei mamulün biha ve 
muavvelün aleyhasında şart ve tasrih ve şerh ve tavzih buyurulduğu üzere 
mahfuzu mahfazai hıfzu sıyanet ve mevzuu sandukai zabtu kıraat kılınan 
kütübü nefisei fahire ve nüsahi mevkufei nadire mürûrü a’vam ve dühur 
kürûrü sinin ve şuhur ile eyadii talebei ulumu nafiada devrederek mühtacı 

tamir ve termim olduğundan mada J *> j
tarihile müverreh ve merhum râzi Abdüllatif Efendi hatem ve imzasiyle 
mersume mecellei şerifede merkume kütübü mevkutenin bermücibi def
teri sıhhat eser bazen mevcut ve bazen gayri mevcut ve darici medarici 
âlâyi illiyyîn merhum ve mağfurunleh hazreti vakıfı zilavarifin mührü ile 
memhur lâkin kitaphaneye vakfı mukadder olmıyan baş defterde bir miktar 
kütübün bazısına sabıkan Halepten mazulen vedai alemi fanî eden merhum 
Esseyit Osman efendi ibnilvakif hazretleri zafer bulup kütüphaneye vaz’ 
ve bir miktarı dahi suveri vakfiyei mezburede mesturulisim değil iken

j 4» L j j ¿1? Âı— Muharremülharamında kütbü mevkufeyi 
cem ve her birini mahalline vaz’ esnasında mestur ve meşhutları 
ve bazan mesturulesami olup kütüphanede na mevcut tedavülü 
eyadi ile zayi ve mefkut olmakla canibi şeyhi meşayihülislâm ibnüşşeyhü- 
lislâmbalâ nişini mesnedi veraseti seyyidülenam lazalet asarü ceziletihi alâ 
safahatileyyam hazretleri vakfi şerifi validi cennet maadlarını ihya ve abada 
nasbi nefsi himmet ve tecdidi ve tanzif ve tamirine azimet buyurup zam 
vetevkirve tekmil ve teksiri için işbu kitabı müşkin nikabı sıhhat nisapta 
her fende mevcut ve na mevcut kütbü nefiseyi mevkufe ayat ve sutur 
ve fıkarat ve hutut ve evrak ve kıtaatile vakfınamesi biayniha alettefsil 
ketbü terkim ve bu siyak üzere bu suret vakfiyeye tezyil olunmuştur.

Bu defterde ilimlerin tasnifi ve kitapların taksimi şu suretle gösterilmiştir: 
<i*lılUı.jCjl — r Uj öTjdlJUü <ül«ıLUi.CJl — r <âJ*iLui.Cjl — ı

— 1 <sUlUi.CJl — o ¿pUyuU-j ı/l-b ¿.j'^b <il*ılUiCll — £ <¿^1
lâ^ljlb <¿1*111 ,_ı li-Cl I — \ Lj (»'(»1*j <¿1*111^1.Cll — V <iâJlJ_j«sb <¿1*111 ^_*.C1'

<¿1*111^.1^11 — \. t <¿l*ılUıCJı —
^-.Cll^ ^isJV ¿Jl^ı.Cllj — İV — ir <¿1-11U1.CH — 11
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Örnek
Jai- <ol— ! Jjl Jİ>-

J^Jai- <l^’‘ ‘ok— : .<U ' J í v V jL— *Y>A öUjl

‘^ii- Jl¿l< ‘ji¿’ : ¿Jb 4,1* . 4*1— Jj~o9j i X \ Ja- f WV ÖUjİ

*jıj J1 vv i rv öUj' -L*-
uPtV Ja- irH Jljjl ->-^ ‘j-ti Ja^ i t¿j\

X A ‘ \ A ^ 4 öU-?' ‘ JA" J»* ‘ • Jyj î er*'*'
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1156 Tarihinde Feyzullah efendi kütüphanesinde çalınan ve kaybolanlar
dan başka 1969 kitap bulunduğu bu yazma fihristin sonunda gösterilmiş ve 
bir heyet tarafından imzalanmıştır. Halbuki bu kütüphanenin 1310 da basılan 
fihristinde ancak 373 kitap bulunduğu görülmektedir. Şu halde kütüphaneleri
miz asırlardanberi 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.

7 — Umumî fihrist :

Ne kendi ne de yapanın adı ve yapıldığı, hattâ basıldığı tarih 
bilinemeyen bir Umumî fihristtir. Umumî fihrist adını da tertibine ve 
gördüğü hizmete bakarak ben koydum. Elde 552 sahifa tutan bir tek 
nüshası vardır. 35 X 25 eb adında taş basmadır. Her sahifasında 36 
kitap adı bulunuyor. Bir sahifasının fotoğrafı esere dercedilmiştir.

Orada görüleceği üzere Istanbulun 24 kütüphanesindeki eserler alfabe 
sırasile gösterilmektedir. Kitapları fihriste alınan kütüphaneler şunlardır !

Ayasofya, Esat efendi, Köprülü, Nuru Osmaniye, Beyazıt (Veliyüddin 
efendi) Aşır efendi, Hamidiye, Yenicami türbesi, Süleymaniye, Damat 
İbrahim Paşa, Şehit Ali Paşa, Şehzade camii, Lâleli, Ragıp Paşa, Fatih, 
Feyzullah efendi, Veliyüddin Carullah, Usküdarda Selimiye, Murat Molla, 
Hekim oğlu Ali Paşa, Eyüpte Hüsrev Paşa, Kılıç Ali Paşa, Usküdarda 
Selim Ağa.

Istanbulda bunlardan başka ve daha mühim kütüphaneler bulunduğu 
halde onları niçin hesaba katmamış olduğu anlaşılamıyor. Fihristin bası
lan kısmında şu ilimlere ait kitaplar vardır. Yani ilimleri taksim ve kitap
ları tasnif usulü kısmen şu tarzdadır:

I i J^-^l î Ud I 4<»U‘-U *4, jV-»
4-^’1 <4^1 i jkll ‘>?l>!l
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Bendeki nüshanın 552 inciden sonraki sahifaları olmadığı için fihrist 
bu kadar mı basılmış yahut fazla basılmış da 552 sahifadan ötesi elde edile
memiş mi? Bu cihetler anlaşılamıyor. Her halde yukarıda sayılan ilim 
şubelerinden başka sarf, nahiv ve lügat gibi dile ve bedi, beyan ve maanî 
gibi edebiyata, tababete, riyaziye ve muhazarat ile ahlâka dair kısımlar ya 
tabedilememiş yahut edilmiş de o formalar bendeki nüshaya girmemiş, 
işte buraları anlaşılamıyor.

Yirmi dört kütüphanenin hepsi bir arada alfate sırasile gösterilen 
ve karşılarında bulunduğu kütüphanelerin numaraları kaydolunan kitaplar 
hakkında bir fikir verebilmek için tasavvuf, mevaiz ve mecalis başlığı 
altındaki kitapları saydım. Bu kısımda 50 sahifa ve her sahifada 36 satır 
olduğuna göre 36 X 50 = 1800 tasavvuf kitabı bir arada bulundurulmuş 
dimektir.

Mürettibinin ve tertib edildiği zamanının kat’î surette anlaşılamadığını 
söylemiştim. En mütehassıs ve en maruf kitabiyatçılarımızda bunun hak
kında birşey söyliyemiyorlar ve hatta şimdiye kadar eserin ancak birkaç 
yaprağını gördiklerini bildiriyorlar. Sanatının aşıkı ve eri olan kitapçı 
Ahmet Hamdi bu fihristin Abdurrahman Nacim efendi tarafından yapıl
mış olduğunu onu tanıyan bir kitap maraklısından işittiğini söylüyor.

Abdurrahman Nacimin vakıf kütüphaneler müfettişi oluşu ve 1279 da 
Damat İbrahim Paşa 1285 de Ragıp Paşa kütüphaneleri fihristlerini yapıp 
bastırmış bulunması daha büyük mikyasta böyle bir işe girişimesi ihtimalini 
kuvvetlendirir.

Yapılış veya basılış tarihi hakkında pek ufak bir kayıt var : fihristte 
tercemesinden bahsedilirken (sayfa 290) jaî -a-*—

j t- 1293] dimesine bakılırsa bu fihristin o senelerden sonra yapıl
dığı veya basıldığı anlaşılır. Halbuki bu kitabı terceme eden bir kişi de

ğil iki kişi yani Sait ve Zihni efendilerdir. Bu takdirce değil 
olacaktı.

Abdurrahman Nacım efendi bu fihristi tertibe başladıktan hatta beş yüz 
elli iki sahifasını bastırdıktan sonra kütüphaneler Maarife geçmiş, kendisi 
bu işten ayrılmışda ondan dolayımı yarıda kalmış? Burası anlaşılamıyor. 
Filhakika bu zatın 1300 tarihinde yani İstanbul kütüphaneleri fihristleri 
basılmağa başlandığı zamanlarda Adliye mesleğine girdiğini görüyoruz. 
Osmanh müellifleri Şehrizor - Süleymaniye ehalisinden olduğunu, Türkçe 
Arapça ve Farsçayı iyi bildiğini söyler ve 1312 de Harputta öldüğünü 
yazar. jljts ve jtViVjia gibi öteden beriden toplanmış ve sıralanmış
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edebî parçaları havi kitaplar yazmış olması da evvelce yaptığı iki
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/ Tmumî fihristten örnek 
fihriste eklenirse bu zatın ötedenberi bu işlerle hevesle ve şevkle 
uğraştığına hükmedilir .
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İleride kütüphaneler tarihi yazacakların bu müteşebbis zatın hayatını 

ve hizmetini aydınlatması ve yazması lâzım gelir.
Bu fihristin şimdiye kadar ilim âlemine hatta otuz kırk senedenberi 

kitapla ve kütüphane ile uğraşanlara malum olamaması hayretle karşıla
nır. Acaba basılan nüshalar yandımı? Yoksa yakıldımı? Yahut mürettibi 
bu işten uzaklaştırıldığı için gücendi ve kasten sakladıda kimseye göster
medim'!? Buraları karanlıktır. İkinci ve tam bir nüshası çıkınca belki bu 
cihetler daha aydınılanacaktır.

Bu zatın hayatı ve hizmetleri hakkında bundan sonraki paragraflarda 
biraz daha izahat verilecektir.

8 — İstanbul kütüphanelerinin basma fihristleri

Vakif kütüphaneler fihristlerinin basılmasına hicri 1279 da başlanmış 
ve ilk önce Damat İbrahim Paşa kütüphanesi fihristi taş basma olarak 
basılmıştır. Bir sayfasının fotoğrafı örnek olarak kitaba konmuş olan bu 
fihristin sonunda «Şehzade camiişerifi kurbünde Sadrazamı esbek Damat 
İbrahim Paşa merhumun kütüphanesinde mevcut bin iki yüz elli iki cilt 
kütbü mütenevvianın evsafı mümeyyizesile isim ve müellif ve kâtip ve tarih
lerini şamil usulü cedide üzre işbu bir kıta defterini tertip ve tanzim ve 
miirettibi abdı fakiri âsim kütüphaneler müfettişi Abdurrahman Nacim’ın 
kalemde tahrir ve terkim ve Evkafı hümayunda litoğrafya ile tab ve 
tersim kılındı.» Sonundan aynen alınan şu:

TVA ¿M—U— ¿w».-J —¿-I <* — Ja—
ibare bunun kimin tarafından yapıldığını açıkça göstermektedir.

1285 senesinde basılan Ragıp Paşa kütüphanesinin fihristi bunu takip 
ediyor. Bu işi ilk yapanda yine kütüphaneler müfettişi Abdurrahman Na- 
cimdir. Bunuda fihristin sonuna yazdığı şu kayıttan öğreniyoruz:

«Kütübü mergobei ulum ve resaili mütenevviai fünununun isim ve müel
liflerde sair evsafı mümeyyizelerini şamil olarak usulü cedideye tatbikan 
işbu abdi âsim kütüphaneler müfettişi Abdurrahman Nacim’in marifeti 
acizanesile tertip ve tanzim kılınmış olan defteri nafi eseri bu defa 
lakvimhanei Amirede tab ve temsil kılınmıştır. 7 Şaban 1285».

Ne Ragıp Paşa ne de damat İbrahim paşa kütüphanesi fih
ristleri denilebilir ki hiçte usulü cedide üzere değildir. Bilâkis 
hiç bir fihriste benzemeyen bir usulü garibe üzeredir. Anlaşılan yazma 
fihristler daha garip ve acip bir tarzda imişki bunlara bir yenilik izafe 
ile usulü cedide üzere demiştir. Bundan dolayıdır ki yine Ragıp Paşa
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fihristi 1310 da, Damat İbrahim Paşa 1312 de ötekiler gibi yeni şekilde 
ikinci defa olarak basılmıştır.

Ali Suavinin Pariste çıkardığı Ulum gazetesinin üçüncü cüzünde bu 
fihrist hakkında şöyle bir kayıt vardır:

«Istanbulda kütüphaneler müfettişi efendinin Ragıp Paşa kütüphanesinin 
defterini yapıp satmakta olduğu gazetelerde ilân ile görüldü. Bundan 
11 sene ekdem İngilterede cemiyeti ilmiyei şarkiye Ragıp Paşa kütüpha
nesinin defterini bizim huruf ile tab edüp neşrctmişti. (1858) bu 
Îngi 1 izlerin defterinde esamii kütüpten başka Ragıp Paşanın tercümei 
hali ve kütüphanenin tarihi ve mektebi ve içinde, dışında mensur ve 
ve manzum yazıların tarifi ve daha bazı faideler vardır. Şimdi Müfettiş 
efendinin yaptığı defter bundan daha mükemmel ise herkes memnun 
olacaktır zannederiz».

Bu vesile ile şurasını da haber vereyim ki bu gazetede Ali Suavinin 
İstanbul kütüphanelerindeki kitaplara dair bir hayli yazısı vardır. Ve bu 
yazılarla şarkı garbe karşı ilim ve medeniyet hususlarında meth ve mü
dafaa etmektedir.

Ragıp paşa kütüphanesi fihristinde kitaplar şu başlık altında ve şöy- 
lece kaydedilmiştir.
ja.!i ¿um ^uj^ui

f \0 ¿-i
Fihristin ilmi tasnif ve taksimi şeklide şudur:

C ^1» ( ) .¿X* ( JlaL» C C i 3i

j ) ohJ ( öt ) j ^’•î' *

Fihristlerin asıl basılması faaliyeti 1300 (1884) senesinde başlar. Tuhaf 
ve iyi bir tesadüf eseri olarak o sene içinde Kahiredeki Hidiviye kütüpha
nesinin fihristinede başlanılmıştır.

Vakıf kütüphanelerin ıslâhına, bir umumî kütüphane açılmasına, kütüp
hanelerdeki kitapların muntazam fihristleri yapılarak bastırılmasına Maarif 
Nazırı Münif Paşanın himmet ettiğini«maarif nezaretinin tarihçei teşkilât ve 
icraatı» adındaki eserden öğreniyoruz. (Sayfa! 185,207, 253) en son ola
rak 1300 tarihinde kütüphaneler muhteviyatının tahriri ve defterlerinin 
tanzimi için birer müdirle birer muavin ve kâtibten mürekkep olmak
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üzere iki tahrir heyeti teşkil edilmiş olduğunu da yine bu kitaptan 
öğreniyoruz.

Bazı fihristlerin sonundaki kayıtlarda bilhassa ikinci kol tahrir memu
ru Mustafa, muavini Ali Haydar, kâtip İbrahim Ethem ile kütüphaneler 
müfettişi Mehmet Nazım ve yine ikinci kol muavini Ömer, kâtip Ahm
et Hamdi ve kütüphaneler müfettişi Ahmet Süreyyanın adlaları geçmekte
dir. [Bu devirlerde maarifte ve matbuatta üç Süreyya şöhret bulmuştu. 
Birisi Sicilli Osmanî sahibi Mehmet Süreyyadır ve İstanbulludur. İkincisi 
Sefinei Belâgat sahibi Abdurrahman Süreyya ve üçüncüsü bu Ahmet Sü- 
reyyadır. Bu iki zat Süleymaniyelidir. O. E.]

Bununla beraber bu işte ilk adımı atan kimdir? Ve ilk önce hangi 
kütüphanenin fihristi basılmıştır? Bunu araştırdım ve buldum. Avrupada 
tahsil görmüş ilk muallim ve mürebbilerimizden Selim Sabit efendi bu 
işte ön ayak olmuş ve hepsinden önce Bahçekapıdaki birinci Abdülha- 
mit kütüphanesi fihristi yapılıp basılmış olduğunu bu kütüphane fihristinin 
sonuna konulmuş olan muhtıradan öğreniyoruz:

Muhtıra

« .... bu defa Dersiadet ile bilâdı selâsede kâin bilcümle kütüp
haneler teftiş ve muayene ettirilerek bunların sureti sahihade birer 
kıt’a defterinin tertip ve tanzimi hususu canibi nezareti celilei maariften 
bu bendei keminelerine emrü irade buyrulmuş olmakla bilûtfihi taalâ 
teberrüken ve teyemmünen ...... Abdulhamit Hanı evvel..............kütüp
hane! şeriflerinden ifayı vazifeye bed ve mübaşeret olunup teftiş ve 
muayene memurları tarafından verilen malûmat üzerine tahkikatı mukte- 
ziye bilicra müellefatı mevcudenin bazı evsafı mümeyyizelerile adet ve 
unvanlarını mübeyyin ve müellif ve mütercimlerinin isim ve şöhretlerile 
destires olunabilenlerin tarihi telifi ve vefatlarını müştemil münakkah 

bir kıt’a defter vücude getirilerek erbabı ilim ve mütaleaya mucibi istifa
de olmak üzere nezareti müşarünileyha tarafından tab’u temsil edilmiş 
olduğu gibi diğer kütüphanelerin dahi bu minval üzere birer kıt’a 
defterlerinin bittertip tabu neşri musammem bulunmuştur ve billâhittevfik.

Müdiri Mekâtibi Rüşdi *. Selim Sabit

Selim Sabit efendi bundan sonrasına devam edememiş ve ikinci defa 

olarak maarifin başka bir şubesi tarafından Yenicamideki Üçüncü Ahmet
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kütüphanesi fihristinin basılmış olduğunu yine o kütüphane fihristi sonundaki 
muhtıradan öğreniyoruz.

İstanbul kütüphaneleri fihristlerini yapanlardan bahsolunurken ehemmi
yetle kayde değer bir şahsiyet daha vardır:

Bu fihristlerden bahseden garp bibliyografları Ayasofya fihristini 

<3j>«nin yaptığını yazarlar. Filhakika bu kütüphane fihristinin sonunda 

musahhihi: .<-> diye bir kayıt görülmektedir. Hem adını rumuzla gös
termesi, hemde musahhih demesi bence tevazudan başka bir şeye ham* 
lolunamaz.

Bu zat eski Maarif nezareti meclisinde azalık, Darüşşefakada seneler
ce parasız hocalık yapmış ve Türkiyede Fars dilinin öğrenilmesi için 

j ve türk güzel sanatlerinden yazılar için
gibi kitaplar yazmak suretile İslâm ve türk kültürüne hizmet etmiş bir mü
tefekkir olduğu halde Bursalı Tahir bey nedense bunu osmanlı müellif

lerinden saymıyarak kitabına almamıştır..
Bence hat ve hattatan; mühim olmakla beraber bu fihristi yapması ondan 

aşağı sayılmaz. Bu türlü adamlara türk kültür tarihinde ehemmiyetli 

birer yer gösterilmelidir.
1300 de başlıyan basma faaliyeti 1312 de sona ermiş ve 12 sene 

içinde 40 ciltde büyük küçük 69 kütüphanenin fihristi basılmıştır. Bu fih
ristlerin 15 i mülhak olarak ve 9 u bir arada basılmıştır. İçlerinde 21 kitabı 
olan kütüphane bulunduğu gibi 8000 küsur kitabı bulunan da vardır. 
Fihristi olduğu halde basılamıyan kütüphaneler de bulunuyor.

Ne kadar ayıptır ki İstanbul kütüphaneleri fihristini bastıran, İstanbul- 
da bir umumî kütüphane açtıran Münif paşanın bu himmeti ne hal tercü
mesini uzunca yazmış olan «meşhur adamlar ansiklopedisi» nde ne de bil
hassa bahis ve kayıt etmesi lâzım gelen Osmanlı müelliflerinde yoktur.

İleride kütüphanelerin tarihini yazacak olanların bu ciheti ihmal etme
meleri lâzımgelir. Bence Münif paşanın bütün siyasî ve İlmî hizmetleri 
terazinin bir gözüne, umumî kütüphaneyi açması ve bütün kütüphanelerin 
fihristini yaptırtıp bastırtması da öteki gözüne konsa her halde bu İkincisi 
ağır basar. Bu fikirde bütün ilim alemi ve medeniyet dünyası benimle 

beraber olduğunda şüphem yoktur..
Beyazıtta aç^an umumî kütüphanenin yeri; Beyazıt imaretinin ahırı 

idi. Vakifin şartına göre konanların hayvanları buraya çekilir, üç gün 
beslenirdi. Münif paşayı «ahırı kütüphane yaptı» diye müaheze edenler ol-
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İstanbul kiiüphaneleri fihristinden örnek
[Kenarda ve içerds görülen yazılar ve tashihler Cevdetindirl 

dudunu o zamana yetişmiş ve bu sözleri kulaklarile işitmiş olanlar şimdi 
söylüyorlar. Ne tuhaf degilmi? Halbuki ahırları kütüphaneye tahvil eden
ler müaheze değil takdir edilmek lâzım gelir. Acaba bu adamlar kütüp
haneyi ahır yapanları mı taktir ederler? Siyasî ihtiras ve haset adama 
neler yaptırır!



— 429 —

Bu fihristlerin tertip tarzı hakkında da bir fikir vermek için ■ hepsi 
birbirine benzememekle beraber - içlerinde en iyisi sayılan Nuruosmaniye 
kütüphanesi fihristinden bir sahifanın fotoğrafını kitaba koydum. Kitap
ları kayıt usulü bunun tetkikinden anlaşılır.

İlimlerin ayrıldıkları kısımlara yani tasnif usulüne gelince: Onlar hak
kında da bir fikir edinebilmek için birbirinden az çok farklı dört kütüphane
nin fihristlerinden ayrı ayrı çıkarılan başlıklar aşağıda gösterilmiştir.

Fatih kütüphanesi fihr stinde ilimlerin taksimi ve kitapların tasnifi 
şu şekildedir:

I * 1 J I UJl 4 4 ._4>Lu
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Esat Efendi kütüphanesi fihristinde ilimlerin taksimi ve kitapların tas
nifi şu şekildedir:
, Cjjİ-I i -d-1JyaI 4 4 «dikili 4 4 j-3 uJ>-La»
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Nuruosmaniye kütüphanesi fihristinde ilimlerin taksimi ve kitapların 
tasnifi şu şekildedir:
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Ayasofya kütüphanesi fihristinde ilerin taksimi ve kitapların tasnifi 
şu şekildedir^*
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Fihristleri basılmış olan İstanbul kütüphanelerinin listesi

Sayı Kütüphanenin adı
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1 Fatih 1304 381 5451 1
» mülhakı Hafız Kütüp İbrahim Efendi » 59 879 ;

2 Veliyüddin Efendin Beyazıt 1304 285 3484
3 Lâleli » 1311 381 3864 j
4 Eyüp camii 1311 23 199

- 5 Mihrişah Sultan 1310 76 462
- 6 Hüsrev Paşa 78 935

7 Kara Çelebi Zade Hüsamettin
» mülhakı nakşidil Valide Sultan türbesi

1300 32 359 1
39

8 Esmahan Sultan 1310 40 641
9 Emir Hoca Kemankeş

» mülhakı Nuru Banu Sultan
» » Yakup Ağa

1300 66 702
157
31 '

-10 Selimiye 1311 75 711 î
- 11 Halet Efendi

» mülhakı
1312 96 833 !

252
12 Kılıç Ali Paşa 1311 93 1067 '

-13 Esat Efendi 1300 342 3943 (
1-14 Köprülü zade Mehmet Paşa

» mülhakı Köprülü zade Fazıl Ahmet Paşa
» » Mehmet Asım bey

248 1632 '

392
732

- 15 Yahya Efendi 1310 47 492
- 16 Beşir ağa 1303 61 690 j
- 17 Çorlulu Ali Paşa 1303 35 455 1

18 Ragıp Paşa 1310 176 1492
-19 Ayasofya 1304 398 5307
-20 Nurusmaniye 1303 338 5075 i
-21 Aksaray Valide 1311 69 1055 !
-22 Hamidiye

» mülhakı Lala İsmail Efendi
1300 152 1469 !

750
23

24 !
Süleymaniye
Feyzullah Efendi

1310 111 1120
373

Kalkan delenli İsmail ağa 1310İ 79 ) 195
Şeyh Mehmet Murat Efendi / 595

25 Amca Hüseyin Paşa
» mülhakı Nazif Efendi

1310 60 457
85

( Esat Efendi medresesi / 18726 ) Mehmet ağa camii 1311 30 ■ 202
Yeni medrese ( 259
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-27 Servili medrese 1311 33 358
28 Çelebi Abdullah Efendi 1311 41 409

ı- 29 Mahmut Paşa medresesi 1311 198
» mülhakı İzmirli Mustafa Efendi 1311 74 1 111
» » Rüstem Paşa 1311 186
» Yusuf ağa 1311 375

30 Üsküdar Selim ağa 1311 134 1320
Reisülkküttap Mustafa Efendi 1306 1 1238
Aşir Efendi 1306 193 | 471

31 i
Mehmet Hafit Efendi 551

32 Atıf Efendi 1310 194 2857

33 Hekimoğlu Ali paşa 1311 72 946

-34 Yeni cami 1300 1C3 1199
» mülhakı Turhan Haççe Sultan 326

35 Kazıasker Mehmet Murat Efendi 1311 1836
» mülhakı Şeyh Murat efendi ve oğlu Arif Ef. 119 262
» Gelibolulu Tahir Ffendi 102

36 Düğümlü baba 1310 47 619
37 Hacı Beşir Ağa (Eyip) 1310 15 200

Kara Mustafa paşa 62 I 48438 i
Musalla medresesi 1310 176

Hekim oğlu camii 22

Kuyucu Murat paşa 21
"39 İbrahim paşa (Damad) 1312 85 1175

40 Bayezit umumî 1300 319 8054

Bunlardan başka son zamanlarda gerek hükümetçe para ile alınmış, 
gerekse sahipleri tarafından parasız olarak vakfü teberru edilmiş bir çok 

kütüphaneler daha vardır. Bunların da başlıcaları şunlardır.
1 - Ali Emiri Efendi (Fatihte millet kütüphanesinde) 2 - Muallim M. 

Cevdet bey (İnkilâp müzesinde) 3 - İzmirli İsmail Hakkı Bey 4 * Bağ' 
datlı Vehbi Efendi (bu iki kütüphane Süleymaniyededir) 5 - Hüseyin 
Kâzım Kadri bey (Üsküdarda Selim ağada) 6 - Halis Efendi 7 • Rıza pa 
şa 8 - sahip Molla 9 • Haşım paşa 10 - Muhtar paşa damadı Şevki paşa 
(bu beş kütüphane Üniversitededir )11 - Cavat paşa 12 • KardeşiŞakir paşa 
13 - Diyarbekirli Sait paşa 14- Recaî zade Ekrem bey (bu dört kütüphane 
müzededir.] Bunlardan başka gerek Beyazıttaki umumî kütüphaneye, gere
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Üniversiteye gerekse Fatihteki Millet kütüphanesine verilmiş her biri bir 
kaç yüz ciltlik bir hayli kütüphaneler daha vardır. Beyazıttaki nmumi kü
tüphaneye kitap verenler daha çoktur ve başlıcaları şunlardır!

Harbiye nezaretinde mümeyyiz Süleyman Tevfik, Mısır komiserliği 
başkâtibi Arif, Maliye meclisi azasından Arif, Adanalı Abdünnafi, ulema
dan hafız Halil Hilmi, Hacı Zihni, piyade başkâtibi İbrahim, jandarma 
muhasebecisi Eşref, Çerkeş şeyhi zade Tevfik, Bursah Mahmut Naci, 
Devlet Şurası azasından Rahmi, sudurdan Ali Haydar bey ve efendilerle 
Mustafa Zihni, Hafız Davud, Haşan Fehmi ve Hafız Tevfik Paşa
ların adları burada hürmetle anmağa değer. Manastırlı İsmail Hakkı efen
di ile sadrazam İbrahim Hakkı Paşanın kitapları da bu suretle verilmiş 
ire de sonra varisleri bir miktar bedel almışlardır.

Bu kitaplar 200 ile 1200 cilt arasında tehalüf etmekte ve hepsi 3 - 4 
bin cilt tutmaktadır.

9 — İstanbul kütüphanelerinin yazma fihristleri

1300 de başlıyan başma teşebbüsü sırasında her nedense fihristleri 
basılamamış ufak tefek bir çok kütüphane bulunduğu gibi sonraları 
teşekkül ve teessüs eden büyük ve mühim bir çok kütüphaneler daha 
vardır ki onların da şimdiye kadar fihristleri basılamamış hatta bir kısmi
ninki henüz yapılamamıştır bile.

Burada bu sonrakilerin yalnız adlarını haber vermekle iktifa edeceğim.
1 — Yıldız (Şimdiki Üniversite kütüphanesi). 2 — Millet (Fatihte). 

3 — Hacı Mahmut efendi (Beşiktaşta Yahya efendi dergâhında). 4 — Sü- 
ieymaniye birleşik kütüphaneleri (Süleymaniyede medresede tekkeler 
kapatıldıktan sonra oralardaki kitaplarda bu kütüphaneye getirilmiştir.) 
5 — Şehit Alipaşa (Süleymaniyeye kaldırılmıştır). 6 — Hüdayî dergâhı ve 
Üsküdar tekyeleri kitaplari(Üsküdarda Selim ağada) 7 — Katanof (Türkiyat 
enstitüsünde) 8 — Üçüncü Sultan Ahmet (Topkapı sarayında) 9 — Top- 
kapı Sarayı (Akağalar camiinde. Medine terkedildiği sırada oradan geti
rilen kıymetli yazma kitaplar bu kütüphanededir.) 10 — inkilâp müzesi 
(Beyazıt medresesinde) 11 — Asarı atika müzesi.

Burada sayılan kütüphanelerden Yıldız ile Katonofda nisbeten az fa
kat diğerlerinde temamile yazma eserler vardır. Kanatofda Şark Türkle
rine ve Şarkiyata dair pek çok eser bulunuyor. Bu kütüphanenin müdürlü
ğünü yapmış olan Ak Yiğit zade Musa beyin yaptığı bir fihriste göre 
Katanof kütüphanesinde Türkçe ve Arapçadan başka şu dillerde ve şu- 
kadar kitap vardır :
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İngilizce 124 Fransızca 583 — Rusça 3603 — Almanca 492 — Macar

ca 108 — İtalyanca 21 — Tatarca 590 — Kırgızca 77 — Lâtince 23 — Farsça 
45 — Moğolca 19 — Çavaşça 7 — Felemenkçe 5 — Çakatayca 4 — Altayca 
3— Fince 3— Çince 2 — Yakutça 2 —Şartça 29 ki ceman 5044 cildi ile 
bundan mada İsveç, Danimarka, Ordu, Leh, Gürcü, Ermeni, Lâz, dönmüş 
I atar, Uygur, Tarancı, ve eski İslâv ve diğer elsinei muhtelife üzere 
dahi (304) ciltten ibarettir.

— 1()

Bir çok Şark - İslâm eserlerini sinesinde barındıran Kahiredeki 
Hidiviye kütüphanesinin fihristi kitabiyat meraklıları arasında ehemmiyetle 
aranan bir me’hazdır.

Yusuf Elyan serkis 11 cilt olduğunu söylüyorsada İstanbul kütüpha
nelerinde yalnız 9 cildi vardır. Bu; ayni kütüphanenin 1290 da basılan 
ilk fihristi ile buna 1292 de yapılan zeyilden galat olsa gerek. Eserin ter
tip ve tabına 1300 hicri senesinde başlanmış ve en son cilt 1308 de ba
sılmış olmasına göre sekiz senede bitirilmiş demek olur,

Mısır hükümeti Almanyadan (K. Vellers) adında bir müs
teşriki getirterek kütüphane müdürlüğüne tayin etmiş ve bu zat aşağıda 
adları geçen Mısırlılarla birlikte yirmi sene çalışarak bu fihristi yapılmıştır

1 den 7 ye kadar olan ciltleri Arapça, 8 incisi Türkçe ve 9 uncusu 
harsça kitaplara tahsis edilmiştir.

Arapça kısmın ilk cildini ¿i*»* ve diğer ciltlerini

Türkçe ve Farsça kısımlarını Jb.tuı tertip ve tanzim etmiştir.
16 X 25 eb’adında olan bu dokuz ciltlik eser cem an 2842 sahife tutar 

fihristte ilimler şu suretle taksim edilmiş ve her kısımda kitapların kay
dında alfabe sırası gözeltilmiştir.
¿.şAİı ‘ juştll ¿Kati .¿t ‘ j ‘ L* I Jİ*

• »Jildl.} ¿-**11 ‘ Jj-^1 ‘ ‘ ‘ r .d*

‘¿X'Url.yi<n tJİ*

' ‘ J^Jl . ‘ 5PuJ’ ‘ 0
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Örnek :

¿x,' (£A3İ 3^^•* l* I ,J*KJI (j-jlüI J^LlvJ-JİT \ . c a 3 l 1' ¿r* A . j’' f

j 3* c— TV j y_ jj**' uş^ y'^Î wUl<Ââ.l»- ^U-L Zr~J' ¿'-h6-

i£l . «L^l ,3 ^^3 U/jaî- :4jl uJlSOi Iâa £Y â^~âJ| «5a Jî ¿J <¿^.*11^* \Y\

*ikM L/^-*j AA W* ‘ JjU>- -*jJl »y*3 4İ3^< O.J» J»b v^aâ* Jj-I jb-' jLf j

ab? JU i .c^V^ p j £ 1 r ü I £ I : »_»-j ¿r. aZ J«i ‘ J-la"

£¿«¿6 t g» c5 • riv •> >' J "n ^-( ÂiU-Vı^-1» ) • r*<Jr<AÂ. ‘ Jp>t
£ <_,^a IT^l ) tîjbu—U <»a£» «Jjlj a*' ¿r* fjX* <-> U ’ c£^’

TT\- \ ¿ j m ¿ û t

A» --  1 1

Hidiviye kütüphanesinin yeni adı olan «darülkütübülmısriye» nin fihris
tidir. Şimdiye kadar Arapça kitaplara mahsus olarak 6 cildi çıkmıştır 
ciltler 20x28 eb’adında kitap adları 16, izahat 12 puntu ile dizilmiştir.

Birinci cilt: Diniyat ve islâmiyat denilebilecek ilimlere, ikinci cilt: 
lügat ve edebiyata, üçüncü cilt: Adabüllügatülarabiyeye, dördüncü cilt 
hikâyelere romanlara, beşinci cilt! tarihe ve altıncı cilt: coğrafya, ziraat 
ticaret, sanatlara ve umumî bilgilere tahsis edilmiştir.

Altı cilt de çift sütun üzerine cem’an 2219 sahifa vardır. Gerek 
yapılış, gerek basılış itibarile eski Hidiviye kütüphanesi fihristinden 
çok iyidir.

ilk cildi 1924 de basılmıştır. Diğerlerinin basılmasına devam edilmek
tedir. Şimdiye kadar basılanlar yazma ve basma ikisi bir arada yalnız 
Arapça eserleri havidir Farsça ve Türkçe eserler sonra gelecektir.

Örnek:
aZ ¿r atI a/ j,l J-iliJl öMJl UJtf • ) jk’-l 3 jjaÂİI^‘Imî-

Û* er-11' '^ry. d ‘ ‘

a A^£ ¿r* »Iâ>VLL ö* V* \ »a*â>'^>>

».yj—'j jl_AİIj aTaa-1 »btij j

i^U. \Uo* ^jiı^Jı^T 3 ^*13 »a.c-1 ^3

V^Jr<aJBİı^.J» jlştA j .A / i\ J^İA-f.j ,f- Jf’—• • j J» f" jl

•a w•« <- •

12 — Bursa kütüphaneleri fihristi

Hüdavendigâr vilâyetinin 1303 senesi salnamesinde Bursada bulunan camii 
kebir Sultan Orhan. Hüseyin Çelebi, Haraççı zade, İsmail Hakkı ve Eşref 

zade kütüphanelerinde bulunan kitapların 7 numarada tarif edilen umumi fihrist
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şeklinde tertip olunmuş 93 sahife tutan bir fihristi vardır. Sonuna konul
muş olan bir cetvele göre :

1470 i camii kebirde 333 ü Orhanda, 987 si Hüseyin Çelebi de 1236 sı 
Haraççı zadede, 92 si İsmail Hakkı da, 218 i Eşref zade de olmak üzere 
cem an 4336 kitap hakkında malûmat edinebiliyoruz,

Hiç olmazsa Edirne gibi, Konya gibi Şam Bağdat ve Halep gibi az 
çok ilim merkezi olan eski vilâyetlerde ve oraların salramelerinde böyle 
listeler neşredilmiş olsaydı ne iyi olurdu.

— 13
1908 inkılâbından sonra memlekette bir çok yenilikler yapılmak 

istenildiği sırada posta ve telgraf ile evkafın başına Mısırdan 
birer mütehassıs getirildiği gibi yine Mısırlı kitabiyat mütehassıslarından 
nazırlar meclisi ikinci kâtibi Ahmet Zeki paşada kütüphanelerin ıslâhı 
tanzimi ve fihristlerinin tertibi hakkında fikri alınmak üzere davet edilmiş 
ve bunun üzerine «mazhar olduğum hüsnü kabulü hissiyat nevazane vatanı 
Osmaninin bir cüzü lâyenfekkine mensup olmakla müftehir bu abdi acizin 
ifasına azmetmiş olduğu hizmeti naçize bir vazifei mukaddesçi vicdaniye 
mahiyetini bahşettniştir.» Tarzında muvaffakat cevabile işe başlamış ve 
kütüphaneler hakkında 96 madde de büyük kıt’ada 27 sahifelik bir rapor 
ile fiş ve defter nümunelerini gösterir Türkçe - Arapça bir lâyiha yazıp 
Sadırazam Hüseyin Hilmi paşaya takdim etmiştir.

Ahmet Zeki paşa İstanbulda bir umumî kütüphanei Osmanî tesisini 
ve bu kütüphane yapılıncıya kadar, mevcut kütüphanelerin bir kaç binada 
birleştirilmesini ve meselâ Beyazıttaki umumî kütüphanenin edebiyat, 
tarih ve coğrafya; Ayasofyaya kütüphanesini semavî kitaplarla tefsir, hadis 
fıkıh ve emsali dinî kitaplara; diğerlerinin de başka ilimlere tahsisini 
teklif etmiştir.

Ahmet Zeki paşa kütüphanelerin mevkileri, Hafızı kütüblerin İlmî ve 
malî vaziyetleri ile gösterdikleri müşkilâtları ve kütüphane binalarının 

^bakımsız hali ve konforsuzluğu hakkında bir çok mütalealar yürüttükten 

sonra bilhassa fihristlere sözü getirerek diyor ki:
«Bu fihristler tertip ve tebviblerine nazaran bir mecmuai garaip ıtlakına 

sezadırlar. Meselâ kütübü tarihiye kütübü hadise karışmış; fünunu harbiye 
kitapları tasavvuf kitapları sırasına konulmuş; kütübü fıkhıyye coğrafya 
kitapları arasında ahzı mevki etmiştir. Bazanda bir kitabın onuncu cildi
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zikrolunduktan dört beş sahifa sonra cildi evveli zikredilmiştir. Ve keza 
bazan bir kitabın nüsahi müteaddidesi fünunu muhtelife ebvabında kayıd 
olunmuş bulunuyor. Herhangi bir fihrist kitabı ele alınıpta sureti sathiyede 
göz gezdiririlirse bu gibi ahvali garibe müsadifi nazar olur. Bazan bir 
kitabın eczayı muhtelifesi müteaddit kütüphalerde bulunurki onları bulmak 
için geceli gündüzlü uzun uzadıya tetebbuat icra etmek lâzımdır. Çünkü 
bu ecza hakkındaki izahat fihristlerde gayet basit ve nakıs gösterilmiş 
ve bazan taglit ve tadlili bais olmuştur. Halbuki kütüphaneler için 
yegâne rehber bu fihristlerdir. Mevcut fihristler ise asla şayanı itimat 
değildir.» Ahmet Zeki Paşa Raporun sonunu da şöyle bitiriyor:

«Hükümet seniye balâda arz ve temhit olunan fevaidi mevkii icraya 
vazzettiği takdirde vatana menafii azime temin etmiş olacağı, payıtahtda 
dünyanın hiç bir tarafında misli bulunmıyan bir hazinei giranbihaye 
malik olmuş bulunacağı gibi ulum ve fünnüne pek büyük bir hizmet ibraz 
eylemiş, cihanı medeniyet ve marifette ümemi saire ile rekabet ve şahırahı 
terakki ve tekâmülde tayyi merahil etmememizi teshil etmiş olacaktır.»

Şeyhüslâm ve Evkaf Nazırı Hayri efendi; kendisinden evvel nezare
te getirilmiş olan Mısırlı Hımade paşanın bütün düşündüğü yenilikleri 
yapmağa ve başarmağa teşebbüs ettiği gibi Mısırlı Ahmet Zeki paşanın 
kütüphaneler hakkındaki tekliflerini de yerine getirmeğe azmedip eski 
zaptiye ve şehremaneti binasının yerine bir umumi kütüphane inşasına 
ufak tefek kütüphanelerin binası olan kütüphanelerde birleştirilmesine 
başlamıştı.

14 — Muhtar beyin fihristi

Evkaf nezareti kütüphaneler müfettişi Hacı bey zada Muhtar bey Istan* 
buldaki vakıf kütüphanelerin hepsinde bulunan kitapların iki tertip üzerine 
fihristlerini yapmağa memur edilmiş, Ebülhayr efendiyi çalıştırarak birinci 
tertibin fişlerini hazırlatmıştır.

Bu zat çalışma şekline ve yapacağı fihristin tarzına örnek olarak bir 
forma kadar bir şey bastırmıştır. Bundan bahs ile Evkaf nezaretine tak
dim ettiği 1 Mart 1333 tarihli bir raporda «Elde bulunan fihristler sera
pa hata alûttur. Bunlardan erbabı mütalâa asla müstefit olmadığı gibi 
pek çok hatalı olması yüzünden de nice kitapların değiştirilmesi, aşırıl
ması imkânı her zaman vardır. Binaenaleyh biraz fedakârlık ihtiyarile 
maarifperver ve mütemeddin bir millete yakışacak-hiç olmazsa Mısır kütüp
haneleri fihristi tarzında - yeniden bir fihrist tanzimini vacip görmekteyim.
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Muhtar Beyin fihristihden örnek

bu minval üzere yahut daha mükemmel bir tarzda yapmak üzere erbabı 
fazl ve irfandan bir kaç zatın bu işe memur buyurulmasını» rica etmiş 

ise de umumî harbin sıkıntılı zamanına rasgelmesi ve sonra Hayri efen-



- 438 —

dinin çekilmesi neticesi olarak bir şey yapılamamıştır. Uzun uzadıya iza
hat vermiyerek tetkikini okuyuculara bırakmak üzere bu fihristin bir sa- 
hifesinin fotoğrafını kitaba dercediyorum. Her halde buda kitap tasnifinde 
dikkatle göz önünde tutulacak başka bir usul takip ve tatbik etmek 
istemiştir.

Fihristler ve tasnif usulleri hakkında Cevdetin mukayeseli 
bir mütalâası [1]

Çelebimiz hem millî Türk dili sahasında, hem beynelmilel klasik arsa
da kalem yürütmüştür. Onun bu ikinci sahada yalnız Türkleri değil 
onlarla beraber İranı, Arabî, melezî, Hindî, İslâmlar kadar ve belki daha 
ziyade Avrupa müsteşriklerini minnettar eylediği bir eseri vardır. Arapça 

nam kitabiyat kamusu işte budur. Hattâ bunu ikmal eden bir 
kamusu tarihisi daha vardır ki cem ve tertibinde gösterilen sabru dikkate 
dökülen göz nuruna nazaran tebcilâtı faika ile telâkkiye lâyıktır. Bu ikinci 
kamus, keşfüzzünunda münderiç ve gayrı müdderiç, Türk ve gayrı Türk 
müslim ve ecnebi, ulema, felâsife, riyaziyun, etıbba, hükema ve şuara- 
dan en büyüklerini elifba tertibi şeklinde tanıtan : J
dır ki ayrıca ondanda bahsedeceğiz. İstanbul kitapçılığı, keşfüzzünunu tabe
den Mısır matbaasından ziyade itınasız, lâkayt davranmıştır. 1310 da 
âlem matbaasında basılan ve iki ciltte 1200 büyük sahifayı tecavüz eden 
bu eser bir çok yanlışlıklarla yaralanmıştır. Halbuki Çelebinin el yazısile 
olan Carullah kütüphanesindeki nüsha, ne kadar ilmi ve sahih bir 
hüccettir. herhangi bir kitabı bulmak için ilk harfini düşünmek
kifayet eden bir kamustur. Arabacılar şeyhi İbrahim efendinin bilâhara 
Keşfüzzünuna yazdığı zeyil, Mısır tabii ile Mısır tab’ını kör körüne takip 
eden İstanbul tâbii tarafından asıl kitaba karıştırılmıştır. İlmî usule tama
men zıt olan bu fena sistemi henüz tashih edemedik. Halbuki keşfüzzü- 
nunun kıymetini bütün garp müsteşriklerine tanıtan Alaman âlimi Flügel 
yalnız Kâtip Çelebi elinden çıkan nüshayı kemali itina ile lâtincesi sahi- 
faların alt nısfını işgal etmek üzere basmış ve İbrahim efendi ile Hanif 
zadenin zeyillerini sonuna ilâve eylemiştir. Yâni birbirine karıştırmamıştır. 
Flügelin eseri 7 muazzam cilttir. 1836 da başlamış ve 1859 da hitam

[1] Bu kısım, Cevdetin Kâtip Çelebinin hayatına ve eserlerine dair yazmış ve 
43 — 44 sayılı Muallimler mecmuasile neşretmiş olduğu tetkikten alınmıştır.
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bulmuştur. Flügel Mısır ve İstanbul tabilerinin beceremediği üç şey daha 
yapmıştır. İstanbul kütüphanelerinde mevcut kitapların sade esamisile 
Mısır, Halep, Şam kütüphanelerinin fihristlerini de ilâve eylediği gibi 
yedinci cildin sonuna müelliflerin esamisini elifba usulde derceylemiştir. 
Uçüncüsü de keşfüzzünunda mezkûr asarı, üşenmeden birer birer saymış 
üzerlerine numara koymuştur. Son numara [15001] dir. Üstat Elügel, keş- 
füzzünunun garpta neşri için bihakkin gayret ederek pek büyük bir şeref 
kazanmıştır. Aynı eser üzerinde 1836 dan 1859 tarihine kadar uğraşmak 
ne demektir. Bunu ancak ehli bilir ve Avrupa ulemasının ne kadar sabırlı 
dikkatli, takibkâr olduğu bu muazzam tercümenin mütaleasile bir kere 
daha anlaşılır. Flügel, Keşfüzzünuna yazdığı o İlmî mukaddemede Keşfüz- 
zünun üzerinde çalışan (Seyit Isa oğlu Mehmed) i zikreder ki beyanına 
göre bu zatın Keşfüzzünunu istinsah eylediği tarih 1139 dur ki bu işi 
sabık Şam Kadısı Ahmet Senaiye hizmeten yaptığını söylemektedir.

Bizde mezkûr iki zeyilden sonra Bağdatlı İsmail Paşa merhum da 
Bursalı Tahir beyin Kâtip Çelebinin tercümei haline dair olan küçük 
risalesine yazdığı bir mahalede Keşfüzzünunu tezyil eylediğini ve hattâ 
ayrıca şark ve garp kütüphaneleri fihristlerini elekten geçirek hepsinin 
mündericatını havi bir mecmua daha yaptığını bildiriyor. Bu mühim 
eserleri maalesef resmen henüz iştira ve tabedemedik.

Flügelin elde ettiği diğer nüshada Arapça bir ibare vardır ki tercümesi 
¡Beni keşfüzzünun nüshasını tashihe ulemayi âlâmdan bir zat memur etti. 
Zira Keşfüzzünun nüshaları yazıla yazıla tahrif ve tashif edilmişti. Aczimle 
beraber emre imtisal ettim. Kâtip Çelebinin yazdığı asıl müsveddeyi elde 
ettim. Nessahların seciyei galibesi, kitapların nessahı olmaktır. Keşfüzzünunda 
muharrer kitapların, risalelerin, haşiylerin, şerhlerin hepsini tetebbü ettim. 
Dört yüz cildi mütecaviz tarih ve tabakat kitaplarına müracaat ettim. 
Musanniflerin vefatlarını da yazdım. Zira Keşfüzzünunda bazıları yazılma
mıştır. Çelebiden sonra yazılan veyahut müellifin nazarından kaçan kütüp 
ve havaşiyi de derceyledim] demek olur. Bu âlim, ne kadar müdekkik 
imiş değil mi? Bu eserin sonunda 1170 senesi yrzılmıştır. Keşfüzzünunun 
Paris nüshası nihayetinde yine Flügelin beyanına göre şu ibare yazılıdır:

Bu nüsha, meşhur, müsteşrik «Pöti Dölakuruva» ya mensup olup bunun 
bir tarafında, tercüme eylediğim şu cümleler Fransızca muharrerdir .

«Kralın şark dilleri tercümanı ve Paris Kolleji muallimlerinden (F. Pöti)
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marifetile Arapçadan Fransızcaya tercümesi şu tarihte hitama ermiştir : 
4 eylül 1698 ve 28 Safer 1115.»

Fransızca bir kayıt daha : İstinsahın hitamı tarihi : 18 Haziran 1702 
Bu cildin tahşiyesi hitamı : 29 Haziran 1703
Aynı cildin fihristi yapıldığı tarih: 25 Teşrisani 1703 

Bu nüshanın ikinci cildinin sonundaki kaydı Arabi :

\ • AA

Bu nüshada Fransızca şu kayıtlar vardır î

Arapçadan tercüme tarihinin hitamı : 3 Teşrinevvel 1699 = 8 Rebiü- 
lâhır 1111 Mütereccimi : (Pöti). Nihayetinde şu işaret muharrerdir: Istan- 
buldan 'gelen iki aslî nüsha üzerinden istinsah edildiği tarih : 19" 
Ağustos 1702.

Bu iki nüshadan biri hatca güzel, imlâca fena olup cezüvit Bestiyer 
tarafından, diğer nüsha ise hatca fena, imlâca doğru olup Sadrazam 
Köprülü^ oğlunun doktoru müteveffa S. Dermanjes tarafından Parise 
nakledilmiştir. Nihayetinde şu ibare mevcut : Müellifler esamisinin tahriri 
11 Ağustos 1793 de, metin fihristinin elifba tertibi ile ikmali 26 Mart 
1705 dedir.

Keşfüzzünunun Berlin nüshasında ise (15 Safer 1167) yazılı imiş ki 
istinsah tarihini gösteriyor demektir.

Kitabiyat kamusu programı

Çelebi Keşfüzzünun ismini taşıyan bu kamusda esas itibarile şu 
programı takip eylemiştir :

1 — İlim nedir? Tarifi, mebadisi, mesaili, gayesi.
2 — İlimlerin menbaları - İslâmlarda ulûm - Müellifler ve müellefat.
3 — Üç yüz kadar ilim ve sanaat şubeleri üzerine izahat.
4 — Herhangi bir kitabın ismini elifba usulile yazdıktan sonra o eser 

hakkında: Ciltlerin adedi ve mündericat, müellifi, vefat tarihi, müellifin 
mensup olduğu şehir ve şöhret, ithaf edilen zat, eserin mümkünse 
evvel ve sonundan bir kaç ibare o esere dair yazılan haşiyeler, şerhler, 
zeyiller, tenkitler noktai nazarlarından izahat.

Bu işlerden anlaşıldığı veçhile herhangi bir maddeyi, herhangi bir ilmi 

aramak istediniz mi onun ilk harfine bakıp Keşfüzzünunda bulacaksınız.
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Meselâ kitabı maddesinde, ahlak üzerine malûmat ve ahlak

kitapları maddesinde ve yine meselâ cedel, cebir ilmi, cerahlık

maddelerini harfinin akşamında, divanları ve ezcümle divanı lûgatül- 

türki; alişir nevai divanını ilah maddesinde, (tarih) in mahiyeti ile

yazılmış tarih kitaplarını û» maddesinde (hesap, hikmet) üzerine izahat 

le eserleri 1! ^ve^j* maddelerinde ararsınız. İlâh. Yalnız iki nokta 

şayanı arzdır : Evvelâ Çelebi her ilme dair izahat ile asan, taalluk ettiği 
(harf) faslında her vakit kâfi derecede vermez. Bazılarını yazar. Hafifçe 

geçtikleri de çoktur. En çok rehberlik eylediği bahs faslında «tarih» 

maddesidir. İkincisi, Çelebi Keşfüzzünunda münderiç eserlerin müelliflerini 
kitabın sonuna elifba tertibi ile ilâve etmemiştir. Bu da büyük bir nakısa
dır. Mamafih ayrıca yazdığı (ölid») ile bunu tamir etmiştir. İstanbulda 
Keşfüzzünun basılırken bu tabakatta beraberce basılmah idi. Yahut 
Flügelin eserine bakılarak müelliflerin cedveli ondan iktibas edilmeli 
idi. Flügel, binlerle müellif ismini tertibe koymak zahmetinden ydma- 

mamıştır. Ne aşk!

Keşfüzzünuna benzer bir fihrist:

Keşfüzzunun denilen kitap kamusunda Çelebinin 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 naziri yoktur.. Kemal devirlerinde 
Türk, İranî, Arap müellifler eli ile yazılmış binlerce eser varsada şu 
kadar ki kitapları elifba usulile irae eden bir kamusu ancak Çelebimizin 
zekâsı vücuda getirmiştir. İbnünnedim in hakikaten mükemmel bir menbaı 
ilmi teşkil eden «.¿.^4^1» i bile elifba metodile yapılmamıştır. Dördüncü 
asrı hicriye kadar intişar eden filân ve falan muharrirlerin asarını irae 
itibarile pek yüksek bir kıymeti haizse de kitapların esamisi itibarile 

“Metodik,, değildir. Mündericatı on makaleye münkasemdir :
1 — Milletlerin lisanları, yazıları - Hututu Islâmiye ve şerayi kitapları 

Kuranıkerim - Ulumu Kuraniye - Kurraikiram -
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2 — Nahivciler, lûgatçılar ve eserleri.
3 — Müverrihler, raviler, nessaplar ve eserleri - hükümdarlar, kâtipler, 

münşiler, maliyeciler ve eserleri - nedimler, hanendeler, mudhike perdazlar 
ilâh ve eserleri.

4 — Cahiliyet ve İslamiyet şiir ve şairleri.
5 — İslâmda mütekellimin fırkaları ve her birinin eserleri - zahitler 

ve mutasavvıflar, eserleri - seyyahin haberleri.
6 — Fıkıh ve fukaha eserleri - hadis kitapları, muhaddisler.
7 — Felsefe ulûmu kadime : Tabiiyatçılar ve mantıkçılar, kitapları - 

riyaziyeciler, musikıyun, müneccimler sanatkâr ve mütefenninler - tababet 
ve kitapları.

8 — hurafat, sihir, hokkabazlık ve eserleri - müellifleri meçhul kitaplar.
9 — Gayri müslim akvamın mezhep ve itikatları, bunlara dair eserler.
10 — Kimyacı feylesoflar ve eserleri..
Keza fevkalâde mühim bir mahezi ilmi olan ile Mısır Türk

âlimlerinden meşhur kamusçu (Aybek oğlu Halil Salahaddin) in «jljh» 
si ile diğer rehberlerde kitap iraesi itibarile «Metodik» değildir. İşte bu 
nakısayı fevkaiâde bir Türk usulcüsü : Kâtip Çelebi tamir etmiş ve bütün 
kitapları elifba tertibile sıralayıp yazmıştır. Bu o kadar faydalı bir me- 
toddur ki elyevm Avrupa ve Amerikada kitap kamusları, kütüphane 
fihristleri ve hattâ bütün İlmî ve edebî neşriyat behemehal son kısımda 
bu faydalı tertibe müracaat ederler. Garp mütahassısları, diğer tertibi 

İbnünnedimin biçiminde ve bittabi daha vazıh ve mükemmel
surette yaparlar, yani kitapları taallûk eylediği (malûmat) fasıllarına göre 
ayırırlar. Bu tasnif meselesi garp bibliyografilerini çok işgal etmiş ve 
etmekte bulunmuştur. Taallûk ettiği malûmat ve mevat fasıllarına derce- 
dilmek üzere kitapları 9 cins ilim ve sanat hanesine ayırıp her birini de 
âşari tertiple ikinci, üçüncü ilâh derecelerde aksama bölmek suretile 
Amerika fihristçileri de (âşari tasnif) usulünü bulmuşlardır. Mamafi bu, 
Avrupada makbul olmakla beraber Almanya ve Fransada başka şekillerde 
caridir. İlmî bir fihristte riayeti lâzım esas her halde üçtür.

I — Kitapları raci olduğu ilim ve sanata göre ayırmak (edebî, askerî, 
tıbbî, terbiyevî, dinî, hukukî sınaî kitaplar taksimatı diye., ilâh).

II — Kitapları ilim ve san’ata göre değil, yalnız elifba tertibi ile bul
durmak.

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 usullerin her üçüne de ihtiyaç vardır.
Kâtip Çelebbi, elifba tertibi ile kitap buldurmakta usul icat etmiştir. 

Onu geçen yoktur. İkinci usule yâni filân ilim maddesine bakarak kitap 
aramak esasına riayet etmişse de nadirdir ve mükemmel değildir.

Müellifleri elifba tertibine koymak meselesine gelince? Onu Keşfüz- 

zünda yapmamakla hata etmişse de ayrıca elifbaî bir oliJ* yazarak telâfi 
eylemiştir.

Usulü âşariyi Avrupada görerek burada tatbike çalışan, darülfünun 
kütüphanesi müdürü Fehmi beyefendidir. Diğer kütüphanelerinizin defter
leri yalnız «ilim» fasıllarına göre tertip edilmiştir. (Tarih kitapları, tasav
vuf kitapları, hesap kitapları ilah) gibi. Mamafi eski İstanbul kütüphane
lerinin fihristlerinde bu tertibe riayetle beraber ciddiyet ve itina gösteri
lememiştir. Edebiyata ait iken coğrafya veya tıb, tıbba ait iken tasavvuf 
veya edebiyat .... sırasına konmuş pek çok eser vardır. Fazla olarak 
söyliyelim ki İstanbul kütüphanelerinin fihristleri eserlerin muhteviyatını 
de tayin etmez. Bu cihetlerle fihristleriniz katiyen ilmi ve şayanı itimat 
değildir. Ancak müze kütüphanesi fihristi müstesna olarak şayanı itimattır. 
Şu kadar ki bu da elifba tertibinden mahrumdur. Bu tertip de ilâve 
edilirse mükemmel olur. Bu işi müdrik başlar her halde müzededir. O 
kütüphaneyi vücuda getiren Hamdi ve Halil beyefendilere Türkiye ilelebet 
minnettardır. Esasen muntazam ve ilmi fiş usulünü bu memlekete sokan 
ve müze kütüphanesini o suretle tertip ettiren de onlardır.

e gelince? Kâtip Çelebiden iki asır sonra vücuda getiril
miştir. Bu eser kütüphanei umumide (5092) numaradadır. Müellifi meclis 
maarif âzasından merhum Ali Fethi efendidir ki 1267 de telif eylemiştir. 
Sadaret, evkaf ve maarif dairelerinin emrile yapmıştır. Efendinin maksadı 
cidden ulvî idi •’ İstanbul ve bilâdı selâse kütüphanelerinin tekmil kitapla
rını elifba tertibi ile bir umumî deftere kaydetmek.

Malûmdur ki İstaubulda elli kadar vakıf kütüphane vardır. Fakat 
fihristleri yalnız o kütüphanede olan kitapları gösterir. Hem de elifba 
tertibi üzere olmayarak. Merhum istemiş ki herhangi kitabın umum İstanbul 
kütüphanelerinin kaçında nüshaları varsa birden bire gösterecek bir fihrist 
olsun. Gerçi bu işi kısmen yapmışsa da muhtelif kütüphaneler esamisi 
hizasına kitapların miktarını yazamamıştır. Saniyen tamamile Kâtip Çelebi 
gibi hareket etmemiştir. Meselâ herhangi kitabı derhal elifba tertibi ile 
buldurmak usulüne gitmemiştir. Yâni siz bir kitap ismini ararsanız lâzım
dır ki evvelâ o kitabın hangi ilme ait olduğunu bilesiniz. Ancak o vakit
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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 alelûmum 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 cesim fihrist dahi muvaffak sayılamaz. 
Hayri efendi merhum zamanında elyevm kütüphanei umemî memurların
dan Ebulhayr efendi Kâtip Çelebi usulü üzere hareket ederek tekmil 
İstanbul kütüphanelerindeki eserleri elifba tertibi ile tasnife memur edilmişti.

Nümune olarak çıkardığı bir cüz fihrist, hakikaten şayanı istifadedir. 
Bilhassa başka fihristlerde yanlış kaydedilen asar ile muhteviyatını da 
irae ve tashih eylemesi bir hususiyeti ilmiye teşkil ediyor. Maalesef 
merhum Hayri efendiden sonra bu teşebbüsü takip ettirecek kimse gel
memiş ve iş de durmuştur [1].

Geçen sene Ayasofya ve Nuru Osmaniye kütüphanelerinden başla
mak ve her kitabı sekiz on suali ha. i fişler üzerine yeniden ve musah- 
hahan kaydetmek üzere bir heyet teşekkül etmiş ve bir kaç bin lira 
sarfedilmişse de bu da akamete uğramıştır.

Zikrettiğimiz 3 muazzam defterle 14 kısım üzerinedir : Bi
rinci defterde 7 kısım vardır : 1 — Kuranıkerimleri, 2 — Tefsirleri, 3 — 
Hadis kitaplarını, 4 — Fıkıhiyat, 5 — Usulü fıkıh, 6 — Tasavvuf, 7 — 
Kelâmiyat kitaplarını elifba usulile gösterir.

ikinci defterde 5 kısım vardır: 1 — Siyer ve tarih, coğrafya [Bakınız: 
Bu kısma hiç münasebeti olmıyan bahisleri de ilâve etmiş: Muhazarat ve 
hayvanat, süvarilik ve askerlik kitaplarını !)

2 — Eş’ar, inşa - divanlar - aruz • kafiye - hutut • darbı meseller - 
muammalara . . dair eserleri elifba tertibi ile gösterir.

3 — Maanî, beyan, bedi kitaplarını [halbuki ikinci tertipte geçen 
aruz, kafiye bahisleri bedî de dahil değilm?].

4 — sarf, nahiv, iştikak kitaplarını gösterir.

5 — Lügat ve mevzuatıl’ulûm kitaplarım gösterir.
Üçüncü defterde (2) kısım vardır: 1 — Hikemiyat - riyaziyat - kimya,

[i] Cevdetin bahsettiği teşebbüs 13 numaradaki fihriste aittir. Muhtar beye bu 
işte yardım edenlerin biride Beyazıt Kütüphanesi müdürü İsmail Saibdir. Tetkikat 
ve tashihatın derinliğide bunu gösterir. Bundan başka bir Ermeni mutahassısın da bu 
işte kendisine yardım ettiğini Muhtar bey söyler.
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harbiye kitaplarını 2 — Tıp, nebatat, madeniyat, hayvanat kitaplarını 
[acaba kimya ve harbiye kitapları niçin öteki kısımda bırakılmış! ve 
birinci defterde mezkûr hayvanat kitapları necidir?] elifba tertibi ile 
gösterir.

Çelebimizin elifba tertibile icat ettiği kitabiyat kamusunun yani 
keşfzüzununun müellifler cetveli itibarile noksan olduğunu söylemiştik. 
Eserin sonunda bir de müelliflerin esamisi elifba tertibi ile gösterilme
liydi demiştik. Fakat çelebi bu noksanı başka bir eserile, Süllemül vusul 
ilâ tabakatül fuhul namındaki Meşhur adamlarkamusile ikmal etmiştir. Se
ne 1058. Çelebi, bu vadide de yektadır. Kendisinden evvel gelenler, 
bütün meşahiri göstermemişlerdir. Yalnız bir asrın, bir devrin, bir hav
zanın, bir zümre ve sınıfın meşhur adamlarını alarak tabakat kitapları 

yazmışlardır: <»^'1 obuL

gibi. İbni Hallikân, gerçi bir kaç sınıfı birden almakta ise de 
hem nakıstır hem elifba tertibi ile değildir. Çelebi ise tekmil 
tabakat kitâplarını yutarak bir enmuzeç ibda’ etmiştir. Bu mükem

mel eseri şehit Ali paşa kütüphanesinde 1887 numarada aylarla 
tetkik ettim. Hatta sahifalarına numaralar bile koydum. Kitabın bizzat 
çelebi elinden çıkması, kendi el yazısı olması da bahasız bir kıymet 
teşkil eder. Hars heyeti bunu mutlaka istinsah ve tabettırmeli. Bu eser 
üzerine ayrıca bir tetebbü neşredeceğim.

Bu eser, keşfüzzununa hakikî bir mütemmim gibi telâkki edilmelidir. 
Keşfüzzununda hangi kitabı ararsanız müellifinin ekseriya tercümei halini 
ve diğer eserlerini topluca bu kamusta bulursunuz. Alman alimi Flügel 
bu eseri görmemiş olacak.

Bu kamus, ilim aleminde meşhur olan tekmil teracüm kitaplarının 
mezcile vücude gelmiştir. Çelebi, her mühim müellif veya şahsiyetin ha
yat ve asarını telhisen yazdıktan sonra o malûmatı nereden aldığını da 
bildiriyor ki buda mükemmel bir metotdur. İsteyen hem mukabele ve 
kontrol eder hem de daha ziyade tafsilât almağa muvaffak olur, 
çünkü mehezeleri öğrenir. Baştan başa tetkikten sonra anladığıma göre 
bu kamus, ülema, riyaziyun, tabiiyyun, şairler, hükümdarlar, eshap ve 
evliya teracümünü camidir. Çelebi, Si]Rlhetique toplayıcı zekâsını bundad^ 
göstermiş ve muvaffak olmuştur. Böyle bütün meşahiri hele Türk alimleri
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ve şairleri de beraber olmak şartile cami hiç bir kamus yokken 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 sahifadan ibaret üçüncü kısımdan mürekkeptir. Her üç kısımda 
çelebi âdeti veçhile bahis başlarını kırmızı mürekkeple yazmıştır 
elhatime dediği son kısmın müfredatı şunlardır : muhtelif ilim 
müesseselerine ve ezcümle Ulugbeyin Semerkant medresesine dair 
haberler - hadis muhipleri ve hafızları - (mezahip) bahsında kavgalar 
kitap ve tedrisat haberleri - lûgattan 30 mesele ve münakaşalar • Beyzavî 

ve Tebrizde bir ders • telifatı çok olan alimler ve ezcümle 

tjlLU» kâfiyeci ve Şahin oğlu namındaki Türk alimleri - Türk kıya
fetinde gezen Farabî nin sergüzeşti - çok yaşayan hadis hafızları • leta- 
ifülülemaya dair fıkralar - ilim ve ülemaya hürmeti olan hükümdarlar - 
Timurlenk meclisinde iki alim - şeyhleri tenkit edenler - büyüklerin 
hataları • akran ve emsal hasetleri • ülema arasındaki münazaralara dair 
numuneler.... kadılara dair tenkitler - meşayih menkıbeleri - Hallacı 
Mansur gibi idam edilen meşay’h - alimlerin cenazeleri... ikinci kısımda 
tercümeihal ve eserler yoktur. Birinci kısımda kayıt ve zikredilmiyen 
isimlerde dahil olmak üzere tekmil İslâm ve türk aleminin meşahirine ait 
adlar, lâkaplar, künyeler, şehirlere ait nisbetler elifba tertibi ile mükem
melen mukayyettir. Bu azemetli ve ömür tüketici işi nasıl becermiştir 
diye düşünmekten hiç bir müdekkik kendini alamaz... çelebi kendisinden 
evvel bu vadide çalışan [Sem’anî, Ibnülesir ve Süyutî] nin derçeylediği 

ensap ve elkabı nasıl topladığını ve Süyutinin(^k''y_^4) mı nasıl ikmal 

ettiğini bu ikinci kısmın sonunda yazıyor.

Merhum, Tabakatül fuhulün sahifalarına bir zaman numara koymuş. 
Bu, zaten adetidir. Fakat malzemeyi çoğalttığı ve yaprakları da tezyide 
mecbur olduğu cihetle numaraları takip edememiş ve ömrü ikinci bir 

kontrola müsaade eylememiş olacak ki (80 ile 90) nıncı yapraklar arası 
boştur. Birinciden sekseninci yaprağa kadarda numara yoktur. Bu numa

raların düşmüş olmasına ihtimal verilebilirsede azdır. Zira eser, kendi 

yazısı olmaktan ibaret kalmıyor, mücellette bulunuyor... numaraları hep 

ben koydum. Bu birinci kısmın 271 yaparağı, sahifa hesabile 542 sahifa 

eder. İkinci kıtayı teşkil eden ve daha büyük olan (elkap ve şöhretler)
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kısmı da ... . [1] sahifa tutar. Kâtip Çelebi (Mizanülhak) de kalem ve 
tahsil hayatına ait tercümei halini yazar. Çocukluğuna ait tercümeihalini 
ve ezcümle 1017 de doğduğunu bu tabakatın 271 inci yaprağında 
kaydetmiştir.

— 15
İlimlerin nevilerini, taksimini mevzuu ve gayesini bildirmek dolayısile 

dilimizde mühim bir mevkii olan kitaplardandır. Eserin aslı Arapçadır. 
Yazan taşköprülü oğlu Ahmettir. Bunu tercüme edende onun oğlu Meh* 
met Kemaleddindir. Arapçasının daha mufassal olduğu söylenir. Eser 
1312 senesinde İkdam matbaası tarafından iki cilt halinde neşrolunmuştur. 
16 X 24 eb’adında bulunan bu eserin birinci cildi 844 ve İkincisi 712 
sahifadır.

Herkesin değil kitabiyat meraklılarının işine yarayacağı ve onlarda 
bunu gördükleri ve bildikleri için fazlaca izahata lüzum görmedim.

— 16
Kitabiyat vadisinde neşrine başlanmış eserlerdendir. İlk sahifasında 

münderecatı şöyle anlatılır :
«Kısmı evvel, ulûm ve fünuna dair mebahisi; kısmı sani, lisanı Arabi 

ve Farisî ve Türki üzere 1300 seneden beri telif edilen asarı ilmiye ve 
vakfiyenin esamisi ile tevarihi telifiye ve malûmatı icmaliyesini ve esamii 
müellifini; kısmı salis ve kısmı râbi, müellefatı atika ve cedideyi hurufu 
heca üzere ve tarih itibarile irae eden fihristleri; kısmı hamiş, müellifini 
kiramın esamisini hurufu heca üzere bittertip ekser müellifinin teracümü 
ahvali ile ulûm ve fünuna dair telifatım; kısmı sadis, merkezi saltanatı 
seniyede ve alelûmum mamaliki şahanede bulunan ekser kütüphanelerin 
mevakıi ile kütübü mevcudesini ve memaliki ecnebiyede esamii kütüp 
hakkındaki telifata ve saireyfc dair malûmatı havi bir hazinei ulûm ve 

ve kütüptür.»
Mürettipleri Amasyali Seyit Abdül zade Mehmet Tahir ve Serkiz 

Orpilyandır. 16 X 25 eb’adında ve 339 sahifelik yalnız bir cildi 1308 de 

basılmıştır.

[1] Bu açıklar Cevdetin yazıaındadır. Anlaşılan kendisi de makaleyi acele nejret- 
uaiş olacak ki kütüphaneye gidip tekrar bu »ahifeleri sayamamış. Süleymaniye kütüp 
nesi bugünlerde okuyuculara kapalı olduğundan bendegidip bu noksanı tamaınlıyamadım.
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Bir çok ciltlere baliğ olacak olan bu eser tamamlanmış olsaydı ilim 
âlemi için büyük bir kazanç elde edilmiş olurdu.

Matbaanın şarkta icadı ve askeri mekteplerin açıldığı tarihtenberi yazıl
mış ve basılmış eserlerden bahseder. Dokuz cilt olarak tertip olunmuş 
ise de 1316 senesinde malûmat matbaasında ancak 15 X 22 eb’adında 
286 sahifalık «ahvalnamei müellifatı topcıyan» kısmı basılmıştır. Diğer 
kısımları şunları ihtiva edecekti.

ikinci kısım ; Ahvalnamei müellefatı piyadegân
Üçüncü kısım : « «
Dördüncü kısım : « «
Beşinci kısım : « «
Altıncı kısım ; « «
Yedinci kısım : « «
Sekizinci kısım : « «
Dokuzuncu kısım : « «
Mürettibi Ahmet Muhtar Paşadır.

Süvariyan
Erkânı Harbiye
Mühendisini askeriye
Kavanin ve idarei askeriye
Tıbbıyei askeriye
Bahriye
Edebiyei askeriye

Kitabın evvelinde bibloğrafya hak-
kında 18 sahifalık bir izahname vardır

Birinci kısımda nizamı cedidin ilk ihdasından 1312 malî senesine 
gelinceye kadar geçen zamanda topçuluğun muhtelif sınıf ve şubelerde 
eslihai fenniyye ve hususile topçu malzemesine ve sair her türlü silâhlara 
ve balistik ve endahta ve her türlü topçu talimlerde her nevi endaht 
ve nişan talimlerine müteallik olarak vücuda getirilen bilcümle eserlere 
ve bunlardan başka talimatname, nizamname ve kanunname gibi resmî 
eserlerin mündericatma dair izahat vardır.

Örnek olarak ilk kaydettiği kitabı alıyorum :

Bundan sonra müellifin tercümei hali ve başka eserlerde bu eser hak 
kında izahatı muhtevi olmak üzere dört sahife yazı yazılmıştır.

Ahmet Muhtar paşa; bütün bu ciltleri yazmağa bir adamın ömrü ye- 
tişemiyeceğini ve başkaları bu ciltlerden hang sini yazarsa memnun kala
cağını yazarak teşviklerde bulunmaktadır. Fakat başka yazan da 
olmamıştır.
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J ve zeyli ---- 18

iürklerin kitabiyat mütahassıslarından Bursalı Tahir beyin eseridir. 
4000 küsur Türk - Osmanlı müellif ve mütercimi ile 10,000 küsur kadar 

I ürk - İslâm eseri hakkında malûmat vermektedir. [1]

Pek maruf olduğu için basılışı ve sairesi hakkında izahat vermiyece- 
ğim. Ancak beş büyük noksanını ve bu noksanları kısmen kaldıran diğer 
büyük bir himmeti söylemekle iktifa edeceğim :

Evvelâ; eserin : Meşayih, ulema, şuara ve üdeba, müverrihin, etıbba, 
riyaziyun, coğrafiyun diye sekiz kısma ayrılması doğru değildir.

Iş bölümünün bilinmediği, ihtisasa kıymet verilmediği eski devirlerde ye
tişen mütefekkirler bütün ilimleri öğrenmeğe mecburdular. Yani bir adam 
müteşerri olduğu kadar tabip, şair, mutasavvıf veya tarihçi de olurdu. 
Meselâ Gelenbevî İsmail efendi hem yüksek bir riyaziyeci, hem Celali 
şerh eden bir müteşerri yâni hukukçu hem de vahdeti vücude dair enkıy- 
metli bir eser yazan bir mutasavvıftı. Bundan dolayıdır ki bu eserde bir 
çok cephesi olan bir müellifi münhasıran bir yerde göstermekle isabet edil“ 
memiştir. Bunu Tahir bey de anlamış olacak ki koyduğu usulü terkede- 
rek bu zatı hem ikinci ciltte ulema faslında hem de üçüncü ciltte riya* 
ziyeciler arasında olmak üzere iki yerde göstermeğe mecbur olmuştur.

Yalnız tek cephesi olanları bile lâyık olduğu ehemmiyetle yazmamış ve 
bunlarında bütün eserlerini göstermemiştir. Meselâ Murat beyi müverrihler 

kısmında gösterdiği halde yalnız 3^ ¿jV si ile ¿fundan kısaca
bahsetmiştir. Diğer taraftan Babinger Murat beyin hal tercümesini daha 
olgun yazmış olduğu gibi 13 eseri hakkında da okuyucuları nurlandırmak- 
tadır. Murat Beyin Türkçeden başka dillerde kitaplar ve risaleler yazmış 
ve Avrupada basdırmış olduğunu da ancak Babingerden öğreniyoruz. 
Çünkü Osmanlı müelliflerinden başka Murat Beyin hal tercümesini yazan 
eserlerde de bunun hakkında izahat verilmiyor.

Şu halde Babingeri takdir eder ve yalnız ' adındaki fihrist
ten haberdar olamayışından dolayı kendisini mazur görürüz. Çünkü onu biz

[1] Ahmet Remzinin Miftahülkütübün başlangıcında «1600 kadar Türk müellefatı- 
nın isimlerde müelliflerinin terciimei halini muhtevi» diye göstermesi neye müstenittir 

anlayamadım.
29
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de de bilenler hiç yok gibidir. Bu fihristle beraber Murat beyin jL^dan baş
eserleri on dörde baliğ olmuş oluyor.

Saniyen : hal tercümeleri kısadır ve doyuracak derecede değildir.
Bunu eseri tetkik ve başkasile mukayese etmiş olanlar bilirler.

Salisen : 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 fadıllardandır.» diye istitraden bahsetmiş olmasının hiç bir faydası 
yoktur.

Rabian : Eserin sonuna müellif veya mütercimlerin adlarile eserlerini 
alfabe sırasile gösterecek hiç olmazsa iki endeks ilâvesi lâzımgelirken 
eser bundan da mahrumdu.

Bu noksanları her kes gördüğü ve hissettiği halde ancak Üsküdrdarda 
Selim ağa kütüphanesinin fadıl müdürü Ahmet Remzi himmet ederek bu 
esere Miftahülkütüp ve Esamii müellifin adında 177 sahifalık bir zeyil ya
pıp 1928 de bastırmakla hem Tahir beyin ruhunu şad hem de okuyucuları 
cidden memnun etmiştir.

Hamisen: bahsettiği kitaplar nerede ve ne zaman basılmış? Kaç sahifa- 

dır? Hangi dildedir? Bunları hep karanlık bırakılmış.

Eserin müelliflere ve kitaplara dair verdiği izahattan örnek :
Nacim Abdurrahmatl efendi «Süleymaniye» — Erbabı kalemden elsinei 

selâse edebiyatına vakıf bir zat olup “Şehrizur - Süleymaniye„ lidir. 
1312 de Harputta irtihal eyledi. Tarikaten Nakşibendidir. Hurufu heca 
tertibi üzere elsinei selâseden müntehap eş’arını cami Hediyetülüınem 
ve Yenbuulhikem ue Gülizarı Asar isimlerinde asarı edebiyesi ve Teshi- 
lültahsil isminde arabiyülibare nahiv risalesi vardır ki üçü de matbudur. 
Bir de kendi mutasavvıfane eş’arınd^an:

Biz ayineiyiz sureti lâhût nümayiz
Biz mazhari eltafı hûda mesti gedâyız

Matlah gazelini şerh ederek tabettirdiği gibi hurufu heca adedince 
intihap ettiği ahadisi şerifeyi de nazman lisanı farisî üzere şerh etmiştir.»

İşte Osmanlı müelliflerinin gerek hal tercümesi, gerek kitap adı haber 
vermekteki usulü hemen hemen budur. Halbuki tutulan bu usul okuyucuları 
ve arayıcıları hiç de doyurmaz. Meselâ burada Abdurrahman Nacimin 
müsbet olarak memleketile öldüğü ve gömüldüğü yerden başka ne var?
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Bu zatın hayatı muhtelif vesilelerle burada bulundurulan fıkralardan az çok 
anlaşılır. Serbesti muharriri Molan zade Rıfat bunun oğlu olduğunu işittim. 
Hediyetülümem adındaki esesrıne bir takriz yazmış olrn Berutlu Ebulhasan 
Kasımın da bu zatın Molan bey zade olduğunu kaydetmesi bunu teyit eder.

Ali Emirinin Tezkerei şuarayi Amidinde 319 uncu sahifada bir de resmi 
vardır. 1301 de Diyarıbekirde ceza reisi olarak bulunduğu zaman çıkarıl- 
mıştırtır. Îstanbulda Küçük Lângada evi bulunduğunu da öğrenebildim. 
Bursalı Tahir bey tarikat itiba ile Nakşibendî olduğudu söylüyorsa da 

jUl ye dair yazmış olduğu sofiyane gazelde görülen :

Hep hoş görürüz kimseye t ân eylemeyiz biz
Düşnâm değil âdetimiz ehli velâyiz
Sofi değiliz nıescidü meyhane perestiz
Hayrü şeri temyiz ederiz biz lirefayız

Beyitlerine bakılırsa Nakşîler gibi dar zihniyetti ve zahir şeriat taraf
tarı olmayıp bilâkis rint meşrepli, geniş mezhepli bir filozof olduğu anlaşılır.

Serkis ise Mucemde bundan fazla malûmat vermiştir. Mukayese için bir 
örnek alıyorum:

j ft
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Evet Serkis Mucemde bu tarzda kitaplar hakkında daha canlı izahat 
veriyor. Biraz evvel görmüştük ki Bursalı Tahir bey; Hediyetülümemi 

anlatırken kaydını koymakla o kitaptaki parçaların
yalnız ve münhasıran Abdurrahman Nacimin olduğunu anlatmış oluyor. 
Halbuki böyle değildir. 39 numarada İktifaülkunu’a örnek olarak alınan 
fıkra da bunu gösterir. Şu halde ya 1 ahir bey bu kaydı eseri görmeden ez

ber yazmış yahut da ibare olacak yerde tertib yanlışlığı olarak
I olmuştur. Halbuki kitapta yalnız eş’ar değil yarı yarıya mensur 

parçalarda var. Fakat ne de olsa bu okuyucuları şaşırtır .
Yine Bursalı Tahir beyin mutasavvıfane diye tarif ettiği fakat adını
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haber vermediği risale jUil ye dair risalesidir ki 1296
da taş basma olarak 8 sahifa halinde çıkmıştır. Abdurrahman Nacimin iyi 
bir hattat olduğunu söylerler. Bu risaleyi teşkil eden manzumeyi söy’ 
leyen ve şerh eden kendisi olduğu gibi basılmak üzere yazan da yine 
kendisi olduğunu sonunda ki şu kayıt gösterir :

jc S ? J j

Tahir beyin haber verdiği hadis kitabı yazma mıdır, basma mıdır ve 
hacmi ne kadardır? Tafsilat vermediği için bilemiyoruz. Bende görmedim.

Sırası gelmiş iken haber vereyim : Bu zatın adında 238 be-
yitlik manzum farsça bir eseri daha vardır ve bunu Gülzarı Asarın sonu
na koymuştur.

1301 senesinde Diyarıbekire adliye memuru olarak gittiği zaman 
Samsundan Harputa kadar araba ile giderken “Sayei şahanede,, yolda 
gördüğü kolaylıktan, konak yerlerindeki konfordan o kadar hararetle 
bahsederki 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 misaldir. Bu manzumenin kıymeti 40 sene evvel alelâde bir 
şosanın ve bir yük arabasile seyyahatin halk üzerinde bıraktığı tesiri 
tesbit etmek itibarile büyüktür. Şosa yolu ve araba olmadan önce yolcu
luk daha berbat imiş ki şimdi bu kadar methediliyor. Acaba Cumhuriyet 
devrinde şimendiferle üç, dört günde diyarıbekire gidenlerin hissiyatı ne 
merkezdedir? Ve yarın tayyare ile üç dört saatte gideceklerin ne olacak
tır? İşte bu manzume onları mukayeseye yarayacaktır.

Bu zatın herhalde üç dilde bir de divanı olsa gerek. Fakat mahezler 
haber vermiyorlar.

Bu izahatı Osmanlı müelliflerinin ne kadar sathî bir eser olduğu
nu anlatmak ve aynı zamanda Türk bibliografyasına hizmet etmiş olan 
Abdurrahman Nacimin hayatını aydınlatmak için veriyorum. Bununla be
raber hemen söylemeğe mecburum ki Osmanlı müelliflerinden iyisi ya
pılıncaya kadar bugün en ziyade istifade olunan bir kitaptır ve en çok 
istifade edenleıden birisi de şu satırları yazandır. Maksat daha iyisi yapı

labilir olduğunu söylemektir.
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jV i ju. — 19

Bursalı lahir beyin eseridir. «Kütüphanelerimizde idareye, siyasete ve 
içtimaiyata dair eserler yohtûr» diyen bir genci ve dolayısile bütün gençlisi 
tenvir için tertip ve tabettirildiğini mukaddemede yazar. Eser 13 x 20 
eb’adında 24 sahifadır. İçinde 172 kitabın adı bulunmaktadır.

20 — Encyclopédie de l’islam :

İslâm coğrafiyasına, etnografyasına ve bibloğraiyasına dair kamustur.
1913 den beri neşrine devam olunmaktadır. Dört cilt tutuyor. 

Ve bitmek üzeredir, Müsteşrik M. H Hotsmanın başkanlığı altında bir 
çok müsteşriklerden mürekkep daimî bir yazı heyeti bulunduğu gibi bir 
hayli bahisler harıçtan veher memleketten mütehassıslara da yazdırılmakta- 
dır. Eseri Leyden de Bril müessesesi İngiliz, Franız ve Alman dilleri 
üzere neşretmektedir.

Birinci cilt: A-D. Sayfa 1119. İkinci cilt î EK. Sayfa 1243. Üçüncü 
cilt: K-R. Sayfa 1024. Dördüncü cilt: S-Z. 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 cüzü çıkmıştır.

Bu eserde 1300 küsur seneden beri yetişen binlerce İslâm mütefekkir 
alim, sanatkâr ve siyasisinin hal tercemelerile eserleri, islâmiyete, ilim 
ve beşeriyete hizmetleri en son ilmi metotlar dairesinde mütehassıs ve 
mütefekkirler tarafından yazılmakta ve İslâm ilim ve medeniyeti karşı
sında L sözü yerine getirilmektedir.

Kitabiyat maraklıları için müracaat edilecek en mühim eserlerdendir. 
Bu eserde her madde yazanın imzasi altında çıkmakta ve o bahsin yazıl
ması için hangi me’hazlere müracaat edilmiş ise onlarda gösterilerek 
ileride o vadide çalışacaklara-rehberlik edilmektedir. Bir eksiği varsa o 
da resim olmayışıdır. Fakat haritalar vardır.

Eser ayni zamanda Mısırda j b adile arapcaya terceme
olunarak 1933 (1352) denberi neşrine başlanmış ve senede altı cüzden 

şimdiye kadar 20 cüzü yahut iki cildi çıkmıştır.
Terceme edenler şarkta ve garpta yüksek tahsil görmüş, bilhassa tarih 

ve felsefede ilerlemiş olan
dır. Arapçasına iki türlü ilâveler yapıldığı görülmektedir. Birisi İslâm 
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alemince ehemmiyeti olup fakat Avrupa müsteşriklerinin kıymet vermemiş 
ve ansiklopediye almamış oldukları bahisler, ötekisi müsteşriklerin kısa 
kesmiş olduğu kısımlardır. Meselâ İbnisina ile Muhiddin ibni Arabinin hal 
tercemelerine birer mislinden fazla ilâveler fakat not olarak yapılmıştır. 
Bununla baraber bazı kısımlarda yeniden yazılıp metin olarak eklenmiştir

Arapçasının basılışı ve kâğıdı da güzeldir. Henüz elif harfi bitmemiştir. 
Bu gidişle 10 — 15 cilt tutacağı zannedilir. Bu eser Türkçeyede terce" 
edilmeli ve terceme edilirken Arapların yaptığı gibi biz türklerde Türk
lüğe, Türk mütefekkirlerine ait kısımları Türklük bakımından tafsil ve ilâ
ve etmeliyiz. Acaba bunu görecekmiyiz?

— 21
Mizan muharriri ve tarihçi Murat beyin eseridir. İkinci Abdülhami- 

din ilk saltanatı senesi olan 1293 ( 1877 ) den 1306 (1890) senesine 
kadar yazılmış ve basılmış olan kitapları gösterir.

Murat beyin siyasetle iştigali, sonra menkûbiyeti bu eseride ortadan 
kaldırmış, taammüm edememesine sebebiyet vermiştir. Sonra Maarif Ne
zareti onu büsbütün hükümden düşürmek için hemen aynini daha nefis 
bir surette basmış isede her nedense bu eserde taammüm edememiştir.

— 22
Murat beyin fihristi kıtasında ve aynı tarzda tertip ve tabedilmiş bir 

fihristtir. İkinci Abdülhamidin ilkhükümdarlığı senesi olan 1293 (1877) 
den 1308 (1892) malî senesi sonuna kadar encümeni teftiş tarafından 
badelmuayene verilen ruhsat üzerine tab ve neşrolunmuş olan eserler 
hakkındadır.

Bibliyografya mürettibi Mustafa Nihat Murat beyin fihristinden bahse
derken “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 beyinkini yahut 
maarifinkini görüp öteki hakkında malûmat edinememişlerdir. Hem bunları 
anlatmak hem de iki fihrist arasındaki belli başlı farkları göstermek için 
mukayiseli bir izahat itasına mecburiyet görülmüştür:

«Murat beyin kitabının adının altında «cülüsu meymenet menüsü cenabı
padişahiden 1307 senei hicriyesi nihayetine kadar derseadette tab ve neşr 
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olunmuş asarı mütenevvianın ve müellif ve mütercimlerinin esamisini 
mübeyyin cetveli mahsustur» ibaresi yazılıdır.

Matbaai Osmaniye 1308. Sayfa adedi 156
Bu eserde kitaplar : Kütübü diniye (sayfa 4 — 19), lisan (sayfa 20 

— 43), fünün (sayfa 44 — 92), Edebiyat (sayfa 92 — 149), Kavanin 
ve nizamat (sayfal49 — 156) ünvanları altında tasnif edilmiştir. Bu tasnif 
altında Türkçeden başka dillerde yazılmış eserlerde vardır.

Murat bey, bir müellifin yukarıda sayılan zümrelere dahil olan bütün 
eserlerini o zümrelerin her birinde bir arada göstermiş ve bunu Abdül- 
hamidin emrile yaptığını mukaddemede yazmıştır.

Maarif Nezaretinin neşrettiği Fihristin kabında bir tura, altında sülüs ile 
“Nezareti Maarif Umumiye,, klişesi ve onunaltında 24 puntu ile «cülusü miya- 
min menüsü Cenabı padişahiden 1308 senei mâliyesi şubatı nihayetine ka
dar encümeni teftiş tarafından badelmuayene verilen ruhsat üzerine tab ve 
neşrolunmuş olan asarı mütenevvianın ve müellif ve mütercimlerinin esa
misini mübeyyin cetveli mahsustur» ibaresi yazılmıştır. Bu hesaba göre 
Maarif Nezaretinin neşrettiği eser, Murat beyin eserindekilerden iki yıl 
sonrasına kadar çıkan kitaplarıda ihtiva etmektedir.

Matbaayiamire 1308 — 1310.

Murad beyin fihristinde iki sahifelik bir mukaddeme olduğu halde 
Maarifinkinin mukaddemesi yoktur. Eser, Murat beyin eserinin hacmin" 
dadır. Yalınız sayfalarının sayısı 203 dır. Bu eserdede her sayfa Murat 
beyin eserinde olduğu gibi yaldızlı yeşil birer çerçeve ile süslenmiştir. 
Yalnız çerçevenin süsleri her iki eserde ayrıdır.

Maarif Nezaretinin fihristinde kitaplar, Murat beyin eserindekinden başka 
bir tarzda tasnif olunmuştur: Kütbü diniye (sayfa 2 — 15), Kütübü diniyei 
gayri müslime (sayfa 16 — 26), İlmi hukuk ve kavanin ve nizamat (sayfa 
27 — 34), Kütübü fenniye (sayfa 53 — 77), Kütübü fenniye, kısmı sani 
[ikinci kısımda yalnız Rumca ve Ermenice ile diğer lisanlarda yazılmış 
eserler vardır] (sayfa 78 — 96) Kütübü lisan (sayfa 97 121), Kütbü
lisan, kısmı sani (sayfa 122 — 134), Kütübü edebiyat (sayfa 184), 

Kütübü edebiyat, kısmı sani (sayfa 185 — 203).
Maarif Nezaretinin neşrettiği eserde, her zümreye dahil olan kitaplar, 

encümeni teftiş ve muayeneden çıktığı tarihe göre tasnif edilerek Murat 
beyin eserinde olduğu gibi bir muharririn bütün eseri bir arada göste 

rilmemiştir.
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Murat beyin eserinde her kitabın teftiş ve muayene encümeninden 
çıktığı tarih bazan hicrî, bazan rumî olarak gösterildiği halde Maarif ne
zaretinin eserinde yalnız rumî tarihler yazılmıştır.

Maarif Nezaretinin eserinin kabında “encümeni teftiş tarafından ba- 
delmuayene verilen ruhsat üzerine tab ve neşredilmiş olan eserlerin cet
veli» olduğu gösterildiği halde eserde teftiş ve muayeneden geçmiş ol‘ 
duğu halde neşredilmemiş olan kitaplarada tesadüf edilmektedir. Ezcümle 
Abdülhak Hamidin «Zatülcemal», ı Ali Ferruh Beyin Tarihi Edebiyatı 
Osmaniye adlı eseri bu kabildendir. İbnülmusa yahut Zatülcemal Murat 
beyinkitabında da gösterilmiştir.»

y — 23
İstanbul kitapçılarının vakit vakit fihristler tertip ve tab ettirdikleri 

görülmektedir. Bunların en mükemmeli kitapçı Arakelin 1301 de Ebüzziya 
matbaasında bastırdığı orta kıt’ada 272 sayfalık fihristir. Tab’ı nefis ve 
kâğıdı iyidir.

Tertip ve tasnifinde ehemmiyetle üzerinde durulacak bir yol tutulma
mış ve kitapları tarif ve izah ederken ilimden ziyade satış göz öuünde 
tutularak müellif veya mütercimin rütbesine göre ağdalı tabirler ve kelimeler 
kullanılmıştır. Bununla beraber o zamana göre büyük bir hizmet yapılmıştır.

24 — Bibliographie Ottomane
Biz Türkler kıymet ve ehemmiyet vermediğimiz halde İstanbulda sefaret 

maiyetlerinde bulunan yabancılar alâkadar ve meşgul olarak yeni çıkan 
kitapları muntazaman kayıt ve zaptetmişler ve bunları Jurnal Azyatikle de 
neşreylemişlerdir. 1281 - 1282-1283- 1284- 1285- 1286-1287... 1294-1296, 
1299 - 1301 senelerine ait neşriyatı ğördüm. 1301 den sonrasını göreme
diğim gibi 1288 den 1293 sonuna kadar olanların neşredilip edilmediğini 
de tahkik edemedim. Bunlardan başka Mısırda matbaanın açıldığı tarihten 
yani 1822 den 1842 ye kadar Bulak matbaasında basılmış olan Türkçe, 
Arapça ve Farsça kitaplarin adları da yine bu mecmua ile neşredilmiştir.

Kitaplar ilim itibarile değil sene ve neşir sırasile gösterilmiştir. Bu 
işle Fransanın İstanbul sefarethanesi tercemanı Belen ve Kleman Hüar 
uğraşmış ve Bulakın fihristini de Biyanki yapmıştır.

Örnek :

63. f jV Tarykhi Vâcyf, deuxième édition des Annales de 
Vacyf-effendi. Un vol. in-folio en turc, impr. en 1246 (i83j). Prix : 
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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 
^^,4, embrassent l'histoire de l’empire ottoman, depuis l’année i752 

jusqu’en 1775. L’auteur Ahmed Vacyf-effendi, l’un des historiographes 
en titre ÿ (veqâî nuvis), qni remplit les fonctions d’ambassadeur 
en Espagne, et de reis effendi à Constantinople, a continué le manuscrit de 
ces annales jusqu’en ]8(>2, un peu avant la mort de Selim III. Il 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

22, «Catalogue de la bibliothèque de
Raghib pacha,» reisefendi, 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 ,2 piastres.

Ce catalogue, le second de la collection, et dressé par Abdurrahman 
Nâdjim efendi, inspecteur des biblothèques de la capitale, dans le même 
ordre et sur le même plan que le premier fascicule de cette collection 
( UV ^*1 y I ¿L’i «Catalogue de la bibliothèque de Dâmâd Ibrahim
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 lures, p. 115 et suiv. ; Hammer, Histoire de l’empire ottoman, XV 
et XVI; ma brochure' De l'instruction publique en Orient).

25 — Catalogue de la bibliothèque de Ahmed Vefyk paşa
1 ürkiyede hususî kütüphanelerin " Garp asarını da ihtiva edenlerinin 

en zenginine malik olan Ahmet Vefik paşanın yazma ve basma kitaplarının 
bir kısmının fihristidir.

34 X 34 eb’adında 314 sahiledir. Fihristte 1200 Arap harfile ve 1651 
Lâtin harfile muhtelif garp dillerinde fakat hemen hepsi şarkı alâkadar 
eden 3851 kitap vardır. Kitapların izahı Fransızcadır. Fihrist 1893 de îstan- 
bulda Bag-dadlıyan matbaasında basılmıştır. Ahmet Vefik paşanın kitapları 
10 - 15 binden fazla idi. Bir kısmını ve yazma nüshalarını kütüphane 
binasile birliktn Rıza paşa almış, kalanlar perakende satılmış ve en sona 
kalanlarda bu suretle fihrist yapılarak satılmak istenmiştir.
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26 — Catalogue de la bibliothèque de 1’ administration 
de la dettes publiques ottomane

Osmanh borçları idaresi kütüphanesinin fihristidir. 16 X 24 ebadında 
179 sayfa olarak 1920 de İstanbulda basılmıştır. Türkçeden başka Alman
ca, İngilizce ve Fransızça.... Kitaplarıda ihtiva eder. Her kitap hangi 
dilde ise adı o dildeki harflerle yazılmış fakat Fransızca izah edilmiştir.

Bu kütüphanede en ziyade hukukî, ticarî, İktisadî ve ihsaî eserler bu
lundurulduğundan taksimatı da ona göre hususî bir şekilde yapılmış ve 
14 parçaya ayrılmıştır.

Bu parçalar şunlardır :

1 — Ansiklopediler, kamuslar, salnameler. 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 kitapları ve muhasebe usullerine 
dair eserler. 10 — Ziraata ve ipek böcekçiliğine dair eserler 12 — Sınaî 
eserler, 13 — Mevkut risaleler ve mecmualar, 14 — Muhtelif ve müte
nevvi eserler.

Fihriste, müelliflerin soy adlarının alfabe sırasına göre yazılmakla beraber 
sonuna yine müelliflerin kısaca ve alfabe sırasında adı yazılarak karşıla
rında da hangi sahifada adı ve eseri geçtiği kayıt ve işaret edilmiştir. 
Fihristte 1227 kitap vardır.

Osmanlı idaresinde iken İstanbulda hemen her nezarette ufak tefek 
kütüphaneler bulunduğu halde hiç birisi Düyunu umumiye idaresi kadar 
muntazam değildi ve yine hiç birisi böyle bir fihrist bastırmamıştı.

Örnek :
4 ,4i ‘4- Nuri, Osman «Mecellé-i - oumour-u • belédiyc» (Recueil

de lois municipales). Constantinople 1331-363 vol (2 me , 3 me , et 4 mQ )

27 — Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi fihristi
Ankaranın en zengin kütüphanesi olan Kamutay kütüphanisinin fih

ristidir. Esası İstanbul meb’usan meclisinden götürülen kitaplardan te- 
şekküleder. Fakat her sene binlerce kitap alınarak şimdi 20 binden fazla 
kitaba malik olduğu işidiliyor.

Fihrist arap harfile 1927 de ikinci ve yeni harflerle de son senelerde 
üçüncü defa olarak basılmıştır.
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1927 fihristi 20 X27 eb’adında 118 sahifadır ve yalnız arap harfile 
olan kitapları havidir. Bu fihristin en büyük hususiyeti veya kıymeti 
evvelinde tasnif usulü hakkında 33 sahifalık bir kısmı ihtiva etmesidir. 
Tatbik olunan usul âşarî tasnif üzerinedir. Meclis kütüphanesinde ilk defa 
bu tarzı tatbik ettiren eski Bağdat meb’usu Sason efendidir. Şimdiki 
kütüphane müdürü Nebil bunu tekemmül ettirmiştir. Nebil Sason efendiyi 
(kütüphanecilikte muallim evvelin diye hürmetle anar. Şu halde Türkiyede 
aşarî tasnifi ilk önce Osmanlı meb’usan meclisinde Sason efendi tatbik 
etmiştir demek olur.

Devey yahut âşarî tasnif denilen bu usulde ilimler başlıca dokuz sınıfa 
taksim olunur ve bunlara (1) den (9) a kadar numaralar verilir. Şu ka
dar ki ansiklopediler ve mecmualar gibi umumî ilimlerden bahseden 
eserler bu sınıflardan birine konmayıp O ile işaret olunan 10 uncu bir 
sınıf teşkil eder. İşte âşari tasnif de bundan dolayı denilir .

Bununla beraber hususiyet gözetilerek yine 10 kısmı ihtiva etmek 
üzere Kamutay kütüphanesi için şu tertip kabul olunmuştur!

1 — İlahiyat, 2 — Tarih, 3 — Coğrafya, 4 — Neşriyatı teşriiye, 
5 — Hukuku esasiye, 6 — İktisat, 7 — Asarı muhite ve resaili mevkute, 
8 — Kavanin, 9 — Lisaniyat, 10 — Asarı mütenevvia.

Bunlardan her sınıf ikinci defa lüzumu kadar kısımlara ayrılmış ve 
harflerle gösterilmiştir. Meselâ ilâhiyat ! 1 — Asarı muhite ve resaili 
mevkute, 2 — Tefsir, 3 — Hadis, 4 — İlmi kelâm, hikmet ve tasavvuf

Kavanin ise : 1 — Asarı muhite ve resaili mevkute, 2 — Kavanin ve 
nizamat, 3 — Fıkıh ve Şer, 4 — Felsefei hukuk, 5 — Tarihi hukuk, 6 — Hu
kuk ve kavanini medeniye, 7 — Hukuk ve kavanini cezaiye, 8 — Usulü 
muhakematı hukukiye, 9 — Usulü muhakematı cezaiye, 10 — Hukuk ve 
kavanini ticariye, 11 — Kavanini iktisadiye,

olmak üzere on biı kısma ayrılmışlardır. Bu kütüphanede yazma kitap 
yok gibidir.

28 — Bibliyografya
Tükkiyede çıkan kitap, gazete ve mecmualardan bahsetmek üzere 

Maarif Vekâleti millî talim ve terbiye heyeti tarafından çıkarılmağa baş
lanmış ve üç cüzü çıkmıştır.

Birinci cüzü 1928 — 1931 ikinci cüzü 1932 ve üçüncü cüzü 1933 se
nelerinde Yeni Türk harflerde basılan kitapları havidir. Fihrist bibliyoğ- 
rafya usullerine göre ve müellif ismi esas olarak alınmak suretile yapıl
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mıştır. Her kitap hakkında bibliyografik esas malumat verilmekle beraber 
münderecatı hkkkında oldukça olgun ve dolgun malumat dere olunmak
tadır. Tasnif ve tertibinde aşarı değil hususî ve indî bir usul tatbik 
edilmiştir. Lise edebiyat muallimlerinden Mustafa Nihat tarafından tertip 
ve neşrolunmuştur.

29 — Türkiye bibliyografyası
Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü dolayisile Maarif Vekâleti tarafın

dan tertip ettirilmiştir. Yeni Türk harflerinin kabulünden onuncu yıl bay 
ramına kadar (1923 — 1933) çıkarılmış olan kitapları gösterir. Bibliyog
rafya usulün göre ve müellif adları alfabe sırasıle dizilmek suretile yapıl
mıştır. 359 sayfalık 23x16 ebadında bir cilttir. Bunda Mustafa Nihadın 
fihristi gibi eserler hakkında fazla izahat yoktur.

Bu fihristte kullanılan aşarı tasnif esas kadrosu şudur.
0—Umumiyat, 1— Felsefe — 2 Diniyat 3 — İçtimaiyat 4 — Lisaniyat 

5 — Müsbet ilimler 6 — Tatbikî ilimler — 7 — Güzel san’atlar 8 — 
Edebiyat 9 — Tarih.

Bu fihrist tertibi pek aceleye gelmiş ve bir çok yanlışlıklar olmuştur.
Fakat 21 6 1934 tarihli ve 2527 numaralı kanunu çıkıp resmen tatbikata 

geçilince derleme müdbrü Selim Nüzhet tarafından yine bu adda neşrine 
başlanılan fihristler tekemmül etmiştir. Ve şimdiye kader 1934 ve 1935 
senelerinde çıkan kitaplar ve emsali basmalara ait fihristler neşrolunmuştur.

Bu fihristlerde son kabul ve tatbik edilen aşarî tasnif sırası şudur.
0 — Umiyat 1 — Felsefe 2 — Dinler 3 — Sosyal ilimler 4 — Filo

loji 5 — Nazarî ilimler 6 — Tatbikî ilimler 7 — Güzel san’atlar 8 — 
Edebiyat 9 — Tarih.-

Fihristin evvelinde : Türkiyede çıkan kitaplar, gazeteler ve mecmu
aların çıktıkları şehir ve kasaba itibarile sayılarını gösterir üç ve sunun
da: fihristte adı geçen müellif ve mütercemlerin ve birde kitap, mecmua 
ve gazetelerin adlarını alfabe sırasile gösterir iki endeksi vardır. Kitaplar 
müellif veya mütercimlerin adlarının alfabe sirasiledir. Ve yalnız kitap, 
risale mecmua ve gazete değil en ufak bir talimatname, bir nota, bir 
sayfalık bir baskı ve bilhassa resmî dairelerin neşriyatı bile bu fihristte 
bir yer tutmaktadır.

30 — İzmir Millî Kütüphanesi fihristi
İzmir'in biricik umumî kütüphanesinin 22 X 34 Eb’adında yeni Türk 

harflerde basılmış bir fihristdir. Tertibi ve kitapların tasnifi âşariye ben
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zemektedir. Kitaklar cetvel şeklinde ve eski kütüphane fihristleri tarzında 
kaydedilmiştir. Cetvelde : Dolap, sıra, ismi, yazan ve depo sütunları 
vardır. Bunların numaraları da kitapların karşısında gösterilmektedir, 
tertip ve tab’ı hakkında bir izahnameye tesadüf edilemediği için biraz 
anlaşılmaz gibi görünmektedir. Bununla beraber büyük bir himmet mah
sulü olduğunda şüphe yoktur. Yalnız tertibi değil basılışı bile bir kazanç
tır. Basılan firhristin sahifalarına sıra numarası konulmamış olmasının ve 
tek yaprak halinde basılışının sebepleri anlaşılamıyor. Tamamlanırsa o 
zaman maksat anlaşılacaktır.

31 — Kitap ve kitapçılık
1935 den beri Kurun gazetei tarafından 15 günde bir bu adda iki for

malık bir mecmua çıkarılmaktadır. Türkçede ve meşhur garp dillerinde 
yeni çıkan kitaplarla kitap sevenler hakkında izahat verilmektedir. Şimdi
ye kadar 20 sayısı çıkmıştır.

A AıT --  32
Osmanlı tarihleri ve vak’a nüvis denilen Osmanlı müverrihleri hakkında 

malûmat verir. Eserin asıl müellifi takvimi vekayi musahhihi Cemal efen

didir. Cemal efendi kütüphane sahibi ve yİ* müellifi Esat efendiye 
kadar kitabını getirmiş, ondan sonrasını İkdam sahibi Ahmet Cevdet bey 
tamamlamış ve basarken adına ; ji ¿.jV demiştir. 
Cemal efendininki 78 İkdamın eklentisi de 78 ki ceman 156 sahifa 
tutar. İkisi bir arada 1314 senesinde İstanbulda basılmıştır. Kitapta Os- 
manlı müverrihinin hayatı ve eserleri hakkında izahat vardır.

Cemal efendinin yazdığı parçalar muhtasar, İkdamdaki mufassalcadır. 
Eseri basılmak üzere İkdama veren müverrih Ahmet Tevhit beydir. İnsan 
bir buna bir de Babinger’in eserine bakınca garpta bu türlü eserlere 
verilen emek ve kıymetin bizimkinden 10 değil, 103 misli fazla olduğunu 
derhal teslim ve tastik eder.

33 — Essai de bibliographie pour servir â Thistoire 
de 1’ Empire Ottomane

Osmanlı bankası administratörlerlerinden Duboyneau tarafından yapıl
masına başlanmış bunun ölümü üzerine Paris millî kütüphanesi ve Asya 
cemiyeti kütüphanesi memurlarından Fevret tarafından bastırılmıştır. Din 
ahlak ve âdetlerden bahis olan birinci fasikül 1911 de 17 X 25 eb’adında
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ve 84 sahifa olarak Pariste Ernest Leru tarafından bastırılmıştır. Bu fasi- 
külde 706 kitap vardır. Kitaplar müellif adlarına göre ve alfabe sırasile 
dizilmiştir. Eserdeki izahat Fransızcadır. İslâmî eserlerin adları latín 
harflerde yazılmakta Fransızca mukabil gösterilmektedir.

Örnek :
40 — Dourrı yekta. La perle intacte ou unique. Traité dogmatigue 

sur la religion musulmane selon le rite de l’imame Ahou Hanifâ. Cons
tantinople. 1243 Hegire in — 8

41 — Ibide. Boulaq, 1245 hegire. İn-4
42 — 2° edition. Ibid. — 4.

i — 34
Profesör M. Şemseddinin eseridir. 15 X 21 eb’adında 464 sahifa 

halinde 1340 da İstanbul Evkaf matbaasında basılmıştır. 158 İslâm tarih
çisi ile tarih kitabı hakkında izahat 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.

Babingerin eseri Osmanlı tarih ve müverrihleri hakkındaki boşluğu 
ne derece doldurmuşsa bu da İslâm tarih ve müverrihleri karşısındaki ihtiyacı
mızı hakkile tatmine çalışmıştır. Bununla beraber Babingerin eseri dere
cesinde metodik değildir. Meselâ sonuna onun gibi fihristler eklenmemiş 
olmakla beraber müverrihlerin başka eserleri hakkında da o kadar 
izahat vermemektedir.

35 — Die geschich tsschreiber der Osmanen 
und ihre Werke

Osmanlı tarih ve müverrihleri hakkında Franz Babingerin eseridir. 
18 X 26 eb’adında 477 sahifa halinde 192/ senesinde Layibzikte basıl
mıştır. Kitapta 376 Osmanlı tarihçisinin hal tercümesi ile eserleri hakkında 
izahat verilmektedir. Evvelâ tarihçinin hayatı mufassalca yazılmış 
sonra eserleri hakkında malûmat verilmiş ve en sonra da hal tercümesini 
ve eserlerini yazmak için baş vurulan mahezler gösterilmiştir. Sonuna 
birisi Osmanlı tarihçilerini, ötekisi Osmanlı tarihlerini ve üçüncüsü de 
eserde izahat arasında geçen adam ve memleket adlarını alfabe sırasile 
gösterir üç endeks eklenmiştir. Ve bir de hicrî ve malî senelerin milâdi 
mukabillerini gösterir cetvel konmuştur.
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Arap dilinin kamusunu yapan Firuz Abadî “Alınız dilinizi bir yaban
cıdan öğreniniz^ dediğini söylerler. Babinger de böyle mükemmel bir 
kitap yapmakla bize î “Alınız tarih ve müverrihlerinizi bir Almandan 
öğreniniz“ demiş oluyor.

36 — Les manuscrits persans historiques des bibliothèques 
de Stanbul.

İstanbul kütüphanelerinde bulunan Farsça yazma tarih kitapları fihristi
dir. Prağ Üniversitesi profesörlerinden müsteşrik Félix Taur tarafın
dan yapılmış ve Prağda çıkan (Arşiv Oryantal) da 1931 - 1932 sene
lerinde parça parça çıktıktan sonra az miktarda kitap şeklinde de basılmıştır. 
18 X 25 eb’adında 118 sahifadır. Beş kısma ayrılmış ve her kısma ait 
kitaplar o kısımda evvelâ müellif, sonra kitap ve daha sonra kütüphane 
adı itibarile gösterilmiştir. Kitap adları lâtin harf iledir. Kısımlar şunlardır:

1 — Umumî tarih, 2 — Muhammet, Ali ve Halifeler tarihi ile Kıssası 
enbiyalar, 3 — İran ve Maveraünnehir tarihi, 4 — Türk hükümetleri ve 
küçük Asya tarihleri 5 — Hint tarihleri. Fihristin sonuna:

A — Müelliflere B — Eserlere C — Tarih itibarile yazılmış el yazı
larına D — Kitapların bulundukları kütüphanelere dair olmak üzere 
dört de endeks eklenmiştir. Fihristte 555 Farsça tarih kitabı hakkında 
bibliyografik malûmat verilmektedir.

Cevdet; İstanbulun 34 kütüphanesinde 399 Farsça tarih kitabı bulun
duğunu söylendiği halde Taur 48 kütüphane tetkik ederek bu miktarı 
(555) e çıkarmaktadır.

Verilen malûmat; kitabın cildine, eb’adına, yazısına, tezhibine hatta yazıl
dığı mürekkebin nevine kadar uzatılmış, bazı yerlerde müellifin hayatına da 
temas edilmiş hele kitabın başı ile sonundan ibareler almak ciheti asla 
unutulmıyarak bu suretle cidden güzel ve İlmî bir eser vücude getirilmiştir. 
Bir kere bu Çekislovakyahnın kalkıp İstanbula gelerek burada böyle bir 
eser yazdığına bir de bizim tarih meraklılarınızın şimdiye kadar buna 
benzer bir şey yapamamış olduğuna bakıyorum da yüreklerim sızlıyor. Bu 
fihrist tarihçilerimiz , kitap meraklılarınız, hele tasnifcilermiz için bir örnek 
ve ibret lâvhası olmak lâzım gelir. Bir himmet sahibi şarklı yahut garplı 
alim daha çıkıp ta Arapça ve bir diğeri de Türkçe tarihlerin bu tarzda 
fihristini yapmış olsa hiç olmazsa İstanbul kütüphanelerindeki tarihlerin 
fihristi bitmiş olur. Bekleyelim!

Eserden örnek almıyacağım. Çünkü tarih fihristi için başlı başına yahut 
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baştan başa bir örnektir. Ancak bir fikir vermek için bir tek eser hak- 
kındaki izahatını haber vereceğim :

Mirhundun Ravzatüssafası hakkındaki izahat 9 sahifa tutmaktadır. 
İstanbul kütüphalerinde bu eserden 75 nüsha bulunduğunu bu fihristten 
öğrenmekteyiz,

37 — Orta zaman tarihi için kısa bir bibliyografya
Üniversite orta zaman garp tarihi doçenti Akdes Nimetin eseridir. 
16 x 24 eb adında 81 sahifadır. 1934 İstanbul - Burhaneddin Matbaası. 

Eser başlıca dört kısma ayrılarak :
l — Umumî kısım, 2 — Orta zaman Türk 3 — Orta zaman garp, 

4 — Bizans, umumî İslâv, Balkan yarım adası ve şarkî Avrupa diye 
dört parçaya ayrılmış ve tavsiye edilen eserler buralarda gösterilmiştir.

Esere ön söz olarak : «tarih sahasında çalışan talebeye bir kolaylık 
olmak üzere tertip ettiğim bu küçük bibliyografyaya proseminer ve seminer 
(erde çalışmanın esaslarını ihtiva eden bir mukaddeme ile başlamak 
istiyorum» diyerek bu mevzu etrafında talebeyi nurlandıracak çok iyi 
ve kısa yolları gösteren bir ve sonunda da tetkik kaynağı olan belli başlı 
kütüphaneler hakkında üç sahifalık kıymetli iki yazı vardır.

Eserde yalnız şark değil bilhassa garp kitapları ehmmiyetle kayıt vetes- 
bit edilmiştir. Mukaddemede görülen şu: «.. Her saha için muhtelif diller
de yazılan eserler gösterilmemiştir. Burada ancak belli, başlı kitaplar alınmış 
ve çalışmağa başlarken lâzım olan kitap isimleri ithal edilmiştir. Bu itibar
la biblografya tam olmaktan çok uzaktır ve tertip edilirken de burada 
mevzuubahis sahaların etraflı bibliyografyası değil talebeye ilk önce tavsiye 
edilecek kitapların girmesi gayesi takip olunmuştur. Bilhassa Türkiyede 
elde edilmesi mümkün olan kitaplar veya yakında kütüphanelermize geti
rileceği zannolunan eserler listeye ithal edilmiştir. Kitabın tertip, tasnif 
ve tab’ı bu cins eserlerin basımında Avrupada alelûmum kullanılan 
esaslar üzerinde yapılmıştır. Ayrı ayrı sahalar içersindeki isimler alfabe 
sırası ile tertip edildiğinden sonunda bir endeksin yapılması fuzulî 
görülmüştür.» sözlerde tafsilât vermeğe lüzum göstermiyecek kadar 
kendisini anlatmıştır. Üniversitenin öteki profesörleri veya doçentleri de 
kendi şubelerine dair bu türlü fihristler yapsalar talebe ne kadar 
istifade ve vakıttan nekadar tasarruf eder, örnek:

Ahmet Âşık paşa zadenin eseri : 15 inci asır Osmanlı devleti tarihi 
için en mühim bir kaynak mahiyetindedir. 1400 senelerinde dünyaya gelen 
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ve bu asrın sonlarına kadar yaşamış olduğu malûm olan Ahmet Aşıkpaşa 
zadenin Menakıbı yahut Tevarihi Ali Osman jT ismile

maruf eseri bilhassa müellifin yaşadığı devir için ilk me’haz mahiyetindedir.

O, eserini 80 yaşını geçtikten sonra kaleme almış olsa gerektir. 
Aşık paşa zadenin kendisinden sonra tarih yazanlar üzerine büyük tesiri 
görülmektedir. Herkes onun eserinden bol bol istifade etmiştir.

Yazma nüshalarının başlıcaları: İstanbul (Topkapı müze kütüphanesin
de) Derstende, Upsalada, Romada, (Vatikanda) 1. H. Mortman’ın nüshası 
lab’ıî Âlî Bey tarafından İstanbul 1332.

Fr. Giese, die altosmanische chronik des Aşık paşazde. Leipzig. 1929. 
Giese neşrinin tenikidi :

P. Wittek, oriental • literaturzeitung. 1931. (687 — 708).

38 — Les manuscrits orientaux illustrées de la 
bibliothèque de l’Université de Stanboul

Üniversite kitap sarayı müdürü Fehmi Ethem ve Fransız eski eserler 
enstitüsü azasından İvan Mchonkin in eseridir. Üniversite kütüphanesinde 
bulunan resimli yazma eserleri anlatır.

22 X 26 eb’adında 57 sahifa ve 32 fotoğraftan ibaret ilk fasikülü 
İstanbuldaki Fransız eski eserler enstitüsü hesabına 1933 de Pariste 
basılmıştır.

A — Aslan Türk olan yazmalar, B — Aslan İranlı olan yazmalar, 
C — Aslan Mısırlı olan yazmalar D — Türk • İranlı karışık yazmalar 
E — Aslan Hintli olan yazmalar olmak üzere kitap beş kısma ve bu beş 
kısım 32 bende ayrılmıştır.

Sonunda birisi alfabe sırasile kitaplara ötekisi alfabe sırasile adam 
ve şehir adlarına mahsus iki endeks vardır. Her kitap hakkında yazı, 
tezhip, resim bakımlarından hülâsa ilim ve san’at itibarile cidden doyu
rucu malûmat verilmiştir.

Kıymetli ve resimli kitaplar hakkında nasıl malûmat toplamak ve 
verilmek lâzım geleceğini bu iki müdekkikin eseri bize göstermektedir.

39 — Arabische übersetzungen griechischer ârzte 

in Stambııl bibliotheken
İstanbul kütüphanelerinde bulunan eski Yurancadan Arapçaya 

terceme edilmiş tıp kitaplarına dair fihristir.
18 X 26 eb’adında 48 sahifa tutar. Alman müsteşriklerinden doktor

30
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Helmut Ritter ve Rışart Walzer taraflarından tertip edilip 1934 de Berlin
de neşrolunmuştur. Arapça kitap adları Lâtin ve Yunanca kitap adları 
Rum harflerde gösterilmiştir.

Garp müsteşriklerinin bizim kütüphanelerimizden ne türlü istifade 
ettiklerini ve nelere dikkat gözünü diktiklerini ibretle gösterecek ve bizi 
gayrete getirecek bir eserdir.

40 — Fuat köprülünün yazılan için bir bibliyografya

Değerli muharrir ve alimimizin 1913 ten 1934 senesi sonuna kadar 
neşretmiş olduğu 288 parça kitap, risale ve makalelerden bahistir 1935 - 
Burhaneddin matbaası 16 X 24 eb’adında 19 sahifa, mürettibi Şerif 
Hulûsi Saymandır.

Bu risalenin Fuat Köprülünün bütün kitap ve makalelerini ihtiva et

mediğini 14 Ağustos 1922 tarihli İkdamda çıkan adındaki
makalenin burada görülmemesinden anladım. Belki daha başka eksikler 
de vardır.

Bununla beraber dilimizde yalnız bir adamın eserleri ve yazdan için 
yapılmış bir fihrist olmak itibarile başkaca bir hususî kıymeti olmak 
lâzım gelir.

Şerif Hulûsi Saymanın himmetinden Türkiyedeki hususî kütüphanelerin 
en zenginlerinden birisi olan Fuat Köprülü kütüphanesi fihristini yapma
sını ve bastırmasını beklemek ilim aleminin ve kitap meraklılarının hakkıdır.

Eserin tertibi sene üzerine olmakla beraber baş tarafına bir endeks 
konularak bunda:

1 — Oryantalizm 2 — Türk medenî ve içtimai tarihi 3 — Türk 
edebiyatı tarihi 4 — Edebî tenkit 5 — Türk lisanı tarihi 6 — Türk 
dini tarihi 7 — Türk san’at ve musikisi tarihi 8 — Türk Hukuk ve İk
tisadî tarihi 9 — Türk siyasî tarihi ve antolojisi 10 — Bibliyografi, 
biyoğrafi, nekroloji diye on parçaya ayrılarak bu mevzulara dair kitaplar 
risaleler ve makaleler eserin hangi sahifasında geçmiş ise numaraları 
karşılarında gösterilmiştir. Şu tertipten bir faide daha hasıl oluyor ki o 
da bu değerli profesörün en ziyade 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 
işaret edilmiştir.
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Bu risale bizde üniversite profesörü olupta çalışanları ve çalışmayanları 
gösteren mükemmel bir aynadır. Buna mukabil eski darülfünun da senelerce 
profesörlük ettikleri halde tek bir eser hatta makale yazmayan müderris
ler bulunduğunu işidirdik.

— 41
Şarkta ve garpta neşredilmiş olan en meşhur Arapça kitaplardan 

bahseder Edvart Fendik tarafından tertip ve Mehmet Ali Beblâvi tara
fından tashih ve ilâveler yapılarak 1313 (1896) da Mısırda basılmıştır.

16 X 24 eb’adında 680 sahifadır. Tab’ında bir çok yanlışlar • hele 
türkçe adlarda - görüldüğü gibi tertibini ve münderecatınıda bibliyograflar 
beğenmezler. Serkis camiüttesanifülhadise mukaddemesinde bu eser hak- 
kmdaki fikrini şöyle anlatır :

_/ ^UAl c.*¿¿Ul

ÂAjJallj a j kJllVl âaDI

<>II

Bazı yerlerde müellif adını ve kısaca hal 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 havi olmak üzere alfabe sıraile iki fihrist ilâve etmiştir, 
örnek :
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iJLıi — 42

Şamdaki Zahiriye kütüphanesinin fihristidir. 1299 da basılmıştır.
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Tunusta Sadikiye kütüphanesi fihristidir. 1292 de Tunusta basılmıştır.

û—‘j^İ --  44
Kudüste Rum Ortodoknsları kilisesi kütüphanesinde bulunan Arapça 

kitapların fihristidir. 1901 de Kudüste basılmıştır.

A
Şam ve havalisindeki kütüphanelerin fihristidir. Mürettibi Habibüjzey- 

yattır. 1902 de 246 sahifa olarak Matbaatülmaarifte basılmıştır.
Zahiriye kütüphanesindeki kitapların bir çoğundan bu fihriste de 

bahsedilmektedir.

^*iı — 4G
Uzun müddet Türkiyede Osmanlı Bankası müdürlüklerinde bulunmuş 

ve tekaüt olduktan sonra Mısıra çekilip orada bir matbaa ve birde kütüp
hane açarak kitapçılığa başlamış olan Şamlı Yusuf Elyan Serkisin eseridir.

25 X 32 Eb adında çift sütun üzerine 2024 sahifası metin ve 170 
sahifası kitapların alfabe sırasile fihristi olmak üzere cem’an 2194 sahifa- 
lık her iki manasile büyük bir eserdir. Matbaacılığın icadından ve arap 
harfile kitap basıldığı tarihten 1919 senesi sonuna gelinceye kadar şarkta 
garpta Arap dilile ne kadar kitap basılmış ise onların hemen kâffesini 
cem ve ihtiva etmektedir. Kitapta evvelâ müellif veya mütercimin hal 
tercemesi kısaca anlatılmakta, sonra kaç essri basılmış ise sırasile gösteril
mektedir. Bahsettiği eser kaç defa basılmış ise her birisi basılış tarihi 
sahifası ve matbaası gösterilmek suretile kaydolunmuştur ve bu meyanda 
o eser herhangi garp lisanlarından birisine terceme edilmişse oda göste
rilmiştir. Müellif ve mütercimlerin adında alfabe sırası gözetilmekle beraber 
eserler gelişi güzel yazılmış fakat sonunda eserin ihtiva ettiği bütün 
kitaplar alfabe sırasına alınarak hangi sahifada geçtiği gösterilmiştir. 
Şu halde bu kitapta her hangi bir eseri bulabilmek için müellifin soy 
adı bilinirse ona, kitabın adı bilinirse bu cetvele bakılarak onun hakkında 
kolaylıkla malûmat elde edilebilir.

Eser; Mısırda zengin bir kütüphaneye malik olan ve kütüphanesini müret- 
tibin istifadesine terktmiş bulunan Ahmet Timur paşaya ithaf edilmiştir.
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Serkisin bu eserle Arap ve İslâm kültürüne ve umumiyetle ilim alemi
ne yapmış olduğu büyük hizmeti hakkile eda edecek tabir bulmaktan 
acizim. Ne olurdu böyle bir Serkis türklerden, birde kanlılardan çıkıp 
bu iki dildeki basma kitapları bu tarzda cem, tertip ve neşretseydi. İşte 
o zaman şarkın üç büyük dilinde arap harfile basılmış bütün kitaplar 
hakkında doğru malûmat alabilirdik. Ne yazık ki bundan mahrumuz!

Örnek:
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Bundan sonra tak vimüttevarih ve mizanülhakda hayatı hakkında ken
disinin verdiği bazı izahatı naklettikten ve keşfüzzununu Mısırda bastıran 
Cemil bey elâzimin mukaddemede yazdığı bazı fıkralarını kaydettikten 
sonra keşfizzununu şöyle anlatır:
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Bundan sonra yine eser ve zeyilleri hakkında üzünce izahat verilmektedir, 

bilinen şeyler olduğu için buraya almadım.

j:uj>b ojz-aı j'-jıjıu^ı^b - 47
Bombaydaki darülkütübülarabiyenin fihristidir. Kitap satışı için tertip 

olunmuştur. Mürettibi î J dır.
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15 X 20 Eb’adında 300 sahile olarak 1922 de Mısırda basılmıştır. 
Dünyanın neresinde arap harfile ve Arap, Türk, Farisî ve ordu dillerile 
ne kadar kitap bastırılmışsa onları haber vermekte ve herhangi bir mevzu 
hakkında Mısırın Istanbulun, İranın, Hindin vesairenin bastığı kitapları 
ayrı ayrı göstermektedir. Hususî kütüphane fihristi olmakla beraber umumî 
fihristler arasında tetkik edilmeğe değer. Bir çok yazma kitapların basıl
mış olduğunu ancak bu fihristen öğreniyoruz. Basılan arapça eserleri Ser- 
kisin fihristi bir dereceye kadar bildirmektedir. Farisî eserler için de bu 
fihrist oldukça işe yarar.

c/jp — 4 8
Papalığın makarri olan Vatikan kütüphanesinde 40000 cilt Arap ve İslâm 

asarı bulunduğu işidiliyorduk. Bu kadarı mübalâğa bile olsa yine bir hayli 
İslâm eseri bulunmak icabeder. Çünki vaktile İspanyadan ve Akdeniz 
adalarında 7 asır kadar hüküm sürmüş olan İslâmlarla en sıkı temasta 
bulunanlardan biriside Papalık idi. Hattâ Endülüste İslâm kültürü ile ye
tişenlerden papalık makamına çıkanlar bile vardı. İşte bu noktadan Vati
kan kütüphanesinde birçok eski İslâm eseri bulunmak icabeder.

Son senelerde bu meşhur kütüphanenin Arap ve İslâm eserlerinin 
fihristinin tanzimine başlanmış, ilk cildi 1924 senesinde Romada basılmıştır.

Mürettibi Vatikan kütüphanesi müdürü rahip Bensuvandır. Bu ciltte 
275 kitap vardır.

<5 ji*^ — 49
Müsteşriklerden İsa İskender Maluftan satın alınmış olan kitapların 

fihristidir’ 1926 da Berutta matbaayı Edebiyede basılmıştır. Türkçe, 
Arapça, Farsça, Süryanice, Yunanca 500 yazma kitap hakkında bibloğra- 
fik izahat verilmektedir.

50 — Catalogue raisonné des manuscrits de la bibliothèque 
orientale de lunuversité St joseph

Beruttaki Senjozef darülfünunun yazma eserler katalogudur. 1921 den 
1927 senesine kadar beş cüzü çıkmıştır. Ve 365 sayfa tutar. Beş cüzüde 
467 kitap bulunmaktadır Kitap adları Arap harfile ve izahat Fransızca- 
dır. Mutat olan tarzdadır. Her cüzünün sonunda o cüzdeki kitapların 
adları Arap harfile ve Arap Alfabesile münderiç isede müellif adları 
için ayrıca endekş konmamıştır.

Mucemül matbuatülarabiye velmarrebenin zeylidir. 22x15 ebadındadır.
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Fakat mucem tertibinde değildir. Şimdiye kadar iki cüzü çıkmıştı. 
Birinci cüzü 1920 den 1926 ya kadar ve ikinci cüzü 1927 senesinde ba* 
sılan kitapları ihtiva eder. 1928 den sonrası neşredilmemiştir.

Birinci cüzdeki kitaplar şu suretle 11 kısımda gösterilmiştir, 

.i.il 

.
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124 Sahifası kitaplara 38 sahifası müellif ve mütercimlerin alfabe 
sırasile ismine mahsus olunmak üzere 162 sahifadır. Bu cüzde 1207 kitap 
vardır. İkinci cüzü 60 sahifadır ve bundada 394 kitap bulunmaktadır.

Şiî müelliflerin eserlerinden bahis olarak dördüncü asırda 

tarafından yazılmış ve Hintdeki Asya cemiyeti 
tarafından 1330 (1914) de bastırılmıştır.

Istanbulda toplanan üçüncü dil kurultayına Ingilterden murahhas olarak 
gelen Sir Denisson Rosun bu fihristin basılışında himmeti dokunduğu mu- 
kaddemede verilen izahattan anlaşıliyor.

16 X 24 ebadında 607 sayfadır Inünnedimin fihristini andırır. 3414 ki

tap hakkında izahat verir.

Kitapların kaydında ve izahında alfabe sırasını takibetmiş, müelliflerini 
kısaca anlatmıştır. Eserin sonunda başkaca endekş yoktur.

- 53
Hicretin beşinci asrı ricalinden X1 n’n $’* kitaplarını ve
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müelliflerini göstermek üzere yazdığı fihristir. 1271 (1853) de Kalkü- 

tada Hint Asya cemiyeti tarafından adındaki kitapla bir arada
bastırılmıştır. 16 X 24j ebadında 383 sayfadır. Gerek bu, gerek bundan 
evelki fihrist pek eski ve ancak kitabiyat maraklılarını alâkadar edeceği 
için her ikisindende örnek almağa lüzum görmiyorum.

J* _ 54
İran millet meclisi kütüphanesinedeki kitapların fihristidir. Mürettibi 

jLa:cl dır. 15 X 22 ebadında iki cilttir. Birinci cildi 1344 (1928)
de ikinci cildi 1339 (1933) de Tahranda meclis matbaasında 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 kitaplar
la müellif ve mütereccimlerin adları alfabe sırasile gösterilmiştir. İkinci cil
din mukaddimesinde meclis kütüphanesinde 11,000 kitap bulunduğu ve bun
ların 788 nin yazma olduğu tasrih edilmesine göre basmaların fihristide 
ayrıca ve tedricen basılacak dimektir. İkinci cilt birinciden ziyade bibli- 

yoğrafya kavaidine uygundur.
örnek :
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İarnm en meşhur kütüphanelerinden birisi olan Meşhed kütüphanesi

nin fihristidir. 31 X 20 ebadında ve 3 ciltde 583 sayfadır. 1340 senesin
de Nevbahar matbaasında basılmıştır. Kitap adları 36 puntu, izahat 16 
puntu ile basılmıştır. Tertibi bam başka bir şekildedir ve karışıktır. Ba
sılışı iyi değildir. Hattâ sayfa numaraları bile konulmamıştır. Bununlabera- 



- 473 —

ber bu fihristin bu şekilde basılışı bile ilim alemi için büyük bir kazançtır. 
Bütün fihristler gibi bundada kitaplar ilimlere göre ayrılmış, fakat yazma 
eserler ayrı ve basmaları ayrı gösterilmiş, bununla berbaer alfabe sırası göze- 
tilmiştir. Yalnız ne kitapların nede müellif veya mütercimlerin adları alfa
be sırasile bir yere toplanmamış olduğu için bu 583 sayfalık kitapta 
kaç eser bulunduğu sayılmadan anlaşılamamıştır.

Fihristin Rıza Şah Pehlevinin emrile yapıldığı ve basıldığı ilk sayfasın
da gösterilmektedir. Yazma ve basma İran eserleri hakkında malumat 
verecek belli başlı eserlerden birisidir. Başında reisi kitaphanei asitaneyi 
mukaddese jkijl nın kitaphanenin tarihi ile fihristin tertibi hakkında bir 
mukaddemesi vardır.

Örnek :

¿•J* _ ol jT jl b jC*
W*© »t» jLI ıZb*I.¿Jl" JL jl* «.d» JL I

— 56
Tahrandaki umumî kütüphanenin fihristidir. 22X15 ebadında iki cilt- 

dir. Meclis kütüphanesi fihristini andırır. Mürettibi 3 J dır. 
1935 de Tahranda matbaai Mihirde basılmıştır. Birinci ciltde 170 
İkincide 179 ki ceman 348 yazma ve fotoğrafla istinsah edilmiş 
kitap vardır. Her iki cildin sonunda kitap adlarile müellif ve mütercim 
adları alfabe sırasile gösterilmiş ve fazla olarak fihristin tertibinde ken
dilerinden istifade edilen ve derunlarında Farsça eser bulunan dünyanın 
31 meşhur kütüphanesile yine fihrist için müracaat edilen 54 adet kitap 
ve fihrist adı gösterilmiştir. Kütüphane adları arasında İstanbulun yalnız 
Halet efendi, Beşir ağa, Murat Molla kütüphanelerinin fihristi gösteril
mektedir. Halbuki istanbulun bunlardan çok zengin daha elli, altmış kü
tüphanesi vardır. Anlaşılan mürettibin elinde yalnız bu üç kütüphannnin 
fihristi varmış.

örnek :

jUıLL fi*» J j
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Iranda Türkiyede ve bilhassa Istanbuldakiler derecesinde zengin ve 
çok kütüphane olmadığını işitirdik. Bu fihristte onu göstermektedir. Fih’ 
riste koca Iranda belli başlı dokuz umumî kütüphane olduğunu öğreniyoruz.

Onlarda şunlardır :
4 ,1^115^ t ( öb^*

A’lii’Uy' fÂJjJı ••>br*
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57 — Catalgue of the arabe and persian books and mamıscripte

Kalküta ve Bingaledeki Asya cemiyeti kütüphanesinin Arapça, Farsça, 
yazma eserleri fihristidir. Arapça kitaplar, 2 Farsçalar, 3 ve zeyilleri 
2 ki ceman 7 fasikül tutar, zeyillerde o derece kitaplarda vardır. 26x33 
eb’adındadırlar. Arapçaları 1895—1890; Farsçalan 1899—1904 ve zeyille
ri 1910 — 1903 senelerinde bzsılmiştır. Arapçalar 153; Farsçalar 200 ve 
zeyiller 122 sayfa tutar. Arapça ve Farsça fihristleri j ly lj^
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J¿ ve zeyilleri Sir Denisson Ros yapmıştır. Arapça ve Farsça 
fihristlerde kitap ve müellif adları Arap harfile ve alfabe sırasile göste
rilmiş fakat altlarına lâtin harfilede okunuş tarzları yazılmıştır. Zeyillerde 
kitap ve müellif adları kâmilen lâtin harfiledir ve her üç fihristte kitaplar 
cetvel halinde gösterilmiştir: cetvel başlıkları sıra ile şunlardır!
* *-h b b <*b ^b

. >1^*) *
Fihristlerin sonunda mündericat, kitap ve müellif adlarını ayrıca gös

terir üçer endeks vardır. Arapça fihristlerde 1310 Farsçada 1529 ve 
zeyillerde 1646 ki ceman 4485 yazma ve basma kitap hakkında bibliyog

rafik malumat verilmektedir.

-tr— 58
Alfabe, yazı, kitap ve kütüphaneler hakkında dilimizde ilk defa malû

mat veren bir eserdir. Necip Asımındır.
13 X 17 Eb’adında 210 sahifa olarak 1311 de Istanbulda basılmıştır.
Şu fasılları ihtiva etmektedir!
Kitap, yazı, alfabe, erkam, kalem, kurşun kalemi, çakı - kalemtraş, 

hokka, yazma eserler, hüsnühat ve hattatlar, unvanı kütüp, kitap meraklı
ları, mühibbanı kütüp, mecanini kütüp, takadimei asar, kütüphane, 
kıraati umumiye, hafazı kütüp, ilmi esamii kütüp, kitapçılık, kitap 
falcılığı, kütübü memnua, ihrakı kütüp, kitaplar ne yolda telif edilir? 
Terceme, ihtisarı kütüp, hangi kitapları okumalı? kitaplara mükâfat, 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.

/b --  59
Kitabın adı maksat ve gayesini göstermektedir, tertip eden Celâl Esattır.
17 X 24 eb’adında 74 sahifa halinde 1340 senesinde Matbaai Amirede 

basılmıştır.
Not tutmak usulü, notların tasnifi, kütüphaneler ve eşyaları ile kitâp- 

ların tasnifi bahislerini havidir.
Mukaddemesinde bizdeki not alma yahut almama tarzlarile kütüphane 

ve kitapçı dükkânlarının karışıklık ve perişanlığı hakkında dikkate değer 
malûmat verilmekte ve kitapta da bunların en son asrî usullere göre 
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tanzimi, tertibi ve İslahı şekilleri gösterilmektedir. Bu mukaddemeyi 
kitabımız için faideli görerek aynen alıyorum :

«Tetebbu, telif veya tahsil ile meşgul olanların tetkikatı İlmiyelerinden 
bihakkın istifade edebilmeleri, okudukları kitaplardan not tutmak yani 
haşiye suretinde hülâsalar zaptederek bunları aranıldığı vakit kolay 
bulunabilecek veçhile tasnif etmekle kabil olur.

Not, hafızanın vazifesini teshil eder ve tetebbü için lâzımgelen zamanı 
kısaltır. Bu itibarla not ve tasnif; tahsil, tetebbü veya telif manivelası 
hükmündedir.

Dekart usul ve tasniften bahsederken pek doğru olarak demiştir ki : 
«Elinde manivela olan bir çocuk (Hergül) den daha kuvvetlidir.» Tasnif 
olunmuş notlara malik bir müdekkik veya müellif kendisinden daha 
muktedir fakat yalnız hafızasına müracaat eden bir âlimden daha mukte
dirdir. Avrupadaki müellif ve âlimlerin, ömrü beşer kifayet etmiyecek 
derecedeki tetkikat ve eserleri ancak usul sayesinde vücuda gelmiştir. 
Dostlarımdan bazılarını bilirim, her şeye dair not almak âdetleridir. Bu 
notlarlarla defterler doldururlar. Fakat o defterlerin her sahifasında a 
kadar muhtelif mebahise ait notlar bulunur ki lüzumu olduğu vakit o 
sahifeyi, hattâ bazan perişan evrak içinde notları havi olan o defteri bile 
bulmak mümkün olmaz. Hiç şüphe yok ki tasnif olunmıyan notların 
vücudile ademi vücudu hemen müsavi gibidir.

Kütüphaneler için de böyledir. Nice mühim asarı cami kütüphaneleriniz 
var ki bugün istifade kabil olmuyor. Çünkü fihristleri usul üzere mürettep 
değildir. Lüzumu olan bir kitabı veya bir bahsi aramak için senelerce 
vakit kaybetmek lâzımgeliyor. Tanzim ve tasnif enilmemiş bir kütüphane
nin de vücudile ademi vücudu müsavidir.

Çarşı içinde bildiğim bir sahaf 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 cevaptır. Kaç defalar o tozlu kitaplar yanında oturarak kim bilir 
aradığım mebahise ait ne mühim şeyler var diye bakardım. Fakat onlar» 
bulmak bir iki aya vabeste. Kitap orada durur, siz hasretle bakarsınız, 
kavuşmak nasip olmaz. Her şey tesadüfe bağlıdır. Avrupanm müstamel 
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veya yeni kitap satan en küçük dükkânlarında bile aranılan kitabin 
dükkânında mevcut olup olmadığını kitapçı, fişlere bakarak size bir 
dakikada söyliyebilir.

Umumî kütüphanelar de öyledir. Tetebbrü arzu edilen herhangi bir 
ilim ve mesele hakkında, hattâ eserlerin ve müellifin ismi dahi malûm 
olmasa aranılan asarı derhal bulmak kabildir. Binaenaleyh gerek not 
tutmakta ve gerek kütüphane tanziminde usul ve tasnif en birinci şarttır. 
Bir zamanlar memaliki garbiyede dahi perişanlığa âlimliğin icabatından 
gibi bakılırdı, karma karışıklık kadar derin ve müphem görünmek istenirdi 
Fakat o zamanlardan uzağız, bugün intizam ve usul her şubede muvaffa
kiyetin en büyük âmillerinden biri olmuştur. Zaman, para ve kuvvettir. 
Zamanı kazanan tasnif ve usul de bir kuvvet ve servettir. Binaenaleyh 
sahai ilimde pek mühim bir mevki işgal eden tasnif meselesine ve bunun 
esaslarına dair biraz malûmat vermeği faydalı görüyoruz.»

— 60
Macar Millî müzesi müdürü ve halk kütüphaneleri mütehassısı Pol 

Gubaş tarafından tertip edilmiş ve Ahmet Saffet tarafından dilimize 
çevrilmiştir.

17 X 24 Eb’adında 191 sahifa olarak Maarif vekâleti tarafından 
1926 da Matbaai Amirede bastırılmıştır.

Kitabın baş tarafına konmuş olan Hâmid Zübeyirin bir yazısında bizde 
eski ve yeni kütüphanelerle onların tasnifi ve tanzimi usulleri hakkında 
izahat verilmektedir.

Mütehassıs bu kitapta kütüphanelerin hususiyetine, kitapların adedine 
ve okuyucuların nev’ine göre muhtelif tasnif usulleri göstermektedir.

Türkiyenin her tarafında halk için kütüphaneler açmak mecburiyetinde 
olduğumuz için bu kitaptan ve bahsettiği usullerden ohususta çok istifade 
edebiliriz.

61 — Tarihi medeniytte kütüphaneler
Muallimlerden Balcı zade Tahir Hariminin eseridir. 15 X 22 Eb’adın- 

571 sahifa olarak 1931 senesinde Balıkesir de basılmıştır.
Eser ilk önce üç cilt olarak daha büyük tutulmuş iken basım zorluğu dolayı- 

sile küçültülmüştür. Ve birincisi İbranilere kadar eski şark kavimlerini; İkincisi 
Ibranileri, üçüncüsü İslâm devrini göstermek üzere bir tek ciltde üç kısım 
olarak çıkarılmıştır. Müellif eseri yazmak hususunda çektiği müşkilâtı 
şöyle anlatır!
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«Bu mevzuda memleketimizde intişar etmiş hiç bir eser yoktur. Bunun 
daha mükemmeli şark ve garp hazaini irfanı uzun seneler gözden geçi
rildikten sonra yazılabilir. Biz bu kitabı yazarken uğradığımız müşkilâtı 
tarif edemeyiz. Senelerdenberi tozlar altında kalmış kitapları kütüphaneleri
mizde ararken tetkikatımızın gittikçe çetinleştiğini görüyorduk. Binlerce 
sahifalık eserleri okuduğumuz halde mevzuumuza temas eden belki on 
satırlık yazıya bile güç tesadüf ettik. Elimizde me’haz için müstakil hiç 
bir eser yoktu.

Eser daha ziyade şark menbalarına göre yazılmış ve bu men- 
baları araştırmakta profesör Şerefüddin müellife yardım etmiş olduğu 
gibi garp ma’hazlerinden istifade hususunda da Hilmi ziyanın yardımını 
görmüştür. Hiç şüphe yokki bu mevzuda yazılmış en faideli eserlerdendir. 
Ancak şark menbalarında görülen malûmat aynen ve tabiî mübaleğalı 
şekilde alınmış olduğu gibi bu güne ait ve tahkiki mümkün olan cihet
lerde yine tetkiksiz olarak kitaba geçirilmiştir.

Meselâ ötedenberi Bağdatta, Endülüste, Iskenderiyede... ilâh yüzbin- 
lerce hatta milyonlarca cilt kitabı mavi 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 senedenberi ancak 
4,000,000 küsur kitabı güç tedarik edebilmişler iken eski zamanlarda meselâ 
Endülüste yüzbinlerce hatta milyonlarca kitabı bulunan kütüphanelerden bah
sedilirdi. Tahir Haremi de aynı yanlış yoldan gitmiştir. Bunu uzun 
uzadıya misallerle izaha eserin hacmi ve mevzuu müsait olmadığından 
yalnız iki misal vermekle iktifa edeceğim :

Birisi Trabulus şamda 3,000,000 diğeri Istanbulda Süleymaniyede 
1,500,000 ciltlik kütüphane göstermesidir. Trabulus Şamdakinin şimdi tahkiki 
mümkün değilsede Süleymaniyedeki kütüphanenin hakiki sayısını öğrenebiliriz.

İstanbul Maarif Müdürlüğünün 1936 da neşretmiş olduğu okullar 
kılavuzunun 79 uncu sahifasında bu kütüphanede ancak 34668 kitap olduğu 
gösterilmesine nazaran «tarihi medeniyette kütüphaneler» kitabının müba- 
leğa derecesini bununla öğrenmiş ve ölçmüş oluruz.

Bu bakımdan Kahiredeki kütüphane için gösterdiği 1,200,000 ciltte de 
mübaleğa vardır. Bu mübaleğalı rakkamlar; garbın tenkit ve tetkik 
usulünü çok iyi bilen yukarıda adları geçen değerli yardımcı profe
sörlerin de gözünden kaçmış olacak.
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d,/ — 62
Kitap ve kütüphanelerden bahsederken memleketimizde kitap basılan 

yerlerin yani matbaaların tarihini ihmal etmek doğru olamazdı. Bu mevzu 
etrafında Selim Nüzhet 1928 de yani arap harfi bırakıldığı senenin 
sonunda 14 X 20 eb’adında 92 sahifası metin ve 36 sahifası vesaik kısmı 
olmak üzere 128 sahifalık bir eser neşretmiştir.

Bu eserde biz de matbaanın ilk tatbik edildiği 1729 dan sonra bilhassa 
İbrahim müteferrika tarafından bastırılmış olan eserler ve açılan matbaa
lar hakkında izahat verilmekte ve sonunda vesika addettiği şeylerin de 
fotoğrafları bulunmaktadır. Bu eser Türk matbaacılığının 200 üncü yıl 
dönümünde ve o vesile ile çıkmıştır,

Ciddî ve esaslı tetkikata dayanır ve okunmağa değer bir eserdir. 
İbrahim müteferrikanın bastırmış olduğu eserlerin tam bir listesi bu 
kitaptadır.

Fransız sefarethanesindeki matbaa ile Üsküdar ve Mühendishane mat
baalarının ve daha sonra Matbaai Amirenin basmış oldnğu kitapların hiç 
olmazsa frenklerin bu işi yapmağa başlamış olduklar 1284 senesinden ev- 
basılmış olanlarının fihristlerini yapıp neşretmesini de Selim Nüzhetin 
himmetinden bekleriz. O; bunu yapabilir ve malzemesi de hazırdır sanırım.

63 — Türk gazeteciliği
İstanbulda Fransa sefarethanesinde (1797) Sonra Mısırda (1824) daha 

sonra İzmirde (1824) ve en sonrada İstanbulda (1831) ilk defa çık
mağa başlayan gazete ve mecmualardan başlayarak son zamanlara kadar 
çıkanlar hakkında izahat verir. 14 X 19 eb’adında 92 sahifası metin ve 
68 sahifası vesika ki cem’an 160 sahifa halinde Selim Nüzhetı tarafın
dan tertip ve 1931 de Devlet Matbaasında tabettirilmiştir.

Vesika kısmında en meşhur gazete ve mecmuaların ilk sahifalarının 
fotoğrafları bulundurulmaktadır. Selim Nüzhet 1831 den arap harfinin 
terki tarihi olan 1928 senesi sonuna kadar istanbulda çıkmış olan ga
zete ve mecmuaların listesini de yine kendi eseri olan 1933 senesi 
matbuat almanağında bir cetvel halinde neşretmiştir. Bu listeye göre bu 
müddet zarfında Türkiyede muhtelif dillerde 1457 gazete ve mecmua 
çıkmıştır. Bunun 230 u 1908 inkılâbından önce ve 1227 si sonra çıkmıştır.

Selim Nüzhetin topladığı kollegsiyon yalnız İsthnbulda çıkan gazete 
ve mecmualara dairdir. Halbuki İstanbuldan başaka Türkiye şehir ve 
kasabalarile Türkiye harıcıdda meselâ Mısırda, Avrupada, Kafkasyada, 
Rusyada hülâsa bütüd dünyada çıkan Türkçe gazete ve mecmuaları da 
toplamak ve istatistikıni yapmak elzemdir. Bu işin tekniğini iyi kavramış 
olan Selim Nüzhetin himmetinden bu da beklenir.

Selim Nüzhet Istanbuldaki gazetelerin hiç olmazsa ilk nüshalarını 
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yahut ilk ciltlerini bulmuş ve bunlardan yapmış olduğu kolleksiyonu Tür- 
kiyede gazeteciliğin 100 uncu yıl dönümü dolayisile Galatasaray lisesi 
salonunda halka teşhir etmişti. Öteki kolleksiyonu ikmale ve teşhirede 
muvaffakiyetini dilerim.

— 64
Üniversite kitapsarayi direktörü Fehmi Ethemin eseridir.
İstanbul kütüphanelerinde çalışan hafızı kütüplere ders olarak verilen 

takrirlerdir. 1341 de Darülfünun Matbaasında 280 sahifa halinde taş 
basma olarak basılmıştır.

Fehmi Ethem, kütüphaneciliği garpta öğrenmiş, bu gün de İstanbu- 
lun en zengin kütüphanelerinden birisinin başında bulunmuş bir mütehassıs 
olduğu için eserinin kitap ve kütüphane işlerde uğraşanlara ne derece 
kıymetli bir rehber olacağını söylemeğe lüzum görmüyorum. Ve bundan 
dolayıdır ki alâkadarları okumaya teşvik için münderecatını göstermiyorum.

— 65
Buda Fehmi Ethemin eseridir ve yine İstanbul kütüphaneleri hafızı 

kütüplerine verilen derslerin zaptolunan tarirlerinden ibarettir. 1341 de 
166 sayfa halinde Darülfünün matbaasında taş basma olarak basılmıştır.

Adı münderecatını göstermekte ve kütüphanecilik adındaki eseri 
tamamlamaktadır.

Benim kanaatıma göre tasnifi aşarı memleketimizde kolay tatbik edilecek 
bir usul olmadığı için bunun üzerinde fazlaca durmıyorum.

66
Fehmi Ethemin hafızı kütüplere verdiği konfransların üçüncü kitabıdır. 

Ötekilerden sonraya kalmakla beraber onların mukaddemesi mahiyetin
dedir ve kitabiyat hakkında umumî mütalaaları havidir. Bunun da 1341 de 
basılmasına başlanmış isede basma işi 48 sayfada kalmıştır.

Münderecatı : Kitaplar, kitabı teşkil eden anasır, kitabın tarihi, tabaat, 
telif, tab ve kitapçılık, matbu kitabın fizyolojik şeraiti, kıraat ve kariler 
gibi bahislerden ibarettir.

Bu eserin tamamlanmamış olması kitap maraklıları ve kütüphane me
murları için bir ziyadır.

♦ * *
Fihristlerden ve kütüphanelere dair eserlerden bahsolunurken tasnif 

usullerine 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 Osmaa Erkin
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Yerinde bir izah

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 mek
tubu aynen neşrediyorum :

öliimü 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 eyi 

bilenlerin yazacakları tetkik ve tetebbülerle hatıralarının bulundurulması,
II — Cevdet’in basılmış ve basılmamış eserlarinin. makalelerinin, mühim rapor 

ve lâyihalarının adlarile tahlilleri :
III - ölümüne kadar durmadan, dinlenmeden topladığı vesikaların ve aldığı 

notların ilim alemi için faydalı görülenlerinin ayrılıp neşri :
IV — 30 seneden beri toplayıp sağ iken İstanbul Belediyesi inkilâp müzesine 

vakfetmiş olduğu kitapların ve bunlar arasında bilhassa yazma ve nadir eserlerin tam 
bir bibliyografyasının neşri : ilk taslak olarak düşünülmüştür.

Cevditi sevenlerden olduğumuz için bu eserin ortaya çıkışına sizin de gönülden 
iştirak ve yardım edeceğinizi biliyoruz. Şu halde :

A — Kitabın bu tarzda yazılışını muvafık görüyor musunuz? Görmüyorsanız daha 
ne gibi bahisleri ihtiva etmesini istiyorsunuz ?

B — Cevdet’in İlmî değeri, ahlâkı ve seciyesi hakkındaki fikriniz ve kanaatiniz 
nedir? Ahlâk ve Seciyesinin sizce iyi ve kötü cihetleri nelerdir?

C — Cevdetin muallimlikte, tedris usullerinde, çalışma tarzlarında, öğrendiklerini 
söylemekte ve neşretmekte ne gibi hususiyetleri vardı? Bunlardan hangilerini beğenir 
ve hangilerini beğenmezdiniz?

D — Cevdet; müktesebatı ve bedenî kabiliyeti itibarile ilim aleminde ve idare 
sahasında daha yüksek mevkilere çıkabilir ve bu suretle memleketine, insaniyete, ilme 
ve binnetice kendisine daha çok, daha iyi hizmet edebilirken bir lise hocalığından 
yukarıya çıkamadı ve mahrumiyet içinde söndü gitti. Buun neye atfedersiniz?

Bu kitab bütün kitaplarını vakfettiği belediyenin İnkilâp müzesi tarafından vâkıfına bir 
şükran borcu ve ilim alemine de bir hizmet olmak için bastırılacaktır. Binaenaleyh böyle 
bir kitap hakkında uyanan arzu - dostlarından istenilen yazı lütfedilirse • kuvvede kal- 
mıyacak hemen filiyat sahasına çıkacaktır.

Ciir’etimin affını önceden dileyererek şunu da ilâve etmek isterim ki : bu gibi 
adamların hayatları ve tercemei halleri kalanlara ve gelecek nesle ibaret ve örnek 
olmak için yazılır. Cevdet sağ iken ölenler ve kalanlar hakkındaki kanaatini açıkça 
izhardan çekinmezdi.

Binaenaleyh kendisi için yazılacak yazının ve verilecek hükmün de bu maksadı 
temine yarayacak yani ibret ve örnek olacak şekilde açık ve kat’i ifadeli olması 
lâzımdır. Çevdtin iyiliği kötülüğünden - eğer varsa - herhalde üstün geleceğinden onu 
sevenler de, kendi ruhaniyati de bu tarzı iyi karşılayacaklardır.

Yukarıdaki sorguların hepsi hakkında mütalea dermeyan edilirse şüphesiz çok iyi 
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olur. Fakat buna imkân yoksa sizce en iyi bildiğiniz veya gördüğünüz cephelinin 
uzunca ve etraflıca yazılması da işe yarayacaktır.

Bütün hazırlıklar yapılarak kitap nihayet bir ay sonra matbaaya verilecektir. 
Böyle şeylerin sıcağı sıcağına yapılmasındaki lüzum ve faideyi takdir edersiniz. Şu 
halde bu müddetin sonunu beklemiyerek istenilen yazı - Cevdet’e son bir hizmet 
olmak üzere - bu bir ay içinde lütfedilirse bu isticalinizin bütün dostlar tarafından 
şükran ve memnuniyetle karşılanacağını arzeder ve resminizi göndermeyi unutamamanızı 
hatırlatarak bu vesile ile derin

İşte bu mektup ve ri
ca üzerine en yükesek 
bir ilim müessesesi olan 
Üniversite profesörlerin
den muharrirler, muallim 
ler, mürebbiler hatta 
onların bilgilerini ba
san ve yayan mü- 
retlipler ve kitapçılara 
varıncıya kadar 58 kişi 
tarafından yazılıp gönde • 
rilen yazıları kitabın bu 
ikinci kısmına koydum.

Mektupta yazdığım gi
bi ben Cevdetin yalnız 
lehinde değil aleyhinde 
de yazı istedim. Bun
dan dolayıdır ki Bazıla
rında bir kaç satır bazı
larında ise bir kaç sahife 
Cevdetin aleyhinde sayı* 
lacak yazılar görülecek 
tir. Fakat birşey daha 
görülecektir ki o da Cev
detin kötü görülen cep
heleri iyi görülenlerden 
çok az oluşudur. Bununla 
beraber iyilik kötülük de 
nisbi değil midir? Biri

saygılarımı sunarım.

Cevdetin bu yazılarda kritik ve karikatiirize 
edilen kılığını gösteren bir resmi

sinin kötü gördüğünü ötekisi iyi göstermektedir. Esasen kusursuz insan olur 
mu? Şu halde* Cevedeti bu zatların şahadetile «iyi bir Türk mütefekkiri» 
olarak kabul edebiliriz. Ne mutlu ona ki bu kadar dostu ve iyi 
diyeni var.



Abdülaziz Mecdi 1

Senin ruhu müebbetle hayatın feyzi daimdir 
Mematın zindedir, nurı hayatın onda kaimdir 

Hayâtın çünkü manası değildir bir kurû heykel 
Fezailden muarra şahs olurmu merdümi ekmel 

Bu insan heykelinde nurı ala, nurı irfandır 
Cihan ancak o irfanın ziyasile furûzandır 

Hayatı ademin zahirde bir mevci muvakattır 
Fakat asarı sabitse müebbet bir fazilettir

Muhalleddir senin ruhi kemalinden çıkan asar 
Seni tebcil eder ilminle her gün yar ile ağyar 

Cihanı ilmü irfanda hakikî merdi dânasin 
Evet nurı kemalâtınla alâlardan âlâsın

Bu ömrün manevidir, ömri sanidir denir amma 
Bu ömrün şanı ulvîdir, budur ömri ebed peyma 

Bu ömrün şanı ber terdir, güneşlerden münevverdir 
Ziya kalbî olunca çünkü feyzi feyzi ekberdir 

Cihan hayranı irfandır senin İlmî nikâhından 
Hayatın kadridir her anda taban şulekâhından 

Ne zatı pak idin Cevdet kemalin nurı izettir 
Senin her varlığın ey şahsı âli hep fazilettir 

Teracüm levhasında ismini altın ile yazdım 
Mücevherlerle tarsi, ettiğim hattı güzel kazdım 

Kitabi kâinatın levhai kudret nümununda 
Kitabi ömrünü telhis edip levhin derununda 

O levhi bir kitabe eyledim senin mezarında 
Melekler aldı sonra asdı arşın bir kenarında 

Cihan durdukça namın şuledar olmak mukarrerdir 
Kitaben kubbei alemde bir kandili enverdir

O kandili alıp sonra semavata ayak bastım 
Süreyyanm yanında namına avizeler asdım

Bu da kandili sanidir seni tebcil için Cevdet 
Faziletle geçen ömre bu suretle olur hürmet
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Nasıl olmaz ki on bin cilt idi destindeki asâr 
Bütün vakfeyledin bir lütfü âlî eyledin işar 

Ganî adem değilken topladın mezkûr asarı 
Sevindirdin bu hayri daimiyle cümle a’sarı 

Değilsin meyyiti camit mematın zindedir zinde 
Hayat asarı daim münceli senden bu gülşende 

Sana mersiyye yazmak bence bir noksanı rü’yettir 
Senin medhiyedir hakkın sözüm ayni hakikattir 

Hülâsa alemi irfanda namın çok muallâdır 
Bu bir tevfiki mevlâdır, bu bir bahtı mücellâdır 

Dedim balâda: geçti ömrü pakin ilme hizmetle 
Bilirdin beş lisan fahr eylemezdin ekmeliyetle 

Tevazû, hulku âli mefheretsazi kemalindir 
Bütün ihvanı meftun eyleyen Cevdet; bu halindir 

Diyarı azerîde evvelâ irfanı sen saçtın 
Birinci daritalimi gidip zahmetle sen açtın 

Senin fikrince imân nuru irfanla mukayettir 
Bu nuru olmayan avare bir merdi mücerreddir 

Bütün akvamı alemden bu sırrı her bilen adem 
Senin nezdindedir tebcile lâyık merdümi ekrem 

Bu bir mezhep değil meşrebdi, sende meşrebi 
mahsûs

Bu meşreb yazdığın asarı İlmiyen ile mansus 

İlâhî marifetle müştegil her bir hakime sen 
Ölünce sineni eyleridin hürmet ile medfen 

Ne evlendin, ne de bir hasılın var abı sulbünden 
Çıkan asarü evlâdın bütün envarı kalbinden 
Senin çeşmanı feyyazın hakikî çeşmei irfan 
Senin emsalini az gördü Cevdet didei devran 

Füruğü marifetle feyizbar ol sahni ekvanda 
Saçılsın daima Nurun senin Cennatı irfanda 
Nasibin şûledar olsun en’âmı mevlâdan 
Demmadem atifet envarı al envarı ukbadan

Cemalin geldi karşımda göründü nuri mesturun 
Bu atide olan sözler şenindir kavli mesturun

Bakupta söyledin halkı cihana nushü pendettin 
Desatiri beka evsafın nushunla kaydettin: 

«Bu alem mahşeri ezdad olan bir darı ibrettir 
Haberdar olmamak haktan bu âlemde ne gaflettir 

Bu imkân âleminden başka vasi bir cihan vardır 
Onun sahnında da başka zeminü asuman vardır 
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Hayatın sırrını keşffet hayati lem’a darında 
Safaran ol vücudi mutlakın sen çifte darında 

Hayati cavidanile hayatı şuledar eyle 
Tenahiden müberra âlemi darülmesar eyle 

Hayatından garez halki cihana hüsnü hizmettir 
O hizmet sayesinde lütfi hakka mazhariyettir 

Hayatın zineti ülviyesi hulki kerimindir 
Bu haslet varsa sende baisi fevzi azimindir

Bu hulki paki mahvettin ise evsafı zatından 
Netice bir sıfırdır behresiz şanlı hayatından 

Cihanlar ilmine vakıf olan bir merdi dânadan 
Şu beyti ben işittim geldi savtı semti balâdan: 

Cihan bağında ey âkil budur makbuli insü cin 
Ne kimse senden incirsin ne sen bir kimseden 

incin»

Cihanda elli bir yıllık hayatı müstearın var 
Bu müdette senin şayi medidü bişmarın var 

Adüvvin yok, hasûdin yok, sevilmez hasletin 
yoktur

Seni ihvan içinde fartı hürmetle seven çoktur

Fakat üç zatı ali var senin aşkınladır maruf 
Beyanatı bu üç zatın senin ezkârına matuf: 

Biri ilmile meşhuri zaman mektupçu Osmandır 
Biri doktor Süheyl oldu o da aşkınla cuşandır 

Üçüncü zat ise müştakı irfanın olan Raif 
Bu üçtür en ziyade züptei ahvaline vakıf 

Zekâ müştakıyım Mecdi, zekâ mağşukı vicdanım 
Zekâyi Cevdetin hayranıdır nazmı perişanım 

Zekâdan başka alemde ne varsa zillidir nurun 
Zekâ işte bu nurundur, senin bir nuri mesturun 

Zekâ bir nurı mevlâdır, furuği e ci âlâdır 
Zekâ bahrinde âlemler birer mevci dilaradır 

Ne çıkmışsa odur tevlid eden ilmü kâmalâtı 
O bir feyyazadır coşan eder seyli füyuzatı 

Bu mevca mevç olan deryayı vahdet şulegâhında 
Hakikat keşfi razeyler, zekânın intibahında 

Cihanı bulmadım Cevdet sana lâht olmağa şayan 
Gönüller merkadin olsun senin ey zatı âlişan
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Abdülbaki Gölpınarlı 2
Lise edebiyat muallimlerinden

Muallim Cevdet merhumu 1924 • 1925 ders yılı içinde tanıdım. O yıl, 
İstanbul Muallim mektebinin son sınıfına girmiştim. Cevdet, bize içtima
iyat okutuyordu. İzzet bey merhumun içtimaiyatını satır satır okur ve 
okuduğu satırları hayatî misallerle şerh ederdi. Ders anlatışı, heyecanlı 
olmamakla beraber çok açık bulunduğundan ders alâkasız geçmezdi. 
Vazifesini çok ciddî bir surette yapan ve Muallim Mektebinin alt katın
daki küçücük odasında her giden çocuğun sorduğu suallere candan alâka 
ile uzun uzun cevaplar veren, nöbetçi olduğu geceler vazifesini ciddiyetle 
yapıp her dolaştığı sınıfta çocukların hatırını soran, hülâsa kendisini tam 
manasile talebesine vermiş bulunan bu muallimi bir iki hafta içinde 
sevmiştim.

O sıralarda Şehbender zade Filibeli Ahmet Hilminin Dr. Doziye reddiye 
olmak üzere yazdığı tarihi islâmını okuyordum. Miraç bahsi fikrimi 
karıştırmıştı. Bende herkes gibi Muallim Cevdete müracaatı kurdum. 
Nöbetçi olmadığı bir geceydi. Yemekten sonraki mütaleada 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 bir çok kitap, aşağı yukarı belki beşyüzden fazla, ilk akla 
gelen şey, birbiri üstüne yığılmış olan bu kitapların içinden aradığını 
nasıl bulduğu düşüncesiydi.

Benim mütereddit halimi gören Cevdet oturmamı teklif etti ve sandı
ğın ancak ilişilebilecek bir kenarını gösterdi, iliştim. Derslerinizi, mektebe 
ısınıp ısınmadığımı sorduktan sonra ziyaretimin sebebini açtım. Ahmet 
Hilminin Miracı tasavvufî bir şekilde izah ettiğini ve bu izahı kavradığım 
halde hazmedemediğimi anlattım. Bana diyebilirim ki aynen şu sözleri 
söyledi:

— Eğer zamanın muhtelif tecellilerine, bilginizin zaman zaman tenev- 
vüüne, ihatanızın şümulüne, maddî hayatın tekâmülüne, hülâsa her şeye 
rağmen imanınızı muhafaza etmek isterseniz bu izahı kabul etmek mecbu
riyetindesiniz. Birer istiareden başka birşey olmıyan dinî menkibeler, 
olduğu gibi kabul edilecek olursa az bir bilgi karşısında ya şairane bir 
hayal, yahutta inkâr edilen birer hikâye haline girer.

Ve sonra Şehbender zadenin izahından daha mükemmel bir tarzda 
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Miracın tasavvufî manasını anlattı ve Fisagorun Miracından da bahsetti. 
Odadan meşbu bir halde çıktım. Fakat gece yatağıma yattığım vakit 
Muallim Cevdetin çok haklı olduğunu tasdik ettim.

Kendisinin, tasavvufu, işrakî mahiyette telâkki ettiğini hiç zannetme
dim. Çünkü çok iyi görüştüğümüz halde bu hususta hiç bir şeyi 
söylemedi ve bende sezmedim. Ancak o, tasavvufa dinî naslan ve 
bilhassa menkıbeleri te’vil ve onları İlmî hakikatlarla telif için müracaat 
ederdi. Onun tasavvufu irfanî ve İlmî bir tasavvuftu.

Erkek Muallim Mektebinden çıktıktan sonra Istanbulda bulunduğum 
müddetçe rasgeldiğim yerde bana candan bir alâka gösterir, benimle 
uzun uzadıya görüşür, konuşur ve dertleşirdi. Bazı günler Beyazıtta 
küllükte saatlerce beraber oturduğumuz olurdu. Istanbulda bulunmadığım 
zamanlarda tatillerde kendisi ile mutlaka ve sık sık görüşürdüm.

Son zamanlarda bazı vesilelerle bu görüşmemiz daha candan bir 
mahiyet aldı. Muallim Cevdetin bence en bariz huyu şudur:

Sevdiğini candan sevmek; onun aleyhinde bulunanlara düşman olmak 
sevmediğini de hakikaten sevmemek. Sevdiğine karşı sevgisini izhar 
ettiği gibi sevmediğine de sevmediğini izhar ederdi. En küçük bir mese
leyi sevdiği bir adama hafif ve ağır konuşması ile uzun uzun izah eder, 
fakat sevmediği bir adamın değil sözünü duymağa, hatta yüzünü görmeğe 
tahammül edemezdi.

Sokakta sevmediği bir adama raslasa yüzüne bakmazdı. Sevmediği 
adamları zemetmmekten de pek hoşlanırdı. Sevmedikleıini sevmiyenler, 
Muallim Cevdetin saygılı dostları sırasına girerdi.

Hastalıktan evvel kitapçı Raif Yelkencinin dükkânı adeta buluşuma 
yerimiz olmuştu. Orada uzun uzun konuşur, görüşürdük.

Derler ki Muallim Cevdet, çok kıskançtır ve kitaplarını kimseye 
vermez. Ben de öyle zannederdim. Fakaf bu zannım tamamile yanlış 
çıktı Merhumun çok kıymetli kitaplarından bir çoğu bende haftalarca 
durdu. Hattâ sözünde durmak hususunda en sağlam bir seciyeye malik olan 
merhuma karşı sözümde duramadığımı ve kitabını vaktinde getirmediğimi 
görünce itizar etdim. Bana «size göre değil, size göre değil, sizde 
istediğiniz kadar dursun! Kütüphanede tetkikle evde tetkikin arasında 
hayli fark vardır. İstediğiniz gibi tetkik edin, not alın» dedi. Tarihi epice 
eski bulunan bir Hacım Sultan velâyetnamesi belki on günden fazla bende 
durdu. Bu müddet zarfında bir kaç kere kendisi ile görüşüp konuştum. 
Ağzını açıp istemedi bile. Bütün bunlardan anlaşılır ki Cevdet merhum, 
sevmediklerine karşı hırçın ve kıskançtı. Fakat şurasını da söylemek 
lâzımdır: Sevdikleri de pek azdı. Onda aslolan, muhabbet değildi. Kendi
sine fevkalâde hürmetkâr olanlardan başka herkese karşı hırçındı. Bu 
hırçınlığına çok nezih arkadaşım doktor Alı Nihat, bir kere şahit olmuş 
ve bana yana yakıla dert yanmıştı.

Muallim Cevdetin İlmî değeri ve seciyesi çok yüksektir. Bildiği şeyi 
lâyıkıle bilir, fakat tamamile hazemetmis bulunduğu için lüzum görmedikçe 
bilgisinden bahsetmez, hele münakaşaya hiç girişmezdi. Esasen kendisini 
teşhir marazına belki gençliğinde bile tutulmamış bir adamdı. Tabiidir ki 
böyle bir adam, bilmediğinden hiç dem vurmaz. Kendisini alâkadar eden 
bir mevzu üzerinde yazılmış yazıların İlmî değerini takdir eder ve istifade 
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ettiğini çekinmeden söylerdi. Esaslı bir surette tetkik etmediği bir mevzuu 
şişirerek yutturmazdı. Hele katiyen yalan söylemezdi. İlmî hayatındaki 
bu dürüstlük maddî hayatında da bütün ifratı ile mevcuttu ve zaten 
kendisini en fazla titizlendiren de bu nokta idi. Bu hususta Cevdete, 
hattâ mutaassıp diyebiliriz. Kanaatlerinde sarsılmaz bir sebata malikti.

Doğru olduğuna kani bulunduğu bir fikri hiç değiştirmez ve hiç bir 
kimsenin hatırına, gönlüne bakmadan izhar ederdi. Esasen Cevdeti bir 
lise hocalığından yukarı çıkartmıyan sebeplerden biri de bu huyudur. 
Hülâsa Muuallim Cevdet, nev’ı şahsına mahsus, insanlardandı fakat 
çok iyi, çok mükemmel bir insandı.

Duyunca rihletin fani cihandan
Dedim kerrübiyana mülhak oldu 
Anutçun Bakıya tarihi tamı 
“j* oldu

1354

Abdülkadir Erdoğan 3
Türk - İslam müzesi Müdürü

Muallim Cevdetin eskiden adını işitirdim Üç yıl önce İstanbulda 
kendisinide tanıdım. Bir iş üzerine birlikte çalışırken onun değeri bence 
belli olmuştu. Bilgisi ve yurd sevgisi özlü idi. Yalnız Cevdetin olgun 
dimağına uygun olmayan bir eksikliği varsa o da yeni yollardan yürürken 
birisinde sendeler ve biraz geriler gibi görünmesi idi. Belki de bu eksik
lik onun yürüyüşünde değil, benim görüşümde idi. Son günlerde yeni bir 
varlıkla yine varılacak yere ulaşmış ve aramızda uzaklık kalmamıştı . 
Genç denecek bir yaşta bizden ayrılışına yanar, burada da adını saygı
larla anarım.

Adalet 4
Trihî Evrak Tasnif Hey’eti
birinci sınıf Kâtiplerinden

Muallim M. Cevdet hakkında yazılacak bir eser vesilesile kendisine 
karşı beslediğim şükran hissini izhar etmekten nefsimi menedemedim

Cevdetin ölümünden ve gömülmesinden sonra duyulan acılar, ölümü 
beklenirken hissedilenlerden daha başka ve daha ağır oldu.

Cevdeti kaybeden dostlan fazıl bir arkadaştan oldular. Fakat ben 
müşfik bir baba sahabetinden, her şeyi öğretmek isteyen dikkatli bir Us- 
taddan ve hayatta pek az tesadüf edilen bir hamiden mahrum kaldım ve 
bu hislerle mütellimim.

Onun hatırasını hürmet, iyilik ve yadımlarım minnetle kaydetmeği 
ödenmesi lâzım gelen bir borç bilirim. Ruhu şad olsun.

Ahmet Ağaoğlu 5
Muharrir

Son günlerde gazete havadisleri arasında gözüm birkaç satırlık hazin 
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ve elim bir fıkraya ilişti. Bu fıkrada muallim Cevdet’in vefatı haber ve 
riliyordu. Kendi kendime: «Eğer o Cevdetse gazeteler mutlak bahseder
ler» dedim. Çnkü merhum pedagoji âlemimizde pek yüksek bir sima idi. 
vaktile Darülmuallimin hocası olmuş, birçok talebe yetiştirmiş, son 
zamanlarını da bir taraftan Türk tarihi tetkik cemiyetinde ve diğer taraf
tan da Hazinei Evrakta tetkikata hayatını vakfetmişti.

Merhum, rahatsız olmakla beraber, bunaltıcı müzayakalar içinde, kıv
ranmak ıstırabında bulunduğu halde bir tek dakika kendini bedbinliğe 
vermemiş, daima kuvvetli bir imanla çalışmış, mazbut hayatı ve temiz 
seciyesile akranı arasında temayüz etmişti. Otuz sene esnasında topladığı 
nadir vesikaları ve kıymetli kütüphanesini İstanbul Belediyesine hediye 
eylemişti. Böyle birisinin vefatı elbette ki herkesin gözüne ilişir zanne
diyordum.

Fakat ne yazıkl takriben on gün geçtiği halde adı bile anılmadı. 
Yazık, çok yazık! Bu gibi mütevazı, mahviyetti ve çalışkan adamların kıy
metini bilelim, hiç olmazsa öldükten sonra adını analım. Yoksa bir gün gelir 
kimsede çalışmak hevesi bile kalmaz!

Burada merhumun hayatındaki Istanbulca bilimeyen bir sahifeyi an
latmak isterim: Bu sahife, merhumun Azerbaycan Türklerinin uyanış tari
hinde oynamış olduğ rola dairdir.

Bundan tam otuz sene evveldi, yani Türkiyede henüz Abdülhamid 
rejimi bütün azametile hüküm sürmekte idi.

Rusyada ise - Çarlık usulü - hariçten Japonların darbelerde ve 
dahilden de inkılâpçıların ihtilâllerde zedelenip sarsılmaktaydı. Ben ve 
Hüseyin zade Ali bu vaziyetten istifade ederek o zamana kadar Türklere 
türkçe gazete, mecmua çıkarmağı, türkçe ders okutulan mekteb kurmayı 
şiddetle meneden Rus hükümetinden yevmi gazete neşretmek ve mektep
ler tesis eylemek müsaadesini kopardık. Gazeteleri tesis ettik. Mektebe 
gelince: evvelâ muallim lâzımdı. Memlekette türkçe tedris edecek mual
limler yoktu. Her şeyden evvel bir darülmuallimin açmak icabediyordu. 
Zenginlerinizi kolaylıkla kandırdık. Para hazırdı. Mektebi kurmak için de 
Istanbula birisini, bu işi becerecek bir muallim celbetmek için gönderdik.

İşte onun bu gelişile 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 
görmek olduğunda şüphe bırakmıyor. Kalan her şey; servetü sâmân, 
makam, kudret, fakır, ihtiyaç, ıstırap, herşey hayatta iz bırakmıyan bir 
hiçten ibarettir. Baki kalan ve daima insana yaşanma zevkini veren 
yegâne şey, ülkünün tahakkukudur. Şimdi gözlerimi yumuyor, merhum 
Cevdet’in Baküye gelişi zamanında • Istanbulda olsun, Baküde olsun ■Türk 
cemaatlerde bugünkü cemaatler arasında bir mukayese yapıyor, husule 
gelmiş olan tahavvüllerin havsalaya sığamıyacak kadar geniş ve derin 
olduğunu görüyorum.

Avrupadan başımız ülkülerle dolu dönmüştük. Türkün şuurlanması, 
kendini bulması, lisanın açılması, 1 ürk kadınının manevî varlığı, T ürk 
ailesinin daha yüksek esaslar üzerine kurulması, Türk zihniyetinin değiş
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mesi, hak, hukuk hakkında başka düsturlara doğru yürümesi ve ilâh.. 
Fakat ne rejim, ne de bu rejimler altında bunalmış cemaatler bu ülkülere 
kolay kolay yanaşamazlardı. Misal olmak üzere işte size merhum Cevde
t'in faaliyete bnşlaması esnasında vaki olan ve bugün herkesi hayretlere 
sokacak ve fakat o zaman pek tabiî bulunan hâdiseyi zikredeceğim.

Binbir okşamakla, binbir yalvarmaklarla, binbir mev’ize ve nasihatle 
rametmeğe çalıştığımız okumak, yazmak bilmiyen zenginleri nihayet bir 
1 ürk darülmuallimini kurulması için para vermeğe razı ettik.

Cevdet bu darülmualliminin programını hazırladı. Ayan ve eşraftan 
mürekkep bir meclis kuruldu. O meyanda Bakünün baş ahundu Hacı 
Mirza Ebutürabda bulunuyordu. Bu yetmişlik ihtiyar, Bakünün en ileri 
geleni ve en sahibi nüfuz ahundu idi. Kendisine inanmış öyle müridleri 
vardı ki bir işaretile tereddüdsüz adam öldürürlerdi ve bu hareketlerde 
cennetin tam ortasında en güzel bir köşkle en nefis huri ve gılmanlara 
sahip olacaklarına derinden kanidiler. Binaenaleyh ahunda karşı söz 
söylenmez, her ne derse : «beli, cenabı ağa, buyruğunuzdur» demelidir.

Cevdet programı okumağa koyuldu. Dersler, derslerin saatleri birer 
birer zikredildi: hesap, tarih, coğrafya, kimya, fizik... Ahund uyukluyordu 
nihayet Cevdet okudu :

— Türk sarf ve nahvi !
Ahunt gözlerini açtı ve üzerindeki abayı geri atarak :
— Ne mene?
— Türk sarf ve nahvi!
— Hayır! Böyle birşey 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 müritleri 
ise, kızgın kızgın etrafa bakınıyorlardı. Birkaç dakika bu öldürücü sükût 
içinde geçti. Nihayet ben dayanamadım ve büzüle büzüle, küçüle küçüle 
(Ah bu büzülmeler, bu küçülmeler!!).

« — Cenabı Ahund! Her dilin kendisine göre bir sarf ve nahvi 
vardır, dedim ve misal olmak üzere kendi namımı alarak: «Ahmed, 
Ahmedden, Ahmede..,» diye tasrif etmeğe başladım.

Ahunt kızdı:
« — Sus! Cahil! Arapçadan başka hiç bir dilin sarf ve nahvi olmaz!» 
Müridler gözlerini bana doğru dikmişlerdi. Fakat ben dayanamadım :
« — Cenabı Ahunt ! meselâ rusçanın sarf ve nahvi vardır. Rus mek

teplerinde tedris ediliyor.»
Ahunt bütün bütün kızdı ve bir küfür savurarak:
« — Demek ki sen bizi Rus yapmak istiyorsun! Kâfir!» dedi.
Hayretler içinde kaldım. Millî mektepler tesisi için millî bir darül- 

muallimin açmak, Îstanbuldan bunun için adamlar getirmek, Rus yapmak 
için imiş I

Ceyap vermek istedim. Fakat muridlerden birisi ayağa kalkarak 
belindeki tabancaya el uzattı ve bana hitaben :

« — Sus! Yoksa hemen leşin ortada kalır!» diye bağırdı.
Etraftan da bana göz attılar, sustum.
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Cevdet programdan türkçe sarf ve nahvi çıkarttı ve bu suretle otuz 
sene evvel Baküde türkçenin sarf ve nahvi olmadığına karar verildi !

Tabiî bu karar uzun müddet yörümedi. Mekteb açıldı, ve Cevdet 
türkçe sarf ve nahiv derslerini de muntazaman verdirdi.

Merhumun kurmuş olduğu «Füyuzat» namındaki Darülmuallimini ken
disinden sonra Hüseyin zade Ali yürüttü ve bu mektep Azerbaycan 
Türklerinin uyanışında en müessir bir amil oldu. Onun yetiştirdiği talebe 
sayesindedir ki Azerbaycanca istanbulcaya yaklaşa yaklaşa bugün iki 
lehçe arasında hemen fark kalmamış gibidir!

Ahmet Cafer oğlu 6
Unversite Profesörlerinden

Merhum Cevdet’i, vaktiyle birlikte çalıştığı Azer- 
baycanın ileri gelen münevverleri, pek iyi hatırlarlar. 
O, hayatının çok azını, fakat özünü Baki’de, bin bir çeşit 
işler içerisinde geçirmiştir, özünü, diyorum, çünkü
Azerbaycan kadar hiç bir yer, merhumun yaratıcı varlığını, kudretini, 
türklüğe olan muhabbetini, insanseverliğini göstermiye müsaid olmamıştır. 
Çok az bir zamanda Bakî, ağuşuna aldığı Cevdet’i, muallim ■ mürebbi, 
taassub mücadelecisi, maarif naşiri, mekteb müessisi olarak tanıdı. Üze
rine aldığı bu kadar ağır ve mesuliyetli yükü, bugün Azerî münevverleri 
de hakkile itiraf ederler ki, Cevdet merhum muvaffakiyetle başarmış ve 
üstelik Azerî muhitine kardeş severlik hissini aşılamıştır. Kendisinden 
evvel, muamma olan Türkiye, onun Azerbaycana gelmesile, bir kardeş 
ülkesi olarak tanındı. Ve Cevdete bağlanan muhabetinin bir hissesi de, 
Türkiye hesabına olmak üzere merhumun şahsiyetinde tecelli ettirildi. 
Kim bilir, eğer bugünkü ağır şerait olmamış olsaydı, kardeş Bakî ve 
azerbaycan matbuatı, merhumu ne kadar hörmetle anacaktı ve ilk Türkiyeli 
hocasına son layıklı hörmetini verecekti.

Cevdet merhumun Azerbaycana daveti ve gelişi, Azerbaycan’ın son 
devir tarihini bilmeyenler için, alelâde bir hadise olarak kalır. Halbuki 
bu, zannedildiği gibi, laalâttayin herhangi bir Türkiyelinin Azerbaycana 
yaptığı adî seyahatten ibaret değildi. Çarlık rejiminin ezici siyaseti altın
da, cehil ve koyu taassı ba tapınılan bir çağda, Türkiyeli bir zatın Azer- 
baybana çalışmak için gelmesi, şüphesiz çok büyük bir tarihî kıymeti 
haizdir. Hele, çarlık rejiminin serptiği cehil ve taassubun fevkinde, kendi 
dilini bilmiyen, ve “türkçenin sarf ve nahvi olmaz« fetvasile kendi benli
ğini sezebilecek en basit derekeden uzak, hasta ruhanî sınıfa karşı, 
asla hiç bir maddî ve şahsî menfaat beklemeden, sırf millî ve manevî 
bir gaye namına, sabırla, ağırbaşlılıkla, mücadeleye atılmanın büsbütün 
başka bir değeri vardır. İşte, bu değeri hakkile kazanmış olan Cevdet, 
bu kabiliyetinden dolayıdır ki, Azerîlerin kalbinde kendisine sevgi ve 
hörmet dolusu bir yuva kurmuştur.

Şayanı dikkattir ki, merhum Cevdetin 1905 yıllarında ayak bastığı 
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ülke kadar, arkasında bıraktığı kendi Osmanlı ülkesi de, bu zamanlarda 
yüze gülecek bir çehre arzetmekten uzaktı. Burası, Azerbaycanı 
asla tanımazdı; aksine olarak Acem, Fars, Kızılbaş, Çerkeş, Dağıstan 
gibi damgalarla, kendi hududu haricindeki türk kardeşlerini damgala
makla ruhunda saklı kötü taassubunu göstermiş ve burnu ucundaki bir 
kardeş varlığını göremiyecek kadar körlük göstermiştir. Azerbaycan’dan 
Türkiyeye gelmek çar rejimi tarafından yasak; Osmanlıdan Azerbaycana 
gitmek ise Hali fecilik taassubu ile memnu olduğu bu zamanlarda, Azerî 
türklerinin daveti üzerine Bakî yolculuğuna çıkan Cevdet, asla iki muhi
tin düşüncesine uymayan, sağlam zihniyetle Azerbaycana gelen «ilk Tür
kiyeli» olmuştur. Eğer, bu böyle olmamış olsaydı, ve merhum Cevdet 
kendisinde küçük bir taassub ve üstünlük zihniyetini taşımış bulun
saydı, tabiatındaki ağır başlığıyla, sezilmeden ve bilinmeden, avantüri- 
yecilik istikametini verebilecek olan bu uzun ve meşakkatli Azerbaycan 
seyahatine çıkmazdı O, Azerbaycanın ne olduğunu, ahalisinin samimî ve 
öz kardeş bulunduğunu pek âla anlamıştı; terkettiği Osmanlı kozmopolitci- 
liğine de bigâne kalmıştı. Bundan dolayıdır ki, Cevdet Azerbaycana üvey 
kardeş değil, öz kardeş sıfatile ayak basmıştı. Kardeş seçiminde gös
terdiği bu isabet Cevdet için en büyük bir meziyet olarak kalacaktır.

Lâkin, Cevdeti kendi sinesine çağıran ülke o zamanlarda eski cehil 
ve taassuba karşı, yeni bir kalkınma ve kımıldanma harekâtına başla
mıştı. 1904 yılı Japon muharebesinden mağlup çıkan Çarlık Rusyası, ilk 
inkilâb ve dahilî karışıklık istidadını göstermeğe başladı. Bütün Rusya 
hercü merc içerisinde idi. Çarlık Rusyasmın merkezden uzak hudutla
rındaki rus olmıyan unsurları, hep bu vaziyetten istifade etmeğe başla
dılar. 1905 yılında ilân edilen ve bütün Rusya dahilindeki kavimlere «İn
sanî hukuk» u bahşeden (dekre) bu kalkınma için ayrıca bir vesile 
teşkil ediyordu. Azerî türkleri de, tabiatile bu vesileden elden geldiği 
kadar istifadeye koyuldu. Eski taassubu ve cehli kökünden kaldırabilecek 
ilk radikal çare, mektepsizliği gidermek ve maarifi halka götürmek ol
muştu. lürklerle karışık bir şehirde yaşayan ermem unsuruna, ilk 1905 
Rus inkılâbından daha çok evvel kendi çocuklarının terbiyesi için Tür- 
kiyeden ve Eçmiyazin şehrinden, muallimler ve mektep kitapları celbet- 
mek hakkı verildiği halde, Kafkasya İslâmları için Türkiye ile herhangi 
bir münasebet çar rejimi tarafından yasak ve bir iki sınıflı iptidaî «Rus 
Tatar» adını taşıyan mekteplerden gayrisi, menedilmişti. Hatta Çarlık 
idaresi bununla iktifa etmiyerek, Kafkasya türküleri arasında mezheb 
farkını gözetmekle, millî bir türk vahdetini parçalamağa her vesile ile çalış
mış ve kafkasyanın merkezi olan Tiflisde «Ali» ve «Ömer» adlı islam- 
lara mahsus mektepler açmıştı. Azerî Türkleri, defatla bu mekteplerin 
kaldırılması için teşebbüs ettiler, aldıran bile olmadı. Millî vahdete indi
rilen bu darbe, şüphesiz, kendisini bilen her Azerînin gözünden kaç
mamıştı. İlk hamlede, yeni inkılâptan istifade etmeğe başlayan Azerîler, 
Bâki’de bir «NeşriMaarif» cemiyeti kurdular. Cemiyetin fahri riyasetini^ 
her hayırlı işte öne düşen Haci Zeynel Abidin T akiyef kabul etti. 
Varlığı ile kaynağına sadık, .bir an için bile olsun milletini yadırgamıyan 
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bu saygılı milyoner, tabiatindeki sehavet ve cömertlikle, bu cemiyetin 
işine lâyıkile ehemmiyet verdi. Yeni kurulan «Neşri Maarif»» derhal 
faaliyete başladı. Türk çocuklarına ana dillerini öğretecek mektepler 
açdmasma teşebbüs eyledi. Güdülen esas gaye, eski usul üzerine, iptidaî 
mekteplerde ders veren muallim sınıfını yeni açılacak olan millî mektepte 
yeni usulü tedris üzerine hazırlamak ve bunları tekrar türk köylerine yay
mak idi. Bunun için ilk yapılacak iş bir Darülmuallimin açmak oldu. Bu 
hayırlı teşebbüsün maddî ağırlığını yine yukarıda bahsettiğim Hacı Zey
nel Abidin üzerine aldı. Sözden fiiliyata geçmek için bu işi bilen ve 
yapacak olan bir adamın Türkiyeden getirilmesine karar verildi. İşte, bu 
adam, ölünceye kadar azerîlere bağlı kalan ve her bir vesile ile Türki
yeli gençler arasında Azerbaycanı hörmetle yadeden merhum Cevdet idi.

Baki’ye gelir gelmez, Cevdet kendi evinde imiş, gibi derhal işe baş
ladı. «Neşri Maarif »in Tarih, Edebiyat gibi ilim şubeleri riyasetini üze
rine aldı. Yeni açılacak olan darülmualliminin programını yaptı. 
Ağırbaşlılığı ve edebi ile Hacı Zeynel Abidinin teveccühünü kazandı ve 
o zamanlarda kendisi ile beraber « Neşri Maarif » cemiyetinde çalışan 
Kâzımzâde Abbas'ın dediği gibi, gayesine varmak için Cevdt t herkese 
sükûnet ve nezaketle muamele etti, lâzım olanlara dört kat selâm verdi, 
mutaassıp hocaların câhilane kararlarına göz yumdu, velhasıl, Azerbay- 
cana şuurlu muallimler kazandırmak için ne lâzımsa yaptı, Hatta, izzeti 
nefsinden bile fedakârlık etti. Neticede anahtarı elde ettikten sonra ilk 
defa olarak Azerbaycanda kurulann darülmualliminin kapılarını açtı.

Cevdet’in ihzar ettiği program mucibince 1905 yılında, leyli ve neha- 
ri olmak üzere, « Neşri Maarif » in Çember kendindeki binasında ilk 
Azerbaycan Darülmuallimini açıldı. Mekteb ilk önceleri, ancak otuz kişi 
için idi. Program ise altı aylık kur mahiyetinde bulunuyordu. İlk müda
vimleri Türk köy mektepleri muallimleri idi. Bunlar, türk çocuklarına, 
eski usûl üzerine, «çereke» adlı Kuran surelerini muhtevi, kitapçıklar 
okuturlardı. İşte, yeni Darülmualliminin bunları yeni tedris usûlüne alış
tırıp bunlar vastasile türk köylerine yeni ruh ve yeni malûmat aşılaya
caktı. Bu bakımdan Darülmuallimine çok büyük bir vazife ve ehemmiyet 
verilmişti. Cevdet bu ağır yükü hep kendi umuzlarında taşımak için 
davet edilmişti. Yalnız olmasına rağmen, asla vazifesinden çekinmedi, 
ve işinin t hli sıfatiyle ilk hamlede, Baki’deki ileri gelen muallimleri mo 
bilize ederek kendi isteği dahilinde bunlardan bir heyeti tedrisiye kad
rosu vücuda getirdi. Bir az sonra, bu kuvvetle de iktifa etmeyen merhum, 
kendi talebeleri içerisinden en zekilerini seçerek, kendi nezareti altında 
bunlara da ders verdirmeğe başladı. Demek ki, koca mürebbi ve muallim 
çok az bir zamanda, zahmetinin mahsulünü toplamıya başladı. Hem «Neş' 
ri Maarifsin kendisinden beklediği oldu, hem dc bir hoca sıfatile kendi 
emeline irişti. Artık muallim kadrosu hazırlanmıştı. Cevdet de daha fazla 
cesaret ve irade ile işine devam edebilirdi.

Fakat, ihtiyaç yalnız okutucu muallim kadrosuna değildi. Yeni Darül* 
mualliminin her şeyi noksan idi. Cevdet bunların hepsini düşünmek ve 
ölçmek zaruretinde idi. Her ne bahasına olursa olsun, ilk hamlede ki- 
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laplara ihtiyaç vardı. Cevdet bunu da temin etti. Neşri Maarif, hocanın 
intihabı üzerine İstanbuldan mühim bir miktarda kitab getirtti. Onlar ta
lebelere ve muallimlere dağıtıldı. Kitap yoksuzluğunu gidermek için, 
Cevdetin teklifi üzerine, İstanbuldan getirilen kitapla defatla Bâki mat
baalarında basıldı ve bu yolla birgün olsun bile Darülmualliminin tedri 
satı aksatılmadı. Aynı zamanda Azerbaycan çocukları için mektep kitapları 
temin edildi. Görülüyor ki, Cevdet bütün varlığı ile mesleğine ve mek
tebine sadık kalmıştı.

Merhum Cevdet muallim olduğu kadar da, mürebbi idi. Yeni ve ilk 
Azerbaycan Darülmualliminin müdavimlerini yalnız yeni tedris usûlüne 
alıştırmak hiç de kâfi değildi. Asırlarca, muhtelif yabancı tesir altında 
kalan Azerbaycanın İçtimaî hayatı bir çok noksanlarla dolu idi. Çarlık 
rejiminin, mahallî ruhanî sınıfın teşvikile, saçtığı cehli kaldırmak, dinî 
taassubu kökünden kesmek lâzımdı. Bu ise en çok Darülmuallimin talebesi 
vasıtasile kabil olabilirdi. Cevdet, bu noksanları hem kendi ana yurdunda 
ve hem Azerbaycan’da görmüş, ve iyice anlamıştı. Zaten, Azerbaycan 
münevverleri de bu yolda büyük adımlarla ileriye doğru yürümekte idiler. 
Cevdet dahi bu yolun kıymetli bir yolcusu oldu, ve idare ettiği Darül
mualliminin içerisinde, derslerinde, boş zamanlarda, hasbihallerinde, hep 
talebesine bu noksanları saymış, defatla mazeretlerini anlatmıştır. Cevdet 
işe mektep kürsüsünden başlıyarak ahaliye doğru yürüyordu. Nitekim, 
her yıl mevludun Rebiul evvelin 12 sinde mi yoksa 17 sinde mi tesid 
edilmesi münasebetile kardeş arasında çıkan zıddiyet ve ihtilâfı kaldırmak 
için, Bâki’de toplanan büyük bir halk içtimaında Cevdet de, kendi mü' 
rebbi mesleğine sadık kalarak, bir nutuk irat etmişti. Ruhanî sınıfı bu 
mevlud meselesini had ve bıktırıcı bir hale sokmuştu. Bir an evvel me
selenin kökünden halli icap ediyordu. Nihayet Cevdetin de bulunduğu 
bu büyük mecliste, Mevludun ayın 17 inde bütün Azerbeycan dahilinde 
tes’idi kararı alındı. Böylece Cevdetin Azerbeycanın İçtimaî hayat kurulu
şunda da rolü olmuş ve orada da kendisine bir hörmet ve hatıra bırak
mıştır.

Cevdet, kendisinden beklenen bütün hizmetleri, bilâ mübalâğa, yaptı. 
Yeni vatanına çok çabuk ısındı. Elinden geleni esirgemedi. Haluk tabiatı 
ona aculluğun mazeretlerini asla tattırmamış olacaktır ki. büyük bir sa
bırla bütün müşkülâtları yendi. Daima ciddî, ağırbaş, ve sâkin tabiatile 
Azerbaycanın Bakisinde büyük bir muhabbet kazandı. O, yerli kuvvetten 
istifade etmek yolunu bildi. Her kendisine mütahassıs süsü verenler gibi 
karşısına gelen hiç bir kuvveti boynuzlamadı, tam aksine olarak okşadı, 
kendisini sevdirdi ve Azerbaycan için hem kendi ve hem azerîlerin bil
gisini bütün varlığı ile sarfetti. Cevdet mürebbilik sırrına, kelimenin tam 
manasile vakıftı. Emektar hoca Azerbaycanın inkişafında ve yükselişinde 
kendi varlığını koymaktan çekinmedi, Kadirşinas Azerî kendi büyüklerini 
asla unutmadığı gibi Cevdetin de Azerbaycan için yaptığı iyilikleri ve 
hizmeti hiç bir vakit unutnryacaktır. Elverir ki bu kadirşinaslığı göstere
cek fırsat ele geçsin.

Cevdetin Azerbaycanda açtığı ilk Darülmualliminin pencereleri, az
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zaman açık kaldıktan sonra, rejimin yeni rüzgârı ile kapandı. İlacı 
Zeynel Abidin, hürmet ettiği Cevdeti bir gün kendi evine davet ederek, 
teessüfle vaziyeti anlattı. Hocanın emeğine hürmeten vadedilen mükâ
fatla geriye dünmesi temin edildi. Böylece Bâkinin ilk Darülmuallimini 
Cevdetin eliyle açılmış oldu. 1 anrı ona rahmet eylesin.

Ahmet Hamdi Tanyeli 7
Kitapçı

Cevdetle nasıl tanıştım :
Balkan faciası henüz bitmemiş, Çatalcada döğüşülüyordu. Beyazıt 

camii ve civarı hasta askerlerle dolmuştu. O vakitler hakkâklar çarşısı 
dışarsında 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
meğe mecali olmayan bir Türk neferinin koluna girmiş, hatvelerini onun 
ağır yürüyüşüne uydurmuş, yavaş, yavaş yürüyorlardı. Bu zavallıyı nereye 
götürmek istiyordu, bilmem?, ikisini de dükkânıma aldım, oturttum. İki 
çay getirttim. Cevdet içmediği için iki kadehini de sıcak sıcak nefere 
içirdik.. O günü Cevdetin yavaş ve fakat çok sert bir sesle söylediği 
sözlerin şiddetini hâlâ hatırlarım. Harbe sebebiyet verenlere, Devleti o âkı- 
bete sürüleyenlere, memlekete o derin sefaleti yayanlara lânetler okuyordu

O znvallı nefer yanımdaki aşçı Arnavudun dükkânına, her sabah gelir, 
parası Cevdetten verilmiş çorbasını içer, giderdi. İşte Cevdetle bu suretle 
çok tesirli hisler altında tanışmıştık.

Ölümünden on beş gün evvel de onu yatağında bitkin, mecalsiz bul
dum. Bir vakitler halkın dertlerini söyleyip gezen Cevdeti bütün ömründe 
hiç düşünmediği ve hattâ ihmal ettiği hayatında azız canına düşmüş 
gördüm, bir çok şikâyetlerini dinledim. Ne yazık ki bunları ölüm döşe 
ğinde yapıyordu.

İlk defa teessürle tanıştığım Cevdetten yine teessürle ayrıldım. O 
günden sonra Cevdeti bir daha görmeğe tahammül edemedim. Son görü
şüm de, ilk görüşüm kadar hazin olmuştu..

Cevdetin kitap merakı :
Cevdet kitap meraklısı değil, delisi idi,. Onun merakından, tetkikin

den hemen hiç bir kitap kurtulamazdı. Ben ona yalnız Türkçe kitaplar 
satardım. Mütareke senesinde, Beyazıt civarını Fransızların işgali sırala 
rında hakkâklar çarşısı içersinden ilk defa Fransızca kitaplar satmağa 
başladığım zaman bu lisanla yazılmış kitapların ilk müşterilerinden biri de 
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Cevdet olmuştu.. Türk matbuatının ilk devir gazetelerinin çoğunu da ona 
ben satmıştım. Tarihe ait olursa benden yazmada aldığı olurdu. Arabî, 
Farisî, yazma ve matbu kitapları, ecnebi müellefatı, hemen her kitapçıdan 
alırdı. Kitapçı bay Raif, hem en aziz bir dostu ve hem nadir 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. Kitapçı
ların ahpabı ve iyi müşterisi olan Cevdet’in maaşının mühim bir kısmı, 
sanki bizim akaretlermizin varidatı idi, her ay muntazaman gelirdi. Bilais
tisna her kitapçı ona vereceği bir kitabın bedelini umduğundan fazlasile 
alırdı. Kitap borçlarını çok muntazam öderdi. Birimize, lüzum üzerine 
para veremiyecek olursa, ay başı gelmeden evvel haber verir, itizar ederdi.

Cevdet’in bir şeyi ucuz almak ve tasarruf etmek fikri çok kuvvetli idi. 
Kitap almağa gelince, çok zenginlerden ziyade zengince davranırdı. Yir
mi beş senedir — Faik Reşat merhumla şimdi Maarif Vekâleti erkânından 
birisi müstesna—Ben ondan cömerdini görmedim veya bana tesadüf etmedi.

Bir hatırası:
.Satım Darüşşafaka veya Darülmuallim ’m müdürlüklerinden birinde 

bulunduğa zamandı. Mektepte talebelere muallimleri tarafından konferans 
verilmeğe başlanmıştı. Cevdet, (Ali Suavi) hakkında vereceği bir konferans 
için malzeme hazırlıyordu. Suavinin neşredildiği devirde (ihtilâlci) tamlan 
Muhbir gazetesi nin tam bir kolleksiyonunu arıyor, Ali Suavinin yazı
larını bir daha okuyarak vereceği konferansı canlandırmak istiyordu.

O zamanlar benim Türk matbuatının ilk devir gazetelerinden toplu 
bir kolleksiyonum olduğunu bilirdi. Bir haftada iade etmek üzere Muhbiri 
ona vermiştim. Ne kadar sevinmişti. Aradan epice 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 Muhbiri kurtarabilirim iimidile çok 
yüksek bir fiyat istedim. Derhal, altın olarak çıkarıp verdi. Mübalegaya 
hamledilmesi ihtimalini düşünerek rakkam söylemiyorum Mamafi parayı 
aldım ve alırken de kızardım. Çünkü Cevdet’in bütçesinden, velev ki 
bulunmaz ve nadir bir gazete kolleksiyonu için olsun — bu kadar para 
alınamazdı. Sonra, acısını çıkarmak için — Londrada basılmış Muhbir 
müstesna — Ali Suavinin bütün asarından mürekkep bir kolleksiyonunu ken
disine hediye ettim. Çok, pek çok memnun olmuştu. O günü oturduğumuz 
bir yerde iki saat kadar hep Ali Suaviden bahsettik.. Sırası gelmişken 
yazayım, Cevdet, Ali Suavinin hürmetle takdirkârı idi. Yüksek bir müte
fekkir ve derin bir hukuk âlimi olan Abdurrahman Adıl beyin Ali Suavi 
hakkındaki tetkiklerini pek beyenir ve bu yazıları : «Allah için, matbua
tımıza verilmiş en kıymetli hediyelerdir» diyerek takdir ederdi..

Malûm olduğu üzere insanların en zayıf noktaları en çok sevdiği 
şeylere karşıdır. Cevdet de kitabı pek severdi. Hele nadir ve mündere- 
çatı itıbarile kıymetli bir kitap görünce mutlaka kendinde bulunmasını 
iseterei. Onda bu temellük arzüsünü yalnız kitaba karşı gördüm. Bu

32
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Uğurda hayli fedakârlıklar yaptığını hepimiz biliriz. Nadir bir nüsha 
eline girince kaybetmek korkusundan olacak, kimseye vermek istemezdi.

Cevdetin hususiyetleri:
Cevdet dürüst bir adamdı. Zannederim, bunda bütün tanıdıkları bir

leşirler. Dostlarını sever ve iyilik etmek isterdi. Her hakkı tanır ve bir 
şey öğrendiklerine alenî hürmet gösterirdi.

Bir gün muallim Kilisli Rifatın ellerine sarılıp “Benim Arabi ho- 
camdır„ 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. Ahlâkan tam bir adamı ancak 
kâmil ve seciye sahibi addederdi. Methüsenasında bir kitap vücuda ge
tirdiği müderris bay Ahmet Naim öldüğü gün «memleket tam seciyeli, 
insani kâmil nümunesi bir evladını kaybetti » Diyerek bana dert yanmıştı. 
Mamafi, Cevdetin ahlak telakkisinde biraz hususiyet, kendine mahsus 
bir şey, ne bileyim, biraz başkalık vardı. Ahlâkan mazbut yetiştirilmek 
için gençlerin tiyatrolardan, sinemalardan ve diğer küçük zevklerden 
mahrum bırakılmasını isterdi.

Ahlâkan bir hata yapacağım korkusile tabiî hayatın icabı bir çok 
şeylerden ve zevklerden nefsini mahrum etmişti. İtiyat yapmamak için 
kahve ve çayı seyrek içer ve nadiren de dudaklarında sigara görülürdü. 
İtiyada mağlûbiyeti de bir ahlakî noksan addederdi.

Çabuk müteessir olurdu. Cümlei asabiyesi uzun münakaşalara, müna
zaalara mütahammil değildi. Hele ilmen dununda addettiklerine sözlerini 
aynen kabul ettirmek ister, muvaffak olamazsa münfail olur ve itirazlarına 
kızardı. Ne kadar belli etmek istemesede yüzü ve sözü hislerini ifşa 
ederdi. İtidali bozulünca iddiasını inat şekline koyardı. Fakat, muhakeme 
ve mütaleaları, iknaiyatı kuvvetli idi. Münakaşa ve mukabelelerinde 
nezahatten ayrılmazdı..

Uzun ve dağınık söylerdi, lâkin tatlı söylediği için dinlenirdi. Tafsilli 
yazılarında bu halâvet yokdur.

Cevdet muahazaya hiç tahammül edemezdi. Hepimizin olduğu gibi 
şüphesiz onun da kusurları vardı. O, bilmemeyi bile bir nokssn ve İlmî 
noksanları şahsına atfedilmiş bir kabahat addediyordu. Bundan, tıpkı 
cehli yüzüne vurulmuş bir adam teessürü duyardı. Cevdet kadar ilmine, 
ziyade kıymet veren bir adam az bulunur. Halbuki bir adamın her şeyi 
bilmesine imkân varımdır?.

Cevdet, kendini muahaze edenlerin ekserisıle dargındı. Bunda kaba
hat, Cevdetten; Cevdetin zaafından ziyade, arkadan söylemeyi yüze 
karşı söylemekten daha nazikâne addedenlerin sözlerini Cevdete isal 
edenlere, dedikoduları yetiştirenlere raci kalır.. Cevdete de böyle sözler 
taşınmış, herkesin hayatında olduğu gibi, kırgınlıklar ihdas olunmuştur. 
Yalnız Cevdet, dargınlıkta da mutedil olamazdı.

İşi husumet derecesine çıkarırdı. Kendini kıranlara ve kızdıranlara 
ağır şözler sarfederdi. Onun için Cevdetle darılanların mütekabilen, bir



- 499 — 

daha birbirlerile barışmalarına imkân yoktu.. Cevdet, bu hissinde de 
şiddetliydi..

Cevdetin birazda gayri şahsî hoşnudiyetsizlikleri vardı. Meselâ, Ali 
Emiriyi pek sever ve çok hürmet ederdi. Ali Emirinin millete, müzesile 
beraber kıymettar bir kütüphane hediye ettiren atıfetine, alicenaplığına 
hürmetsizlik gösteriyorlar diyerek, Ali Emiriyi sevmiyenleri, hiç sevmezdi, 
ve, kusursuz insan arayınça sevecek hürmet edecek kimseyi bulamayız, 
ve hiç bir kütüphaneye tek bir kitabını vermeyen adamların Ali Emirile 
boy ölçmelerini çok garip bulurdu. Ve bunda birazda haklıydı..

Asebiyetinin müsbet bir sebebi :
Cevdete - hafifinden başlıyarak ağırına kadar - titiz, huysuz, sinirli 

diyenler vesaire hamledenler var. Şüphe yok ki Cevdetin cümlei asabiyesi 
düzgün değildi. Onun ef’alinde, hallerinde görülen tahavvüllerin, intizam 
sızlıkların ve biraz ters görüş ve düşünüşlerin menbaları da hep buraya 
varır., insanlar, istendiği ve istediği gibi olamıyor. Yaradılış icabı hare
kette, bir dereceye kadar muztardırlar..

Küçük çocuğum, mutad üzere, bir kış yine hastalanmıştı ve bende, 
daha çoğu anasının hesabına kederleniyordum. Teessürümü gören Cevdet 
beni teselli ediyor ve tedavi eden doktorların çocuk hakkındaki düşünce
sini anlamak isteyordu.

Kabinesinden evimize gelinceye kadar doktorla çocuğuma dair konuştuk
larınızı kendisine anlattım. Muayeneden sonra çocuğun sıhhatsizliğinde,büyü
memesinde ve iştehasızlığında alkolün şiddetli tesirini bulduğunu söyledim. 
Derin bir alâka ile dinledi.. Her akşam aldığım rakının, doktorun yaptığı 
otuz senelik yekûnunu öğrenince vücudum bu kadar alkolün girip çıktı 
ğına inanmak istemedi, cümlei asebiyemin, sıhhatimin nasıl olupta harap 
olmadığına hayret etti de :

— Babalar içer, zevk eder, ıstırabını zavallı çocuklar çeker, dedi ve 
devam etti.

Benim babamda içerdi. Hatta anneciğimi, sarhoş iken incittiği de 
olurmuş. Bende onun rakı zevkinin neticesini hamilim ve mustaribim dedi..

O günü, rakıyı bıraktırmak için bana işretin aleyhinde uzun uzun 
mütaleat beyan etti, bir çok nasihatlar verdi. Onu müstarih etmek için 
ertesi günü işreti terk ettiğimi, yalandan müjdeledim. İnandı ve çok 
sevindi. Cevdetin bazı hallerinde bir çocuk saffeti vardı.. Rakı içmeğe 
devam ettiğimi, vefatına kadar ondan sakladım ve onu inkisara uğratmak 
istemedim..

Cevdeti asi ve titiz yapan sebeplerden biri de, demek şu sarhoş bir 
babadan dünyaya gelmiş olmasıdır. Bence iki amil daha mühimdir:

1 — Hayatını, hayatî vazifelerini ve yaşayışını tanzim edememesi, 
yemesinde, yatmasında ve tabiî ihtiyaçlarının istifasında herkese 
benzememesidir.

2 — Ubur ve doymaz adamlar gibi, Cevdet hemen ne görse okuya
rak ve mütemadiyen okuyarak dimağına, defterlerine tertipsiz, tasnifsiz 
bir şekilde doldurmasıdır. Ve nihayet bir gün bu hamulenin ve bu 
intizamsızlığın altında ezildi, gitti. Ne yazık?.
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Kimbilir?. Bunları ona yaptırtan yegâne saik, kendi tahmin ettiği 
gibi sarhoş bir babadan doğmasımıdır? Belkide.. Eğer buna inanırsak, 
demek Cevdet, doğuşta betbahttır:

llilinse sırrı hilkat kimsede taksir yoktur yok
Inizva 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 mesaiden 
o, yorgun ve bitap çıkardı. Iztırap veren baş ağrılarını; ya boğazın bir 
sahilinde veya Istanbulun köşe bir yerinde, bir ağaç altında bir kaç saat 
oturarak teskine, uyuşturmağa çalışırdı.. Dinlenmek için gittiği yere 
kitap, okuyacak bir şey götürmezdi.. Sükûndan tam bir istirahat ve bir 
istifade çıkarmağa çalışırdı .

Son dört senedir hemen her gün, hasseten yaz günleri Cevdetle 
beraberdik. İşten sonra geçvakte kadar arasıra Gülhane parkında, Maçka 
ve Yedikule bahçelerinde ve ekseriya Beyazıt camii dışında, yabani 
kestane ağacının, o sahayı serinlendiren gölgesi altında bir masa başında 
sakin, saatlerce oturur, dinlenirdik.. Huzur hissedince «oh 1 Bu mübarek 
ağaç burayı ihya ediyor» derdi..

Onunla Boğaza gittiğimizde olurdu.. Bazı tatil günlerinde ve çok 
defa âdi günlerde gitmeği tercih ederdi. Yollarda, vapurlarda gürültülü 
kalabalıklardan bizar olurdu. Kendi arzusuna uyup beraber gittiğim gün 
işimi biraktığım için bana yevmiye verdiği de vakidi. Almasam da kızardı 
Bir gün, biraz fazla yapılan masrafa iştirak edeyim, dedim. Söylediğime 
beni pişman etmişti.. Görülüyor ki Cevdetin hisseti yoktu. Hesabını 
bilmek başka, hasislik yine başkadır.

Herhangi bir gün «haydi Boğaza gidelim» dedimi, 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 olmıyan bir günüydü., yiyeceklerinizi 
Istanbuldan, et ve yoğurdu Beykozdan tedarik ettik. İçinde yemek takım
ları olan sepetimizi, paketleri birine taşıtarak yola düzüldük. Yuşa tepesine 
gidiyorduk.. 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, dökündük, biraz dinlendik 
Ben aşçı oldum, o sofracı., hazırladığı ayran şişesini o tepedeki derin 
kuyudan çektiğim soğuk suyun içine koydu. Salataları yapmağa, sofrayı 
kurmağa başladı. Bu gibi işler eline hiç yakışmıyordu.. Ben cızbız külte
lerini yaptım, ocağımı yakdım. İki küçük masayı birleştirerek bir sofra 
kurduk., dört kişiye yeter yemeklerinizi ortaya aldık. Büyük bir iştahla 
yiyorduk.. Cevdet, sarılı ve beyazlı bir ineği okşayarak, çardağın 
altına uzattığı ağzına ekmek vererek gülüyordu, hoşlanıyordu. Bende, 
evlâdını eğlendiren ve dinlendiren bir baba hissile zevk duyuyordum..
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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 Boğazın 

koyu mavi sularına, kıyılarına doğru, Anadolukavağına indik ve oradan 
vapura bindik. Güzel geçen bir günün hatıralarını üzerimizde, zevklerini 
ruhumuzda taşıyarak avdet ediyorduk. Beşiktaşa çıkan gençlerin vapur
daki arkadaşlarına bağrışmaları ve onların mukabeleleri, bu şen ruhların 
taşan neş’eleri Cevdeti fena halde kızdırmıştı. Onun feveranını teskin 
müşkülce oldu. Daha ziyade etraftan sıkılıyordum. Ne olmuştu?. Hiç 
yoktan bunu nereden çıkarmıştı? İstemediği insanlar arasında bir saat 
bulunmıya, vapurda bir saat oturmıya bile onun asabı müsait değildi..

Bu yaz yine nasip olurda Yuşa tepesinde, Anadolu kavağında ve 
Emirgân sahilinde, asırlar görmüş ağaçların serin ve sükûn veren gölge
leri altında yalnız oturursam melûl - melûl hep seni anacağım, beraber 
geçirdiğimiz günleri yadedeceğim. Zavallı Cevdet!. Dünkü şeylerde artık 
bunlarda, bu günün elem verici birer hatırası oldu..

Medrese tahsili î
Cevdet, Darülmuallimine girmek için imtihan vermeğe geldiği gün 

yapılan hususî bir yoklamada, yaşına göre arabinin mebadisini iyi 
bildiğini ve müsabakada arabiden iyi not aldığını Kilisli Bay Rıfattan 
duymuştum. O vakit ki mekteplerimizin tahsil usulü bir talebeye o kadar 
Arabî öğretebilirmiydi, zannetmiyorum?. Cevdet ya hususî arebî 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 ziyankâr zihniyetinin basit 
ve basiretsiz adamlar tarafından genç bir dimağa aşılanmasıdır, Darülmu- 
lalimine girerken giyinme tarzı ve tavurları de bunu müeyyettir.

Cevdet üzerinde bu kara ve kuru taassubun artmasına, Arap lisanını 
sonradan iyi öğrenmesi ve bu lisanın fesahat ve belâgatinin ve arapça 
yazılmış bir çok dinî ve şer'î kitapları okumasının çok tesiri olmuştur, 
çünkü Cevdet inanarak okumuştur.

Cevdeti tanıyan bir dostum bir gün bana «Cevdet, (şeriyat) ı tetkik 
edeceğine, (hoca) ları okuyacağına (tarikat) ı tamik edip (tasavvuf) la meşgul 
olsaydı başka bir adam olurdu.„ Demişti. Herkes yaradılışına uygun nasi
bini, derviş ağzile yazayım, herşeyden ezeli kısmetini alır., şayet 
dostumun dediği olaydı Cevdet dünyaya, hayata ve yaşayışa değeri 
kadar ehemmiyet ve kıymet veren hür ve serbest bir bektaşi değil, belki 
en mükemmel ve mukayyet bir (halidi) dervişi olurdu. Fakat, en zehirlen
miş bir adam kalırdı.. Zira, onun fıtratı ona müsaitti.. Avrupanın, üç 
medenî milletinin lisanını bilen Cevdet, biraz resmî ve daha çok hususî 
hayatında nasıl ki tam bir (şarklı) kalmıştı., o şerait altında, bu kabiliyet
te (bu Cevdet) olması bile memlekete ve cemiyete bir kârdı..

Cevdette görülen bir müteassıp vaiz hali [1] ve medrese kokusu hep 
buradan çıkıyordu., bunun, bir cereyan halinde onu sürüklemesi mümkündü.

1 i Askerî din dersleri M. Cevdet 1U28 



Fakat, onda pek çok sevdiği Türk ulusuna, Türk harsına ve türk tarihine 
hizmet etmek emeli okadar yüksek ve coşkundu ki bu taşkınlık her şeyin 
önüne set çekti ve hail oldu.

Cevdetin ölümile bugün memleket olgun bir tarihçisini, mesleğini 
seven bir muaallimini ve dostları da kıymetli bir arkadaşlarını kaybettiler. 
Fakat kitapçılar, en iyi ve en çok kitap alan, kitaba diğerinden 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.. •

Şair Bakinin meşhur şikâyeti bu günde tekrar edilebilir. Biz halâ 
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 (kıymet) dir ve ömründe gördüğü yegâne (mükâfat) da bu 
olmuştur..

Ölümlerinden sonra, kendinden daha çok hizmet etmiş ve tanınmış 
fanilere : Ahmet Mithatlara, Mahmut Sadıklara, Ahmet Rasimlere Ziya 
Gök Alplara ve Süleyman Naziflere ve emsallerine yapılamıyan bir 
lutfada uğradı..

Bay Osman Erginin bir arkadaşa kıymet veren ve kadir bilen mesaisile 
Cevdeti seven dostlarının kalem yardımlarile (hatta fazlasile) hayatı için şu 
kitap vücude getirilmeside ikinci bir lutuf olmuştur.

Cevdet, Türk mütefekkirleri arasında bu yüzden olsun mutlû ve 
mes’ut bir adamdır.

Ahmet Kemâl 8 „ _
Beykoz Belediyesi baş kâtibi £ ",

WRus • Japon harbinde Ruslar dahilî ihtilâllerden 
bir dereceye kadar kendilerini kurtarmak için akalli* u K X f
yellere bazı müsaadelerde bulunmuşlardı. Azerbaycan Hl W»A
Türkleri de bundan istifade ile bazı millî müesseseler açma 
ya teşebbüs ettiler. Bunlardan biri (Cemiyeti İslâmî'ye) ve onun açtığı 
mekteplerdir. Ben bu sıralarda Kahirede muhterem üstad Ubeydullah ve 
İzmirli hiciyeci Eşrefle sahibi bulunduğum (Doğru Söz) gazetesini çıka
rıyordum. Şimdi emrazı cildiye müderrisliğinden mütekait pek değerli 
türk alimi Hüseyin zade Ali bey bu esnada Bakûda haftalık (Füyuzat) 
mecmuasını neşrediyordu. Kendisile vaki olan muhabere neticesinde be
nim Bakûda, türk muhitinde yeni doğan inkılâba yardım etmekliğim için 
oraya gitmekliğim kararlaştırıldı ve hemen gittim (1322 senesi). Orada 
muhterem üstat Ağaoğlu Ahmedin gündelik (Güneş) ve Hüseyin zade 
Alinin haftalık (Füyuzat) ve Tifüste mizahî (Molla Nasrettin) gazetelerde 
yenileşmek istemeyen ve ekseriyeti azimeyi teşkil eden tabakai mutaassı- 
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baya karşı ateşli bir cidal açıldığını ve cemaatı islâmiye tarafından Kaf- 
kasyanın ötesinde berisinde mektepler açılmaya başlanıldığını gördüm. 
Bu gazetelerden başka İran konsoloshanesi tarafından (Hakayık) ve Haşim 
bey isminde biri tarafından da Ahondlar ve tabakai mulaasıba organı olan 
(Taze Hayat) neşrediliyordu. Ben (Füyuzat) da bunlarla uzun müddet 
ve pek yorucu gayretle didindikten sonra (Füyuzat) kapatıldı. Fakat 
bu zamana kadarda mektepler keyfiyet ve kemmiyetçe hayli yol almıştı.

Beni Bakûya şömendöferle yirmi dakika mesafesi bulunan Balahan 
daki mektebin başına geçirdiler. Bakûdaki münevver kitapçıları Istanbula 
şevkettim ve bütün tedrisatı İstanbul kitaplarından yapmaya başladım. 
Bu diğer mekteplerede örnek oldu, bundan sonra İstanbul kitapçılarile 
Bakû kitapçıları arasında kuvvetli bir temas başladı. Ve az zaman içinde 
bütün Kafkasya İstanbul evrakı matbuasile doldu. Mektepler ilerledikçe 
muallim ihtiyacı arttı ve bir muallim kursu açmak düşünüldü. İşte kıy
metli (Muallim M. Cevdet) in Bakûya getirilmesi bu lüzuma mebnidir ki 
bu da 1323 senesine müsadiftir. Çarlık Rusyasının bizi orada uzun müd
det bırakmıyacağı aşikâr olduğundan bu kursa çok ehemmiyet verildi. 
Ve M. Cevdetde yaratırcasına muallim yetiştirmeğe muvaffak oldu. Is- 
tanbuldan Baha Sait ve Darüşafakadan mezun Beşiktaşlı küçük Fuad gibi 
değerli zatlarda Bakûya gelerek bu mesaiye iştirak ettiler. Neticede :

1 Gençler ve bilhassa çocuklar Osmanlıca konuşmaya başladılar. 
Hatta iş büyükler arasında bile sohbet esnasında «Osmanlıca bir kelime, 
bir cümle söylemek»le bir zarafet yapmak derecesine vardı.

2 — Talik bozması olan yazılar kamilen yerlerini rikkaya terketti.
3 — Şiilik, Sünnilik yüzünden birbirine el vermeyen halkın çocukları 

bir arada okumağa başladı. Bu iki mezhep halkını daima ayrı bulundur
mak için Tifliste şiilere mahsus birŞeyhülislâm ve sünnîlere mahsusta bir 
müftü vardı. Ve bunlar Çarlık Rusyasının elinde halkı idare için bir 
aletti. Birincisi tarafından hatta genç bir muharrir tekfir bile edilmişti

1323 - 1324 senesi tedrisatını ikmale bir iki ay kalmıştı ki Türkiyede 
meşrutiyet idare ilân edildi ve hepimiz senelerdenberi mütehassırı oldu
ğumuz vatanımıza döndük. Bu bir sene içinde mesaimiz hiç bir taarruza 
uğramadan muvafakıyetle yürüdü.

Istanbula geldim. Bir aralık Talâtın beni görmek istediğini eskiden 
matbuat arkadaşım olan Kara Kemalden haber aldım. Tayin ettiği günde 
Nuruosmaniye kulübüne gittim. Kara Kemalin odasında Talât, Cavit, 
Kara Kemal, murahhası mesul Hilmi oturuyorlardı.

— Bir saatlik afakî sohbetten sonra Talât:
— KafkasyalIların Osmanhlarla alâkası nasıldır?
— Bu babta bir kafkasyalının senden hiç farkı yoktur.
Öyle açıkça konuşabiliriz. Meşrutiyette senin çok hakkın vardır. 

Ona bir zarar gelmesini istemezsin ve bilirsin ki onun düşmanı Abdülha- 
mitten ziyade Çarhkdır. Bugünlerde Çarlık tarafından Türkiyeye karşı has- 
mane bazı hazırlıklar yapıldığını haber aldık. Eğer bu hareket bugünlerde 
ve anî olarak vaki olursa dahili karışıklıklarla birleşecek olan bu hareket 
meşrutiyeti de, memleketi de elden çıkaracaktır, düşündük ki bizde
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Kaikasyada bir hazırlık yapalım. Yani Rusyaya karşı bir (ileri karakol) 
vücude getirelim. Çarlık tarafından bize bir taarruz vukuunda onlar ha
rekete gelerek bu taarruzu biz toplanıncaya kadar oyalasın.

— Yani birkaç gün daha nefesmi alalım diyorsun. Azizim, biz şu 
aralık Ruslara karşı geldikmi bittik demektir. Siz Rusların Türkiye hak 
kındaki noktai nazarına muhalif devletlerin müdahalesini temin etmezseniz 
Kaikasyada vukua getirilecek üç beş günlük hareket Türkiye ile beraber 
KafkasyalIları da ayni akibele sürüklemekten başka bir netice vermez, 
Aklıma gelmişken sorayım: yoksa kendinizdemi bir tasavvur var? Dahili 
kargaşalıkları teskin için halkı harbe sürüklemek de modası geçmiş bir 
diplomatlıktır. Lâkin maazallah!

Cavid Bey — Şimdilik öyle bir şey düşünülemez. Biz sizin dediğinizi 
yaptık, bilhass Almanya ve Avusturyadan kat’î ve samimi söz aldık. O 
ciheti merak etme. Yalnız sen Bakûya dön, fikirleri hazırlamaya çalış. Biz 
sana lâzım olan herşeyi hazırlayıp göndereceğiz. (Para, silâh) sen gelecek 
arkadaşlara rehperlik et.

Bu muhavere üzerine mutabik kaldık. Bende Kafkasyaya döndüm ve 
eski mektebime davet edildim. Bu sefer halka gece kursları açtım. Ve 
çok rağbet gördü. Halk ile artık Osmanlıca - Azerbaycanca arasında bir 
lisanla konuşuyorduk. Bu iki lisanı telif ederek onlara (Füyuzatı kıraat) 
isminde birde kitap yazdım.

Birgün mektebin bahçesinde intihap yapılıyordu. Evvelki senelerde 
mühür basan halkın bu sene imza ettiği intihabı idare eden komiserin 
nazari dikkatini celbetmiş olacak ki bir hafta sonra bana yol verildi.

Ben yukarıdaki muhavere 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 Bakûdan hayli uzak olan (Babil hapishanesi) ne götürüldüm ve 
içeri atıldım. Meğer benden evvel bütün gazeteci arkadaşları da topla
mışlar. Orada buluştuk. Ben o ane kadar açlık grevini bilmiyordum. 
Orada gördüm ve yaptım. Hapishanede mahbuslar tarafından bir adam 
seçilir. Bu adam serbesttir. Hapishane idaresile 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. Hapishanenin 

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 sureti hal bulmuşlar bizde akşam 
yemeğine kavuştuk.

Aradan günler, aylar geçti. Bir kere Kolunski isminde bir jandarma 
yüzbaşının huzurunda alelâlede bir isticvap geçirdik. Bütün didinmelerime 
rağmen Istanbula haber yollamaya muvaffak olamadım. Meğer onlar 
haber almışlar ve bazı teşebbüslere de başlamışlar.
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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 oto
mobile bindik. Doğru istasyona gittik. Orada şömendöfer katarının arka
sına takılmış hususî bir vagona birkaç polisle bindik. Ve Tifüste indik 
Doğru hapishaneye ve müdürün odasına girdik. Müdür beni götüren 
memurun verdiği vesaiki tetkikten sonra kısaca !

— İdama mahkûmsunuz. Yarın asılacaksınız.. Dedi.
Bu ölüm tebşiri beni müşahhas bir buz kütlesi haline koydu. Beynim

den mazi silindi. Hale ve müstakbele ait de hiç bir 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 gürüh.

Aradan iki üç saat geçmeden yine beni aldılar, tirene bindirdiler 
doğruca Batoma götürdüler ve oradaki hapishaneye tıktılar. Hapishanede yedi 
gün kaldım. Yedinci gün yine muhafaza altında vapura bindim. Ve mevcu- 
den 1 rabzon valisi Bekir Sami beye teslim edildim. O ane kadar olan 
biten maceralardan birşey anlamıyordum. Keyfiyeti Bekir Sami beyden 
öğrendim :

Ben hapishaneye girdikten sonra Amasya meb’usu merhum İsmail 
Hakkı paşa o zaman hariciye nazırı olan Rıfat paşadan uzun bir istizahta 
bulunmuş, bu uzun istizahın içinde benim Ruslar tarafından tevkif edildi
ğim de varmış. Bu istizah Meclisi Mebusanın 86 inci içtima zabıtnamesinde 
2532 numaralı sahifadadır. [1] Bana ait olan kısım şudur:

«Hükümet tarafından Baküde dört gazeteci tevkif edildiği sırada tebai 
Osmaniyeden ve erbabı kalemden Ahmet Kemal bey namında bir zatı da 
Rusya hükümeti tevkif etmişdir. Bunun sebebi tevkifini tabiî bilemem 
fakat bildiğim bir şey var ki oda cümlenizce malûmdur. Rusya tabiiyetin
de bulunan Rusya memalikindeki bir çok erbabı kalem böyle kahren 
tevkif ediliyorlar. Rusya devleti ile aramızda münasebatı dostane mevcut 
olduğunu farzediyoruz, böyle biliyoruz ve böyle bilmeye mecburuz. Fakat 
böyle iki hemcivar devlet arasında yekdiğerinin tebasını böyle kablel* 
muhakeme habsetmek, müddeti medide hapishanede bırakmak zannederim 
ki hukuku hemcivariye muvafık değildir. Bu bapta hariciye nazırı paşa 
hazretlerinden izahat istiyorum. Ahmet Kemal bey namında olan bu zatı 
şahsan tanırım. Darüşşafaka mezunlarındandır ve burada âlemi matbuatı- 
mızca da malûmdur. Hususile bundan dört, beş sene evvel İrana gittiğim 
zaman Kafkasyada kendisini görmüştüm. Orada pek mühim bir mevki 
kazanmış, hürmeti âmmeye mazhar olmuş. Kafkas âlemî matbuatında 
kalemde bir çok hizmetler de bulunuyor. Kendisinin ahvali hususiyesine 
kadar vukufum vardır.»

Evet bu istizahı yapan çok eski dostum Amasya meb’usu İsmail Hakkı 
paşaydı. Paşa çok değerli askerlermizdendi ve çok sevişirdik. Devri 
Hamidide oda Mısıra kaçmıştı. Orada uzun müddet beraber bulunduk,

[1] Bu sayılarda bir yanlış olacak, 86 inci içtima; zabıt ceridesinin 1545 inci 
fesinden başlar 1578 e kadar devam eder. Orada böyle birşey yok. Zabıt ceridesinin 
2552 inci sahifesi ite meclisin 125 inci içtimaına ait zabıtları ihtiva eder. Vaktin darlığı 
dolayısile bunu tahkik ve tevsik, edemedim. [O. E.|
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Bugüne kadar geçen otuz senelik ömrümü ve daha geçecek hayatımı ona 
medyonum.

Fakat şu hakikati da söylemek lâzım : Paşa bu istizahı münhasıanr 
aramızdaki dostlük sevkile yapmış değildir. Paşa o zaman ittihat ve larak- 
ki cemiyetine karşı hayli kuvvetlenmiş olan muhalefet fırkası lideriydi. 
Istizahnamedede 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.

Istanbula geldikten birkaç gün sonra Babıâlide Talâta rasgeldim.
— Yahu! Ruslar beni öldüreceklerdi... dedim.
— Fenamı?.. Meşrutiyeti aldık. Gazi oldun bu seferde şehit olurdun. 

Cennetin taposunu sana verirlerdi! Dediğini hiç unutamam. | 1]

Ali Rıza
Muallim

Gözünü yumdu cihandan eyvah 
Acıdı ağladı yarânı bütün 
Hayli mektepte bulundu, etti 
Vatan evlâdına öğretti bu zat 
llmü irfanına yoktu payan 
Kimsenin kalbini incitmez idi 
Fukaraya, zuafaya 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 haktan ânın 
Cürmünü affede gaffarı zunüb 
Okuyan şirimi ehli iman 
Geldi bir ses ana oldu tarih

Dideler nuru Muallim Cevdet 
Yaktı ilm ehlini narı firkat 
Vatanü millete kırk yd hizmet 
İlim, ahlâk ve fünunü hikmet 
Hüsnü ahlâkına yoktu gayet 
Gönül almak idi onca adet 
lylik etmekten alırdı lezzet 
Kim ederse ona arzı hacet 
Mütedeyyindi bu pâk tıynet 
Bal akardı ediyorken sohbet 
Daima herkes ile ünsiyet 
Hak taalâ ana etsin rahmet 
Ola ukbada makamı cennet 
Ana çektirmiye asla mihnet 
Ana bir fatiha etsin himmet

Ali Fahri
Zonguldak vilâyeti 
Kültür Direktörü

Kıymetli hocamız merhum M.

u-*.

10
Cevdet hakkında benden yazı ve hatıra

[1] Bu kitabın 103 ve 104 üncü sahifelerini lütfen okuyunuz.
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istiyorsunuz. Bu yazılar; onun ilimî hüviyyetini teşrih edecek yazılar 
olacaksa ben bu yönde kalem yürütmekten teeddüp ederim Hem o, hiç 
bir zaman âlimlik taslamadı ki...

Yalnız; muallim olduğunu iftiharla söylerdi. Hemde şarkı ve garbı 
okumuş, anlamış bir muallim...

Bütün hayatını kitaplar arasına defneden bu mütevazı, ve halûk büyü
ğümün 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 ğünlerin bazı hatıralarını teberrüken yazmayı bir 
vazife sayacağım.

Merhum, yalnız annesi için yaşardı. Annesinin ölümü ile hayatının 
direği yıkılmış gibi idi Zaten ondan sonra da çok yaşamadı. O, talebesi 
ni gezdirmesini ve Istanbulu tanıtmasını çok severdi. Bu uğurda yorgun
luk bilmez, fedakârlıktan çekinmez, söylemekten bıkmazdı. Diyebilirim ki 
onun zamanında darülmualliminde ve muallim mektebinde okumuş olanlar 
İstanbulu ve Istanbulun tarihî eserlerini ancak onun sayesinde öğrenebil- 
mişlerdir. Böyle bir gezintiyi kendisinden rica ettiğimiz zamanlar reddet
mez ve derhal kabul eder, yalnız; anneme haber vereyim, çünkü geç 
kalırsam üzülür, ben de üzüldüğünü istemem der, ve eve kadar giderek 
annesine haber verrdi. Yuhut bugün haber vereyim, yarın gezmeye 
gideriz derdi. Şayet söz verdiği halde bir mani çıkarsa mektebe kadar 
gelir, mani çıktığından gezmeye gidemiyeceğimizi 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 verme
ye çalışırdık.

Merhum talebesine bazı anketler, açarak yazılar yazdırır, bu yazılarda 
hususî kabiliyet gördüğü talebesine hususiyet gösterir ve ona çalışma 
yollarında rehberlik etmek ve kitaplar vermek suretile bu kabiliyetini 
inkişaflandırmaya çalışırdı. Bize: okula ilk girdiğimiz günlerde (Niçin 
darülmuallimine girdiniz?) diye bir anket açmıştı. Buna verdiğim cevap 
nazarı dikkatini celbetmiş ve o gi’nlerden itibaren bana iltifatları artmıştı. 
Gece mütaJealarında, gündüz teneffüslerinde ve gezintilerde bu iltifatla
rını esirgemezdi.

Bu teveccühün eseri olmak üzere bana : (L’instruction de l’enfant par 
l’imağe) namındaki eserin dört cildini hediye etmişti. Bu eserle beraber 
diğer hediye ettiği üç dört kitabı halâ kıymetli bir hatıra olarak saklıyo
rum. Merhum, yanız bana değil, benim gibi bir çok arkadaşlarıma da 
ayni teşviklerde bulunurdu.

Hiç unutmam; Mayısın son günlerinde imtihanlarınız devam ediyordu. 
Bir cuma günü mektep tatil, bütün arkadaşlar başlarını alarak bir 
tarafa çekilmişler, cumartesi günkü imtihanlarına hazırlanıyorlardı. Bu 
imtihan Osmanlı ve Islâm tarihleri imtihanlarıydı,.
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Ben de kimsesiz dersanemizin bir köşesine çekilerek tarih kitaplarını 
okumak ve imtihanımı hazırlamakla meşguldüm. Kapı açıldı. Birde baktım 
merhum... Gülerek (Ah.. Ah., seni seni böyle güzel günde bu dört 
duvarın arasında insan otururmu?... Kalk bakayım, biz gezmeye gidiyo
ruz. Siz de geleceksiniz. Hafız Kemal bey, bir kaç arkadaşınız da bera
ber...) diyordu.

Aman hocam, müsaade buyurun. İki tarihi birden hazırlıyacağım. 
Gezmek için zaman kalmadı. Diyecek oldum.

Sizin dersiniz hazırdır. İmtihanınızda olmuştur. Kalk bakayım.. Diye
rek sıramın başına geldi. Ve kitaplarımı toplayarak?

Bunları paket yap. Gittiğiniz yerde kitap okurken sizde derslerinizi 
hazırlarsınız Dedi.

Kırmadım. Kitaplarını topladım. Ve birlikte mektepten çıktık. Köprüde 
boğaziçi iskelesine indik. Hafız Kemal beyle iki arkadaşımı da orada 
bJduk. Boğaziçi vapurlarından birine atladık. Ve kestane suyuna gittik 
o gün orda incesaz vardı Mahşer gibi de kalabalıktı... Biraz oturduk 
Kahve ve souk sular içtik. Fakat benim kafamdaki imtihan ateşini bir 
türlü söndüremiyordum. Tabiatile durgun ve düşünceliydim. Anladılar. 
Ve bana : oradan biraz uzaktaki ağaçların altında çalışmama müsaade 
ettiler. Fakat imkânmı vardı? Bir taraftan saz, diğer taraftan halkın neş’- 
esi 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 kaldmya.. Geçmiyeceksin ya.. sonrada teselli 
etmek için:

Canım biz babaya söyleriz (O zaman tarih muallimimiz İhsan Şeref 
Beyefendi idi.).

Ben de:
Efendim teşekkür ederim. Yalnız ben o hocamın yüzüne nasıl bakaca 

ğımı bilmiyorum., Dedim,
Sen merak etme dediler..
Ben de göya biraz teselli bulmuş gibi götündüm. Ve orada açılan 

bahislere, münakaşalara iştirak ettim, saz dinledik. Vakit te yaklaştı.
Haydi, gidiyoruz. Dediler.. Kalktık. Meğer vakit daralmış, saat 

ileriemiş, vapurlara yetişmemiz güçleşmiş. Adımları 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 birbirimiz
den ayrılarak, biz mektebe koştuk. Bir de ne göreyim?...

Herkes yatmış. . Muavinimiz de Fuat Şemsi beydi. Haber alırsa mah 
volduk demekti. Usulca sıvıştık ve yatakhaneye gittik. Arkadaşlar 
yorgun, argın uyuyorlardı. Yıkandım ve yatağıma uzandım. Fakat uyku 
tutmaya imkân yoktu. Başım ateş içinde, beynim zonkluyordu Bir taraftan 
terli terli güğerteye oturduğumuz için üşümüşüm. Bir taraftan da dersle’ 
rimi hazırlayamadığımdan ve çok sevdiğim muallimimin karşısında mahcup 
olmaktan duyduğum sıkıntı dolayısile uyumama imkân yoktu.
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Hemen duvarda asılan gece idare mumunu alarak yatağımın üzerine 
ve kitaplarımın üstüne kapandım. Sabah selâlan verilinceye ve şafak 
sökiinceye kadar çalışmış ve bitap bir halde uzanmış kalmışım.

Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Gece nöbetçisi gelmiş karyolamı 
sarsıyordu. Hemen sıçradım. Arkadaşlarım yatakhaneden 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 geçi
riyordum. 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 merhum beni gördü. Ve yine alay ederek: (Ohya.. sınıfta 
kaldınya. ) Diyordu.

Hayır, kalmadım. Dedim. Ve nasıl olduğunu ona da anlattım.
Ah, ah, seni seni. Ben seni biraz hava alsın diye götürdüm. Meğer 

sana o gezinti azap olmuşl.. Mamaafi buna luzum vardı. Hocaların senin 
vaz’iyetini bilirler dedi.

Merhumun buna benzer pek çok hatıraları var. Yazmakla bitmez. 
Uzun söylemeye ne hacet...

Büyük Hamidin!
Tarifi yerde bitmez arşa çıkan kibarın

Mısraını hocam için yazılmış telâkki ederek onun çok samimî, çok can
dan hatıraları önünde saygı ve sevgi ile eğilerek onun büyük ruhunu 
hürmetle anmayı bir vazife bilir ve onun aziz hatıraları etrafında toplan
mış olan bütün arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı yollarım.

Atsız 11
Cevet Beyi ilk defa profesör Zeki Velidinin evinde görmüştüm. 

O zaman kendisi hakkında hiç bir fikrim ve malûmatım yoktu. Bende 
sakin bir adam tesiri bırakmıştı. Fakat kendinsini iyi tanıyanlar onun 
asabı ve sert olduğunu söyliyorlardı. Cevdet Beye asabî ve sert denme
sinin, vazifesine karşı titiz olmasından doğduğunu epi sonra anladım.

Cevdet Bey Tarihî Evrak tasnif komisyonuna reis olduğu zaman Ki
lisli Rıfat beyle aralarında geçen bir hadise bu fikrimi teyit etti. Cevdet 
bey, iş başında sigara içmek isteyen Kilisli Rıfat beyi bundan menetmiş, 
kıymetli vesikaları, enaz bir ihtimalle de olsa yanmak tehlikesine maruz 
bırakamıyacağını 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 
ıslâhat 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 : Babıâlideki hazinei evrak 
tasnif komisyonu bu işten biraz anlıyanlar arasında bir müsabaka açıyor
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du. Bir memur alınacaktı. Ben de müracaat ettim. Komisyon reisi bu 
Cevdet beydi. Benden evvel müracaat eden sekiz on kişi imtihan edil
mişti. Beni de Cevdet hoca imtihan etti. Bu, bir çoklarına garip gelecek 
bir imtihandı. Cevdet hoca adımı, ailemi, menşeimi sormakla işe başladı. 
Manevî vaziyetimi anlamağa ehemmiyet verdiğini seziyordum. Dereden 
tepeden sualler soruyor gibiydi. Arada bir tarihî malûmatımı da yokluyor
du. 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 idii. Cevdet hoca bana bir örnek verdi, kendi si de karşıma 
oturdu. Bu örneğin yazılması epi uzun sürdü.

Konuşmamız uzayıp gidiyordu. Ben bir taraftan yazıyor, bir taraftan 
da Cevdet beyi dinleyordum. Bir çok meraklı şeyler anlattı. Nihayet 
yazı bitti. Cevdet bey adresimi aldı ve şunları söyledi :

— «İmtihanı belki kazanamazsınız. Bu sizin değersizliğinizi göster 
mez. Siz zaten feleğin darbesine dayanmağa 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 epice sonra Gülhanedeki doktor arkadaşlarımdan biri Gülhane 
hastahanesinde bir tarihçinin tehlikeli bir hastalıktan yattığını bildirdi. 
Bir kaç gün sonrada aynı hastanın sessiz ve ateşli bir milliyetçi olduğu
nu 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 
bir çok bahsetti. Cevdet hocanın ilmini ve ahlâkını övdü. Ben Cevdet 
hocanın alim olduğunu biliyordum. Mükrimin Halil onun derin bir alim 
olduğunu bana o gece isbat etti. Ahlâkî meziyetlerini de saya saya 
bitiremedi. Maarif Vekâleti tarafından çıkarılan «Türk Tarih ve Arke- 
olugya dergisi» nin ikinci sayısında Cevdet beyin bir yazısını görmüştüm 
Ahmet Tevhit beyin yanlış okuduğu bir kitabeyi tashih ediyordu. Ahmet 
Tevhit bey gibi bir alimin yanlışını düzeltmek ilminin kuvvetine kaynak
lık ettiği gibi bu tashihi yaparken kullandığı mütevazı dilde ahlâkî 
meziyetini gösteriyordu.

Bir kaç gün sonra ölümünü gazetede okudum. Biz insanlar pek tuhafız. 
Vazifesinde titizlik gösterenleri .ekseriya tenkit ederiz. Cevdet beyde 
böyle tenkide uğrayanlardan biridir.

Aziz Oğan 12
İstanbul müzeleri umum müdürü

Dört, dört, buçuk sene kadar oluyor., bir akşam üstü mesai saati 
hitam bulduktan biraz sonraydı. Ziyaretime gelen ve halinden çok 
telâşlı, acûl ve asebî olduğu anlaşılan bir zat ile karşı karşıya idim., bu, 
Muallim Cevdetti. O gün biraz evvel bize ilgisi olan müesseselerden 
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birinin kütüphanesinde tetkik etmek istediği bir yazma için beklediği 
kolaylığın kendisinden esirgenmesinden muğber olmuş, şikâyette bulunu 
yordu. Gösterdiğim hüsnü kabul ile beraber; şikâyetlerini tam bir tesli
miyetle dinlemekliğim ve hatta not almaklığım, galiba Cevdetin gergin 
asabı üzerinde derhal iyi bir tesir yapmış olacak ki yerinde duramıyan 
o nahif ve yorgun vücuduna bir sükûnet geldi, evvelce iliştiği sandalyeye 
adamakıllı yerleşti, macerayı kelâmı değiştirdi ve nihayet huzur ve sükûn 
içinde veda ederek ayrıldı.

işte Cevdetle ilk temasım bu yolda oldu ve üzerimde tam anlamile 
ciddî bir ilim adamı tesiri biraktı.

Cevdet İstanbul abidatını ve tarihî şahıslara ait mezarların nerelerde 
ve ne halde olduklarını pek iyi etud etmiş meraklı bir zattı. Boş zaman
larında şehri dolaşıp bazılarının yeni durumları hakkında bizleri ikaz 
ettiği gibi bir çok defalar da bana refakat eylemiştir.

Beni ziyaretleri, ekseriya tatil günlerinin ertesine tesadüf ederdi, 
selâmından nahoş ve can sıkıcı bir haber getirdiğini anlardım. Bu güzel 
ve temiz ruhlu adam isterdiki bütün İstanbul içindeki yüzlerce eserleriniz
den çeşmeler, camiler, mescitler, hamamlar, türbelere ve kavuğu yere 
düşmüş eski bir mezar taşına varıncıya kadar muhtacı tamir ve ıslâh 
olan eserlerin herbirinin temini 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 müze
ce yapılmış olduğunu müjdelerim... o vakit de duyduğu sevinci saklamaz 
ve neş’esine payan olmazdı.

Cevdetin pek çok zamanlar idaremize yardımı olmuştur. Herhangi 
bir ricamızı adeta bir memurumuzmuş gibi hüsnü telâkki ile onu başar
mağa gayret ederdi. İki sene evvel hatta kış ortalarında müzelerden 
iki arkadaşımız ile birlikte ve onlara baş olan Cevdet, Edirnekapı ve 
Silivrikapı mezarlıklarının asfalt yola terk edilen kısımlardaki tarihî 
mezar taşlarının tesbitinde ve onların arkaya nakillerinde günlerce hatta 
haftalarca canla başla çalışmıştı. Zavallı Cevdet... Fanîalemden göçen bu te
miz ve seciyeli adam, millî mefahire ve abidelere karşı büyük bir sevgi ile 
bağlı, çok hürmetkâr, hakikî ve tam manasile olgun bir alimdi. Cevdetin 
en büyük meziyetlerinden biri de sükûn ve tevazuu sevmesidir.

Merhum hakkında bir çok sualler sürülüyor. Ezcümle D fıkrasında 
serdolunan suallere eminim ki Cevdetin eski tanıdıkları ve daha yakın
dan temasları olan sayın zavat benden daha iyi cevap verebilirler. Bu 
itibarla bu sorulan suallerin hepsine ayrı ayrı bir kanaat izharında ken
dimi salahiyetli görmüyorum.

Yalnız ilimle müteveggil olanların İdarî alanda muvaffak olamadıkları, 
verimli iş göremedikleri ve hatta bu her iki vasfın bir araya getirilemez 
olduğu hakikati kabul edilirse merhum Cevdetin idarecilikte yükselmeği 
pek de istemediğine hükrr.olunabilir.

Hasılı kelâm, çok yüksek meziyetleri olan Cevdet hakikaten mütehal- 
lik bulunduğu fazileti de göstermiş oluyor, ki oda didinerek biriktirdiği
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kitaplarını ölümünden evvel inkılâp müzesine terk ve vasiyet etmiş 
olmasıdır. Bence ve kendisini tanıyanlarca, merhuma gösterilecek kadir
şinaslık pek yerinde olacaktır.

Bürhanettin Tugan 13
Dr. Profesör

Nihayet aziz arkadaşımız Cevdet beyi de bu sene 
içimiz sızlaya sızlaya ebedî metfenine götürdük. Sanki 
mukadderat onu biraz evvel aramızdan ayrılan kıy
metli dostumuz Bekir Sami merhuma ahiret arkadaşı 
olarak aldı. Kim bilir, birbirimizi çok candan seven 
biz adedi çok mahdut arkadaşları hangi sıra ile bu mer
haleden geçerek aramızdan ayrılan dostlarımıza ulaşacağız.

Cevdet beyin aramızda kuvvetli hâtıralar şeklinde bıraktığı izler ne 
kadar çoktur. Hepimiz bu hatırat ile meşbu değilmiyiz? Bizler bu 
hatıratı yadetmekten kendimizi alamazken o bize son zamanlarda okudu
ğumuz iki vasiyetnamesile sanki bir an için fanı 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 kemal sinnine ancak varmıştı. O eslâfın asar ve 
bedayii uğruna vakfı nefs etmiş hayatta kendisini refaha götürecek 
maddi varlıklarını hep kitaba, zevk ve eğlence zamanlarını yalnız okuma 
ve yazmaya hasretmişti.

İşte muhtelif diğer saikler arasında yeknasak meşguliyet, buna inzimam 
eden mahrumiyetlerin umumi tesiri altında meydana çıkan nörastenik hal 
hayatını büsbütün tahammülsüz bir hale koymuştu. Taharrüş kabiliyeti bu 
asabi hal tahtı tesirinde azamî derecesini bulmuştu. Hattâ o derecedeki 
tramvaydan gıcırtı hasabile, vapurdan düdüğü sebebile, otomobilden 
sarsıntısı dolayısile tavahhuş eder olmuştu.

En fazla huzur ve sükûnu kırlarda, ormanlarda bulur, oralarda neşesi 
gelir, derin derin teneffüs hareketleri yapar, menazırı seyre dalar, bil
hassa arkadaşlarının grup halinde yaptıkları tenezzühlere haheşle iştirak 
eder, bu kabil tenezzühlerden pek zevkiyap olurdu. Oralarda iptidaî vesa
itle ve basit olarak ihzar edilen kır yemeklerine pek rağbet ederdi. Hiç 
unutmam, bir gün Büyükdere bentlerine yine böyle arkadaşlarla birlikte 
gitmiştik. Muhit bizi o derece acıktırmiştıki hepimiz yemek hususunda 
sabırsızlanıyorduk. Cevdet bey bir köşede üfleye üfleye ateşi yakıyor, 
pirzolaları büyük bir itina ile hazırlamayı çalışıyor, bizler Cevdet beyin 
etrafında her pişeni alıyor ve açlığımızı gidermeğe 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 beyin asabî halinin teşekkül ve inkişafında hiç şüphe yokki
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evlenmeyişı ve dinî salabeti hasebile her türlü mahrem tenasüh faaliyet
lerden kaçınmasının da büyükçe bir rolü olmuştur. Hattâ pek çok zaman 
bu hususta yegâne âmil sırf hayatı tenasüliyyedeki gayrı tabiilikler 
olduğuna ait serirî vekayi adet itibarile pek az değildir.

Cevdet beyde nöresteni ve bilhassa bunun tahtı tesirinde husule 
gelen tıbbî tabirle hyperirritabilité veya hiperémotivité - Fartı taharrüşiyet 
hali - fartı teheyyüciyet hali • kelimelerde tavsif edilen hal haricinde bünye 
itibarile de nahif hatta çelimsiz denilebilirdi.

Kendisini umumî bir şekilde kollejden ayrıldığı sıralarda muayeneha
nemde tetkik etmiş ve kalbinde iklil kifayesizliği bulmuştum. Bunun 
üzerine hastalığını kendisine aşikâr olarak söylememekle beraber bünyevî 
nehafetinin alelumum her nevi yorgunluklardan içtinabı icap ettirdiğini 
gayet mutedil bir lisanla söylemiştim.

Cevdet bey bu nasihatlara yalnız riayetkâr olmakla kalmadı, hattâ bir az 
mübaliğalandırdı. Bbu hali aramızda bazı şakalara vesile olmuştu Hakikat 
bundan sonra kendisinin gayet teem.ile 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 huzuru
nun daha fazla gaip olmasına ve binnetice sayı kabiliyyetinin çok fazla 
tenakusuna sebebiyyet veriyordu. Oyleki en büyük kadirşinaslıklarla ve 
tehalükle kabul etdiği vazifelerden gayet ehemmiyetsiz vesilelerle ayrılı
yordu. Çünkü «aboulie» irade zail artık çalışmasına imkân bırakmıyordu. 
İşte bu sebeble kollej gibi kendisi için ve mesaisi için idéal olan bir 
muhitten ufak bir tıkırtı bahanesile ayrılmamış miydi?

Bundan sonra Cevdet beyin hayatında yeni bir merhale açıldı. O 
memleketten giden ve kendisinin taban aşık olduğu tarihî vesika hâzine
lerini yana yakıla feryatlarile etrafa duyurdu. Ve söylediği gibi pekaz bir 
mikdannı geriye çevirebildi, fakat bakiyyesini de kurtardı, bunların değerini 
devlet otoritesine anlatdı, bundan sonra teşkil edilen komisyona reis 
olarak çalışmağa başladı.

Cevdet bey ancak bir mürşit olabilirdi. O çalışamazdı. Ve nitekim bir 
azda muhitinin uygunsuzlukları bu vazifede tevehhüm etdiği manevî çok 
yüksek mesuliyetler onun asâbını bir kat daha bozmuştu. Burada toz 
toprak içersinde güneşsiz, havasız rutubet içersinde yaşayışı bünyevî 
zafını bir kat daha arttırmış, daimî cidal kalbini bir mikdar daha büyültmüş 
bir kelime ile hayatına son zehir katrasını burdaki mesaisi aşılamıştı. 
Kendiside bundan acı acı şikâyet eder buradaki gayri sıhhî mesaisini 
uzun uzadıya anlatır ve bunun kendisinin hayatına mal olacağından 
bahsederdi. Günün birinde elinde bir dolama çıkmış, bunu bir kaç zaman 
kendisi pansumanlarla geçirmeğe çalışmış, sonunda bana müracaat ederek 
bu derdi için bir çare sormuştu. Ben kendisini Gülhaneye gönderdim, 
sonrada müderris operatör Orhan beyin delâletile bu arızası bertaraf 
olmuştu. Fakat o zaman nazarı dikkati celbetmiyen bu arıza son hastalı
ğının belli başlı bir alâmetiydi. Cevdet bey kalbindeki bu arıza hasebile 
sık sık bronşitler geçirirdi. Ben Avrupaya gittiğim sırada Cevdet bey 
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hummalı olarak hastalanıyor, bir zaman bunu da geçiştirmeğe çalışıyor, 
fakat hummanın devamı üzerine öksürük, zaıf ve ateşten, kansızlıktan 
şikâyetle hocam profesör Dr. Süreyya Hidayet beye müracaat ediyor ve 
serirî radiologique tetkiki müteakip daha esaslı araştırmalar yapmak 
üzere Gülhaneye yatırılıyor. Burada yapılan muayenelerin neticesinde 
hastalığın hakikî adı konmuştu: bu endocardite maligne veya cndocarditis 
lenta veya Schotl Millier hastalığı gibi muhtelif isimler altında bilinen intanı 
gayet vahim bir hastalıktı. Bittabi bu teşhisin konması bizi fevkalâde 
müteessir etmişti. Çünkü tedavisi mümkün olmayan ve daima ölümle 
neticelenen bir hastalıktı. Hastalığın streptococcus VirİdatlS - ismindeki 
bir mikroptan ileri geldiği ve bu ya evvelce mevcut kalp arızalan 
üzerine inzimam suretile veya doğrudan doğruya başlayan bir hastalık 
olarak başlar, tıpkı tifo ve emsali mikroplu ve intanı hastalıklar gibi 
yüksek, inen çıkan hummalarla seyreder, hastalar günden güne 
zayıflar, rengi solar, iştihası kaçar, terlemeler olur, bu hallerde ilk za
manda veremi andırır, dalağın büyüklüğü müzmin sıtmayı da hatırlatır. 
Fakat kalpteki afetten kalkan parçalar bazan ciltte, bazan böbrekde, 
bazan dimağda ince damarları tıkıyarak ciltte lekeler, idrarda kan ve 
felçler, cinnet yapar. Bu hallerle hastalık terakki ederek hastalar araya 
giren ihtilâflarla veya hastalığın hastayı eritmesile ölüm husule gelir. 
Yukarıda söylendiği gibi teşhisi koymak hasta hakkında idam kükmü 
vermek gibidir.

Bu teşhis uzun zaman kendisinden saklanmıştı. Bu sebeple ken
disi ziyaretçilerine hastalığının bir türlü teşhis edilmediğini söylerdi. 
Nihayet kendide hastalığının ismini, neticesini bilmeksizin ve düşünmek
sizin öğrenmişti.

Hastahanede ilk zamanlarda ahvalinde büyük bir salah husule gelmişken 
bilâhara hastalık yine faaliyete geçmiş ve hastahaneden ayrıldıktan kısa 
bir müddet sonra hastalığın terakkisile hayata veda etmiştir. Ve aziz 
arkadaşımız artık hayatta bulamadığı huzur ve sükûna baka âleminde 
kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun.

Celaleddin Ali İmre 14
Lise Tarih ve Coğrafya 

Muallimlerinden

Son yüz yılların güç yetiştireceği bir bilgin ara
mızdan çekilip gitti.

Hiç bir yerden küçük bir yardım görmiyerek, kendi 
kendine didinen çabahyan, bu bilgin Tanrının yarattığı
değerli bir varlıktı.

Üstünde üstün olan kafası kuvvetli, bütün yılmaz, usanmazlığı üstünde 
topluyarak yıllardır çalışıyordu. Değerli tam bir adam denilmeğe yaraşan 
derin bir benliği olan bir Türk öğretmeniydi. Ben Anadolunun göbeğinde 
doğmuş, büyümüş olduğum halde onu yazılarından • epiydenberi • tanı
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yor, çalışmalarının yüceliğine imreniyor, sessiz, gösterişsiz, ün almak
tan uzak ve yalnız öğrenmek ve öğretmek isteyenlerinizden biri olduğuna 
inanıyordum.

Hele (taıihî evrak) in Bulgaryadan geri getirilmesi için içli dileklerini 
pek saygılı Başbakanımız General İsmet İnönü’ne sunmuştu. Böylelikle 
yadellerde millî vesikalar kalmak gibi tarihî hacaletten ulusu korumuştu.

* ’ *
Son yıllarda onu Ahilerle uğraşıyor diye işitiyorduk. Hakikat İbni 

Battuta’nın Küçük Asya Ahilerine ait Zeyil adile anlaşılması kolay ve 
Arapça olarak 450 sahifalık bir eser neşretti. Dr. Feridun Nafiz’in delâ
letiyle haberdar olunca Cevdet beyi kutluladım.

Rahmetlinin bana yazdığı iki mektubu buraya koyacağım :
«Mektubunuz benim için son derece teveccühkâr ve teşviksaz bir eda 

ile yazılmış. Bundan ayrıca mütehassısım. Pek kıymetli hemşire zadeniz 
Feridun Nafiz beyin teşvikine çok medyunum. Ruhan bir ilim, bir hakikat 
adamı olan genç doktor, benim fikrimce cidden (hekim ve hâkim) dir. 
Size de yazmışya şu «Ahiler» meselesinde gösterdiği alâka, tarihlere 
yazılmıya değer. Benim naçiz eserimde Ruhunumu buldu, Konya an'ane- 
lerinimi temaşa etti, meftun olduğu (Celâl ve Kemal) in tecelliyatına mı 
erdi? Hernedense Feridun Nafiz beyin verdiği ehemmiyet benim hayretimi 
ve tabiî minnetimi mucip oldu. Zati fazılâneleri ise ayrıca taltif buyuru
yorsunuz. Cenabıhak sizin gibi vicdanlı insanları bu vatandan eksik 
etmesin. Feridun bey istiyor k> eserin ikinci cildide yakında çıksın. Ah 
memleket biraz refah içinde olsa böylemı olurdu? hesap ve kitap mey
danda eserden (160) tane satılmadıkça masrafını bile çıkarmak imkânı 
yoktur. Halbuki şimdiye kadar ancak (50) adet satabildik. O zalim 
yoksulluk gittikçe memur ve muallimlerin boynuna ve kafasına çöktü. 
İlim piyasasına inen bu yumruk ve bütün bir muharebeden ziyade kahir 
oldu. Neyse geçelim! Başvekâlet, tarihî evrak ve vesikaların tesbit ve 
tasnifi için bu fakiri memur etti. İki sene hastalık çekdiğimden zafim 
bu ağır işe manidir. Bununla beraber Tanrıya güvenerek elimden geldiği 
kadar çalışacağım. Bu tarihî, Mübarek vesikaların kısmen olsun tesbitine 
muvaffak olursam millî tarihin atisi için hizmet olur sanıyorum.

Vaktiyle vermiş olduğumuz (Rapor) zati alîlerinin 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 ; aman Almanya idi.) 

iki aydanberi muhabere edemiyorum. Sebebi haberi âlileri olduğu veçhile 
Başvekâletin mahut tarihî vesikalar meselesinde Kemteri işe sevkıdır. 
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 meraklı tarihçi için bilgi 
kaynağı ve teselli ocağı oluyor.
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Biz 13 arkadaşla bunları hulâsa defterine kayıt ve kartonlara tesbit 
ediyoruz. Geçenlerde Başvekâlet Müsteşarı geldi, tatbik ettiğimiz tarzdan 
memnun kaldı. Ben memnun oluyorum ki şu Maliye Hazinei Evrakı 
felâketi hiç değilse mütebaki vesikaları zıya’dan kurtarmak hevesini 
memlekette ve hasseten resmî makamlarda doğurdu.

Fridun Nafiz beye bu hafta inşallah mektup yazacağım ve teehhürü
mün esbabını izahla affımı rica edeceğim.

Bu gidişle bizim ikinci cildin zeylini basmamıza - merhumun maksadı 
Ahiler kitabının diğer cildidir. ■ İmkân yoktur. Bununla beraber biraz 
para bulabilirsem onun kadar büyük olmıyan ve masrafı çok daha cüz’i 
olan diğer iki risalenin tab’ ve neşrine çalışacağım. Tevfiki hakdan.

Eğer Feridun beyin dostu Müsteşrik Profesör Dr. K. Süssheim ümi
dine muvaffak olsaydı yani Alman Devlet kütüphane (Staatsbibliothek) le- 
rine bizim eserden birer tane satın aldırmağa imkân bulsaydı 40 - 50 nüs
ha satacaktık. Maalesef olamadı. Konyada beni gaibane tanıyan dostlar 
bulunursa hepsine selâmlarımın tebliğini rica, ihtiramlarımı teşekkürlerimle 
beraber takdim ederim. 12 - 2 • 1933.»

« * 
♦ *

Cevdet in (Ahiler Külliyati) bütün Türk kültürünü kucaklıyan, derin 
araştırmaların mahsulüdür. Şahsen ondan ettiğim istifadeler sayısızdır. 
Öyle sanıyorum ki bu kitap daha benim gibi bir çek hars ve folklor 
meraklıları için değerli bir hazine olarak kalarak yüce adını irfan sahiplerinin 
gönüllerinde sevgi ile yaşatacaktır. İlme bu derece hasbî çalışan bu kişi 
asla unutulmıyacak, bizden sonra gelenlerde onun yokluklar içinde nasıl 
fedakârlıkla çalıştığınım öğrenerek kendilerine örnek alacaklardır.

Cevdet’in vakitsiz ölümü bir faciadır, tamir edilmez bir felâkettir. 
Doğuda, Batıda ona ağlıyanların göz yaşları büyük acının nişanesidir. 
Konyada, Ahi Türk oğlu Hüsameddin Çelebinin şehrinde temiz hatırasını 
saygı ile anar, ruhuna Fatihalar okurum.

Fahrettin Kerim 15
Dr. profesör

Onu ilk defa Yeşil Hilâl Merkez Heyetinde tanımıştım. Toplantıya 
hakiki bir vazife bağlılı ile devam eder, az konuşur, az söyler, fakat 
söylediği zaman kat’î hükümlere istinat eder şekilde fikirlerini açık 
olarak bildirmekten çekinmezdi.

Memleketin kara günlerinde 3-4 yıl bizimle içki düşmanlığı yolunda 
arkadaşlık etti. Toplantılardan birindeydi, artık çalışamıyacağını, ken
disini yorgun hissettiğini söyledi ve özür diledi. Bu hareketi de onun 
dürüst hareketinin bir ifadesiydi. Herhangi bir işi yapamıyacağını anla
yınca özür dilemek irade hâkimiyetinin ve vazife severliğin. nefse güve
nin ne iyi bir senbolüdür.

Uzun bir müddet ona sokakta dahi rastlıyamaz oldum. Kolunda kitap
ları ve hususî giyinişi ile Babıâlî caddesinden daimî düşüncelerle inen 
aziz dostumu arıyordum.
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Günün birinde o bizzat muayenehaneme gelerek tahassürünü giderdi. 
Kendisini Usküdarda bir mektebe hoca tayin etmişlerdi. Fakt o çok 
yorgundu. Yıllarca devamlı ve fasılasız çalışması onun beynini ve kalbini 
yormuştu. Memlekette irfanın kıymetsiz bir meta, bilgi adamlarının değer
siz bir unsur olarak tanındığı geri zamanlarda çabalayarak irfan şulesi 
yakmağa uğraşanların hareketleri çevreleri için ne kadar feyizli olursa 
kendilerini de onisbette 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 asebî 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. Hocalı
ğı bıraktı. Memleketçe şahsından daha iyi istifade edilecek işlerin başına 
geçti. 1 arihî vesikaları araştırma işile uğraşmaya başladı ve devamlı, 
sebatlı 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 itibarile müstesna bir hususiyeti 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 çalışamıyacak hale gelince Gülhanede tedavi altına 
alınmıştı. Kendisini orada ziyaret ettim. Hastalığın ıstırabına rağmen 
o mültefit ve çok nazik kelimelerle ziyaretçisini taltif etmeği unutmuyor 
derdini uzun uzadıya anlatarak içini boşaltırken de : s zi üzmüyorum, 
sıkmıyorum ya diyerek af ve özürler diliyordu. Hayattaan ümidini kesme
mişti. Bir kenarda daha az çalışarak memlekete hizmet etmeği düşündüğü 
nü, bundan sonra sıhhatini ihmal etmiyeceğini süylüyordu.

Cevdet nev’i şahsına mahsus adamlardandı. Bazan muhitile acı 
acı şikâyet ettirecek kadar fazla hassasiyet gösteren, bazan da bu 
karekterinin diğer bir kutbünün tesiri altında bütün bir kâinata küsen 
ruhunun tezatları içersinde o sarsılmaz bir idealist, imrenilecek, örnek 
tutulacak bir vazife adamıydı.

Feridun Nafiz 16
Dr. Bulaşık hastalıklar mütehassısı . JKl

• * j '

Yeni yıla büyük bir acı ile girdik. Yakın Doğunun , ®
yetiştirdiği en değerli Bilik Issilerinden Fütüvvet 
esbabının pişüvası Cevdeli geri gelmemek üzere 
yitirdik.

Doğunun tarihini bilenler bizi doğrularki bu ilde 
Cevdet gibiler pek geç, çok güç yetişir.

52 yıllık hayatını yalnız Hazreti ilme vermiş, «beşikten mezara kadar 
bilik öğreniniz» diyen cenabı Muhammedin buyruğunu yerine getirmiştir.
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Gerçek 4 Islâm mezhebinden birisinin Kurarı İmamı Malik :

juı^*- j.lı riJ. Jİ Jl.ll ZlljjJ
Yani “yücelik kazanmak için çalışıp çabalamalıdır. Yükseklik istiyen- 

ler geceleri uykusuz geçirmelidir.,, Sözünü tutanlardan olmuştur.
Türk ilinin muallim ve idareci yetiştiren yurdu “Yüksek Dar - Ü1 - 

Muallimin,, den Birincilikle diploma almış, fakat son nefesine değin ebedî 
talebe • Ewige Student - olarak kalmıştır.

Okumak okutmak, öğrenmek öğretmek.. İşte Cevdetin mizacını kuran 
4 unsur. Bu seciyesi dolayısiyledir ki boş vakit geçirmemiş, gündüzleri 
mekteb ve resmî işlerinden kurtulunca kütüphanelere koşmuştur. Ehemmi
yetli bulduğu, sevdiği, imrendiği kitapları eli altında, yanı başında bulun- 
durmağıda düşünerek 10,000 basma, 500 yazmalık bir kütüphane biriktimiştir. 
Bu topraklarda öyle çok kitap toplıyan fani pekazdır.

Şu halde 1905 den 1935 e dek yılda 350 cilt kitap satın almış. Zehey 
himmet! Adını asırların unutmıyacağı bu kitaplar vurgunundan Şeyda 
illerde gene söz açacağım.

Onunla dostluğumuz nasıl başlar?
Tam 18 yıl önce evimizin kitapları arasındaki yazma bir Fütüvvet 

nameyi - merakını mecmualardan anlıyarak - kendisine göndereceğimi 
mektupla bildirmekle.. Cevdetin temiz, hassas ruhu o mektubun yazılışın
dan heyecan duyar. Aldığım cevapta istihkakımın üstünde iltifatlar, 
teveccühler. Gaibane mektublaşmalar. Ne o beni tanır ne ben onu.

Tıp tahsilmi bitirip Anadoluda vazife alırım Şimdi de Fütüvvet bitik
leri, Çelebi Sultan Mehmet gününde yazılmış Ahi mektub örnekleri...

Tedrisat, Muallimler Mecmualarındaki yazılarını okuyorum. Kültür 
tarihimizle eski aşinalığım hasebiyle Cevdete ayırdığım yer alabildiğine 
yükselir. Çok okumuş iyi hazmetmiş. En çetin yollardan, çıkılması zor 
bayırlardan yürümüyor, uçuyor..

Rum, Ermeni, Yahudi İrfanının mülkümüzde nasıl çalışdiğını hayretle 
okuyorum. Ve en sevdiğim, saygı beslediğim alimimiz Kâtip Çelebi hak
kında bir makalât serisi. 17 inci asrın koca Türkünü kim Cevdet kadar 
anlıyabilir? Belliki imrenerek yazmış, duymuş, ona benzemek istemiş, 
istiyor ve benzedi.

Çelebinin alın yazgısı (hal tercümesi) Mizan - U1 • Hak fi İhtiyar - il- 
Ehak da zaten kendi tarafından yazılmış, başka yazanlar da var. Hayır bu 
onların hiç birisine benzemiyor.

Çelebi yaşadığı yıllardaki medreselerin yanlış okutma metodlanndan 
acı acı şikâyet eder, şaşkın* müteassıp hocalara ateş püskürür. Viyana 
önlerindeki tüyler ürpertici bozgunluğa güya imada bulunur. (Viyana 
hezimeti: 13. 9. 1683. 1095. Hicri Ramazan.) Çelebi yenildiğimizi gerçi 
görmedi, lâkin Türkiyenin gidişi artık bozgunlukların uzakta olmadığını 
ona anlatıyordu.

Cevdette pek haklı tenkitlerle Garp maarifinden nasıl istifade edece
ğimizi o pişkin, dokunaklı, asabi, kalemiyle anlatıyor. Lâkayıt muhitte 
küçük bir akis bile uyandırmadı. Muharriri o günlerde bir lokma ekmek
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ten bile mahrum ettiler. Lâkin Istanbuldaki yabancılara ait bir ilim mües- 
sesesi, Kâtip çelebi üstüne yazılan şayanı hayret yazıların sahibini sine
sine almakla muhakkak felâketten kurtarmış oldu.

Arzu ve isteklere rağmen bu etudde mecmua sahifelerinde unutulup 
kaldı. Merhumun parasızlık dolayısile bastıramadığı eseri, biz dostlan 
ortaya koymalıyız.

Doğu Anadoludan Konya Aksarayına gelmiştim. İstanbul Aksarayı 
Fatihin Karaman oğulları ocağını söndürmesinden sonra göç edenlerle 
meydana getirildiğini biliyordum. Bu sebeple Aksarayda araştırmalara 
vakit buldukça savaştım.

Ankaralı Hacı Bayramın üstadı Şeyh Hamit (Somuncu Baba adıyla 
Bursaca meşhurdır.) Oğlu Baba Yusuf Hakikî Divanı aynı zatın çocukları 
elindeydi. 15 inci asırda yazılmış 2 büyük cild. Beni ilgileyen başlıca 
iki manzume oldu.

Karaman oğullarına ağlıyan Ağıt (Mersiye) Baba Yusuf meğer o aileyi 
çok seviyormuş. Karamanlılar Anadoluda büyük sevgi, saygı yaymışlar.

Bu manzumeleri Vilâyet gazetesinde Cevdete ithaf ederek neşrettim. 
Bulduğum Ahi mezarlarından malûmat verdim.

1932 yılında vazifemden istifa ile ayrıldım. Haziranda îstanbula geldim 
Aziz Çevdeti aradım. Kitap bastırmakla uğraşıyor dediler. Otele bir 
demet formayla geldi. Ahilere ait hazırladığı meşhur eseri hemen tebrik 
ettim, teşvik, teşci eyledim. Formaları bana bıraktı, okudum. Fevkalâde 
çalışmış, dünyaca mühim bir (Sekt) in iç yüzünü bütün aydınlığile anlatı
yordu. Bazı tarih sehivleri vardı, söyledim, memnun oldu. (Kitap sonunda 
düzeltilmiştir.)

Almanyaya gittim. Galiba bir ay geçmemişti, postadan muazzam 
iki nüsha kendini gösterdi. Uzun yıllarda sabırla, dikkatle, gayretle yazı
labilecek mahsuller okuyor, seviniyordum. Neler, neler bulmuş, ne iftihara 
değer şeylerimiz varmış! Cevdet! tertemiz ruhunda Türkün v^ İslâmın 
bedialarını, güzelliklerini senin kadar anlıyan kaç vatan çocuğu var?.

Tabiî yeniden Kutlulama mektupları.
Bir nüshasını aziz dostum Prof. Dr. Kari Siissheim cenaplarına arma- 

mağan etdim. Profesör yaz paydosunda Tirol dağlarına yazlağa çıkmış. 
Bir mektupla eserin derinliğini, ehemmiyetini, avrupaca şükranla karşıla
nacağını anlatarak kendisinin çözemediği düğümlerden epicesin ap aydım 
orada gördüğünü anlatıyor, teşekkürler ediyordu. Cevdete yazdım. 
Profesör, muharriri sarıklı ulemadan sanmış. Hayır o şapka giyen Fazıl
lardandır dedim. Daha çok sevindi.

Bu pek mühim eser uyuşuk muhitde elbette Reaktion yapma
dı, esasen bunu beklemekte hatadır. Şimdi Münster şehrinde Doğu dilleri 
hocası olan Prof. Fr. Taeschner ki Ahi Evren menakıbını bastırmıştır, 
yani Ahilikle meşguldür. Eylül 1932 de Halle şehrinde toplanan Alman 
orientalistleri kongresinde Cevdetin kitabı üzerine hayli malûmat vermiş 
olduğunu yine dostumun yazdığı mektuptan öğrenmiştim.

Galiba Naci merhum :
Marifet iltifata tabidir
Müşterisiz mata' zayı'dir.



- 520

Demiş. Hakir, aczime bakmıyarak eseri anlatmak maksadile Konya 
ve Babalık gazetelerinde birer Makale yazdım.

Eserin Mukaddemesinde Muharrir diyorki î Corci Zaydan Efendi Ta
rihi Temeddün Ü1 İslâmî (dilimize yine Hıristiyan bir arap kalemiyle Me
deniyeti Islâmiye Tarihi adıyla çevrilmiş, bir Musevi Tabi, eliyle basıl
mıştır. Yaşasın Dinî Hamiyet, Millî gayret.) isimli kitabında İslâm Mede
niyeti diye yazdığı yazılar yalınız Emevî, Abbasî, Endelüs,,,,, kavimle- 
rinin medeniyeti midir? Gazneviler, Harzemiler, Selçukîler, Eyubiler, 
nihayet Anadolu beyleri, Osmanlılar.. Hindistanda Mogullar.. gibi Necip 
Türk milleti unutulmak insaf mı?

Kendisi milleti, milliyeti için celadet, cesaretle ilim dünyasına meydan 
okuyor, yanlışın ancak Türk kalemde düzeltileceğine işaretle bütün 
vesikaları topladığını, ileride neşredeceğini vadediyordu. Benim gibi 
eminimki her Türk çocuğunun gözünü bu mesele üzerine çekti. Tanıştığım 
müsteşriklerden bir kaçı da alakayla benden sordu. Yazık ki vakitsiz 
ölümü bu güç mebhasın da yazılmasını geri bıraktırdı.

Kitabını niçin Arabca Yazdı?
Cevdet gibi idealist, Türklüğe titreyen bir milliyetçi nasıl oldu da 

Türk kardeşlerinin menkıbelerini Arapça yazdı?
Eserin başlangıcında, İbni Batuta seyahatnamesinin arapça olduğunu 

(seyahatname Çavdarlı oğlu Şerif paşa tarafından dilimize çevrilmiş ve 
büyük muharebede devlet kesesinden matbaai âmirede nefis surette 
bastırılmıştır.) Ona zeyl olan bu kitabın da arapça olması geregtigini, 
böylelikle Avrupa alimlerinin merakını çekeceğini mazeret diye öne sürer.

Hakikat şudur : Kitabın en büyük meziyeti göğsünde topladığı 
kıymetli vesikalardadır. Bunlarsa ya tazice (arabca) ya tatça (farsca) ya 
eski türkçedir. Türkçe sözleri yasa töresince yalnız lâtin harflerila yazma
lıdır. Halbuki doğu dillerinin hiç birisi lâtin harflerile doğru yazılamaz. Gerçi 
müsteşrikler latin alfabesine bazı işaretler eklemişler, bu eksikliği tamam- 
lamıya çabalamışlar, amma yine muvaffak olamamışlardır. Elimizde buna 
pek çok tanık (şahit) vardır. Cevdet’in kitabı ise temamen vesikalarla 
doludur. İki doğu dilinden başka katı çok eski Türkçe belge (vesika) 
vardır. İşte sırf bu vesikalara hürmetle, onların eski kostümlerini değiş* 
tirmemek için arapça yazmıştır.

Kitap basılıp ortaya çıkınca yasaya uygun olmadığı sözüyle yazarı 
mahkemeye vermek, tutsak etmek gözüküyordu. Cevdetteki samimî ilim 
sevgisini düşününüz; o, altı ay habsi bile göze aldırmıştı.

Fakat Türk Cumhuriyeti tolerens sahibidir, yazarın şu saf aşkına 
dokunmağı, Türk Ahilerine aid basılan eserin cezalandırılmasını, hatırına 
bile getirmedi. Cevdet birkaç aylar bekledi, hiç bir taraftan ses çıkma
yınca hem geniş soluk aldı, hem hükümetin alicenaplığından ayrıca sevinç 
duydu.

İlk öfkesi, sinirliliği geçmişti. Bir müsteşrik bana: Ne olurdu şu gü
zel, değerli eser arapça gibi çetin dille değil temiz şiveli, anadilinizde 
yazılsaydı, hem bizler daha kolay faydalanırdık, hem kardeşleriniz okur 
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anlarlardı demişti. Kendisine yazdım. Rahmetli munsıf kişiydi, fikrimi 
kabul etti.

Bu sırada Maarif Vekilliğine Dr. Reşid Galib getirilmişti. Ondan 
şu yolda bir Biti (Mektub) alır Kitabınız Türk harscıhğı bakımından çok 
önemlidir, Dilmize çevir 400 tane satın alacağız. Düşünüş isabetli, ayni 
zamanda hükümetin de alâkalândığını anlıyoruz.

Heyhat, zavallı Reşidcik evvelâ denize düştü, sonra gözden düştü ve 
nihayet bütün bunlar da suya düştü.

Ctvdeti sevenlerden bilhassa rica ederim : Kitabı dilimize terceme 
edelim. Üniversite Doğu Dilleri seminar talebesi için doktora Tez 
mevzuu olur.

Litterarae Orientales ne diyor?.
Leipzig şehri Yalnız Almanyanın değil, belki bütün dünyanın en ünlü 

Kitabcılık durağıdır, pek çok kitaphane vardır, hele Orient üstüne ta
nınmış müsteşriklerin eserleri orada basılır. Bunlar arasında Otto Harras- 
sowitz kütüphanesini anmak lâzımdır. En yeni çıkardığı katalog sayısı : 
459 dır. Aralarında hiç birisi yok ki derin çalışmalarla hazırlanmamış 
olsun. Her birisi başlı başına birer Bibliographie abidesidir. Ayni kitaphane 
her üç ayda olmak üzere Litterarae Orientales adında bir Dergi (Orien
talischer 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 İlimde çıkan kitapların adını, sanını orada okuyup öğrendikçe 
memnun olurum. Bu Katalog ve O dergiden nice nice kitaplar, ne kadar 
nadir şark basmaları bulup aldım.

Almanlar, ilim babında iltifatlarını, memnuniyetlerini kolayca harca
mazlar; yani iktisat ederler. Öz ilimde hiçbir kımıldanış yapmıyan kardeş
ler bitiği “Litterarae Orientales,, de en şerefli alkışları kazandı. Cevdeti 
çekemiyenler okusunlar, sevenler sevinsinler diye işte oradan aynen 
yazıyorum:
1347 Dschewdet, Mehmed. Dhail alâ fasl al-achija al fitjân alturkija fi 
kitab ar - rihla li İbn Batùta. (L’education et l’organisation 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’ibn Battuta. Istanbul 1351 (1932). 8.

441, 13 pag. 9. RM.
Anhang zu dem Abschnitt: “Die türkische Jungmänner - Brüderschaft 

in dem Reisewerk des Ibn Battuta. «Wichtige Publikation deskultur - his
torisch geschulten Verfassers über eins der interessantesten Kapitel der 
Islamischen Wirtschafts ge-schichte u. der Geschichte der Entviklung 
der Humanitaetsidee im İslâm. Im Anschluss an die Notizen bei Ibn 
Batùta II, S. 261 ff.u. 281 ff. bringt der Verfasser neue Erkentnisse 
über die Ideale, die innere Organisation u. di Betaetigung der Al • Achi- 
jaal - fitjân, der nach Zünften zusammengeschlossenen Jungmänner-Bün
de, die man als «islamische Ritterorden» bezeichnen könnte.

Litterarae Orientales, Heft; 52, S. 39, Oktober 1932.
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Cevdetin Tababet Tarihine yardımı:
Büyük eserinin yapraklarında ciddi alâkayı çeken değerli malûmata 

sık taslanır. Bunu «T. Tababet Tarihi Arkhivi» nde ayrıca yazacağım, 
ancak şimdi söylemek istediğim Almanyada ikametim esnasında İstanbul- 
dan Sahaflarda bulup bana gönderdiği kitaplara aittir.

Çok yıllar varki Şanizade (Tarakçı oğlu) Tabib Muhammed Ataullah 
efendi hakkınadda araştırmalar yapmaktayım. Basılmış tarihinin başında 
kendi eserlerini sıralar. Lâkin onlardan Müfredatı Eczayı Tıbbiye, Mü. 
rekkebatı E. Tıbbiye, Istıiahatı Etibba gibi kitapları ne bizim millî kü 
tübhanelerimizde, ne de Avrupa Bibliotheklerinde vardır.

Beyazıt Umumî Kütüphanesi Müdürü asrımızın Kâtib Çelebisi Bibliog
raphe Müderris İsmail Saib bir Sahhafda Müfredatın bulunduğunu müjdele- 
lemişti. Elinden kitab almak her vakit kolay olmıyan bu Sahhaftan kitabı 
ancak Cevdetin • kardeşlik fütüvvetiyle - alabildik. Kitab Şani Zadenin 
bizzat elyazısıdır. Dünyada yegâne nüshadır. Cevdet İlâçlar kitabının ilk 
yaprağına mühim notlar yazmış Nüshanın hususî ellerde birgün gaib ola
bileceğini, okuyup arbeitimi bitirince Lâleli Kütüphanesine vakf ve tescil 
ettirmekliğimi tavsiye ederek kitabın yaban illere gitmemesi için feda
kârlık edilip alındığını, sonra gelenlerin bunu takdir ederek Fatihadan 
unutmıyacaklarını ilâve ediyordu.

Şani Zadenin asıl büyük eseri «Mi yar Ül-Etibba>' adlı terce- 
mesidir. Roma Kayseri, Alman İmparatoru, Macar, Çek, Boehem.. 
kralı «Marie Theresie» nin has hekim başısı, Cemi, Avusturya Mevrus 
memleketleri tıp fakülteleri profesörler reisi (Baron Anton Von Stoerck) 
tarafından 1776 yılında Wien de Almanca yazılmış 2 cilt kitabın İtalyan 
casından tercemesidir.

Eser 1227 yılında (1812) dilimize döndürülmüş, aynı yıl da Şanî 
zadenin fikir arkadaşı, sabık Londra büyük elçisi, Mevakip tefsiri mü
tercimi İsmail Ferruh efendi istinsah etmiş, şimdi hakirin kitapları arasında 
bulunan o cild, yazısı, tezhibi gene Cevdetin himmet ve lutfuyla alındı 
Hamburga geldi.

Cevdet Bibliophile idi.
Onun orijinalitesinden biri hayır birincisi yaman kitaplar dostu olma

sıdır. Ahmet Vefik, Riza Pş.lar, Halis ve Ali Emiri efendiler, İbnül Emin Mah
mut Kemal beyler... gibi nevi şahsına münhasır (Sui generis) zatlar arasında 
Cevdetin yeri en iyi bir köşesidir. Kitab tanıyan alimler arasında: Bağ 
dadlı İsmail Pş. Ali Emiri ef. Bursalı M. Tahir, B. Askerî Müze Müdürü Muhtar 
Pş., Müze Hafızı Kütbü Alî B. merhum., arasında Cevdet gene mevki alır.

Onunla ruhlarımızdaki affinité kardeşlik, yoksulununda Bibliophile 
olmasındadır.

Ahiler sertacı; yazma, basma, ilimler ve tenlerden kitapları bilir, tanırdı. 
Muazzam kütüphaneside ayni sevgi, teıı.ayül ve incizabın neticesidir.

Almanyada bulunduğum 3 yılda benim vasıtamla binlerce Marklık 
kitap almıştır. Bilhassa (Archivler) üstüne çok pahalı, o nisbette kıy
metli kitaplar tedarik etmişti.

1933 yılında Siyakat yazısı üstüne Forschung (Tetebbu’) yapıyordu.
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Iranşehr Kâzim zadenin küçük risalesine tam 18 RM (9 Türk lirası) 
vermişti.

Venedik kütüphanelerindeki Türk vesikalarına ait 8 cilt vebedeli 600 
lira tutan serinin alınması için kaç defa mektuplar yazmıştı.

Okurlara bu zatın büyüklüğünü, ilim aşkını, kitap sevgisini anlatmak 
için bir örnek yazacağım:

Hamburgda bulunduğum son yılda bir mektubunu aldım. Diyordu ki;
Heydin 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.
Almanyada basılmış olan bu kitap 40 yılda ikinci defa basıldığı halde nadir 

bulunıyor, çok pahalıdır. Maruf bir kitapçı 150 RM. (75 Türk lirası) isti
yordu. Kendimce çok pahalı görerek İstanbula yazdım. Hemen cevap 
veriyor: derhal alınız. Kitabçıya yazdım, heyhat kitap bu sırada bir başka 
meraklısı tarafından alınmıştır.

Bu acı haberi Cevdete nasıl vermeli? Italyaya, Hollandaya, Danimar- 
kaya yazmağa karar verdim. Zira kendim bu diyarlardan çok güzel eski 
arap tıbbına dair eserler almıştım. Bütün araştırmalarıma rağmen kitap bir 
türlü bulunamıyordu. Cevdete hali yazdım. Hemen bir karşılık. Mektubumu 
büyük acı ile okuduğunu, gece uyuyamadığını, baş ağıılarının arttığını, tali- 
siz olduğunu, hatta benim ihmalkârlığımı bile yazıyor, sonra af diliyordu.

Tekrar arattım ve buldum, hemde 1(5 RM. (52,5 Türk L.) hemen 
müjdeledim. Bir cevap «Bu nadir eseri buldurmağa vesile olmanızdan 
dolayı Dua, sena 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 kaygusiyle 
çırpınıyor.

Türk toprakları bu cins adamları yetiştirmekte velud olmadığı için 
acımız artıyor.

İşte 10500 cild gibi her faniye nasıb olmıyan muazzam yekûn geceleri 
uykusuz, gündüzleri baş ağrılariyle, ve ah çok elim, çok ağlatıcı belkide 
bir çok mahrumiyetlere, şahsî fedakârlıklara katlanarak toplandı.

Cevdet’in, Devrim (İnkilâp) müzesindeki kitapla! ı hep değerli, seçme 
eserlerdir, eğer onların cildlerindeki derilerde buruşuk, germiyorsan bu 
Cevdet’in yüksek karakterinin ve hayatın bütün acılenna tahammül edişinin 
sırrındadır,

Cevdet’in asıl şubesi ne idi?
Biblio • Biographie idi. Bilhassa Şark Maarif Tarihini kimse onun 

kadar bilmez denilse doğrudur. Dimağının hücrelerinde Türk ve İslâm 
büyükleri otururdu İslâmın ve Türkün şanlı menakıbı hafızasında idi. 
İşte onları düşünerek bütün kederlerini bütün acılarını unutur, nihayetsiz 
Yurd, Millet, ve Din se.gisinden ümit, cesaret, neş'e alırdı.

O, büyük bir yurt sever olmasaydı İsmet İnöniine o meşhur açık 
mektubu yazmazdı. Cevdetin hiç bir eseri kalmasa yalnız şu medenî 
tecellüdü altın harfle yazılır.
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Ölüm her faninin son merhalesidir. Yalınız dünyadaki işlerini • hele 
ilmi olursa - ikmal etmeden gitmek büyük ziyandır, işte Cevdet Türk 
harsçılığı yolunda başladığı eserleri tamamlamadan gözlerini kapadı. Gö
nüllerdeki acının çoğu bundandır.

Aziz arkadaşımız kitabını arapça yazdığı için kendisine gönderdiğim 
mektupta (Ahi Büzürk Muallim M Cevdet el Türk) diye yazmıştım. 
Rahmetli bundan sonderece sevinmişti. Mektuplarımda çok defa (Ahi 
İmre) diye hitap ederdim.

Ahi Cevdet! Sağlığında sana derin saygı ile bağlı gönüllerimizde 
şimdi temiz hatıran eskisinden daha kuvvetli yaşıyor.

Edirnekapı mezarlığının koyu servileri altında yurtsever Şair Süleyman Na- 
zifle, Filozof ve Muhaddis Ahmet Naimin komşulukları arasında müsterih yat 

Türklüğe, İslâmlığa aşık ruhuna bizden bin bir Fatiha ve Selâm.

Feridun Üstünel 17
Kadıköy Kız Orta Mektebi Müdürü

Muallim M. Cevdet ile 26 sene evvel İstanbul Da- 
rülmuallimini aliyesinde Muallimlik etmeye başladığı 
zaman tanışmıştık. 26 senedenberi fasılasız, arızasız 
devam eden çok candan samimi dostluğumuz, mer
humun İlmî ve ahlâkî yüksekliklerini, seciyesindeki dü
rüstlüğü, sağlamlığı haksızlığa karşı da şaşılacak dere
cedeki fevkalâde medenî cesaretini iyiden iyiye öğren
meme pek ziyade yardım etti.

Bu sebeple merhum hakkında yazacağım bilgi ve kanaatlerimde hiç
bir mübalağa yoktur. Belki meziyet ve faziletleri hakkındaki yazılarımda
pek çok noksanlar olacaktır. Bu nisyanlarımı affetmesini aziz Cevdetin 
mütevazı ve afivkar ruhundan dilerim

M. Cevdet'in İlmî değeri. Ah\âkı ve Seciyesi :
M. Cevdet Muallim arkadaşlarımız arasında bir eşi daha bulunmıyan 

bütün manasile alim, fadıl sıfatını almaya hakkile lâyık ve her cep
heden çok değerli bir zat idi.

Darülmuallimini Aliyede, Maarif ailesi arasında 26 sene evvel çok 
kıymetli muallimler vardı. Bu muhterem zevatın ekserisi meselâ Riyazi
yede, 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, hatta bir 
çoğunu geçmiş ve bazı ilimlerde mütebahhir sayılacak dereceye yüksel
miş bir insandı.

Meselâ, tarih, aşari atika, lisan ve pedagojideki bilgisi bu zümredendi 
Fransızca, Rusça, İngilizce ve hatta bir az Almanca okur ve anlardı.

Çok nezih ve necip bir ahlâka sahip idi. Herkesin eyiliğini ister ve 
eyiliğine çalışırdı. Hele talebeleri ve dostları için sönmez, eksilmez bir 
alâkası, muhabbeti ve şefkati vardı.

Bilgisinden herkesi müstefit ederdi. Memleket gençliğini kütüphanelere 
müzelere, camilere, eski eserlerin ve millî abidelerimizin bulundukları
yerlere götürür, bunlar hakkında esaslı malûmat verir, ilmi bir tetkikin 
nasıl yapılacağını gençlere öğretirdi.



— 525 -

M. Cevdet, Istanbulu karış karış bilirdi Bizans ve Osmanlı tarihine 
pek ziyade vakıf olduğu için bu devir hadiselerine 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 hatta neşesi bile yoktu.

Hayatında çok sevdiği, emirlerine fevkalâde hürmet ve itaat ettiği 
anacığı belki birgün üzülür korkusile evlenmemişti.

Onun bütün zevki, eğlencesi kitapları idi. Ömründe bilerek hakikate 
uymıyan 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 der
man bulmaya çalışırdı.

Darülmüallimini Aliyede beraber çalıştığımız sırada edebiyat muallimi 
Ali Nusrat 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 Bakır- 
köyünde oturan bu aziz dostu hemen her hafta ziyaret etti. Vefatında 
hepimizden çok ağladı. Yıllarca matemini tuttu. Ali Nusrat Beyin vefa
tının her yıl dönümünde tek başına kabrine giderek onun hatırasını ve 
ruhunu taziz etti. Bu kudsî ziyaretini bir vazife sayarak hasta düşünceye 
kadar her sene yaptı. Dikkata şayandır ki bu alâkâyı Ali Nusrat beyin 
vefatından sonra annesi hakkında da gösterdi. Daima ziyaretine gitti. 
Onun da vefatında cenazesinde bulundu ve her zaman kabrini ziyaret etti.

M- Cevdet'in Beylerbeyinde oturan Muallim Nejad isminde genç bir 
telebesi vardı. Bu talisiz genç teverrüm etmişti. Nihayet Valdebağı Pire- 
vantoryomuna ve haydarpaşadaki entaniye hastahanesine düşmüştü.

Cevdet bu talebesinin hastalığına da yandı, yakıldı. Onun için duyduğu 
elem ve iztırapları tarif edilemez dereceye vardı.

Bu sıhhat müesseselerinin ziyaret günlerinde mutlaka gider talebesine 
şişeler içinde iyi su, meyva taşırdı. Günün birinde Nejad hastahanede öldü.

Cevdet; kastahanenin haftalık ziyaretlerini artık Nejad’ın Beylerbe
yindeki dertli anacığına çevirdi. Bu dertli anayı teselli etmeğe çalıştı. 
Muallim olan oğlundan ona maaş tahsis ettirmek için ağlaya ağlaya ay
larca uğraştı.

Çok sağlam, dürüst bir seciyeye sahipti.
Hak tanıyan, hakka riayet eden, hakkı tanıtmaktan asla korkmıyan 

yurdunu, ulusunu pek çok seven cesur, mert bir türk oğlu türk idi. Hal 
ve tavır itibarile zaif, halim ve selim bir zat olmakla beraber kimseden, 
hiç bir tehlike, tehdit ve teşditten korkmazdı.

Nerede, ne zaman ve herhangi bir mesele için olursa olsun vicdanî 
kanaatini açıktan açığa söylemekten asla çekinmezdi. Lüzum görürse 
alâkadar zatlara ve makamlara da bunu yazardı.

Umumî harpten sonra üstad Bay Selim Sırrı Darülmüallimini Aliye de 
Müdür idi. Orada muallim bulunan bizim Cevdet'imiz de Selim Sırrı 
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çok sever ve takdir ederdi. Böyle olmakla beraber onun bazı hareketle
rini tenkide ve bu suretle kendisini ikaza lüzum görerek derhal ve gayet 
şedit bir muaheze mektubu yazmaktan çekinmemişti. Bu mektubu bana 
okuduğu zaman ben çok müteessir olmuş ve üstadı gücendirecek böyle 
bir mektubu nasıl yazdığını muahazakârane sormuşdum: (Doğruluk ve 
dostluk bunu icabettirir) cevabını vermişti.

Yine umumi harp içinde Darülmuallimini Aliye Kadıköyündeki Sen 
Jozef Fransız lisesi binasında bulunurken müdür merhum Ebülmuhsin 
Kemal beyin yolsuz hareketlerinden mektebin bütün muallimleri dilgir 
olmuş. Bir muallimler meclisinde bu yolsuz hareketler müdüre karşı açık
tan açığa tenkit edilmiş (Ben o zamanlar Çanakkalede ve Sina çöllerinde 
ihtiyat zabiti sıfatile harp 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 beyin çok mahrem dostu idi. Şikâyetçilere; 
bilhassa bizim garip, kimsesiz Cevdetimize bir fenalık yapabilirdi. 
Cevdet böyle muhtemel tehlikelere değil muhakkak tehlikelere bile zerre 
kadar ehemiyet vermeyen, şeci bir ruha malikdi.

Şu hikâye ettiğim hareketlerinden M. Cevdet’i karıştırıcı bir adam 
zannetmemeli, o, asla böyle süfli bir ruha sahip değildi.

O, cesareti medeniyesi yüksek, hakkı müdafaa için çok metin ve 
cesur bir insan olduğu için her kesin çekindiği meselelerde pervasızca 
ve fedakârane atılmaktan hiç korkmazdı. Arkadaşlarından biri hükümetçe 
pek mühim bir meselede alâkadar zannedilerek Adliyece tevkif edilmiş ve 
ihtilâttan da menedilmişti.

M. Cevdet bu eski arkadaşının mevkufiyetin haber alır almaz Adli- 
yede icabeden makamlara müracaat ederek uğraşmış ve nihayet izin 
almış, dostunu mükerreren ve tahliye edilinceye kadar muntazaman ziyaret 
etmişti. Halbuki o dostunun pek çok iyiliğini görmüş, daha hususî bir 
çok arkadaşları semtine bile uğramamışlar.

M. Cevdet, iyi günde olduğu gibi kötü ve kara günlerde de dostla
rının çok samimî bir dostu idi

M. Cevdet Muallimliğinde titizdi. Talebesinden intizam, vazifeye itina, 
itaat ve gayret isterdi. Bu titizliği son senelerde hırçınlık derecesine 
varmıştı.

1930 - 1931 senesinde ben Üsküdar ortamektebi müdürü bulunduğum 
zaman Cevdet de orada Coğrafya muallimi idi Bazı derslerine çalışma
yan, haylaz ve terbiyesi noksan talebeye son derece kızardı. Bnnlardan 
bir ikisini sınıfta cetvel ile döğdüğünü kendisinden işidince dayağın 
ötedenbari aleyhtarı olan bu terbiyeci dostumun sıhhî ve İçtimaî vaziyeti 
yüzünden artık sinirlerinin tamamen bozulmuş olduğuna hükmetmiştim.

M. Cevdet, tedrisatında talebesini en basit görünen bir nokta üzerinde 
uzun uzadıya tetkike, düşünceye, benzerlerile mukayeseye, hadisenin esbap 
ve avamilini aramaya davet ederdi fazla tafsilât verirdi ve bu suretle kendi 
coşkun bilgisinden bu suretle talebesini müstefit etmek isterdi. Halbuki, 
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bazı gençler, bu kadar tafsilâttan, araştırma ve incelemelerden hoşlan- 
mazlardı. Eski tarzda ezbercilik şeklinde ve muhtasaran ders almak ister 
lerdi. Talebesinden bir kısmı merhumun tedris usulüne karşı bu sebepten 
tenkitçi görünürlerdi.

M. Cevdet daha yüksek derecede, olgun talebeler karşısında ders 
vermiş olsaydı onun derin tetkikatından, bilgisinden; usul ve yol gös
terişlerinden talebe pek ziyade istifade edecekdi.

Onun sıhhî vaziyetlerine göre kendisine en muvafık iş, İlmî bir ko
misyonda veya bir akademide çalıştırılması idi.

Merhum, 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 ya
zardı. O bahisle alâkadar olan bildiği eserler hakkında da haşiyeler ilâve 
ederdi.

Çalışması esnasında sükûneti son derece isterdi. En küçük bir tıkırdı 
onu sinirlendirir ve kızdırırdı. Bunu aşağıda ayrıca söyliyeceğim.

Öğrendiklerini muhitine öğretmekten asla çekinmezdi. Bu hususta 
kıskançlığı hiç yoktu. İlmî cömertliği pek yüksekti. Bu yolda hasislik 
gösterenlere de kızardı.

M. Cevdet, gösteriş yapmaktan hiç hoşlanmazdı. Bildiklerini öğretmek 
istemesi fazlü irfanını göstermek gayesine matuf değildi. O sadece tale 
besine, milletine, insanlara faidesi dokunması için öğrenmek ister
di. Ancak bazan hançeresinde bir iltihap husule gelirdi. Bundan muz- 
tarip olurdu. Doktorların tavsiyesi üzerine çok söylemekden ve toz yut
maktan çekinirdi. Bunun için tahminen yirmi beş senedenberi gittikçe 
artan bir itina ile konferans vermekten, fazla konuşmaktan tevakki ederdi 
Son on sene içinde bellibaşlı bir konferans vermemişti.

M. Cevdet kıymetsiz hiç birşey söylemezdi. Neşriyatı da çok değerli 
idi. Yalnız parasız bir muallim olduğu için kitap bastıramamıştır. Hatta 
Harf inkılâbı yüzünden bastırdığı birkaç eserinin tabi masrafını çıkara- 
mıyarak ziyan etmişti.

Ben M. Cevdetin her sözüne, her yazısına ve her eserine meftun 
olurdum. Hepsinde büyük kıymetler görürdüm.

M. Cevdet’in İlmî, ahlâkî kıymetinin yüksekliğine nazaran mütevazı 
bir vaziyette kalışının sebepleri şunlardır:

1 — Çok mutevazi ve mahiyeti sever oluşu.
2 — Şarlatanlıktan, laubalilikten hoşlanmaması, ahlâka uygun olmıyan 

şeylerden külliyen nefret edişi.
3 Kimsesizliği.
4 — Çok kanaat sahibi oluşu.
5 — Nefsi için hiç kimseye hatta en yakın dostlarına bile müracaat 

ve minnet etmekten son derece çekingen oluşu.
6 — Hayatta yükselmeyi yalnız bilgisinin artmasında aramasıdır.

M. Cevdet, idare başında muvaffak olamazdı. Sebepleri şunlardır:
1 — Çok doğru bir adamdı. İdare işlerinde ekseriya görüle gelen 

ihmalcilik, tenbellik, vazifeyi mal etmemek, hilekârlık, yalancılık ve eğri
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likler karşısında o itidalini mutlak surette kaybeder ve başına bin bir 
gaile çıkarabilirdi ve haklı olduğunu da anlatmakta çok müşkülâta 
uğrardı. Bu da onu çileden çıkarırdı.

2 — Çok sinirli idi. Sıhhati bozuktu. İdare işininin icabettirdiği sü
rekli çalışmaya ve tahammüle dayanamazdı.

3 — Onun idare işleri için zerre kadar meylini, arzusunu hiç bir 
zaman hissetmedim. En ziyade haz duyduğu meşgale sükûnetle kitaplar, 
tarihî eserler, vesikalar arâsında yalnız, yahut uygun, bilgili, çalışkan 
ve r.amuskâr arkadaşlarla beraber çalışmaktı.

Daha fazla bir ideali yoktu. Hayatının son senelerinde her zaman 
böyle mükemmel, ahenkli, ideal bir muhit bulmanın kabil clamıyacağını 
çok acı bir surette tecrübe etmişti. Bu elim tecrübe onun kalbini adeta 
kemirmiş ve bütün bütün harap etmişti.

M. Cevdetin hususiyetlerine ait bazı bilgiler 
ve hatıralar

1 — M. Cevdet mutedil bir dindardı. Bazı kimseler onu müteassıp 
sanırlarsa aldanırlar. O bazı dini hükümlerin asrın terakkiyatile, milletin 
ihtiyacile uygun bir hale konmasına çok zaman evvel taraftarbı.

Koyu taassubun tamamen aleyhtarı idi. Naim bey merhumun hayatının 
son zamanlarında idi. Bir gün Cevdetle Bayezitte buluştuk. Görüşürken 
Naim beyin çok basit ve müsamahası zaruri ve elzem dinî bir mesele 
için fevkalâde taassup gösterdiğini bu meselede müsamaha gösterenler 
hakkında muktedir olsa en şedit cezayı vermekten çekinmiyeceğini söy
lediğini esefle hikâye etti.

Hatta çok saydığı Naim bey merhumun bu derece şiddetli taassubu 
karşısında hayretlere düşerek kendisine (Naim Beyefendi muktedir olsanız 
siz bu söylediğinizi hak katen yaparmısınız?) 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, ecdadını derin bir saygı ile severdi. Onların 
mefahirini adeta huşu ile anlatır, bıraktıkları şerefli eserleri büyük bir 
iftihar ve tebcil ile gösterirdi.

3 — Vatanın bir çok yerlerini, hassatan ecdadın abidelerini, yadigâr 
bıraktıkları kıymetli eserleri görmek için şahsen para sarfederek gezmiştir.

4 — Cevdet İlmî vesikalara dayanmıyan hikâyelere inanmazdı. Kü
tüphanelerin hepsinde ne gibi değerli eserler olduğunu bilirdi. Onları 
mutlaka tetk’k ederdi, bilmiyenlere gösterir ve öğretirdi.

5 — Okumak ve kitap aşıkı bir insandı. Kitap almak için yiyeceğin
den, giyeceğinden pek çok fedakârlıkta bulunurdu.

Fatihte Çarşambada Koğacı dede 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 muahhezelerine 
uğrardı.
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Bayramlarda Çarşanbadaki evine tebrike kittig-imiz zaman ev tozlan
masın, Annesi üzülmesin diye bize kapı eşiğinde ayak kaplarımızı çıkarttı
rır ve ancak çorapla içeriye sokardı. Annesi sinirli bir hanım olduğu 
için geceleri takırtıdan, gürültüden hoşlanmaz veböyle bir şey olursa 
uykusu kaçarmış !

Cevdet annesinin uykusu kaçmasın, siniri oynamasın diye ne külfet
lere katlanmazdı! Mesela, o zamanlar, bir yerde gece yangın olunca 
mahalle bekçileri kalın, akortsuz ve kerih seslerde avaz avaz bağırarak 
yangının nerede olduğunu halka haber verirlerdi. Geceleri bozacılar, mı
sır bugdaycıbar, sabahları gayet erken salepçı, simitçi, gazeteci ve başka 
satıcılar kendilerine mahsus ahenkle bağırarak mahallelerden geçerlerdi.

M. Cevdet Annesi uyanmasın, rahatsız olmasın diye bunlara 
haneleri civarında bağırmamalarını hatta biraz uzakda yavaş ses çıkarma
ları için yalvarırmış, bunlara bazan küçük ikramlarda bulunduğunu da bana 
söylerdi. »

8 — M. Cevdet kendi de gürültıden pek çok müteessir olurdu. Da
ima sakin yerleri arar orada okumak yazmak isterdi.

Darülmualliminde her muallim haftada bir defa gece nöbetinde kalırdı. 
O zaman Darülmnallimin binası yatakhaneleri istiab etmediğinden Nakil 
bentte, Yere batanda, Şimdi Istanbul lisesinin bulunduğu tarafda ve 
«yuca ülkü» lisesinin karşısındaki konaklardan birinde yatakhanelerimiz 
vardı.

Gece mütalaasından sonra nöbetçi muallimler talebeyi alırlar, yatakha 
nelerine götürürler ve gece talebe ile o yatakhanede kalırlardı. Bir aralık 
ben Cevdetle beraber «Yuca ülkü» lisesinin karşısındaki yatakhanede 
nöbet yapardım. Sıhhata, Nizama, Sükûnete riayeti seven Cevdetim bu gece 
nöbetlerinde ekseriya sinirlenirdi. Talebenin gelir gelmez hemen yatakla
rına girip uyumaları lâzım iken bazıları konuşur, bazıları gezinirdi ve Cevdet 
bunlara çok kızardı, üzülürdü. Hele bazıları bizim yattığımız odaya bitişik 
100 numaraya girmek cüretinde bulunurlardı. O zaman bu saygısızlığa 
Cevdetçiğim hiç tehammül edemezdi, derhal bunu yapana pedagoji kaide
lerine uysun uymasın lâyık olduğu bir terbiye dersi verirdi.

Gece karanlık ve penceresi açık odada yatmak mutadı idi. Nöbetimiz
de yatak odamıza girer ve soyunduktan sonra derhal (siz askersiniz 
Feridun beyciğim, karanlıktan, soğuktan korkmazsınız, bunların nekadar 
sıhhî olduğunu her keşten eyi bilirsiniz) der cevap vermeme meydan bı
rakmadan 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 hüsnü zannına rağ
men sabaha kadarda çivi keserdim. Çünki yataklarda tek bir yorgan 
kışın ısınmak için bu kâfi değil iken birde poyraza karşı olan penceienin 
sabaha kadar açık bırakılması titremekten insanın gözüne uyku ketirmezdi.

9 — Beş altı sene evvel takdirkârlarından Amerikan kolleji Türk 
müdür ve muavinlerinden Bay Hüseyin ve Selim Nüzhetin delaletile 
kendisine Amerikan kollejirde bir ders verilmiş, ayrıca mektep binası 
dahilinde ikameti için de bir oda tahsis edilmiş, bundan dolayı o iki aziz

34
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dostuna karşı son derece müteşekkir ve minnettardı. Boğaz içinin en 
güzel noktasında fevkalade sıhhî, bediî, muntazam ve İlmî bir hayat ge
çirecek iken nefret ettiği o uğursuz «takırdı» burada da Cevdetin 
hassas kulağına erişmiş, ona gece uykularını haram etmişti. Yattığı odanın 
altında ve binanın en alt katında matbahın bulaşıkhanesi varmış, hademeler 
tabakları gece yıkarlarmış, her tarafda hareketlerin durduğu, seslerin 
kesildiği bir sırada yüzlerce porselen tabağın yıkanmasının sesi taş bina 
içinde aksi şada ile M. Cevdetin kulağına kadar intikal ederek onu ra
hatsız ediyormuş. Bundan başka Istanbuldaki resmî dersine gidip gel
mesi için Tıramvaya binmeğe mecbur oluyormuş. Halbuki Bebekten 
Sultan Mahmut türbesine kadar olan Tıramvay yolu üzerindeki makaslar
dan ve virajlardan geçerken tıramvayın çıkardığı sert ve acı ses de 
onu tarif edilemiyecek derecede sinirlendirirmiş. Biçare bu seslerin çık
tığı yerleri saymış, adedinin 32 yi geçtiğini yana yakıla bana anlatmıştı. 
Maaşı dolgun, başkaları için bulunmaz bir nimet olan bu güzel vazifeyi 
tabakların tıkırdısı, tıramvayların gıcırtısı yüzünden bırakmaya mecbur 
olmuş. Ben o zaman Ankara Erkek lisesi müdürü idim. Istanbula geldiğim 
zaman bunları bana hikâye etti.

(Şimdi nerde oturuyorsununz?) diye sordum.
Günlerce sakin bir oda aradığını, en nihayet Kumkapı yokuşunda 

Fransız mektebinin yan sokağında «Meserret apartımanı» denilen bir 
evin en üst katında ve sokaktan tahminen 15 metre yükseklikte, tavan 
arası denilebilecek bir yer bulduğunu, buranın birde balkonu olduğunu 
söyledi.

Bu yeri ilk defa kendisine gösterdikleri zaman etrafı dinlemiş ne 
tramvay ne araba gürültüsü ne de sokaktan geçen satıcılarla yolcuların sesi 
işidilmediğini anlayınca ve karşısındaki bol güneşli Marmarayı da görünce 
cebindeki bir gazeteyi balkona sermiş ve derhal secdei şükrana kapana
rak Cenabı hakka hamdetmiş.

Zavallı en nihayet çok sevdiği bu çok katlı ve dik merdivenli hücre
sinde teslimi ruh etti.

10 — M. Cevdet gayet kuvvetli bir hafızaya malikdi. 30 sene ev
vel geçmiş bir muhavereyi ve yahut okuduğu bir şeyi tabirlerini, keli
melerini tıpkı tıpkısına tekrar etmek suretile anlatırdı.

11 — M. Cevdet yerli mallarımıza rağbeti teşvik için 25 sene evvel 
bazı arkadaşlarını da ikna ederek Karamusal’ın gıri renkte şayaklarından 
birer pelerin yaptırmış ve uzun seneler bunu giymişti.

12 — Kara günler geçirmiş olduğu için çok muktesitti. Mükeyyifat 
namına hiç bir şey kullanmazdı, uykusu kaçar korkusile çay ve kahve 
içmezdi, limonata, şüt ve ıhlamur içerdi. Her gün rafadan yumurta yer
di, yoğurdu da severdi. Müzede bulunan bir habeş hademe ona daima 
taze yumurta tedarik ederdi.

Bazı bizim evdeki hizmetçi değişir ve yahut değişmezde dalgınlık ede
rek « Kahvemi ? çayım ?» ne emrettiğini sormak münasebetsizliğinde bu- 
lunuverirdi. O zaman hemen hiddetlenir hizmetçiye (niçin unutuyorsunuz 
ben Cevdet hiç hiç kahve , çay içermiyim ? yapabilirseniz bir limonata 
hazırlayın ) derdi.
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Sabahları dersine yetişmek için evinden erkence ve kahve altı yap
madan çıkardı, yolunun üzerindeki Çenberli taşda Osman bey matbaasının 
köşesinde bulunan Mahallebici Mehmet ağanın dükkânında süt içerdi.

Öğle ve bazan akşam yemeklerini de Beyazıt’de Emin efendi lokan
tasında yerdi :

13 — M. Cevdetle Yirmi beş seneden fazla hükukumuz olduğu halde 
ne gençlik ve ne olgunluk çağımızda onunla hiç bir zaman laübaliyane ko
nuşamazdık ve lâtile edemezdik.Arkadaşlarımız arasında onunla, teklifsizce 
lâtife etmek cesaretini ressam Bay Şevket dostumuz gösterebilirdi.

Ressam bay Şevket , Cevdetin ömründe aklından geçirmemiş olduğu 
bazı şeyleri yapmış olduğunu duyduğunu -lâtife olarak- ya onun kulağına 
söyler yahut hepimize ilân ediverirdi.

M. Cevdet ozaman bir çocuk gibi kızarır ve gülerek ayağa kalkar 
iki elile ressam Şevket kardeşimizin dolgun yanaklarını okşayarak ( Ne 
dedin ? Ne dedin ? bir dahasöyle bakayım şekekrim ?! derdi. Cevdetin 
bütün hayrtında dünya zevklerine ve eğlencelerine ait yapabildiği işte yalnız 
bu lâtifecikten ibaretti.

14 — M. Cevdet tabiî manzaralardan, kır ve deniz gezintilerinden de 
çok hoşlanırdı. Bu sayede hem temiz hava alır hem de bazı coğrafî, ta’ 
rihî tetkikler yapmağa 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 mutadım 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 arkala• 
rından gördüm, bu iki zatin yürüyüşlerinden, boylarından benim yabancım 
olmadıklarını belkide, M. Cevdetle hafız Kemal kardeşlerimiz olacaklarını 
tahmin ederek hemen bir baskın yapmak için yanlarına gittim. Hakikaten 
onlarmış, o gün dersleri olmadığı için bu iki yari kadim Usküdardan oto
büsle şileye gitmege karar vermişle:', böyle bir seyahatten beni haberdar 
etmedikleri için kendilerini muahaze ederek bir hayli lâtife etmiştim.

15 — Bay Hafız Kemali hepimiz çok sever ve sayardık, oda kendi 
aleminde değerli bir riyaziye alimidir. Fazla olarak tarihe ve meskukat 
ilminede çok vakıftır. Son derece mahcup, mütevazı ve faziletli bir zattır. 
M. Cevdet sınıf arkadaşı olan Hafız Kemali hepimizden ziyade severdi.

Bazan her ikimizin de eski darülmnalımin arkadaşlarımızı ğöreceğimiz 
gelir ve hasretle anardık. Bir defasında aylardan, belki senelerdenberi 
görmediğim, özlediğim Bay hafıza Kemali görüp görmediğini, kendisini 
ziyarete gelip gelmediğini sormuştum. (Hayır görmiyorum) cevabını verdi. 
Halbuki Cevdetcığım hepimizi ne kadar uzaklarda oturursak oturalım 
mutlaka arar bulur, ziyaret ederdi. Bahusus hafız Kemali görmek için ne 
Eyüp ne Boğaz için bırakır, ne Koca Mustafa paşayı unutur, oralara gider 
behemhal bulup görüşürdü. Bu sebeple Hafız Kemal beyimezin hiç görün- 
meyişini vefasızlık sayarak biraz tenkit etmek suretıle cevdeti kızdırmak 
istedim, o bana hak verdi, Hafız Kemal hakkındaki hükmünü de esirgemedi.
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(Şefkatsazdir, bizim onu göremeyince meraklandığımıza, üzüldüğümüze 
acımaz) dedi, bundan istifade ederek vefasız dostlarımızın Alemdarı olmak 
rekorunu otuz senedenberi elinden asla birakmıyan Bay Harun Reşidi de 
kendisine hatırlattım. Onun içinde (Hakkınız var Feridun Beyciğim* Harun 
bey kardeşimiz kendini sizin çiftlik dediğeniz bahçesine vermiş, bizleri 
hiç hatırına getirmez. Mamafi ben bir ay evvel Göztepedeki köşküne git
miştim. hamdolsun afiyettelerdi) cevabını verdi.

Cevdet Kardeşimiz bütün dostları için bu samimî, kalbi alakayı gös 
terirdi. Çok sevdiği ve saydığı Darülmualimin arkadaşlarımızdan Sayın 
Saylav Bay Ali Canib’in emektar hizmetçisi Pervin öldüğü zaman Bay 
Ali Canip kadar Cevdette müteessir olmuşdu.

16 — M. Bevdet Hak karşısında sözünü saklamazdı. bazı dostlar ara
sında münakaşa olur, meselâ dostum biri evvelce iddia ve müdafaa 
ettiği bir tezin aksi bir mütalaada bulunur, Cevdet bunu bana ve ya
hut diğer arkadaşlara hikâye ederdi. O vakit içimizden biri (Canım Cevdet 
bey geçen sene bu mes le için o zat aksini söylemişti, unuttunuzmu? ) 
dedimi o derhal celallenir (Siz Cevdet kardeşinizin böyle şeyleri hiç unut
mayacağını bilmezmisiniz? Tabii hatırımdadır. Edep ve nezaket dairesinde 
ifadesindeki tenakuzu kendisine anlattım, fikrini teshih ettirdim) derdi.

Evet, Muhterem Muallim M. Cevdet, hepimizin candan kardeşi idi. 
Hepimiz onu hörmetle severdik. Fakat o bizi bizden fazla severdi.

Hepimizde büyük dostluk hakkı vardır. O, olgun, kemalli, asıl insan
dan yalnız gençler ve memleket değil biz arkadaşları da pek çok istifade ettik.

Genç denilecek ve kendisinden daha çok istifadeler edilecek bir 
yaşda vefatı irfan alemimiz için, memleket için büyük ziyadır. Onun ha- 
saili İlmiyesini, faziletlerini yakinen bilen biz arkadaşları ebediyyen ma- 
etmini tutacağız, aziz hatırasını ömrümüzün sonuna kadar kalbimizde hür
metle taşıyacağız.

Fuat Baymur
Kültür Bakanlığı İlk öğretim 

bölüm direktörü

18 Hayrullah
Kültür Bakanlığı İlk öğretim 

bölüm direktörü

Hocamız cevdete ait olan hatıraları
mız o kadar müşterektir ki, bu ya
zımızı birlikte yazmamış olsaydık yine 
hemen hemen aynı şeyleri söyleyeceği 
miz muhakkaktı. Onu ikimizde aynı 
derecede severdik. Şimdi yalnız bir 
hocamızı değil, bir büyük kardeşimizi, 
çok sevgili bir dostumuzu kaybetmek 
den duyduğumuz acı da aynı şiddette..

Bundan 18 sene evvel Darülmual-
limine girdiğimiz zaman karşılaştığımız hocalar arasında muallim Cevdet 
bize ilk kuvvetli tesiri yapan olmuştu. Öteki hocalarımızdan birçokları ad
larımızı bile öğrenmemişken o bizim hepimizi ayrı ayrı tanımıştı bile.
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Yalnız onun dersleri bizim alıştığımız tarzda geçmiyordu. Biz daima kür
süden konfranslar veren hocalara alışıktık ve bütün ilk tahsilde rolümüz 
yalnız dinlemekti. Ara sıra tam dinleyip dinlemediğimizi anlamak için de 
yoklamaya çekilirdik. Bu günün ilk mektep mezunlarından biri bizim 
yerimizde olsaydı Cevde’tin derslerini hiç yadırgamıyacaktı. Cevdet o 
kadar bugünün istediği muallimdi. Dersindeki belli başlı hususiyetlerle 
bizim o zamanki telâkkimize göre garebetler şunlardı:

Cevdet öğreteceği şeyleri üç cümle ile söyleyivereceğine, onu tale
beye kendi emeklerde buldurmayı prensip edinmişti. O yalnız bu araş
tırmaları kolaylaştırır, yol gösterir, mehaz verir ve bu arada yabancı 
dillerden kitaplar tavsiye ederek lisan öğrenmeye teşvik ederdi, kendi
sinden aldığımız kitapların bir çok yerlerinde onun güzel yazısile şerh
ler, haşiyeler ve izahlar bulurduk.

Mualim Cevdet’in en büyük faaliyet sahası, sınıf içi değil, mektep 
dışı idi. Talebeyi alır, en yakından başlıyarak adım adım bütün şehri, 
bil hassa adideleri ve tarihî köşeleri gösterir, bu esnada yapmak istedi
ği telkinleri ve öğre'mek istediği şeyleri hatta sezdirmeden yapar ve 
verirdi. Onun gezintiler sırasında bazen son onluklarını sarfederek yiye
cek aldığını, bir taş üzerine oturarak beraberce yediğimizi nasıl unutabili
riz? Bu başka bir muallimden kabul edemiyeceğimiz hareketi. Cevdet 
yaptığı için pek tabii karşılardık. Sanki hepimiz onun bazen biraz şımar
tılan çecukları gibi idik.

Bu gezintileri sonra bizim öğretmenlik ettiğimiz sınıflarla da birlikte 
yaptı. Sonuncu gezintimiz bundan iki sene evvel oldu. Bizi Ayasofyaya 
götürüp yeni çıkan mozayıklar hakkında izahat vermişti. Istanbulu ne 
güzel bilir ve bildiklerini ne iyi anlatırdı. Bütün şehri bir hazine bekçisi 
titizliğile benimsemişti. Abidelerden 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 kitabe
sini bir marangoza yalvararak dükkânına koydurduğunu ve oradan her ge
çişte gidip baktığını bugünkü gibi hatırlarız. Onun için hürmet edilecek 
şeyler yalnız kitaplar ve tarihî abideler değildi. Kırda yere atılmış kağıt
ları 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 yap- 
mıya 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 tetkikler yapmalarını ister, onları; yazdıklarını, plân harita 
ve resimle tamamlamıya sevkederdi. Kim bilir belki metrukatı içinde 
bunlardan kaç tanesi vardır? O acemice yazılan ve ellevapılmış resimleri 
bugünün gençleri görürlerse belki gülebilirler. Fakat bizim dünya harbi 
yoksullukları içinde geçen ilk gençlik zamanlarımız için onlar elde edile
bilecek azami semerelerdi. Hele o zaman fotoğraf makinasının ilişilmez 
bir servet olduğu düşünülürse elle yapılmış resimlerin de acemiliği pek 
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göze batmaz sanırız. Bu defterlerin hor görülmemesini ve onların da birkö- 
şecikte saklanmasını candan dileriz.

Muallim Cevdet’ten biz ilk nazarda çok ehemmiyetsiz gibi görüne
bilecek 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.

Muallim Cevdet kitaplarını çok sevdiği ve onların talebe elinde az 
çok yıpranacağını da bildiği halde hiç birimizden esirgemezdi. Yeterki 
karşısında okumaya arzu duyan talebeler olsun. Biz ondan Istanbulun 
bütün umumî kütüphanelerini beraber giderek öğrendik. Bunu yapan Cev
det'ten başka kaç hoca olmuştur bilmeyiz.

Muallim Cevdet’in küçük el sanatkârlarından, küçük esnaftan yüzlerce 
dostu vardı, hepsile candan, ahpapça konuşurdu. Bunlardan, en büyük 
fikir adamlarına kadar, herkesin mesaisine değerini verir ve talebesine 
de aynı kıymet bilirlik hasletini dadandırmıya çalışırdı.

Onu her zaman tertemiz, eski de olsa temizlikten parlayan gömleği, 
bir lekesi olmıyan esvabı ile görürdük. Bir kerre bile söz verdiği daki
kayı geçirdiğine şahit olmadık. Hülâsa bütün şahsiyetile talebesine nu
mune olmaya çalışırdı. Onu kaybetmekten duyduğumuz acı yalnız sene
lerce evvel bize hocalık etmiş bir insanın ölümünden doğan keder değil 
onda bütün hadiselere rağmen yolundan hiç ayrılmıyan, daima prensiple
rine sadık, dürüst, değişmez karekterli bir insan gördük, 
mız, ağabeyimiz ve dostumuzdu. Allah rahmet eylesin

Hafız Kemal 19
Lise riyaziye muallimlerinden

Cevdet merhumla 1317 senesi Darülmualliminde 
madalya tevzii merasimi sırasında tanıştım. O sene 
Kastamonu idadisinden mezun olarak DariilmuaHimini 
âliye edebiyat şubesine kabul edilmişti. Mektebi biti
rince resmî bir vazife almayarak hususî mekteplerden 
Şemsülmekâtip, Burhanı terakki ve Dârüşşafaka mual- 
limliğile Istanbulda kalmıştı. Bir zaman sonra Baku’nun 
maarifperver ve hayırkâr milyoneri Hacı Zeynelâbidin 
Takiyef’in açtığı Dârülmuallimin müdür ve muallimliğile
(Buralarda geçen hizmet seneleri tekaütlük müddetinin hesabında nazarı 
itibare alınmadığından merhum son zamanlarında tekaüd olmak zarureti 
hasıl olunca bu hususî hizmetlerine acınır, hayıflanır dururdu) .

1325 Martından sonra Satı beyin müdürlüğünde Dârülmualliminde 
buluştuk. O senelerde Maarif Nezareti tarafından Avrupaya tahsile 
yollanmasını istemiş ise de Nezaretin - muallim değil, talebe yollaya
cağız - cevabı üzerine bin mihnetle biriktirdiği parasile Avrupaya 
giderek arzusuna nail olmuş ve dönüşte daha olğun olarak Dârülmualli- 
mindeki dersine devama başlamıştı.

Dersinde münasebet bularak millî terbiyeye yarayacak istitradlarda 
bulunur ve bu suretle (yan mahsulleri)ni esas dersten daha faydalı bulurdu.

O bizim

u’ya gitmişti.
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Meselâ; coğrafya dersinde Uluborlu münasebetile Uluğ beyi, Semer 
kand rasathanesini, Kadı zade ve Ali kuşcuyı ve bunların Osmanlı 
memleketindeki tesirlerini, Heratı, Şahruhi, Nevayiyi, Çagtay Türkçe- 
sini, Nevayinin Osmanlı edebiyatına olan tesirini, Timur torunlarının 
Hind’deki devlet teşkilâtını, Babür şahı, Tac mahalli tatlı tatlı anlatır, 
resimler gösterir, garplıların yazıları ve sözlerde istişhadda bulunur, 
talebesinin millî duygularını uyandırırdı. Şark âlemile fazla iştigal eder, 
fakat garpla mukayeseyide kemali salâhiyetle yapardı.

Talebesini iyiliğe, doğruluğa, güzelliğe sevketmek için çok uğraşır, 
çok alâkadar olurdu. Gerek tedris tarzı, gerek bu fazla alâkadarlığının 
hoş görülmediği olmuştu Kendisine bir defa etraftan işittiğim bazı şi
kâyetleri hikâye etmiştim. Bana : - birader ben muallimden ziyade mü- 
rebbiyim, mürebbi için bu tarzda hareket icabeder, ben kuru bir muallim 
olamam - demişti.

Hakikaten de talebesinin terbiyesi için her fedakârlığı yapar, onları 
uzak, yakın bir çok yerlere götürür, masraflarına katlanır, yorulur, bık
maz, usanmazdı. Musahebesinde gayet nezihti. Gayri ahlâkî, hicâb âver, 
namus telâkkilerine uygunsuz değil bir hareketini görmüş, bir sözünü 
bile işitmiş değilim. Hayatının da tertemiz olduğuna sarsılmaz bir ka
naatim vardır. Bu kanaat hususî hayatını bilmem ve görmemle hasıl 
olmuştur.

1332 senesinde Dârülmualliminde muallimler okuttukları ders saat- 
ları ile maaş alıyorlardı. Merhum boğazından muztarip olduğunu, ders 
saatinin azaltılmasını mektep müdüründen rica eder. Müdür de istediği 
kadar ders bırakabileceğini söyler. Bu mukabeleye teşekkür ederek az 
miktarda ders alıkor. Bıraktığı dersler için bir başka muallim tayin edildi. 
Rahmetli maaşını eskisi gibi alacağını umuyor, mektep müdürüne candan 
teşekkür ediyor, hal aşina, insaniyetli diye alkışlayordu. Bıraktığı 
saatlar mukabilinde maaşından kesilecek miktarı söyledim, havsalası al
madı, imkân görmedi, ay başında işi anlayınca kendi de bu safvetine 
gülmüştü.

Cevdetin mahiyeti arkadaşlarınca da anlaşılmamıştı. Bilgisinin ne
vileri ve miktarı malûm değildi. Cihan harbinde Çanakkaleninin zor
landığı günlerde Kadıköyündeki Dârülmuallliminin bahçesine bir batarya 
Alman ağır topu yerleştirilmişti. Zabitleri mekteple alâkadar oluyorlar 
ve kendilerinden maddî ve manevî istifade de ediliyordu. Mektep ida
resi batarya zabitlerine bir çay ziyafeti vermeği münasip ğörmüştü. Çay 
içilirken Cevdet merhum ayağa kalkarak Almanca bir hitabe iradetti. 
Bununla da kalmayarak Almanların mukabelesine cevap vermekle bizi 
hayrette bıraktı. Çünkü o güne kadar hiç birimiz merhumun Almancaya 
bu derece vakıf olduğunu bilmiyorduk. İngilizce eserlerden istifade ede
cek kadar bu lisanı bildiğini son zamanlarda öğrenmiştim. Yaşayış 
tarzı biraz garıpdi. Fakat son derecede muntazam ve muttariddi, okuma, 
yazma zamanları muayvendi. O zaman gelmedikçe ne okur, ne yazardı.

Ehbaphğı gayet samimî idi. Sevdiğini candan severdi. Sevmediğim
de sevdirmenin imkânı yoktu.
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Dostlarının kuvvetli cihetlerini ayırdığı gibi, zaaflarını da görür, o 
hallerini çok açık olarak tenkid ederdi.

Ehbaplarını arar, sorar, hallerde alâkadar olurdu. Sohbetinden zevk 
duyulur, istifada olunurdu. Vefâkârhk çimesi, istfade ve ifade seciyyesi 
idi. Hususiyetleri nazarı itibare alınırsa nev’i şahsına münhasır, yerine 
konmaz, boşluğu doldurulamaz bir zatı. Allah rahmet eylesin.

Fevzi Kurdoğlu 20
Muallim, muharrir

M. Cevdeti nasıl tanıdım ?
Kültür Bakanlığı Topkapı sarayı Müze ve kütüphanesinde bulunan ki

tap, harita, ve kırokilerin tetkik 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 Alpagot ve M. Cevdetten mürekep olan komisyona ben
de 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 kitaplprı ve haritaları toplı
yor, önümüze yığıyor, başka vazifeleri dolayısile ancak tatil günleri 
toplanabilen komisyonumuz bunları birer birer tetkik ederek hüviyetlerini 
tayine çalışıyordu.

M. Cevdet, sıhhati muhtel olmakla beraber fahri olan bu vazifeye 
muntazamen devam ediyor ve candan alâka gösteriyordu. Arabca ve 
Farsça yazılı harita ve kitaplarda onun ihtisasına müracaat ediyorduk.

Komisyonda çalışmakta iken siyakat ile yazılmış bazı vesikaların 
okunmasında M Cevdetten yardım görürdüm. Fakat hususî bir kutu 
içinde bulunup da tetkik etmekte olduğu çok kıymetli ve nadir vesi
kalar hakkında büyük bir ketumiyet muhafaza ediyordu.

Deniz tarihimizi aydınlatacak vesikaları aramak üzere hazinei evraka 
devam ettiğim zaman tetkik ve tasnif edilmiş vesikaları görmek istedi
ğimde bu talebe çok nezaketle şu cevabı verdi: Bir kaç ay müsaade 
ediniz. Halbuki bu aylar bitmeden hastalığı ziyadeleşti ve istifa etmek 
mecburiyetinde kaldı. Hazinei evrakta çalıştığı esnada kendisine Barba
ros’un Fransaya seferi esnasında bir Fransız elçisinin babası tarafından 
yazılmış bir ruznamenin elime geçtiğini söylemiştim. Buna çok alâka 
gösterdi ve görmek, okumak istedi. Bende bu kitabın hem Fransızcası, 
hem de Tükceye tercemesi vardı. Fransızcasmı tercih etti. Kitabı 
kendisine verdiğim zaman bir mühlet tesbit etmekliğimi istedi ve bu 
müddet tamam olmadan kitabı iade etti ve bu münasebetle M. Cevdetin 
sözünün eri olduğunu anladım.

Son söz olmak üzre şunu diyebilirim ki : M. Cevdet eğer bütün 
gördüklerini ve öğrendiklerini neşredebilseydi herhalde şimdikinden daha 
çok ve daha kıymetli eserler meydana ğelirdi.

Ömrünü ve bütün mevcudiyetini ilme hasreden M. Cevdetin ölümü
büyük bir ziyadır.
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Hakkı Süha Gezgin 21
Muallim, muharrir

Dün “M. Cevdet» ide gömdük. Beyazıt camiinin dar avlusuna sığmıyan 
bir kalabalık, onun önünde el bağladılar. Baki, dünya varlıkların hepsini 
elde ettikten sonra da sınırsız istediklerini doyuramarnış ve ancak musalla 
taşında kadri bilineceğini söylemişti. O beyit, Cevdetin kaleminde çıksa 
yeridir. Çünkü hiçbir gün değeri bilinmedi. Hocalığında, bilği alanında, 
idare başında o, hep arkadaşlarından incinen ve arkadaşlarını inciden bir 
adam olarak tanındı. Bu galiba kendinin çok didinmesinden, çok çalışma
sından ve kerkesin de öyle yapmasını istemesindendi. Onu pek özlediğim 
günler «Sahhaf„ 1ar içini dolaşırdım. Yayvan peykelerden birinde ya 
kitap karıştırırken, ya yeni bir eser hakkında konuşurken bulurdum. Yir
mi yıl içinde onun ilim dışında yirmi sözünü dinlememişimdir. Dile ğelme- 
si için, ağır bir konu gerekti. Boşuna çene çalmayı utanılacak bir şey sa
yardı. Süleymaniyenin loş kubbeli kitap yurdunda, Nuruosmaniyenin şip şi
rin, aydınlık kütükhanesinde, Ayaşofyada birlikte yıllarca çalıştık. Birlikte 
çalıştık diyorum, amma söylemek istediğim şey beni okuttuğudur. Kendisine 
talebesinden çok borçluyum.

Kaynak suları gibi duru ve çağıltılı bir sesi vardı. Yerini bulsaydı ne 
yaman bir konferansçı olurdu. Pembe derili, çıplak büyük başı, ince boynu 
üstünde dolgun bir başak gibi biraz öne iyik dururdu Onunla buluştuğum 
hiçbir gün yoktur ki ayrılırken yeni şeyler öğrenmiş olmayayım. Arapça, 
Acemceyi okuyup anlıyacak kadar değil, yazıp dinletecek kadar iyi bilir
di. Fransızcasiyle almancası da düzgündü - Okumak hevesi, ona çok yaz
dırmadı. Belki olgunluğunu yeter saymadığı için böyle yapıyordu. Fakat 
«Tedrisat mecmuası» nda, «Muallimler Mecmuası,, nda pek derin incele
melerden doğmuş engin verimleri vardır. Hele Rum, Ermeni, Yahudi top
lulukları üstüne yazdıkları eşsiz sayılabilir.

Bir gün kendisine:
— Niçin bir tek konu üstünde engin bir çerçeve ile çalışmıyor, kuvve

tini dağıtıyorsun? Diye sormuştum. Biraz kızgın, parmağı ile kalbini 
göstermiş ve :

— Sen de susamışların halini niçin anlamamazlıktan geliyorsun?
Demişti. Evet «ahiler» e verdiği emek, bir başka tarlada bol bir ürün 

yaratabilirdi. «Şehname» üstündeki incelemeleri, Türkün «Uzun Firdevsi» 
sine de bir pay ayırabilirdi. Fakat bunları yapmadı.

Bu gün onu da doymaz toprağa verdik. Ne tuhaftır, bize altından mil
yonlarca kere değerli şeyleri verenleri biz toprağa veririz. Adam oğlunun 

ne kara bir alın yazısı var!.. Şimdi «Süleyman Nazif» le «Naim» in yanında 
yatıyor. Eğer ruhlar arasında gövdeyle çürüyüp dağılmıyan bağ doğru ise, 
üstündekiler ağlaşırken, yerin altında kavuşanların cümbüşü var demek.

* * *
Inkilâp müzssinde «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
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Cevdete sevgimin bir izi, belki de yurt için çalışmış herkesin lüp peşin
de koştuğu bir çağda kendini menfaatsiz ilim uğrunda harcamış bir ada
mın unutulmamağından doğan bir zevktir.

Cevdet, «Kâtip Çelebi» nin üç asır sonra gelmiş bir eşiydi. Buda o- 
nun gibi: «Nice geceler şam a sönmeden sabah olduğu»nu görmüştü.Sofrası 
bir kuş yemliği kaçlar çeşnisiz, kıt olan bu adamın başında bütün bir âle
min uğultusu vardı.

Bütün ömrünce kendine verilmiş bir dak’kdsını hatırlıyamıyorum. 
Ağaoğlu’nun «Cümhüriyet» de çıkan bir yazısı Cevdet in ülkücü tarafı
nı ortaya koydu. Yakın dostlarının ona ayrı ayrı zaviyelerden bakışları 
da vakit vakit gazetelerde çıkıyor. Bunlar toplanır, bir kitap haline ko
nursa iyi olacak.

“Uray» ın kurduğu devrim müzesinde bir Cevdet köşesi, on bin beş 
yüz çiltlik bir kitap yığını ile satın alınmış bir yer gibi kalırsa neye ya
rar?.. O kitapların fihristi yanında «Cevdet» i ve Cevdete kavuşmuş bir 
ülkenin gururunu anlatan bir kitabın varlığı değer. Ancak bulunla bu iş 
bütünlenmiş olur.

Geçenlerde bir dost toplantısında bu büyük adamdan konuşuyorduk. İçi
mizden biri anlattı Gevdet, <Ali» Paşanın mühürünü üç yüz liraya almış. 
O, biblo, meskûkât tutaraklısı değildi. Alı Paşanın mühürüne üç yüz lira 
verecek bir Amerikalı milyarder de hiç değildi. Doğrusunu isterseniz 
lokmasından, üstünden başından kısarak yaşıyordu. Böyle iken «Tanzi
mat» da büyük rol oynamış, Avrupada adı yayılmış, varlığı üstünde ya
bancıların ilgisi çoğalmış bir paşanın mühürüne bu parayı vermekten çe- 
kinmeyişini büsbütün başka bir sebebe vermek doğru olur.

Cevdet, o mühürü frenk simsarları alır, memleketten çıkar diye almış 
tır. Ali Paşanın mühürünü bir frenk müzesinde görmeğe dayanamazdı. Böyle 
bir şeyin Türkü değer bilmez ulus haline kor diye korkardı. Bu titizlikte 
belki çocukça noktalar görenler olacak. Fakat onlara hüküm vermeden son 
sözlerini söylemeden azacık 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 müzesindeki Cevdet odası, gençleri imrendirecek ve Cevdetlerin 
çoğalmasına yardım edecektir. Bu uğurlu işe önayak olanlar, yaptıklariyle 
öğünebilirler.

Hamit Z. Kosay 22
Müzeler umum müdürü

M. Cevdet’in hayatı eserleri, kütüphanesi adlı kitabın yazılması teşeb
büsünü kutlularım. Proğram için fazla diyeceğim yok. Bu gibi zamanlar
da genel proğram şöyle olur.

1 — Kendisini çok yakından tanıyan biri hayatını ve duygularını
yazar.
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2 — Çıkmış olan bütün makalelerinin,mümkün olduğu kadar bir bibli- 
ografisi yapılır.

3 — Çalıştığı saha etrafında talebeleri ve arkadaşları orijinal maka
lelerini neşrederler.

4 — Kendisinin çıkmamış yazılarından örnekler konur. Cevdet'in bütün 
yazılarının böyle bir kitaba sığacağını zannetmiyorum. Bakanlık nezdin- 
deki bir teşebbüsümü Bay kemal’e bildirdim. Onunla müzakere edilme
sini dilerim. Saygılarımla :

Haşim Durgun 23
Tarihî evrak tasnif heyeti azasından

Muallim Cevdet Merhum hakkındaki malûmatımın 
arzedilmesini mutazammın emrinizi aldım.

Bundan yirmi sene evvel pek genç yaşında 
iken kütüphanelerin birinde Arapça bir kitap okuduğunu 
görerek hayret etmiş ve bir çok satır okuttuktan ve bir 
az şeyler sorduktan sonra hadaseti sinni ile kabili telif 
olamayacak derecedeki vukuf ve malûmatına şaşmış 
kalmıştım.

Bilahare tasnif heyetine iltihak ile maiyyetinde bulunduğum iki sene
yi mütecaviz müddet zarfında edindiğim tecrübelere ve hasıl ettiğim ka- 
naata göre merhum arapçada pek değerli bir iktidara malik olduğunu 
ve fransızçada dahi oldukça vukuf ve kudret hasıl ettiğini anladım. Ba- 
hasus beni nevine iyilik etmek hususunda mezayayı insaniyet ve fazi
leti cami olduğunu gördüm.

On bin cilde varan ve çoğu yazma olan kitaplarını halihayatında In- 
kilâp Müzesi kütüphanesine hediye etmesi ispatı müddeaya burhanı kavidir.

Asrımızda merhum Ali Emiriden başka maarife intisabı olanlardan 
böyle semahat ve fedakârlığa kaç zat katlandı?

Binaenaleyh vefatının telâfi ve tazmini ğayri ka il bir ziya olacağını 
fartı teessüf ve telehhufle arz eylerim.

Hikmet Turhan dağlı oğlu 24
Ankara müzesi direktörü

Muallim Cevdetin ölümünü gazetelerde okuduğum 
zaman, eyvah aramızdan bir değerli adam daha eksildi, 
yazık oldu diye kendi kendime söylendim durdum. 
Muallim Cevdet «nev’i şahsına münhasırlardandı» ve 
kendi kendine olgunlaşmış bir ilim adamıydı.

Onun adını çoktan beri duyar ve yazılarını okurdum. 
Fakat kendısile ancak üç yıl önce tanışabilmiştim.

İstanbul Belediyesi, Edirne kapıdan Yedi kuleye kadar sur dışında turist
ler için bir asfalt yol yaptırmaya kalkmıştı. Bu yolun geçeceği noktalar 
üzerine bazı mezarlar tesadüf etmişti. Bu mezarlardan bir kısmı incelen
meden, tarihî değeri anlaşılmadan müteahhit tarafından kırılmıştı. Tarihi



- 540 -

ne candan bağlı olan Cevdet merhum bundan çok müteessir olmuş, bu durum 
karşısında harekete geçmiş, ilgili makamların dikkat gözünü bu mes’ele 
üzerine çekmişti. Bunun üzerine bu yolun geçeceği sahalardaki Mezar 
ların incelenmesi için bir heyet kurulmuştu. İstanbul Asarıatika Müzeleri 
Direktörlüğü Müzeler namına bu hey’et beni de üye seçmişti. [1]

Bunun üzerine Edirne kapı mezarlığından başlayarak, Topkapı, Mer
kez efendi, Mevlana kapı, Silivri kapıdaki mezarları incelemeğe başlamış
tık bu araştırma ve inceleme işimiz altı yedi ay kadar sürmüştü. Çalış
mamızın en çoğu 1933 yılı kışına rastlamıştı. Kendisile çok zaman karlı 
ve soğuk kiş günlerinde mezarlar arasında dolaşmış, mezar taşlarını oku
mağa, mezarların tarihî değerlerini tespite uğraşmıştık. Kendisile birlikte 
saatlarca mezarları dolaştığımız ve tarihî mevzular üzerinde münakaşalar
da bulunduğumuz zamanlar çok oldu, Cevdet Atalarımızın san’at husu- 
snnda gösterdikleri varlığa aşıktı. Tarihimizi çok seviyor ve bir çok vak’ 
alardan sırası geldikçe vukufla bahsediyordu. En çok san’atkâr 
ve esnafların mezarları üzerinde duruyor, daha fazla bunlarla uğraşıyordu 
ve galiba bu mevzua dair birde eser hazırlamaya çalışıyordu.

Ancak bazı mes eleleri sükût ile geçiyordu. Bunları da aydınlatması için 
kendisine yaptığım ricaları ne yapıp yapıyor karanlık bırakıyordu, başka 
bir mevzua atlıyordu. Cevdet merhum da tam manasile bir Şark alimidi. 
Bildiğini tamamile öğretmekten kaçınan bir zattı. Bugün halâ memleke
timizde bu tipte olan adamlar az değildir. Bildiğini öğretmemek elde 
ettiği vesikalar) kıskançlıkla saklamak. Bundan hiç şüphe yokki memle
ketimiz çok zarar görmektedir. Merhum siyakat yazısını çok iyi bilenler 
dendi. Bununla beraber bu yazıyı aziz dostum Dr: Süheyl Ünver müstes
na olmak üzre kimseye öğretmek istememiştir. Halbuki tarihimizi yaz
mak için bu yazının bilinmesine ne kadar ihtiyacımız vardır. Tarihî 
kayıdlarımızın 1200 tarihine kadar kırma divanî hatlarla ve arada siya
kat ile yazılmış olduğunu ve siyakat hattının 4 türlü olduğumu merhum 
bilmez değildi. Fakat bunlar hakkında söz söylemekten ve malûmat ver
mekten çok çekiniyordu, bazı hususlarda da kendisinden asla ümid 
edilmiyen ğarib halleri vardı. Burada sırf hakikati yazmak mevzubahso- 
lunduğuna göre şu vakayıda yazmaktan geçemiyeceğim :

Topkapı sarayı Müzesine Defterihakani kütükleri gelmişti. Bu defter
lerin Tarihimizi aydınlatması yönünden ne kadar önemli olduğunu uzun 
boylu yazmaya lüzum yoktur. O zaman ben bu defterlerden Hamideli 
ve Ayintab defterleri üzerinde Topkapı sarayı Müzesi Müdürü dostum 
Bay Tahsin Özün lutuf ve müsaadelerde incelemelerde bulunuyordum. Bir 
gün bu defterlerin bulunduğu odaya giren merhum bu defterler üzerinde 
uğraşmakta olduğumu öğrenince fena halde kızmış ve Tahsin Öze acı acı 
şikâyetlerde bulunmuş. Tahsin Öz çok tabiî olarak kendisine :

— Sizin gibi Hikmet Turhanın da bu defterlerden istifade etmesi 
pek tabiîdir diye cevap vermiş, bu vak’ayı işittiğim zamun hayret etmiş
tim. Merhum bunu bana olan herhangi bir ğarez veya herhangi bir

[1] — Bu he’yette Cevdat merhumla. Belediye mezarlıklar müdürü Süleyman, Türk - 
İdam müzesi Yardirektörü Abdulkadir vardı.
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hadiseden dolayı yapmış değildi.Bunu sırf kendisinin not almakta olduğu 
bu değerli vesikalardan başkasının istifade etmiş olmasını ve bunlardan 
not almasını hazmedememekten ileri gelmişti Muallim Cevdetin bu gibi 
halleri bir tarafa bırakılacak olursa çok iyi, dürüst ve faziletkâr bir adamdı, 
lyliğı çok severdi. Tarihimize hizmet etmek onda bir hastalık halinde 
idi. Kitab toplamak aşıkıydı. Mezarları kendisile dolaşırken, kendince 
önemli gördüğü mes’eleler hakkında daima cebinde taşıdığı kalınca bir 
not defterini çıkarır, not alırdı. Bu notlarda neler bulunmazdı. Fakat 
öyle sanıyorum ki merhum bunları bir usul altında tutmıyordu.

Ölümünden bir buçuk sene önce idi. Kendisile birlikte bir gün Top 
kapı dışındaki takyeci camii yakınlarında bulunan bir kır kahvesinde 
oturuyorduk. Mezarlarımıza dair konuşuyorduk. Meşhur Şeydi Ahmed 
Paşa hakkında bana izahat varirken çok heyecanlanmış, gözleri yaşarmıştı.

Ölürsem benim de bu mezarlıklara gömdürülmemi vasiyet edeceğim. 
Sen de bu sözümü unutma ... demişti.

Zavallı Cevdet kim derdi ki bu sözü söyledikten pek az bir zaman 
sonra ve daha genç yaşta iken ölsün ve Edirnekapı mezarlığında Şair 
Süleyman Nazifle Baban zade Naimin mezarları arasına gömülsün ?..

Öldüğü zaman Ankarada bulunuyordum. Bir kaç gün onun ölümüne 
inanmak i temedim. Çünkü memlekete yı larca süren İlmî tetkiklerinin 
sonuçlarını verecek bir yaşa gelmişti. Ölümü memleket için çok acına
cak kay ıhlardandı. Geçenlerde İstanbula gittiğim zaman bu zavallı dos
tumun mezarını ziyareti bir borç bildim. 29 Kânunuevel 1935 Pazar 
günü ki Şeker Bayramının 3 üncü güniydi. Havanın güzelliğinden isti
fade ederek Edirnekapı mezarlığına gittim. Kendisile birlikte dolaştığı
mız mezarlar arasından geçerek mezarı başına geldim. Ve bir faninin bir 
ölüye yapabileceği son bir ödevi yaptım. Ruhuna fatihalar okuyarak ve 
Allahtan taksiratının affını dileyerek mezarı başından ayrıldım. Hepimiz 
bu yolun yolcusu değilmyiz ? Ve bu dünya sanki kimlere baki kalmıştır.

Hulusi Behçet 25
Dr. profesör

Muallim M. Cevdet: bu isim, bu şahsiyet Türk ilim 
ve irfan sahasında, ebedî kalacak bir mevcudiyettir. 
Hayatını, vatlığını, kitaplar içerisinde geçiren, oku
mayı, öğrenmeyi seven ve umumî bilgisile memleketinin 
hakikî âlimleri arasına giren, bu mutavzai zatı, refikama 
ve baldızlarıma Türk edebiyatı tarihi üzerine ders 
verirken, on altı sene evvel tanımıştım.

İlk görüşümde, bende kuvvetli bir intiba husule getirmişti. Üstü 
temiz, fakat basit giyinişile, kendini vermiş zannını uyandırıyordu.

Bir çok ders saatlerinde, bizzat bulunuyordum. Ders verme kudretine, 
anlatma ve tarif şekillerine hayran kalırdım. En müşkül kaideleri, basit 
bir tarza koyması, talebelerine tatlı bir çerçive içinde anlatması, bu su
retle karşısındakilerinin heves ve gayretlerini uyandırması önünde, muhab
betim gittikçe artıyordu.
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Ekseri geceler, bizde kalır, dersler haricinde, hususî konuşmalarda, 
felsefî fikirler üzerine Yunan, Roma, Bizans, Arap ve Fars hükeması 
hakkında noktai nazarlarını bildirir ve bunlar üzerine birçok müdakaşa- 
lara girişirdik. Hele tarihî malumatı, her b r bahis üzerinde ayrı ayrı 
mütalea yürütmesi ve yürütürken, mantıkî esaslara istinadı, cidden her 
bir muallimde bulnnmayan hassalardandı. Gün geçtikçe rabıtamız artıyor 
ve ailemiz efradı meyanına girmiş telâkki ediyorduk. Bu suretle dersler
den mada, haftanın muayyen günlerinde bilhassa geceleri kalmak üzere 
gelir, kendisinin prensip olarak tanıdığı saatler dahilinde, evvelâ klâ
siklerden başlar ve sıra ile umumî, tarihî kıyaslar yapardı.

Baldızlarım, kayînpederimin memuriyeti icabı Istanbuldan uzaklaştılar. 
Refikam muntazaman derslerine devam etti, bu arada liselerde okuya
madığımız bahisleri, üniversitede takibedemediğimiz kısımları, derece de
rece yükseltiyorduk. Bilhassa arkeoloji halikındaki bilgilerinin meftunu 
idim. Ekseri görüşmelerimizde, çok kıymetli Bay Halil Ethemde meclisimize 
şeref verirdi.

Cevdet, her fırsatta, Türklüğün yüksek kabiliyetini, faziletlelerini, 
canlı tablolar şeklinde bildirirdi. Birçok İlmî, İktisadî Türk mevcudiyetini 
faraza, istatistik meselelerini ele alarak. Macaristanda Türklerin yaptığı 
muntazam tahrirleri, vesikalarla ortaya koyar ve derslerine başka bir ruh 
verirdi.

Sikke meselesinde, tersimde, hakde, velhasıl Türk medeniyetinin, Şark 
ve Garpta ortaya koyduğu eserleri, maddî olarak genişletir kıymetli bir 
öğretici idi.

Namus ve fazileti, pek nadir şahsiyetlerde görülen kuvvetli seciyeye 
müsteniddi. Seneler geçtikten sonra, ailemizden hiç bir suretle ayırt 
etmiyorduk.

Büyükvalde, onu evlâdı gibi sever, kayinpederim ve valdem, bizler- 
den ayırt etmiyecek derecede muamelede bulunurlardı. Evimize gelir, 
odasına çıkar hususî kitapları için ayrılan dolaplarda eserlerini tanzim eder, 
okur ve evimizi kendi evi gibi telâkki ederdi.

Istanbulun tarihini pek güzel bilirdi. Köşede, bucakta kalmış eserler 
için dahi, en ince ve hurda tafsilât verebilecek kabiliyette idi. Istanbula 
gelen bir çok ecnebi dostlarımıza rehberlik etmişti. Bu rehberliği esna
sında, çok kere bizler de refakat ederdik. Bu arada, bilmediğimiz, gör
mediğimiz pek çok hakikatlara muttali olur ve tarihî malumat noksanlarımızı 
telâfiye uğraşırdık.

Umumi malumatı da, hakikaten 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 söyliyorum: Umumî tarih noksanlarımı telâfi eden, 
meslekî olarak tarihe aid bir çok vesikaların bulundurulmasına hizmet 
eyleyen, muallim M. Cevdet olmuştur. Ona maddî ve manevî bu hu
suslardaki deynim, ebedîdir.

Kendisinin, asabî, geçimsiz olduğunu söyliyenler vardı. Halbuki, 
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asabiyeti, Türke, Türklüğe ve umumî terbiyeye aid noksanlara karşı ilim, 
ulus severliğinin, bir inikas şeklinde feveranlarına aiddi.

Mektebden kaçan, geceleri dışarıda kalan, müskirat kullanan talebe
lerden nefret eder ve bunlara lâkayıd kalanlara kızar, söylenirdi. Keza 
1 ürk ilmine, fennine aid esikaların parçalanmasına tahammül edemezdi.

I ürkün maddî ilim ve fen kabiliyetlerini gösterecek emareleri yırtan, 
koparan ve çizenlere çok sinirlenirdi, ve sinirlenme halleri günlerce devam 
ederdi.

Halbuki hususî ve şahsî konuşmalarında, ne tatlı, ne sevimli bir 
sima idi.

Dinine fazla merbuttu. Bazen din meselesinden münakaşada bulunur
duk. Sözlerimde, belki infiâl hissettiği ânları da olurdu. Fakat umumî 
terbiyesini, şahsî itidalini, hiç bir zaman kaybetmemişti, Kendisince 
makul görünen noktai 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 ay
rılmasına halâ kalbim sızlar.

İbrahim Alâettin Gövsa 26
Maarif müfettişi

Süleyman Nazifin İbnülemin Bay Mahmut Kemal
için söylediği :

Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine 
mısraı M. Cevdet hakkında da tekrar edilebilir. Oda 
fıtratın dizi veya düzine ile yaratmadığı zümredendi.

Şark ilim ve edebiyatının son tiryakilerinden olan 
Hersekli Arif Hikmet beyle Hoca Hayret efendi ve Ali 
Emirî efendinin de mizaç ve meziyet itibarile nevileri içinde tek kalan
zevattan olduklarını yakından bilenler söyliyorlar. Onlar bir birine ancak 
eşsizlik itibarile benzetilebilirler. Yoksa hepsi ayrı bir kutuptur, müşabe
hetleri de infiratlarında görülür.

M. Cevdetle sekiz sene ayni müessesede çalıştım. Eski (Darülmualli- 
min) onun için bir dergâh, kendi de bütün varlığıyle oraya mevkuf bir 
çdekeşti. O zaten hayata ancak çile doldurmak için gelenlerdendi de
nebilir. Mektebin ilmî hayatına, talebinin terbiyesine ve bilgisine ait her 
mesele için uğraşır, didinir, vazefesin 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 hiç bir programa uyamaz, metot lâkırdısını ağzından düşürmez, lâkin 
hiç bir metoda riayet edemezdi. Nöbetçi olmadığı gecelerim hemen daima 
mektebe hasreden Cevdeti nöbet gecesi kendine ait olduğu zaman bir 
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türlü mektepte bulamazdınız. Vaktinde dersine girmekten, saat tamam 
olunca işini bitirip çıkmaktan hoşlanmazdı. Türkçe dersinde ya Fransızca 
kaidelerden bahseder, yahut tarihî hikâyeler anlatır veya tabiat müşahe
deleri yaptırırdı ve bütün sene böyle devam ettiği için imtihan zamanı 
o kıymetli hocanın talebesini tamamile hazırlıksız bulurdunuz. Bunun 
içindir ki son senelerde onun derslerini kabil olduğu kadar azaltmış ve 
kendisine âdeta bir konfransçı sıfatını vermiştik. Bir aralık Bakır köyünde 
hususî bir kız lisesinin müdürlüğünü deruhte etmiştim. M. Cevdet de 
orada tarih okutuyordu. Tedrisine memur olduğu programı asrı hazır 
tarihi olduğu halde merhum talebeyi çok defa kırlara çıkartır, tarlalarda, 
harman yerlerinde yetişmiş kızlara ilk mektep çocukları için tatbik edile
bilecek müşahede temrinlerini yaptırırdı. Dersanede kalmaya mecbur 
olduğu zamanları da ya eski devirlerin, yahut orta çağların tarihi hikâye
lerde geçirirdi. Kendisine daf’alarla ricada bulunduğum halde sene so
nunda sınıf o yılın programına ait hemen hiç bir şey öğrenmemiş 
bulunuyordu.

Muallim mektebinde talebeye tetkik ve müşahede vazifeleri vermek 
başlıca meraklarındandı. Bir kısmını mezarlıklardaki taşları okumaya me 
mur eder, bazısını bir müesseseyi tetkike yollardı. Fakat köprüden 
Türbedeki mektep binasına gelinceye kackır kaç tane elektrik feneri, 
telgraf veya telefon direği olduğunu saymak gibi vazifeler veidiğini de 
bilirim.

Muvazenesizlik onun yalnız hocalığında değil, muharrirliğinde, müellif 
liğinde ve bütün İlmî hayatında görülen bariz bir sıfattır. Kantin bir 
eserine Battal Gaziye ait yazdığı bir haşiyede tesadüf edersiniz. Evliya 
Çelebiyi okurken meselâ Spenseri hatırlamış olduğunu görürsünüz. Mu
allim mektebine ve Belediye kütüphanesine vakfettiği kitaplardaki çeşit 
ve mahiyet değişikliği de fikir hayatı itibarile ne kadar dağınık ve inzi
batsız olduğu göstermez mi? Şark ve garbın başlıca ilim dillerini bilme
sine ve ömrünü kitaplar arasında geçirmesine rağmen M. Cevdet ken
disinden hakkile istifade edilebilecek bir muallim ve müellif olamayışı 
herhalde bu muvazenesizliğinden dolayıdır. O, mükemmel bir kütüphane
nin başında çok faydalı bir hafızı kütüp, garptaki mahiyeti ile tam bir 
bibliothécaire olabilirdi. Kendine müracaat edecek ilim ve tetkik erbabına 
rehberlik eden bir allâme (érudit) örneği sayılabilir.

Hayatı bir zahidin daimi perhizkârlığı, bir mûtekifin sonsuz mahru
miyetleri içinde geçmiştir ve belki bundan dolayı onda Freud’in izah 
ettiği bazı ruh dalâletleri vardı. Fakat iyiliği o kadar galip ve meziyetleri 
o derece mebzuldür ki 1919 da bütün yakın arkadaşları fazilet mükâfatı 
için mektepçe onu namzet göstermekte tereddüt etmemişti. Maarif Ve
kâletine bu teklifi arzeden müsveddeyi ben yazmıştım. İstanbul muallim
lerinin içtimaında Cevdetin namzetliğini müdafaa eden de ben olmuştum.

Eskiden arkadaşlar arasında ondan uzun uzun bahseder ve «Cevdetin 
menakıbi biter mi?» diye sözü gülüşerek bitirirdik. Bazı defa o da bu 
gülüşmelere saf ve samimi edasile ve ancak dostları içinde inkişaf eden 
nadir neşesile iştirak ederdi. O şimdi artık çilesini doldurdu ve masum 
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gözlerini kendine hiç bir huzur ve saadet vermeyen hayata yumdu. 
Lâkın Cevdetin menkıbesi ölümde bitmiş olmuyor. M. Cevdet; hâtıra
sını yaşatmak için Osman Nuri Erginin yaptığı büyük himmete hakikaten 
lâyık bir şahsiyetti.

İbrahim Hilmi Tanışık 27
Devlet Basım evi sağışmanı ~ mü54HH<U( *

Rahmetli hocamız M. Cevdet’in ölüm haberini sayın 
öğretmenim Eyüplü H. Kemal’in bayram ziyaretinde 
-apansız- duyduğum zanam ak günüm kara oldu.. Epi 
üzüldüm ve afalladım. Çünkü :

Onu Cağaloğlundaki İstanbul Erkek Öğretmen 
okulu (Darülmuallimin) sınıflarında «Fenni Terbiye» 
hocamız olarak ilk tanıdığım 1911 yılındanberi seven
ve sayanların birinci safındaydım ve o -bütün talebesi gibi- benim de 
özlüğüm üstünde çok kuvvetli izleri olan muallimlerimden biriydi.. Üzüldüm 
ve afalladım. Çünkü:

Kendisini bu kadar seven ve sayanlardan biri bulunduğum halde has
talığını duyamamış, son bir ziyaretine olsun gidememiştim.. Bu da benim 
için ayrıca derin bir sızı:

Demek şimdi o herkese ve her mahlûka karşı şefekat dolu gözler 
yumuldu; herkes ve her mahlûk için yalnız iyilik düşünen dimağ durdu; 
her açılıp kapanışı muhataplarına daima faydalı olan o ağız sustu; daima 
doğruya, iyiye ve güzele aşık : 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 Cev
det ölmeli değil, yaşamalı ve çok yaşamalıydı... Cevdetjn bu anî göçüşü 
yurt için, ulus için, acun için olduğu kadar öz varlığı bakımından da 
acımıya, yaslanmıya değer.

Demek yirmi dört yıl önce tedris rahlesi önünden hisse almıya 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., hiç bir zaman unutulamaz.

İşte şu dakikada gözlerimi kapatarak ondan ilk dersleri aldığımız bir 
çeyrek asır önceki tatlı saatleri düşünüyorum:

O, mevzuunu, herne olursa olsun, kendisi doğrudan doğruya söyle
meğe yanaşmaz; en ince teferruatını buldurup söyletir, ve:

— Toplıyalım !
Tabirde öyle bir hulâsalayıp canlandırırdı ki biz, hepimiz gözlerimizin 

önünde düsturlaşan 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 bulun
maz meziyyet ve belki de zevklerinden biriydi.
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Kitaplarla olan münasebetine gelince:
Merhum onlarla o kadar içli dışlı kaynaşmış idi ki ne zaman bir ki

tap almak istesem ona başvurur ve sorardım:
— Hocanı, falan kitabı almak istiyorum:
Bahsettiğim kitap alınmağa lâyık ise:
— Al!
Derdi ve onun hangi kitapçıda bulunabileceğini, fiyatının ne olduğunu 

veyahut., piyasada mevcudu kalmadığını ilâv eder; aksi takdirde, yani 
o kitaptan beklediğim fayda memul değilse, muhtevasından bahsederek 
beni aydınlatır ve almaktan vaz geçirirdi.

Kaç defalar piyasada mevcudu olmıyan falan ve filân kitabın hangi 
umumî kitapsaraylarımızda bulunduğunu ondan öğrenerek oralara koşmuş 
ve isteğime kavuşmuştum.

Kitaplara ve kitaphanelere bukadar sıkı bağlılığı olan bu bilim 
adamının son resmî ödevinin gene bir kitapsarayda oluşu ne kadar yerin
de bir mazhariyet değil mi?

Her kanaatin hürmetkârı olan Cevdet, kendi inanlarında okadar sadık 
ve samimî idi ki hiç bir şey onu kanaatlerinde bir zerrecik sarsacak, 
şüpheye düşürecek iktidara asla malik olmamıştır. Hayatında daha parlak 
mevkilere çikamayışıni onun talisizliğinde değil; biraz üzgeçenliğinde, 
biraz da kanaatlarına taassup derecesindeki bağlılığında aramalıdır. Eğer 
Cevdet inanlarında biraz daha uysal olsa., değil, uysal görünebilseydi; 
öyle sanıyorum ki bu erdemli adam daha müreffeh bir yaşayışa erer ve 
yokluklar içerisinde sönüp bitmezdi.

Zayif bünyesinin; bıkmıyan usanmıyan o dimağî faaliyetinin sonsuz 
yükünü taşıyabilmesi için, her halde daha fazla bakılmıya ihtiyacı şüphe
sizdi.. Hepimizin yiyebildiği her şeyi yiyememek zorağı ile zaten günden 
güne eriyen bu nahîf vücüt kim bilir belki de bu bakımsızlığın kurbanı 
olup göçtü.

Cevdet, evli bile değildi. Yani henüz evlilik hayatına karışmamıştı 
yaşasaydı evlenirmiydi, bilmem.. Fakat öyle sanıyorum ki sıhhî sebep
lerden ayrı evlilik icaplarına 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» hitabiyle yücelediğı 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 «Ağabeye* kar
şı biraz ifratçı denebilecek olan «Kardeş» yalnız bu şahsiyet karşısında 
düşüncelerinde daha uysal olmayı kabul ederdi. O münakaşalarda bazan 
bulunmuş olmak benim için daima çok istifadeli olmuş; kendi zayıf dima
ğımla halledemediğim müşküller bu sohbetlerde çözülmüştür.

Ne yazık ki bu bayram ziyareti münasebetile de kendilerini bir arada 
bulacağımı umduğum bu iki dosttan birinin apansız ölüm kara haberini 
diğerinin kederli ağzından işittim, ve., hazin hazin yandım.
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İhsan Sungu 28
i'

M. V. Talim ve Terbive dairesi 
Başkanı

Merhum M. Cevdet İnançın en bariz vasfı, hayatının *»^*1
sonuna kadar, öğrenme ve öğretmeğe kendisini vakfet- 
miş olmasıdır. Muallim M. Cevdetin bütün hayatı, 
öğrenme ve öğretmenin derin zevki ve heyecanı 
içinde geçti. Başkasını yetiştirmek işteyen bir adamın, 
önce kendisinin yetişmiş ve yükselmiş olması lâzım 
geleceğini pek iyi takdir eden M. Cevdet, muallimliği meslek edindiği günden 
beri kendini yükseltmeğe başladı ve ölünceye kadar bu yolda devam etti. Ana 
dilinden başka Arapça, Farsça, Fransızca ve Almancayı iyi bilirdi. Son zaman
larda İngilizceyi kendi kendine elde etmişti. Bu dillerde pisikoloji, terbiye, fel
sefe, tarih, ahlâk, din, edebiyat ve içtimaiyata dair yazılmış en mühim 
eserleri okomuş, tetkik ve tetebbü etmişti. Öğrenme hırsı, doymak bil
mezdi. Alâkası çok mütenevvi sahalara şamildi. Kendisile görüşüldüğü 
zaman muhtelif ilmi meselelerdeki vukuf ve ihatasının derinliğine ve 
genişliğine insanın hayran olmaması kabil değildi. Nerede bulunsa kü- 
tütüphaneleri, ilmi ve tarihi müesseseler! dolaşmaktan yorulmazdı. 
Hangi meseleyi tetkik edecek olsa nerede, bulunabileceğini çok iyi bi 
lirdi. İddiasızdı. Fakat her bildiğini iyi bilirdi. Alâkadar olduğu mevzu
lara ait şark ve garp eserlerini kütüphanesine toplamayı iş edinmişti. 
Muallimlikten eline pek az para geçerdi. Başka hiç bir yerden hiç bir 
geliri yoktu. Öyle iken en zarurî ihtiyaçlarındam bile kısar, eline geçen 
parayı kitaba verirdi. Bir kısmını İstanbul muallim mektebine, büyük bir 
kısmını da İstanbul inkılâp müzesine hediye ettiği kitapların mühim ye
kûnunu ve fevkalâde değerini görenlerin, hayatını büyük bir zaruret ve 
adeta sefalet içerisinde geçirmiş olan bu yüksek ilim adamının sırf ilim 
aşkile vücude getirdiği bu fedakârlık abidesi karşısında heyecan duyma
malarına imkân yoktur.

Muallim M. Cevdetin öğrenme hırsı, tabiî olan öğrenme arzusunu sa
dece tatmin etmekten ziyade, talebesine, başkalarına öğretmek, memle
ket çocuklarının mürebbisi olanları yetiştirirken vazifesini azamî bîr mu
vaffakiyetle yapmağa imkân bulmak kaygusundan doğardı. Ne öğrenmiş
se talebesine ve bilvasıta mensup olduğu millete faydalı olmak için öğ* 
renmişti. Muallimin şahsiyetinin, talebe üzerinde yapacağı büyük tesiri 
hayatının hiç bir safhasında gözden kaçırmamış, her halinde, her tav
rında her şeyden önce muallim ve mürebbi olduğunu göstermiş, ne söy
lemiş, ne yazmışsa talebesine yapacağı telkini ve tesiri düşünerek ve 
bilerek söylemiş ve yazmıştır. Muallim M. Cevdet, muallimin vazifesi, 
talebeye sadeçe bir takım bilgiler öğretmekten ziyade onları terbiye et- 
etmek, yetiştirmek ve yükseltmekten ibaret olduğuna inandığı için bü
tün meslekî hayatı bu imanın icaplarına harfi harfine uyarak hareket 
etmekle geçmiştir. Muallim M. Cevdet, bu itibarla muallimlikte vazife 
aşkının, fedakârlığın adeta timsali idi.
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Muallim M. Cevdet, dershanede ders verdikten sonra mektepten sa
vuşmakla vazifesini yapmış olduğuna kani olan hocalardan değildi. Asıl 
vazifesinin dershanenin içinde olduğu kadar dışında talebe ile yapacağı 
sıkı temaslarla onların şahsiyetini yükseltmeğe çalışmak olduğunu iyi 
bilir ve bu vazifesini hakkile yapmağa canla başla çalışırdı. Talebesile 
dershane dışında temas ederken oların ne okuması, nasıl okuması, neye, 
nasıl çalışması lâzımgeleceğini telkin etmeyi ve öğretmeyi iş güç edi
nirdi. Kedisi, hangi ders okutursa okutsun talebesine yalnız kendi okut* 
tuğu derse ait işlerde değil başka sahalarda da rehberlik etmeyi zevkli 
bir vazife sayardı. Meselâ kendisi yabancı dil muallimi olmadığı halde 
talebenin yabancı dildeki mesaisini gözden kaçırmaz, yabancı dildeki 
çalışmalarına yardım eder, hatta isteyenlere ayrıca hasbî olarak ders ve
rirdi. Tarihe, edebiyata veya başka ilimlere merakı olan talebesinede 
ihtiyaçları olan kitapları bulur, onları tetkik ve tetebbüe sevk eder, ken
dilerine her sahada geniş ufuklar açardı. Talebesinin her biri ile ayrı 
ayrı meşgul olur, ayrı ayrı hususî hayatlarına nufuz eder, istidadlarını, 
kabiliyetlerini, isteklerinini, iştiyaklarını sezer, her birine rehberlik ederdi.

Talebesini mektep haricinde gezmeğe götürmekten büyük bir zevk 
alırdı. Esasen muallim namzedlerine faideli olmak itibarile îstanbulun 
gezilecek ve tetkik edilecek her yerini karış karış bilirdi. Bir sur, bir 
abide, bir kütüphane, bir çeşme, bir imaret bir mabet, bir hayırlı mü
essese karşısında talebesine telkin edilecek noktaları çok iyi bulur ve her- 
fırsattan çok iyi istifade ederdi. Meslek hayatımda hiç bir muallimin mu
allim M. Cevdet kadar talebesile meşgul olduğuna şahit olmadım.

M. Cevdet, talebesile yalnız mektepte bulundukları zaman meşgul ol
makla kalmaz, muallim olarak mesleğe atıldıktan sonrada onlarla ilgile
nir, onlarla muhabere eder, meslek hayatlarında uğradıkları 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 bir mese
le hakkında kendilerini aydınlatmağa ehemmiyet verirdi. Eserlerini, ya
zılarını birer birer gözden geçiriniz; derhal görürsününüz ki bunlarda ba
zı mevzuları sadece okuyucularına bildirmekten ziyade bu mevzulardan 
istifade ederek okuyucuları olan gençlere telkinler yapmak, onları yetiş
tirmek ve yükseltmek gayesini takip etmiştir. Bu itibar ile M. Cevdetin 
her kitabı, her makalesi terbiyevî, İçtimaî ve millî gayelerinden birini 
tahakkuk ettirmeğe bir vasıtadır, «şehname» yi lise talebesine tanitmak 
için, yazdığı ufak risale, bunun güzel bir numunesidir. Bu risalede de
ğerli muallim, şehname hakkında lise talebesine ne öğretilmek, şehname 
dolayısile hangi meseleler üzerinde kendilerini düşündürmek, bu vesile 
ile hangi meseleler etrafında kendilerine telkin yapılmak lâzımsa onu 
mükemmel bir şekilde yapmıştır. Bu risalenin hangi sayfasını açsanız ta
lebeyi ilgilindirecek canlı ve samimî bir delil ile bir çok hakikatler tel
kinine çalışmış olduğunu görürsünüz.

İstanbul erkek muallim mektebinin yetmişinci yıl dönümü dolayisile 
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hazırladığı ve «Tedrisat mecmuası» nın 32 nci sayısında neşrettiği ma
kaleyi, maarif tarihimizin en ibret verecek safhaları hakkında talebesini 
tenvir için yazmıştır. İstanbul muallim mektebinin ilk hocalarından olan 
Cevdet paşa için ayni mecmuanın 39 ncu ve Selim Sabit için yine o 
mecmuanın 68 nci sayılarında neşrettiği makalelerde de muallim nam
zetlerine bu iki ilim adamının hayatlarından kendileri için faideli gör
düğü kısımlarını canlı olarak anlatmıştır.

Tedrisat mecmuasında Paris ve Berlin şark dilleri mektepleri, Mual
limler Mecmuasında Rus müsteşriki Bartald, Ermeni, Rum ve Musevî 
cemaatlerinin İlmî müesseseler! ve vakıf mükâfatları, Avrupada vakıf 
paralar hakkındaki makaleleri bir taraftan garp ilim aleminde 
Şark aleminin ne kadar ehemmiyetle tetkik ve tetebbü edilmekte 
olduğuna, bir taraftan da muhtelif cemaatlerin irfan hayatlarını yükselt
mek için nekadar fedakârlıklar ettiklerine talebesinin dikkatini celbetmek 
gayesile yazmıştır. Yine tedrisat mecmuasında neşrettiği «bir şark zekâsı: 
âma Zeyneddin» adlı makale ile, cemaat mekteplerinize bir bakış ve Mual
limler mecmuasına yazdığı Kâtip Çelebi, halk karşısında mektep ve 
medrese ve Yeni Mecmuaya yazdığı Ahi müesseseleri, Oğuzname ve 
Dergâh mecmuasında neşrettiği Dede Korkut adlı makaleleri Türk Maarif 
ve terbiye tarihinin kendince mühim gördükleri noktaları üzerinde 
okuyucularını düşündürmek gayesile yazmıştır.

Hayatının sonlarına doğru neşrine başladığı ve maatteessüf bitirmeğe 
imkân bulamadığı tarihî ıstılahlar lûgatındada tarihî ıstılâhları sadece 
izah etmekle kalmamış, okuyucularının bu mevzulara karşı ilgisini arttır
mak, tetkik ve tetebbü ufuklarını genişletmek ve bu mevzular üzerinde 
onları düşündürmek için ne lâzımsa yapmıştır. Hasılı bu değerli muallim 
ve mürebbi ne yazmışsa karşısındakiler! terbiye etmek ve yetiştirmekle 
mükellef olduğunu unutmamış, sıhhatinin müsaadesizliği yüzünden mual
limlik mesleğinden çekilmeğe mecbur olduktan sonra da yazdığı yazılarda 
ayni gayeleri gözetmiş ve gütmüştür. Denilebilir ki Muallim M. Cevdet, 
mualim ve mürebbi olarak doğmuş, yalnız muallim ve mürebbi olarak 
yaşamış, muallim ve mürebbi olarak ölmüştür.

Yazdığı eserlerin mühim bir kısmı ile millete armağan olarak bıraktığı 
kütüphanesi, ölümünden sonra da Muallim M. Cevdetin Türk gençliği 
üzerindeki terbiyevî tesirini devam ettirecektir.

Muallim M. Cevdet, pek kadir bilir, ilim ve fazilet adamlarını sever 
ve sayar, onlara tapınırcasına bağlılık gösterirdi. Derslerinde, sözlerinde 
ve yazılarında tarihî ilim adamlarının meziyetlerini bulup çıkar
maktan, talebesinde ve bildiklerinde o ilim adamlarının eserlerine karşı 
ilgi ve saygı uyandırmaktan zevk alırdı. Dostlarına karşı da çok vefalıydı. 
Hele bilgileri, san'atleri, hünerleri veya herhangi bir fazilet veya meziyeti 
için sevdiği ve hürmet ettiği dostları için canını bile esirgemiyecek 
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 arka
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daşının bazı kusurlarını ileri süren bir zata yıllarca dargın durduğu
nu bilirim.

Sevdiği ve saydığı şahsiyetler arasında vefat edenlere karşı ölümlerin
den sonra gösterdiği vefalılığı ve kadir bilişi, her türlü takdirin üstün
dedir. Bu gibilerin mezarlarını daima ziyarete gider, başkalarını da bu 
vazifeyi yapmağa teşvik eder, mezar taşları henüz vapılmamış olanların 
ailelerine baş vurarak bunların yapılmasına ısrarla delâlet eder, ölümle
rinin yıl dönümlerinde onların hatıralarını anmak için toplantılar tertip 
eder, konferanslar verir, sırası gelince kitaplarda, mecmualarda meziyetle
rinden bahsederek hatıralarını yaşatmağa çalışırdı. Müderris Ahmet 
Naimin vefatı üzerine koca bir risale çıkardı. Pek hürmet ettiği bu zata 
karşı ölümünden sonra gösterilen kayıtsızlıktan acı acı şikâyet etti. Pek 
sevdiği adamlardan olan kayın pederim merhum binbaşı Mehmet Alinin 
vefatı üzerine muallimler mecmuasının üçüncü sayısında «pek değerli bir 
mürebbinin ziyaı» başlığı altında bir makale neşrettiği gibi «usulü inşa 
ve muhabere» adlı eserinde de merhum için ayrıca bir makale yazmış 
eserlerinden birini de merhumun adına ithaf ederek büyük bir kadirşinas
lık göstermiştir.

İstanbul Muallim Mektebi Türkçe Muallimi Ali Nusret, Kasımpaşa 
Numune Mektebi müdürlüğünde vefat eden Hacı Sait, Muallim mektebi 
mezunlarından Kurt doğmuş köyü muallimi iken vefat eden Necmi, yine 
muallim mektebi mezunlarından merhum Nejat, ölümlerine çok acıdığı 
ve hatıralarını yaşatmağa çalıştığı şahsiyetlerdendir.

M. Cevdet, ihtiyar annesine çok düşkündü. Pek titiz olan annesinin 
bazan da ifrat derecesine varan her arzusunu yerine getirmekten zevk 
alırdı. Onu üzmemek için evlenmemişti. Annesi öldükten sonra da bekâr 
kalmağı tercih etti.

M. Cevdet, aile hayatının zevklerinden mahrum kalmış olmasına 
mukabil aile ocağı kadar bağlı kaldığı İstanbul Muallim Mektebibinin çok 
samimî muhitinde bütün mahrumiyetlerini unutuyordu. Hepimiz kendisini 
sever ve sayardık. O da bu samimî dostluk havası içinde adeta canlanır, 
mes’ut olurdu. Bütün arkadaşların Muallim M. Cevdetle suhbetleri canlı 
birer samimiyet sahnesiydi. O sevdiği arkadaşlarından her birine şeker 
melek gibi birer lâkap takar, bu lâkapları tekrar etmekten hoşlanırdı. 
Sevmediği kimselerle teklifsiz olmaktan nekadr çekinirse sevdiklerde 
samimi konuşmaktan okadar zevk alır, onların şakalarına, nekadar ağir 
olursa olsun, tahammül ederdi. Tabiatı daha ziyade hüzne mail olan 
M. Cevdet, şen, şatır insanları sever, onlarla konuşmaktan neş’elenirdi. 
Zavallının pek kısa süreceğini hiç birimizin tahmin etmediğimiz hayatının 
mes’ut zamanları varsa oda talebesi ve sevdiği arkadaşları arasında 
geçirdiği saatlerdir.

Hatırası bütün talebesinin ve dostlarının kalbinde yaşayacaktır.
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İsmail 29
Beyazıt umumî Kt. müdürü

Muallim Cevdet bey hastalığından ümit kestiği 
sıralarda tertip ettiği vasiyetnamesinde zikreylediği 
ahbapları arasında hakkımda hüsnüzannederek beni 
de yad etmiş ve hakkında hayrı düa talebinde 
bulunmuş. Merhum mektepten neş’et ettikten sonra 
sahai iştigalini sade talimi resmiye hasretmeyip 
vazifesinden artan zamanlarında tevsii malûmat ve
ikmali zatüsıfat eylemeğe de elinden geldiği kadar çalışmış ve hayli de 
muvaffak olmuş temiz kalpli, mütdeyyin, herkese iylik etmeği sever, ilim 
ve irfan muhibbi bir zattı. Henüz genç iken ufulü cümle mühübbanı gibi 
beni de dilhun etti. Hakkında Cenabıhaktan affu gufran ve merhamet ve 
rıdvan tazarru etmek vazifei diniyedir. Rahmetullahitaalâ rahmeten vasiaten.

Karni Akyüz 30
Darüşşafaka Lisesi Müdürü

Mezarının başında söylediğim gibi asıl öldükten 
sonra yaşamak hakkı tadkir olunan muallim Cevdet için 
yazılacak kitabı bütün varlığımla alkışlarım. Projeniz 
mükemmeldir, ilâve olunacak başka cihet hatırıma gel
miyor.

Cevdetin İlmî, ahlâkî değeri söz götürür bir mevzu 
olmadığı için iki kelime ile hulâsa olunabilir!

Cevdet asırların seçerek, kıskanarak yetiştirdiği nevadirdendi. Öm
rünü kitapları arasında geçiren bir idealist oldu. Hayatta müktesebatile 
mütenasip yer alamayışının birinci sebebi işte budur. Zaten ilim adam
larının çoğu pratik olamaz. Hele Cevdet gibi zamana uymayıp ta za
manı kendine uydurmak isteyen bir idealist olursa I Cevdet de Tevfik 
Fikret gibi acı tenkidlerini kendine saklayamayanlardandı. O da Fikret 
gibi milyonlarca ecsad arasında bir kaçına güç tesadüf olunan pâk ve 
dırahşan nasıyelerden biri idi. Böyle olmıyanlan afetmezdi.

Fakat o hasta idi. Ruhen en kabiliyetli olduğu iş muallimlik iken 
bedenen en az yapabileceği iş yine muallimlik idi. Ne çare ki ruh 
bedeni sürükliyor, 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 Darülmuallimine verdiği zengin 
kütüphanesini alıkoyarak kendisine yol verdiler.

O zaman solgun ve bitkin bana geldi. Dârüşşafakaya emeği vardı. 
Barınacak temelli bir yer bulununcaya kadar beş on gün mektebe misafir 
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oldu. Sonra gitti. Didinmek, didinerek ölmek onun alnının yazısı idi. 
(ilmeden evvel onu tutan bir el olmasaydı, kim bilir, evet kim bilir ...

Yeter, yeter artık ! Fazla söylemeğe dilim varmıyor ...

Mehmet Ali Ayni 31
Kütüphaneler tasnif heyeti başkanı

Bundan on altı sene kadar evvel genç ve güzel 
bir kız günün birinde Haydarpaşadan 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 hiç bir sebep görülmüyordu.
Ben mektepte bu haberi aldığım vakit çok üzülmüştüm. Acaba 
kızı bu meyusane harekete ne sevketmişti? Onun hayatından bu kadar 
bezmesine ve böyle bedbin olmasına sebep ne olabilirdi? Bunları düşündük
ten sonra İleri gazetesile mülga Maarif Nezaretine hitaben açık bir mek
tup yazarak mekteplerdeki terbiye sistemi ve elde dolaşan kitaplar 
üzerine nezaretin dikkati nazarını açmak istemiştim. Mektubumda binnisbe 
Darülmuallimine de atılmış bazı taşlar vardı. Bunun üzerine, birkaç gün 
sonra darülmuallimin muallimlerinden Gevdet imzasile hususî bir mektup 
almıştım. Bu ismi o gün birinci olarak öğrenmiş bulunuyordum. Bu mual
lim kimdi? Onun Bolu eşrafından Mehmet Sadi beyin oğlu olduğu
nu haber verdiler. Demek ki soyu sopu belli halis bir türk imiş. Mektu
bun üslûbunda açık bir surette göze çarpan saffet ve mühalasat henüz 
tanımadığım o muallimi bana pek sevdirmişti. Bu dakikada, bu mektubu 
gözümün önünde bulunduruyorum. Denebilir ki bu mektup Cevdetin seci
yesini ve ruhî hüviyetini dosdoğru gösterecek parlak bir aynadır. Acaba 
bu mektubu yüzlerce evrakım arasında ben bugün göz yaşlarımla bu 
satırları yazmak için mi saklamışım! Bu mektubu burada aynen yazmak 
gerekti! Fakat bu ileride geniş bir zamana kalsın. Cevdet, zamanın terbi
ye hastalığını hakikaten iyi görmüş bir psikoloğ idi. Gençlere her şeyden 
evvel sevgi ve imanın aşılanması lüzumuna inanmıştı. [Esasen hakka, ah
rete, mesuliyete... imanını kaybetmiş olan bu haris asrın betbatht evlât
larını dinî farizeleri ifaya cebren sevketmek islâmiyete karşı bütün bütün 
buğz tevlit ediyor. Bugün mektepli gençlerin ne dehşetli şüpheler, ne 
münkir fikirler içinde yaşadıklarını bilirken, tabiri aherle terbiyede İlâhi 
hislerin esasatı sarsılmışken, herhalde tali merasim ve ameliyata 
ehemmiyeti külliye atfının boş ve muzir olacağını zannediyordum. Tahsili 
iman, tahsili amelden akdemdir diyorum. Talebenin düzinelerle şüphele
rinden beş on tanesinin hallini rikâtlarla ruhsuz namaza tercih ediyorum] 
yolunda düşünüyordu. Cevdet mülga medrese hocalarım asrın icabatını 
kavrıyamadıkları için doğru ve şiddetli bir lisanla da tenkit ediyordu. 
Mekteplerimizde, Cevdet değerinde ve Cevdet seviyesinde öğretmenlerin 
çoğaldığı gün, ulusal terbiyemizde büyük bir selâh ve inkişaf husule 
geleceğine kat’iyetle inaniyorum Cevdet, türklüğe has olan bir çok inşa- 
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nî 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 yükseltmeğe 
çalışan yüreği heyecanlı adamların izinde yürümelidir. Onun hayatı ne 
kadar temiz ve saftı! Cevdet bu yüksek meziyetleri sayesinde türklerin 
medeniyet ve temeddün hususlarındaki kabiliyet ve hizmetlerini bütün 
dünyaya bir kat daha tanıttırmak için ne mühim eserler yazmıştır! (îbni 
Batuta) nın meşhur seyahatnamesindeki « Ahiler» bahsine Cevdet tara
fından yazılan ve Istanbulda Kurtuluş matbaasında basılmış olan zeyle 
bir defa bakmak, Cevdetin millî şeref ve şanımızı isbat etmek ve bunu 
herkese tasdik ettirmek için ne kadar hararetli çalıştığını, ve onun ne 
kadar derin ve yorulmaz bir alim ve mütetebbi olduğunu anlamak için 
kâfidir. Bu kitabın ihtiva ettiği tetkikler, tam bir avrupah alimin amelî 
metodlara riayetle yaptığı araştırmalara benziyor. Cevdetin bilgisi ne 
kadar çok ve metin idise sabrı da öyle büyüktü.

Deha nedir diye Pastöre sormuşlar. Deha, sabırdan ibarettir demiş. 
Cevdet bu kitabını ilmine ne kadar borçlu ise sabrına da öyle medyun- 

. dur. Bu sabır olmasa, o kadar siciller, kayıtlar, vakıfnameler ve kitaplar 
gözden geçirilir ve bu eser yazılabilir miydi? O kadar ince ve derin 
araştırmalar mahsulü bugün daha kaç eser gösterebiliriz! Cevdet tefahür 
nedir, çalım nedir bilmezdi, bunlardan iğrenirdi. Cevdete sormuştum: 
bu kitabınızı niçin arapça yazdınız? Biliyordum ki ben arapça da yaza
bilirim gibi bir gösteriş onun yüksek ruhuna pek yabancı idi. Maksadı
nı biliyordum. Fakat ona söyletmek istiyordum O kitabını yalnız 
frenk müsteşrikleri vastasile avrupaya türklerin temeddün hususundaki 
tesirini daha kolay anlatmak için yazmıştı. Vakıa müsteşrikler bu lisanı 
daha çok biliyorlar. Cevdet de bu maksadını pek mahviyetkârane itiraf 
etmişti. Birkaç sene evvel, affolunmaz bir gaflet eseri olarak Bulgarlara 
satılmış olan eski vesikalar sebebile Cevdetin gazetelerle açtığı mücade
leyi hatırlarsanız, onu biraz daha iyi tanımış olursunuz. Şu halde, Cev
detin bu hayatı suriyeden alemi cemale intikali bizi pek müteessir 
etmiştir. O, Türk aleminde mühim bir varlıktı. Ne yazık ki onun değe
rinde adamların yerleri hep boş kalıyor! Bu bakımdan, İstanbul Şarbay- 
lığının bu kitabı çıkartmağı düşünmesi büyük bir kadirdanlık eseridir, 
teşekkür olunur. Ancak bu yüksek himmeti ve kadirşinaslığı ikmal etmiş 
olmak için Cevdetin henüz basılmamış kitaplarının da neşri lâzımdır. Bu 
lütfü da o yüksek makamdan dileriz. Sözlerimi sona erdirirken Cevdet 
için ulu Tanrıdan bol bol rahmetler yalvarırım.

Mehmet Emin 32
Muallim

Cevdet bey merhum ki cihan irfanın hazain ke- 
malâtından igtinam eylediği envai fezad ve maaliyat 
ile nefsi kerimini tezyin etmişti.

Kendilerde harbiumumi esnasında Maarif Nezare
tinde teşekkül eylemiş olan sarf... nahiv.. İmlâ.. Edebi
yat encümenlerinde teşerrüf etmiştim. Bu encümenlerin 
mesaisine iştirak eden Cevdet merhum haiz olduğu kemalât
ve irfanile encümen azasım lisanımızın dekayıkı edebiyesi hususunda pek 
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vasi ve pek kıymettar malumatlarile tenvir eylemişlerdir. Arayış nutuk 
ve telkinatı bir derecede idi ki saatlerce devam eden tetkikatı lisaniye 
ve tetebbuatı edebiyesinden lezzetyabı istifaza olan encümen azasından hiç 
bir fert sözleri nihayete erecek korkusile silsileyi kelâmını sekteye 
uğratmak istemezdi.

Merhum böyle yalnız hususî teşekkül etmiş encümeni üdebada değil, 
mekteplerimizde de senelerce evlâdı vatanın bihakkın tenviri efkâr ve 
tehzibi ahlâkına canını feda edercesine çalışmıştır. Tedrisgâhi marifeti bir 
zevk vicdanî addeden Cevdet merhum yalnız fikren... İlmen değil, nak- 
ten de mühtacini talebenin ikmali tahsiline —kimseye duyurmaksızm — 
hizmet etmiştir. Zevki.. Neşatı.. Eğlencesi sırf toplandığı binlerce kitabın 
içine dalarak fikrin medarı hayatı olan mütaleadan ibaret idi. İnsaniyet 
ve maarife olan ciddiyeti hizmetine.. Azami fazilet olan feragati nefsiye- 
sine bir misali cemil .olarak şunu da söyliyebilirim ki hayatı müddetince 
topladığı aazzı eşya olan canından daha kıymettar addeylediği o bin
lerce kütbü nefiseyi hali hayatında iken hiç bir şey mukabilinde olma
yarak iklimlerin mahsudu olan Istanbulumuzun pırlantası addedilen Baya- 
zıttaki İnkilâp müzesine ihda eylemiştir. Bu bir hâzineyi irfan ve kema- 
lâttır. Gerek Vali Muhittin Üstündağın, Gerekse İstanbul vilâyeti mektupçusu 
fazılı muhterem Osman beyin bu kıymettar asarı celileyi ihda eylen mer
hum Cevdetin ipkayı namı hususundaki himmetleri cidden şayanı şükrandır.

Mehmet Zeki 33
Emlâk ve Eytam bankası şeflerinden

Cevdet Bey merhumun lütfettiğiniz na tamam eserini 
hürmetle aldım. Bu büyük ve yaşayan ölü hakkındaki 
ihtisasatımı birkaç satırla ifadeye çalıştım. Emrinize 
teb’an küçük bir resmi de takdim ediyorum.

«Tarihî Sözlük» çok muhtasar olmakla beraberbiti- 
rilmesi arzu olunur bir eserdir. Bendeniz Os- 
manlılara ait tarihî tabir ve ıstılahları yazarım.
Bu bahislerde hepimizin üstadı sayılan zatı alileri başta olmak üzre Ba
lıkesir mebusu 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 sıfatile Cevdet bey pek çok talebe yetiştirdi. Okutmağı üzerine 
aldığı dersleri bilerek okuttu. Kendisinden istifade eden talebesi bu hiz
meti her zaman şükranla anacaktır.

Müelliflik itibarile de Cevdet beyin 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.

Cevdetin bu hizmetleri ölümile sona ermiştir. Fakat onun son hizmeti 
hiç bir zaman bitmiyecek, Türklüğün dünya yüzünde durdukça adını hayır
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ile andıracaktır. On bin cildi bulan kütüphanesi işte bu son ve ölmez 
hizmetidir.

Yaşayan bu büyük ölüyü hürmetle anarım.

Mükrimin Halil Yınanç 34
Türk Tarih Kurumu âzasından, Üniversite

Tarih Doçenti
1 ürk Tarihi Tetkik Cemiyetinin en değerli uzuvlarından biri olan 

M. Cevdet bizde şark ilminin iflâsa yüz tuttuğu ve Avrupa ilminin yeni 
girmeğe başladığı bir devirde yetişmiş olması itibarile onun âlimliğinin 
ve tarihçiliğinin mahiyeti ayrıca tetkike değer.

13 üncü Milâd asrından itibaren birbiri arkasına Maveraünnehir, Hora
san, Irak, Suriye, Mısır ve nihayet Aferikaya ve Endülüsde moda 
olmiya başlıyan allâmelik yani ansiklopedistlik sistemi Türkiyeye de 
sirayet etmiş ve 16 inci asrın ortasına kadar bütün işlâm dünyasında 
olduğu gibi bizde de bu sistem yaşamıştır. Eskiden (alim) tesmiye ediln 
ansiklopedistler kendi zamanlarında öğrenilmesi adet olan bütün bilgileri 
bütün ilimleri öğrenmek mecburiyetinde idiler. Yalnız bu Ansiklopedist- 
lerden bazıları bir bilgi şubesinde daha ziyade ihtisas kesbederek 
meslekdaşları arasında temayüz ilerlerdi. 19 uncu asırdan itibaren 
memleketimize garp ilmi girmeye başladıktan sonrada bizde yine bu usul 
devam etti. Ancak tababet sahasında Avrupa usul ve bilgisile mütahas- 
sıslar yetişebiliyor, diğer sahalarda ise, pekaz kimse müstesna olmak 
üzere, allâmelik modası devam ediyordu. Alimlik sistemi böyle olduğu 
gibi metud da kâmilen değişemiyordu : Hem eski şark metodu, hem yeni 
garp metodu her bilginin kafasında yanyana yürüyordu. İki medeniyetin 
çarpıştığı ve birinin yıkılıp yerine diğerinin kayım olmaya başladığı bir 
asırda bizde de ilim hayatının bu şekilde olması İçtimaî bir zaruretti, 
positif ilimlerin en ziyade inkişaf ettiği 19 uncu asır Avrupasının tesiri 
altında kalan Şark âlemi bir taraftan da mazimizin, esası dinî itikatlara 
dayanan, kanaatlerinden ve bilgilerinden bir türlü ayrılamıyordu. İşte 
bizde gerek 19 uncu ve gerekse 20 inci asırda yetişen mütefekkirler ve 
alimler, pek az zevat müstesna olmak üzere, hem ansiklopedisi olan ve 
hem de bilgilerinin temellerini dinî itikatlarına istinat ettiren ve binnetice 
İlmî bitaraflıktan mahrum bulunan kimselerdir. O zamanki şark metodla- 
rindan kurtulamıyan tahsil miiesseselerimiz münevverlermizi ve mütefek
kirlerinizi hep bu tarzda yetiştiriyor, ayni zamanda memleketimizin 
ozamanki ihtiyacı ve cemiyetimizin umumî seviyesi de bu kabil alimlere 
daha fazla kıymet veriyordu. 19 uncu asrın ikinci yarısından 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 ilâh., gibi tarih ile meşgul 
olmuş, bu sahada yazı yazmış.ve eser telif eylemiş olan zatlar, ufak 
tefek farklarla, hep ayni cinsten bir allâme veya publicıste’dirler. Bunlar 
muhtelif bilgi sahalarında kalem kullanmış olmakla beraber daha ziyade 
tarihçi olduklarını gösteren veya iddia eden eserler yazmışlardır.

M. Cevdet merhum da yukarıda adları söylenen kimseler gibi ansik- 
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lopedist tarihçilerimizden biridir ve onlar gibi az Avrupalı ve fakat çok 
şarklıdır. Kendisi terbiyecidir, felsefecidir, halkiyat 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 
ziyade tarihe merak sardırdı ve diğer ilim şubelerini de bütün bütün 
bırakmamak üzere bu yeni marifet şubesi üzerinde uğraşmaya başladı. 
Bu hususta kendinden evvel yetişmiş olan zavatın görgülerinden, bilgi
lerinde ve rehberliklerinden istifade etti. Bu zatlar içinde memleketimizin 
bu günkü tarihşinaslarının ekserisinin üstadı olan Ahmet Tevhitten en 
ziyade feyiz aldı.

Ömrünün son beş senesini kâmilen tarihî tetkikata ve tarihi menbaları 
tetebbua hasretmiş olan M. Cevdet kütüphanelerde, Defteri Hakani ve 
Evkaf kuyudunda ve biiâhara tasnifine memur olduğu hazinei evrakta 
kendini yıpratırcasına çalıştı ve pek emsalsiz, herkesin bilme
diği ve görmediği pek çok malûmat ve vesaik cem’ine muvaffak oldu. 
Diğer taraftan İstanbulun her tarafını gezerek yıkılmakta olan eserlerin 
ve mezarların bir kısmının kitabelerini de topladı. M. Cevdet bu tarih 
mesaisini yapıp bitirdikten sonra belli başlı olarak şunları yapmak 
arzusundaydı:

A — En mühim tarihî vesikaları veya bu vesikalardaki malûmat 
hülâsalarını cins ve nevilerine göre telfik ederek neşretmek. Bu hususta 
ki arzusunun yegâne semeresi tamamını neşre muvaffak olamadığı 
Zeyl alâ faslı ahiyetül fityan adlı kitabın birinci cildidir.

B — Millî tarihimizin ıstılahlarını izah eden bir lügat vücuda getir
mek daha dcğrusu medeniyet tarihimizin bir kamusunu yapmak. Bu 
arzusunu tatbika başlamış ve eserini forma forma basdırmaya teşebbüs 
etmişti. Ancak 96 sahifa kadar basılabildiği sırada müşarüleyhi ölüme 
götüren hastalık kitabın neşredilememesine sebep olmuştur.

C — Muhtelif tarihî mevzular ve meseleler hakkında monografiler 
yazmak. M. Cevdet, bu hususta on beş kadar mühim mongrafı hazırla
mak için uğraşmış, yazacağı eserlerin kadrolarını çizmiş, vesaikini hazır
lamış ve tasniflerini de yapmıştı. Fakat maalesef bu monografiler telif 
edilmiş denecek bir şekil ve üslûpta kaleme alınmış bir halde olmadıkları 
için muntazaman neşrolunacak bir vaziyette değillerdir.

Memleketimizde tarih ile iştigal edenler arasında en çok kitap oku
yanlardan ve pek fazla malûmat sahibi olanlardan biri bulunan M. Cevdet 
avrupada intişar eden kitapları ve mecmuaları muntazaman takip eder 
okur ve hiç Lir şeyi ihmal etmezdi. Yalnız M. Cevdet pek fazla şark 
kültürüne bağlı, mutekit ve d’ndar bir zat olduğu için, kendinde fikir 
hürriyetini bulamıyor, İlmî meselelerde dinî itikadını ve kanaatini hiç 
feda edemiyor ve yazılarında bugünkü ilmin istediği bitaraflığı göstere
miyordu. M. Cevdet Avrupadaki katolik ve mutaassıp tarihçiler tarzında 
müslüman ve mutaassıp bir şark tarihçisi olarak kalmıştı. Bu sebepledir- 
ki bizim tarihimizin herhangi bir bahsini yazarken harikulade bir taraf
girlikle mazideki adlarımızı medheder, kusurlarını meziyet yapmaya kalkar
dı. Ve yine bu sebeple mazideki meşhur adamlarımızdan bahsederken 
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kendilerinde olmıyan faziletleri ve meziyetleri onlara isnat etmeğe 
çalışırdı. Kâtib Çelebi ve diğer zevat hakkında yazmış olduğu makaleler 
bunun en büyük misalidir. Descartes ve Leibnitz başta olmak üzre insa
niyet tarihinin yetiştirdiği en büyük adamların yaşadığı 17 inci asırda 
memleketimizde yaşayan Kâtip Çelebi o asır avrupasındaki fikir adamla 
rina nazaran basit bir okur yazar zat sayılabilir. Halbuki M. Cevdet’in 
makalelerinde Kâtip Çelebi adeta beynelmilel bir alim gösterilecek kadar 
methedilmiştir.

M. Cevdetin bu muhafazakâr ve mazi perest haleti ruhiyesi kendisin
de kritik kabiliytini inkişaf ettirememiş ve eslâfın bütün eserlerine kat’i- 
yetle inanmasını intaç etmişti. Onun için eski vaka nüvislerin 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 
isnat olunan bazı eserleri ve vesikaları, eslâfa bilâkayıt ve şart bağlan
mak zihniyeti neticesi olarak, sahih zannetmekte devam ederdi.

M. Cevdet (zeyil ali faslı ahyetilfetiyan) adlı ancak birinci cildini 
bastırmaya muvaffak olduğu eserinde pek çok tarihî vesika cemetmiş 
isede bunları hiç bir tasnife tabi tutmadan gelişi güzel bir mecmua ha
linde toplamaktan başka bir şey yampamıştır. Adam akıllı alim olan ve 
bu gibi işleri pek iyi bilen merhum müellifin hastalığı zamanında bu ese
rini neşre başlaması ve vesikaların cem ve tashihi işini başkalarına bı
rakması bu tasnifsizliğe sebep olmuştu.

Ömrünü kitaplar ve vesikalar arasında geçiren ve hadsiz hesapsız 
mâlumat cem eden ve vesika toplayan M. Cevdetin bastıramadığı eserle
rini neşretmek, bitiremediklerini de tamamlamak arkadaşlarına düşen 
vazifedir. Bu değerli alimin hazin ve pek erken ölümü meslek arkadaş
ları ve sevdikleri için daimî bir matem mevzuu olmuştur. Onun ölümü
nü yalnız memleketimiz için değil bütün ilim hayatı için telâfisi gayrika- 
bil bir ziyan ve ziya’ teşkil etmiştir. Ulvî ruhuna selâmlar.

Mümtaz 35
B. V. Hazinei evrak tasnif 

heyeti azasından

Ölümü hepimizin yüreğini yakan değerli Muallim 
Cevdetin hayatı, eserleri ve kütüphanesi başlığı altın
da yazılması arzu edilen kitaba dercedilmek üzere so
rulan sualler hakkındaki malûmat ve mütalâamı kısaca ya
zıyorum

1 . — Muallim Cevdeti evvelleri tanımazdım. Adını bile işitmemiştim’ 
Üç sene evvel Başvekâlet müsteşarlığından bir tezkere aldım.
Başvekalete bağlı Hazinei Evrakta evrakı resmiye ve vesâiki tari- 

hiyenin te kik ve tasnifi için bir heyet teşkil ve Muallim Cevdetin Reis
liğe ve benimle Muallim Kilisli Rıfatın âzalığa tayin olunduğu bildiriliyordu.
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Arkadaşlarımı tanımak, vazifemizi anlamak üzere Hazinei Eerakta hey’ete 
tahsis olunan mahalle gittim. Muallim Rıfatı bir takım evrakı tetkik ve 
hülâsa ile meşgul buldum.

Bazı malûmat almak istedim. Reis Bey gelir lâzım gelen izahatı verir ce
vabını aldım. Bir az sonra Cevdet geldi, görüştüm. Vâki olan sualim üze
rine : vazifemiz tetkik eeilecek evraktan tarihçe kıymeti olanlarla olma
yanları tefrik etmekten ibarettir, dedikten sonra bu işte nazarı dikkate 
alınması lâzımgelen hususatı uzun uzdaıya izah etmeğe başladı.

Ben bilhassa İşlâm ve Osmanlı tarihine ait bir hayli eserler okumuş
tum. Fakat tarihlerin nasıl, hadisatın ne suretle tetkik ve tevsik edilerek 
yazılması lâzım geleceği yolunda fikir yürütmemiştim. Cevdetin verdiği 
izahat gözlerimi açdı ve bizim tarihçilik hususundada pek geri olduğumuz 
kanaatini hasıl ettim.

Bizim tarihler alelekser vekayii harbiye ve siyasiyeden bahsederler ve 
ve bundada • Pek azı müstesna olarak • zaferin veya mağlûbiyetin sebep
lerinden bahse girişmezler; Askerî tarihler istisna edilirse bizde diğer iş
lere ait yazılmış bir tarih görmedim. Halbuki bir kavmın medeniyet 
alanında oynadığı rol lâyıkile anlaşılmak için uhtesine terettüp eden 
bütün işlerin ne suretle görüldüğünü gözden geçirmek iktiza eder,

Meselâ: Devleti Osmaniyede hakkı mülkiyetin teminine esas olan Tapo 
muamelâtına ne dereceye kadar ehemniyyet verilmiş ve ne usul ve esas 
tatbik edilmiştir. Evkaf nedir ? ne gibi işlere şamildir ? ne gibi hizmet
leri olmuştur? Maarif, Nafia ve Belediye işlerine ne dereceye kadar hiz 
met edilmiştir. ?, bu işlerde hükümetin ve eşhasın meslek ve alâkalan 
nedir?. Ticaret, ziraat ve İktisat işlerinde ve mülkün temeli olan ad- 
liyede hangi usuller tatbik olunmuş ve bunlardan ne derecelerde fayda 
veya zarar görülmümüştür?.

İşte bu ve emsali hususat tetkik ve zamanlarına göre diğer memleketlerle 
mukayese edilerek yazılmış bir eser yoktur. Muallim Cevdetin bana verdiği ilk 
ders eksiklerimizi ve evrakın tefrik ve tasnifinde riayet olunacak hususatı 
gösterdi. Mesaimiz devam ettiği müddetcede kendisinin vukuf ve malûma
tından müstefit oldum.

Bu cihetle memnunum, rahmetle yad ederim.
2 -. Muallim Cevdetin bazı eserleri ve Lâyihaları varsada beyanı mü

talâa için elde bulundurulmak ve uzun boylu tetkik etmek lâzımdır.
Buna ise vaktim müsait değildir, Şu kadar diye bilirimki: gördüğüm 

eserleri değerlidir,
3 — .Aldığı notlar ve topladığı vesikalar elde ise bir hey’et marifetile 

tetkik ve faydalı görülenleri tefrik edilerek basılması iyi olur.
4 —. Cevdet eline geçen paranın çoğunu kitaba sarfettiği için kitap

ları arasında kıymetli eserlerin bulunduğu şüphesizdir, bunların bir bibli
yografisinin neşri pek münasiptir.

5 —. Cevdet taşralıdır. Cübbeli, sarıklı ve sakallı bir talebe olarak 
İstanbul Muallim Mektebinde tahsil etmiş ve hayatının son demine kadar 
softalık ruhunu taşımıştır. (III?)

Resmî tahsili bundan ibaret olduğu halde zekası, fevkalâde olan hafi-
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2ası sayesinde ve durup dinlenmek bilmiyen çalışması neticesi olarak Türk- 
çeden başka Arapça ve Fransızcayı pek iyi ve Farsça ve Almanca ve İn- 
gilizçeyi anlayıp tercüme edecek kadar öğrenmiş ve İslâm ve bilhha 
Selçukiler, Osmanlılar, Ak ve Kara koyunlular ve danışmendliler ve sair 
Türk kavunları tarihleri hakkında derin malûmat sahibi olmuştur. Tarihçi
likteki vukuf ve malûmatı yüksekdi. Ömrünün büyük bir kısmını Evrak 
hâzinelerinde tetkikat ile geçirdiği için bu işte büyük bir vukuf ve meleke 
hasıl etmişti. Evrak arasında tarihsiz, imzasız ve adressiz çıkanların yazı
sından, yazılışından, temas ettiği işten hangi zamana ve kime ait olduğu
nu tayinde onda dokuz isabet ederdi.

6 —. Muallim Cevdet bildiğini bildirmekte, öğretmekte kıskanç değil
di. bilâkis keyifli olduğu zamanlarda bir şey sorulunca gülümser ve bir 
muallim tavrı alarak uzun uzadiye izahat verirdi.

7 •Muallim Cevdet ile vazife haricindeki münasebetim pek az oldu
ğu için ahvalihususiyesi ve muallimliği hakkında bir şey diyemem. 
Benim anladığıma göre Cevdet bir az hudbuin ve bir azda hırçın idi. Bir 
çok dostlarını kırmış ve incitmişdi. Bu hal ile bir idare adamı olomazdı. 
ve ilim ve vukufuna rağmen büyük bir mevki tutamamış olması da ihti- 
malki bu halinden ileri gelmiştir

Bu sözlerim (Ölülerinizi hayır ile yad ediniz) dusturuna riayetsizlik 
gibi görülür isede kalanlara ve gelecek nesillere ibret olmak üzere neşre
dileceği bildirilen bir kitaba dercedileceği çihet's bildiğimi söylemeyi 
muvafık buldum. Fikrimce Cevdetin maişeti temin edilerek ve muallimlik
ten ve idare işlerinden eli çektilirerek verilecek mevzular dairesinde eser
ler yazdırılmış olsaydı maarifimiz için büyük istifadeler temin edilmiş.

Henüz kemal çağına gelmiş olan Cevdetin kendisinden memleketin 
irfanı için ve bilhassa Tarihimiz için büyük hizmetler görüleceği bir sırada 
göçmesi pek büyük bir ziyandır. Durağı Uçmak Olsun.

Necati Hüsnü lÛgal 36
Hamburg Üniversitesi Türkçe ve Farsça 

Profesörü

Cevdetin vefatı haberile beni müteellim eden mektubunu aldım. Ku
rumda hasıl ettiği acı bütün kuvayı zihniyemi atalet ve akamete uğrattı. 
Memleketimizin ilim alemi için bundan sonra artık telâfisi gayri kabil 
görünen bu elim ziyalar hakkında düşünmek, bunu zihnen bile tekrar 
etmek istemediğimden şimdiye kadar hiç bir şey yazmağa elim değmedi. 
Merhuma karşı kalbimde büyük bir muhabbet ve hcrmet 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 allahın bir eseri lutuf ve inayeti olarak merhu
mun en ziyade muhabbetini kazanmış ve kendisini iyi tanımış olan se
ninle tanıştıktan sonra bu hörmet ve muhabbetim yalnız teceddüt değil 
tezauf da etmiş idi. Şimdi gaybubetile teessürüm de o nisbette arttı. Yek- 
diğerimizi hasbî ve kalbî severdik, kesreti meşguliyetten sık sık görüşe
mezdik; mülâkatımız tesadüfe bağlı idi. Bu cihetten merhum hakkında 
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hatıratım mahduddur. Bildiğim ve bildirmek istediğim bir şey varsa oda 
merhumun mümin ve müvehhid oluşudur, bir zamanlar Beyazit kütüphanei 
umumisine devam eder, Kamil flamaryon» un «Dieu dansla Nature» ismin
deki eserini mütalaa ederdi. Bir gün mütalaa esnasında bende kütüpha
neye gitmiştim. Kitabı kapatıp gideceği sırada aramızda taati edilen 
sözler arasında: «Allahı ne kadar iyi tanımış ve anlamış» diye müellifi 
hakkındaki takdir amiz cümlesi ve hükmü asla hafızamdan çıkmaz.

Son zamanlarda «ahiler» meseiesile çok alâkalanmıştı. Hiç şüphe yok- 
ki bu, onun için yalnız bir ilim meselesi olduğundan değil belki insani
yet ve «ihvan din» arasında elden geldiği kadar yekdiğere muavenet 
esasları üzerine müesses olan bu cemiyet erbabının bu fikir ve mesleki 
ni kendisininde terviç ettiğinden idi. Allah ona rahmet ve senin ve em
salin gibi ayni usulde çalışan ve ayni fikir ve meslekte bulunan ilim 
adamlarımızı tulü ömürle muammer etsin.

Merhum hakkında neşredilecek kitaptan bir nüshada bana gönderir
sen memnun olurum. Yalnız bu kitapta bir yer işgal edecek kadar mer
hum hakkında mühim hatırata maalesef malik değilim, diğer ehbab ve usu- 
fası tarafından yazılacak hatıratı okumağı ve merhum hakkında etraflıca 
malûmat edinmeği pek ziyade arzu ederim bunu ihmal etme.

Hamburg, 27 Şubat 1936
(Doktor Feridun Nafize yazılan mektuptan)

Nurettin Rüştü
Antikacı

Canlı tarihti muallim Cevdet 
Taradı her eseri eslâfı 
Eyledi hayli vesaik tetkik 
Defteri varidei tarihe 
Cevdetin yap yalnız yaptığını 
Neyleyim zor ile vermişti taap 
Eridi öyleki ol cismi zaif 
Kafası işledi kalbi durdu 
Kul yazar hak yaratır tarihi 
Geçti bak son nefesi tarihe

Ökten
Çanakkale Kültür direktörü

38

Vermedi gerçi hayata kıymet 
Etti tarihe değerli hizmet 
Kıldı hep azm ile sayü himmet 
Verdi bu aşk ile zibü ziynet . 
Yapmadı on senede bir heyet 
O vücude bu çekilmez külfet 
Yoktu tasvire kalemde cür et 
Ruhu Allaha kavuştu elbet 
Böyledir cilvei rabbı izzet 
a IV® £ t*

39

Hocam M. Cevdetin ölümünü gazetelerde okuduğum zaman içim sız
ladı, 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 Darülmuallimininin 327 - 328 ders yılında usulü 
tedris hocamızdı. Çok titiz çalışma saatları, hareketleri, söz söyleyiş* 
hep ölçülü idi. Derse kolunda pardesüsü ile gelir pardesüsünü ve cebin 
den çıkardığı saatini ilk iş olarak büyük bir itina ile kürsüsünün üzerine
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yerleştirir ve pencereler açık değilse açtırır ve ondan sonra 
derse başlardı. Derslerini bütün benliğile yorulmadan, bıkmadan verir 
ve talebesine karşı çok ilgi gösterirdi. Yabancı bir dil öğrenmenin kat'î 
lüzumanu talebesine aşılar ve hatta bu yorucu ödevi üzerine almaktan 
bile çekinmezdi.

Ben darülmuallimini bitirip tatbikat okuluna öğretmen atanınca artık 
hayatımız talebelikten arkadaşlığa yükseldi, her gün bir arada, idik. Ben 
arkadaşım Hidayet (şimdi tatbikat baş öğretmeni) İhsan (şimdi pertev- 
niyal coğrafya öğretmeni) kendisinden Fransızça dersi alıyorduk. Bizimle 
bıkmadan, usanmadan uğraşırdı, kendisi de o zaman bir taraftan almanca- 
ya çalışırdı. Onun teşvik ve tavsiyelerde Fıransızça (Les Annales) mecmu
asına abone olduk. Bize fransızça terbiye kitapları verir, kitap tavsiye 
ederdi. Kitap okumak ve kitap almak zevk ve itiyadını kendisinden ve o 
zaman Direktörümüz bulunan İhsan Sungudan (şimdi Millî talim ve terbi
ye başkanı) aldık.

İhsan Sungu ile aralarında büyük bir sevgi ve samimiyet bağı vardı 
ikiside bilgi yolundaki gidişleri yönünden birbiri ile çok iyi anlaşmışlar
dı. M. Cevdet, İhsan Sunguya daima (şekerim) diye hitap ederdi. Mer
humun İhsan Sunguya karşı olan sevgi ve saygısı ve ona verdiği ad (şeker) 
sözü o zamanki darülmuallimin öğretmenleri arasında unutulmaz bir anğı
dır. Ressam Şevketle (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 hadiselerin içine 
girmemişti. Hayatı çok sessiz çok yalnız, çok sade ve mütevazidi. Hep 
yorgunluğnudan hastalanacağından, hastalığından, annesinden ve ondan 
ayrılamıyacağmdan yana yakıla bahsederdi.M. Cevdetin annesi, onun her 
sözü için bir başlangıç ve bir son olurdu.

Annesine bu çok derin bağlanışı onun (Manyak) denecek kadar hassa
siyetini gerginleştirmişti.

Darülmualliminden ayrıldığım 1926 günlemerine kadar bir çatı altında 
geçirdiğimiz on üç yıllık hayatın bende kendisine karşı bıraktığı sevği 
ve saygı duygularının, bu gün aramızdan ayrılmasile duyduğum derin acı 
ve yürek sızılarile, bir kat daha arttığını hisediyorum. Yazık ki, sağlığın
da biz talebeleri ve arkadaşları başta olarak kendilerinden gereği kadar 
faydalanma yolunu bilemedik ve kendisine gereği kadar sevği ve saygı
mızı gösteremedik, değerini veremedik.

M. Cevdet yetişen münevverler içinde az bulunur bir üstaddı. Ansik
lopedik bilgileri ile beraber İstanbulun baştan başa tarih ve antikaları 
üzerinde de çok derin bilginleri vardı. Kendisile birkaç defa Istanbulu 
baştan başa dolaştık. Yürümekten hiç yılmazdı. îstanbulun baştan başa 
tarih olan bütün köşe ve bucağını ciltlerle kitap okumuş kadar ondan 
tanıdım öğrendim ve istifade ettim.

M. Cevdette anlatmak öğretmek ve irşat etmek isteği hastalık de
recesinde bir itiyattı, yegâne zevklerinden biride bu idi.

36
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Kitapları arasında satır satır, sindire sindire okumadıkları yoktu. Kütüp
hanesindeki her kitabın satırları arasında çizgiler, sahifelerinde notlar 
(filân kitaba bak. Darülmuallimin M Cevdet) işaretleri sık sık görü 
lürdü. Kitabı bir metod ve sistemle okur, hulâsalar alırdı. Belgelere dayan
madan ne söyler ne de yazardı. Butun bilgileri vesaike dayanarak toplar 
ve yayardı.

Darülmuallimin kadıköyünde Sen jözef okulunda iken direktör Servet za
manında (tifüsten öldü) fener bahçede bir okul gezintisi ve eğlencesi 
yapılmıştı. Talebeler kendi hocalarının taklitlerini yapıyorlardı. Bu meyan- 
da Nizamettin rifatta (şimdi beden terbiyesi genel ispekteri) M. Cevdet’in 
sınıfa girişini ve sınıfta havanın bozukluğunu işaret ederek: (Pencereleri 
açınız, muhterem ciğerleriniz temiz hava teneffüs etsin) dediğini söyleye
rek onun hocalık sahnesini bütün incelğile yaşattı. M. Cevdet bu tem
silden çok memnun, gülerek nizamettinin arkasına sık sık vurup (Ah. Ah. 
Ah. Seni. Seni. Seni...) diye iltifat etti.

Merhum bir şeyden memnun olduğu ve sevindiği zaman her kese ay
ni muameleyi yapardı.

Sigaradan, içkiden, gürültüden, sefahattan, israftan nefret eder ve bu 
durum da olanlara karşı düşman kesildi. M. Cevdeti İstanbula geldikçe 
görür, kendisile konuşur ve dertleşirdim; Son olarak 1930 yılında köprüde 
gördüm. Arkasında yıllarca evvel gördüğüm sarı, kalın mantosuna bürün
müş hayata karşı daha küskün, yalnızlığa ve sessiz yaşamağa daha yakın 
yaşayışından daha çok şikâyetçi ve ümitsiz buldum, artık eski yanıp sön
me neş’e ve gülümsemelerini de kaybetmişti.

Hayli yürüdük ve konuştuk. Dediki :
Ah. O sizin talebeliğiniz zamanını öyle arıyorum ki. Kulağımda şimdi 

ayni titrek ahengile çınlıyan bu - artık yaşamıyan, ebediyen susmuş bulu
nan sesi düşündükçe, onun temiz bir çocuk kadar saf ve mütevazi şahsi
yeti gözümün önünde çanlanıyor. M. Cevdet daha ölmemeli, yaşamalıydi 
diyorum, onun yaşayışı kadar temiz ve lekesiz olan ruhu önünde derin 
sevği ve saygı ile eğilirim Burada bu değer bilenlik duyğularile toplanan 
sayın arkadaşlarım arasında yer alarak duygularımı d'lim 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.

Ömer Ağar 39
Adana Orta Mektebi Tarih Muallimi

İstanbul Muallim Mektebinde okuduğum Dört yıl 
içinde M. Cevdeti biraz tanıyabildim. Onun yüksek 
bilgisi önünde saygı ve sevgi duyanlardan birisi de 
benim.

M. Cevdet, İçtimaî ilimlerde, şark ilimlerinde eşine 
kolay kolay rast gelinemiyen şahsiyetlerden biri idi. 
Dinlenmeden, yorulmak bilmeden sürekli çalışması 
kendisini canlı bir kütüphane haline koymuştu.
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Müşkülünü hallettirmek üzre kendisine baş vuran bir talebenin müsbet veya 
menfi bir cevap almadan döndüğü vaki değildi. Daha fazla malûmat ala
bilmelerini temin için okumaları icap eden kitapların adlarını, o bahse 
taallûk 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 
bir garp lisanını elde etmelerine yardım ederdi.

M. Cevdet, temiz, lekesiz bir ahlâk sahibi idi. Onun talebesi ile gö
rüşmesini muvafık bulmıyanlar, buna mana vermeğe çalışanlar, verdikleri 
yanlış kelimelerin ıztırapları içinde kıvranmak insaflılığını gösterebilmiş
lerse ne mutlu...

Devrin geri düşünceli adamlarının bu tarzda düşünüşlerini mazur gös
terecek ortada bir sebepte yoktur.

M. Cevdet, mütevazidi. Bilgisini esirgeyen adamlardan değildi. Bilgi
siz olupta bilgili görünmek isteyenlerden hiç hoşlanmazdı. Bu yüzden 
antipatı da uyandırmıştı.

Büyük harpte Darülmualliminde Sati’ beyin yerine getirilmek istenildiği 
zaman bu mevkie kendisinin lâyık olmadığını ileri sürecek, söyliyecek, 
bu vazifeyi kabul etmiyecek derecede mütevazidi.

M. Cevdet, türkçü ve milliyetçi idi. Fakat onun türkçülüğü turancıhk- 
tan farklı olarak göze çarpardı.

Ecdada karşı tükenmez sevgisi vardı. Bunu yeni yetişenlere telkinden 
haz duyardı.

Talebesine müzeleri, eski eserleri gezdirir; eski devrin iyi ve kötü 
taraflarını anlatırdı.

Çeşmeler, türbeler, camiler iyi bir tetkik mevzuu olurdu. Tarih bakı
mından değerli olan eserler önünde durur, kitabelerini not ettirirdi.

M. Cevdet, merhametli ve şefkatli bir adamdı. Tetkikata giderken, 
yoksul bazı talebenin yol parasını verdiği görülürdü.

M. Cevdet, mekteplerde yıpranmış ve yıpratılmıştır. İdare adamlarının 
gittikleri yola uyamamış, kendisine de uyduramamış, bu yüzden ömrü
nün 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 mekteplerin dar çalışmayı istilzam eden kürsüleri değil, 
daha geniş ve daha verimli sahalardı. Buna kavuşamadı, kabahat biraz 
devirde ise. en çoğu da kendisin dedir.

M. Cevdet, ölümde talebesini yetim bırakmıştır. Vatan da verimli bir 
sahada çalışmağa başlıyan öz bir evlâdından mahrum olmuştur.

Hepimiz kederlenmekte haklıyız.
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Raif 40
Kitapçı

Senelerce vatanına, milletine çok büyük 
hizmetler etmiş olan merhum M. Cevdetin 
ilmi, fazlı ve ahlâkı hakkındaki yazıları bü
yük bir selâhiyet ve ihtisasla yazacak olan 
arkadaşlarına bırakarak meslekim icabı yal
nız kitap sevgisinden ve ona aşkından bir kaç 
hatıra nakledeceğim:

M. Cevdet istirahat ve tatil zamanlarını 
mutlaka kitapçılarda geçir irdi.

Merhumun nazarında paranın hiç kıymeti 
yoktu. Yalnız kitaba malik olmak isterdi. 
Bilhassa son senelerde yazma kitaplara fazla 
merak sardırmıştı. «Muradname» adında 829 tarihinde yazılmış ve ikinci 
Sultan Murada takdim edilmiş büyük kıtada gayet kıymettar bir eseri bana 
getirmişlerdi M. Cevdet bu kitabı götürdü, haftalarca mutalea etti, bazı 
notlar aldı, yalnız fiyati yüksek olduğu için satın alamıyordu. Sahibi fi
yatından bir miktar tenz.l ve bedelinin taksitle tediyesine muvafakat ede
cek olursa alabileceğini söyledi. Fakat sahibi buna muvafakat göstermedi. 
O esnada kendileri gibi kitap meraklılarından olan Gireson ziraat ban
kası müdürü Fahri bey mezunen Istanbulda bulunuyordu. Kitabı sahibi
nin istediği bedelle o aldı. Cevdetin Fahri beye karşı fevkalâde hörmet 
ve mahabbeti olduğu halde «Muradname«nin onun tarafından alınmasına 
çok kederlenmişti.

Nihayet bir gün (Raifciğim Fahri bey Istanbulda olmasa idi her halde 
bu kitabı ben alabilirdim, onun mezunen Istanbulda bulunması bu kitabı 
almaklığıma mani oldu. Bu eserin bir parçasının Rusyada görmüştüm, bu 
kitap hakkında Fransızca bir eser neşretmişlerdi, müellifi bu güne kadar 
meçhul idi. Senin vasıtanla bu kitabı görmek, istifade etmek nasip ol
du, çok teşekkür ederim, fakat malik olmadığımada çok yanarım) dedi.

Merhumun hafızası çok kuvvetli idi. Yirmi sene evvel gördüğü veya 
okuduğu bir kitabı hatırladı

Çarşıya geldiği zaman bir kaç kitapçıyı mutlaka ziyaret eder, o günlerde 
ne gibi kitaplar aldıklarını sorardı, kitapçılarda aldıklarını gösterirlerdi. 
Kendisinde bulunmıyan bir kitap görecek olursa mutlaka elde etmek için 
çalışırdı. Kitapçılar kendisine fevkalâde hörmet ederlerdi. Gayet terbi
yeli ve vakur idi. Alış veriş hulusunda katiyen pazarlık etmezdi. Kendi
sine lâzım olan kitapları ayırır, bir hammal ile evine gönderilmesini 
ister, kitapçılarda bu arzusunu memnuniyetle yerine getirirlerdi. 
Aldığı kitapların bedelini çok kere taksitle ödediğini esnaf bilmekle be
raber 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 müteallik yazma eserlerle ferman ve 
vakfiye gibi vesikaları kütüphanesine mal etmek için her fedakârlığı göze 
aldırırdı. Kütüphanesinde meşhur hattatların el yazılarından numuneler 
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bulundurmakta isterdi. Başlıca emeli kendi adına müstakil bir kütüphane 
vücude getirip millete hediye etmekti.

Bazan bir kitabı mütalea 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
de kalmasını reca ederdi. Kitap kendisini fazla alâkadar edecek olursa 
fiyatını sorar (bende bulunması lâzım, yazacağım kitaplara mehaz olabi
lecek bir eserdir) der ve satın alırdı.

Mesleğim dolayisile kitap meraklılarının bazı hususiyetlerini bilirim: 
Pul ve saire kolleksiyoncuları nadir bir parçayı ele geçirmek için ne de
rece fedakârlıklarda bulunurlarsa kitap maraklıları da öyledir. Rahmetli 
Ali Emiri ve Halis efendilerle emsali kendilerinde bulunmıyan yahut 
bulunsada onlardan haha sıhhatli bir nüshayı gördükleri zaman bu yeni 
nüshaya malik olmak için hiç bir fedakârlıktan çekinmezlerdi.

Cevdet merhumun da son zamanlarda en büyük zevki nadir kitapları 
elde etmek idi.

Kendilerine müteaddit defalar (rahatsızsınız, esasen vazifeniz sizi çok 
yoruyor, doktorlarda menediyorlar, geceleri olsun mütalea etmeyiniz, isti
rahat ediniz) tarzındaki tavsiyelerime karşı:

— Raif bu sözü başkası söylemiş olsa idi gücenirdim, fakat beni en ziya
de sevenlerden birisi olduğunu bildiğim için söyliyorum, sen benim dok- 
torumsun, 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 
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 mektep talebeleri cinai ve 
âşikane romanlar sorup aradıklarını işitince: siz hangi mektepte 
okuyorsunuz evlâtlarım? diye sorar, aldığı cevap üzerine çok güzeli Siz 
gençsiniz böyle kitapları değil tarihî, edebî eserleri ve teracümi ahval 
kitaplarını okuyunuz, derslerinize yardımı olur, bilhassa şu türlü kitapları 
mütalea etmelisiniz der ve birçok kitap adı sayardı. Sonunda da sizde 
arkadaşlarınıza mektepte bu gibi kitapları okumalarını tavsiye ediniz, ba
kınız size bir numune hediye edeyim der ve bir kitap ister talebelere 
verirdi. İşte bu türlü münasebetlerle birçok gençleri İlmî eserler okumağa 
teşvik etmiştir.

Bir kaç gün kendilerine el yazısı kitak göstermediğim za- 
man; Raifciğim hayırdır inşallâh bu gece rüyamd.ı sende çok kıymetli 
bir kitap gördüm, yahut kargalar haber verdi, sende güzel bir kitap var
mış, fakat kitabı Cevdetine göstermek istemiyormuşsun der ve türlü türlü 
lâtifelerde bulunurdu.

Bu lâtifelerden sonra kendisine gösterilmesi lâzım gelen kitapları 
çıkarır gösterirdim. Ah beninj doktorum! kargalar bana hiç yalan töylermi 
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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 mübayaa ederdi.

Türkiyede üstadı muhteremimiz Bayezit kütüphanei umumisi müdürü 
İsmail Saip efendiden 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 bulmağa gayret 
ederdi ve ekserisinde de muvaffak olurdu, en güç yazıları kolaylıkla okurdu.

İlim adamlarından vefat edenleri haftalarca unutmaz, onlar için göz 
yaşları döker ve dualar ederdi.

Müsteşriklerden bazılarının ölüm haberlerini işittiği zaman ağladığı 
çok vaki olmuştur.

Merhum ağır başlı, haluk, ciddî ve vakur bir zat idi. Yolda giderken 
sağma, soluna bakmaksızın doğru yürür, kendisini tanıyanlar selâmla
dığı zaman kemali nezaketle mukabele ederdi.

Harbi umumiden sonra alay müftilerini, tabur imamlarını tasfiyeye 
tabi tutmuşlardı. Bunlardan bir kısmını darülmualliminde kursa davet 
ettiler. Heyeti tedrisiye arasında merhumda bulunuyordu. Yaşlarına göre 
muamele ederek, hatırlarını kırmıyarak onları kendisine cezbetmişti. Bu 
yaşlı adamlar çok defalar merhumu gördükleri zaman elini öpmek ister
lerdi, 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 Nazırı Şükrü bey maaşını yarı yarıya indirmiş olduğu 
halde bile yine onu rahmetle anardı.

Kitapçılar çarşısı kapalı bulunduğu tatil günlerinde mutlaka tabii 
manzaralarını temaşa için Boğaziçine gider, orada tarihî yalıları, bediî 
manzaraları ve insanlaıa ağlayan harabeleri, meşhur vak’alara sahne olan 
yerleri gözden geçirirdi. Bazan da Edirnekapısı dışarısına çıkar Yediku- 
leye kadar yalnız yaya olarak giderdi.

Yediği yemekler gayet mahdud ve hayatı pek sade idi. Anasına karşı 
farti mahabbeti vardı. Onu her zaman hürmetle anar ve ruhuna fatiha 
okurdu, yadigârlarını gözlerinin önünden ayırmazdı.

Altı aylık iken anasının yünden elıle örmüş olduğu bir çift küçük çorabı 
onun nazarında en kıymetli eşyadan madud idi. Babasının yazıları, def
terleri ve anasının şahsî eşyaları merhumun nazarında pek mukaddes şey
lerdi .

Dört, beş sene mukaddem kitapçı Hulusi beye birkaç kitap getir
mişlerdi. Onların arasında Simavna kadısı oğlu Bedrettin’in menakibine 
dair bir eserde vardı. Bu kitabı sahipleri yirmi liradan aşağı vermedikleri 
için almamıştım. Merhum o esnada dükkânıma gelmişti. Bu eserin gö
rülmesini söyledim, derhal gittiler, bir parça mütalea ederek hemen yir
mi liraya satın aldılar. Bedrettin hakkında bir eser yazmış olan Profesör 
Şerefüttin beye de gösterdiler ve istinsahına müsaade ettiler.
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mutlaka tayin etmeğe mecbur olacağım, tayin etmek ise iktidarımdan 
hariçtir, yalnış okuyup halka yanlış öğretmektense eski imlâsı üzre 
yazmayı münasip gördüm. Eski imlâsile yazmak için de arap harfile yaz
mağa ve kitabı arapca çıkarmaya mecbur oldum) dedi.

Cevdet bey son günlerinde Gülhane hastahanesine kaldırılmıştı. Nasılsa 
kusur ettim, oraya kadar gidip göremedim. Sonra işittim ki hastahaneden 
çıkmış yine apartımana gelmiş.. Vefatından bir hafta veya on gün evvel 
ziyaretine gittim, hizmetçi kadın ile haber gönderdim, gelsin demiş. Çik- 
dım hatırını sordum. Bana şu tavsiyede bulundu: sizinle konuşmak isterim 
fakat dilim ağırlaştı, sözleri dura dura söyliyeceğim, lütfen beni dinlemek 
için sabırlı olunuz. Bende peki dedim, bana hastahanedeki 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 adamki midesi hiç bir gıda kabul etmezse, 
suyu güçlükle içerse nasıl yaşar? Cenabıakkın bir kanunu var o kanun 
bozulmaz, meğerki mucize veya keramet ile bozula. Bunun üzerine teselli 
için Cevdetim beyana hacet yoksa da size tıbbı maneviye tevessül etmeyi 
tavsiye ederim dedim. Cevaben ben ona her zaman tevessül ediyorum ve 
şimdiye kadar yaşayışım hep onun sayesindedir ağabeğim, ben mutekidim 
allahımı, peygamberimi severim ve ben islâmdaki bütün büyükleri seve
rim dedi. Fakat her on dakikada bir parça su isteyordu bende veriyor
dum, bir yudum kadar alıyor ağzında dolaştırıyor sonra yoruluyordu. Bir 
saat kadar oturdum, iki üç kere kalkmak istedim, bırakmadı «otur otur 
bu son görüşmemizdir» dedi gözlerinden yaşlar geldi, teselli ettim. Te
sellinize teşekkür ederim, fakat vaktim çok yakındır dedi.

Son defa müsade alıp kalktığım zaman ayak üzerinde durdum fnasıl 
kardeş bir emriniz varmı, yapılacak bir hizmet var mı) dedim estağfurul
lah recam var dedi.

Nedir buyurun dedim cevabında (fatihadan unutmayınız) dedi.
Ah Cevdet bunlar hep açlık, halsizlik, âsap bozukluğudur dedim.
Cevaben içini çekti öyle olsun dedi. Ayrıldım.
Ulu tanrı onu yarlıgasın, yeri uçmak köşkü olsun.

Sadi Gökçe Atanı 43
Türk Ticaret Bankası memurlarından

Aksaray yangınından evvel Lâleli yokuşu orta
larında «Koca Ragıp kütüphanesi» karşısında Bürhanı 
Terakki isminde bir mektep vardı. 1319 da o mek
tebin rüştiye ikinci sınıfında idim. Bir gün sınıfımıza 
nıalûmah 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.

Eveli emirde ve pek kısa bir zamanda sınıfımızın hepsini hasep venesbi



- 568 —

¿e hüsnümuhafaza edilemiyerek perişan bir halde bulunduğunu gördüğü 
zaman tamamile ziyadan 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 te* 
kaüt olduktan sonra toplamış olduğu notları eser halinde meydana 
getirmekti.

Eski kitapçılardan merhum Nasrullah ve Mahmut efendileri ekseriya 
karşısına alır, saatlerce büyük zatların kütüphaneleri ve kütüphanelerinin 
satılışı hakkındaki malumatlarına müracaat eder, aldığı malûmat üzerine 
enafisi asardan madut bulunan bazı kitapların yok olduğuna kederlenirdi.

Cevdetin ölümü kitapçılarda pek büyük boşluk bırakmıştır. Vurulan 
bir adamın önceleri vurulduğunu anlamayıp ancak kurşun soğumaya başla
dığı zaman acılarını hissetmeğe nasıl başlarsa merhumun ölümü de 
şimdi kitapçılara öyle tesir etmeğe başlamıştır.

Tatlı mahabbetlerinden, İlmî istifadelerinden mahrum kaldığıma pek 
müteessirim. Konuşurken kürsüde ders takrir eder gibi gayet dürüst söy
lerdi. 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 etmnz- 
di. kitaptan maada eşyadan kendisine lâzım olanları bir arkadaşına aldı - 
rırdı. Ismarladığı şeylerin iki misline aldığını öğrendiği zamen (vay 
köftehor beni aldatmış) derdi. En kaba sözüde budur.

Yahut tavsiye üzerine şayanı itimat büyük mağazalardan alırdı.
Sokaklara tükürenlere, sümkürenlere pek kızardı.
Raifciğim Vallahilâzim bana öyle geliyorki bunları mahsus yapıyorlar 

der ve hiddetlenerek dükkanımdan ayrılırdı.
Yaz günleri Beyazıt kütüphanesi karşısında büyük kestane ağacının 

altında bir parça oturur, elindeki kitapları tetkik ederdi.
Hastalığı esnasında en sevdiği arkadaşlarından ve hazık doktorları 

mızdan Süheyil bey ikametgâhına hemen hergün giderek sükün ve istira
hatı için lâzım gelen ilâçları verdiği gibi son bir ay zarfında yanından 
ayrılmayan, gece, gündüz gözlerini kapamadan hizmet eden akrabasından İr
fan hanım, vilâyet mektupçusu Osman bey, benim meleğim namile yadettiğî 
riyaziyeci Kemal bey arkadaşlık vazifesini hakkile ifa etmişlerdir. 
Allah kendilerinden razı olsun hemşireleri Ankara belediye kabilesi 
Merzuka hanım, son günlerinde yetişerek ve baş ucundan ayrılmıyarak 
Cevdet onun kolları arasında gözlerini ebediyete kapamıştır.

Cenabıhak merhuma rahmet, isimlerini saydığım samimî arkadaşla
rına sıhhat, selâmetler versin.

Merhumun bana şifahî ve tahriri bilhassa mezar taşına ve kitaplara ta 
alluk eden vasiyetleri tamamen yapılmıştır. Nadir veyazma kitaplarını birer 
birer gözden geçirerek İnkılâp müzesindeki odaya elimle koydum. Üzer 
lerinde imzam bile vardır.

Onun cesedi bugün kara topraklar altında yatıyor, fakat ruhu bütün
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sevgililerinin kalplerinde yaşıyor. « Gaffarüzzünup » olan Tanrıdan 
niyazım onun mağfiretine nail olmaklığındır ey muhterem sevgili üstat.

Remzi 41
Selim Ağa kütüphanesi müdürü

Oldu matemzarı gam şehri ulûm 
İsmi sam i si muallim Cevdetin 
Razidanı ilmüfen sahib vukuf 
Namını ipka edip asar ile 
Hini defninde ahibba Tanrıdan 
Bir mübeşşir geldi tarihin dedi

Gitti hayfa bir hüner pıra daha 
Geçti tarihe okunsun cabeca 
Hüsnü ahlâkile de şöhret nüma 
Alemi bâlâya etti itilâ 
Affü gufranın ederlerken rica

Rıfat
Kilisli, muallim

42

Merhum Cevdet bey ile tanışmamız eskidir, şöyle olmuştu^ ... senesi 
Cevdet bey Istanbula gelmiş, Darulmualliminin Alî kısmının edebiyat 
şubesine girmek istemişti. O zaman mektep az, talebe çok olunca talih
ler arasında bir müsabaka imtihanı yapılırdı. Bu imtihanın hangi dersler
den yapıldığını unuttum, fakat arabî, farisî ve türkçeden imtihan zaruridi.

Cevdet bey diğer derslerden korkmadığı halde arabî ile farisiden 
şüphelenmişti. Acaba kazanabilirmiyim, noksanım varmı, ne yapmak lâzım? 
diye bir dostuna fikrini söylemiş, o dostuda beni tavsiye ederek Ri- 
fat sizin gibi ciddi talihlere ders göstermekten, yardımdan hoşlanır sizi 
görüştüreyim demiş ve gelmiş banada söylemişti.

Buyursunlar dedim. Bir gün Cevdet bey o dostu ile beraber bana geldi.
Ben sordum. Nerede okudunuz dedim. Kastomonu idadisinde oku- 

duğunu söyledi.
İmtihanın ne suretle olduğunu bildiğim için Cevdet beye arapça bir 

ibare söyledim.
Cevdet bey sarf ve nahiv itibarile güzel tahlil ettiği gibi doğruda tercü

me yaptı. Sonra bir kaç güç mesele sordum, hepsine muvafık cevaplar verdi.
Bunun üzerine imtihanı kazanacağınız kat’îdir, bu ciheti artık düşünme

yiniz ve fazla çalışmaya bile lüzum yoktur dedim.
Farisidende ayni suretle şehadette bulundum. Bunun üzerine Cevdet 

bey sevinerek gitti.
Bundan sonra Cevdet imtihana girdi ve hakikaten kazandı. Mektepte 

iken de yolda beni gördükçe hoçam diye hörmette bulunurdu. Mektepten 
çıktıktan sonra uzun seneler Cevdet beyi göremedim. Onunla çok gö 



— 570 —

rüşmemiz bundan bir kaç sene evvel muallimlikten mezuniyetle çekil
diği zamana tesadüf ediyor.

Doktorların tavsiyesile Cevdet bey muallimlikten çekilmiş idi, fakat 
mektepten çekilmek onu kütüphaneye devamı için büyük bir fırsat sayılıyordu

Cevdet bey hemen her kütüphaneye gidersede en çok Ayasofya kü
tüphanesinin baş mülâzımlarındandı.

Haftada iki, üç defa uğramak benim için farz hükmünde olan Aya
sofya kütüphanesine gittiğim zaman Cevdet beyi ya orada görürdüm 
yahud benden yarım saat, bir saat sonra oraya oda gelirdi.

Yaşça Cevdet beyden 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 gücenme
mekliğim için özür dilerdi.

Birde okuduğum kitabı elimde görür görmez! bu filân kitaptır değil- 
mi? diyerek kendisininde evvelce mutalea etmiş olduğunu anlatmış olurdu.

Ben ise onun okuduğunu sormazdım. Şu kadar varki onun gıyabında 
kitabın numarasile bakarak anlardım. Dikkat neticesinde gördüm ki Cev
det bey tarih, edebiyat, ahlâk kitaplarını çok okurdu. Bir zamanda 
fütüvvetnamelere dalıyordu. Sebebini sormadım. Sonra Ahiler kitabını 
çıkarınca hikmetini anladım.

Cevdet Bey ilim için sıkılmazdı, bilmediğini sormaktan zevk alırdı 
kütüphanede müteaddit eshabı mütalea 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, ilimiahvali 
ruh muallimi merhum Selim Sabit Efendiye pek meftundu. Merhumu hali 
hayatında ziyaret için sık sık Sarıyere hanesine gittiği gibi vefatından 
sonra da kerimesi hanımı ziyarette kusur etmez ve son vakitlerde 
Hanımefendinin hususî işlerine bakar, emirlerini icra için büyük gayret 
gösterdi.

Cevdet Bey bizim kütüphanelerde mevcut olan sülüs, nesih, talik 
yazılarını güzel güzel okuduğumuz gibi siyakat yazısını da prüzsüz 
okurdu. Bir aralık Selçukiler devrinde ilmi istifaya ait bir eser ile aylarca 
uğraştı, sonra ben onun esas müellif hattile olan nüshasını Halis Efendi
nin son kitapları içinde gördüğümü fakat nasılsa satılarak elden çıkarıl
mış olduğunu söylediğim zaman çok yandı, yakıldı.

Oda beni bir kitap cihetile çok açındırdı : malûmya Hoca Mesudun 
(Süheyil ve Nevbahar) tercümesi var. Ben bu kitabın aslı olan Farisiyi 
bizim kütüphanelerde görmedim ve zannedersem Avrupa kütüphanelerin
de de yoktur. Çünkü eseri basan ve basdıranlar başa koydukları mukadde- 
mede aslından bahsetmemişler.

Mezkur eseri bulamadığımdan dolayı halâ mahzunum. Bunu bir gün 
Cevdet beye açtım. Cevdetim sen bu Süheyil ve Nevbahann Farisisini 
gördünmü? dedim. Cevaben: Ağabeyim sorma sorma o kitap benim çok 
göz yaşlarımı akıttı. Ah o kitap ah o kitap! dedi, sebebini sordum. De- 
diki bundan beş altı sene evvel birgün alelusul Dişçi mektebinin altın 
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daki kitapçı mahmut efendiye uğradım. Neler var? dedim bana Farisî 
seheyil ve nevbahan gösterdi. Bayıldım fakat yüksek bir fiyat istedi. Üç 
dört gün düşündüm, para bulmaya çalıştım bulamadım, biray sonra parayı 
tedarik etmiştim, uğradım kitabı istedimsede sattım dedi, kime sattığını 
söylemedisede her halde avrupaya olacaktır.

Böyle bir hal benim de başıma geldi: Beyazitte pilavcı derler bir ki
tapçı vardı, çok iyi adamd). Aldığı kitabı nihayet bir buçuk misline sa
tardı. İki kat istemek onun için adet değildi. Harbıumumide bir gün 
alelusul ona uğradım, ağa ne var? dedim bana el yazısı bir mecmua gös
terdi, içinde simyaya dair farisi bir kaç eser vardı. Geçmiş zaman ya kırk 
yahut elli kuruş istedi. Benimde nasılsa nekesliğim tuttu. Otuz kuruş tek
lif ettim. O fiyata ben aldım bir kaç kuruş ticaret etmezsem veremem 
dedi. Bende acele çarşı içine gidiyordum. Müstacel bir işim vardı. Dö
nüşte almayı kurdum. Kitapçıya «istemem al» dedim savuştum gittim 
Dönüşte uğradım, sordum kitapçı büyük bir telâş ile ah sorma kitap git
ti hem de ucuz gitti dedi.

Nasıl gitti? diye sordum şöyle anlattı: Sizden sonra bir Alman zabiti 
geldi, yazma kitap varmı? diye sordu. Var dedim. Kitabı çıkardım gös
terdim. Ne isteyorsun? 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.

Cevdet bey Gedikpaşanın altında Balipaşaya yakın bir apartmanda 
otururdu. Bende o zamanlar nişancada otururdum. Nişanca camisinin 
avlusunda güzel bir fıskiye var. Geceleri elektirik ile tenvir edilir birde 
kahvecik var. Cevdet bey haftada bir kaç gece mutlaka bendehaneye 
uğrar, beni o kahveye davet ederdi.

İki, üç saat kadar orada oturur ve gelmişten, geçmişten, hazırdan, gele
cekten konuşurduk. Mamafi adetim veçhile o ilmi bir mesele açmadıkça ben 
açmazdım. Açtığı meselelere bakarak anhyorumki Cevdet bey imam Ga
zalinin İhyasile imam Şaraninin eserlerini çok okumuştur, bu iki zatı çok 
sever, çok öğerdi.

Cevdet hastalığının icabı olarak sigara içmezdi. Fakat hazanda güle
rek «haydi bu gece bir sigara içeyim» der, bir sigara ister ve içerdi. 
Adet edinmediği için kendisi yanında paket taşımazdı. Sonra kırathane- 
de kahve içmezdi, çok kere gazoz ve nadiren de çay içerdi. Cömert, kerim 
insandı. Onunla belki bir kaç yüz kere kırathanede beraber bulundum 
kendisi sonradan gelse bile kahve parasını mutlaka o verirdi. Bunun 
hilafı imkânsız idi.

Sabahları Çenberli taşta mahallebicide süt içmek adeti idi. Tesadü
fen oradan geçerken beni görse mutlaka kalkar, koşar, çağırır ve süt ikram 
ederdi.

Cevdet bey bir yaz gecesi alelusul nişancaya geldi. Camiin kahve
sine çıktık. Yalnız idik. Bana dediki: sizinle mahrem olarak konuşacağım. 
Müdevvenatı kanuniye müdürü Emrullah bey var. Pek değerli bir zattır 
onunla görüştüm. Hazinei evrakın tasnif edilmesi için İsmet paşa emir 
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vermiş. Oda adam arıyor, beni reis, seni aza yazdırdım, gıyaben böyle 
bir şey yaptım, umarım ki kabul edersiniz, beni mahçup etmezsiniz dedi. 
Bende teşekkürle kabul ettim.

O sırada sordum: Bu tevcih, bu teveccüh nereden, neden ileri 
geldi? dedim.

Dediki evrakı resmiyei kadimenin Bulgaristana satılmasından dolayı 
biliyorsunuz ya ben İsmet paşaya telgraf çekmiştim. Elhamdülillah ileri
sini temin ettim. Fakat Rıfat senden saklamam. Ben hükümetin icraatına 
karşı gelmiş ve adeta onları protesto etmiş oldum. Ben bu cesaretin neti
cesinde hükümetten bir tokat bekliyordum. Lâkin hükümetin hüsnüniyeti 
ali cenaplığı, 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 ka
zandırmak değil, işi güzel surette başarmak içindir. Çünkü işi başaramı- 
yacak olursak o zaman bu hayırlı işin önüne set çekmiş oluruz ağabe- 
ğim çalışırsınız değilmi? Dedi bende hay hay dedim.

Gün geldi, hazinei evraka girdim işe baş'amak, bir hazırlık bir 
proğram yapmak istedik, istişareye giriştik, burada Cevdet bey ile noktai 
nazarım uymadı.

1 — Cevdet bey diyorduki: her hangi bir kâğıt kayıt edilirken bizden 
evvelkiler nasıl bir lisan kullanmış iseler bizde öyle yapalım ikilik, ay
kırılık olsun dedi.

Halbuki ben yazılmış defterlere baktım, o ifadeyi beğenmedim, bilâkis 
konuşur gibi sade bir lisan, kesik kesik cümleler ile anlatılmasını iste
dim. meselâ, Rusçukta şöyle bir vaka olmuş, Vali babıaliye yazmış, babıali 
şöyle yapınız diyor gibi. Cevdet bey itiraz ederek benim dediğimi be
ğenmedi. Ben ise fikrimde ısrar ederek bana verilen kâğıtları istediğim 
tarzda kayd ediyordum.

Zahirde Cevdet bey ses çıkarmıyordu. Halbuki sonra anladım ki benim 
yazdıklarımı diğer bir azaya eski usulde bağlamalı bir ifadeye çeyirtiyor 
muş, bu böyle olmakla beraber ben yolumdan şaşmadım.

2 — Cevdet bev kâğıtların mümkün olursa hepsini ve nihayet pek 
azını istisna ile diğerlerinin kayd edilmesi taraftarı idi. Ben ise buna muarız 
bulundum ve dedim ki: Her gün kayd için anbardan gelen kâğıtları açmak 
tetkik 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 kayd edelim, bu suretle 
kâğıtların arkası alındıktan sonra ikinci kısma ayrılan kâğıtları bir 
daha elden geçirelim, büsbütün zait, değersiz olanları imha edelim, azıcık 
değerli olanları ayrı bir deftere kaydedelim dedim.

Ceveet bey evvelâ sözümü kabul etti, her gün iki bin, üç bin kâğıdı 
açıyor, okuyor, münderetına göre ikiye ayırıyordum, ikinci kısma ayırdıkla 
rım paket yapılıyor, birinci kısma ayrılan azalara tevzi ediliyordu. Aza- 
dan her birimizde bir nevi evrakı alıyorduk. Ben o zaman her gün iki 
bin kâğıdı gözden geçiriyor ve üçyüze yakın veya fazla kâğıdı da kayd 
ediyordum. Fakat sonra Cevdet bir gün ikinci kısma ayrılan evrakı tet
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kik etmiş, içinden bir kaçının birinci kısma girmesine kail olmuş, bunun 
üzerine ikinci kısma ayırdığım kâğıtları ikide bir muayene eder, pek zaif 
bir nokta için bir çok kâğıtları birinci kısma alırdı. Halbuki benim sözü
mü dinleseydi hazinei evraktaki bütün kâğıtlar iki, üç senede elden geç
miş olur ve en mühim evrak kaydedilmiş bulunurdu

Cevdet bey halim, selim, mutavazı, mahviyetli bir insandı. Fakat 
vazifeye gelince başkalaşıyordu. Onuda hazinei evrak arkadaşlığımızda 
gördüm: Kış idi. Hava soğuk, soba yanarken bile üşüyorduk. Arkadaşlar
dan her birisi öyle vakti yemek için bir parça peynir, zeytin, yumurta 
çörek gibi kuru, bulaşmaz yemek getiriyordu. Maksadımız öyle tatilinde 
orada öyle muhtasar bir yemek yemek, dışarıya çıkmamakdı, ve zaten 
dairenin hademesinden biriside bize kahve pişiriyordu.

Daha birinci günde öyle vakti gelince Cevdet bey hepimize birden 
hitaben (gücenmek yok! burası dairei resmiyedir, dairei resmiye öyle te
neffüsünde mutlaka boş kalacak, hademeden başka burada kimse kalamaz 
pencereler açılır, havalandırılır, sizde harice lokantaya, veya başka yere 
yemek için gidersiniz ve şayet yemek ihtiyacı duymıyor iseniz bir kr 
rathaneye gider, sonra iş başı olan saat ve dakikada gelirsiniz ve hatta 
beş dakika evvel gelseniz bile çalışma odasına girmez sofada beklersiniz 
nezaman hademe kapıyı açarsa o zaman girersiniz) diye sıkı bir emir 
verdi ve pencereleri kendi elile açtı ve hepimize birden kemali neza
ketle haydi güzel, muhterem arkadaşlarım dedi bizi kapı dışarı etti.

Cevdet beyin fıkrince bu hal belki lâzım idi. Fakat bize bu çok 
ağır geldi. Soğukta dışarı çıkmak, şurada burada barınmak, soma vakit 
gelinceye kadar sofalarda beklemek bizim için azap idi. Reca ettik, olmadı 
işi vurdum duymazlığa vurmak istedik, mani oldu.

Nihayet bir gün arkadaşların huzurunda Cevdet beye itiraz ile 
şöyle dedim:

Bana kalırsa biz gitmediğimiz gibi sende gitme, sen bizden vucutca 
daha narinsin. Şurada şu sıcak yerde otur. Hususi odan var, yemeği 
orada ye. Sonra istersen gel yanımızda otur. Gülüşe gülüşe şurada oturalım 
konuşalım, kahvemizi, sigaramızı içelim, üşümiyelim, hasta olmayalım, gön
lümüz şen olsun iş vaktinda daha iyi çalışalım. Olmadı Cevdet beyi bir 
türlü ikna edemedik.

Bu yetmiyormuş gibi Cevdet bey bize çalışma odasında sigarada 
içirmedi «olamaz ah bilseniz bana dokunuyor, bana acımazmış iniz» diye 
söylenirdi. Binenaleyh bizde 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. Hemde eyvah oda kokmuş, havası değişmiş diye derhal pence
releri açtırır, bizi nezleye yakalattırırdı.

İşte bu noktadan arkadaşlığı sert ve acı idi.
Nihayet ben dayanamadım, çekilmek isteyordum, fakat münasip bir 

sebep arayordum, o sebep ise kendiliğinden hasıl oldu. Şöyleki işe baş
layalı bir ay olmuş henüz maaş havalesi gelmemişti. Nihayet geldi, lâkin 
havalede benim adım yok, sebebini sordum, bilmiyorum dedi. Nihayet 
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defterdarlığa gittim, sordum <»sFz maaşlı memur imişsiniz. Onun için size 
gündelik verilemez» dediler bunun üzerine lâzımgelen makama yazdım. 
Oradanda öyle cevap aldım, fakat hizmetim kırk günü bulmuştu. İşte 
böyle bir erbain çıkardıktan sonre gerek Cevdet beye, gerek diğer arka
daşlara veda ederek çekildim.

Sonraları Cevdet bey hazinei evraktan çekildi. Kütüphanelerin tasnif 
komisyonuna reis oldu.

Reis olunca bir gün beni buldu (ağabeğim şöyle bir iş aldım, müm
kün olsaydı seni arkadaş olarak alırdım. Fakat barem kanunu mucibince 
size gündelik verilmezmiş, ben sizden gayri resmi olarak muavenet bek
lerim) dedi Bende elimden geldiği kadar gayret gösteririm, bildiğimi 
katiyen saklamam dedim.

Cevdet bey bu aldığı cevaba pek memnun oldu. Açığını söyleye
yim: Cevdet bey evvelâ idadide, sonrada Darülmualliminde Arap, Acem 
edebiyatı dersleri görmüş, oldukça Arabi, Farisî tarih, ve edebiyat kitap
larını anlayabilirdi. Fakat esaslı bir tahsil görmemiş ve tabiri diğerle 
medreseden yetişmemişti. Binaenaleyh fıkih, tefsir, hadis, usulü hadis, 
usulü fıkıh, kelâm, felsefe, gibi eski sıra derselerini görmemiş ve bu 
babta yazılmış kitapları okumamıştı. Binaenaleyh kütüphanelerde bu yol
daki asarı tayin için son sözü kendisi söyleyecek id1. Halbuki kendisi
nin o yolda bir hazırlığı yoktu. Her halde bir yardımcıya ihtiyacı vardı, o 
ihtiyacı temin için en ziyade hüsnü zanettiği ve nazı geçtiği kimse ben 
idim, onun için bana müracaat etti.

Bunun üzerine bende vakit buldukça kütüphane komisyonuna sık sık 
uğramaya başlamıştım. Bir gün bir proğrom yaptığını ve programı arka 
daşlarına tefhim edeceğini ve benimde bulunmamı söyledi.

Dediği günde bende bulundum, orada benden de bahsetti ve beni 
methetti.

Cevdet bey tbni Batutanm Ahiler faslına zeyil olmak üzre bir kitap 
yazmış ve bastırmış. Bundan benim haberim yoktu. Bir akşam Nişancaya 
geldi ve bana eserinden bir nüsha hediye etti ve dedi ki «Bunu telif 
için hazırlarken oldukça sıhhatim yerinde idi. Fakat bastırırken rahatsız 
idim. Tashihe okadar itina edemedim. Şimdi görüyorum ki oldukça mü
him yanlışlar var, kalbuki şimdi hazinei evrak ilede meşgulüm, himmet 
size düşüyor, bunu okuyunuz, bir hata sevap cetveli yapınız, bittiği zaman 
nazarı dikkate alırız„ dedi.

Bende kitabı aldım, iyice eledim, tab hatalarım süzdüğüm, kayd et
tiğim gibi arapça hatalarınada işaret ettim, bir kaç sütun olmak üzere 
Cevdet beye verdim, okuyayım bakayım dedi.

Üç dört gece sonra tekrar görüştük. Dediki yanlışların bir kısmı an 
taşılacak bir haldedir, öylelerini tay ettim, yalnız mühimce yanlışları 
koydum, dil yanlışına gelince: onları pek tashih etmek taraftarı değilim 
varsın buda benim arapçam olsun dedi. Bende peki dedim gülüştük. 
Öyle kaldı.

Cevdet Bey beni çok sever, çok takdir eder ve bana çok hörmette bu
lunurdu. Gördüğü yerde çok kere elimi öper ve Cevdet; bu eli öpmekle 
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vazifesini yapıyor, bir lezzet, bir zevk duyuyor derdi. Bundan dolayı 
bende ona meydan vermemek için onu görünce ellerimi mahsus saklardım 
anlardı. Ah yine elini sakladın değilmi der, gülerdi.

Çok kere maaşların azlığını, idarenize yetişmediğini biliyorum, bir 
yardım edemediğim için müteessirim, çare arıyorum, bulamıyorum derdi 
bir günde şöyle dedi! babadan, dededen kalma Nişteki emlâk ve arazimi 
kurtaracak olursam size kardeşlik vazifesini yapacağım.

Sonra yine bir gün bana dediki; bende Simavna kadısı oğlu Bedred- 
din hakkında manzum bir eser var, şunu siz kaleminizle istinsah ile 
hatalarını tashih eder ve notlar koyarsanız tekemmül etmiş olur, bende 
ileride lüzumu takdirinde yaparım dedim.

Cevaben dediki: bir vus’at hasıl olurda bu eseri bastırırsam tab ma
sarifi çıktıktan sonra bütün hasılatını size bıraktım dedi.

Sonra bir boş zaman buldum, eseri dediği gibi yazdım, fakat basıl
mak mümkün olamadı, sonra tuttum bunu türkiyat meraklısı muhterem 
doktor Teşnere ihda ettim. Derhal bana yüz lira gönderdi. Sora bunu 
Cevdet beye söyledim, pek memnun oldu ve kısmen bastırmış olduk 
deyip güldü.

Bir aralık maarif ekâletince Cevdet beyin Ahiler kitabının türkçeye ter
cüme edilmesini arzu etmiş ve bu iş Selim Nüzhet bey deruhte eylemişti. 
Ben tercüme edecektim. Selim Bey kendi parasile bastıracak ve nüsha
ların kısmı 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. Bazan maksadı lâyıkile anlatmıyan ibarelere rast geldim 
o zaman Cevdet beye müracaat ettim, işi anlattım (Cevdet’im tercüme 
edeceğim fakat bazan maksadınızı anlamıyorum, binaenaleyh evvelâ ben 
tercüme edeyim, sonra size vereyim, onu siz maksadınıza göre tashih ve 
tadil eder misiniz) dedim. Peki dedi fakat sonra tercümeden sarfınazar 
edildi.

Ahiler kitabı çıktıktan sonra birgün Cevdet beye sordum. (Cevdetim 
sen türksün, böyle olduğu halde, türklüğe en ziyade hizmet lâzım gelen 
şu zamanda kitabı niçin arapça yazdın, hikmeti nedir?) dedim.

Cevaben dedi ki «Belki bu bapta benim maksadımı bilmiyenler indi 
sebepler uydururlar Fakat benim arapça yazmama sebep iki şeydir:

Birincisi: kitapta görüyorsunuz birçok hayrat, hasenat 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 bibrler, halbuki arapça yazarsam 
bunu bütün İslâm alemi ve hatta müsteşrikler bile okurlar. İşte bu türk 
büyüklerini, türk büyüklüğünü bütün cihana okutmak, bildirmek için 
arapça yazdım.

İkinci sebep : kitapta birçok hususî 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 harflerde çıkaracak olsam o gibi kelimeleri
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Kilisli Rifat bey de istinsah ederek merhumun müsaadesile müsteş
riklerden birisine 100 Türk lirasına satmıştı Asıl nüsha kendi kütüp- 
hanesindedir.

Ahiler hakkındaki eseri alelâcele bastırılmıştır.
Birgün bana (yirmi senedenberi Ahiler hakkında tetkikatta bulunuyo

rum, bu mevzu hakkındaki mühim vesaik ise Topkapı Sarayı müzesin- 
dedir, bunları Alman müsteşrikleri görmüşler, fotoğraflarının alınması 
için hükümete müracaat etmişler, bu eseri velev kısmen olsun bastır
mak isterimki emeklerim boşuna gitmesin) demişti.

Rahatsızlığı arasında bu eseri işte bu maksatla bastırdı.
Merhum hakikaten ayaklı kütüphane denilen üstatlardandı. Her 

hangi bir mesele sorulsa derhal cevap verirdi. Şayet tarih meselesinde 
bir parça şüphesi olursa yarın kat’î cevabını vermek üzere söz verir, 
gece sabahlara kadar araştırır, mutlaka sözünü yerine getirirdi.

En muğlak yazıları okumak onun pek zevki idi. Satılmak için çarşıya 
getirilen kitapların çoğunun sahiplerini bilir, onları şahsen tanırdı. Aile
sinin yokluk içerisinde bulunduğundan dolayı kitaplarının satıldığını öğ
rendiği zaman onun hayatını tasvire başlardı. Mühim şahsiyetlerin ekse
riya perakende evrakını toplardı ve en ufak bir kâğıdının ziyaa uğrama 
sini istemezdi. Kitapları arasında zuhur eden bu türlü evraklar mühim 
şahsiyetlerin olduğu için muhafaza edilmiştir.

Eline aldığı kitapları gözden geçirirken yapraklarında bozukluk gör 
düğü zaman ister alsın, ister almasın mutlaka onları düzeltir, fena halde 
kullanılmış kitaplara çok canı sıkılırdı. Gayet san'atkârane yapılmış bir 
cildin tamir için diğer bir mücellıt tarafından kesilerek berbat bir hale 
getirilmiş olduğunu gördüğü zaman hem mücellide hem de onu mücel- 
lide verene kızardı.

Memlekette San’at kıymeti takdir edilmezse bunları böyle görürüz, Av 
rupa kütüphanelerinde bu gibi ciltlerin muhafazasına fevkalâde itina eder
ler, kitap maraklılarını bizden fazla takdir ederler, tamir edebilecek bir 
san’atkâr bulmadıkları taktirde olduğu gibi muhafaza ederler, Türkiyede 
birkaç san’atkâr kaldı onlarda 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. 
Almakmı istiyorsunuz? Buyurunuz der, kitabı uzatırve onu mahcup ederdi.

Nefis ciltli, güzel başlıklı bir yazma kitabı cahil bir mücellit 
(ekseriya taşralarda yaparlar) yeniden cilt yapdığı sırada cildini, tezhi
bini bozmuş ise teessüründen ağlardı.

Aylarca emek sarfile meydana gelmiş bir Türk eserini birkaç kuruş 
kazanacağım diye mahvetmesi mücellitlerin affedilir hatalarından değildir. 
Gayet san’atkârane yapılmış bir şemse kabı başka bir kitaba geçirmek 
için ekseriya kestikleri, mahvettikleri görülmektedir, işte Cevdet bunlara da 
çok kızar ve yüreği sızlardı.

Meşhur hattatlardan bazılarının fevkalâde tezhipli yazılan naehil eller- 
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ile, ailevî vaziyetleri, ruhî hususiyetlerde tanıdı ve sonra buna göre 
derslerini vermeye başladı, çalışmalarını takip etti, hattâ bazı yoksul 
arkadaşlara ders vesaitinde yardımda bulundu. Kısa bir ifade ile: evvelâ 
sınıfı okudu, sonra okuttu. Cevdet beyin 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 mürebbilik ederdi. Sınıfta bir kaç haşarı arkadaşımız vardı. Hoca
ları saymamakta, mektep nizamlarına rnubalatsız; ders çalışmakta ihmalkârdı
lar.. Hocamız Cevdet, hepimiz gibi bunların da ruhlarına hakim oldu, 
kendilerini temamen değiştirdi; çalışkan, nizam tanır, mahçup olmaktan 
korkar iyi talebeler haline soktu.

13'23 de babamın menfasında, Tokat da idim. Hocam Cevdet Bakûda 
İslâm milyoneri Zeynel’âbidin I akiyuf un Darülmuallimini İslâm müdürü 
idi; muhabere ederdik. Bakü gazetelerinde tefrika edilen eserleri vardı. 
Bana bu gazetelerden bir kaç nüsha ile ora manzaralarına ait kartpostallar 
gönderir, kitaplar yollar, sonra benden bunlar hakkında yazılar, mütalealar 
isterdi. Verdiğim cevaplara göre ruhuna nüfuz edemediğimi anladıkları 
hakkında bana izahat veren uzun uzun yazılarla hazmettirmiye çalışırdı. 
M. Cevdet binlerce talebesine bunu aynen tatbik etmiştir.

1324 senesi zannederim bir yaz tatili geçirmek üzere- Bakûdan Istanbula 
gelen hocam Cevdet, Çengel köyünde bir evde oturuyordu. Teyzemin 
oğlu ile beraber haftada bir kaç gün gider, orada kendisinden hususî 
ders alırdık. Cevdet bey, müsait zamanı old , mu talebesine hususî ders 
de verirdi. Fakat ne bizden, öğrendiğimize göre, ne de diğer hususî 
ders verdiği talebelerinden hiç bir üçret almamıştır. Hattâ evlerimize 
kadar geldiği zamanlarda bile kendisine bir yol masrafı kabul ettirilemez
di. Hal 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 
Hamidin zulmünden bahseder, memleket müdafasını ve irfanını ihmal 
ettiğinden sızlanırdi. Diğer devletlerle Abdülhamit idaresi arasında mu- 
kayiseler yapar, idare şeklinin değişmesile yurdun mesud olacağını anlatır 
dı. O zaman onda da bu fikirler yeni ve Bakûdaki temaslarından edinme 
idi. Bir iki ay geçti, geçmedi meşrutiyet ilân edildi. Bir müddet, bir iki 
sene ancak - M. Cevdet hayatının nikbinlik duyduğu yegâne mes’ut 
senelerini yaşardı.

İdare şeklinin değişmesile her şeyin yolunda gideceğine, dünya mede
niyetinin yalnız ilmî ve sınaî terakıyatını alarak İçtimaî ve ahlâkî sarsın
tılarından korunabileceğimize inanmıştı. Bu penbe görüşü 1326 yılına 
kadar bile sürmedi ve kendi tabiri ile «Cevdet, bir daha aldanmadı !»

Hocamın bazı hususiyetleri vardı :
En sevdiği hayat : Kırda başının altına bîr taş alıp çimenlerin üze

rinde uyuyabilmekti. O zaman kendisine herhangi bir örtü, yastık kabul 
ettirmeğe imkân olmazdı Tabiatın bütün güzelliklerini, denizi, Ç çeği, 
dağları pek sever, hayvanların bihassa yavrularına bayılırdı.
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En sevdiği yemek; Süt, yumurta, yoğurt, peynir ve meyvalardı.
En sevdiği insan : Benim bildiğim, muallim bay II Kemal idi. Ona 

daima «Meleğim!» derdi; bana şeytanım. Mamafi belki de bir şeytan 
çatlatmak için meleğini herkesten fazla sevdiğini bana şeylerdi. En çok 
sevdiği de bütün diğer dostları olabilirdi.

Hocam, dostum M. Cevdet insanların en vefakârı, en nezihi, en nüma
yiş sizi ve en samimisi idi. Çok yüksek cesareti de vardı, bilhassa cesa
reti medeniyesine bayılırdım. Mütarikenin ilk anlarında kürt Mustafa 
divanı harbi beni gıyaben idama mahkûm etmiş, keyfiyet gazetelerle 
ilân olunmuş. Ben ise o gün Istanbulda, Çengel köyündeki aile çiftliği
mizde -biraz ihtiyatkâr dolaşıyordum. Biri geliyor! Diye haber verdiler 
ve biraz sonra hocam M. Cevdeti tanıdık ve karşıladık. Halinde hiç bir 
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 ihtimalde evvelâ biraz 
mukaddeme yaptı, sonra da divanı harbin kararını anlattı, gazeteyi gös 
terdi. Beni telâşsızca görünce memnun oldu :

— Sadim, dedi. Hocanın mütevazi yardımını kabul et, sana biraz 
para getirdim. Biran 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 mütevazi olarak her zaman yapan bir insandı.

Hocam, muallim M. Cevdet faziletli, feragati nefis sahibi, tam manasile 
kâmil bir insandı. Her iyi ve temiz şeye karşı derin bir bağlılığı, her 
ulviyete karşı sonsuz bir hayranlığı vardı. Vicdanına karşı, vatanına 
karşı, muhitine karşs vazifelerine karşı hiç utanmamış, müsterih bir insan 
dı. Bu saadet bilmem hayatta kaç faniye nasip olur?

Zavallı muhiti, âmirleri ise onar karşı çok defa haksızlık ettiler!. Bugün 
arkasında ağlıyanlar kadar adını duydukça utanacaklar bırakmıştır. Allah 
çok çok rahmet etsin 1

A. Salahaddin 44
Lise edebiyat Muallimlerinden

Vechi bakideki asara olanlar nigeran 
Olamaz da’vii heştile giranbarı cihan 
Var ise varlığıdır herkese muz iç bir yük 
Bi vucud olmak imiş rahatı can, ruhu revan 
Ma’kesi hüsnü ezeldir suveri güna gün 
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Zilli memdudı adem hep şu mezahirher an 
Müncemit girye içinde boğulan feryadın 
Yadı nalani o ahcari makabirde nihan! 
Sanki bir kameti ber payı kıyamet hepsi, 
Vaz’ı samitle verir dersi hakikat efşan! 
Serteser efser ü kişverlerin enkazı bütün 
Bir alay senki makabir.. burnudur şan,unvan! 
Hükmü dünyayı tutan husrev ü hakanlar hep 
Ziri ahcarda, pinhan ne müheykel hüsran! 
Bu güzerkâhi fena kantarai ukbadır;
Her konan göçmeğe mahkûm, misafir, ciran. 
Ah bir madeni iman, güheri ilmü edep 
Haremi gaybi hüviyette muhakkak pinhan, 
Bir zaman meclisi irfana verirken revnak 
Şimdi de merdi sühandanı cenan, ruhi beyan. 
Ahteri matiabı âfakı hakikatte idi;
Çarha baş eğmedi ol ferdi feridüddeveran 
Şarkıda, garbı da Cevdet gibi anlar adem 
Doğrusu nadir idi dersem eğer sanma yalan 
Edebiyatı arap, terbiye, tarih, lisan 
Daima meşgalesi, zevki idi ezdilü can. 
O nu isterdiki gözden düşüre dehri fena 
O düşürdü nazarından onu ilk önce heman! 
Ebedî sâkit iken makberesi müskitdir!
Bildirir masdarı eşyayı zihey ber tibyan! 
Namını matemi şirim ile andıkça derim! 
Ruhunun nefhai muciz demi lahût resan: 
Bezmi ihvanda ne boşluk, bunu tarif edemem: 
Hücremiz lânei hicran, dihen beste zeban. 
Ey kütüphanei irfana eserler bırakan 
Şimdi sernamei namın sana divanı zaman! 
O kitaplar duruyor çehrei muğber gibi hep: 
Vaz’ı mebhut ile gûyaki diyor: yok okuyan! 
Şimdi yerlerde perişan yatan ol tozlu kitap 
Bir kütüphanei tevkir gönüllerde duran 
Geçme toprak diye lakayd olarak ey zair 
Bir avuç hâkte mahfi güheri kevnü mekân 
Oku bir fatiha ihlâs ile veçhen lillâh. 
Çünkü bir fatiha miftahı künüzülgufran.
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Salâhaddin Elker 45
B. V. Hazinei Evrak müdür mavim

Muallim Cevdet hakkındaki sorgularınıza cevap 
• teşkil edeck olan şu satırlara başlarken hazin bir 

tedâii efkâr, kedisile vazife icabı sıkı münasibetlerimin 
hatırasını bir silsile halinde canlandırdı. Bilhassa yirmi 
sene emek verdiği Siyakat de bir üstad olan merhu
mun bu yazı üzerinde tetkiklere imkan bulabildiğim 
zamanlarda, mutadı olan tatlı nezAetile, hiç üşenme
den bana yaptığı yardımları gözümün önüne getirdim.

Görülüyorki üstadı sevenlerden ve ona karşı bilgi borcu taşıyanlardan 
birisiyim. Fakat hakkındaki düşüncelerimi yazarken hissiyata tâbi olma
maya çalışacağım:

İnsan Cevdetin mükemmelen bildiği Arapça ve Farsçadan başka bir 
kaç Avrupa dilini de iyi öğrenmiş olduğunu, ulusal tarihin bir kaç şube- 
sile Paleografya ve Diplomatik de eski tabirde (yedi tulâ) sahibi bulun
duğunu düşündükçe haiz olduğu kudret ve kabiliyetin derecesine ve sar- 
fetmiş olduğu dimağî faaliyete cidden şaşar.

Filhakika Cevdette sırtındaki paltosunu kitap almak için satacak ve 
bütün bir kışı titreyerek geçirecek derecede bir okuma ve öğrenme aşkı 
vardı. (Bilmek) sevdası kendisini bir karasevda halinde sarmıştı. O dere
cedeki (bilmiyorum) demeyi adeta bir haysiyet meselesi sayar, bilmemiş 
görünmekten büyük ıztırap duyardı.

Cevdet, çok okumak ve pek çok şey öğrenmek iptilâsı yüzünden bel
ki dağnık okumuş, belki de bilgilerini tamamen koordone edememişti. Ve 
eğer bir kaçını gördüğüm eserlerinden edindiğim intiba bir hüküm verme
ğe kifayet edebilirse, bir parça da sentetik bir metod sahibi değildi di
yeceğim geliyor.

Cevdetin hemende her hatıra gelen mevzu üzerine bir şey yapmak 
hevesine düşmesi gibi zaif bir tarafı daha vardı. Mesâisini teksif etmeğe 
mani olan bu zaaf, eserinin bilgisile mütenasip bir hadde çıkamamış ol
duğunu izah eder zannındayım.

Bundan başka merhumdaki okuma iptilâsının dimağını vaktinden çok 
evvel hırpaladığına ve onu tam müktesebatının muhassalasını geniş öl
çüde memlekete vereceği olgun cağında artık bitgin bir hadde getirdiğine 
ve kendisinde zaman zaman artan hırçınlığın da, ensicesi yıpranan dima
ğının artık iradesini tatmin edemeyecek bir kudretsizliğe düşmeğe başla
dığını görmekten ileri geldiğine kanaat ediyorum.

Eğer Cevdetin bir parça geçimsiz ve bir az da eksantrik olduğuna 
hükmedenler yüksek bir binanın çatı katında azamî üç buçuk metre mu 
rabaı genişliğindeki odasında yığınlarla kitapları ve notları arasında hep 
bekar ve tek başına yaşamış olan merhumu bu bakımlardan tetkik eder
lerse hükümlerini üstadın lehine çok tadil edeceklerini kuvuetle umarım.

Cevdetin tedris ve idare hayatında neden daha yükseklere çıkama’ 
dığı hakkındaki sorgulara gelince: bir kısım cevabını yukardaki satırlar 
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arasında bulmak kabil olan bu sorgular için şu düşünceleri de ilâve ede
ceğim:

Küçük bir çocuk kadar saf ruhlu olan bu derin bilgili adam (yaşama 
için savaş) alanında muvaffak olmak sırrına akıl erdirememişti. Onun il
mi kıymetinin tanılabilen kadarı bile adeta tesadüfidir diyeceğim. Dene 
bilirki o hayatı sadece kitap sahifelerı arasından ve talebesinin başları 
üstünden görmüş, fakat bu ğörüş sahası belki kütüphaneler in veya sınıfın 
dıvarlarından pek de öteye geçmemiş, hakikî hayatın iç yüzüne kadar 
uzanamamıştı. O, ilerlemek için, gururlandığı geniş bilgisini kâfi gelebilir 
zannetmiş ve beklemişti.

Cevdet yüksek, hatta mutavassıt bir idareci olabilirini idi? Buna da 
müsbet bir cevap vermek müşküldür. Çünkü, idareciliği (meseleleri genel 
ve özel bakımlardan iyi kavrayış, kararlarda isabet ve sürat, yılmaz bir 
fikri takip, pisikoloji ve enerjiye dayanan otorite, teşkilâtçılık ve nehayet 
evvelce az çok mevcut olması ve zamanla tekemmül ettirilmesi lâzım 
gelen görgü gibi unsurlardan mürekkep hususî bir kabiliyettir) suretinde 
tarif caiz ise merhumda bir birinden ayrılamayan bu unsurların bir (kül) 
halinde inkişaf edemediği görülür. Bundan dolayıdır ki Cevdet idare ba
şında olsa idi hem etrafındakileri, hem binnetice kendisini azaba sokardı. 
Fakat bir insandan her hususta kemal beklenmez ya...

Binaenaleyh hayat okanı içinde tek başına çırpınıp duran Cevdet ’i elin
den tutmak, kafasını geçinme kaygusundan kurtardıktan sonra onu sevk 
ve idare etmek, ondan -fakat bazı kere mütalaalarını ayıklamak ve tensik 
etmek şartile -akıl danışmak ve nehayet ona muayyen mevzular vererek 
monografiler yazdırmak lâzımdı.
Bu suretledirki merhum en iyi randömanını vermiş ve memlekette kendisin
den geniş ölçüde istifade etmiş olurdu.

Ne yazık ki talisizlik Cevdetin hakikî kıymetinin tanınmasına sed çek
miş ve bu değerli adam dimağındaki kıymetli irfan hazînesile birlikte te- 
bah olup gitmişler.

Bilhassa ulusal paleografya ve diplomatik Cevdetin ölümü ile pek mah
dut 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 ko
kular neşreden bir sürü okunmaz vesikalar üzerinde hudutsuz bir sahrü 
tahammül ve bir nefis feragati bahasına, sessizlik ve belki de mahrumiyet için
de uzun seneler göz muru dökerek yetişmiş olanlardan artakalan birkaç 
mütehassıs da böyle birer birer yorgunluktan feri kaçmış gözlerini bu fa
nı hayata ebediyen kapadıkça bıraktıkları boşlukları dolrmak için seneler 
ve emekler lâzım gelecektir.
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Selâmi Münür 46
Mürettıp

öğretmen M. Cevdet'in ölümü kadar hayatta beni 
müteessir eden hiç bir hâdise tasavvur edemem. 
Yurdun ender yetiştirdiği bu değerli bilgin sağlı
ğında çok mutavazı bir hayat geçiriyordu.

İlmî şahsiyeti hakkında bir kaç kişi müstesna 
olmak üzere kimsenin malûmatı yoktu. Ben onu 
1933 yılında meşhur İbnibatuta seyahatnamesine zeyl olarak yazdığı 
(Ahiler)e ait kıymetli eserinin basım işini üstü mealdığım zaman tanımıştım.

Bu eseri dizmeğe başladığım gündenberi, sık sık matbaada görüşü
yorduk. Merhum bu yoldaki çalışmamızı gördükçe memnun oluyordu.

Eserin İlmî bakımdan yüksekliğini git gide fark ediyordum. Her satı
rını tertip ettikçe yeni yeni tarihî faydalarla ve mühim vesikalarla kar
şılaşıyordum. Benim bundan istifade ettiğimi his edince memnuniyeti bir 
kat daha artıyordu. Matbaya her gelişinde mürettip ark adaşlarımızın muh
telif mevzulara dair sordukları suallere memnuniyetle ve tam bir vukuf
la cevap verir, onlarla hasbıhal etmekten hoşlanırdı. Öyleki az bir müd 
det zarfında hepsinin hörmet ve takdirini kazanmıştı. Hatta bazı arka
daşlar ona (canlı ansiklopedi) adını takmışlardı. Merhum, matbuatı sev
diği gibi matbuat işçilerinize 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.

Hazinei evraktaki 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 gös 
terdiği hassasiyet ve fedakârlıktan maalesef o zaman matbuatımız hiç 
bahsetmemişlerdi.

Büyük bir feragetle hayatını bilgiye hasreden M. Cevdet bir gün 
kıymetli alimlerimizden merhum Bay Ahmet Naim hakkında yaz
dığı bir broşürün müsveddelerini göstererek matbaaya verilmek için temize 
çekmemi söyledi. O eseri büyük bir memnuniyetle istinsah etmeğe başla 
dım. Bir taraftan da memleketin irfanına çok hizmet eden bir alimi bize 
adamakıllı tanıttığı ve onun hakkında yapılacak kadirşinaslığı ifa et 
tiği için M Cevdete uzun ömürler dileyordum. Ne çareki aradan çok geç
meden oda — iki manasile de — Ahmet Naimin yanına gitti.

Bu eseri hazırlayanlar tarafından neşredilen bu risalenin mukaddeme- 
sini okuyup ağlamamak mümkünmü?

M. Cevdet ölmeden iki üç ay evvel Türk tarihine çok büyük 
faydası olan bir eser hazırlayordu. Ben bir kaç arkadaşımla bu mühim 
eseri diziyorduk. Merhum, eskisi gibi, bize sık sık gelmiyordu.Rahatsız 
olduğunu fırsat düştükçe söylüyordu ve bu eserin yarıda kalmasından 
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korkuyordu. Nihayet hastalandı ve bir daha matbaaya uğramadı, korktuğu 
şey başına geldi..

M. Cevdet hasta.. M. Cevdet öldü. Bir kaç gün fasıla ile işittiği
miz bu acı haberler matbaanın içini bir matem evine çevirmişti.

Filhakika adı bilgi tarihimizde altınla yazılacak olan M. Cevdet 
ölmemişti. Çünkü inkılâp kütüphanesine bıraktığı kitaplar ve bastırdığı 
eserler ona ikinci bir yaşayışı temin etmiştir. Bu büyük bilgini anmak 
için bana bu satırları yazdırmağa fırsat veren merhumun arkadaşı bay 
«Osman Ergin»e ne kadar teşekkür etsem azdır.

Sezaî 47
B. Y. Hazinei Evrak memurlarından

Cevdeti nerede ve nasıl tanıdım?
1930 senesinin birincikânun ayında, tetebbu için, Hazinei evraka gel

mişti. Kendisinine hangi mevzu üzerinde çalışacağı sorulmuştu. TÜRK 
MEDENİYETİ demişti ve eline aldığı bir numaralı defter, tasnif işlerine 
başlayıncaya kadar önünde kalmıştı. Hatta bir gün, bir aralık, bu def
terin alt sahifelerine bakmakta olduğunu gördüğüm zaman; kendisi, tabiî 
bulunduğu vakitler lâtifeyi pek sever idiğinden, defterin seneler süren 
şu uzun tetkikından kinaye ve mücerred bir cemile olmak üzre, hatmin 
yaklaştığı anlaşılmakta olduğundan duasının nerede ve nezaman yapıla
cağını sormuştum, gülüşmüştük.

Sandalya 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 surette çalışamıyordu, çünkü hasta idi. Muallimlik yapamıyor 
du. Doktorların sıhaat raporları mezuniyetini imtidat ettiriyordu. Fakat 
bu raporlar, kendisini ancak resmî vazifesinden alıkoyabiliyordu. Tarihî 
tetkikatına sıhhatile çarpışırcasına çalışmaktan fariğ olamıyordu. Has
talığı ise daima galebe çalıyordu.

Çalışırken çabuk yoruluyor, içtihadına uygun olmayan her ne görse 
hemen feveran ediyor ve bu hissiyatını mazur ve haklı göstermek için 
uzun mutalealara girişiyor, etrafında her vakit fikirlerini dinletecek muhit 
arıyordu.

İlim ve terbiye sahasında tatlı ve şayanı istifade musahabeleri de ek
sik olmazdı.

Müdckkik idi. Her hangi bir mevzu üzerinde gelişi güzel çalışmaz, 
her şeyin (Kil ve kal)ını en ince noktalarına kadar arar, araştırır ve 
mutlak kemalini bulmak, bir kanaat* edinmek, her halde kendince bir 
hüküm vermek isterdi. Ve ihtimal bunun içindir ki mesaisi ile asarı he
mayar değildi.

Içtihad ve hükmünde musirdi ve herne olsa kendinde salâhiyet gö’üı 
tefevvuk besler ve karşısındakilerden de buna inanılmasını beklerdi.
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İlmen ve mevkıan kendisinden üstün gördüğüne ve bir istifade ümit 
ettiğine gene kendisinden umulmayacak tarzda küçüklük gösterir; üstadım 
der ve zatı devletiniz gibi elfazı atikai tazimiyeyi israf edercesine kul
lanır, göğsünü kavuşturur ve el öptüğü de olurdu. Kendinden küçük gör
düklerinden de aynı asarı ihtiramı gözetler, bu kadarını göremeyince 
de çok müteessir olurdu

Dün kendisinin fevkalâde hürmet ettiği bir zatten ertesi gün kendi 
düşüncesine uyğun olmayan bir söz sudurunu duyar ve anlarsa bütün 
eski hürmet ve teveccühü derhal silinip süprülmüş ve yerini sönmeyecek 
gibi görünen bir kin kaplamış bulunurdu. Ancak sevdiklerinden biri te’lifi 
beyn ederse bir şey yokmuş gibi de olurdu .

Kendi arkadaşları ve meslekdaşları onun bu hallerine kerratla şahit 
olmuşlar fakat bunları hastalığı dolayısile yapmakta bulunduğuna kail ola
rak her vakit hüsnü 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. Cevdetin Şark ve Garp ilim lisanlarına vâkıf, ilme aşık, hususile 
TARİH şubesinde vedi tûlâ sahibi ve dindar bir zatı feridüssıfât olduğu 
müttefakunaleyhtir. Meslekindeki kıymetini, bittabi muallim arkadaşları 
takdir etmişlerdir. Biz yalnız, müktesebatın n hayatı üzerindeki tesiratı 
noktai nazarından, temasımızın muhassalesi olarak diyebiliriz ki: Bu zat 
ilim yolunda aç gözlü idi. Hastalığı da sûü 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 âsarı nadiredir. Her nerede kıymetli bulduğu 
bir eseri kat’iyen ihmal etmez, parası yetişmez se diğer daha lüzumlü 
bir ihtiyacını düşünmeksizin çıkacak aylığından borç eder ve bu kitabı 
edinirdi.

Bir gün, Hazinei Evrakta, hastalığından, çalışamadığından ve geçim 
darlığından bahsediyordu. Demiştim ki: Hastayım düşüncesi, sizi daha 
ziyade hasta ediyor. Şüphesiz, sıhhatinizin, devamlı bir tedris yorgunlu* 
ğuna mütehammil olmadığı anlaşılıyor. Fakat, size öyle bir mesai temen
ni edelim ki: Hem sizi meşgul etsin, kendinizi düşünecek vakit bırakma 
sın;hemde sevdiğiniz bir iş olsun, sizi üzmesin ve aynı zamanda refahınıza 
yardımı olsun.

Demek bu sözleri bana, bir hissi kablelvuku söyletmiş. Aradan çok 
zaman geçmeden bir gün elinde bir kaç parça eski vesaik ile mesai 
odamıza girmişti; bunları gösteriyor, kıymetleri bilinmediğinden bahsedi
yordu ve bunun için yüksek makamlara yazdığını okumuştu.

Aradan çok zaman geçmedi. Gene bir gün Tasnif Heyetinin teşek
külü mevzuubahs oluyordu. Kendisine söylendiği vakit pek memnun ol
muştu, eski evrakların bulundukları muhtelif mahzenleri göstermek için 
ön ayak olmuş bir yüksünlük göstermemişti.

Tasnif Heyetinin riyasetini büyük bir aşk ve şevk ile kabul etmişti. 
Bu işte kendisini biricik mütehassıs görüyor; ilmi salahiyetini ileri sü 
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rüyor ve Avrupai usullerden uzun uyadıya ders vermeğe kalkıyordu. Bu 
işlerle alâkadar olanlar, senelerce yapılan tatbikattan alınan tecrübeleri 
göz önüne getirerek faydalı olan şekilleri tavsiyeden geri kalmazlardı.Fa
kat 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 idise de vazifede kendi 
t. üktesebatile kat’iyen tevafuk etmeyecek surette âdeta acemi efrad talim 
ve terbiye edercesine harekâttan içtinap etmezdi.

Ekserisi kendisinden yaşlı ve tarihçilikte olmasa bile diğer umuru 
devlette ondan çok görgülü ve her halde kendisi kadar bilgili ve şaya
nı hürmet arkadaşları onun bu hareketlerini hastalığına ve samimiyetine 
bağışlıyarak hoş görmüş idiseler de bazan öyle bir hâl karşısında kalan 
olmuştur ki Namık Kemalin!

I ek başıma kalsam şehi devrana kul olmanı
Viran olası hanede evlâdii ayal var

lâvhasını göz önünde celî harflerle canlandırırdı.
Tasnif Heyetine kendisinin ricasile gelen, işinde mütehassıs olan muh

terem birzat da bir gün böyle bir hale tehammül edemeyerek ayrılmış 
gitmiş ve yerini hoş bırakmıştı. Ve gene bir gün arkadaşlarının ücret
lerini tevzi ederken bir yıpranmış ve yırtık kâğıt liranın değiştirilmesi 
lâzım geldiği söylenince; kos koca reis, bir lira için bankaya gidemez 
gibi acayip bir sözü sarfetmekten kendini alamamıştı.

Kendisine mahsus bazı halleri daha vardı. Tasnif edilen evrak içinde 
yazısı okunmayan veya tarihi yazılı olmadığı için zamanı bilinmeyen 
bir kâğıt için kendisine başvurulduğu vakit hemen onu eline alıp 
bakmaz; yanına bıraktırırdı. Bilmiyorum, bulamadım demeği kendince bir 
küçüklük addettiği için olacak, eğermusaid bir vakit bulur ve unutmaz da 
onu eline alırsa uzun boylu mutalea ederek bir şey bulur veya uydurur 
söylerdi! ve yahud da onu bir tarafa atıp unuttururdu!

Kendisini ziyarete 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 tefa- 
hur olarak göstermeği de unutmazdı.

Bütün bu hâlleri kendisinin nasıl bir idare adamı olduğuna şehadet 
ediyordu. Bununla beraber kendisini yakından tanıyıp da candan sevme
yenler yok gibi idi. Bu da ayrıca ona mahsus ve anlaşılmaz bir 
meziyet idi.

Hasbelmahabbe teessür içinde hastalığının seyrini takip ediyorduk. 
Bir gün vefatı haberini aldık. Cenaze namazı beyazıd camii şerifinde kı
lınacakmış. Naşi mağfıretnakşi türbe avlusunda musallâda idi. FarîzaF 
salât eda 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 huzun gelmişti. Gözlerim sulanmıştı, ağlıyordum. 
Kime ve ne için? gûya bu araba (Melekülmevt) idi. Hocayı alıp gide- 
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çekti. Ve talebeleri de yavrulan idi. Lisanı hâl ile diyorlardı ki: Biz velini
metimizi bırakmayız .

Ben bulunduğum yerde katılıp kalmıştım. Bu kafileyi, ancak eski maliye 
binası önlerine doğru, oda yaşlı gözlerimle takip edebilmiştim. Daha faz
la duramadım. Arkama dönüp bakmadan onun pek sevdiği ve günde bir 
kaç defa durağı olan hakkâklar çarşısından, eski kitapçılar arasın
dan ağlayarak ve onun bu hatıralarını anarak avdet etlim ve el’an her 
hangi bir vesile ile hatırlarsam gene ağlarım.

Süheyl Ünver 48
İst. 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 yaza 
cağım şekli kararlaştıramıyorum. Dün nihayet kararlaş
tırdım. 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 olduğu
na inandığımız bazı ihtimallerle bir şey mırıldanıyorduk. Bunda haklımı 
idik, değilmi idik? onu şimdi yazacağım Lâkin daha evvel Cevdet’in öl
mediğini ve bu adamın ölemiyeceğini beyan etmek isterim. Fennin yeni 
bilgileri karşısında ölümü başka şekilde telâkkiye başlıyoruz. Bu; faraziya
ta ve belki ihtimali hesabiara müstenid olduğu için yarın yeni bir ihti
mal bunu da değiştirecektir. Bunda şüphe etmiyelim. Şu muhakkaktır ki 
bugünün buluşlarını bugün için doğru telâkki etmek lâzımdır. O halde madem 
ki madde incele incele kuvvete inkılâp ediyor,kuvvet de gitgide maddeye inkı- 
lâb ediyor.Bütün tekallübat hep bu yola dökülmüş, oluyor, yine dağılıyor, yine 
oluyor, bunda heyeti külliyenin değil ferdlerin de bir hissesi olsa gerek. 
O halde ferdler de yok olmuyor, ölmeden evvel ruhi tesirleri altında dost 
luk veya hilâli 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 kâi
natta hiç bir kuvvetin ve hiç bir maddenin kaybolmasına imkân olmayın
ca bir insanın ölünce yok olmasını düşünmek bazı düşücelere 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 yazay m derken bunlar aklıma gel 
di ve bunu bir mukaddeme gibi sıralamayı muvafık gördüm. Bununla şu 
mı demek istiyorum ki Cevdet bütün hamulei irfanile yok olmamıştır ve 
onun yok olmasına imkân ve ihtimal yoktur. Cevdet kendisini doğuran 
kütüphanesini bu pek sevdiği Türk milletine hediye etli. Kendisi ahlâk 
ve evsaf itibarile Avrupalıların ve şarklıların tamamen tasavvur edip 
buldukları ideal bir Türk idi. Onun her halinde Türkün ruhi asaleti na
zara çarpardı.Temizliği, civanmertliği, sadakati, ciddiyeti, ilmü irfanı, ter 
biyesi velhasıl bütün meziyetleri işte bakınız bunlar Türkün en tabii haslet 



— 587 —

leridir demek isterdi. Hakikaten lürklere mahsus bu meziyetler Cevdetin 
ruhunda büyük akisler yaptı ve o Türklüğün fazilette yüksek bir misali 
oldu. İşte bu şahsiyet maneviyatile, fikirlerde, bıraktığı yadigârlarile ara
mızda yaşıyor. Biz dirilerden bile nekadar ölülere rasgeliriz Onların 
sağlıkları hayatta olduklarına bir misal olabilir mi?

İnsanlar bile birbirile konuşurken ve sevişirken hep ruhî tesirleri al
tındadır. İki dane yapma adamın birbirile anlaştığı kabil olmamıştur. An 
Cak ruhî birliklerdir ki insanları birbirine karıştırmışdır. Ruhun elinde ci
sim bir âlettir. Belki bir şekle bürünebilmesi için bu kesafete lüzum hasıl 
olmuştur. Lâkin bunda en büyük rol yine ruhundur. Ruhun aradan çık- 
masile cisim ortadan yok ediliyor. Zira artık buna lüzum kalmamıştır. 
İşte Cevdetin de aramızda dolaştırarak kendisini sevdiren cismi ruhun
dan ayrılınca o ruhlu adamı ruhsuz görmeğe tahammül edemediğimizden 
onu karşımızdan kaldırdık ve o anda ruhunun bize yakınlığını eskisinden 
daha çabuk hissettik.

Cevdetin bu maddî yükü kendisine bar olurmuydu bilmem? Her halde 
olmazdı. Dünyada hayat sürmek için böyle bir dünya mankeninin üzerinde 
buluması icabedıyordu. Başka türlü bizim nazarımızda bir Cevdet şahsiye
tine bürünmesi imkânı yoktu. O şahsiyetini tamamladı ve kendisini ye
tiştiren muhit ve eserlerinden tecerrüd ederek ruh âlemine daldı. Esasen 
hayatta olan insanların bu âlemden katiyen mücerret yaşayamadıklarına da 
güzel bir misal oldu.

Ölümünün bize pek zor gelmesi hasebile bir teselli nontası bulmak 
için tasavvur edilen bu fikirlerin herkesçe isabeti olup olmayaçağını tah
min edemem. Hayatta bir çok düşünceler itibarî olabilir. Lâkin bunların 
insanların şahsî tesellileri için lâzım olduğunu da unutmamak ve bu gibi 
kanaatlere de aykırı bakmamak, belki derinleştirmek icabeder.

Bu bahsi burada bıraktıktan sonra Cevdetin hayatı ruhisindeki pek 
zayif tahminleri de bir tarafa atalım, asıl onun hayatının felsefesini 
düşünelim :

Cevdet çok iyi düşünür ve güzel fikirler ortrya 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 biçareyi genç ve daha çok çalışabilecek bir 
sinninde boğdular. Yalnız onu değil, kendisini sevenler ve kendisile alâ 
kadar olanlara da bu gadri yaptılar.Cevdet cismen aramızdan ayrıldı, yeri 
boş kaldı. İşte bu iki hastalığın tâli dertleri Cevdet hakkında aramızda 
tuhaf düşünçelere yol açtı Biz onun bizim gibi yaşamadığından ken
disine bakamadığından bahsedip durduk ve kendisini çok sevdiğimizden 
bazı hareketlerini tenkit ettik . Bunda hakkımız varmı idi ? Bunu 
tamik edersek hem hakkımız vardı, hem de yoktu. Bir insanın zorla ken
disini cefaya atmaaı nasıl olur? İnsanların zevk edinmedikleri bir şeyi 
kolaylıkla yapmaları imkânı yoktur. Cevdetin yaşayış tarzını mı tenkit 
ediyoruz. Belki hakkı vardı. O bunları anlattıkça dinler ve kendisini çok 
iyi anlamış bir hekimi sıfatile kendisine hak verirdim. Tenkit edenlere 
tesadüf edersem hakkınız yok mukabelesinde bulunurdum.
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Kendimizle kıyas ederek bazı gayri tabiî diye tasvir olunan hallerinden 
ve itiyadlarından bahsederlerdi.. Meselâ kendisinin faydalı bir gıda alma
yıp muzir olacağını tahmin edeceğimiz bir gıda almasından söz geçerdi. 
Bir defa dünyada tabiilik dediğimiz halleri tam anlamamız imkânı varmı- 
dır? Evet çıplak gezmek gayri tabii, âdete muhaliftir, pekâlâ lâkin 
Cevdet çıplak gezmezdi ki. Cevdet hayatında evlenmemiş, neden gayritabiî 
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 olamazım?.Validesi öleli on 
sene olduğu halde evlenmemesini tenkit edenler onun hastalığını biliyor- 
larmıydı? Bu şekilde düşüncesi neden aykırı olsun. Bir defa benim ta
vassutumla bir izdi vaç teklifini reddetmeyen adam neden evlenme aleyhin
de 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 ziyade muntazam ve metodla 
çalışan bir insandı. Yoruldu mu okumasını ve çalışmasını bırakırdı. 
Kendisinde kuvvet ve iştyak 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 kail 
olan insanları tabiî ve gayri tabiî diye ikiye ayırmak mantıksızdır. Esa
sen bunun için tam doğru noktai nazar yoktur. Ne biri ne de diğeri ih- 
ticace salih olamaz. Bazan tabiî bir şey gayri tabiî, gayri tabiî bir hal de 
bazan tabiîdir Hayat bunun misallerile doludur.

Cevdet hayatından memnunumu idi? Evet. Oturduğu pansiyonun tavan 
arasındaki odasından memnunmu idi ? Evet, peki bunun gayri tabiilik ne
resinde? o da bazı insanların tabiî tasavvur olunan hayatından memnun 
değil, o halde bunda neden gayri tabiilik olsun her halde insanları kendi 
halimize göre değil kendi hallerine göre kabul etmek daha doğru olur. 
Her şey insanın kendisine göre doğrudur.

Cevdetin tabiatine gelince: Bazı insanlar elindeki, vesikaları göster
miyor,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 dolandınlmamağa gayret ederim 
bu bize tabiidir de Cevdetin halimi gayri tabiidir? istekli olmayanlara ya
hu sen de şunları al denir mı? Zorla ilim irfan dağıtılmaz, isteyenle
re verilir. Kimse arzu göstermiyenlere bildiklerini isteyerek öğretemez. 
Her şey arzuya bağlıdır. Cevdet meraklılarından malûmatını, eserlerini 
bilgilerini saklamamıştır. Bana kucak kucak kitap vermiştir. Alâkadar 
olduğum bahis ve eserleri bana yollamıştır ve metrukâtının en kıymetli 
kısımlarını 700 yazma ve sair hars yadigarlarını hep bana bırakmıştır.Ben 
Cevdetin akrabası ve oğlu değilim. Benide diğerleri gibi tanırdı, benim 
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kendisini büyük Lir âlim olarak takdir etmem ve benim ilim adamlarına 
meclûbiyetimi ve onların eserlerini saklamakta, tanıtmakta ve istifade et
tirmekteki 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 malûmatını vermekte kıskanırdı 
diye tanıtmak reva değildir. Belki o da bazı şeylerini benden gizledi, lâ
kin zamanı gelmediğini bilirdi ve o zaman böyle hareket ederdi. Nite
kim ölünce hepsinin zamanı geldiğini gösterdi. O halde Cevdeti böyle 
tavsif etmek de doğru olmaz, bazan kendimizin manasız ve kimseye bil- 
dirmemeğe çalıştığımız kıskançlıklarımızı düşünecek olursak başkasını 
tenkit etmekte hakkımız olmadığını görürüz.

Cevdet yemez, içmez, eline geçeni boyuna kitaba verirdi diye tenkit 
edenlere gelelim. Mutlaka yemek içmek bildiğimiz tarzda değildir Ruhun
da gıdası vardır. Esasen elimize geçen paranın mühim bir kısmını bura
ya veririz. Hepimiz Cevdet gibi kitap ve saire almayız. Lâkin aldıklarımı
zı da bir düşünecek olursak Cevdetten ziyade bizlerin tenkide lâyık ol
duğumuz anlaşılır. Bunda da fikirler ve düşünceler itibaridir. Bunun han
gisi doğru ve hangisi yanlıştır? bunu ayrt etmek zordur. Cevdetinki 
gayri tabiî olsunda hep bizimkimi tabiî olsun. Bir mühüre 300 lira vermiş 
belki bunu garip görürüz, lâkin hakkımız varmı? O adam bunu alırken bir 
çok mahrumiyetlere katlandı. Lâkin Türk harsına ettiği bu hizmete karşı 
katlandığı mahrumiyetler ona zevk ve neşe vermedimi ? Şüphesiz verdi 
o halde zevkini tatmin için yaptığı bu hareket neden tenkidi mucip olsun?

Bütün bunları yazmaktan maksadım hastalarını iyi tanıyan bir hekim 
sıfatile her insan kadar Cevdetin de tabiî bir adam olduğunu meydana 
koymaktır. O bunları aykırı bir vaziyette kalmak için yapmazdı. Kendi
since gayet tabii idi ki onu bu zevkinden ve bu düşüncelerinden ayır
manın imkânı yokdu.

İnsan kendi hayatında bazı gayri tabiilikleri unutulmayacak olursa Cev
detin de kendileri gibi ne kadar tabiî bir insan olduğunu anlarlar. Daha 
beşeriyet tabiiliği ve gayri tabiiliği ayırd edecek bir kanun yaratamamış
tır, daha şimdilik hilkatin bulunduğu bu asırlar buna müsait değildir. 
Onun için Cevdetin hayat felsefesi tabiîliklerle doludur, ve kendisi bu 
tabiilik çerçivesinden bir an dişarı çıkmamıştır. Onda kusur gibi görünen 
bir çok şeyler kendi kusurlarımızla kıyas olununca kusurun şu ve bu şa
hıslara ait olmadığı daha iyi anlaşılır. Hem insanların bu günkü aklî te
kâmülleri şu ve bunda şu kusurlar vardır demeğe müsait değildir. Zira 
bu şekilde kusur ya vardır veya yoktur, varsa umumîdir. Cevdetin hayat 
felsefesi mademki kendis nce kusursuzdur.Onu da bu şekilde kabul etmek 
lâzımdır. Zira bir insanın diğer bir insan için bana benzemiyordu deıken 
çok düşünmesi lâzımdır.

İşte Cevdet, herkesi tabiî gören bu alicenap insan, bu doğru düşün
celi yüksek insan tanıdıklarına şahsile, tanımadıklarına eserlerinden hitap 
ederek güzel bir misal oldu. O misal yine ruhî varlığile aramızdan ayrıl
mamıştır. Bize bı aktığı ve kendisini Cevdet yapan topladığı eserlerde yi
ne muallimliğinde devam edecektir. Onun adı sade Cevdet değil, muaL 
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lim Cevdettir. 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.

Cevdetin yüksek bir şevki tabiisi vardı. Bu şevki tabiî onu bir çok 
insanlardan müntaz bir vasfa nail etti. Bu hissi yüksek olan insanlardır 
ki bulundukları memlekete ve mensup oldukları millete münfid olmuş* 
lardır. Hayatta yaşamış büyük âlimler arasında yüksek şevki tabiinin bi
ze garip görünen misalleri vardır. Bunu kendimize kıyas edersek aldanı
rız. ancak o gibi adamların hususiyetlerde izah edersek daha doğru yap 
mış oluruz. İnsanlar şevki tabiirlerini her zaman başka insanların keyfine 
uyduramaz. Eğer Cevdet de böyle yapsaydı o zaman gayri tabii olur ve 
kendi hususiyetlerini kaybederdi. İşte Cevdet böyle bir şahsiyetle yaşa
dı. Şevki tabiisinin yolundan gitti. Kendisini yetiştiren Türk milletini 
yetiştirmek için hocalık etti ve buna mukabil aldığı haklı ücretlerle 
topladığı eserlerini ve yadigârlarını yine mensubiyetile ve hasletlerde 
müftehir olduğu Türk milletine bıraktı. Ruhu aramızda aziz olsun .

Sushayem 49
Alman müsteşriklerinden £ \

Pek saygılı dostum; [1]
Bir kaç gün önce Edirne 4 Şubat 1936 tarihli biti

nizi alıncaya değin acaba nerede bulunduğunuzu 
çok defa düşündüm. Konyada bulunduğunuzu merhum 
muallim M. Cevdetten anladım. O sizden, siz kendi- 
sinden bahsederdiniz.

Vefatı haberini vermekle beni de (nenim de) yüre
ğimi kana boyadınız. Sayruluğu çok okumakla soğuk almadan vefat 
eylediğini gösterir. [2]

Fadıl adam idi. Böyle kişiler Türkiyedeaz değil isede her biri ayyuka 
yükseldilmesine değer, (ayyuka yükseldilse değer)

Cevdet köşesi üzerine gazete makalesini — Kurumdaki Hakkı Süha- 
nın yazısı — kitap ve kitapçılık adlı (cöng) ide yolladığınızdan dolayı 
alkışlarım.

Merhum M. Cevdet beyin hatırını şereflendirmek üzere dostları tara 
fından çıkarılan esere acıyorum ki iştirak edemem (edemeyeceğim) vakıa 
5-10 günde bitirilecek makale için gayet mühim mevadım var, lâkin yıl 
başından beri halim çok değişti Musevi ailelerde hristiyan hizmetçi 
kullanmak yasak olmakla onun (yani hizmetçi kızın) işlerinden çoğunu 
sabah 6 danberi (sabahmdanberi j ben yapmalıyım. Yeni kanun yazı 
yazmaktan beni adeta mahrum eder (ediyor) 19 Şubat 1936

[1] Doktor Feridun Nafize yazdığı Türkçe mektuptan aynen:
[2] Hastalıkları okuyanlarca, onun önce sağlamken ölmen, softuk almadan.olan 

zatürrie ve saire gibi bir sayruluktan ölmiis olması imim veriyor manasındadır.
Profesör cenaplar. Ahiler kitabile pek ciddi alâkadar olmuştu. Yoksulda bu hu

susta yazılmış kıymetli bitileri vardır.
Vaktinin olmaması hasebile defterli fikirlerinden mahrum kalıyoruz, lâkin bunu 

ileride yazmalarını bekliyor ve rica ediyoruz. F. N.
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Şahap Nazmi
Adana Kız lisesi Direktörü

50

Saygıdeğer bayım.
Vasiyetini bildirmenize, ve kitap çıkarma teşebbü

sünüze teşekkürler. Emriniz Üzre karşılık yazıyorum.
A — Çok muvafık buluyorum.-

— Derleyip toplama kabiliyetine, çalışkanlığına 
hayran olurdum. Randevulara riayette, eski hukuku 
saymakta, vefakârlıkta emsalsizdi.

Kötü taraflarını bilmiyorum. Yalnız hastalığı ilerledikçe bazı şeyler
den beklenmez asabiyetler, titizlikler çıkarırdı, iztirap içinde kı ranırdı.

C — Hocalık yapamaz olduğu için tarihî vesikaları incelemekteki gay
ret ve üstünlüğünün keşfi ve Hazinei evraka atanması âdeta hayatını 
üç yıl daha fazla dayandırmıştı.

D Onun ruhuna uygun olan kütüphane, arşiv ve müze teşkilâtının 
bu gibi nadir yetişenleri kayıracak inkişafta olmadığından.

Kendisinden tam fayda görülecek yaş ve kemalde göçmesi pek sev
diği yurt için büyük bir kayıptır.

Şeref Kaya Boğazı 51
Hariciye Vekâleti Memurlarından

Büyük üstadı şahsan - maalesef- geç tanıyabildim. Bu da tesadüfi 
bir vesile ile oldu. Tarihî evrak tasnif heyeti riyasetinin üç yıl kadar 
önce Cumhuriyet gazetesinde gözüme ilişen ve ( eski yazıları okuya
bilen bir kâtibin imtihanla alınacağı ) nı bildiren ilânı üzer ne oraya 
müracaat etmiştim, ( stat, bu heyetin başkanı idi.

Bu, büyük hocayı, daha önce, Satı ın idare ettiği Dârüimuallimin 
talim ve terbiye heyetinin çıkardığı Terbiye dergisindeki yazılarile gı
yaben tanıyordum. Henüz, idadi talebeliği hayatımda bu yazılar, benim 
için, pek istifadeli olmuştu.

Üstat, imtihan için bize muayyen bir gün tayin etti, o gün müracaat 
eden diğer taliplerle beraber koridorda bekliyorduk. Biraz sonra Cevdet, 
elinde bir defter, ve rengi atmış kâğıtlar olduğu halde, kapıdan çıktı, 
yürümeğe başladı, biz de ağır ve muntazam bir adımla lerileyen üstadı 
takibe koyulduk. Nihayet, bizi İstanbul Vilâyeti Mektupculük odasına 
götürdü. Hepimizi büyük bir masanın çevresine oturttu, imtihana çek
meğe başladı. Muhtelif alanlarda oldukça geniş vukuf ve malûmat iste
yen bu vazife için ayaklı bir kütüphane, kocaman bir ansiklopedi olan 
üstadın sorduğu sualler pek mütenevvi ve hürde idi. Üstadı tamamen 
tatmin etmek imkânı yoktu.

Bu sorgulan tamamen hatırlıyamıyorum. bakat üstadın bu sınav

[1| 482 inci »ayladaki mektupla birlikte okunmalıdır. Kma yazmak, kısa söylemek 

bu kadar olur! [O. E.|
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tarzı hakkında bi fikir vermek için, hatırda tutabildiğim bazı sorgularını 
kaydediyorum :

— 1200 Hicrî yılı Milâdî hangi seneye tekabül eder, ve ne gibi 
vakalarla meşhurdur ?

— İstanbul sokaklarına isim koyan zatın adını biliyormüsunuz?
— Fethi müteakip İstanbula Anadolunun nerelerinden göç edildi ? 

Gelenler hangi semtlere yerleştirildı? Bu halkın ve semtlerin adlarını sayınız.
— Eski ve yeni Türk edib ve şaialerini söyleyiniz.
— Arab ve Acem Edebiyatının başlıca şaheserleri hangileridir ?
Üstat bu değişik sorgularile eski tarihî vesikaları okumak ve mealle

rine göre ayırmak kabiliyeti yani kültür arıyordu.
Daha sonra her birimizin önüne yaydığı eski kâğıtları okutmağa 

başladı, bunlar arasında İslâm âleminde kullanılan her çeşit yazı vardı. 
Divanî, Divanî kırması, Nesih, Talik, bilhassa eskiden malî işleri 
mizde kullanılan Siyakat göze çarpıyordu.

Ben öteki yazıları kısmen okuyabiliyordum. Fakat siyakat yazısına 
gelince durakladım, sonrada bocalamağa başladım. Nisbeten daha genç 
ve bu köhne yazılarla ülfeti olmıyan arkadaşlarımda benden daha talihli çık
madılar. Üstat imtihanı müteakib notlarını ve evrakı toparladı, kalktı ve 
sonucun bir kaç gün sonra kapıya asılacak ilânda bildirileceğini söy
ledi, gitti.

Bir kaç gün sonra tekrar daireye uğradığımda, üstat henüz gelme
mişti. Onun, hafta arasında, tasnif işleri dışında, bazı işleri daha var
mış. Bu büyük adam, Eyübsuhan, ve sair mezarlıklarda dolaşarak, yo
sunlu mezar taşları okuyor, defterine kaydediyormuş.

Ertesi gün tekrar gittim, odasında, önünde tarihî evrak dolu masası- 
sın yanındaki sandalyaya oturttu.

— Siz imtihanda muvaffak oldunuz, işte inhanınızın müsveddesi, 
hemen beyaz ediniz, göndereyim, dedi.

Üstadın gözleri parlıyordu. Müsveddeyi hemen makine ile beyaz 
ederek kendisine taktim ettim. Tahriratın tarih ve numarasını koyduktan 
sonra zarfladı, tercemei halimle beraber, merciine (Başvekâlet müsteşarlığı) 
gönderdi, ayni zamanda bana dediki:

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 hemde işlerin 
mahiyetini öğrenirsiniz, şunu da biliniz ki bu müddet içinde ücret 
alamıyacaksınız

18 Yıl kadar önce mülga Dahiliye Nezareti teftiş heyetinde çalışırken tam 
bu binanın karşısındaki hazineı evrakta bulunmağı o kadar özlemiş
ken şimdi - velev - bir müddet ücretsiz çalışmak benim için büyük bir 
fırsattı Derhal üstadın pek dürüst ve pek yerinde olan endişesini tatmin 
ettim ve devama başladım.

Üsdat hakkındaki duygularım fahrî olarak burada çalıştığım bir hafta 
gibi pek kısa bir zamana münhasırdı, üstadı ilk görüşmede hasıl ettiğim 
intiba esaslı bir malûmata dayandığına şüphe bırakmıyan vekar ve ciddiyeti
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idi. İş hususunda sıkı bir inzibat ve intizama pek ziyade itina ettiğini 
de gördüm. Bu onun hocalık hayatında talebeye karşı itiyadından ileri 
geliyordu. Devletin en yüksek hizmetlerinde yıpranmış arkdaşlarına karşı 
da bu halini muhhfaza ediyordu. Üsdat, boş zevzeklik ve lâubaliliklerden 
hiç hoşlanmazdı. Sırası geldikçe seyahatlerinden, gördüklerinden uzun 
uzun bahseder ve bu müsahabeleri adeta İlmî bir konferans halini alırd:

Burada Tasnif komisiyonunun vazifesinden, bu evrakın tarihî kıymet
lerinden bahis etmiyecegim. Bir hafta sonra beni nezdine çağırdı, hiç de 
memnun görünmüyordu. Elinde bir kâğıt tutuyordu. Üzerine akseden ziya
dan bana müteveccih olan tersinde kırmızı bir ay görünüyordu. Anlaşı
lan bu tahrirat mealinin benden saklanması gerekti, memuriyet sandalya- 
sında oturan üstadın bunu benden gizliyeceğine hemen kükmettim. 
Ne kadar aldanmışım! Meğer üstat, ne dürüst, ne temiz bir adam
mış! tahriratın muhteviyatını bana açıkça okudu. Tahriratta benim Vekâlet 
emrinde olduğum zikr edilerek yerime başkasının inha edilmesi bildiriyordu.

Tahriratı okuduktan sanra bana dedi ki :
İnhanın red edilmesinden iki suretle müteessirim, biri (onun ne kadar 

büyük, yüksek bir kâlp ve vicdan taşıdığına, kadir tanıdığına iş bildiği
ne ilinim ve irfana değer verdiğine saygı duyduğuna delâlet etmek üzre 
aynen söylüyorum) sizin gibi iyi bir insandan ayrıldiğıma, ikinciside bu
rada işlerin yüz üstü kalmasına. Az zaman da üstadın teveccüh ve iltifa
tını kazanmağa muvaffak olduğundan dolayı sevindim, fakat bu vaziyet- 
karşısında birbirimize karşı müşkül ve mahcup bir vaziyette kaldık, 
ben tabiatile kendimi müdafaa ve meseleyi izah ettim. Usta , kendi 
otorite ve selâhiyetine fuzulî müdahele edilmesini nefsine ağır görüyor, 
hiddet ve asabiyetle söyleniyordu.

Tasnif Heyetinden ayrıldıktan sonra üstatla Istanbulda arasıra tesadüf 
ettikçe selâmlaşır olduk. Bir gün kendisini hususî şekilde ziyaret etmek 
istiyordum. Onun ansızın hayata gözlerini yumduğunu gazetelerde oku
dum. Üstadın kibar, ciddi hali gözümün önünde canlandı, yüreğime acı 
bir sızının aktığını duydum. Türk acunu Kâtip çelebi gibi emsali ender 
gelir mütebahhir bir alimini kaybetmişti! O filhakika kendi gibi bütün 
ömrü kitaplar arssında yuvarlanmakla geçmiş . Hacı kalfanın 200 yıl 
sonra dünyaya gelen en değerli dostu idi. Zamanımızda, Çelebinin bazı 
eserlerini İlmî, usulî tarzda o yazmış ve anlatmıştı. (Bu yazıları Muallim
ler Birliği derneğinde çıkmıştır.) Cevdet 20 inci asırda dünyaya gelen 
Kâtib Çelebidir.

İlim ve ahlâk bakımından her veçhile büyük bir insan olan Cevdet 
Yurd için verimli ve oldukça genç bir yaşta iken söndü. Hususî hayatında 
kanaat ve fazileti, resmî. hayatında gayreti şiâr edinmiş, iyiliği sever, 
milliyetperver bir zattı.

Bu ulu ölüye rahmetler dilerim.
38
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Şerefettin Yaltkaya 52
İst. Üniversitesi O. Profesörlerinden:

M. Cevdetle İstanbul erkek muallim mektebindeki 
talebeliğimizdenberi biribirimizi tanır ve gönüllerimizde 
biribirimize karşılıklı bir mahabbet ve hörmet taşır 
idik. Kütüphanelerde ve kitapçı dükkânlarında yek- 
diğerimize rast geldikçe gönüllerimizdeki bu hörmet 
ve mahabbet ilerler ve daha ziyade saffet ve 
samimiyet kesp eylerdi. Avrupaya ve Baküya 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 ayni 
samimiyet ve saffetle devam etti ve son günlerde Gülhane hastahane- 
sinde kendisini ilk ziyaret ettiğim zaman bana bunu ağzı ilede söyledi 
umumî kütüphane müdüri muhteremi üstadımız bay İsmail Saip ve Üni
versite kütüphanesi hafızı kütüpliğinden mütekait bay Sabri ile beni sev 

► dikleri kimselerden olmak üzere saymış idi. Bu mahabbetini bana kendisi 
filende temin etmiş idi Simavna kadısı oğlu Şeyh Bedreddinin torunu Ha 
lilin babası için yazmış olduğu manzum menakıbnamenin satılmak üzere 
Tekfirdağından Istanbula getirilmiş olduğunu hepimizden önce o görmüş 
ve bu kitabı satın almış idi. Kitap kıskançlığı dolayısile bunu her keşten 
sakınıyor ve kimseye göstermiyor iken bana bunun kopyasını almama 
müsaade etmiş ve bundan başka yazma nadir bir kitap olan Beyazî nın 
(İşaretülmeram) ını da hediye etmiş idi.

Gökteki yıldızlar kadar parlak ve temiz bir ruh sahibi olan Cevdet 
bir menşur gibi her keşi gayet sadikane tahlil eder ve kendiliğinden hiç 
bir his ilâve etmiyerek her kesin hakkını verir ve herkesin iyilikleri ve 
faziletleri yanında eksiklerini dahi söylemekten çekinmezdi. Eksiklerinden 
bahsolunan bir kimsenin her hangi bir meziyetini söyliyerek her keşi 
tenvir etmek de ona has idi. Onu tavsif etmek için iki kelime ile: dü
rüst ve dürüşte idi demek kâfidir ki her doğrulukta ve doğruda da bu 
iki vasıf bulunur.

M. Cevdetin şahsında düşmüşlere imdada koşar ve felaketzedelere acır 
ve yardım eder bir cevanmerd insan tipi vardı. Bundan başka Cevdet millî 
tarihimizi ve millî eserlerimizi sevmeği ve sevdirmeği bilir kıymetli ve 
değerli bir alimimiz idi. Bir kısım kitaplarını İstanbul erkek muallim mek
tebine bırakması ve ondan sonra yine yazma ve basma toplamış olduğu 
pek çok ve kıymetli kitaplarını inkılâp müzesine terk etmesi kendisindeki 
ilim hissinin ne kadar hasbi ve nekadar kuvvetli , ayni zamanda ne 
kadar gerergi gibi olduğunu göstermiştir. M. Cevdet bizim talebeliğimizde 
Beyazit camii dersaimlarından [yanılmiyorsam..J merhum Sivaslı Hüseyin 
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efendinin dersine devam ediyordu. Kendisini Mısır matbuatını takip eder 
iken de görür idim. Bu yollar ile arabça öğrenmiş olduğunu zanettiğim 
M. Cevdet kendisinde bu dil ile eser yazmak kudretini görmüş ve bu hu
susta kalemine güvenmiş idi. Günün birinde İbnibatuta nın Türk fütüv- 
vetcileri hakkında seyahatnamesindeki yazılarına zeyl olmak üzere muh
tevalarının çoğu başka yerlerden nakledilmiş olan arabca koca bir kitap 
neşrettiğini gördük. Bunun kendi tarafından yazılmış olan arapçasının 
lisan kaidelerine çok yerlerde uygun olduğunu söylemekte hiç tered- 
düd etmeyiz.

Bir yabancının her hangi bir lisanı bu kadar olsun yazabilmesinide bir kud
ret ve bir meziyet saymaktada tereddüdümüz yoktur. Yalnız tereddüdü
müz bir kimsenin yabancı dildeki bu kudret ve meziyetini de zemetmege 
kalkışmasının doğru olup olmamasındadır.Gerçe Türklerden zamhaşeriden 
başlayarak Ebussuud ve daha sair zatlar gibi arapçayı iyi bilen ve iyi 
yazan bir çok kimseler var isede bunların yanında bu lisanı iyi bilmiyen 
ve iyi yazmayan bir çok kimselerde vardır. Bunun için kendisi bana bu 
eserindeki muvaffakiyetini sorduğu zaman sükût ile geçişdirmiş idim.

Merhum mukaddemede bu kitabı arapça yazmış olması için ibnibatuta 
seyahatnamesinin arapça olmasını ve gerek şark , gerek garp da okun" 
makta olan bu eserin zeylinin dahi arapça olarak yazılması lüzumunu ileri 
sürmektedir. Şunuda söylemek lazımdır ki yıllarca emek vererek pek kıy 
metli ve pek ehemmiyetli maddeler elde etmiş olan M. Cevdet bunları 
kitabına yazarken tertip gözetmemiş ve gelişi güzel ya 
olmak üzere ona ulu tanrıdan rahmet dilerim.

Şerif Bilge Han 53
Lise Muallimlerinden

1905 senesine kadar Azerbaycan Türklerinin ca
milere mülhak medrese ve ibtidaî mekteplerden başka 
orta ve yüksek dereceli mektep açmağa salâhiyetleri 
yoktu. Japonlarla vukua gelen 1904 muharebesin
de Ruslar mağlup olduktan sonra Rusyada bir 
inkılâp olmuş ve bu inkılâp neticesinde Azer
baycan Türklerine de Bakuda bir ( Darülmual- 
limin) açmak için salâhiyet verilmişti. Bakulu milyoner 
din Takiyefin himmetile (Kladbişşinskâya — mezarlık yolu) caddesinde 
Ahondofun evinde açılan Darülmuallimin için Türkiyeden bir müdür 
celbi düşünülmüş ve bu müdürü intihap için de Bakuda ilk mekteplerde 
hocalık yapan Ahıskalı Şeyh zade hafız Mehmed Istanbula gönderilmişti. 
Hafız Mehmed dahi Istanbuldan (ayda kendisine üçyüz ruble «tahminen 
35 altin lira» maaş verilmek üzre) Cevdeti intihap edip Bakuya getir
mişti. işte ben Cevdeti bu tarihlerde Bakuda tanıdım. Cevdetin bu 
mektepte muavini bulunan Abdurrahman Tevfik, amcazadem olduğundan 
onu görmek için mezkûr mektebe uğradıkça Cevdetle de konuşur ve o 
zamana kadar bilmediğim ve fakat uzaktan âdeta tapındığım Türkiye ve 
İstanbul hakkında kendisinden malûmat isterdim. Cevdet, Bakuda iki sene 

ıştır. Son söz

Hacı Zeynelâbi-
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kaldı. İlk zamanlar, ne yalan söyliyeyim, kendisile sevişememiş, onu 
biraz tuhaf bulmuştum. Çünkü pek titiz, pek asabi olduğu için söylenen 
hersöze itiraz eder, her şeyden çekinir ve korkardı. O zamanlar Cev- 
detin tabiatinde hudperestlik ve istibdad emmareleri görülürdü. Kendi 
fikrini beğenir ve kimseye söz söylemek istemezdi. Abdülhamid devrinde 
talebe olarak İstanbulda yaşamaktan mütevellid onun bu tabiatleri Ba- 
kuda kaldıkça gitgide azalmış ve nihayet ikinci sene kendisile sevişmek 
kabil olabilmişti. İşte bu ikinci senesindedir ki onu tanımış, kendisile 
ğezmeklere gitmiş ve Baku civarında bazı yerleri beraber dolaşmıştım.

Meşrutiyetten evvel Türkiyeden Kafkasyaya gidenler pek az olu
yordu. Ramazanda cer için gelen bir kaç hoca ile bazen Avrupaya firar 
edip oralardan geçen bir kaç zattan başka Kafkasyaya Türkiyeden kimse 
gitmez ve bundan dolayı halk, Türkiyeli bir Türk göremez ve tanıya 
mazlardı. Hattâ o zamanalr Bakuda Türk şehbenderi bile yoktu. Cev
det, fesli olarak sokağa çıkdıkça (o zamanlar fes dehı Türkiyenin 
semboli adedildıği için ) bir çok kimseler bir Türkiyeli Türk görebil
mek arzusile onu seyre çıkıyor ve kendisini samimî muhabbetlerle takip 
ediyorlardı, Cevdet Darülmuallimin talebesinin fes giymelerini arzu 
edince bir ay zarfında bütün talebe Türkiyeden ve Batum’dan fes te
darik etmiş ve bu suretle Bakuda bir çok fesli insanlar görülmeğe baş 
lamıştı. Cevdetten sonra Bakuya gidip muallimlik ve gazetecilik yapmış 
olan şair Ahmed Kemal ( elyevm Beykoz Belediyesi başkâtibidir ) ve
yahut aaslında AzerbaycanlI iken İstanbulda tahsil edip bilâhire oralara 
gitmiş olan Hüseyin zade Ali kadar Cevdetin Azerbaycan maarifine 
hizmeti olmamıştır. Daha doğrusu onlar gibi Cevdet inkılâpçı olama
mıştır. Fakat o yerlerin ahalisi ilk evvel Cevdetle Türkiyeyi tanımış 
ve sevmişlerdi. Cevdet mûtekid olduğu gibi içki içmez, barlara ve 
meyhanelere gitmez, h?r türlü sergüzeştlerden içtinap eder ve hasılı 
ekseriyeti halkin ideal bildikleri bir tip olarak yaşardı. Avam ve müte- 
assıp halk bütün Türkiyeli Türklerin Cevdet gibi olduklarını zan edip 
Cevdet de Türkiyeyi sevmişlerdi. İşte Cevdetin 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. Bakuda bulundukça 
kendisi mütemadiyen eski ve kıymetli kitaplar topladığı gibi talebesine- 
de bu duyguyu verebilmişti. Onun Bakudan ve Darülmurllimin müdür
lüğünden ayrılışı da faziletkârane olmuştu. 1905 mağlubiyeti üzerine 
millî bir Darülmuallimin açmak için Türklere verdikleri imtiyazı Ruslar 
gitgide tazyik edip nihayet Türkiyeli bir kimsenin mektep müdürü ola
mayacağını bildirmiş ve proğramlarında da bir çok Rusça dersler ilâve 
etmek istemişlerdi. Zavahiri kurtarmak için yerlilerden birisini müdür gös
terip Cevdetin yine hakikî müdür kalabileceği söylenmiş ise de artık 
içinde Rusça ders okutan Rus muallimleri bulunacak bir mektepte ka- 
lamıyacağını bildirmiş ve çok sevdiği Bakuyu ve mektebini terk etmişti. 
Bununla beraber Cevdet de Baku ve Azerbaycan muhabbeti pek kuvvetli 
idi. Bana rast geldikçe ilk sorduğu sual Azerbaycana dair olur ve ver
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diğim cevapları da pek alâka ile dinlerdi. Cevdetin ölümünde Azer
baycan dahi hakikî kir dostunu gaybetmiş oluyor.

Tahsin Öz 54
Topkapı sarayı müzesi direktörü

Muallim M. Cevdeti de kaybettik. Bunun nasıl acı 
bir yokluk olduğunu ancak onu tanıyan biz arkadaşları 
biliriz.

Cevdet, meşrutiyetten sonra İstanbul Asarıatika 
Müzesi kütüphanesine gelirdi. O vakit, Sanayiinefise 
mektebinde 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 kalacaktir.

Merhum Bay Mustafa M. Cevdet’in ilmine, ahlâk ve meziyetlerine 
karşı hürmetkâr ve meftundu. Cevdet’te ona olan sevgisini, saygısını 
1932 senesinde neşrettiği (İbni Batuta) zeylinin başlangıcında göstermişti.

Bu iki arkadaşın aralarında gizli kalmış bir vakayı Cevdet ancak iki 
sene evvel bir münasebele, gülerek bana anlatmıştı.

Cevdet, müze kütüphanesinde tetkikatla meşgul olduğu bir sırada kü
tüphanecinin uzun müddet gelemeyişinden çalışması sekteye uğramış, 
bundan çok müteesir olduğunu arkadaşı Mustafa görünce, Cevdeti gizli
ce kütüphaneye çıkarır ve üzerinden kilitlermiş. Cevdet’te kilit altında, 
orada unutulmak tehlikesini de göze alarak çalışırmış.

Bu küçücük olgu Cevdet’in okuma aşk ve hırsı ile her şeyi göze al
dığını arkadaşının da bu temiz ve ateşli arzuyu görerek vazifesini bile 
unuttuğunu göstermez mi?

Her gün daha ziyade tanıdığım, daha ziyade saygı ve sevgiye lâyık 
bulduğum Cevdet Asarıatika müzeleri Müdür vekaletinde bulunduğum 1929 
senelerinde bir gün müzeye geldi: Kendisine mahsus temiz, cazip sözle
rde Ayasofya da yığın halinde bir çok evrak ve tarihî vesikaların bulun
duğunu, buna Evkafça bir çare bulamadığını, beraber gidip görmekliğinizi 
teklif etti.

Gittik. Cidden görülecek bir hal idi.
Ş'mdi Ayasofya Müzesinin bilet verilen kişesinin arkasından yukarı 

tabakalara bir merdiven çıkar. İşte bu merdivenin tekmil basamakları 
tamamen evrak ile dolu ve üzerleri toz, toprak, süprüntü ile örtülü idi.

Beraberce bazı tomarları aldık, gözden geçirdik neler yoktu, neler.... 
siyakattan, divaniden başlayarak her cins yazıyı taşıyan bu evrakın ara
sında fermanlar, kayıtlar, emirler, senetler, defterler, bulunmakta; tarih
lerine nazaran da bir kaç yüz senelik şeyler olduğu anlaşılmakta idi.

Bunlar Maliye’ye , Evkafa, Askerliğe, her şubeye ait bir hazinei ev
rak idi.

Bu işin bir de Müzeler kanahle takibine karar vererek; bunların san
dıklara doldurularak muvakkaten Topkapı Sarayına nakli için Maarif ve
kâletinden izin ve tahsisat istenilmişti.
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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 tahsissatla toprak ve 
molozlar arasından ayrılan bu tarihsel belgeler sandıklara dolduruldu.

Cevdet ekseri sabah gelir, bu toz deryası arasında çalışmayı zevkle 
takip ederdi. Tam 978 sandık olan bu vesaik bugün Hazineievraktadır.

Ulusal tarihimizi, varlığımızı aydınlatacak olan bu belgeleri işte mem
leketini 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 karşlaş- 
tırdı. Her nasılsa Bulgaristana satılan evrak taşınırken düşen bazı parça
ları çocuklardan 20 kuruşa satın aldı.

İşte bunun üzerine artık Cevdet sesini tamamen yükseltti. 17-5-1931 
tarihli matbu bir dilekçe ile Başvekalete kadar müracaat etti.

Memleket ve ilim sevgisile yazılmış olan bu ariza cidden mühimdi. 
Aynen neşredileceğini umduğum için burada tafsiline girişmeyeceğim. Bu 
müracaat her taraftan çok önemle karşılandı. Nehayet ele geçen (53) çu
val 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 idaresindeki 
eski defterlerin de Hazineievraka verilmesi için müracaat etti.

Muvafakat cevabı gelince; Müzelerden verilen bir memur ile beraber 
orada çalışmaya başladı. O sırada hastalanmasına rağmen mesaisine de
vam etti. Binden fazla ve Hicri 600 senelerinden başlayan bu defter
lerin bir fihristini de yaparak teslim etti.

Cevdet hastalığı dolayisile muallimlikten çekilmeğe mecbur olmuştu, 
fakat, rutubetli mahzenlerde, tozlar arasında fahrî belki de cebinden mas
raflar ederek çalıştı. Bu defterleri de kurtardı.

Hazineievraka nakli kabil olmayan bu defterler, ortada kalınca Cev
det yine telaşa düştü. Nehayet muvakkat bir zaman için Topkapı Sarayı 
Müzesinde eski hazine koğuşunda bir odaya naklolundu.

Ekseri günler gelir, sevgi ve ihtimam ile bu defterlerın durumları ile 
meşgul olurdu ve luzum gösterdiği şeyler yapılırdı.

Fakat bunlardan buzılarının tetkiki için bir iki zata gösterilmesinden 
hiçte memun olmamıştı.

Zaten bir müddet sonra Adliye yangını kendisini bir kat daha sinirlen
dirdi, hasta etti. Bu defterlerin ahşap bir binada kalmasını doğru bulmu
yor; başka bir yere kaldırılması için İsrar ediyordu. Fakat şikayet halini alan 
bu arzusunu yapmak imkânı bulunamayordu. Her nedense ovakit Hazinei* 
evrak tasnif Başkanlığında bulunduğu halde oraya nakline taraftar olmu
yordu.

Fakat bir müddet sonra bu defterler kendisile arkadaşı Bay Musa’nın 
nezareti altında Hazineievraka götürüldü.
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Her gün bir az daha sıhatini kaybeden, eriyen Cevdet; beş altı asır
lık (1008) adet defteri de ölümden kurtardı. Lâkin Hazineievrakta çalışır
ken bir kâadın elini kesmesi yüzünden çektiği İstırap uzun sürdüğü gibi 
kendisini bir kat daha harap etti.

Pek sevdiği ve hatta bir az kıskanç davrandığı vesikaların arasından 
ayrılmaya mecbur kaldı. İstifa etti. Ele geçerse bu istifanamenin neşri de 
gereklidir.

Cevdet eski ve girift yazıları, bilhassa siyakat yazılarını okumakta 
büyük bir mekleke sahibi idi. Bilhassa geniş bilgisi pek çok noktaların 
çözülmesinde de amil olurdu. Şunu da söylemek gerektirki kendi kanaa- 
tından caydırmak müşkülce idi. Bilfarz bir gün dört beş kişilik bir ko
misyonda kûfi ile yazılmış eski arapça bir tarihin okumasında aramızda 
ihtilâf çıkmıştı. Diğer arkadaşlarla bir noktada toplandığımız halde; O; 
bir türlü görüşünü değiştirmedi. Bu gibi bir metni okumasında, yahut bir 
eserin müellifini, mahiyetini tayin hususunda epi ihtilâflakımız olurdu. Bazı 
günlerde kütüphaneye gelerek muhtelif kitapları tetkik eder, noktainazarı
nı kabul ettirmeye çalışırdı. Bu suretle mühim bir çok hakikatler 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 çalışmalarile kurtar
dığı binlerce sandık dolusu tarihsel evrak, binlerce defter bir ömre değer, 
her faniye nasip olmayaçak 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 
duyduğu bu acı ile içden gelen temiz istekle yaptığı teşebbüslerinde de 
muvaffak olurdu.

işte Cevdetin Memleketine kazandırdığı bu vesikalar senelerce tetkik 
ve neşredildikçe onun ruhu şadolacak, kendisi de Türk ulusunun kelbin- 
de gömülü kalacaktır.

Teşner 55
Alman müsteşriklerinden

Meslekdaşım profesör Dr. Reşer yakında ölen muallim M. Cevdetin 
adına çıkarılacak bir kitap için tarafınızdan tertip edilen sualleri gönde
rerek benden de mütalea istemişti.

Cevdetin ölümüne pek yandığım için evvelâ dostlarına en samimî 
taziyetlerimi bildirmenizi dilerim. Merhumu çok takdir etmiştim ve hak
kında pek iyi hatıralar edinmiştim.

Kütüphanesini İstanbul Belediyesi inkilâp müzesine vasiyet edişi beni 
pek ziyade mütehassıs etti. Bu münasebetle onun kolleksiyonlarından ve 
toplamış olduğu kıymetli vesikalardan herkesin istifade edeceğine 
seviniyorum. Cevdet böyle yapmakla ilim alemine unutulmaz bir hizmette 
bulunmuştur.
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Onun hakkında bastırılacak bir kitabın pilânını ben ancak takdir ile 
karşılarım. Müsaadenizle şunu da söylemek isterim ki : Merhumun bütün 
dostlarının yazılan ve fotoğrafları kitaba konmasın *

I. Yalnız birisinin ve meselâ naşir olmak sıfatile sizin yahut en yakın 
dostlarından birisinin yazısı konsun ve eserde yalnız Cevdetin fotoğrafisi 
bulundurulsun. Ancak bu suretledir ki kitap hakikî olarak merhumu teb
cile yarayacaktır. Aksi takdirde onun tebcili vesilesile yazı ve fotoğrafları 
bulunanların tefahürüne meydan verilmiş olacaktır. Bu itibarla tek bir 
biyoğrafinin ve yalnız cevdetin fotoğrafisinin bulunmasını tavsiye ederim.

II. Merhumun neşriyatının bir listesi.
111. İlmî metrukâtının neşri.
IV. Kütüphanesinin katalogu hakkında tamamen hem fikrim. Yalnız 

şu arzumu ifadeye de müsaadenizi rica ederim ki bunların cümlesi 
kemali dikkat ve ihtimamla ihzar edilmiş olsun. Ve kataloğa yazma kitap
ları da girsin. Ancak bu suretledir ki kitap fevkalâde kıymetli olur.

Cevdetin hayatı ve mesaisi hakkında fazla bir şey söyliyemiyeceğim. 
Onu 1930 senesi sonbaharında Istanbulda bulunduğum vakit tanımış ve 
ikimizi de Ahiler ve fütüvvet teşkilâtı hakkındaki çalışma ve araştırma 
larımız birleşmişti. Onunla daima bu meseleler hakkında konuşurduk ve 
yazma fütüvvetnameleri görmek için bir kaç defa kütüphanelere birlikte 
gitmiştik. Cevdet bana yazma nadir eserleri gösterirdi ve izahat verirdi. 
Daha sonra bu mevzular üzerindeki neşriyatımızı mübadele ettik. Ben 
kendisine Ahiler hakkındaki makalelerimi, oda îbni Batutaya yazmış oldu
ğu zeyli göndermişti.

Benim onunla kısaca tanışmamdan ve eserlerinden şu intibaı edinmiş
tim ki: O hiç bir menfaat mukabili olmıyarak fütüvvet mesleğile meşgul 
olmuş ve yorulmak bilmez bir gayretle bir çok 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 neşrile bu zıyaın bir 
dereceye kadar telâfisini gönülden istiyorum. Bundan dolayıdır ki çıkara
cağınız kitabın plânını iyi buluyor ve takdir ediyorum. Bu, şüphesiz 
merhum için yapılacak en güzel bir tebcil vesilesidir. Bu tekemmül etmiş 
adamın ölümü kolaylıkla telâfi olunamaz sanıyorum. Yakında Istanbulu 
tekrar ziyaretimde kendisini artık göremiyeceğim için de pek teessür 
duyuyorum. Hakkında ve güzel plânınızın muvaffakiyeti hususundaki arzu 
ve temennilerimi izhara müsaadenizi rica eder ve ihtiramlarımın 
kabulünü dilerim.

Tolunay Atsız 56
Muallim

1929 yılında idi. Merhum Cevdet liselerden Farsça 
dığından Erenköy Kız Lisesinde muallimlik yapıyordu, 
dokuzuncu sınıfta idim. Talebenin bir çoğu bu yeni başladığı derse karşı 



- 601 _

fazla bir alâka duyuyordu. Esasen Cevdet de bu yabancı dili ne kadar 
mümkünse o kadar güzel anlatıyor ve ders ydı ilerliyordu. Bir aralık 
liselerden Arabca ve Fasçanın kaldırılacağı şayiaları kuvvetle ortalıkta 
dolaşmağa başladı. İşte bü sıralarda idi ki sınıfımızın ileri gelen yara
mazlarından bulunan ve Maarif erkânından çok nüfuzlu bir şahsa men
sup olan bir arkadaşımız Cevdet hocayı - talebe kendisini böyle 
anardı - o gün çocukluk saikasile olacak, bizi güldüren, fakat bu gün 
acı acı düşündüren bir hadiseye karıştırdı.

Muallim her zaman olduğu gibi çok büyük bir ciddiyetle şimdi ha
tırlayamadığım bir ders verdi, ve yine her zaman olduğu gibi bize anla
yıp anlamadığımızı, izaha muhtaç bir yerin kalıp kalmadığını sordu. Böyle 
bir suale muhatap olan bir sınıfta herkes iyi bilir ki bir iki saniye sü
ren mutlak bir sükûn hasıl olur. Anlayanlar anlamıyanları görmek için 
susarlar. Anlamıyanlar 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 ; Olli monsieur\ 
Sınıftaki sessizlik daha fazla derinleşti ve bütün muallimlik hayatında 
ve hatta diyebilerim ki bütün ömründe böyle bir cevap almamış, hattâ 
böyle bir hadiseyi aklından bile ğeçirmemiş olan Cevdet hoca tarif edi
lemez 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 kızımısm, sen türkçe bilmiyormusun ? oldu. 
Bu cümledeki çok büyük manayı o zamanki zihniyetimiz ihata edememiş, 
hatta maalesef düşünürken, bile bütün bir sınfı kızartması icap eden bu 
cümle aramızda bir alay mevzuu olmuştu. Aradan yıllar geçti, bir kıs
mımız Cevdeti daha yakından ve daha iyi tanıdık. Ve ancak o zaman 
anladık ki Cevdet’in yakından duyduğu ıstırap çok derin ve çok şayanı 
hürmettir.

Ubeyt B. Öce 57
Muallim

Bundan tam yirmi yıl evvel 1915 - 1916 ders yılı 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 babayani, fakat çok inti
zamlı giyinmişti. Derse yokardan 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, ih
timamla kürsünün üstüne yerleştirdi. İçinde yine yokardan aşağıya kadar 
ilikli bir redingot vardı.

Hiç kırgınlık hissi vermiyen çok tabbii bir alâka ile dersine başladı 
tavrı heyecansız, ifedesi muttarit, fakat çok düzğündü. Sinirlendiğine 
biç ras gelmedik. Kahkahasını da hatırlayanımız yoktur.

Uykusuzmu idi? Hayır. O en yüksek teheyyücü iradesine ram eden, 
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en derin ıztırabı sinesine bastıran, en büyük neşeyi dudaklarının köşesin
de küçük bir tebessümle boğan bir kudretti,

O gönülleri birden kapan, ruhları birden çelen kamaştırıcı, sürükleyi
ci 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 okumağı, yazmağı, toplamağı öğretmeğe çabalaıdı. 
Okuyarak yaşadı, okuyarak öldü.

Ömrünü irfana vermiş, irfanını benliğimize katmıştı. Bu gün benliğimiz
de irfanı, irfanımızda benliği yaşıyor. Aziz hatırasına hürmet ve şükran.

Hayatında en çok Cevdet paşanın tesirinde kalmış, ona nihayetsiz 
bir incizap ile bağlanmıştı. Ondan bahsederken gözleri başkalaşır, sesi 
değişir, adeta bir vecd içinde kalırdı.

Denilebilir ki Cevdet paşa onun için ideal bir alim tipi idi. Ondan 
bahsetmek, onun hayatını anlatmak en büyük hazzı idi.

« 1238 tarihinde Lofça da doğdu, babası Istablı Amire payelûlardan 
Hacı İsmail ağadır» diye başlar, müdderis Cevdet Efendi, Darülmuallimin 
Müdürü Cevdet Bey, Maarifi Umumiye Nazırı Cevdet Paşa diye de 
onun sırası ile memurluk hayatını anlatır, uzun uzun bioğrafisini yapardı.

Sonra kendi tâbiri ili Vamberi Bey ve Profesör Konoş yakından ta
nıştığı, 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 ol
muştu. Kodatko biliğ’i ilk önce onun dilinden duyduk. Ergenekon’u on
dan dinledik. Orhon abidelerini bize o anlattı.

Rüstem paşa. Yeni cami, Süleymaniye gibi Türk dehasının abidelerini 
bize bir bir gösteren ve anlatan o idi. Topkapı sarayının o zamanlar tıl
sımlı kapılarını açtırıp, saltanatın iç yüzünü kanlarıile, kirleri ile önümü
ze seren o idi.

Vatan mavi kıyılarından yeşil vadilerine, yeşil vadilerinden çıplak 
steplerine kadar yer yer ve alev alev yandığı günlerde rast geldiği biz 
çocuklarının inanlarını yükseltmeğe uğraşan o idi.

Ona borçluyuz. Bizde ödenmez hakları vardır.
Mektepte hocamız dı, bize arkadaşlık ederdi. Mektepten ayrıldık, ar

kadaşımız oldu; fakat hocalığını bırakmadı, bırakamadı, bu iki hususiyeti 
en yüksek bir meharet ve bilgi ile birleştirmiş, gönüllerimizi sevgisi ile 
dimağlarımızı yüksek bilgisi ile kendine bağlamıştı.

Koyu elâ gözleri, sevgi ve şefkat kaynağı olan ruhunun aynası idi. 
Iztıraplarımızı çok defa o kaynağın zemzemleri ile yıkar, serinlerdik.

Serapa irfan ve fazilet olan şiarı, emsalsiz tevazuunun altında saklanır
dı, fakat bu tevazuu ne yazık ki onun hakkı olduğu kadar tanınmasına 
engel oldu

Namık Kemâl, Abdülhak Hâmid’eî tevazuun ifratı nimete küfrandır, 
demiş! Hoca, bu küfranın cezasını fazlasiyle çekti .

Çok defa kıymetlerini elden çıkarttıktan sonra anladığımız varlıklar 
içinî
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"İnci aguşii sadeften dûr olur kıymetlenir,, derdi.

Şimdi bizde kendisi elimizden uçtuktan sonra, onu kıymetlendirmeğe 
çalışıyoruz .

Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu 58
İst. Üniversitesi Felsefe Doçenti

Henüz bilgi hayatı yakin siyasî endişelerden ve ihtiraslardan kurtulmamış 
olan Türkiyede ötedenberi bilgiç diye geçinenlerin çoğu gayet tabiî ola
rak, ayni zamanda birer siyaset adamıdırlar. Ölümlerinden sonra arkasısıra 
ağlıyanlar ve acılarını etrafa tebliğ edenlerin sayısı hayli çokdur. Fakat 
bir kısım insanlar, mizaçları ve tipleri dolayısile, böyle ihtiraslı ve alâkalı 
bir hayata yabancı kalırlar. Bilgi sahasında emek sarfettikleri zaman yalnız 
kendi alemlerinde bir tatmin kaynağı yaratmağa çalışırlar. Bu tipe men
sup olanların sayısı cemiyetlerde İçtimaî değerlerin birliği veya başkalaş
ması denen hadise ile yakından ilişiklidir. Sadece düşünmüş olmak, bil
mek için düşünen bu sınıf bilgiçler bizde İçtimaî yapımız neticesi ola
rak, hemen yok gibidir.

İşte ölümü ardı sıra adına bir hatıra kitabı çıkarılan M. Cevdet, 
memleketimizdeki bu çeşit nadir adamlardan biridir. Alti seneye yakın 
bir ayrılıktan sonra Türkiyeye geldiğim zaman adı çıkmış birçok adamla
rımızın ölmüş olduğunu gördüm: A. Naim, Şevketi, Cenap Şahabettin, 
Akçura, Ab. Cevdet, M. Cevdet... samimî olarak itiraf edeyim ki bun
ların içinde ilk önce üzerinde durduğum ilk isim sonuncusu oldu. Neden? 
Bu sorgunun cevabını açıkça söylemeğe ne bu sahifeler, ne de zaman ve 
içinde bulunduğumuz tarihî çağ müsait değildir. Hele bunlardan bir ka
çını yarinki müverrihlerin yarıcı nişterine bırakmak daha doğru olacaktır. 
Fakat M Cevdet temiz ve lekesiz kaldığından hakkında her şeyi şimdi
den açıkça söyleyebiliriz. Başkaları ne derse desin, Cevdetin yaşayışı 
başlıbaşma bir fazilet hikâyesidir .

Uzun yıllar muallim Mektebinde hocalık ederken, bir taraftan da ya
zı alemimizde çalışan Bolulu Cevdetin Türk kültürünün tarihine, inkişa
fına karşı derin bir alâkası vardı. Ahîler hakkında ilk neşriyatı yapanlar
dan biriydi.Son zamanlarda Bulgaristan’a kaçırılan Türkhazinei evrakının 
ortaya çıkmasında ve geri getirilmesinde unutulmaz bir rol oynadı.

M. Cevdet, memleketimizde görülen bir nevi kültür adamlarından bi
ridir. Avrupa’da bulunmuş, hatta Durkheim, Bergson gibi fransız feyle- 
seflarını dinlemişdir. Türkiyedeki tbn’i Haldûn’culuğun son mümessillerin
den biriydi. Arap müverrihinin «asabiyet» nazariyesine millî tesanüt ma 
naşı vererek hayatımıza tatbik etmeyi düşünürdü. Bu mevzu etrafında 
yaptığı tetkikleri bir kitap halinde neşretmek tasavvurundan bana hara
retle bahsetmiş, fakat malî imkânsızlıkdan ötürü bir çok tetkikleri gibi 
bunun da yazma halinde kaldığından söylemişti. Gerek buna ait, gerek 
bazı harsî meseleler etrafındaki araştırmaları, çok iyi bir terbiye ve iç
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timaiyat mecmuası olan, fakat şimdi, bizde her Mecmuanın başına geldiği 
gibi batmış bulunan Tedrisaat ve muallimler mecmualarile neşretmişti.

İki sene önce neşre başladığım Iş ile de yakından alâkadar oldu 
ve yardım etti. Memleketimize Avıupa’dan ilk giren fen kitapları üzerine 
bir tedkik ile hazinei evrakta bulduğu bir vesikadan Iş’de bahetmişdi . 
Iş'i, Türkiyenin ondokuzuncu asır harsi için bir araştırma kaynağı yapmak 
istiyor ve bize daima bu gerekliği bir genç heyecanı ile anlatıyordu.

Kâtip Çelebi, Farabî ve İbnihaldun hakkındaki tedkiklerini de İşin 
ikinci cildinde neşredecektik. Bu değerli muallim yine İş için Farabinin 
Elmedinetülfazıla sini tercümeye başlamışdı. İnsafsız ölüm bu ve bunun 
gibi bir çok çalışma planlarını durdurdu.

İlmî kıymeti ve alimliği hakkında söz söyleyebilmek için bütün yazı
larının biraraya toplanması gerektir. Bildiklerime göre verebileceğim hü 
küm şudur: Cevdet, bizde şarkvari bir ebediyat ve kültür müverrihliği 
yapmış olan Ali Emiri ile Avrupavari alimimiz olan Köprülü Fuat tipleri 
arasında orta bir mevki işgal eder. Tetkik ve araştırma usulü ne 
birincisi gibi pejmürde ne de İkincisi kadar usullü, sistemli, derlitopludur.

Cevdet'in seciyesi hakkındaki mütalaaları onu daha yakından tanıyan
lara bırakmalı. Yalnız iki noktaya işar edeceğim:

Cevdet’in kendi halinde, sessiz ve gürültüsüz çalışdığını söylerken 
onun münzevi olduğunu, cemiyetten ayrı yaşadığını düşünmüyoruz, bilakis 
yalnız yaşarken kendinde cemiyeti bulanlardan idi. İçinde Türklüğün mu
kaddes ateşi yanardı. Ağaoğlu Ahmet’in naklettiği hatıralardan da anla
şıldığı gibi Anadolu Türklüğü dışında Azerbeycan’da millî gaye için ça- 
lışdı. Senelerce muallim mektebinde bir rnürebbi nesli yefişdirdi. Onun 
bu ateşini en ziyade herkesin bildiği hazinei evrak meseleşinde görülür 
Başvekil İsmet Inönüne’e gönderdiği beyaename millî asabiyeti din halinde 
güttüğünü göstermez mi ?

İkinçi noktata da şu: Cevdet’de her insanda bulunan tabiî bir arzu 
takdir edilmek arzusu oldukça kuvvetli idi. O takdiri etrafında bulmadık
ça azap duyuyor idi. Hele takdir yerine vaki olduğu gibi tekdir ve ce
zaya maruz kalışı kendisinde bir nevi asabiyet vücude getirmişti. Eğer 
ölümünde ruhî şebepler aramak lâzımsa bu sebeplerden biri ve belki bi
rincisi muhakkak ki takdir edilmemek acısıdır. Bu acı, hiç bir zaman 
Cevdet için ahlâkî bir nakisa sayılamaz. Eğer bir nakisa varsa o daha 
ziyade Cevdet’i yerinde ve değeriyle takdir etmeyenlere aittir.

Cevdet'in ölümü ardı sıra bir kaç dostunun gösterdiği alâka, yalnız 
iyi bir adamı yeni yetişenlere tanıtmakla kalmayacak, ayni zamanda ha
sis ve maddî menfaatler peşinde koşmak terbiyesini bizzat yaşadığı ha
yattan alan, iyi adamların bir hiç bahasına sürüklenip gittiğini görürken 
kendilerini belki haklı olarak aksi yolda, yani "pratik adam olmak,, de
nen miydeci bir gaye için yetiştiren gençlere iyi ve lekesiz kalmış insan
ların da bulunabildiğini, böyle olanların ölümlerinden sonra da anıla
bileceğini gösterecektir .
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Cevdetin bırakmış olduğu 
notlardan ve vesikalardan 

bir kaç örnek



Yerinde bir izah daha
Kitabın bu kısmına Cevdet’in şimdiye kadar basılamamış olan bütün 

yazılarını koymak lâzımgelirdi. Esasen bıraktığı notların ve vesikaların 
neşrini de vasiyet etmiş olduğu için bunu yapmak bir bakımdan bizim 
için bir vicdan borcu idi. Fakat bu kitabın 377 — 391 inci sahifalarda 
da 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 kıs
mını büsbütün boş bırakmamış olmak için Cevdete ait beş yazı ile 
vesikalardan bir kısmının fotoğraflarını neşredeceğiz.

Bu yazı ve vesikalardan:
A. Cevdet’in İbni Haldun risalesi hakkında bu kitabın 352 inci sahifa- 

sında izahat verilmişti. Evet; eser tamam değildir. Fakat bu şeklinde bile 
neşrinde faide görüldüğü için aynen neşrediyoruz. Eserin kapağına Cev- 
detin yazmış olduğu fıkralar ve hülâsalar münderecatını, maksadını ve 
gayesini gösterdiği için fazla bir şey söylemeğe lüzum görmüyoruz. 
Ancak eseri çizdiği proğram dairesinde tamamlayamamış olduğuna acıdı
ğımızı söyleyebiliriz.

B. Türk Tıp tarihi hakkındaki ikinci yazıyı Cevdet sağ iken aziz 
arkadaşı Doktor Süheyil ünvere — onu Türk tebabeti hakkında nurlandırmak 
ve ayni zamanda mecmuasile neşredilmek üzere — not halinde vermiştir. 
Doktor şimdi bu notları derleyip toplayarak basılabilir bir hale getirmiş, 
bu suretle hem mesleğine ve Türk kültürüne , dolayısile ilim alemine 
hemde arkadaşı Cevdete bir hizmet etmiştir.

C. Siyakat yazısı ve rakamları başlığını taşıyan yazı da yine 
Doktor Süheyil ünverin hımmetile basılabilir bir hale getirilmiştir. Yalnız 
Türk kültürü değil bütün ilim alemi bu hususta Cevdet’den 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 kiî Her nekadar bu 
şekilde bile böyle bir yazının neşri bilhassa çok kıymetli vesikaları ve bu 
işe ait bibyografyayı ihtiva etmek itibarile • faideden hali değilse de 
verilen izahat doyurucu değildir.

Evvelâ siyakatin tarihi karanlık bırakılmış, işin içine girilememiş, 
yazının başlangıcı bulunamamış ve gösterilememiş, hatta siyakatin lügat 
manası bile anlatılmamıştır.
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İslâm dünyasında 1300 senedenberi icad edilen bütün yazıların adları 

azçok gördükleri hizmetlere ve tarihlerine delalet ettikleri; meselâ talik, 
divani, rihani... hangi türlü yazılara denildiği, nerede, ne zaman ve hangi 
şahıs veya millet tarafından icad edilmiş olduğu azçok bilindiği halde 
uz n müddet memurlara ve onların da havasına inhisar ettirilerek gizli 
tutulmuş olan siyakat yazısı bukadarcık olsun malûmattan mahrum kalmış
tır. Acaba bunun sebebi veya sebepleri nelerdir?

İslâm devletlerinin ilk teşekküllerinde bilhassa Emeviler zamanında 

Süriyede maliye işlerinde rumların kullanıldığını ve maliye kayıtlarının 
Rumca yazıldığını biliyoruz. Ayni zamanda Mısırda da bu işin kıpt 
denilen yerli ahaliye yaptırıldığı ve eski Mısır dil ve yazısının maliye kayıt
larında kullanıldığını öğreniyoruz. Arap dili ve yazısı zamanla tekemmül 
edince rumca ve kıbticenin yerine geçtiğini de kitaplarde okuyoruz. 
Hatta Cevdet bile bu yazısında diyor ki :

«Kıbtiler Mısırda hesap ve malî işlerle meşgul olurlardı. Arap yazısı
na benzer bir yazı ile kayıt tutarlardı, bunu zamanla Arap yazısına 
yakın bir şekilde değiştirmişlerdir. Arap yazısı XII inci miladı asırda 
başlar . »

Acaba Süriyede Emevilerin kullandıkları siyakat yazısı da Rum 
yazısından bozma olmasın! Tetkike değer bir mevzudur.

Yahut siyakat yazısı çivi , hiyeroğlif veya hiyeratik yazılarile Finikeli- 
lerin bu yazılardan çıkarıp şarka ve garbe yaymış oldukları yazılardan 
biri midir? Bizde hazinei evrakın teşekkülü ve tarihî evrakın tetkikine 
başlanması dolayısiledır 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 keşfedilme
miş meçhul bir yazı, anlaşılamamış ve okunamamış eski bir dil hemen 
kalmamış gibidir.

Cevdetjsiyakat hakkında uzun birşey yazaman ış olmakla beraber oldukça 
mebzul vesikalar bırakmış ve ma'hazler haber vermiştir.Sayısı yirmiyi geçen 
bu me’hazlar risalede gösterilmiştir. Bu kitabın 522 inci sahifasında Doktor 
Feridun Nafizin yazısındaki^ “1933 yılında siyakat yazısı üstüne teteblü yapı
yordu Iranşehir Kâzım zadenin küçük risalesine tam 18 R M (9 1 ürk lirası) 
vermişti» Sözünden hem siyakat hakkında böyle bir eser olduğunu hem 
de Cevdetin bu eseri getirtmiş bulunduğunu öğreniyor isek de Cevdetin 
me’hazlar arasında bunu göstermemiş olduğuna bakılırsa bu yazıyı daha 
evvel yazmış olacaktır. Her halde Kâzım zadenin risalesi de tetkike 
değer bir me’haz olmak lâzımgelir.

Ç. Dördüncü yazı İstanbul Üniversitesi ordinaryüs profesörlerinden 
Doktor Reşit Rahmetinindir, kitabın 106 — 127 inci sahifalarında bahsi 
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geçen ve Cevdetin sokak çocuklarının elinden beş kuruşa satın alıp 
Başvekil İsmet İnönüne göndermiş olduğu vesikaya göre yazılmıştır. Bu 
dünyada eşi az bulunan Uygur alfabelerinden birisi olduğu için genç 
alimimiz Reşit Rahmeti bonunla çok yakından alâkadar olmuş ve bu 
etüdü yapmıştır. Etüdün ilmi kıymeti ve ehemmiyeti hakkında söz söyle
mek benim için çizmeden yukarı çıkmaktır. Yalnız bu vesile ile şunu 
hatırlatmak isterim ki I kese kâğıdı yapılmak üzere okkası üç kuruş onpara 
gibi gülünç bir bedelle İstanbul Maliye memurları tarafından “nef’i 
hazine kasdile!» 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 Cevdetin — 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 mikdarını geri gönderdiler. Fakat ötekilerinin de herhalde kıymetini 
anlayarak sakladılar. Geçenlerde Açık sözde Bulgar gazetelerinden naklen 
fotoğrafi görülen bir vesika ■ ki Bulgar ihtilâlinde Sofyada kur.ulan fevka
lâde mahkemenin zabıtnamesiydi - dan anlıyoruz ki Bulgarlar bu vesikaları 
imha etmemişlerdir ve günün birinde ilim aleminin istifadesine çıkaracak
ları da şüphesizdir. Çünkü bunlar yâlnız Türklerin değil medeniyet 
aleminin malıdır. İşte ilim alemine bunu da kazandıran M. Cevdetdir. 
Ruhu bu vesile ile de şadolsun.

D. Doktor Süheyil ünver Cevdetin bırakmış olduğu vesikaleri vak
tin darlığı hasebile şöylece üstün körü gözden geçirerek alelâcele seç
miş olduğu bazı parçaların fotoğraflarının bu kısımda neşrini münasip 
görmüştür. Bunlar arasında İlmiye salnamesinde fetvaları ve imzaları 
bulunmadığından bahsolunan bir kısım Şehislamların imzalari ve yazılarile 
yine şimdiye kadar bulunamamış ve görülememiş olduğu söylenen Fatih
ten evvelki Osmanh Padişah ve Şehzadelerine ait bir kısım imza ve 
turların herhalde büyük kıymeti olduğunda şüphe yoktur.

E. Bütün bunların sonuna da Cevdetin 341 inci sahifada bahsi geçen 
«Tarihî sözlük» adındaki eserinin basılmış olan altı formasını da ekliyoruz, 
bu yarım eserin formalarının ötede beride metruk kalacağına Cevdetin 
adına çıkan bir kitapla birlikte neşrini faideli gördük. Bu eserin 142-203 üncü 
sahifalarında Cevdetin notlarından toplanıp neşredilmiş olan tarihî tabir
ler ve kelimelerle bu altı formada geçen maddelerin birlikte okunması 
hayli faide temin edecektir sanırız.

îşte Cevdetin kalan not ve vesikalarının da ileride bu şekilde olsun 
tertip ve neşrine himmet edilmesini Türk alim ve mütefekkirlerinden rica 
ile söze nihayet veriyorum. O. E



îbni Haldun
Tarihi mukaddemesi

Aristo ve İran hükemasının 
talimine muhtaç olmadan 
bu hakikatlere muttali ol
dum.

(Îbni Haldun)

§

Bilinmesi lâzım olan 
şudur :

îbni Haldunmu zamanı
mızdan beş yüz sene ileri
dedir, yoksa siyasî hu
kuk profesörlerimiz mi beş 
yüz sene geridedir?

( Gombloviç)

1 — îbni Haldunun 
proğramile bugünkü iç
timaiyat programlarının 
mukayesesi • Tarih ted
risinde usul - Tarih 
felsefesi.

2 — Mukaddeme ve 
metninden tercümeler.

3 — Aslî vesikalar
4 — Lûgatça

Y azan
M. Cevdet

1934

Ben yalnız öğüst Kont 
dan evvel değil, İtalyanla
rın Avrupada ilk içtimai
yatçı diye zorla tanıtmağa 
çalıştıkları Viko dan da 
evvel bir dindar müslüma- 
nın sakin bir dimağ ile İç
timaî hadiseleri tetkik ede
rek derin fikirler ortaya 
koyduğunu göstermek iste
dim. îbni Haldunun eseri 
bizim bugün Sosyoloji de
diğimiz şeydir.

(Gombloviç)

1 --  Başlangıç: İbni Haldunun altıyüz yıl evvel açtığı çığır
ve yeni içtimaiyat ilmi - Profesör Gombloviç ve îbni Haldun • Viko, 
Monteskiyö, Herder, Hegel, Öğüst Kont, Darvin, Marks nazariyeleri ve 

îbni Haldunun mesleği • Durkhayem ve îbni Haldun.

Lise talebesine
Bu kitap, Hicrî 732 de doğan Tunuslu büyük Müverrih îbni Haldunun 

altı yüzüncü yıl dönmü vesilesile 1332 de Muallim Mektebinde verilen 
konferansın bir kaç misli tafsilidir. Maarif Vekâleti Celilesinin emrile 
sizin için yazılmıştır.

îbni Haldun tarihi en aşağı beşeryüz sayfalık 7 ciltdir ki dört bin 
sayfaya yakındır, Arapçadır. Mukaddemesi, birinci cildi teşkil eder. 190 

39 
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yıl kadar evvel Pirizade Sahip Efendi tarafından ilaveler yapılmak suretile 
Türkçeye çevrilmiştir. Büyük hacimde altıyüz sahifeyi geçmektedir. Mısırda 
tabedilmiştir. Fakat tercüme, aslında olmıyan bir çok tumturaklı ifadelerle 
haşeviyatı havidir. Zincirleme üslûpladır (Kamus) a bakmadıkça pek çok 
satırlarla tabirleri anhyamazsınız.

Tercüme edilmiş olması yine teşekküre lâyiktır. Fakat tercüme çok 
tetkike muhtaçtır. Biz tercüme ettiğimiz parçaları mümkün olan yerlerde 
aynen tercüme ettik. Soğuk düşen yerlerde mealini yazdık. İbni Haldunun 
söylemediği ve söylemek istemediği şeyleri tercümeye sokmamağa çalış
tık. Tercüme, bir elbisenin astarıdır. Ne de olsa yüzü değildir. İktidar 
varsa aslından okumaktır.

Sahip Efendi, mukaddemenin ancak beş kısmını tercüme eylemiştir. 
Altıncı kısmını bir çok haşiyelerle beraber meşhur müverrih Cevdet paşa 
[lûgatça kısmına bakınız] tercüme ve ayrıca neşreylemiştir.

§ İbni Haldun mukaddemesi tarih ve sosyolociyanın esaslarını gösterir 
yani milletlerle devletlerin hayatına hakim ihtiyaçları, sınıfların münase
betlerini ve İçtimaî tahavvüllerin kanunlarını anlatır.

Ehemmiyeti pek büyüktür. İkinci ve diğer ciltler, umumî tarihtir. 
Türkiyede ilk meskûkât kolleksiyonu yapan ve sonraları Maarif Nazırı 
olan Subhi paşa [Lugatçaya bakınız], Mısırda iken meşhur Mehmet Ali 
paşanın emrile ikinci cildi tercümeye başlamışsa da araya gaileler girmiş 
ve çok sonra İstanbulda kısmen tercüme ve neşreylemiştir. İbni Haldunun 
eserinde yabancı kavimlerin tarihine küçük bir hisse verilmiş ve en çok 
Arap, Fars, Türk ve Berber devletlerinin tarihleri tafsil edilmiştir. Müellifin 
Fas, Berber ve Endüls ahvaline dair tetebbuatı çok kıymetlidir. Çünkü ma
hallî ve şahsî tetkikleri de havidir.

Müellif, Timurlenk ile Şamda görüşmüştür. Timur kendisini çok 
beğenmiş ve Semerkanda götürmek istemiştir. Fakat İbni Haldun, hü
kümdarların yanında geçirilen hayatın bir azap olduğunu ve rakipler 
yüzünden bir felâkete uğramak ihtimalini emsalde bildiğinden gitmemiştir.

§ İbni Haldun, Hicrî 732 de Tunusta doğmuştur. 753 ilâ 784 arasında 
Tunusta, Faşta otuz yıl kadar mühim idare işlerinde ve nihayet Reisül- 
kütaphkta | Lugatçiya bakınız] bulunarak fermanlar ve hükümdarlara 
mektuplar yazmağa memur olmuştur. Mısırda Türk hükümetini müteakip 
tahta geçen ve Türk yetiştirmelerinden olan meşhur sultan Berkuk 
[lûgatçaya bakınız] zamanında 784 de İbni Haldun Mısıra gelerek çok ikram 
görmüştür. Alenî dersler vermiş ve kadılıktada bulunmuştur. 808 de orada 
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vefat eylemiştir. Hayatında siyasî vazifede yapmış, 764 de Endülse gide
rek Kaştala Kralına elçilikle gönderilmiştir.

Kıral, faziletine meftun olmuş Eşbiliye de ecdadına ait olup hıristi- 
yanlar tarafından gaspedilen emlâkini vererek yanında kalmasını rica 
etmişse de koca adam, kabul etmemiştir. Bir aralık memuriyetten bıka
rak çekilmiştir. Dört sene mütalâa ile vakit geçirerek meşhur mukad
deme ve tarihini yazmış ve şarka seyahatinde tashih ve ikmal eylemiştir.

§ İbni Haldun mukaddemesinin büyük kıymeti, haricî müşahedelerle 
İçtimaî vak’aları ihtiva etmesi, mukayeselerle tenkide ehemmiyet vermesi, 
hurafeleri toptan reddetmesi, hele İçtimaî hâdiseleri tabiî kanunlara irca 
eylemesidir.

İbni Haldundan evvel, tarih, yalnız haberlerden mürekkep idi. İçtimaî 
sebeplerin zikri âdet değildi. Tarih, askerî vak’alarla dolu olup medenî 
teşkilât ve İçtimaî sınıfların tetkiki, hele iktisadın cemiyette tesiratı ha
tıra gelmemişti. İbni haldun, misalleri tabiat ve vak’alardan çıkarmıştır 
gözlerini hep maziye dikmeyip yeni ve mahallî vak’aları da tespit 
eylemiştir.

Bilirsiniz ki fikirlerini ezberlenmiş bir düsturdan almayıpta hariçteki 
misallere bakarak terkip ve tertip eylemeğe İstikra indliction usulü der
ler. Garbın yeni ilimlerini bu usul doğurmuştur. Halbuki Skolâstik usule 
yani muayyen bir kitabın, muayyen bir üstadın sözlerini senet sayarak 
muhakeme yürütmek ve zihnini harice değil hancı zihnine oydurmak 
âdetine esir olanlara bu istikra usulü çok tuhaf, çok yorucu ve çok güç 
gelir.

İbni Haldunun istikra ile yani hayat ve tabiattan çıkardığı fikirlerini 
garbın yeni âlimlerinin mütalâarile karşılaştırınca hayran kalacak ve söz
lerini beş asır evvelin değil bugünün sözleri sanacaksınız. Gürüşlerini 
beş asır sonra bile doğru diye kabul ettirmek ne büyük dehadır. Öyle 
olmasaydı profesör Gomloviç gibi bir alim İbni Haldun bizi beşyüz 
sene geride bırakmıştır dermiydi?

Bu büyük adam, kabileler arasında gezmiş; Mağrıp, Endülüs, Mısır 
ve Süriyeyi görmüş; halk şiirlerini, halk sihirlerini, halk musikisini ve 
muhtelif milletlerde kıyafetler, sikkeler, İçtimaî teşkilât ve âdetleri 
tetkik ile bir medeniyet tarihi yazmıştır ki mukaddemesi bundan ibarettir.

ibni Haldun, mukaddemesinin başında eski ve yeni tarihçilerin mahi
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yetini, tarih yazışının şekillerini, müverrihlerin hatalarını ve kendisinin nasıl 
bir yeni usul tuttuğunu ve içtimaiyat ilmini nasıl kurduğunu anlatmakta
dır. Tercemesini şimdi göreceksiniz.

Açtığı yolun bugünkü istikra ve müşahede yolu olduğunu da hem 
Gomiloviç gibi yüksek bir âlimden dinliyecek hem de Dorkhaymın ders
lerde yapacağımız mukayeseden âşikâre öğreneceksiniz. Tercememizde 
aslı bozmamağa çok çalıştık. Zira müellif, bu dibaceyi Secyli [1] yazmıştır, 
halli, hayli güçtür.

§ Arapça mukaddemesinin üçüncü sahifesinde diyor ki:
«Tarih, bütün milletlerde tedavül eden ilimlerdendir, hem şehirliler, 

hem göçebeler tarihi severler. Hükümdarlar da, halkta tarih öğrenmek 
isterler. Alimlerde, cahillerde tarihî şeyleri anlamağa harisdirler.

Tarih, devletlerle asırların haberlerinden ibarettir, sözlerden, misaller
den dokunmuştur.

Bunları meclislerde lezzetle dinlerler. Tarih bize hilkatin şe’niyetini 
gösterir. İnkılapların keyfiyetini tanıtır. Hükümetlerin nasıl genişlediğini, 
milletlerin yeri nasıl imar eylediklerini, sonunda nasıl battıklarını anlatır. 
Fakat tarihin bir de iç yüzü vardırki tahkikattan ibarettir. Yani dünyada 
olup biten hâdisatın illetlerini inceden inceye aramak, vak’aların sebep
lerini derinden derine bilmektir. Bunun içindir ki tarih, hikmet [ yani 
felsefe ] [2] ilimlerinden sayılmağa lâyıktır.

İleri gelen İslâm tarihçileri günlerin haberlerini topladılar, yazdılar, 
kitaplara geçirdiler, fakat tufeyli tarihçiler, tarihe batıl şeyler karıştırdılar 
istedikleri şeyleri uydurdular, kitaplara zayıf rivayetler soktular. Onlar
dan sonra kitap yazanlarda bu çığırı tuttular. Bütün işittiklerini yazdılar. 
Vakayi ve ahvalin sebeplerini düşünmediler, tarihlere geçen saçmaları 
reddetmediler.

[ Bu adamlarda ] tahkik meyli azdır. Basiret gözü çok defa zayıftır. 
Haberlerin yanlışları çoktur. Zaten tahkika gitmeyerek taklide sapmak 
insanların tabiatında kökleşmiştir.

ilimler üzerinde tufeyli yaşamak, uzun bir itiyattır. Lâkin hakkın sal
tanatına dayanılmaz. Batılların şeytanları, fikrin şimşeklerde defedilir.

— Nakilciler, nakilden ve sayfa doldurmaktan başka bir şey yapmaz
lar. Fakat basiret, tenkid eder, sahihi batıldan seçer, hakikati ışığa 
çıkarır.

[1] Lu^atçeye bakınız.
[2] [ ] işaretleri daima miitercemindir. M. Cevdet.
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Hülâsa tarihçiler, bir çok kitaplar tedvin ettiler, milletlerle hükümet
lerin tarihlerini topladılar amma emniyet edilecek tarihçiler azdır. Bonlar 
parmakların sayısını geçmezler.

Ibni İshak, Taberi, Ibnilkelbi, Vakıdî, Seyf bini Umerel’esedi, mes- 
udî ve diğer meşhur zatler gibi, [Luğatçeye bakınız],

Mes’udî ile Vakıdînin kitaplarında bazı tenkid edilecek şeyler vardır 
ki ehli arasında meşhurdur. Bununla beraber bütün müverrihler, onların 
rivayetlerini kabul etmişler ve tasnif hususunda onların yoluna gitmiş
lerdir.

Görücü bir münekkit, bunların nakliyatındaki sağlam veya çürük cihetleri 
bulmak için mikyasa maliktir. Zira medeniyetin tabiî halleri vardır, haberler 
ve rivayetler bu tabiî hadiselere irca ve tevfik edilerek muhakeme olunur.

—Mezkûr müverrihlerin tarihleri ekseriyetle umumîdir. İki devletin [Eme- 
vilerle Abbasiler] memleketlerine dairdir. Bunlardan Mesudî ve Mesudî- 
nin yolunu tutanlar, islâmdan evvelki milletlerle devletleri de yazmışlardır. 
Fakat bunlardan sonra gelenler umumî tarih yazmaktan vazgeçerek hususî 
tarihe geçmişler ve yalnız asırlarile devlet ve memleketlerinin vekayi 
ve haberlerini kaydeylemişlerdir. Endülüs ve Endülüsteki Emeviye mü
verrihi Ebu Hayyan gibi [lügatçeye bakınız], Efrikiye ve kayravan hükü
metlerinin müverrihi tbn-el-Reşik gibi.

Bunlardan sonra gelen tarihçiler hep taklitçilerdir, akılları donuk 
adamlardır,

Bunlar, milletlerle devletlerin ahval ve adetlerinde zamanın yaptığı 
değişikliklerden gafildirler. Evvelki asırların vekayile devletlerin ahvalini 
maddelerinden tecrit edilmiş kalıplar gibi kaydederler. Onlar o hava
distir ki asılları kurcalanmamıştır, bu haberler, o nevi haberlerdir ki cins
lerine iyi bakılmamıştır fiilleri [mümeyyiz vasıfları] tetkik edilmemiştir. 
Taklitçiler, ortada dolaşan haberlere uyarak onları aynile tekrar ederler. 
Fakat zamanlarında zuhur eden yeni hükümetlerin ahvalinden gafildirler, 
yazdıkları, yeni milletlerin ahvalini tasvirden acizdirler.

Bu taklitçi müverrihler, bir devleti zikre girişirlerse haberleri bir dizi
ye sıralamaktan başka birşey yapmıyorlar. Nakil ve rivayetleri mevhum
da olsa, doğruda olsa muhafaza ediyorlar, o devletin ilk halini tetkik 
etmiyorlar, nihayet doğup batışının illetini yazmıyorlar.

Onun içindir ki bu kitaplara bakan, devletlerin başlangıçtaki ahvalini
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öğrenmek, Devletlerin birbirini tazyik ve takip eylemeleri esbabını teftiş 
ve tetkik eylemek, hükümetler arasındaki mübayenet ve müşabehetlere 
dair kanaat verecek maddeler aramak ihtiyacında kalır. Biz mukaddemede 
bütün bu meseleleri yazdık.

Bunlardan sonra gelen diğer tarihçiler, ihtisarda ifrata gittiler. Hü
kümdarların adlarını, neseplerde vakıalardan kopararak, ayırarak yazdılar. 
Hükümdar adları üzerine saltanat müddetini ince harflerle yazdılar, (ibni 
Rüşeyk) (Mizanül amel) inde böyle yapmıştır. Bu çığırda yürüyenlerin söz
lerine ve nakillerine itibar edilmez. Çünkü bunlar, tarihin faidelerini ihmal 
etmişlerdir, müverrihlerce tanınmış olan yolları bozmuşlardır.

Ben bu tarihçiler zümresinin kitaplarını okudum.
Dünü ve bugünü tetkik ettim. Vicdandan gaflet perdesini kaldırdım. 

İlmen bir müflis iken kendiliğimden bir tasnif yaptım, bir tarih kitabı 
yazdım. Yeni türeyen hükümetlerin ahvalini tafsil ettim. Hükümet ve 
medeniyetin menşelerini illet ve sebeplerde tanıttım. Beyanatımı bu asır
larda mağribi imar ederek şehirleri dolduran kavimlerin uzun ve kısa 
sürmüş hükümetlerde seleflerinin vukuatı üzerine bina ettim. Bu iki ka
vim: Arap ve Berberlerdir. Eserimi tehzip ettim. Ulema ve havassın ' 
zihniyetine yaklaştırdım, tertip ve taksiminde garip bir meslek tuttum.

Mevcul usuller arasında (Beynel menahi) acaip bir' mezhep [yeni bir 
metot] icat ettim.

Yeni bir yol açtım ve üslup uydurdum [1].
Kitabımda medeniyetin tahavvülâtını şerh ve insan cemiyetine arız 

olan değişiklikleri illet ve esbabile beraber anlattım. ........ bu sa
yede evvelce geçmiş zamanlarla kavimlerin ahvaline vakıf olacağın sen
den sonra ne olacağını da anlarsın.

— Eserimi bir başlangıç ile üç bölük üzerine tertip ettim. Başlangıç — 
tarihin şerefi, müverrihlerin mezhep ve meslekleri, tarihçilerin yanlışları 
beyanındadır. Birinci bölük — medeniyete ve onun şerait ve ahvaline dairdirki 
hükümetlerin teşekkülü, milletlerde maişet ve kazanç usulleri, sanatlar 
ve ilimlerin inkişafı ve bunların illet ve esbabı hakkındadır. [Meşhur 
mukaddeme işte bu birinci kısımdan ibaret olup beş yüz sahifeyi geçer].

İkinci bölük — Arap kabilelerinin baştan bugüne kadar şecerelerde

[1] Usul icat etmek, üslup uydurmak bir delilik ve hoppalık eseri değil, mevcut 
usullerle hakikatin keşi ve izah edilemediğini görerek tarihi bütbn bütün yeni esaslar 
üzerine kurmak iştiyakından dogmadır.

M. Cevdet



Arap hükümetlerinin ve muasırları olan devletlerin vukuat ve ahvaline 
dairdir: Nıbtiler Süryaniler, İraniler, Israililer, Kıbtiler (Mısırlılar), Yu
nanlılar, Romalılar.

Üçüncü bölük — Berberiler ve etbaına dair haberlerle magripteki 
hükümetlerine dairdir.

Fakat sonra şarka seyahat ettim [784 senesinde Mısıra gelmiş, sonra 
Süriye ve hicazı gezmiştir.] Şark ahval ve asarına vakıf olmak için gez
dim. Acem [lügatçeye bakınız, şimdiden söyliyelim ki bu tabir, Araptan 
gayri bütün milletleri gösterir. Garp Türklerince Acem, yalnız İranlılar 
ve İranlı Türkler demektir. Telâkkide büyük fark var] ve Türk devletle
rinin memleketlerine dair bilmediğim nice malûmata yakın hasıl ettim. 
I çüncü kitaba Acem ve Türk devletlerine dair haberler dercettim ve 
noksanımı tamamladım. Berberilerle muasırlarına dair olan bahislere Acem 
ve Türk hükümetleri haberlerini zeylen yazdım kitabıma ('^’ö'y? J 

adını kodum.
§ Mukaddemenin 7inci sahifesindeki Başlangıçta şöyle yazıyor: Bil ki 

tarih, kıymetli bir ilimdir. Çünkü bize geçmiş milletlerin ahval ve ahlâ
kını, peygamberlerin siyretini, hükümdarları ve siyasetlerini bildirir.

Tarih, müteaddit me’hazlara ve mütenevvi ilimlere [1] muhtaç olduğu 
gibi sahibini hakikate götürecek ve yanlışlardan koruyacak bir «iyi gö
rüş» e ve sabır ve sebata da muhtaçtır. Zira haberlerde yalnız nakil ve 
rivayete bel bağlanırsa ve milletlerin adetlerde siyaset kaideleri, hayatın 
tabiat ve şeraitile İçtimaî ahval (mikyas) ittihaz edilmezse ve gözden gaip 
şeyler, görülen hakikatlerle ve halihazır mazi ile mukayese olunmazsa 
yanlışlıklardan kurtulunamaz, ayak kayar, hakikat yolundan sapılmış 
olur.

Nasıl ki müverrihlerin, müfessirlerin, ri vayetçilerin vakaları anlatırken 
çok defa yanıldıkları vakidir. Çünkü onlar doğru, yanlış yalnız nakle 
itimat etmişlerdir. Vakaları usullerine [yani tabiat şeraatine] arz ve irca 
etmemişler, emsallerde mukayese eylememişlerdir. Vakaları hikmet miya- 
rile ölçmemişlerdir. Hadiselerin tabayı ve şaraitine vakıf olmamışlar ve 
haberleri iyi muhakeme eylememişlerdir. Onun içindir ki hak yoldan 
şaşmışlar, vehim yollarına sapmışlardır. Bunlar, hususile (mal ve asker)

[1] Gerek mukaddemenin tahlilinde, gerek, (tarihte usul) faslında tarihe yardım 
eden bu ilimleri göreceğiz. M. Cevdet.
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mikdarlarını tayin ve tahrirde şaşır mışlardır. Bunlara dair hikâyeler yalan
dır. Böyle rivayetleri (usul ve kavait)e, [yani tenkit usullerine] arzetmelidir.»

[îbni Haldun müverrih Mes’udî ile diğerlerini bir çok misallerle tenkit 
ediyor. Yahudi, İran tarihlerde istişhad ediyor].

§ Sahifa 9 da yaziyor:
Asrımız adamlarının hepsi müslüman ve hiristiyan ordularından bah

sederken, yahut emval ve haraç mikdarını, sefihlerin masarifini, zenginlerin 
eşyasını kaydederken adetlerde mübaleğa ederler. Adet hududunu aşarlar 
İnsanı garabet ve hayrete sevketmek meyline uyarlar. Hdlbuki resmî 
dairelerin askerî kayıtları yoklanırsa, zenginlerin ahvali ve sefihlerin 
masrafları tetkik edilirse onların ondabiri görülmez. Bu hal, nefsin grabe- 
te düşkünlüğünden ileri geliyor. Bir münekkit zuhur edeceğinden gaflet 
neticesidir....»

§ Efendiler, bu gün dünyanın hiç bir yerinde bir müverrih, ve tarih 
hocası da tarihî haberlerle kitapları bu şekilden gayri şekilde tenkit 
etmez. Demek ki îbni Haldun zekası sayesinde tarihin hakikat esaslarıyle 
tenkit usullerini altı asır evvel kavramağa muvaffak olmuştur. İleride bu 
günkü alimlerin fikirlerile onun fikirlerini bir bir mukayese edeceğiz. 
O vakit daha iyi anlarsınız.

Profesör Gombloviç ve îbni Haldun
Gombloviç, Avusturyanm en seçilmiş mütefekkirlerindendir. Graç Üni

versitesinin siyasî ilimler müderrisiydi. Almanca pek kıymetli tetkikleri vardır.
Fransanın maruf içtimaiyatçısı Dorkhayemden evvel bir çok İçtimaî 

meseleleri bihakkın ışıklandırmıştır. Daha 1877 de (Devlet hukuku) nun 
felsefesi adındaki eserile tanınmıştır. 1879 da Avusturya ve Macaristanda 
milletler hukuku ve diller, 1881 de halk hükümeti ve sosyalizm, 1882 de 
idare dersleri ve hasseten Avusturya hukuku idaresi, 1885 de içtimaiyatın 
esasları 1889 da Aavusturyada devlet hukukuna methal, 1891 de Avus
turya devlet hukuku, 1892 de içtimaiyat ve siyasiyat, 1892 de içtimaiyat 
bakımından devlet mefhumu adlarındaki eserlerini yazmıştır.

Bu değerli alimin îbni Haldun mukaddemesinin ehemmiyet ve kıyme
tine ve Avrupa alimlerini beşyüz yıl geçtiğine dair pek mühim bir 
mütaleanamesi var ki Fransızcaya da terceme edilmiş olan ve 1900 senesi
ne yakın yazılmış bulunan İçtimaî görüşler Apercus sociolog<ques 
adındaki 225 sahifalık eserinin son 25 sahifasını işgal eder. O sahifa 
lardan size lâzım olan parçaları naklediyorum. Tamam okumak isterseniz 
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o esere bakınız ve zikredilen mühim şahsiyetler için de bu kitabımızın 
sonundaki lûğatça kısmına bakınız.

§ Gombiloviç diyor ki: içtimaiyat, ilimlerin en yenisi telâkki ediliyor 
ve nihayet Ögüst Konta kadar çıkarılıyor. Ögüst Kont bu ilmi (biyoloji) 
usulü üzere götürdü. Spenser, Şokle, Lilyenfelt, Vadal, Doğref, 
Vormes de içtimaiyatı bu usul üzere takip ettiler fakat (Bastiyan, Herm, 
Post, Löturno, lard, Güstavlöbon, ve Ratzen Hofer bilâkis, ırkî = etno“ 
lojik ve tarihî usul takip ettiler. Bu iki istikamet arasındaki muhalefet 
son zamanlarda bir çok içtimaiyat eserlerinin vücude gelmesine sebep 
olan münakaşaları uyandırmıştır..

Ne hayatî usul, ne de ırkî mülâhazalara dayanan Amerika içtimaiyat 
mezhebi, beni ikna edememiştir. Bence sosyoloji, İçtimaî unsurlar 
[zümreler] arasındaki münasebetlerle, tesir ve aksi tesirler ile izah edilir.

... İçtimaî inkişafın zenbereğini İçtimaî zümrelerin mütekabil tesirle
rinde sezen mütefekkirler her zaman mevcut idiler. Fiil ve İçtimaî tahav 
vülleri (zümreler arasındaki fiil ve tesirlerle) izah eden nazariye, yeni 
değildir. Bu nazariye, (içtimaiyat) adı altında zikredilmemiş ise de, geçmiş 
asırların mütefekkirlerince malûm idi. Sosyoloji eski bir şeyin yeni tabiri
dir. Bu ilim, o eski mütefekkirlerin hayat üzerinde düşünmelerinden 
has 1 oluyordu Ben bu keşfi, şimdiye kadar az tanınmış ve hukuku 
siyisiye müderrisleri tarafından bütün bütün ihmal edilmiş olan bir arap 
muharririnin yani İbni Haldunun «tarih ilmine methal» nam eseri içinde 
yaptım.

[Profesör Gombloviç İbni Haldunun mukaddimesini fransızcaya tercüme 
ile 18:7 de bastıran müsteşrik Döslan nın eserinden okumuştur: (Luğatçe 
cetveline bakınız). Gomiloviçin tetkiknamesinde geçen mühim müellifle
rin eserleri hakkında da kitabımızın sonundaki hecaî luğatçede izahat 
vardır. ]

Şu kadar söyleyelim ki Güstav Löbon’un milletlerin İçtimaî farklarını 
ve kemal ve za’fmı ırk meselesine bağlayan Ruhul’ekvam adındaki 
eserini Abdullah Cevdet Bey Türkçeye çevirmiştir. Bir çok içtimaiyalçı- 
lar ( Irk ) yoktur derler ve İçtimaî farklara muhit ve itiyatları sebep 
gösterirler. İbni Haldun ve Gombloviç gibi.

İbni Haldun mukaddimesi, coğrafî tafsiller, tarihî izahlar yanında 
kelimenin tam mânasile (İçtimaî) denilecek umumî mülâhazatı felsefiyeyı 
havidir. Bu mülâhazalar beşerî zümrelerin ve ırkların mütekabil müna
sebetleri nazariyesini şamildir. İbni Haldun, mülâhazalarını kuıa’nın 
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ayetlerile çerçevelemiştir. Ayetler, çerçevelerin süsleri hükmünde olup 
içinde Ibni Haldunun hayattan aldığı doğru fikirler vardır.

Doğruluk ve derinlik itibarile bu görüşler, yalnız bu zamanki Hıristiyan 
Avrupanın değil, sonraki asırların bile siyasî eserleri sırasına konabilir.

— İbni Haldun, kavimleri (yarı vahşiler, aşiretler, kabileler) diye üç 
nev’e ayırıyor. Yer yüzünde oturan kavimler arasındaki ihtilâfı muhiti 
tesirlerle izah ediyor. Eserinde muhit farklarına göre olan hayat nevilerini 
gösteriyor.

Ibni Haldunun sosyolojisi
§ Ibni Haldun, muhit müessirleri arasında birinci olarak (iklim)i zikre

diyor, anlatıyor ki [1] (Arapçası S. 69): şimalin soğuk iklimi, medenî 
inkişaflara müsait değildir., cenupta bilâkis ilme, san’ate, binalara, 
elbiselere, nebatî ve hayvani hayata taallûk eden her şey, muhit ile 
uygunluk gösterir. İnsanların bedenleri bile deri rengi vesair hassaları 
itibarile bu ahenge uygundur. Halbuki çok soğuk ve çok sıcak kıt’aların 
insanları kemalden uzaktırlar. Hiç bir medeniyete malik değildirler, kulü
belerde otururlar, gıdaları sefildir. Hayvan derisi giyerler, bazan buda 
bulunmaz; kanunları, peygamberleri yoktur....

İşte [bu kavimler arasındaki] Farklar, Ibni Halduna göre muhit ihtilâf
ları neticesidir. Yoksa bazı nessabların — Ethnoloğ dediği gibi 
neslin ihtilâfı neticesi değildir.

[S. 71, 72] — Ibni Haldun Ham, Sam, Yafes şecerelerine dair 
efsaneleri reddediyor; Ibni Haldun, Darvinden çok evvel gelmiş Darven- 
cidir... Zira o, bu tahalüfleri, muhtelif muhitlere intibaka atfediyor.

Keza kavimlerin inkişafı üzerinde coğrafî muhitin tesiri hakkındaki 
nazariyesi de aynen böyledir.

16 inci asırda Bodin ve 18 inci asırda Monteskiyö [2] tarafından 
kifayetsiz şekilde temsil edilmiş olan bu nazariye, en son olarak Frederik 
ratzel’in (siyasî coğrafya) sında en yeni ve son şeklini almıştır.

Ibni Haldun, kavimler arasındaki İçtimaî ve İktisadî ihtilâfları söyler
ken 18 inci asrın muharrirleri gibi hataya düşmüyor. Bu muharrirler 
tabiî insanın (hali tabiiini) yalnız vahşide görüşlerdi [3] İbni Haldun 
bunlara muhaliftir.

[1] Diğer sahifa altına yazılan haşiyeye bakınız.
[2] Profesörün İbni Haldun mukaddemesinin Fransızca tercümesinden çıkardığı kısa 

hülâsaları Arapça nüshasında hali aslisiyle ve tam olarak bulmak için, Mısırda basılan 
irapça mukaddemenin sahifalarını [ ] işaretli rakamlar ile gösterdim ve kitabın
şonunda vesikalar kısmında da ibareleri aynen dercettim. [ ] İşaretleri arasındaki
diğer yazılarda benimdir, İzah için konmuştur.

[3] Meselâ Rosonun nazariyesi böyledir. Kitabin sonunda hecai cetvele bakınız.
M. C.
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Zira bu telâkkiyi güdenler, medeniyetin inkişafı içinde (balık avı, 
kara avı, ekicilik safhalarını hemzaman = Simultanément yani beraberce 
değil, birbirlerini müteakip) sayarlar.

Şüphesiz İbni Haldunun görüşü, 18 inci asır muharrirlerinin zannına 
nisbaten daha çok doğrudur.

Bu fikir, çok nevi 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 içtimaiyatçılarından biri olan(Juliuslipert) 
İçtimaî inkişafın başlıca mahreki olarak (yaşama ihtiyaçlarını temin) kay- 
gusunu kabul ediyor. Eğer İbni Haldunu tanımış olsaydı şu sözlerini 
zikrederdi [Arapça S 101]; muhtelif kavimlerin ahval ve âdatında görülen 
fark, mayişetlerini tedarikteki tehalüften ileri gelir. İnsanlar, evvelâ en 
zaruriyi aramakla başlarlar, sonra gittikçe inceleşen ihtiyaçlarını [havayici 
kemaliye] tatmin ederler.

Ve Nihayet lüks [teref] i düşünürler. Muhtelif memleketlerde ihtiyaç
ları gidermenin muhtelif vasıtaları takip edilirse muhtelif insan nevilerinin 
vücude geldiği görülür, bir kısmı ekinci olmnştur, 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 olmaz. [1]
Daha sonra insanlar, hacetten fazla (Servet ve refah) kazanınca evler,

[1] İbni Haldunun bu miitaleası bir buçuk sene önce (28 ağustos 1935) çok yüksek 
bir mahfelde okumuş olduğum bir tezin şu satırların bana hatırlattı :

«Geçenlerde Arapça bir kitap okurken sık sık ye bakıyordum. Orada gözüme 
bir Akir (ismi fail) ve Akkâr jV Ï (mübaleğa ile ismi fail) kelimeleri ilişti. Bunların 
karşısında (ekinci, zari gibi. Cem’i ekere IjA gelir) İzahatını görünce kendi kendime 
acaba bu ve jK T kelimeleri Türkçedeki eker ^’kelimesinden bozma olmasın dedim 
ve araştırdım. Bir kaç arapça kamusa daha baktım, onları da Ahterinin sözlerini teyit 
ediyorlar gördüm. Acaba yanılıyormıyım diye düşündüm. Niçin yanılayım? Dilimizde 
okur, yazar deriz bununla okuyanı, yazanı kasdederiz. Yani bu kelimeleri müzari 
değil ismi fail yerinde kullanırız. Bunun gibi eker, biçer deriz, Bundan da eken, biçen 
yahut ekici, biçici manasına anlarız. Şu halde ekerle, eken ve ekici yahut ekinci bir 
manaya olmak lâzımgelir.

Bu benzeyişi eski dünyanın en büyük dillerinden Yunanca ve Lâtincede de bulabi
liriz. Lâtincede ager tarla demektir. Almancada çiftçiye akerbav denilmektedir. Fransız 
diksiyonerinde görülen zıraate müteallik bütün kelimeler bundan gelir. Yumcapa agros 
tarla demektir. Toprak ölçüsüne acre denilmesi de bunlara aykırı değildir.
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saraylar inşasına, şehirler tesisine koyulurlar. Ve daha sonra da kendilerini 
(Lüks) iptilâsına bırakırlar. Bu hal ise yeni bir nevi insanın menşeidir: 
şehirliler.

Şehirlilerin bir kısmı gıdalar ihzar ederler. Bir kısmı ticarete koyulur
lar, bu işler kendilerini gittikçe zenginleştirir. Şehirliler bu suretledir ki 
refah itibarile çiftçi ve çobanı geçer; fakat şehir hayatı da kırda yaşayış 
gibi tabiidir.»

Demek ki Ibni Haldun, İçtimaî inkişafın âmili olarak muhtelif insan 
nevilerini kabul ediyor. İnsan nevileri ise onların İktisadî, İçtimaî, coğrafî. 
Muhitlere intibakından husule geliyor:

Çiftçi, çobâtı, şehirli. İşte mütekabil münasebetleri, devlet kurduran 
unsurlar. Bu münasebetler, siyasî teşkilâtın sonraki mukadderatını 
tayin eder.

§ Muhtelif İçtimaî unsurların en mühimmi aşiret\erd\r. Çünkü devletin 
hakikî müessisi onlardır.

Ibni Haldun diyor ki: [Arapça mukaddeme, S. 105] : Şehirliler, aşi
retleri vahşi hayvanlar gibi telâkki ederler, Araplar, Berberler, Kürtler 
Türkmenler, Türkler gibi.

Şimdi sözümü toplayayım: Dünyanın en eski ana dillerinden Yunanca, Lâtince 
ve Arapçada hemen hemen ayni manayı taşıyan ve yukarıda gösterilen kelimelerde 
müşterek birer âg ve ek kökü görüliyor. 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 tetkik neticesinde anlamak mümkün olacak. Bunu alimlermiz 
yapa dursunlar. Fakat Türkçede ekmek masdarile ekin, ekinlik ve ekinci gibi o masdar- 
dan çıkma kelimeler gözönüne getirilerek bu kelime başka dillere bilhassa Arapçaya 
Türkçeden geçmiştir diyemezmiyiz? Tarih Mezotopamyada Nıbıt denilen bir kavmin 
yaşadığını haber verir ve bu kavmin ziraatta çok ileri gittiğini söyler. Hatta ilim 
adamları İstanbul kütüphanelerinde adında büyük bir eserin mevcudiyetinden
bahsederler. Bu kavmin türklerle münasebeti nedir? Acaba onlarmı türklerden zıraati 
öğrendilerde adile beraber Araplara, Yunanlılara ve Romalılara öğrettiler? Yoksa 
doğrudan doğruya Araplarmı Türklere ilk tesadüf ettikleri Mezopotamyada onlardan 
ekip biçmeyi yani zıraati öğrendiler? Bunlar hep araştırılacak ve üzerinde durulacak 
meselelerdir. Vakti ve bilgisi olanlar bu mevzu etrafında makaleler, risaleler değil bir 
cilt kitap yazabibrler.

Eğer dilcilermiz, tarihçilermiz, hatta zıraatçilermiz bu mevzu üzerinde biraz 
yorularak yapacakları tarihî ve lisanî tetkiklerle bu satırlarda müdafaa edilen tezi İlmî 
bir surette teyit ve takviye ederlerse— ki onlardan bu beklenir —tarihin en eski millet- 
letlerden saydığı Yunanlılara da, Romalılara da ve Araplarada ekip biçmeyi onlardan 
daha eski bir millet olan Türkler öğretmişler demeğe hak kazanmış olmaz mıyız?

Yemek ihtiyacı insanlarla birlikte doğduğunu ve yemek hususunda en lüzumla
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Şehir hayatı, insana aşiret hayatındaki halden bambaşka bir şekil 
verir. Sulh ve refah içinde yaşayan şehirliler, zevklerine düşkün olurlar. 
Emniyetlerinin teminini hükümet adamlarına bırakırlar. Huzur içinde ya
şarlar. Komşu milletlere tecavüzü düşünmezler. Gailelerden uzaktırlar. 
Silâh kullanma adetini terketmişlerdir. Çocuklarını da ona alıştırmazlar [1]»

İşte İbn iHaldunun içtimai ırklar, zümreler ve sınıfların tehalüflerini dai
ma ve her yerde iştikak ettirdiği hayat nevileri böyledir. O derki «İtiyat, 
istidat doğurur. İtiyat, evvelki hali tadil eden, ikinci bir tabiattır.»

İbni Haldun, [arapça S.108 — 109] insnnları zümre şeklinde, muay
yen cemaat halinde tutan amiller arasına (nesep) yani kandaşlıkı soku
yor. İnsanların yüreğinde, yer yüzünde bulunmağa başladıkları zamandan- 
beri (kan) akrabalığı duygusu yaşamıştır. Kandan sonra kuvvetli olan 
amil, (içtimaîmuhit)dır. Yani içtimai bir zümre taraftarlarını birleştiren 
bağdır.

İçtimaî muhit, neslî iştirakten daha kuvvetlidir. Uzun zamanlar, içti
mai rabıta, neslin mühim rabıtasından ziyade kuvvet kazanır... Araplar, 
bereketli topraklara yerleştikten sonra yerli ahali ile karıştılar. Neticede 
kan ve ırk karışması dolayısiledir ki göçebelerin farklanda kan ve vera
set bağlarına göre değil, oturdukları yerlere yani vatanlara göre tayin 
ediliyordu.

gıdanın da buğday olduğunu düşünürsek zıraatin de insanlık kadar eskiliğini tereddütsüz 
kabul ederiz. Bu takdirde zıraatin de diğer bir çok şeyler gibi ilk önce Türkler 
tarafından keşif ve tatbik edilmiş bulunduğu ve netice olarak da - diğer bir çok 
misaller ve deliller gibi - Türklerin de en eski bir millet olduğu meydana çıkmaz mı ?»

Bu tezi okuduktan 16 ay sonra 7 kânunusani 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 hiç bir yerinde bu medeniyet yokken Türkler 
Orta Asyada ziraat hayatı yaşıyorlardı. Arpa, buğday ekip biçiyorlar, bunları öğütüp 
un balina getiriyorlar ve ekmek yapıyorlardı. Bu hakikati Orta Asya hafriyatının en 
derin tabakalarında yanık Arpa ve buğday taneleri bulunmasile anlıyoruz. Daha 
sonra bu ziraat usulleri muhaceretlerle dünyanın mühtelif yerlerine ve Avrupaya götü
rülmüştür. O halde insaniyete ateşten sonra ekmeğini veren de Türkler olmuştur »

[ Pumpelly exploration in Türkistan. Washigton Sahifa: 37 — 62 1908 ]
İşte görülüyor ki benim sezdiğim ve hads suretile anladığım tarihî hadiseyi tetkik 

ve tesbit edenler olmuştur. Kimbilir daha neler söylenmiştir? Bunları araştırıp Türk 
gençlerinin önüne dökmek ve Türk medeniyetinin medenivetlerin anası olduğunu onlara 
- velevki böyle bir kelime yüzünden olsun - anlatmak tarihçi ve dilcilerinize düşen en 
büyük bir borçtur. [O. E. ]

[1] Arapçasında şehirliler, kadınlaşmalardır diye de kayıt vardır. M. Cevdet
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§ İbni Haldunun bu fikrinin medeniyet tarihi ile derin alâkası vardır. 
Medeniyet tarihi, kavimlerin hayatında bu hadisenin sübutunu kabul edi
yor. Yani muayyen bir inkişaf derecesinden itibaren ırkî isimlerin (millî 
ve arzı) nişanelere mevkiini bıraktığını tasdik ediyor. Sık sık Tasit dev
rindeki Germenler den bahsedilir. Onların tek bir irk olduğu kanaati 
yerleşmiştir. Halbuki Tasit zamanında Cermanyada sakin olan bütün ırk
ların Cermanyaya mensup millî ve arzî isimlerle gösterildiği unutulmak
tadır. Onun içindirki Germenler başlı başına bir ırk olamaz. Keza, 
Cythes 1er içinde 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 bir çok ırklar vardır.

Filhakika medeniyetin inkişaf devresinde bir an gelirki o anda ırk ismi 
milliyet ve araziyi gösterir. İbni Haldun bu vakıayı tetkik etmiştir. İbni 
Haldun, (moniste) olduğu, yani (kâinatın bir cevherden çıktığı mezhebini 
kabul ettiği) için İçtimaî hadiselere tabiatta görülen kanunları tatbik 
etmektedir. Diyor ki: her sınıf mahlûkat, istisnasız, fenaya maruzdur. 
İlimler ve sanatlarda doğar ve ölür. Necabet ve fazilette ayni mukadde
rata tabidir . Necabet ve asalet dört derece geçirir [tafsilât veriyor]

§ İbni Haldunun bu izahatı, ailelerin tedenni ve tekâmülü meselesine 
taallûk eden (üç nesil) nazariyesini hatırlatıyor. Otokarlorenz tarafından 
son zamanlarda bu mesele mevkii münakaşaya konulmuştur. Meselenin 
hal tarzı ne olursa olsun mahiyeti, içtimaidir. Çünkü bahsedilen şey, fert 
üzerine muhit ve içtimai vaziyetin tesiridir. Anlaşılıyorki 14 üncü 
asrın Arap içtimaiyatçısı bizim tamamen yeni sandığımız bu meseleyi 
düşünmüş ve kendi bakımından bize mebzul maddeler bırakmıştır.

§ Nesillere ait olan bu nazariye [devreler nazariyesi], ekseriyetle 
hükümetlerin büyümesi ve devam etmesi meselesile de alâkadardır. Zira 
mahvolmak üzre olan bir nesil, kendisile beraber kendi hakimiyetinin ve 
neticede hükümetinin de düşmesini mucip olur. İbni Haldun, tetkikatını 
bu noktaya da ulaştırmıştır. Ona göre büyük bir hükümet, üç nesilden 
fazla devam etmez. Birinci nesil, aşiret halkının bütün şiddetine, kuvve
tine, göçebe hayatının sert ahlâkına maliktir: şecaat, sebat, şiddet, inzi
bat. İkinci nesil üzerinde birincinin kudret ve refahı tesir edersede aşire
tin sert ahlâki yerine gevşeklik gelir. Bir kabilenin müşterek hakimiyeti 
yerine hükümette (ferdî hakimiyet) görülür, ve neticede hâkim ırk, istik
lalini kaybeder, kölelik haline düşer. Üçüncü nesil ise hayatın zevk
lerinden başka bir şey tanımaz ve gittikçe terkeder.)

§ İbni Haldunun bu nazariyesi, kolay kurulmuş ve az sürmüş millet
lere tatbik edilebilir. Nitekim bu gün bile meselâ Afrikada böyle 
hükümetlerin teşekkül ettiğini görüyoruz. Avrupa dahi orta çağlarda. 
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istilâ devirlerinde böyle muvakkat siyasî teşekkülleri görüp geçirmiştir [1]
$ ibni Haldunun İçtimaî tetkikatta en çok ilerlediği nokta, İçtimaî 

zümrelerin mütekabil tesirlerinde ve bu zümrelerin bizzat muhitin mahsu* 
lü oldukları hakkındaki müşahedelerdedir. Hele galip ırklara dair işaretleri 
çok mühimdir.

O, diyor ki (sahra hayatı, cesaret doğurur. Çöl tayfaları, çok cessur- 
durlar.. Bunlar ecnebî kavimleri rametmek için [Arapçası S. 116]

Lâzım gelen bütün hassalara maliktirler. Fakat bu istidatlar, zaman 
ile değişir. Bunlar, ilk şecaati ve çölde kazanılmış itiyatları kaybederler. 
Vahşi hayvanlarla bedevileri mukayese kâfidir. Yırtıcı hayvan, etrafındaki 
insanlara alışıp fazla gıda alınca vahşetini kaybediyor. Keza vahşi 
kavimlerde biraz gıda bulunca ayni hali gösterir. İnsanın tabiatı böyledir. 
Zira seciyeleri vücude getiren itiyatlardır. )

§ Biz Arap içtimaiyatçısının (Muhiteintibak) kanununu Darvinden beş 
asır evvel tamamile anladığını görüyoruz. Diğer taraftan İbni Haldunun 
hayvanları idare eden umumî kanunlara insanları da tabi sayması, (Hegel) 
den [2] evvel (monisme) [vahdetcilik] tarafdarı olduğunu gösteriyor. Zira 

insanlardan bir kısmın öbür kısım üzerine tasallutunu icap eden esbap,, 
tabiî kanunlara mütabıktır. [Tasallut dolayısiledir ki] insanlar (Tesanüt) 
yaparlar ve birleşirler. O diyor ki (birlik halindedir ki insanlar, müteka- 
bilen birbirlerini himayeye ve maruz kaldıkları hakarete karşı koymağa 
kadir olurlar.)

Reise ihtiyaç ve fırka meselesi
İbni Haldun devam ediyor: (Her cemiyetin içinde intizamı temin için 

bir reise ihtiyaç vardır. Bu, tabiatı 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

[1] Bu nazariyenin İngiltere, Fransa gibi eski milletlere de kısmen tatbik edile" 
bileceği aşikârdır. Hangi millet vardır ki ilk banilerinin ruh ve hareket büyüklüğünü 
vasatı hesap ile üç nesil ayni selabetle istisnasız devam ettirebilmiştir? İbni Haldun 
bu müddeti vasatî 12J yıl olarak kaydeder. (Arapça mukaddeme, S. 115 ve 142).

M. Cevdet

[2] Lûgatçaya bakınız. Bu zatla İbni Haldun arasındaki görüş farkını ilerde daha 
iyi anlayacaksınız. M. Cevdet 
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ise bilâkis herşey üzerinde hükmü olan kimsedir ki memleketin umumî 
inkıyadını temin eder. Ve bir reis bu kudreti elde ettikten sonra riyaseti 
bırakamaz. Zira riyasetin, insanların ruhunda aldatıcı bir cazibesi vardır.) 
Fakat İbni Haldun riyaset kudretinin muhafazası için (siyasî, hukukî) şid
det ve müeyyedelerinin de kâfi olduğuna kani değildir. O, ahlâkî vasıtaların 
lâzım olduğunu ve bunlar içinde dinin de mühim bir kuvveti bulunduğu 
nu ilâve etmeği unutmuyor. Ve diyor ki: Hükümetleri tesis ve teşkil eden 
kuvvet ve galibiyettir. Fakat bir hâkimiyetin tesisi için ayni gayeye 
müteveccih bir birliğin kuvvete terafük etmesi şarttır. Bu birlik, din 
mahsulüdür.

Bugün de milletleri yükselten, bütün milletlerde (millî birlik) iştiya
kıdır. Birlik yapan yüksek fikirlerin huzurunda ihtiraslar söner, münafeset 
ve muhalefetler susar. Harpçiler, fedakârlık duygusile hareket eder. 
Bunların amili, birliktir. Birlik, zümreyi zaferden zafere koşdurur. Bir 
zaman sonra bir hükümetin teessüs ettiği görülür.

§ Burada İbni Haldunun Alman ve İtalya ittihadında hazır bulundu
ğunu söyleyemez miyiz? Anlaşılyıor ki Arap içtimaiyatçısı İslâm âleminde 
ayni neviden mevcut birliğin eserlerini, sebeplerini biliyordu. Demek ki 
zafer ve galibiyet ve sonra manevî mesnetlerle hükümetin teşekkülü izah 
ediliyor. Fakat burada noksan bir nokta kalıyor : büyük adam meselemi. 
İbni Haldun bu meseleyede temas etmiştir. Serdettiği fikirlerde hiç bir 
vehim ve hayal yoktur. İbni halduna göre büyük adamlara muvaffakiyet 
temin eden, şahsî liyakatten ziyade cemiyettir, fırkadır. Daha doğrusu 
bir fırka kazanmak hususunda gösterdikleri maharettir. Böyle bir fırka 
olmazsa iş halk kütlesinin takdir ve tasvibine kalmıştır.

Zira peygamberler bile vazifelerini mezhep ve akrabalık rabıtalarının 
yardımile ipka ediyorlar. Tek bir fert, bir islâhatçının bütün meziyetle
rine malik olabilir. Fakat eğer kuvvetli bir fırkaya istinat etmeyorsa 
helâk olur.

ibni Haldunun müverrihler kongresinde ruznarneye konan büyük adamlar 
meselesini nasıl ehemmiyetle nazarı dikkate aldığını görüyoruz. Onu meş
gul eden mesele şudur: Tarihi yapan, kimdir? Tarihi büyük adamlr mı , 
ehemmiyetler mi yapar? Kahramanlara fazla kıymet verenlerin ileri sür
dükleri Bismarkın, Napolyonun vücuduna rağmen arap mütefekkirinin 
tarzı halli bana doğru görünür, yani gerçi tarihi yapan fertlerdir amma 
o fertler, cemaatlardan yardım görürlerse bu fazla şöyle a kse d i I e bı 1 i r : 
Tarihi yapan, cemaatlardır. Fakat o cemaatlarki iştiyaklarını keşf ve 
temayüllerine hizmete kadir reisleri bulmuşlardır. [1]

¡Buraya kadar yazdıklarımız hep profesör Gombloviçin sözleridir. 
Bitmemiştir, daha alt tarafı var. M. Cevdet]

[1] Birçok peygamberlerin fırkadan mahrumiyet ile yani muhitin ve cemaatin yar 
dımından nasibedsr olmamak aebebile mahvolup gittiklerini böylece anlamak mümkün
dür. Bu, siyasiler, sanatkârlar, muharrirler, muallimler, mürşidler ilâh, içinde aynidir. 
İngiliz müverrihi Karlayl’ın (kahramanlar) adındaki eseri okunmalı. O, bu noktai nazara 
muhaliftir. O, tarihi büyük fertler yapar der. Fakat niçin her büyük fert yapamıyor ?



Türk Tıb Tarihi hakkında M. Cevdetin 
bibliyografyası

Dr. A. Süheyl Ünver

Türkiyemizin en büyük âlim ve müverrihlerinden bir çok lisanlara 
derin bir surette vakıf, hilkatin nadir yarattığı müdakkik şahsiyetlerden 
M. Cevdet son 25 senelik İlmî tetkikleri arasında tesadüf ettiği ve tıp 
tarihimizin esaslarına taallûk eden notları da kaydetmişlerdir. İşte bu 
notlar onlardır. Arada bir çok şahsî mülâhazalarda da bulunmuştur. Bu 
tetkikleri arasında müstesna bir görüşle tıbbî folklora müteallik malû
matı da büyük bir ehemmiyet vererek toplamışlardır. Bunlar Türkiyede 
kimsenin aklına gelmezken Cevdetin yaptığı şeylerdendir. Tasavvur ha
linde bulunan eserleri hakkında malzeme toplarken Cevdet belki ilerde 
yazacağı Türk Tıb tarihine müteallik araştırmalar hakkında da bunlara 
ehemmiyet vermiştir. Ne yazık ki bu malzemeyi merhumun istediği gibi 
bir tertibe sokarak neşretmek kabil değildir. Fakat mümkün mertebe ba
hislere ayrılan ve sıraya dizilen bu malûmatın Türk Tıb tarihine aid 
etüdlerini tamamlayacaklar için bu notlar bir işe yarayacaktır. Ben ya
zılarımda Cevdeti ve onun mehazlarını göstererek sırası geldikçe bun
lardan müstefid oluyorum. Belki benim de bu arada müstefid oldukla
rımdan hariç kalanlardan da diğer Tıb tarihi âlimlerimiz iktibaslarda 
bulunacaklardır. Sonra bunlar bir âlimin kendi sahai iştigali dahilinde 
bir kaç bahisle uğraşırken tesadüf ettiği ve diğer âlimleri alâkadar ede
cek bahislere tesadüf edip te bunları ihmal edecek olursa diğerlerini 
düşünmemiş olur. Hakikî âlimler bu gibi hodbinliklerden kaçınarak baş
kalarına yarayabilecek malûmatı da not etmişlerdir.

Bizim büyük muallim Cevdetimiz de bunu nazarı dikkate almış bir 
şahsiyettir. O yalnız kendi İlmî iştihasını tatmin ile kalmamış, başkalarını 

40 
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ve bu notlarda gördüğümüz veçhile tıb tarihi ile meşgul olanları da tat
mini düşünmüştür.

Muallim Cevdetin topladığı bu malûmatın bir kısmı meşgul olanlarca 
malûmdur. Lâkin yeniden meşgul olacaklar için de malûm olmalıdır. Eğer 
bu hususta yazı yazmış olanların bunlara temas eder bahisleri varsa, bu 
malûmat onları tevsik etmiş olacaktır.

Muallim Cevdet İbni Batuteye ahiler teşkilâtımıza dair yaptığı zeyil
de de Türk Tıb tarihi esaslarına dair mühim kaynaklar göstermiş ve vesi
kalarını neşretmiştir ki bu eser bu noktadan da haizi ehemmiyettir. On
ları buraya dercetmedik. Arzu edenler bu kıymetli eseri tedarik ederek 
Arabca metinlerinden tercüme ettirebilirler. Bu eser Tıb tarihimiz içinde 
mühim bir kaynaktır. Velhasıl Cevdet mühim gördüğü ve kendisinden 
başkalarını alâkadar edecek hiç bir mevzuu ihmal etmemiştir.

Sonra Cevdetin topladığı yalnız notlar değildir. Notlarını tevsik 
edecek ve onu bir kat daha ehemmiyetlendirecek vesikalara da ehem
miyet vermiştir. Bunların pek azı ve benzerleri müstesna, kâffesi İstanbul 
Üniversitesinin Tıb tarihi enstitüsü fotoğrafıle çıkartılmıştır. Bunlar 
hakkında da kısa izahat verilmekle iktifa edilmiştir. Bunların camları ve 
kâğıda çıkarılmış örnekleri bu notlar ve vesikalarla alâkadar olacakların 
daima emirlerine amadedir. Bunlar — bir kaçı müstesna — daha hiç bir 
yerde neşrolunmamıştır. Ne kadar memnun oluyorum ki bunlardan eser
lerine koyacaklar muallim Cevdetin hatırasını ve onun ismini 
yaşatacaklardır.

Cevdet bütün bunları büyük fedakârlıklarla ve masraf ederek elde et
miştir. Bunları kendisini yetiştiren bu millete yine onları yetiştirmek için 
vakfetmek büyüklüğünü göstermişlerdir. Öldükten sonra bile bize mual
limlik ediyorlar. Her ölüye nasib olmayan bu hasletten dolayı Cevdetin 
ruhunu taziz ederiz.

İbni Sina
(370 - 428) (980 - 1037)

M. Cevdet vesaikinden. Bakûlu bir zatın hattı desti olması muhtemel.
(Ebu Ali Hüseyin bin Abdullah) Şeyhürreis ünvanile meşhurdur. 

Hükema ve etibbayı islâmın pişivası olup âlemi islâmın Aristo ve Buk- 
ratıdır. Şöhreti âlemi islâma münhasır olmayıp Avrupaca dahi kurunu 
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vüstadan beri Avisen (Avicenne) ismile meşhur ve mütearif olmakla 
eskidenberi Lâtinceye terceme edilmiş olan telifatı Avrupa me- 
kâtibinde tulü müddet düştürül amel tutulmuş ve bütün âlemin talebesi 
ellerinde tedavül etmiştir. Pederi Belhli olup Nuh bin Mansur Samani- 
nin zamanında Buharaya intikal ile, Buhara civarında kâin (¿e* 

karyesine memur olmuş ve karyei mezkûrenin civarında kâin (cjtsl) 

karyesinde isminde bir kızı tezevvüc ederek, sahibi terce

me orada dünyaya gelmiştir. Badehu Buharaya giderek az zaman zarfında 
edebiyat ve ulûmu diniyeyi ve hesab ve hendese ve heyet ve mantık 
gibi fünunu badettahsil, tıb ve hikmetin tahsiline başlamış, ve kâffei 
ulûmde muallimlerde bile mübahase ve münazareye girişerek ülemayı 
vakti hayrette bırakacak bir zekâvet ve istıdad göstermiştir. Muahha- 
ren tecrübe ve mümarese maksadile icrayı tababete başlıyarak bir ta
raftan kütübü tıbbiyei mevcudenin kâffesini mütalea ve tetebbu’le beraber 
bir tarafdan dahi kendi tecaribinden bilistifade, daha yirmi yaşına bas
madan bu fendeki meharet ve hazakati fevkalâdesi şöhretgiri âfak olma
ğa başlamıştı. O sırada Nuh bin Mansur Semaniyi dahi tedavi etmekle 
kendisine kesbi intisab ederek, mülûkü Samaniyeye mahsus olan mü
kemmel bir kütüphaneye idhal olunmuş, ve orada haricde nüshaları bu
lunmayan nice kütübü nefiseye destres olarak, gece ve gündüz mütaleaya 
koyulmuştu. Bir müddet sonra mezkûr kütüphane muhterik olmakla, nüs
haları kalmayan nice kütübün muhteviyatı İbni Sınanın hafızasına mün
hasır kalmıştı. Hattâ kütüphaneyi kendisinin mahsus yaktığı dahi maznun 
ise de, öyle bir hakimin o kadar kütübü nadirenin imhasına razı olamı- 
yacağı şüphesizdir. Pederi mülkiye memuriyetlerinde bulunduğundan ken
disi dahi bir müddet pederinin maiyetinde devri bilâd ettikden sonra 
İbni Sina 33 yaşında iken, pederi vefat etmiş ve müteakiben Samanilerin 
devri nikbeti hulûl etmekle sahibi terceme Buharayı terkederek, Harze- 
min ( it ) şehrine gitmiş ve Harzemşah Ali bin Memune intisab etmiş <3 -z
ve kendisine muhassasat tayin olunmuştu. Badehu U ‘u-j^ve sair 
bilâde giderek Emir Şemsülmealî Kabuse kesbi ittisal etmiş ise de mu
maileyhin ahz ve hapis olunması üzerine, İbni Sina Dehistane gitmiş ve 
orada bir şiddetli hastalığa tutulmakla Cürcane avdet etmiş ve orada 

ünvanh kitabını telif etmiştir ki bu münasebetle kitabı mezkûre

«Evsatı Cürcani) dahi derler. Badehu Rey, Kazvin ve Hemedane gide
rek Şemsüddevlenin veziri olmuş, ve muahharen asker taifesi, aleyhine 
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kalkışıp, hanesini yağma ve katlini taleb etmişler ise de Şemsüddevle 
azlile iktifa edip, bir müddet sonra kulunca giriftar olmakla İbni Sina 
kendisini iyi ettiğinden, yine vezarete iade olunmuştur. Şemsüddevlenin 
vefatında, halefi Tacüddevle sahibi tercemeyi istihdam etmediğinden, ibni 
Sina Isfahana azimetle Alâüddevleye intisab etmiş ve o sırada vücuduna 
zaaf tari olup kulunca müptelâ olmuş ve perhize itina etmediğinden, 
kendini iyi edemeyip nihayet Alâüddevlenin maiyetinde Hemedana gi
derken, kuluncu kesbi teşeddüd etmekle, Hemdanda vefat etmiştir.

Tavaifi müluk beynindeki rekabet ve husumet seyyiesile ve kendisi
nin bunların bazısına olan intisabı münasebetile müddeti ömründe bir kaç 
defa hapis ve kalebend olmuş, ve kitaplarının bazısının »mahbusiyeti ha
linde yazmıştır.

ibni Sinanın asarı pek çok ve pek mütenevvi olup, ekserisi tıb ve 
hikmete müteallik ise de, sair kâffei ulûme dair dahi telıfatı vardır. İlâ
veten mesaili ilmiye ve fenniyeye müteallik esilei varideye veya itirazatı 
vakıaya cevaben bir çok resaili, reddiyeleri, muhaberatı, hutbeleri, Arabi 
ve Ferisi eş’ar ve kasaidi ve sair asarı vardır. Asarı fenniyesile en meş
hurları olan (Şifa, Necat, işaret ve Kanun) ekser hükema ve etibba tara
fından şerh ve tahşiye ve Avrupa lisanlarına terceme ve metinleri dahi 
defeatle tab ve neşrolunmuştur. Sair asarının bazısı ve alelhusus Aris- 
tonun kitaplarının şerhlerini cami olan ( j ) gi
bilerinin ise nüshaları pek nadirdir.

İbni Sina ve Farabi ve Biruni hakkında — M. Cevdetin Türk 
tarih tetkik cemiyetine verdiği tebliğden (1934): İbni Sina, Farabi, Elbi- 
runi gibi eski Türk âlimleri.

İbni Sinanın tekâmüliye fikrini en mutedil şekilde izah eden ve Av
rupa Darülfünunlarının felsefe derslerinde mevzu teşkil eden (jllü^j-) 
risalesinin ve dört asır kadar Avrupa darülfünunlarında okutulan (Kanun) 
ismindeki muazzam tıb külliyatının hekim Mustafa Efendi tarafından 172 
yıl evvel yapılan termemenin tab’ı (1179 hicri) (1765) lâzım. Farabinin 
Aristo ve Eflâtun felsefelerine dair metinlerde haşiyelerinin tercemeleri 
lâzımdır.

Selçuk tababetine ait vesikalardan

Sivasta Darürrahe — 720 (1320) de Kemaleddin Ahmed bin Rahat 
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oğulları Hattab va Hüseyin yaptırmışlardır. Vakfiyede jUl:.»!!
O-İ.A 0-1 j ¿jr J.î'l fj3~J.lL, I ¿r—j-lj sjllJ-l Jl*T <Ul<rj Jl

720 J â>-La—।L** ^*»4 j <>■ JljİA, İ-J.IIj.aI^tâ.*2JI
İlbanilerde teşkilâtı sıhhiyeye misal :
Camiüttevarih (Gazan Hanın yarlığları) Reşidüddin. 717 (1317) Bağdad 

Vakfiyesinden: Varak 171 (Darüşşifa *L=* - j -eî J4sl.il
- Jjlr 5L_> <«Lj CjIjjJ* j Jl*-'Ij j 4>

J ^■*“ S E'*" J Jl^j

Sultaniye Darüşşifası : Ayasofya 3467. Şah Şuca’ na
mına Ali Bin Hüseyin Alaül kazvini Farsça yazmış. Bu kitab tarihi umu- 
midirr. Sonuna yakın (Olcayto) babında (Sultaniye şehrinde 704 (1304) 
enesinde.. darüşşifa yaptırdığı mezkurdur. On sene zarfında şehir en 
mamur hale gelmiş).

Kayseri Darüşşifası medresesi vakfı: Defteri mufassal ve müc
mel, livai Kayseriye numara 87. Defteri hakanı. 906 (1500) tarihli. Kar. 
yei (Akker) e tâbi Kayseri livayı hassa malikânesi vakfı medresei da
rüşşifa ünvanlı bir köyün nüfusu mukayyettir.

Bimaristan teftişi: Haleb tarihi. Nuruosmaniye kütüphanesi numara 
3293, varak 58 de (1542) de ölen Üveys bey.. Bediyarülarab madddesinde 
Bimaristanı teftiş ve mütevelliyi haşlaması.

iki tabib: l jj j
Ayasofya riyaziye kitabları arasında numara 2755.

: Mevlâna Cemaleddin tabib. Emir Mecdeddin el tabib.
KonyaDarüşşifası: Evkaf hâzinesi, Defteri Selâtin, cild 1 Ana

dolu S. 131.
Vakfi cami ve darüşşifai mamurei merhum ve mağfurleh sultan Alâ- 

eddin der Konya.
Cemaat hademei darüşşifai mamurei müşarünileyh.
Hafız Seyyit Ahmed Seyyid Mustafa halife Seyyid Hafız Ali
(1203 - 1788) senesi İbni Mehmed Efendi Bin Ahmed.

Kâtib fi şehr Kâtib fi şehr Nısıf hissei hakimi
20 20 evvel (1235 senesi
10 10

30 30

J4sl.il
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Hafız Seyyid Hale 
Ali bin Hacı Ahmed 
Rubu hissei hakimi 

evvel

Ali bin Cayi Ahmed 
Sümnü hissei hakimi 

evvel

Seyyid Ahmed bin 
Hafız İbrahim

Sümnü hakimi evvel

Silleli Abdullah bin 
Mehmed.

Hakimi sani (1232 
senesi) (1616)

Seyyid Osman ve Seyyid 
Abdullah Vıldan Hafız

Seyyid Mehmed Halife 
Şakirdi Hakim

Seyyid Ali Halife 
bin Hacı Ömer

Cebii müsakkafat.

(Doktor Feridun Nafiz’e göre bu şahıslar hakim olmayıp hekim his
sesine konanlardır).

Daha evvelki kayıtlar için (Dafteri hazinei evkafı selâtini Anadolu 
atik 259 serlevhalı deftere ki cedid numarası 46 dır, müracaat etmeli
dir. Bu defterde sultan Alâeddin evkafı ve o meyanda Konya Darüşşi- 
fası 13 numarada kayıtlıdır. > işaretini koydum.

Konya Darüşşifası vakfı : Evkaf, haremeyni şürut defterinden 
1275 (1858).

(Nişanı hümayun yazıla ki : Haremeyni muhteremeyne tâbi evkaftan 
Konyada vaki merhum sultan Alâeddin evkafı şerifesi mahsulünden ol
mak üzere yevmi yedi akçe vazife ile üç rubu hissesi hakimi evveli darüşşifa 
ve şehriye yedi buçuk akçe ve senevi rubu gaile ile rubu hisse devir- 
hanlık cihetlerine mutasarrıf olan Esseyyid Mehmed bin Hafız Ali, sulbu 
kebir oğulları Esseyyid Ali ve Esseyyid Mustafa ve Esseyyid Ahmedi 
terkederek vefat eylediği mahlülünden merkumuna tevcih ve müceddeden 
berat itası hususunu Medinei Konya hâkimi Müftü zade Esseyyid Musta
fa Necib Efendi, mutabıkmührile ilâm ve darüşşifai mezkûrun eseri eb- 
niyesi değil mahalli dahi meçhul ve nabedid olduğundan mütevaffayı 
merkum, duagûyandan ad ile vezaifi mezkûre bu âne kadar ita kılınmış 
ve şimdi duagûluk suretile evlâdı merkumuna tevcihi ve yahut kaydının 
terkini hususunu mahallî meclisinden ba mazbata arz ve zikrolunan da
rüşşifa her ne kadar eseri ebniyesi yogusa da duagûy hükmünde olarak 
ötedenberi vazifeleri verilmekte bulunduğundan., ve darüşşifai mezkûr 
na mevcud olduğundan hakimi evvel ciheti metrûk ve bilüzum cihattan 
olarak bu makule metrûk ve bilüzum cihetlerin kayıtları bitterkin vazife 
ve muayyenatının hazine mande olunması..

Konya darüsşifası kadrosu yerine diğer bir kadro: Evkaf, Ana 
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dolui atik defteri, numara259 mütevellii vakıf, Veliddin Halife, İsa Halife 
(Kâtib), Ali Halife (hakimi evvel) 1168 (1754), Veliddin İsa Halife (Ha
kimi sani) 1187 (177), Mustafa bin İsmail (şakirdi hakim).

Sivas darüşşifası vakfiyesi • Evkaf. Mücedded anadolu def
teri. 1283 den başlar. 290 inci sahifededir. Bu vakfiyenin Arab- 
cası M. Cevdet tarafından İbni Betute zeylinde neşredilmiştir. Ken
disi tarafından yapılan tercümesi sureti de (Dr. A Süheyl. Selçuk- 
lar tababetinde) neşrolunmuştur. Bu mühim vesika Selçuklar zamanında 
Anadoluda hastanelerimizin idareleri noktasından çok mühim bir vesikadır

Ali Şir Nevai imareti : Ali Şirnevai vakfiyesi Azer. neşri. Ba- 
kû. tabı 1926. Ali Şir Nevai imaret yapmış, vazifeleri tayin etmiş, gayet 
mühimdir.

Cerrah Mesud : Kitabüttezkeretül Mahmudül Aksaray’ı. Farsça 
Ayasofya, numara 3143 Sayfa 127 ... Kızıl Hamidin Türk Arap süvarile 
Aksarayı soyması. Cerrah Mesut Riyatı... Sayfa 129... Nihayet Hamidin 
adamı, uğursuz Şinkit ele geçti. Lâkin Hamidin emvalinden on beş bin 
adet dirhemle kurtuldu. Bu fesada bais o mel’un idi. (Bu adam Aksaray 
darüşşifasında tahassun etmiştir).

Şamda Nureddin Şehid, Kahirede Kalavun darüşşifaları ka
yıtları : Ayasofya kütüphanesi 3231 cild 5.

Sultaniye Darüşşifası ve imareti: Olcayto Kaan faslında.
İmareti sultaniye maddesinde (704 • 1304) senesi. Sultaniyedeki inşaat 
ve imaret mezkûrdur. Orada her birinin şehirde bir imaret yaptırdığı ve 
vezir Reşidüddinin de medrese ve darüşşifayı şamil bir imaret inşa ettirdiği 
muharrerdir.

Keykubadm hastalanması, meşhur doktorlar ve cerrah Vasil: 
İbni Bibi (evamiri alaiye) Ayasoıya 2985 varak 296.

Emir Çoba > (•>!»' ¿b») ve imaretlar: Ayni eser, varak 352.

Türkân hatun hizmetinde bir hekim:
oLt varak 106

Tarihi âli Selçuk. Ayasofya 3019: İkinci kısım, Olcayto kısmı) burada 
varak 89 da Olcaytonun darüşşifası kaydı vardır.

Şamda Nureddin şehid darüşşifasina aid : 549 (1154) de tesis
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edilmiştir. Bu vesikada Maristana ait hamam ve dükkânların kiraları 
muharrerdir.

Salihiyede Kaymeri darüşşifası : 646 (1248) de tesis edilmiştir.
Tabip Sadrettin Konevî : Küçük kıt’ada münşaat mecmuası. Farisî 

ve Arabî. Müsveddelerle risalelerden mürekkep. Esad efendi. 3369. Son 
kısımda sekiz sayfada 22 satırlık mukkaddimesinde : ....

(¿,—1^.1' mİ ^c- ,..) y!

ibaresile başlıyor.

Mesnevide tıbbî hikâyeler: Mesnevide mevcut hikâye ve temsille
rin başlıcalarından ;

Bir sağırın hasta komşusuna tesliyesi.
Lokmanın kölelikle hizmeti ve acı karpuz
Ağzı açık uyuyan adam ve yılan.
Bir ihtiyar ve doktor-
Mektep çocuklarının hocalarını hasta etmeleri.
Aktarlar çarşısında bayılan debbağın necaset kokusile 

ayılması.
Bir kakim ve tüy atan bir tavusla mükklemesi.

Selçukî Vezirler

Tevarihi Farisiye Fı elka’ 
bülvüzera. Ayasofya 3487

Büyük Selçuk imparatorluğuna ait hastanelerden :
Mogollar devri :
Vezir Muinüddin ebu Nazar Ahmedülkâşi, meşhur kâtiplerden, eshi- 

yadan, bir aralık Kâşan vilâyetini mülkiyet üzre kendisine verdiler. Bu 
bapta tevki ile menşur sadır oldu. Esdika ve fudelâya ihsanları çoktu. 

Kâşan ve Ebher ve Gencevaran da bir kaç medrese ve Darüş-
şifa inşa etmiştir. Vezir Sadülmülk zamanında sahibi divanı tuğra ve 
inşa ve sonra miistevfi oldu. Bir aralık Rey eyaleti kendisine makar oldu. 
Kemali dirayetle idare etti... Muinüddin fena rüsumu ilga ve makbul kanunlar 
vazeylemiştir. İyi nam ve bir çok hayrat bırakmıştır. Rey ve arasında 
.... Şark ve garbde medaris, mesani, (sarnıçlar)kanatır, ribatat inşa etmiş-
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tir... Zamanında sultan Sencer büyük ordularla J ve yi imha
ya çalışmıştır. Mel’unların gönderdiği bir yezit, vezirin hizmetkârları 
orasına girerek itimadını celp ve nihayet şehit etmiştir.

Kirmanda darüşşifa: Tarihi ali Selçuk ve tarihi Olcayto, Ayasofya 
3019. Varak 82. Kutluğ sultan. (633) (1235) senei hicriyesinde Kirman 
tahtına geçti.

j j j j.»-j CjlLbj ... obi- y I .ala* Vara 89

*♦ *

Nerelerde olduğu ve hangi eserlerden alındığı işaret olunmamış 
kayıtlar ve şahsî mütalealar:

Medrese! Kaymeriyei Civaniye der Şam (Cıvan) tabiri itibarile 
mühimdir).

Taun ve veba hastalıkları: Şarkın kolera ile birlikte en müthiş 
felâketlerindendir. 1283 deki kolera ve veba zamanında Istanbulun Top- 
kapı mezarlığına bazı günler 2 — 3 bin ölü naklederlermiş.

Süleymaniye Darûşşifasmda naktacı: Noktacı cami ve sair hayrat
ta mevcut adamların işlerini iyi görüp görmediklezini teftiş eden zat. 
Meselâ Fatih camiinin noktacılığı. Keza Süleymaniye darûşşifasmda hekim 
olacak talebe üzerine tayin edilen nokta memuru gibi...

Divriki ve Sivas darüşşifaları: Divriki darüşşifasının baniyesi 
(626 — 1228) Keykâvüsün zevcesi Turan Melik Hanımdır. Keykâvüs Sıvasta 
da darüşşifa yaptırmış. Demek zevç ve zevce birer darüşşifa kurmuşlar 
(M. Cevdet)

Vebai sari» Taunu seyyar.
Maristani Nureddin sene 549 (1154) ve darülfukara (Süriye havza

sındaki müesseseler ve tarihleri).

Maristanı kaymeri Fissalihiye sene 646 (1248).

Camiüccerrah sene 648 (1250)

Türbeyi Kaymeri sene 654 (1256) mimarı Marislanı Erbauer mimar 
mı? Banimi?.

Hamamı kaytbai, sene 901 — 873 ) 1468 — 1495)
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Yüz elli hamam- İstanbul ve tevabiinde yüz elliden ziyade hamam 
vardır. (Tabib Şifaî) 

♦ * *

Osmanlı tababetine ait vesikalar

Fatih imaret, darüşşifa, kalenderhanesi Fatih vakfiyesi. Müceddet 
Anadolu, 28 Evkaf mahzeni. Tercüme. 875 tarihli... camii şerif civarında 
İki âlî imaret ve ziyafethanei pür nimet bina buyurdular.... iki buk’ai 
şerifenin birine darüşşifa birine imaret deyü tesmiye buyurdular.... ve 
kalender’ıane ismi ile müsemma olan mekânı behişt ayini, fukara ve me- 
sakin ve sadirin ve varidin için vakfı şer’i ettiler.

... ve darüşşifa sui mizace müptelâ olmakla muhtacı ilâç olan mariz, 
alil ve imareti sultaniye ammei misafirin ve ebnayı sebil için vakfı 
celilleridir.

Fatihin hamamları: Elhamamat: Bundan sonra havayici halk için 
hamamlar bina edip cümlesini mesalihi hayratı şerifeleri için vakıf buyur
dular (Tahtakale hamamı, hamamı yahut, Sinanpaşa hamamı [1], alaca 

hamam,sırt hamamı, Kadıasker hamamı, azaplar hamamı, balat kapısı 
hamamı, çavuş hamamı, kule hamamı. Biri de müceddeden inşa buyurduk
ları camii şerif kurbunda vakidir. Bunlardan sonra Galatada dahi hamam
lar inşa buyurmuşlardır. Süleyman Nuhas mahallesinde direkluce hamam 
biri dahi cami mahallesindeki hamam. Biri de Karaköy mahalles'ndeki 
hamamdır. Tophane kapısı kurbundadır. Sayfa 43 den sonra vezaifi darüş
şifa. S. 44 nısfında vezaifi imareti âmire. S. 48. Hamamlar ve cami 
şadırvanları ve imaretlere medaris şadırvanları için 10 nefer (huddamı abı 
rah tayin buyurmuşlardır.

Kanuni devrinde istanbulda veba: Jerom Maurand seyahatname 
sinden. M. Cevdet tarafından mealen terceme ve istinsah edilmiştir.

... O vakit İstanbul ve Galatada pek vahim bir veba (Peşte) vardı.

[1] Sinanpaşa bin Hızır Beyden satın alınmıştır. Defterhane mahzeninde 58 numa
ralı Fatih vakfiyesinde bu 12 hamamdan bahis vardır. Lâkin Alâeddin Çelebi bin 
Mevlâna Yusuf Elfenari'den alınan ve Bostancı başı Osmandan alınan hamamlar bunlar 
arasında hangisidir tahkiki lâzımdır,
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Bu sebeple efendim elçi maiyetile birlikte Beyoğlundan iki mil mesafede
ki bağa çekildi (205).

Yılan ve zehirli hayvanlan yiyen kuşlar:.«. At meydanında... bir 
çok kuşlar ötüşüyor. Bunları öldürmezlermi diye Türke sordum. Cezası 
vardır. Bunlar yılanlarla sair zehirli hayvanları yerler dedi. (233)

Veba;.... Istanbulda vebadan ölenlerin eşyası bezesten kapılarında 
satılır. Zannetmeyiniz ki Istanbulda veba, türkleri ticaretten alıkor. Vakıa 
günü gününe beş yüz kişi öldüğü olur. (237)

Fatih Darüşşifasi* Defterhane mahzeninde 58 numarada Fatih vak
fiyesi. Fihristde hudutname diye yazılı. Evkaf dairesindeki Fatih vakfiye
sinin aynıdır. 57 varak. Reyhani sülüs ile yazılı ve müzehhep.

•^4»^ <sui-1 L-—■ I

(r%'ı^dl^U ûÇYlj

Şifahaneye tayin ettiği memurlar şunlardır: Hesap bilen emin bir 
adam • Darüşşifaya lâzım gıda ve edviyeyi alacak bir adam (vekilharç)

(iki hekim), iki göz doktoru, iki hazık cerrah, cr’IJ»lj
mahzen memuru (mahzen, nazırın ve tabibin huzurunda bu zat tarafından 
açılır, tabip emrü marifetile kapanır. Nazır ve doktorun mühirile mühür
lenir). Tabip emrile ağdiye pişirecek iki tabbah, bir beyvap, hastaların 
işlerini yapacak beş adam.... Tıp öğrenen talebe için her gün 6 dirhem, 
darüşşifaya ait ağdiye, eşribe, edviye, teçhizi mevti için her gün iki yüz 
dirhem, her hafta bir kere erbabı ihtiyaca meccanen ilâç verilmesi meş
ruttur, nazır, tabip ve kâtip marifetile... nazır müfettiştir.

Fatih imareti : Ayni vakfiye. İmaret mesalihi ve memurlarla tahsisatı 
İmarette misafir odalarına, ekmekhaneye ve mutbaha ait masraflara muka
bele için senede on sekiz bin dirhem tahsis edilmiştir. Ziyafeti misafirin 
için her sene 15 bin dirhem konmuştur.

Fatih: Cami, imareti âmire, darüşşifa ve kütüphane için nazır tayin 
etmiştir.

Kanuninin kanunları- Hammer cilt 6, S. 271. M. Cevdet tercümesi 
15 mart 1328).

Cezayi nakdi* Cerihalar, zabıtaya ait ağır cürümler için veyahut 
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polis nizamlarına cüz’î muhalefet edenler için mevzu bunlara (badi hava) 
derler.

Hamamcılar: Odaları iyice ısıtmağa, mahir dellâklar, berberler 
bulundurmağa, alât ve edevatı temiz tutmağa mecburdurlar.

Gayri müslimler için ayrıca markalanmış hususî taraklar bulundurmak 
ve müslümanlarla gayri müslimler için ayni hamam takımını, ayni ustura
yı kullanmamasını berberlere tenbih ve tavsiye etmek de cümlei 
vezaifdendir.

Cüzam: Cüzam illetine müptelâ olanların sokaklarda gezmeleri 
memnudur.

Şarap: Devri 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 ayni şübehat ve 
ihtiraza malik değildi. Fakat vaktaki damla illetinin sızıları ve ihtiyarlığın 
eskamı şaraptan perhize onu mecbur etti. Müşarün ileyh bu hali bütün 
tebaasına teşmil etmek istedi...)

Fatih İmareti • Tabakatı Celali zade. Ayasofya kütüphanesi numara 
2894. Bu kitabın Fatih camii kütüphanesinde mevcud nüshasında., med
reselerde haftada dört gün iştigal olunur. Hamam. İmaret. 18 bab misa
firhaneler ki her biri., başka başka âlî şitai ve sayfi sofalar, halvethane- 
ler, önlerinde ... safi mermerden traş olunmuş münekkaş havuzlar, mu
sanna çeşmeler vardır. Misafirlere çaştü şam it’amu taam için matbahı 
şahane ki her subh varidine bibedel aseller, yorgun arğın gelmiş garib 
ve bineva muhtaç ve aç, tatlı, leziz, ballı paçalarla ziyafet ederler. Ba- 
delasır feraşlar siniler içinde şahane nimetlerle memlü çinilerde etimei 
günagun, her fasla münasib ağdye, turşular, ekşiler ile ayrı ayrı her 
misafirhaneye nüzlü firavan bahşederler, Mevaşi ve devvabe establi ma
mureden bibaha ve ihsan edip her ruz külli nukudu
hak yoluna bezi ve telef ederler. Sâdât ve ulema, ümera ve kübera, 
fukara, zuafa ve muhtacin ve ağniyay men ve red olmayıp üç gün üç 
gece şahane, emirane (konukluklar) ederler. Medarisi ilmiye talebesi için 
ise müstakil âli me’kel ki erbabı cua lisanı hal île gel ! deyu nida eder. 
Bina olunup her ruzu mevfur atıfet siri firuz olur. Sair nasdan umumen 
fukara ve muhtacine. eramil ve eytama, şuyuh ve acaize, kütü lâyemute
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kudreti olmayan âceze beyaz ve nur taslar ile envai nimetler mebzul 
olup ol matbahı hayır karin ve hasenat encamdan her gün nice bin ne
fer nüfus behremend olurlar. (İmareti ulya tevliyeti (La’li Mustafa Çelebi) 
hademei babı saadetten). . .

Fatih darüşşifası: Tabakatı Celâl zade. (Fatih kütüphanesi nüsha
sından) . İmareti Samiye civarında bir darüşşifa vardır ki burada -âli ki
lerler, matbahlar. hamam, camekân vesair lâbüd olan hususlar cümleten 
tedarik olunub tekmil olundu. Mersayı gureba, hastegân, fukara, biça- 
regân .LsJm) (jju j gelip ol saraylarda huzur ile

mütena’im olup hazık tabibler tayin olunup., her seher darüşşifa kapıları 
meftuhdur. Etibba divan edip devalar ve ilâçlar ederler. Her mizace mü- 
nasib ağdiye ve eşribe ve envai meacin verip öğleye değin devaya iş
tigal ederler.

Hattat hekim : Saraçhane başında amcazade Hüseyin paşa medre
sesi kapısına muttasıl harap çeşmenin kitabesni müftiyülenam Mustafa 
efendiye yazdırmıştır. Bunu yazan kâtib zade denmekle maruf Mehmed 
Refi efendidir. 1152 (1739).

Ser etibba tuğcu zade Abdülkadir efendi (mezar taşı) Edirnekabı me
zarlığında mezkûr yolun sağında ibni Kemale giden yolun Eyübe inen 
şubesinin sol tarafında (Ser etibbai hassa nakşibendiye tarikinden Tuğcu 
zade Abdülkadir efendi 1231 (1815) nefis ve geniş bir taşdır. Ziyaa mah
kûmdur. Hemşiresi Şerife Emine Hanım (1219) (1804) Türk tababeti ta
rihini yazacaklara kitabesile, tarihile, mansibile rehberlik eden bu kabil 
kabir taşlan çoktur. Bunları toplamalıdır (M. Cevdet)

Yıldırım annesi imareti : Bursada yıldırım Bayazıd annesi (Gül 
Çiçek) hatun vakfiyesinden. Arabca j ...

¿rjjbdljJr 1

XV inci asırda tabibe hitab : Muradname. Murad II devrini yaşa
tan eser. 831 (1427) senesinde müellif hattile. Bizim kütüphanelerde yok. 
Bakûda 25 sene evvel M. Cevdet eksik kısmını görmüş, notlar almış. 
İlmi inşa faslı. (Şair Bedri dilşad tarafından. Kabusname tarzında) S. 433 
»LLyidtU .Ujl jl jj*»)
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■rc.-^» -^4^3 ^1 jâ— ^4* iJaljİ ^r-1JI <>-j* I-IsûL- iflA I L.f»-İA-— J

•tlü^b (j^’) ... jjJ-aJl jLÂl

Timurtaş zade Umur Bey vakfiyesinde bir hekimin camiine 
vakfı. Sene 843 (1439). Ahmed Tevhidin tarihi osmani encümeni mec
muası numara 14 de makalesinden.
okJlj »L tL. Jp Zi’l ^Ul

v_a>i s <—» j ^3 l >• t \ «* ^b,. I

,., jjf-i.ll -k^-IIâ.» âj^ Jl VjI jjfÂli 3**-^ ö' °jcfb

Mezkûr tabibin Karahisarda medresesi olduğunu da öğreniyoruz (856) 
(1452) tarihli Umur Bey vakfiye menşurundan.

Gebzede Çoban Mustafa paşa kütüphanesi tıb kitabları : (Ev
kaf müzesi)

Numara 2490 UJlj. jlU Jl
» 2513 < l—j
» 2545 jj» W L,». **
» 2567
» 2572
» 2604 j j» w ।

¿jiy* Namında tıbbî mecmuai mücerrebat •’ Mimar Sinan vak
fiyesi (Evkaf) Sinan bin Abdürrahman . Vize sancağının (Urgaz) nam 
karyesinde Rızaullah için bina eylediği yeni çeşmeyi vakfetti ve ¿AjU- nam 
kitabı («HU*muhtaç olanlara vakfetti. Şol şartla ki mescidi merkuma 
vazolunup muhtacin, mevzii şerifinde mütalea buyuralar. Mescidden asla 
ihraç olunmaya.

Orhan Gazi tuğrah vakfiyede bir hekim imzası : Metin Farisi 
720 (1320) tarihli. Şahidlarden J .^z

Mecnunlara taze üzüm • İslâm Feyzi efendi vakfiyesi. (... bimar- 
hanedeki mecnunlara taze üzüm verile)

Hastalığı keşfile meşhur : İzmir muhassili ve ihtisab ve harbiye 
nazırı Ömer Lütfü efendi vakfiyesi. Haremeyn 13.125. Evkaf. (...İzmirdeki) 

Yenikaleyi murad ederek ve marüzzikir kalei cedid verasında vaki kim
senin mülkü olmayarak harab olmuş ve keşfi maraz ile beynennas müş- 
tehir olduğundan tamir ve termimi eseri cemil olmağla JU bazı
ebniyei lâzıme ilâvesile imar ve tecdid kılınarak meccanen ve bilâ ücret 
ibadullahın gusül ve tathir edegeldiği bunun tevabi ve levahikile ledel 
iktiza tamir ve tecdidi gallei vakfı mezkûrden hare ve sarfoluna.
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Sebilhanede kar ve bal şerbeti : Hatice Turhan sultan (Avct 
Mehmed annesi) Yeni cami vakfiyesi. Evkaf. Haremeyn 11, cild cedid 
112. Eski sayfa 42, sıra 29.

(.... Şöyle şart eylediler ki eyyamı sayfda üç ay mütevelliye sebil
haneye kar verilmek için yirmi bin akçe sarfoluna ve dahi şöyle şart ve 
tayin eylediler ki leyalii ramazanı şerifde camii şerifin 3 adet kapılarında 
şerbet olmak için her sene üç bin kîyye (Atina balı) iştira olunup ba- 
detteravih cemaatı müslimine ıska oluna. Bunun tertibi öyle ki camii 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 ba
lından 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 eyyamı sayf geldikde sebilhaneye 
tayin olunan kar camii şerif kapılarında şerbete konıla...

Yetim ve dul kadın'ara elbise : Emin baba nakkaş denmekle 
meşhur Derviş Mehmed efendi ibni Mahmudud defteıi evaili ramazan 978 
(1570) tarihli vakfiyesinden. Küçük evkafı sani. Sıra 478.

(... 3 şart eyledi ki ceddim baba Nakkaş efendinin karyesinde on adet 

eramile (bir nevi libas) on adet eytama kaftan ve on adet eytama 
dahi ön veya pabuç her sene de....)

Malül gazilere yardım : 25 Sene süren Kandıye muhasarasında ve 
Fazıl Ahmet Paşa himmetile fethedilen bu kale için yapılan masraflar 
meyanında:

Garip askerler, yardım 7000 kise 
Mecruhlara verilen bahşiş 98 kese 
Yedi ayda elsiz ve ayaksız kalanlara 400.

İstanbul haricindeki hamamlar: 1147 (1734) tarihli bir vasikadır 
ki hamamcılar kethüdası yeğit başıları ve şeyhleri marifetile tahrir olunu- 
muştur. Hepsi 69 hamamdır. Vesika M. Cevdet kütüphanesindedir. Her 
noktadan şayanı tetkiktir.

Aynı Ali Efendinin kavanin risalelerinde : 1018 (1609) hekim
ler. Etibbai hassa da alufelerini ayda bir alırlar. Bu tarihde 80 etibba 
ve şakırdan cerrah ve müneccimler var. 3 ayda ulufe maa adet (193.410) 
akçe alıyorlar. Sultan Süleyman zamanında 33 tabip var.

Nemçe hükümdarına 1075 (1664) senesinde elçi Mehmet Paşa vasıta- 
sile gönderilen eşya meyanında:
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Anber: Top 10, mıskal 350. Hâzineden alınmıştır. 
Misk: Göbek adet 20, dışardan satın alınmıştır.
Bad zehir: 10 adet
¡232 ( 18l6) da gümrük tarife defterinde hariçten gelen ilaçlar:

f"elemenk ve Fransız. (Bunlardan yüzde 3 gümrük
alınmaktadır).
Tiryak altınbaş Cıva Gomegote Sülümen, kafuru
İngiliz tuzu Darçın Tenkâr Sülüğen
Tutya Karanfil Domalak Sürür
Tirementi K ü k ü r d Zırnıh

Çay Beharı cedid Ruganı cevzibovva Kebabe
Cevzi bovva Misk Kudret helvası Kırım tartar
Kırmız Balık nefesi Sa bari ne Kunduz heyasi
Darçın çiçeği Kınakına Beyaz ve siyah Kakule maa bes

zencefil base
Sandal ağacı Zincefre Ruganı Belesenk Timurbozan
Kafûri Balık tutkalı Anber kabuğu Calaba

1233 (1816) da bizden harice ihraç olunan tıbbî mevat: [1]
Sinameki Saleb Shğır dili Mazı
Bayakuane Şap Kloçanlı ve koçansız Akgünlük

sığır kuyruğu
Salsafre Anison Asilbend Zamgı arabi
Darifülfül Muştaki Kasnı Mürrü safi
Afyon Karagönliik (^adır uşağı Göz taşı

ve yağı Şiem’i asel Ebucehil karpuzu
Umur bey vakfiyesinde tıbbî eserler: Elhac U mur Bey Çelebi İbni

emirül merhum Timurtaş bey. 856 (1452) tarihli vakfıiye. Arapça. Evkaf
dairesindeki vakfiye 843 (1440) tarihlidir. İkinci munzam vakfiye tarihi
850 (1446) dır. [2] Bu vakfiyede muharrer tıbbî eserler!

Camii ibni baytar I Mücellet
Kanunu tıb I »
Kitabı min tıb I »
Tıbbı nebi I »
Arabî tıbbı nebi I »

[1] Defter M. Cevdet kütiiphanesindedir.
¡2] Bunun aslı M. Cevdettedir.
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İbni baytar, Türk 2 Mücellet
Tıbdan arabî mecmua 1 »
Ahmedî, nazmı tıb 1 >
Baytarname 1 »
Esbabı alâmatı Semerkandi 3 »
Tıbbı nebi 2 »
Cerrahı ece, tıb 1 »
Lokman hekim hikâyesi: Kırk vezir hikâyeleri müellif meçhul. Mu- 

rad II zamanı. Paris tabı 1815. En eski kitablarımızdandır. S. 158. Lok
man hekim hikâyesi.

S. 204. Hind hükemasının sözleri (Türklerce pek muteberdir).
Kabûsnamede sıhhî ve içtimai ahkâm: Yazıcı oğlu Selçuknameyi 

Uygurca ve Camiüt tevarihten terceme eylediği gibi Mercimek Ahmed 
Efendi de Kabusnameyi Murat II emrile Türkçeye nakleylemiştir. Kitab 
44 babdır. Bu meyandat Ana baba hakkı, edebi taam, edebi şarab, mua
şaka, mücamaa, hamam, uyku, teehhül, evlâd, tıb, nücum...

Mustafa Paşada çıkan ilâçlar :
Maktul Mustafa Paşa muhailefatından (Enderun)

Itri ud : iki şişe 
Itri şahi : iki şişe 
Padzehir: 18 adet.

Tababeti evveli darüşşifai Haseki sultan der İstanbul: zikrolunan 
darrüşifa tabibi evveli İbrahim fevt olmakla yeri sultan Mehmed darüşşi- 
fasının hekim başısı Ahmede, yeri sultan Mehmed darrüşşifasının hekim 
başısı Salibe, yeri Haseki darrüşifasında hekimi sani olan...
yeri Üsküdarda Valide sultan darrüşifası hekimi sanisi Mehmede, yeri 
Mehmedi Üsküdariye hekim başı Salih efendi arzile verilmegin(1072) (1661).

Attarlar : İstanbulda attar taifesinin hirfet kethüdası (j-\l ve 
yiğitbaşıları ehli hirfetten olmayıp naehil iken attar dükkânına geçip müs- 
lümanlara bey’ettikleri edviyeyi yanlış verip külli fesada müeddi olduk
larından mada bazı tekâlifi örfiye vaki oldukta — biz attar değilüz — 
deyü muavenet etmeyip fukaraya gadir ederler. Bu makuleler men’olunup 
ehli hirfetten marifetsiz (habersiz) edviye bey’etmemeleri için emri şerif 
taleb (eylemişler) 8 n 989 (1581).

Tabib Şifaî : (Osmanlı Türklerinde defterler hususunda)... Bu me-
41 



— 642 -

yanda tabib Şifainin (Dr. Feridun Nafize göre Ayaşl Şaban Şifai olacak)- 
mezkûr fezaili âli Osmani mehazlarındandır.

imaretler: (Tabib Şifai eserinden) Talebe ve fukara için yalnız 
Istanbulda değil, taşralarda da imaretler açılmıştır. Her bir imaretin vak
fiyesini mütalea eyliyenler ne gûna nefis etime tayin edildiğini anlarlar 
diyor. Bazı hükümdarlar bulundukları mahallere bir makam yaparlar, fu
kara, mesakin ve gurebayı itam ederlerdi. Ayda yılda veya korkunç bir 
hâdise zuhurunda bu işe mübaşir olurlardı. Yoksa payitahtlarda köşe köşe 
taamhane binası ve hele fethedilen memleketlerin ekserisinde bu emrin 
icrası yalnız Osmanlı Türklerinin hasailindendir. Hâlâ dört kazada kırk- 
dan fazla darülziyafe vardır... (Es’ar ve zahire eminleri) imaretlere ne 
kadar tevziat yaptılarsa kapı tarafına da suretini verirler. Et, ekmek, yağ, 
mum, rugan, buğday vesaire eminleri vardır.

İstanbul su yolları : Hazinei evrak İstanbul defteri 1231 ilâ 1235. 
Sayfa 2 de İstanbul su yolları tarihine ve resmî kuyudata aid pek mü
him malûmat vardır.

İmarethane ve hastahanelere aid şer’î siciller defteri:Bunlar cihat 
vesikalarıdır. (Meşihat mahzeninde miktarı 6.000 i geçer. Bu cihat def
terlerinde imarethane, hastane gibi hayratın isimleri yazılı, memurları ve 
vazife horlarını safha safha tetkik için bu cihat defterlerine bakmalı. 
961 (1553) den evvelki defterler zayi olmuştur. Bunlar senebesene tetkik 
ile zamanımıza kadar gelebilir ve dünya kadar malûmat, meçhul hakikat
ler öğrenirsiniz.

Eseri Cerhin keşfi (Tıbbı kanunî tarihine ait bir vesika): Meşihat 
sicillâtında 1021 (1612) senesine ait : Mahmiyei kostantaniye de Cafer 
çavuş mahallesinde 47 inci ağa bölüğünde kulzade olan Mehmed Çelebi 
bin Mustafa nam şab Acemi oğlan taifesinden Ali bin Abdullah 
nam emred zuhur edüb beni kendü halinde Fethiye camii kurbunda 
gündüz mürur ederken mezkûr ali (Soğluk) bıçağı ile beni urup cerh ey
ledi. Eseri cerh keşfolunup vaki hal sual ve tahrir olunmak matlubdur 
dedikte filvaki Mehmed Çelebinin sol kolu dirseğinde ve göbe
ğinde ve sol böğründe bıçak yarası olup mecruh olmağın., (inkâr... şa
hitler şehadet ediyor ve tahakkuk ediyor).

Bir Cerhin keşfi: (Tıbbı kanuniye aid) — Meşihat sicillerinden.
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1021 (1612)... Çeşmeden su alırken cerhedilmiş. Şikâyet ediliyor ve de
niyor ki bu darbtan fevt olmak ihtimali vardır deyüb üzerine varılıp keşf 
olunmasını talep etmeğin (İden sipahilerden Mehmed beykdir ki Balat 
mahkemesinde mevlâna Ali ile berabe dava ediyor (Mahmiyei merkume 
su başısı Hacı Mehmed Beyin)

Sadrazam hekim başısı : Şeriye mahzeni evkaf müfettişliği 1100 
(1688) tarihli bir vesika... Hâlâ devletlü ve saadetlü sadrazam hazretle
rinin hekim başısı olup Medinei Edirnede misafjreten sakin Elhac Mah
mut bin Mehmed bin Ahmed tarafından hususu atiyüzzikre vekil olduğu..

Kehhal başı : Diğer merhum Kehhal başı (Pir Mehmed Çelebi) 
vakfına bilfiil mütevelli olan...

Yenibahçe hastahanesi vakfiyesinde bir hüküm: Evkaf mahzeni, 
Mahmud II ve Bezmi âlem ve Pertevniyal vakfiyeleri 113 üncü sayfada 
Bezmi âlem vakfiyesi. S. 119 (Hastahanei merkume pişigâhında kâin 
hamam, dükkânlar ve bostan icarelerile birleşerak hastahanei merkume 
mesarifatına muvakkaf olduğundan meblâğı mecmuu mezkûr ile hamam 
ve dükkânlar ve bostan icaratından hastahanei mezkûrenin termimatı ve 
hastahanei merkumenin nizamatını mübeyyin evkaf muhasebesinden veri
len bir kıt’a ilmühaber mentukunca hastahanei mezkûreye nasb ve tayin 
olunan müdür ve ketebe ve etıbba ve cerrahin ve eczaciyan ve sülükcü 
ve havanzen ve müvezzi ve elbise nezaretile vekiliharç ve elbise yamağı 
ve serhademe ve 24 nefer hademei hastegâq, altı nefer meydancı, 5 nefer 
aşçi, I nefer berber ve 2 nefer bevvabın maaş ve tayinatları ve hastahanei 
mezkûrenin kaffei levazımatı lâzımesirüyet olunup kifayet etmediği halde 
evkafı mezkûrenin gallatına sarfoluna (Vakfiyei ulâm ve zeyilleri ).

İstinyede ferahfeza tabhaneleri : Feridun Bey vakfiyesi. Ali Emiri 
kütüphatesi tarih kısmı numara 933... İstinyede ferahfeza denmekle maruf 
yerde bir bağın birzaviyei dilküşasında bir zaviyei ddküşa bina ettiler 
ki birbirine karşı iki tabhaneyi ve tabhaneler mabeyninde bir âli y* 

i, bir kiler ve matbah ve kenif ve muhiti ve sair zafiyelere elemmü eşeb 
olan ebniyeyi muhtevi olup.... zikrolunan tabhanelerin ve mescidin şem’i' 
ne ve hasırına ve kandiline yevmi üç akçe sarfolunur ve şart ettiler ki 
zaviyei mezbure matbahında her gün iki vakit taam pişirilip sabah pirinç 
çorbası, ikindin buğday çorbası pişirile ve zaviyei mezburede konan misa
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firin için günde yirmi akçelik nan ve on vakye küşt ve bir kile pirinç 
ve bir kile buğday ve iki akçelik fülfül ve bir akçelik sirke alına ve 
yoğurt ve kabak ve isfanah ve ceviz ve kimon ve na’na ki her biri mev
siminde taama katılır. Mezkûrlarin cemisi için ve nemek için yevmi üç 
akçe sarfoluna.

Çekirgede hamamcıhk: Veziri azam Mehmet paşa zamanında vaki 
ruşen kaydıdır. M. Ceevdette çıkan eski defter 1054 (1644). Hamamcılık 
Çekirge der Bursa 54 .

İmaret şeyhliği1 Meşihati imareti sultan Murad Edirne 54.
Bazı hamam evkafı: Ayasofya mahzeni defterlerinden 1073 (1662) 

senesi.
An mahsulü Evkafı hamamı merhume valdei Selim han der kurbu 

camii Bayezid.
« « « « « « Murat han der Üsküdar
* « « ıcarei « Bektaş halife imamı sabık der nezdi galata

Ahi çelebi zevaidi: (an mahsulü evkafı nukudı Musa efendi Ser etib- 
bai hassa ve kadıaskeri anadolu).

Seferde orduda tıbbî masraflar: Romanya taraflarında bir seferde 
1204 (1789) senesi. Atiye ve harçlık olarak verilmiştir.

Kuruş :
120 4 Nefer cerrahanı orduyu hümayuna
50 Atiyye O^T «vlTb ¿1 jUî -u-

750 Harçlık) cerrahan j

17 o^\c. d»- 4*-- .A y
26 JU jLAjL bb-jl (jly

Nevruziye ve takvim : takdim eden hekim başı Mustafa Behçet, mü
neccim başı Rakım, cerrah ve kehhal başı - 9 H 1236 (1820) hazinei 
evrak teşrifat defterlerinden :

(Nevruziye ve takvim takdim eden Anadolu payesi olan hekim başı 
Mustafa Behçet Efendi ve Mekke payesi olan müneccim başı Rakım Ef. 
hazeratı ve cerrah, Kehhal başı ağalar Babıâliye gelip huzura duhulde 
efendimiz bir kaç hatve istikbal ve kuud buyrulduğu hengâmede cerrah 
ve kehhel başı ağalar dahi idhal ve anler dahi damenbus ile kuud edip 
evzelce kahveden sonra hilâtları iksa ve atiyyeleri i fasile buhur verilerek 
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iadeden sonra müşarünileyhimaya çubuk verilip bir ınikdar aram ve güllâb 
ve buhur resimlerde kürkleri iksa ve badelteşyi iade olundular ve hekim 
başı efendinin atiyesi Anadolu payesi olduğu için bin yediyüz elli kuruş 
zammile verilmiştir. Şol şartla ki İstanbul payesine varıncıya kadar 
mutad bin kuruşu tecavüz etmemek ve rütbei kadıaskerî olursa bin rub’i- 
ye olan iki bin yedi yüz elli kuruşu verilmek üzere esbaklarda dahi pa- 
yei kadıaskerî olursa bu veçhile verildiğini eski yevmiyelerde dahi mes
turdur. Ana binaen bu defa öyle haber verildi.

Bahesap

Seretibbai Sultanî Ef. Müneccim başı Cerrah başı Kehhal başı
Erkân samur kıymeti Erkâ samur kıymeti Hil’at I Hil’at I

1800 1000
Refiki atiye Atiye berveçhi sabık Atiye Atiye

1000 500 500 250
Sabıkı 50 hademe 50 hademe 27,5 hade.

1000 • 550 550 277,5

2750
100 hademe

2850

Bursada Çelebinin yeşil İmareti: Evkaf defteri selâtin Cild I. Anado
lu S. 253. Çelebi sultanın Bursanın yeşil imaret cami ve imaretinin vakfı.

Çelebi Hekimüddîn vakfiyesi (İdris bin Husameddin Bitlisi) 921 
(1515) senesi vakfiye evkaf mahzenindedir.

Hükema,etibba ve sıhhî müesseseler: Tabakatı Celâl zade. Ayasofya 
K. 2894 numarada. 975 (1567) de Süleyman namına muharrerdir. Hükema 
ve etibba, 415 inci yaprağında tımarhaneden mükemmelen bahis vardır.

7 inci tabakada imaretler, Fatih imareti, darüşşifası, Beyazıt imareti, 
Sultan Selim imareti, Şehzade imareti, Süleymaniye imareti, Eyüp imareti 
kırk çeşmeler ve hamamlar vesaire yazılı.

Mısırda bimarhane vakıfları: Divanı humayun mühimme defteri. 
Cilt 3. S. 196.

Mısır Beyler beyisine hüküm ki: haliya suddei saadetime mektub 
gönderüp mahrusai Mısırda selâtini çerakisenin vesair ümeranın cevami 
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ve mesacid ve bimarhaneleri evkafı ekser vilâyeti Şam ve Halepte olup 
mütevelli ve nazırları ol diyardan olmakla zaptettikleri mahsulât temam 
gelmeyüp vasıl olmayıp cüzî nesne gelmekle zikrolunan mesacit harabe 
müşerref olup şartı vakıf üzere hakkı müstahakına vasıl olmayup bimarhane 
vakfı mahsulünden iki yıldanberi bir akçe gelip vasıl olmadı. Öyle olsa 
vilâyeti Şam ve Halepte olan evkaf bu canipte nazır ve mütevelli tayin 
olunup varup ande olanların muhasebeleri görülse ol evkafın tamirine 
bais olurdu deyü arzetmişsin..... şartı vakıf üzre zaptettirip mali vakfa 
gadir ettirmeyesin. 967 (1559).

Sıfatül etibba: Hüseyin Baykara divanından yazılan menşur ve tahrirat 
nümunelerine dair. Mahzenül inşa. Nuruosmaniye kütükhanesi No. 4291. 
Sahifei şahi (Hüseyinül Vaiz) indir. Farisî Hüseyin Baykara namına 
muharrer.

Üst tabakada erbabı ulûmu hikemiyeye hitaplar (bu tabirler Osmanlı 
divanlarına da geçmiştir. Bizim fermanlarda, menşurlarda, kadim arzuhaller 
de yazılan elkab ve teşrifat tamamile orta Asya, İran ve Hind sarayları 
adabından iktibas edilmiştir.

Sıfatül etibba faslı da çok mühim ve mufassaldır.
Hekimlere elkab’ İnşai selâtin. Nuruosmaniye kütüphanesi Nnmara4311 
Elkab.... Hekim başıya.
Cerrah Mehmed Paşadan Özbek hanına name

» » » Abdullah Hana il

Mühim bir fihrist: Hazinei evrakta merhum Mehmet Vazih efendinin 
1268 de müfredatı evrak mukaddimesinde evamiri aliye. Bu zat Divanı 
Humayun vesikalarına aid bir fihristin müellifidir.

İmaret (6) Karantine, mai leziz ve çeşme’
Iskatı cenin (47) etibba, hamam, attar esnafı.
Kahvehane, Mısır çarşısı. Hastane ve ispitalya (85).
Mektebi tıbbiye nizamnamesi. Hazinei evrak. 1273 tarihli irade defteri 

fihristi. Bunun takdim kılındığına dair.

Mirî cerrahlar ’ Sicillâtı şer'iye mahzeni. Rumeli sadareti sicilleri 
Numara I . 19 Rebiülevvel 959 (1551 tarihli vesikalar kısmında Türk
çe bir metin :

Olur ki mirî çerrahlar zümresinde yevmi on akça ulufeye mutasarrıf 
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olan işbu 959 rebiülevvel yirmi birinde mahrusai Edirnede vefat edip...
Tabip Mustafa çelebi:26 Rebiülahır 959 (1551) tarihli sütuna münda- 

deric vesikalardan : j| jlUJ| J ) yİ
(..< (5_}^-l j Âk (J I Jjdl

Bundan bir varaka sonra arkasından oldur ki...
(Mirî cerrahlar) zümresinden yevmi on üç buçuk akçe alufeye mutasar

rıf olan Mehmed ve mahmud nam sulbu sağir oğulları kalduğa Bahaeddin 
bin Üveys ve Mehmed bin Abdullah nam kimesne haber verdikten şol ki 
vaki haldir. Sagireyni mezbureynin vasileri olan Hacı Ali talebile asita- 
nei saadete arzolundu. (Böyle arzlar cinsinden olan şeyler hep Türkçe" 
dir.) 959 (1551)

Reisülcerrahin Emrullah bin Yusuf) un 959 senesinde kölesini azad 
ettiğine dair kaydı resmî son parçadadır.

Yeşim taşı • (Kitabülcemahir filcevahir- Ebürrayhan Biruni) Topkapı 
sarayı nüshası (guruendugân) de öküz suretinde bir kaya Şarab dökülürse 
kesilmeden şarab verirmiş 109 ( Elyeşim 29 satır,) arzı Türkde yeşim haz
mı ıslah için, Türklerin yeşimden intifaı. Türmüz ahalisinin (Yeşib) deme
si. Buharalıların (Yaşib) ve Leşib) demesi mezkûrdur. 111 - Hacerülbad 
zehir' 113 Elmumya.

Mekke darüşşifası : Cidde beyi Kasım beye hukum ki Mekkei 
Mükerremede bina olunan dört madreselerin binasını itmame erişib lâkin 
elli binden ziyade altun sarfolunub ve medreseler kadimi üç medrese ve 
bir darüşşifa birden yapılıp ... lâzım olmağın.... Hazinei evrak. Mühimme 
defteri 7. (975-976) arası (1567-156g S. 314

Kayseri cüzamhanesine vakıf :
Zülkadirlere dair vesika: Zülkadir oğlu Haşan Beyin Kayseriyede Salgun- 
da miskinlere vakfedilen arazi üzerinde tecavüzat zulmune dair şikâyet. 
Topkapı sarayında bir vesikadır. Zülkadirlerden Alâüddevele Beyin imza- 
sile Türkçe bir mektubdan:

Sultanım hazretlerinin hâki payi şeriflerine arzuhal budurki tevabii 
kayseriyeden (salgun) nam karyenin nısfı miskinler taifesine vakfolup 
vakfiyete tasarruf olunup zikrolunan karye Zülkadir oğlu Haşan Beye 
tımar sayrulub yirmi yıl mikdarı vardır ki zikrolunan karyede sakin olup 
saraylar bünyad ettirib on hane zemmilerden ve on yedi hane müslüman- 
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lardan çiftlik tasarruf eder iken mektubüzzikir Basan Bey her birinin çift
liklerini zulmen ve cebren elinden alıp kendüsü beş altı çift koşup kendü 
tasarruf eder ve kendüsü gelmezden evvel bize elli müd gaile hasıl olur
du. Şimdiki halde beş alıp müd gaile hasıl olur. Şimdi ol çiftliğini elin
den aldığı kişiler ahar karyelere varub safınca olup anlaşurlar . Hazreti 
resulûllah ruhu için devletü başın sadakasına zikrolunan zalimin zulmunu 
ve bu mazlumların üzerinden ref ediverib indellah mecur ve indennas 
müstetab olasın .

Cerrah Ali : Mühimme defteri 4. 26 Receb 967 (1559) .
...... Müşarünileyh hekim başı gönderib Mısır cerrahlarından emir ile 

getürülen üstad Ali fende kâmil olub asitane hizmetine lâyıktır, deyu 
bildirmeğin yirmi akçe ile cerrah olmak buyuruldu... ve mezbur Alinin 
oğlu olan Mehmede beş akçe şakird alufesi olmak ve... Ali nam kimesne 
için dahi (cerrahlığı üstaddan tahsil edib dergâhı muallâ cerrahlığına ilhak 
olunmağa lâyıktır ) deyu bildirmeğin kanunları üzre ibtida olunmak 
buyuruldu.

İlâç narhları: ıTopkapı sarayı. Revan odası kitablarından 1050 
(1640) tarihli mühim bir belediye vesikası. Numara 1934. Narhlar defteri. 
Ehli sırf kethüda ve yiğitbaşıları vesair ehli vukuf ihzar ve müşavere 
olunarak ittifakı ârâ ile tayin edilen narhlar.

mekûlât, es’arı attaran, miskfruşan, sabun miski, eşribe ve maa- 
cin ....... ilâh.

Hazînede ilâçlar: 1167 (1753) senesinde hazinedar Ali Ağa mari- 
fetile hâzinede mevcud olan eşyanın tahririnden:

Afyon, 95 dirhem
Miknatıs, bir kıt’a •
İkiparça ud, 60 dirhem

Damad İbrahim paşanın tıbbî eserler ve aletler ve ilâçları : 
Enderun vesikalarından . 1143 (1730) senesine aid. Sadrazam maktul 
İbrahim paşanın muhallefatının tahririnden çıkan eserler (bunların mühim 
bir kısmı saraya verilmiştir) .

Gayetülbeyan
Hayatül hayvan
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Rısalei fittıb
Tercümei Nuh Efendi fittıb
Tercümei gayetül etkan 
Tabib İsa efendi

Anber 470 .
sarfedılmış 

Ud 1200

Sim amberdan bir adet
Bağa ve kemik ve nazarfal gözlük 8 adet 
Cerrah alâtı: 3 takım .

Kehhal İbrahim bin İsmail bin Mehmed :Şüeraüz zaman. Esad 
Ef. kütüphanesi. Numara 2323 J| J
662 (1225) de Beratta ölmüşdür. B¿r
Maristanı Mısır : Jbk-jl.

, <_AİaU i— J 3 J ... n* li-1 ( j Cj j l./ J ¿5 Jjl» I

Metrukâtı merhum sultan Korkud. 5 Muharrem 919 (1513). İğrigöz 
kasabasında Menteşe mirlivası Sinen Bey marifetile yazılmıştır... Bu me- 
yanda (hokkalarda macun ve tiryak ... ve gözlük) de vardır.

Süleymaniye tabhane, bimarhane, imareti amire ve hamamı: 
Topkakı müzesi yeni kütüphanesindeSüleymani camiinin inşa masraflarına aid 
160 kadar defter vardır.M.Cevdet bunların sekizini görerek etmiş.Beheri 14 
varakdan mürekeb haftalık defterler. İlk defter 963 (1555) tarihinde. Bâlâ
daki binaların inşaları hakkında da tutulmuş hesablar vardır,

Kehhal Mehmed Kemal: Mühimme defteri 4. 26 Receb 967 (1559)... 
hekim başı mektub gönderip emir ile Mısırdan getirilen Mevlâma Ahmed 
Kemal, kemali ehliyet ile maruf ve fartı sadakat ile mevsuf atebei ülyaya 
hizmete lâyık kimesnedir deyü arzetmeğin otuz akçe ile kehhal olmak 
buyuruldu.

Kehhal Abdûlkadir: (Ayni tarih)... Vukufu Ebülbeka akrabasından, 
sultan Mehmed darüşşifasında üç akça ile kehhallık hizmetini eden Abdül- 
kadir asitanesi saadet kehhallarına ilhak olunmasın rica etmeğin ve Ab- 
dülkadirin yeri Faik nam kimesneye mahaldir deyü bildirmeğin kanunları 
üzre buyuruldu.
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Cemaatı etibbai hassa : 1027 (1617) senesi ruznamçei humayun.
Topkapı sarayı.

Mevlâna Mehmed Efendi, müderris.

Mevlâna Hüseyin efendi, tabibi darüşşifai valide sultan.
Diğer mevlâna Mehmed efendi : Tabib
Mevlâna şeyh Ahmed efendi : »
Mevlâna Derviş Talib efendi : » ve müneccim.
Diğer Mehmed Çelebi, Veledi ser etibbai sabık
Mustafa veledi Şemseddin ser etibbai sabık
Pervane bey ser cerrahini şabık
Ahmed veledi Haşan efendi, tabib
Mehmed hacı veledi müderris efendi, tabib
Ahmed tabibi sarayı İbrahim paşa sabık.
Mevlâna Mehmed tabibi darüşşifai valide sultan
Mustafa Mesud şakirdi tabibi hassa
Mevlâna Mehmed tabibi Galatasaray

Mevlâna Mehmed efendi tabibi darüşşifai merhume Handan Sultan Hürrem
Mevlâna Seyyid Ahmed veledi Musa efendi min etibbai hassa.

Sadi ser etibbai darüşşifai sultan Bayazid han der Bursa.
Abdürrahman veledi İshak Efendi. Yekûn 18
İmaretler : Sarfiyat cetvellerine göre
1092 (1681) de İstanbulda işleyen imaretler ve masrafları (bir kâğıda 

yazılı vesikadan).
Haseki Sultan imareti âmiresi Pirinç Çerviş Şeker Safran Nohud Tuz

Atikali paşa imareti âmiresi » » »
Mihrimah sultan imareti » » » »
Bayezid imareti âmiresi » » »

» » »
» » »
» » »

hinta, nişasta, üzüm ve incir.

Sultan Ahmed İmareti âmiresi. Pirinç Çerviş, Şeker, Safran, Nohud, Tuz

Hınta
Şehzade İmareti âmiresi. Pirinç Çerviş, Şeker, Safran, hinta, Tuz
Fatih İmaret âmiresi. Pirinç Çerviş, Şeker, Safkan, Nohut, Tuz Hinta 

ve nişasta, üzüm, incir.
Sultan Selim » » » : hepsi aynı
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Müteferrik Evkaf kayıtları (vesikalarından) Defteri faramani zade
Müteferrik No. 452 Halebde Nureddin Şehid darüşşifası nazaretinin 

tevcihi hakkında arz 23 L 1068 (1667).
No. 854 Evasıtı zilhicce 1078 (1667) Konya sultan Alâeddin camiinde 

dersiamhk ve darüşşifada hekimi sani ve evvellik ve Piri Paşa evkafından 
duagûlük ve Sinan Paşa evkafından cüzü hanlık vazifesinin Ahmet hali
fe uhdesinde ibkasi için kazı Ali’nin arzı.

No. 1851 24 S 1067. Sultan Bayezidi Veli’nin Edirnedeki darüşşifa" 
sında kehhalık tevcihi. (1685)

Hekim başı Salih efendi- (Türkiyede) Malumatı tabiiye naşirlerinin 
serdarı paki.

Gunyetül muhlisin fi tercemti tuhfetül müminin: Köprülü kü
tüphanesi numara 182.

Mahmut I devrinde sadrazam Ali paşa İranlılar üzerine hareket itmiş. 
Aldıkı ganimetler arasında Fünunu şettade kitaplar varmış. O meyanda 
ecdadı ve kendisi devleti Safevide hizmeti tababetle kâmikâr olan Meh
met Mümin Hüseyninin müfredatı edviye, karabadin ve bazı a’mali tıb
biye ve kimyeviyeyi havi şah Süleyman namına telif eylediği 
Farisî (Tuhfetül müminin) nam eserini bulmuşlar ki nihayetsiz mücerrebat 
ile müzeyyen inbi Baytarın (Cami) inden daha şamil, mütekaddiminin 
zafer bulmadıkları nice devaları havi imiş. Bunun mehazları bunlardır ;



^9 ¿/I ¿X O U^9 . 4ı ^xli'
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Ali Paşa vezir olunca umumun nef’i için Türkçeye türceme edilmesini 
tasvip etmiş. Tabib Ahmet fenni tıbbın kısmı İlmî ve amelisinde sâyına 
mahsur eylemiş olmağla bu hizmete onu memur etmiş. Terceme 1146 
(1733) de bitmiş. Mütercim Ahmet bin Hüseyin bin Hasandır. Bu nüs
hayı 1149 (1736) da Köprülü zade Ahmet paşa namına Mehmet bin şeyh 
Osman Kumlevi tarafından istinsah edilmiştir.

Cerrahnamei musavver : Ali Emin kütüphanesi numara 79.Müellifin 
elile tahrir edilmiştir. Dr. Süheyl’in bu eser hakkında üç tetkikine 
tesadüf ettim.

Konyada Mevlâna tabhaneleri: Silifke ve Ermenak kadılarına.Celâ- 
leddin Rumi mezarında bina olunan beş bab tabhanelerin tasamiyesi için 
vakfolan karye ve mezraaların kadimi sınırları .... S. 329 Sene 
(975-976) mbhimme defteri 7.

Medine bimarhanesinde ölenlerin metrukâtına yapılacak mu
amele: Mühimme defteri 7. S. 365.

Şam imareti (Kanunî Süleymanın) mühimme defteri 7. S. 585.
Trablus bimarbanesi: Trablus kadısına hüküm ki müşarileyh mektub 

gönderib nefsi Trablusda .(İzzi) bimarhanesinde mütevelli olan Süruri 
Ahmet tımarhanenin hakkından gelmeyip kâhi Şamı şerifte, kâh Kudusu 
şeriftde kendü havasında gezüb bimarhane muattal kalub sahibi vakıf, 
mariz ve mecruha haftada ikişer kerre eşribe ve meacin ve sair mekûlâtı 
verile deyu şart eyleyüp evkafı yılda yetmiş bin akçeye mütehammil 
iken üç dört yıldır ki bimarhane hâlî ve muattal kalub asla bir nesnesi 
çıkmaz mütevelli ve cabi ve ferraş olanlar eki ve bel ederler deyu arzey- 
lemiş. İmdi buyurdum ki vardıkda bu hususu veçhile hak üzere 
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teftişü tefahhus eyleyüp göresin. Mezkûr bimarhanenin evkafından yılda 
ne mikdar hasıl olup ve şartı vakıfa riayet olunurmu nicedür. Evkafı mez- 
bureden nesne eki eyledikleri bihasebül şer’üş şerüf sabit olursa şer’ile 
müteveccih olan hükmedib alıveresin dahi ahvali neye müncer olursa 
vukuu üzre yazıp bildüresin. Mühimme defteri 7, S. 679 (1568) sene 
(975 - 976).

Türk etibbası: Timurname. Nuruosmaniye kütüphatesi, numara 3266 
ve 3267. 814 (1411) de Heratta Hafız Ebru yazmış ve 828 (1424) de 
Heratta Nişabur’lu Kadı Mehmet bin Mutahhar istinsah etmiş. Varak 56.

. • . (jllal— Cj jT-'-'-' J <£$^3 • • •

jtl j y i—1 ( & I )

(.Ju j ¿Ljlj ¿1/ o^îI öj
<. ■ »

Sureti vakfı bimaristan : Şehit Ali Paşa kütüphanesi. Numara 

738. Cevahirül ukud ve ¿LââHûyv Sonlara doğru. Bu unvanla olan
vesika pek mühimdir. Sayfaya (L) işareti koydum. M. Cevdet.

Ibni Sina eserleri: Mısırda 1924 de matbu «^^1

<-UaUl namındaki Içataloğda Zeki Paşanın İstanbul ve Avrupa
kütüphanelerinde istinsah ettirdiği kitapların isimleridir. Bumeyanda 
Ibni Sinanın pek çok risaleleri, Farabî risaleleri... ilâh vardır.

Tercemei miftahı Künuzu erbabı kalem ve rumuzu rekam: 
(Mahmud Edirnevî)Şehit Ali Paşa numara 1973) Türkçe Bayezid II zamanı.

• • • • (jb-A'l ^3 jLli ^«'1)

İmdi bu iki ilim de ilmi hesaba muhtaçlardır. Zira llmüebdan ki ilmi 
tabiidir ve anin binası hesap üzerinedir. Tabayi ve havas ve meratibi 
mizaç ve takdiratı edviye ve eşribe gibi...... )

Kitabüt teressül. Arapça, muharriri, divan kâtibi. Nuruosmaniye 3745. 
Müellif 622 de Şamda ölmüş, Musul zaimi Mücahidüddin Kaymazın hizme
tinde bulunmuş. Bu eserde bir çok mektuplar yazılıdır.

Varak 38 Melik Efdalin hastalıktan ifakati üzerine mektup
» 69 Fukara babası Muzafferüddin Gökbörüye bir ricaname.

Tezkerei Aksaray'ı. Ayasofya 3143. Varak 265. Olcatyonun cülusu. 
İsyanlarda ribat (Yollarda hanların en büyüğü) ve darüşşifaya (Konya
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Aksarayında) tahassun âdeti. Varak 272, hükümeti vazifesile gelen zat 
(Ali Paşa) Aksaray darüşşifasmda tahassün.....

(jl.b *iLL>. «s.—j—c.»)
Menazirül avalim: Esad Efendi numara 2421. 3 Hitabı hükema, 

hitabı etibba.
(,5j^\> JjjJ.ljL.-JI & jl ¿rl ¿J-JU±5^Jr.ij
Meşhur Kitabülmuhtar budur. Şehid Ali Paşa kütüphanesi numara 

1322. 876 - (1471) tarihinde istinsah edilmiştir. 1bni Sina ve Razi eserle
rinden hangilerini okuduğunu yazar.

3211

9 uncu fasıl . 10 Bab. j J<Jl J>l . j)
10 > . 10 » jl_^l ■ j)

14 üncü » . 12 » jiJJl.LLYl JjJ . J)

16 inci » . 12 » . t j)

İbni Sinanm şifası : Fatih kütüphanesinde
Fakat şifanın 16 inci cüzü (cildi) dir ki hendese hakkındadır. Zahrın- 

daki yazıda o*-!!

Derununde makale başları hep e nisbetle yazılmıştır. Şekiller

mükemmel ve kırmızıdır. Muhtasar dir ve onun on beşinci maka- 
lesile biter. 604 (1207) senesinin muharreminin üçüncü günü istinsah 
edilmiştir. Evvelce okunmuş olacak ki her makalenin başına bir 
işaret dikilmiştir. Bu sayede kolay bulunur. Zira sayfalar numaralı 
değildir. Kâğıt kalın ve nefisdir. Kabı, kâğıdı, yazısı Mısırda veya İranda 

yazıldığını gösterir. Zahrındaki müzehhep nakış, zerefşam devair ile nısıf 
kat’ı nakıs maktalarından müşekkildir ve altınla mutalladır. Yahya bin 
Mehmed EUübudi imzasile Mehmed bin Elhüseyin imzası acaba kime 
aittir. 2018 Şehid Ali Paşa kütükhanesi. Teşrihül Beden musevver Meh
med bin Ahmed. Namevcut

İslâm tababeti hakkında bibliyografya

Jj t* J IaJY-JI ¿.J1)
Şehid Ali Paşa kütüphanesi No. 1853. 10 cüzü. 178 bap.
8 inci cüzü 10 bapdır. 5 Elmaristan. 6 Eltabip.
4 üncü cüzü. 3 — Elattar, 25 elhamam.
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(<-b-’ j Ayasofya kütüphanesi numara 4341.

17 — Jc

18 — ^jÜaJl » »

35 — oUiî-ı » »

37 — ûJLCij 4.1^1 »
Düştürül kâtip fi tayinül meratip. Köprülü Mehmet Paşa kütüphanesi 

Numara 1241. Farsça telifi 761. İstinsahı 768. Cengizilerden Bağdat pa
dişahı (Şeyh Üveys) e kâtibüssır Mehmed bin Hinduşah tarafından tahrir 
ve takdim edilmiştir. Müellif Ebu Sait Bahadir Han devrinde divanı hü
mayunda bulunmuştur.

Çünkü vilâdeti tehniyeti elkabı. Hükema, etıbba, müneccimler elkap 
ve ediyesi.

Kitabin ikinci kısmında 12 - Saurii bimaristan, varak 211 b.

(Muallim Baki tercemesi 
M. Cevdet’in istinsah ettiği Faraşça notlardan)

(On ikinci fasıl hastane baş doktorluğunun tefvizi beyanındadır.
Tıbba dair feraidi fevaidin mualece yolile neşri, mizacın sıhhatini 

mucip olup hazreti risalet alâ şerefüha efdalüssalavati ve ekmelüt tehiy- 
yatı buyurmuştur: Elilmü ilman llmüebdan ve İlmüedyan (ilim ikidir: 
bedenler ilmi, sonra dinlerin ilmi). Eğer beden, hastalıkların mualecesi 
ve ârazın izalesi vesatatile sahih ve salim olmazsa nasıl olur da o beden 
sahibi, din ilimlerini öğrenmeğe ve öğretmeğe kudretyap olur?. Bu ilmin 
şerefi bu derecede olursa onu bilenin şerefi de onunla mütenasiptir, hatta 
yüksekliğin en yüksek derecesine çıkar. Mevlâna Şemseddin Mehmet de 
ilmi tıbbı bilmede etibbai vaktin parmakla gösterdikleri ve ilâç kanunu 
ve mizacın sıhhat tedbiri hususunda zaman hükemasının medarı istinatları 
olan bir zat bulunduğu cihetle filan hastahanenin sertababeti mansabını 
ona salâhiyeti mutlaka ile tefviz buyurduk. O suretle ki bilgisinin çok
luğu ve hazakat ve maharetindeki herkes tarafından teslim edilen vüs’at 
itibarile hazık ve mahir ve tecrübe sahibi olanı yerinde ibka, olmıyanı 
azil ve ihraç etsin ve bu suretle hak yerini bulsun. Ve bu hareket zikri 
cemile badi olsun. Bu sebeple bu hüküm, infaz edilip bu yılın ibtidasın- 
ban itibaren mezkûr hastanenin mütevelli ve mutasarrıfları, mevlâna Şem- 
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şeddin Muhammedi oranın baş hekimi bilerek doktorları, göz hekimlerini 
ve cerrahlarını azil, nasp, ibka ve ihraç hususunda ona müracaat edip 
onun isabetli reyini bu baplarda mevsukunbih ve .mutemedün aleyh bil
sinler ve onu tevkir ve ihtiram ve tebcil ve ikram hususuna son derece
de çalışsınlar ve onun kudret ve salâhiyetini bu çok mühim işde ve çok 
lâzım maslahatta kavi ve mutlak tutsunlar. Şartı vakıf mucibince hastane 
baş doktoru namına mevkuf olup vakfiyede yazılı olan tahsisatı aydan 
aya ve yıldan yıla onun mutemetlerine versinler ve bu hususta hiç bir 
şeyi eksik etmesinler. Bu suretle arzusu veçhile sarfiyatta bulunup bu 
mühim işi yürütmeğe gayret ve devam etsin. Ve bundan husule gelecek 
sevaplar, inşaallahu teâlâ bizim ruzefzun eyyamı devletimize vasıl olsun.) 

Köprülü kütüphanesi 1403 numara. 7 inci fasıl (26 bap).
Etibbanın nevadırı, ciddi veya hünerli vakıalar yazılıdır.
Cevhername. Lâleli kütüphanesi numara 1756. Farisî Emir Sadreddin 

Mehmed bin Mansur validi Emir Gıyaseddin Mansur Şirazi.
18 — Buhtişu tabip ve mütevekkile hediye eylediği yakut kelce. 
Buhtişuun pederi ve Zübeyde hatun.
205, Belinas hekim.
24. Belinas hekim ve elmas.
Yeşim kamer perisine mensuptur. Yeşim hakkında mühim mütalealar 

vardır .
(Haceri matar) yağmur taşı. Türkler arasında meşhurdur.
Firuze zühre perisi mensuplarındandır. 3 nevidir.
Türklerin taş hakkındaki itikatları.
51,5 bir sihirbaz Türk Harzemşah ordusunda yağmur taşile ne yaptı. 

Cilt 6. Riyaseti tıp, riyaseti kehhalin ve riyaseti cerrahin
de bulunanlar. Elkab 168 inci sayfadadır.

Reisül etıbbanın (derecetülmeclis) i mühimdir,

• Haydarabatta 1348 de basılmıştır. Müellifi J I
teracim kamusudur. 8 inci asırda yaşayanlar meyanında Mısır ve Şamdaki 
darüşşifalarda bulunan hekimlerden de bahseder.

Mecmuaimurakkaat. Bağdat köşkü kütüphanesi numara 408. 300 varak
tır. 36 sayfası resimlidir. Birinci resim Yalvaç Bey fukaraya tasadduk 
ediyor.
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Şarkta tıbbî fikirler

M. Cevdet

Yunan filesoflarının, âlimlerinin biz Türkler üzerinde tesirlerini tetkik 
ederken en mühim saha zannımızca tababettir. Riyaziyatı Yunaniye ile 
ona bazı şeyler zam eyleyen Arap, Îranî ve gayri Osmanî Türklerin 
asarı riyaziyeleri dahi efkârımızda âmil olmuş ise de o kadar şamil değil
dir. Riyaziyat, nihayet münevver sınıf dediğimiz kitleye münhasır kalmış 
gibidir. Hatta epey zaman bir çok muallimler, müderrisler riyaziyattan 
variste, o kemalden âri olarak ders vermişlerdir Halbuki tababete 
hulûl eden Yunanî nazariyeler, hatta kelimeler hekimlerimizin malikânei 
zihnisini işgalden sonra yürüyerek bütün şehirlere, köylere kadar istilâ 
etmiştir. Gerçi avam bu tesirin Yunandan geldiğinin farkına varmamış ve 
varmazsada Yunanî nazariyelerle devaların menşei tarihisini tayinden 
müteharriler âciz kalmazlar. Hesabın gavamızına, cebir, müsellesat, hendese 
nazariyelerine müracaat ihtiyacını duymayanlarımız milyonu geçer. Hal
buki hasta olmayan, hastalığına deva aramuyan kimse yoktur. Bu ihti
yaçtır kı derde deva olan ihtiyaçları ve onları nazım nazariyelerle akide
leri yabancılardan olsa almağa ve her yere neşre saik olmuştur. Aristo, 
Bokrat, Calinos, Eflâtun namları bizde pek meşhurdur. O cihetle ki ihti
yar dedeler, koca karılar arasında bu hekimlere mensup sayılan fikirlerle 
hareket ettiklerinin Anadolu ve Rumelide hekim geçinen pratik adamlar
da fark edenler vardır. Her ne kadar bazı ilâçlar ve tedaviler sırf teca 
ribi şahsiye ve irsiye mahsulü ise de.

Osmanlı Türkleri Yunanî akidelerden Lâtinceyi öğrenen hekimlerimiz 
vasıtasile ayrılmış ve bu suretle frenk usulü tababetine tâbi kalmıştır ve 
halâ öyledir. Bir cereyan devam ederken tamamen etrafa hakim olması 
pek güçtür ve belki asırların işidir. Nasıl ki Lâtinceye aşina doktorları
mızla başlıyan ve 1242 (1827) de tıbbiyenin küşadîle tedricen ordu ve 
belediyelere hekim yetiştiren fikri cedid yanında Anadolunun avamı ve 
bunun tıbbî atiki yaşayacak.

Yunan nazariyeleri Türklere Arabca ve Farsça eserleri, frenk nazari- 
veleri evvelâ Lâtince, 1247 (1831) senesinden itibaren Fransızca eserlerle 
intikal etmiştir.

42
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Tecrübeye müstenit amelî ilâçlara gelince, tabiî ağızdan ağıza intikal 
suretile ata, kadınlar, nineler arasında intişar etmiş ve etmekte bulunmuştur.

Tababeti şarkiye ve garbiyenin Türkçeye tesiri

M. Cevdet

Şark (İran, Hind, Yunan, Gildani) ulûmunun ve edyanda Asya taba
betinin efkârımıza tesirini mücmelen biliyoruz. Kezalik Hacı Abbas ve 
Şani zade tıbbiye müderrislerinin Türk sahai fikrisine nakleyledikleri 
tecaribi cedidei garbiyeden de haberdardır. Şimdi bu tekallubatın 
Trükçeye tesirini düşünmek istiyoruz. Pek aşikâr görünüyor ki Türk 
etibbası şark ve garb asarı ilmiye ve tıbbıyesinden ne naklettilerse ıstı- 
lahatı dilimize olduğu gibi devretmeğe mecbur olmuşlardır. Buna 
sebep evvelce Türk dili üzre bir muhiti asar teşekkül etmemesidir. 
Asırlardanberi buna çalışılsa Türkçede mevcut olmayan fikre kelime
ler, Türk cezirlerinden teşkil edilseydi, bütün ıstılahatı Türkçe 
yapamamakla beraber — çünkü dünyanın hiç bir lisanı medenisi 
bütün ıstılahatı kendi kelimelerile teşkile muvaffak olamamış ve pek 
ciddi kelimeleri aynen diğer dillerden almağa mecbur kalmıştır. 
Arabca, İngilizce, Fransızca, Almanca ilâh, böyledir — bir çoklarını vaz' 
ve imale muvaffak olunabilirdi.

Türkler müslüman oldukları zaman cesarat ve aşkerlik umurunda ken
dilerinden yüksek ne Iranî, ne Arab, ne Hindi, ne Çini, bir kavme rast 
gelmemişlerse de dil ve ulûm meselesinde acizlerini hissetmeğe bütün 
hususî dillerine mal edilmiş ve etrafa yaymış olan İran ve Arab mede 
niyetine ve onun daimî naşiri olan ıstılahata karşı cizyekâr kalmışlardır.

Rum ve Venedik gemicilerde, Ahmed III devrinden itibaren Avrupa 
ulûmu askeriye ve tıbbiyesile ilâh, temasa gelince de ayni ihtiyacı duya
rak Rumcadan, Lâtinceden ve Fransızcadan ilâh, pek çok kelimeler 
almışlardır.

Alişir nevaî (¿<¿111*2 U) de Türkçenin Farisiye karşı servetinden bah
seder ki pek haklıdır. Lâkin bu kır hayatına, ölü ezmine, silâh tetümma- 
lına taallûk eden efkâr ve kelimelerdir. Yoksa tıb ve tasavvuf gibi İlmî 
ve fikrî ıstılahlar da değil. Zira Türk kablelislâm bunlarla uğraşmıştı.
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Türkçe ve Türkiyat üzerine tetkikatile maruf Leon Kahun Türk - Mo
ğol tarihine methal namındaki eserinin 16 inci sayfasında Türkçe taş, top
rak, kum ahval ve evsafını ayrı ayrı iş’ar eden Türkçe ıstılahların mu
kabilini bulmakta Fransızcanın kifayetsizliğini ilân ediyor.

Bununla beraber şayanı esefdir ki Arabca, Farisî, Fransızca, Rumca 
ilâh, dan lisanımıza geçen kelimeler ehemmiyetlerde mütenasiben geçme
miştir. Bir çoğunun Türkçe karşılığı var iken veya konabilirken — asa
biyeti milliye fıkdanından dolayı olacak — kitablarımızı işgaline müsaade 
edilmişti.

Türkçeye geçen ve geçecek tıbbî ıstılahları tesbit için resmî teşebbüs 
Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye azasının himmetile başlamıştır.

Tıbbî folklor ve Halk itikatları

Bursada halk itikatları :
Hatice sultan: Muradı olub olmıyacağını sorarlar ve cevap alırlar. 
Ali Mest Ethema: Çamuru çıbana iyi. Arkaya bakmadan gelinecek. 
Ali Dede: İncirli hamamı civarında; Taş ve toprağı hastalara şifa.
Gaib Dede: Zindan kapıda. Zayii olanlar bu zata nezir yaparlar. 

Bulunursa birşey götürürler.
Karaca Ahmet mezarlığı: Deliler güler ise iyi olur. Ağlarsa iyi 

olmaz.
Gözedici dede: Ruhundan istimdat edilrse gözetirmiş.
Kara Mustafa kaplıcası : Bir ayak izi var. Oradan su içerler. Ha

vuzun deliğine elini sokarlar. Ne çıkarsa yutan kadın gebe kalırmış.
Hacı sevine : Sandukasına helva korlar.
Dört dede: Her murada iyidir. Muradı olan bir deynek dürter, kirpi 

gibi olmuş.
Zerde dede: Zerde dökülür, murad hasıl olur.
Çelebi sultan Mehmed: K'smet açılır.

Seyyid usul: 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’ istiyenlerin muradını tez verir.
Oyun dede: Muradı olanlar göbek atarlar.



Bayazitte eski saray ve 
onun hastanesine ait 
M. Cevdetin diğer bir 
vesikası. 1135 (1722)
senesine ais bu vesika 

pek mnhimdir.
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Orduda harpte mecruh olanlara ait 
mühim bir vesika Sektivar seferine 
eit bir defterden çıkarılmıştır.

(M. Cevdet Kollekeiyonundan)

Sektivar seferi esnasında orduda harpte 
mecruh olanlara ait M. Cevdetin diğer 

bir vesikası
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M. Cevdet kolleksiyonunda tıbbı kanunî tarihi
ne ait mühim bir vesika. (Tarihi ve nereden 
çıktığı malûm değildir.)

Yeniçeri defterlerinden birinin bir sahife- 
sinde hummayı mahrıkaya duçar bir hasta 
ve diğer bir hastaya dair mühim kayitler.

(M. Cevdet koleksiyonundan)
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Tıp tarihimize ait 1243 (1827) 
tarihine ait vesikalar
(M. Cevdet kolleksiyonundan)



Süleymanîye Darüş- 
şifasma ait 1262 
(1846) tarihli bir 
vesika.

Tıp Tarihi enstitüsü 
müzesine merhum M. 
Cevdet tarafından 
vefatından bir sene 
evvel hediye edil
miştir.

1278 (1862) tarihine 
ait Gurabayı Müs- 
limin hastanesinin 
bir günlük erzak 
cetveli.

Nadir bir vesikadır 
(M. Cevdet kolleksi- 

yonundan)

Gurabayı Müslimin 
hastanesi etibba ve 
müstahdemlerine ait 
devam jurnali 1279 
(1863) tarihli nadir 
bir vesikadır.
(M. Cevdet kolleksi-

yonundan)



Uygur alfabesi

Prof. Dr. Rahmeti Arat
İstanbul Üniversitesi

İnsanı insan yapan, onun ayrı fertlerini birbirine bağlıyarak bir İç
timaî hayatın vücude gelmesine imkân veren ve bunu tedricen yüksel
terek bugünkü şekline getiren en büyük âmillerden biri de dildir. 
Dilin bu gördüğümüz inkişaf devresini bulmasında insan bünyesinin mü
kemmelleşmesi ve onun şuurunun tedricen inkişaf etmiş olması büyük 
bir rol oynamış olabilir, amma bunun temelini teşkil eden kudretin in
sana tabiat tarafından verilen en büyük bir ihsan olduğunda şüphe yok
tur. 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 inkişafın binlerce sene
nin karanlığında örtülmüş sırrını çözmek ve aydınlatmak imkânı şimdi
lik yok gibidir. Fakat insan dehası bunun üzerinde daima uğraşmaktadır 
ve günün birinde belki bunun, herkes tarafından anlaşabilecek bir şekilde, 
cevabını da bulmağa muvaffak olacaktır.

İnsan tefekkürünün esasını teşkil eden dilin bugünkü inkişafını temin 
eden ve insan dehasının vücude getirdiği vasıtalardan biri de yazı sis
temidir. Bugünkü kültürün vücude gelmesini, insan dehasının en büyük 
icadı olan, bu yazı sanatine medyunuz. Bu İcadın nisbeten yeni zaman
lara ait olduğu düşünülmekle beraber, geçirdiği muhtelif inkişaf yol
ları henüz katiyetle tesbit edilememektedir. İnsan hafızasına yardım etmek 
için yapılan ilk işaretler, bunların daha katî olması için aldığı tasvirî 
şekiller ve bunların sonradan mücerretleşmeleri v. b. v. b. ve

43
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bunların uzun asırları içine alan inkişaf devirleri bütün teferrüatile ay- 
dınlatılıncaya kadar daha bir müddet geçecektir. Çünkü beşeriyetin bu 
kültür abidelerinin bugün ancak bir kısmı, belki de çok mahdut bir 
kısmı, elimizde bulunmaktadır.

Bir milletin kültür derecesini, onun her hangi bir yazı sistemi yara
tıp yaratmamış olması ile ölçmek—bizim kültür abidesi diye tanıdığımız var
lığı bu yazı sisteminde muhafaza edilmiş olan malzemede aradığımız için— 
belki de doğrudur. Yazı sistemini icad 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 vücude gelmiş olan bir yazı sistemi, imkân ve ihtiyaca göre, baş
kaları tarafından alınmıştır. Herhangi başka bir kültür mahsulü gibi, yazı 
sistemi 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 halde, bu şekilde millî 
bir sima almış olan yazı sistemleridir.

Bugün mevcut olan yazı sistemlerinin hangi ınenşe’e döndükleri ve 
yayılma sahaları hakkında muhtelif nazariyeler mevcuttur. Fakat bunlar 
da, kısmen çok yeni zamanlara ait olanları bile, ortadaki şüpheleri te- 
mamile bertaraf edebilecek bir vaziyette değildirler. Bu mesele türk 
kültür muhitine girmiş olan yazı sistemleri için de aynı problemleri 
havidir.

* * *

Türk milleti, tarihinin muhtelif devirlerinde ve yaşadığı ayrı ayrı saha
larda, kendine mahsus millî bir kültür yaratmakla beraber, komşusun
daki kültür varlıkları ile de münasebet tesis etmekten geri kalmamıştır. 
Bu münasebetin, maddî kültür sahasında olduğu kadar, bir kültür varlı
ğının en yüksek ifadesi olan edebiyatta da kendini göstermiş olması 
gayet tabiîdir. Millî tarihimizin r.isbeten yeni devirlerinde, türkler bir 
taraftan çin diğer taraftan hin d ve i r a n edebî muhitleri ile, bazen 
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verici ve bazen de alıcı vaziyetinde, uzun müddet temasta bulunmuş
tur. Bu edebiyatların muhtelif nevileri türkçeye alınmış olduğu gibi, türk 
edebiyatının da onlar üzerinde tesir yapmış olduğunu düşünebiliriz. Tur
fan hafriyatında elde edilen malzeme bu kültür münasebetinin çok geniş 
ve derin olduğunu göstermektedrr. 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 
benimsiyerek, onları kendi kültür hayatında bir vasıta olarak kullanmış
tır. Bugün türkçe diye bildiğimiz bir dili tesbit etmek için kullanılan 
kök-t ürk (orhun), mani, uygur, süryanî, brahmî, arab, 
İslav, lâtin v. b. alfabe sistemleri türklerin bu sahadaki faaliyetini 
gösteren birer merhaledir. Bu alfabeler türk muhitine hangi şartlar dahi
linde girebilmişler ve bunların aynı muhit içinde birbiri arkasına değiş
mesinde ne gibi sebebler âmil olmuştur — bunların cevabını burada arı- 
yacak değiliz; bu, türk kültür tarihinin iyiden iyiye tetkikinden sonra 
ancak anlaşılabilecek bir cihettir. Fakat bir defa türk kültür muhitine 
girmiş bulunan bu alfabelerin türk kültür dairesinde ne gibi tekâmül 
safhaları geçirdiklerini, bunların türk diline uygun bir şekle getirilmesinde 
türkün yaratıcı ruh ve kabiliyetinin faaliyetini, yazı tekniğinin inkişa
fını ve bu alfabenin öğrenme ve öğretme usullerini araştırmak artık bu
günün meselesidir.

Bu yalnız bir merak meselesi değildir. Bu mesele, türk milletinin 
kültür hayatındaki ayrı cereyanları anlıyabilmek için, aydınlatılması lâzım 
gelen bir meseledir. Biz, türklerin, tarihin muhtelif devirlerinde, kullan
dıkları bu ayrı ayrı alfabelerin her birinde, çok geniş edebiyatlar yara
tıldığını biliyoruz. Herhangi bir sebepten dolayı bu alfabenin değiş- 
mesile, türk kültür hayatındaki bu ayrı devirlerin birbirile olan bağla
rının kesildiğini ve yeni devirler ile geçmiş devirler arasında bir münase
bet bulunmadığını düşünmek çok yanlış olur. Fertlerin ve cemiyetlerin 
hayatında kendisinden önceki veya sonraki hadiselerle bağlı olmıyan bir 
hadise olmadığı gibi, milletlerin kültür hayatlarında da hiç bir varlık 
kendi başına, yani kendisinden önceki ve sonrakilerden mürekkep bir 
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tesir silsilesine bağlanmadan, tasavvur edilemez. Türk kültür muhitinin 
muayyen bir devirde ve asırların biriktirdiği kültür malzemesinden —artık 
yeni devrin kullandığı vasıtalarla elde edilmiyen— istifadeyi temin etmek 
için, her hangi bir usule müracaat etmek mecburiyetinde bulunması 
tabiîdir.

Kâşgarî'nir. ’ünde türk milletinin uzun asırlar
kullanmış olduğu kök-türk (orhun), mani v. b. alfabeler hakkında bir 
kayda rast gelmiyoruz. 1 Fakat bundan Kâşgarî ’nin bulunduğu muhitte 
bu alfabelerin malûm olmadığı veyahut o devirde bunların artık tama- 
mile unutulmuş ve, hiç bir iz bırakmadan, kaybolup gitmiş olduğuna 
hükmedemeyiz. Bu eksikliği Kaşgarî ’nin bu alfabelere kıymet 
vermemiş olması veyahut onun şahsen türk kültür hayatının bu 
sahası hakkında kâfi derecede malûmata sahib bulunmaması ile izah 
edebiliriz. Çünkü bu alfabeler K a ş g a r î ’nin zamanında, mahdut sahalarda 
olsa bile, henüz kullanılmakta devam ediyordu. K ö k -1 ü r k alfabesinin de, 
evvelce zannedildiği gibi, yalnız Orhun civarında ve taş kitabeler yazmak 
için kullanılmayıp, 2 çok geniş bir saha ve muhite yayılmış olduğu, Turfan 
hafriyatından sonra, artık malûm olmuştur. Hafriyat neticesinde bu alfabe 
ile kâğıt üzerine yazılmış bir çok eserler meydana çıkmıştır. Bu eserlerin, 
vesika, falnâme, dinî eserler v. b. gibi, çok muhtelif ve hayatî 
sahalara ait ve bir çoğunun man ic iler dairesine mensup olması 
ve sonunculardan bir kısmının türkçe olmayıp, orta İran dilinde 

1 Mahmut Kâşgarî «türk yazısı» ismi altında yalnız uygur alfabesini zik
retmekte ve bunu türklerin yegâne alfabeleri olarak tanımaktadır. (Krş c. I, S. 7: 

jjV ¿Jl «türk lügat
lerini teşkil eden harflerin mecmuu on sekiz aslî harf olup, türk yazısı bunlardan 
terekküp eder» ; S. 10: (»jJ* Jal. IÂ* ¿c-j
JJvhjU I»«** LbJlqwJl Jl «hakan ve sultanların kitap ve mektupları, eski
zamandan bu güne kadar, Kâşgardan başlayıp yukarı Çine kadar, bütün 
türk ülkelerinde bu yazı ile yazılmaktadır».

2 Turfan hafriyatı aynı şekilde diğer bir yanlış fikri de tashih etmiştir. Kharoşthî 
yazısı o güne kadar yalnız Hindistanın şimali'garbisinde bulunan kitabelerden malûmdu 
ve bu gibi kitabelere mahsus 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, Uber die literarischen 
Funde von Ostturkistan, SPAW. 1914.
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yazılmış bulunması,1 bu alfabelerinin ne kadar geniş bir sahada intişar 
etmiş olduğunu göstermeğe kâfidir.

1 Bk. A. v. Le Coq, Köktiirkisches aus Turfan (Manuskript in köktürkischen 
«Runen» aus Toyoq und Idiqut-Schâhri). SPAW. XLI, 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. K I a p r o t h , Abhandlung iiber die Sprache und Schrift der Uiguren. Berlin. 
1812 ve W.Ra d 1 o f f , Das Kııdatku Bilik; Teil 1, Einleitung LXXXII1 ff.). O zamanın 
noksan malûmatına göre yapılmış olan bu gibi tahminleri burada tekrarlamağa lüzum 
yoktur. Turfan hafriyatından sonra artık doğrudan doğruya veyahut başka bir vasıta ile 
uygur alfabesinin sogd alfabesinden inkişaf etmiş olduğu açıkça anlaşılmıştır .

i Uygur alfabesini kabul etmiş olan mongulların bu alfabeyi aldıkları devire ve 
bunun mongnl sahasında daha sonraları inkişaf etmiş olan diğer alfabelere ne dereceye 
kadar tesir ettiği hakkında elimizde, şimdilik, kâfî miktarda malûmat yoktur. B. Y. 
Vladimirtsov’un Sravnitelnaya grammatika mongolskogo pismennogo yazıka i 
halhaskogo nareçiya, Leningrad 1929, adlı eserinde uygur — mongul kültür 
iktibasları hakkında bir çok ehemmiyetli malûmat verilmektedir. 69 — 71 - inci 
sahifelerde uygur — mongul (Tab. VI) ve asıl mongul (Tab. VII) 
alfabelerinin şekil ve sıraları gösterilmiştir. Fakat burada bu alfabenin sıralanmasının 

Türk muhitinde diğer alfabeler galebe çaldıktan sonra da kök-türk 
alfabesinin — her halde bu alfabe ile yazılmış eserlerden istifade edilme
si maksadile — mani alfabesile mukayeseli bir cetveli yapılmış ve zama 
nımıza kadar muhafaza edilmiştir.'2 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 vasıtasile tanıyoruz. O zamanlardan bize bu alfabenin aynı 
yahut diğer alfabelerle karşılıklı bir cetveli kalmadığı için, bu gün bu al
fabenin o zamanki ve bilhassa uygurlara girdiği sıralardaki şeklini, harf
lerin sırasını ve bu harflerin ses kıymetini doğrudan doğruya tes- 
bit 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 edilebilirdi.4
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Fakat elimizdeki vesait buna imkân vermediği için, biz yine türk muhi
tine dönerek, bu alfabenin türk kültür hayatında tuttuğu yer ve geçirdiği 
inkişaf yollarını tetkik etmek ve bizi alâkadar eden sorguların cevabını 
da bu tetkiklerin neticesinden beklemek mecburiyetindeyiz.

Sogd alfabesinin türk kültür muhitine girerek « uygur alfabesi > 
şeklini alması ve bundan sonra geçirdiği inkişaf sahaları üzerinde yapmakta 
olduğum araştırmanın neticesini buraya sıralayacak değilim. Bu, yazının 
hacmini lüzumsuz yere büyüteceği gibi, bizi buradaki asili maksat
tan uzaklaştırmış olur. Yalnız şimdilik şunu kaydetmek isterim. Uygur 
alfabesinin 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 inkişaf etmek mecburiyetinde bulunuyor. Sogd alfabe
sindeki harflerin kıymeti yeniden tanzim ve türk dili hususiyetlerine göre 
bir takım yenilikler ilâve ediliyor. Ayrı harflerin şekilleri serbestçe 
inkişaf ederek, bu yazı millî bir hususiyet almış oluyor. Uygur imlâsının 
asıl şekillenmesi bu devre aittir. Büyük bir itina ile yazılmış olan bu 
devir metinlerinde, telâffuz itibarile birbirine yakın olan sesler karış- 
tırılmadığı gibi, şekil itibarile birbirine yakın olan harflerin de karışarak 
yazıda iltibası mucip olacak hususiyetleri doğurmamasına dikkat edilmiştir.

11 — Uygur yazısının kendini muhafaza etme devridir ki, bu devirde 
artık alfabeye hiç bir yaratma mahsulü ilâve edilmemektedir. Arab — 
İslâm kültürü ile türk muhitine girmiş olan yenilikler de mevcut şekillere 
bu alfabe haricinden alınmış ilâvelerle karşılanmaya çalışılıyor. Bu devirde
ki uygur imlâsı arab imlâsı hususiyetlerinden ileri gelen imlâ tarzına 
uymakta ve harf şekillerinde vukua gelen bazı tebeddülât ta artık serbest 
inkişaf neticesi değil, daha ziyade muhite hakim olan arab harflerini 
taklit yolile vücude gelmiştir.

Her iki devrenin de kendi inkişaf merhaleleri ve ayrı ayrı hususiyet
leri kendilerinde toplıyan m e k t e b 1 e r i mevcuttur. Türk kültür hayatında 
vücude gelmiş olan bu iki devir, türk dilinin inkişaf tarihindeki bir dö
nüm noktasına tesadüf ettiği için, bazı harflerin ses kıymeti, imlâ 
meselesinden kat’i nazar, birbirinden az çok farklıdır.
esasları ve bu şekilde sıralanmanın hangi devir ve muhitin mahsulü olduğu hakkında 
açık malûmat edinilemiyor.
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* * *

Türk kültür muhitinde çok büyük bir rol oynamış olan uygur alfabe
sinin tarihine ufak bir ilâve olmak üzere, biz burada bu alfabenin sıra
sının hangi usule 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 yakın
dan tesbiti için de elimize bir ip ucu geçecektir.

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, uygur alfabesinin ilk şekli ve onun 
ilk sırası Uygurların kendileri tarafından yapılmış olan bir cetvelde mu
hafaza edilemediğinden, bunun tesbitr için biz kısmen son zamanlarda ve 
asıl Uygurların haricinde tesbit edilmiş şekillere müracaat etmek mec
buriyetindeyiz.

A.

Muayyen bir sıraya göre tertip edilen uygur alfabesinin, bu güne 
kadar malûm olan, en eski şekli Mahmut Kâşgarî ’nin Cjly (-jkY" 

’ünde zaptettiği alfabedir ve şu sırayı takip etmektedir (bk. 
cild I, S. 7): 1

a f h. v z k. y k d. mnsbçrştl

t Kâşgarî ’nin uygur alfabesi için göstermiş olduğu bu sırayı nereden aldığı açık
ça malûm değildir. Bu, hakikaten, asıl uygur sahasında mevcut alfabenin XI-inci asırda 
aldığı şekil midir, yoksa o bunu türk camiasının diğer bir zümresinden mi almıştır?
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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 şaiala

Bazı harflerin eski şekil ve telâffuzlarını muhafaza etmesile Kâşgarî ’de 
gösterilen uygur alfabesine daha yakın olan diğer bir alfabede Ankara 

Sonra nazarı dikkati celbedecek diğer bir cihet de, buradaki uygur harflerinin şekille
rindeki bazı «karışıklıklardır. Şekiller birbirine tamamen uygun değildir. Bazı 
harflerde söz başındaki şekiller gösterildiği halde, bazı harflerde söz s o n u n d a k i 
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 JJiJl ünden
istinsah etmiş olan ’¿A (— Bedreddin el Aynî, cild II, S- 81 a — b;
Süleymaniye 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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umumî kütüphanesinde bulunan bir mecmuada mevcuttur.1 Buradaki 
sıra ve harflerin telâffuz kıymetleri şu şekilde gösterilmektedir: 

af k. vs k. yktmnzpçrştlşmk.

c.
Başka bir uygur alfabesi de A. Ara b şah ’ın l imur tarihine ait yaz-

1 Eskiden Ankaralı Hacı Caferoğlu Hâkim İbrahim elinde bulunan bu yazma 
mecmua, sahibinden satın alınarak, Ankara umumî kütüphanesine mal edilmiştir. Eseri 
bizzat tetkik etmek imkânı bulunamadığından, mecmuada burada bizi alâkadar eden 
meseleye ait diğer malûmatın olup olmadığı kontrol edilememiştir. Mecmuanın tertibi 
XIV-üncü asra ait olduğu anlaşılmaktadır (bk. M. Fuat Köprülü, Türk dili ve edebiyatı 
hakkında araştırmalar, İstanbul 1934, $• 76; burada neşredilmiş olan parçaların 
¿dil-’e ait olmıyanları Kutadğu Bilig ’ten alınmıştır!) Alfabe sırasında f sesinin 
muhafaza edilmesi ve alfabe sonuna, yazı karekterini göstermek için, konmuş olan nümu- 
nelerdeki elig (arapçası <¿1-1 !), 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 halde, arapça sırada bunların a ’lı 
telâffuzları kaydolunmaktadır. K â ş g a r î deki alfabeden farklı olan noktalar: k. (h. yeri
ne), b(p) üzerine bir noktanın ilâvesi (arapçasında L olarak gösteriliyor), t {d. yerine), 
d (t yerine, arapçada 11» !) ve bir de alfabe sonundaki s(şj, m ve k. harflerinin bulun
ması (ş harfinin okunmasında müstensihin tereddüt etmiş olduğu görülüyor; bk. fotoğ
raf !). Burada bilhassa bu üç harfin bulunması mecmua sahibinin K â ş g a r î ’ninkiden 
farklı olan başka bir mehazden istifade etmiş olduğunu göstermektedir. Uygurcadaki 
baş ve son harflerdeki "karışıklı k„ K â ş g a r î ’deki gibidir, k harfinde baş ve 
son şekillerin her ikisi gösterilmiş ve altında Jj'JK şeklinde, şüpheye yer kal- 
mıyacak tarzda, izah edilmiştir.
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mış olduğu eserde mevcuttur. Aynı eserin başka nüshalarında da bu al

fabe ekseriya istinsah edilmiştir. Fakat bunların büyük bir kısmı, uygur 
harflerini bilmiyenler tarafından istinsah edilmiş olduğundan, yalnız bir 
resim gibi yapılmış ve ayrı harflerin hususiyetleri muhafaza edilmemiştir. 
Nisbeten iyi yazılmış ve muayyen bir uygur yazı hususiyetini taşıyan 
alfabeyi havi nüshadan çıkarılan fotoğraflar İstanbul üniversite kütüp
hanesinde bulunmaktadır. Burada alfabe şu şekilde sıralanmıştır : 1

a ba k.a va sa k.a ya ka fa ma na sa ba ça ra şa da la şa ma k.a

’Burada artık harflerin a lı şekilleri gösterilmemekte ve A ve B ’deki telaffuz mahi
yeti muhafaza edilmemektedir. A ’daki / yerine burada b, h. yerine k., z yerine s (z 
yalnız bitişik sırada ve yerini değiştirmiş halde bulunuyor; fakat arapçası artık 
şeklindedir), d. yerine t (arapçada b), t yerine d (arapçası Î) yazılmaktadır. Aynı 
harflerin, bilhassa a- ve -a ların yazılış tarzı K u t a d £ u Biligve benzerlerini 
hatırlatmaktadır, f, m ve k. (şamak.a) burada da alfabe sırasına dahildir.

J. Klaproth (bk. Mémoires ralatifs â i Asie. Paris. 1826; T. 2, S. 318) bu eserin.
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Bitişik sırada :

abak.a vasak.a yakada manaza baçara şadala şamak.a

D.
Elde mevcut alfabelerin en yeni olanı Ham i di ye kütüphanesinde 

bulunmaktadır. Bu nüsha aslında uygur harflerini öğrenmek için yapılmış

Manuscrit arabe de la bibliothèque du roi No 709 da bulunan diğer bir nüshasının 
fotoğrafını vermektedir. Mukayeseyi kolaylaştırmak için onu da buraya alıyoruz:
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olan cetvel için tertip edilmiştir.1 Bu cetvelin baş ve son tarafına, 
birbirinden farklı olan, iki uygur alfabesi sıralanmıştır.

' Bu eser H a m i d i y e kütüphanesinin Lâle İsmail Ef. bölümünde. No. 138 de mah
fuzdur ve yalnız alfabe ile cetveli ihtiva etmektedir. Risalenin baş tarafında «ki-

ve ö'r? f1* Jj** denildiğine göre, bunun
önce birçok parçaları ihtiva eden ve belki de uygur harflerde yazılmış olan bir mec
mua olup, sonradan bu parçasının ayrılmış veyahut istinsah edilmiş olduğu düşünüle
bilir. Nüshadaki sözleri yaldızla ve uygurcanın altındaki arapça kısmı kırmızı mü
rekkeple yazılmıştır. Eserin yazılış tarihi hakkında bir kayıt yoktur.

2 Cetvelin sonuna konduğu için olacak ki, burada uygurcanın altına okunuş tar
zının arab harflerile gösterilmesine lüzum görülmemiştir. Uygur harflerine eklenen
bazı noktalama işaretleri (bk. 6, üzerine bir nokta ve p, altına bir nokta ilâve edil
miştir; bu sonuncusunun okunuşu hakkında hiç bir kayıt yoktur, fakat b ’den noktalama 
işareti ile ayırt edilmiş olduğuna göre her halde p olmalıdır, krş. B.) ve ayrı sıra
daki bazı harflerin altındaki arab harfleri (bk. a altında «, -. c, 1 ; k. altında j;
s altında ö, j*, ve s (z yerine olacak) altında i, ü, 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 takip etmektedir: 2

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 şe
kilde tertip edilmiştir. Ayrı harfler sırasında:

a ba k a va sa ya ka ta ma na ça ra şa la

Bitişik sırada :

abak.a vasaya kadama naçara şala 1

1 Bu cetveli tertip eden, eserin sonunda belki kendisinin de artık pek kavra
madığı uygur alfabesinin sırasın! gösterdiği halde, burada pratik yoldan gitmiştir. 
Artık o devirde aynı kıymeti haiz olan mükerrer harfler alfabe sırasından çıkarılmıştır.

E.

Uygurca için daha muahher zamanlarda ve kısmen uygur kültür dar 
resi haricinde zaptedilmiş olan bu alfabe sırası Uygurların kendilerince de 
malûm mu idi? Asıl uygur devrinden kalma eserler arasında şimdiye 
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kadar 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 (ses
lere) göre tertip edilen manzum parçaların bulunduğu malûmdur. Çok inkişaf 
etmiş ve edebî nevilerin pek çok kısımlarını kendinde toplamış olan uygur 
edebiyatında da böyle bir teşebbüsün yapılmış olacağı kolayca tahmin edile
bilir. Hakikaten L o n d r a da muhafaza edilmekte olan uygur yazıları için
de, burkancı uygur edebiyatına ait mensur ve manzum parçaları ihtiva eden 
bir 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 n z b ç r ş t l ş m k.'

Şimdi yukarıdaki alfabeleri birbirile 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 ş t l ş m k.

Ayrı alfabelerdeki farklar ve eksikler bu alfabelerin tesbitinin muhte-

1 Mecmuada yazılış tarihine ait bir kayda rast gelinmiyor, fakat 12 — 13-üncü 
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 tiirkçede bulun
madığı için, şair yabancı sözlere müracaat etmek mecburiyetinde kalmıştır. Yabancı 
sözlerde rastlanan ve türkçede mevcut olmıyan harhflerin telâffuzu meselesi artık şairin 
bu müracaat ettiği dile ne derece vakıf olduğuna bağlı kalıyor.

Alfabe sırasındaki birinci ve ikinci v arasında bir telâffuz farkı gözetilmemektedir; 
her iki sıra için alınmış olan Skr.-sözlerdeki v ler telâffuzda bir birinden farksızdır 
(bk. vyakiyan = Skr. vyâkhyâna ve vayduri = Skr. vaidûrya). Sıradaki ilk ¿.-sözleri 
içinde h. ile başlanan Skr.-sözler vardır (bk. h.ardayi = Skr. hr.daya), fakat 
türkçe sözler hep k-- iledir. Diğer iki k.- sırasındaki sözler de türkçedir ve telâffuzda 
birbirinden farksızdır, t- ’ler arasında da bir fark yoktur. Türkçede d- ile başlıyan söz 
olmadığı ve belki de artık yazıda d. ve t karıştığı için, şair burada bir mahzur görme
miş olabilir. Birinci /• sırasında d- ile yazılmış olan yegâne söz dantirvid = Skr.? dir. 
Birinci t- sözleri hep kalın olduğu halde (bk. tavar, tapış-, takıl- v. b.), ikinci t- sözleri 
hep incedir (bk. tengri, teg-, tegzin- v. b,); z harfi uygurca z ile yazıldığı halde, 
türkçede z- olmadığı için, misaller hep s- lidir. İki $ arasında da bir fark görünmüyor 
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lif devirlerde yapılmış ve bu devirlerde bazı seslerin telâffuzlarının artık 
değişmiş olmasından ileri gelmektedir. Tabiî, bazı seslerin türk dilinde 
hiç mevcut olmaması veyahut daha inkişaf etmemiş olması da bunların 
şekillenmesinde muayyen bir rol oynamıştır.

Zaman ve saha farklarına bakmadan, büyük bir ısrarla muhafaza edilen 
bu alfabe sırasının muayyen bir usule göre tertip edilmiş olduğunda 
şüphe yoktur. O burada arab dairesi içinde yapılmış olan alfabedeki

vL-"“ ‘ ^yİ2.>- J 1

yerinde olmalıdır. Bu iki alfabe arasındaki fark yalnız harflerin 
sıralanmasında olmayıp, bu harflerin birbirile birleşmelerinde de görül
mektedir. Uygur alfabesinde harfler üçer üçer birleştikleri halde, burada 
dörder harf üzerine tertip edilmektedir. ve sözleri üçlü olma
larına rağmen, orta seslerin tekrarlamasile dörtlü telâffuz edilerek, umumî 
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 bir çok 
harfler eklenmiş ve bu yeni eklenen harfler de alfabe sırasında mukabil
lerinin yerine geçmiş yahut grafik benzeyişe göre sıralanmış veyahut da bu 
alfabenin sonuna konmuştur. Bu sıra ile harflerin sayı kıymeti bağ
landığı için, sonraları şeklen değişmiş olan alfabelerde bile bu sıraya 
rast gelinmektedir; yoksa İslâm-arab alfabesinin son aldığı normal 
şekil

v. b. dır. Mahmud K â ş g a r î de, uygur alfabesinin sırasını gösterdik
ten sonra, bunun arab alfabesindeki benzeri olarak, bu sonuncu sırayı 
kaydetmektedir. 1

I JJUI ’deki uygur alfabesinin sırası afah.n vazcık.a . . . olduğu halde,
M. Kâşgarî uygur harflerinin «Lli .^4.. .¿y . • -‘d • cümlesinde toplandık
larını söylemektedir (bk. cilt 1. S. 7). Bu da muayyen bir usule göre tertip edilmiş 
olan bir sıraya benziyor. Bu sıra hakkında şimdilik bir fikir söylememekle beraber, 

bunun türkçe olmadığı da meydandadır.

Uygur alfabesinin s ı r a s ı da, alfabe ile birlikte, doğrudan doğruya ya
hut başka bir vasıta ile, sogd’lardan gelmiş olmalıdır. Bu alfabenin şe
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killenmesi sogd kültür dairesinde mi vücude 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 
inkişaf 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 alfabe sırasındaki harflerin, de olduğu gibi (krş. bir de
ermeni ve gürcü alfabeleri), her hangi bir sayı kıymetini haiz olup 
olmadığının tesbiti de mühimdir. 1

1 Eu sorguları ortaya atmamızın bir sebebi de sogd alfabesi hakkında toplu bir 
malûmat edinebilecek malzemenin elde bulunmaması ve bulunan kadarının da uygurca- 
daki şekil ve sırayı tamamile izah edebilecek bir mahiyette olmamasıdır. Sogd 
alfabesinin malûm olan şekil ve sırasında (bk. H. J e n s e n, (jeschichte der Schrift, 
Hannover, 1925; S. 209 Abb. 295 : , Y w z t. j k d. m n s p ç r ş t ) 
her halde bir eksiklik olmalıdır. Sogdcada l harfinin olmadığı ve onun yerine r 
kullanıldığı malûmdur. Onun için l şekli uygurlar tarafından (?) ilâve edilmiştir. 
Fakat h. yerine uygurcada k. gelmesi, Y yerine h. gös- terilmesi ve bunun sonradan 
k. şeklini alması izaha muhtaçtır. Sogd sırasında ş m k. gösterilmemektedir. Bazı 
harflerin tekrarlanmasının sogdca ile mi yoksa kök-türk sistemi ile mi alâkdar olduğu 
meselesi de sogd alfabesinin incelenmesine bağlıdır.

2 Muallim Cevdet bu cetveli, 1930 da evrak hâzinesi satış esnas nda, yolda 
dökülen kâğıtlar arasında bulan çocuklardan satın almıştır. Sekiz sahifeyi ihtiva 
eden bu cetvel risalesi noksandır (bk. ileride). Bu risale de, diğeri gibi, önce uygur 
alfabesi ile yazılmış bir takım edebî parçaları ihtiva etmiş olabilir.

* * *

Uygur yazısını öğrenmek ve öğretmek için, onun ayrı harflerini muh
telif gruplar içinde gösteren ve arap harflerile izah edilen cetveller 
yapılmıştır. Bu gibi cetvellerden bu gün iki nüsha mevcuttur. Bunlardan 
biri (=A) Ham i d iye kütüphanesindeki nüsha olup, İkincisi (-B) İn
kılâp müzesi kütüphanesi Cevdet kısmında muhafaza edilmekte olan 
nüshadır. 2 Uygur harflerinin her iki nüshadaki yazılış tarzı, imlâsı ve 
ayrı söz gruplarının satırlar içinde yerleştirilmesi o kadar birbirinin aynı
dır ki, bu ancak her iki cetvelin aynı adam tarafından yazılmış olmasile 
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izah edilebilir. Ayrı ayri şahıslar tarafından yazılmış olan iki eserde bu 
kadar teferruatın bir birine bu şekilde uygun olması imkânsızdır. Bunu 
bilhassa imlâ hususiyeti de tekit etmektedir (bk. meselâ b ’lerin noktası 
altta, z ’lerin ise üzerindedir; yalnız şav şiv şuu gruplarındaki £ ’lerin 
yazılışı biraz farklıdır; birinde noktalı olduğu halde İkincisinde noktasızdır). 
LJygurcanın altındaki arapça kısmı da birbirine çok yakın olmakla bera
ber, yazı tarzında ve bazı harflerin teferruatında ( bk. 4 ve 4 ) ayrılmak-
tadırlar. Onun için 
olabilir.

ı arapça kısmı ayrı ayrı şahıslar tarafından doldurulmuş

Cetvel şu sıraya göre tertip edilmiştir: 1

7 2 3 4 5 6 7 8 9 117 7 7 12 13 14
ı a ab ak. av az ay ak at am ant ac ar aş al

i ib ik. iv iz •y ik it im in ic ir 'Ş il
u ub uk. uv U2: uy uk ut um un uc ur uş ul

2 ba bab bak. bav’ baz ba y bak bat bam baın bac bar' baş bal
bi bi b bik. biv biz biy bik bit bim bin bic bir bi ş bil
bu bub buk. buv buz bu y buk but bum buın buc bur buş bul

3 k .a. k.ab k.ak. k.av k.az k.ay k.ak k.at k.am k.an k.ac: k.ar• kaş k.al
k.i 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.il
k.uı k.ub k.uk. k.uv k.uz k.uy k.uk k.ut k. um k. un k.uc k.ur 1cuş k.ul

4 va vab vak. va v vaz; vay vak vat vam van vac var vaş val
vi vib vik. vi V viz viy vik vit vim vin vic vir viş vil

vu vub vuk. vuv vuz vuy vuk vut vum vun vuc vur vuş vul

5 sa sab sak. sav saz say sak sat sam san sac sar saş sal

si sib sik. si v siz siy sik sit sim sir1 sie sir siş sil
su sub suk. suv suz suy suk sut sum sun suc sur suş sul

6 ya yab yak. yav yaz yay yak yat yam yan yac 5¿ar yaş yal

y> yib yik. yiv yiz yiy yik yit yi m yiın yic ]¿ir yiş yil

yu yub yuk. i^uv yuz yuy yuk yut yum yun yuc y'ur yuş yul

1 A nüshasında 7/7 (kak, kik, kuk) ile 13/13 (şaş, şiş, şaş) grupları eksiktir. 
B. nüshasının başı noksandır. Burada cetvel 3/4 (k.av, k.iv, k.uv) gurubu ile başlıyor. 
Bu nüshada da 7/7 ile 13/13 grupları eksiktir. Her iki nüshada da aynı grupların eksik 
olması uygurcasının aynı şahıs tarafından yazılmış olduğu tahminini kuvvetlendirmek
tedir. Cetveldeki f yerine arapça kısımda ekseriya c ve bazen de ç yazılmaktadır.

44

k.uk
k.uk
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7 ka 
ki 
ku

kab 
ki b 
kub

kak. kav 
kik. kiv 
kuk. kuv

kaz
kiz
ku:

; kay 
kiy

z kuy

kak kat kam kan 
kin 
kun

kac 
kic 
kuc

kar 
kir 
kur

kaş 
kiş 
kuş

kal 
kil 
kul

kik 
kuk

kit
kut

kim
: kum

8 ta tab tak. tav taz tay tak tat tam tan tac tar taş tal
ti tib tik. tiv tiz tiy tik tit tim tin tic tir tiş til
tu tub tuk. tuv tuz tuy tuk tut tum tun tuc tur tuş tul

9 ma mals mak. ma\r maz may' mak malt mam marı mac mar maş mal
mi mib mik. miv miz miy mik mit mim min mic mir miş mil
mu mub muk. muv muz muy muk mut munrı mun muc mur muş mul

10 na nab nak. nav naz nay nak nat nam nan nac nar naş nal
ni nib nik. niv niz niy nik nit nim nin nic nir niş nil
nu nub nuk. nuv nuz nuy nuk nut num nun nuc nur nuş nul

11 ça çab çak. çav ça:: çay çak çat çam çan çac çar çaş çal

Ç’ çib çik. çiv çiz çiy çik çit çim çin çic çir çiş çil
çu çub çuk. çuv çuz çuy çuk çut çum çun çuc cur çuş çul

12 va vab vak. vav vaz vay vak vat vam van vac var vaş val
vi vib vik. viv viz viy vik vit vim vin vic vir viş vil
vu vub vuk. vuv vuz vuy vuk vut vum vun vuc vur vuş vul

13 şa şab şak. şav şaz şay şak şat şam şan şac şar şaş şal

Ş« şi b şik. şiv şiz şiy şik şit şim şin şic şir şiş şil
şu şub şuk. şuv şuz şuy i¡uk şut ş um şun şuc şur şuş şul

14 la lab lak. lav laİZ lay 1 ak llat 1 am lan lac 1ar laş lal
li lib lik. liv liz lliy lik lit lim 1in lic lir iiş lil
lu lub luk. luv İtİZ lluy hık 1 ut lum 1un luc lur luş lul

Bu cetvel şekli her halde arab alfabesi sahasında vücude gelmiştir 
ve bunun uygurca için kullanılması son devirlere ait olmalıdır.’ Bunun

• Bu şekil cetvellerin yalnız uygurcaya mahsus olmadığını aynı usule ğöre tertip 
edilmiş olan diğer alfabe cetvellerinin mevcudiyeti de göstermektedir. Ayasofya 
kütüphanesinde 4767 numarada mahfuz 28 vaıaktan ibaret ve deri üzerine yazılmış bir 
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arab alfabesi veyahut onun mensup olduğu alfabe ailesi içinde vücude 
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 cetvel
de, harf şekillerinin toplu bir halde gösterilmesinden başka bir gaye 
takip edilmediği de cetveldeki sözlerin ayrı manaları ifade etmediklerinden 
ve bunların türkçeye uygun olmasına bir lüzum gösterilmediği de türk 
dili içinde yaşaması imkân haricinde olan terkiplerden (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 
kısmının alınmış olmasıdır. Bu, uygur yazısında bir çok harflerin

kitap mevcuttur. Kitap sağdan sola doğru tespit edilmiştir. Önce ermen i alfabesinin 
ayrı harfleri gösterilmekte ve bunu, uygurcada olduğu gibi, bir cetvel takip etmektedir. 
Alfabe ve cetvel sıraları altında arab harflerile bunların okunuş tarzları gösterilmiştir. 
İlk sahifenin başında, bir e r m e n i c e cümlenin altında kırmızı mürekkeple I»
yazıimıştır(=1517). Cetvelin sonuna, uygurcadaki tükendi yerine, bir e r m e n i c e cümle 
altına «xirU"» ilâve edilmiştir. Bu kitabın bir sahifesini buraya alıyoruz (S.21 b):
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son devirlerde kullanılmamasından ve bir çok şekillerin telâffuzlarındaki 
farkların ortadan kalkmasından İleri gelmiştir, z harfine esas sırada 
yer verilmeyip, onun ancak s ’nin son şekli yerine geçmesi de, bu iki 
sesin imlâdaki karışık vaziyetinden ileri gelmiştir ve aynı sebeplerden 
dolayı d harfi de artık cetvele alınmamıştır.

Buna benzer diğer bir cetvel de yunan caya aittir, Bu cetvel Ayasofya 
kütüphanesinde 4749 numarada mahfuz, ,3 eJ» adını taşıyan
eserin sonunda bulunmaktadır. Eserin ilk 78 sahifesi bu dört dilde yapılmış ve muhtelif 
renkli mürekkeplerle alt alta yazılmış karşılıklı tercümelerden ibarettir. Bu cetvel 
yunan vokal sistemine uyarak dört vokal (a, e, u) üzerine tertip edilmiştir. Örnek 
için bk. S. 90 b:

.
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Cetvel A, S- 1 — 4 (küçültülmüştür).



Cetvel A, S. 5 — 8



Cetvel A, S. 9 — 12



Cetvel A. S. 13
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Bâzı nâdir vesikalar

M. Cevdetin toplamış ve saklamış olduğu kitaplar ve 
vesikalar arasında bilhassa dil ve tarih bakımlarından çok 
kıymetlileri vardır. O türlülerden de bu kitaba bir kaç 
örnek koyduk.



İlmiye salnamesinde mevcut olmıyan 
Şeyhülislâm fetvaları örnekleri

İlmiye Salnamesinde 12 Şeyhülislâmın imzalarıyla fetvaları yoktur. 
M. Cevdet kütüphanesinde bulunan mecmuai fetavada diğer şeyhülislâm
ların olduğu gibi bu şeyhülislâmların tercemei halleri ile beraber imzala
rı ve fetvaları vardır. İşte bunlar ilmiye salnamesinin naksanını tamam
lamaktadır.. Yazısi bulunmiyan şeyhülislâmların kısman mühürleri salna
mede görülür.

Varak 44 Varak 49
1 — Şeyhülislâm Ankaravi Mehmed 

sahibülfetava Elankaraviye
İlmiye salnamesinde Minkarizade 
Yahya ef. zamanında vekâleten şey
hülislâm olduğu zamana ait fetva 
var. Bilesale Şeyhülislâm olduğu 
zamana ait fetva sureti ve imzası

2 — Şeyhülislâm Ebusait za
de Feyzullah

(Mecellei izmiyede yoktur)

budur.





Varak 62 
Şeyhülislâm İshak 
(Mecellede yoktur)

Varak 68
Şeyhülislâm Mehmet Esat 
(Mecellede yoktur)

Varak 77
Şeyhülislâm Karabekirzade Ahmed 
(Mecellede yoktur)

Varak 69
Şeyhülislâm Kara. Halilzade M.Sait 
(Mecellede yoktur)



Varak 79
Şeyhülislâm Mirza zade Esseyyid 

Mehmed Sait 
(Salnamede ve mecellede vardır)

Varak 87
Şeyhülislâm Abdürrahman 

Efendi zade Ahmed 
Ataullah 

(Mecellede yoktur)

Varak 81
Şeyhülislâm Mehmed Paşa 

zade İbrahim
(Mecellede Mühürdür)

Varak 92
Şeyhülislâm Hamidî zade Mustafa

(Mecellede yoktur)



* i «

C2)od

CO C3)
M Cevdet vesikalarından : Eski bir vakfiye. Bu vakfiyenin metni farsçadır. 

Başında Orhan bin Osman han tuğrası vardır. (1) Demek tuğra şeklinde imza Orhan- 
dan biri vardır. Kenarda tuğra şeklinde ismi olan vakfiye şahitlerinden biri de Sultan 
Orhan bin Osmandır. Kardeşi Süleyman bin Orhanın da belki bir kalemden çıkmış 
olması muhtemel tuğra şekline yakın imzaları görülüyor (2) şahitler de mühim şahsi
yetlerdir. Orhanın kardeşleri olması ihtimali nazarı itibara alınması lâzımgelen şahsi
yetlerden Çoban bin Osman, Melek bin Osman, Hamit bin Osman, Bazarlu bin Osman, 
Fatma hatun binti Osman, Mal hatun binti Ömer bey gibi şahitlerin isimleri okunuyor. 
(3) Ayrıca yanda Mehmet bin Mahmut isminde şahit diğer bir tabibin ismi vardır. Bu 
mühim vakfiye <24 tarihlidir.



Cetvel B, S. 1 — 4 (küçültülmüştür).



x D Ç S — 8



Siyakat Yazısı ve Rakamları

Siyakat yazısı ve rakamları Türk devletinin malî ve İdarî teşki
lâtıyla alâkadar çok eski bir tarihe maliktir. Bu yazının esaslarına dair 
tetkiklerimiz hayli eskidir. Bu tetkikat benim elime kitapçılar vasıtasiyle 
geçen bazı eski vesikaların okunabilmesi için çok lâzımdı. Bu yazının 
bir çok tarihçilerle evrak hâzinelerinde çalışmış zatlar tarafından bilin
diği malûmdu. Muhtelif vesilelerle bu zevattan siyakatin - çok karışık 
yazıları müstesna - okunması nisbeten kolay olanlarını öğrenebildim. Bun
larla bu mevzu etrafında konuşmalarımdan çok müstefid oldum. Lâkin bazı 
çok karışık nevilerinin okunmasında çekilen müşkülât beni daha esaslı 
tetkikler yapmağa sevk etti. Muamma gibi yazılan bu yazıya büyük 
bir merak sardırdım.

Kütüphanelerdeki tetkiklerimde siyakat harflarına dair bazı mecmu- 
larda kayıtlara tesadüf ettim. Siyakat yazısından ziyada rakamları 
daha mesut çıktı. Bu rakamlara dair mecmua kenarlarına yazılmış ve 
içlerine ilâve olunmuş sahifalar buldum. Bunlardan bir tanesini de de
ğerli profesör Fuat Kâmil yazma bir eserin sonunda görerek bana ver
mek lûtfunda bulunmuştu [1]. Tedarik edemediğim mecmualardan bazı ra
kamları da asrımızın değerli müzehhiplerinden Üsküdarlı Tuğrakeş, Hattat 
Hakkı Beye yazdırttım. Harfler kadar bu rakamların da bilinmesi lüzumu
nu elime bir vesile ile geçen eski hazine vesikalarından anladım. 
Arapça yazılardan kısaltılarak alınan bu rakamlara pek çok tesadüf 
olunmaktadır.

İçlerinde Siyakat alfabesi bulunan mecmualara tek tük tesadüf ettim. 
Hatta tabib Rüştü Efendi 1273 (1857) de yazmış ve 1274 (1858) 
tarihinde bastırmış olduğu (Nühbetületfal) adlı eserine diğer divan 
yazılarile beraber Siyakat alfabesini de ilâve etmiş ve bu yazı ile yazılmış 
bazı nümunelerde koymuştur. Bu nümunelerden bir kısmı asrımızın 
Evliya Çelebisi dediğim tarihşinas ve hazık Doktorum Süheyl Ünver de 
Belediye mecmuasında (numara: 193) Siyakat yazısı ve kuyudu atika)

[1| Siyakat rakamları hakkında kıymetli malûmatı havi hır hesap kitabı; Cevdetin 
ölümünden sonra kitapçı Raifin eline geçerek Cevdet kütüphanesine hediye etmiştir. 
Bu kitaptan alınan örnekler aşağıya konmuştur.

I O. E.
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adlı makalesinde - ki sonra risale şeklinde ayrıca çıkarılmıştır - görülür.
Bu esere konulan nümunelerin bütün siyakat çeşitlerini okutmağa kâfi 

gelmiyerek ancak bu yazının şekli hakkında bir misal teşkil edebileceği 
tabiîdir. Siyakat alfabesini öğrenerek yalnız bununla Siyakat yazısını 
söküp okumak kabil değildir. Bu yazıyı okuyabilmek için miftah gibi 
bazı kelimelerin düstur şeklinde yazılmış örneklerine ihtiyaç vardır. Ben de 
bir çok miftahların yani harflerin değil kelimelerin hususiyetlerine dikkat 
ettim. Fakat Siyakat muhtelif ellerde ve zamanlarda öyle tuhaf şekiller almış 
ki benim tesbitini düşündüğüm miftahların da her vakit herçeşit yazıyı halle 
yarayamıyacağını gördüm. Bir kelimenin de bazan pek çok miftahları görü
lüyor. Bunların hepsini toplamak büyük bir zaman alacaktı. Hayatımın 
şu son beş senesi zarfında müzmin surette beni azar azar eriten ve yoran 
hastalık diğer çalışmalarım arasında bunu başarmağa imkân vermedi. 
Yoksa böyle sahifalar dolusu listeler hazırlamak ve onları neşretmek 
isterdim. Buna muvaffak olamadım. Yalnız topladığım malûmatın nümu
nelerin -ne kadar eksik olsa yine- bu yazı ile alâkadar olacaklara 
faydalı olaçağı 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 beyan ederim.

Bu yazının şekilleri ve tarihleri hakkında vereceğim malûmatın tamam 
olduğunu iddia edemem. Daha benim görmediğim çok şekillerinin olduğu
nu umuyorum. Yalnız bu yazıyı sökmek mümareseye bağlıdır.

Alışkınlık olunca bu yazıyı okumak kabildir. Çok defa iyi siyakat bilenler 
bile karine ile okurlar ve harfler birbirlerini okutur. Zira bunları başka 
türlü okumak ta kabil değildir. Siyakat yazısını sökmek için uğraşanlar 
bu yazıyı bilenlerle müşavere ederlerse hakkile mütehassıs olabilirler. 
Hamdolsun bu yazıyı okuyanlarımız henüz az değildir. Hazinei evrakta 
birlikte çalıştığım ve bugün de orada çalışan arkadaşlarım arasında 
siyakatı çok iyi halledenler ve yanlışsız okuyanlar vardır. Yalnız kitaplarla 
her şeyi öğrenmek kabil olsaydı hocalara ve mekteplere lüzum kalmazdı. 
Her şahsın tecrübelerinden edilecek istifadeler pek çoktur. Bunların 
hepsini eserlerde bulmak kabil değildir. Zira şahsî tecrübelerin çoğu o 
şahsın mesut tesadüflerine bağlıdır. Onun için bu eseri karıştıracak olan
lar belki tesadüf edecekleri her kelimeyi halle imkân bulamıyacaklar.
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Zira hallolunacak kelimeler buraya giremiyecek kadar çoktur. Lâkin 
siyakatın şekilleri ve tarihleri hakkında mücmel malûmat edineceklerdir. 
Esere ilâve edeceğimiz nümunelerin çok eğlenceli birer hail mevzuu ola
cağını ümit ederim. Ve bunları halliçin uğraşanlar yavaş yavaş siyakatı 
öğrenebileceklerdir.

Bu eserde yalnız siyakatı mevzuubahis ettiğim ve kuyudu atika yazı
larını buraya koymadığım için üzülüyorum. Zira evrak hâzinelerinde tetkik
lerde bulunacaklar için yalnız bu yazıyı bilmek kâfi değildir. Bizde 
devlet müesseselerinde kullanılmış pek çok fakat okunmaları bazan kolay 
ve bazan müşkil yazılar vardır. Bunlar arasında, Reyhanı çeşitlerine, Divaniler 
ve kırmaları itlâk olunan nevilerine, birkaç çeşit rika yazıya ve bu 
meyanda çok tuhaf nümunelerede tesadüf olunur. Bunlara da geniş birer 
yer ayırmak lâzımdı. Siyakat hattı ve rakkamları bahsına şimdilik bunları 
ilâveyi münasip bulmadım. Bu yazılarda harfleri ile okunamaz. Onların da 
kelime miftahları vardır. Bunlarda da yine mümarese lâzımdır, iki sayfalık 
bir lâyihanın birinci defa okunuşunda dörtte üçü halledilemez. Fakat 
ikinci defa okunuşunda yeniden dörtte biri halledilir. Birkaç defa okun
ması tekerrür ettikçe hallonmaddık nokta pek az kalır veyahut temamen 
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.
Rika kırması.
Girift nesih.
Sade divanî : divanlardan sadır olur ve menşurların yazısıdır.
Tuğralı tevki = nişan.
Divani kırması.
Divanînin okunması müşkül şekli. İranda Moğul devrinde müstamel hat.

Ryehanî sülüsü.
Tevkii şekilde nesih, kalem tevkii (mülükten sadır olan tahrirat).

Gubar.
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Nesih, kalem nesih.
Reyhan, kalemürreyhan.
Muhakkik, kalemi muhakkik.
Sülüs reyhanisi, kalemi sülüs (menşurlar için).
Divanî ince kırması.
Siyakat kırması.
Rika.

Şiyakatın çeşitleri

Siyakat yazısı muhtelif kâtiplerin muhtelif ¡stilde yazılarından mürekkep 
ve çok çeşitli bir yazıdır. Bu yazı devletin resmî yazısı değildir. Bilhassa 
Selçukîlerden beri malî kuyudat için şifre gibi kullanılmış bir yazıdır ki 
o zaman memurlar bu yazıyı bilmek mecburiyetinde olduklarından bunu ko
laylıkla halledebilirlerdi. Osmanlıların kullanmış olduğu siyakate benzer 
bir yazının ve rakkamların Selçukilerde mevcut olduğunu elimize geçen 
bazı kayıtlardan anlıyoruz. İbnibibi: M. Th. Houtsma tabı (tevarihi ali 
Selçuk Türkçe tercemesi sayfa 253). j <-y Jjjlf OJ i

jb* 4;— Bahsinin manzum kısımda.

Bu resmile olurdu ol vakti kâr 
Siyakatle inşai hutut ü şümar 
Muhasip ki fenninde mahir ola 
Rukumü siyakatte kadir ola 
Kişi kim siyakatte kadir değil 
Ulular huzurunda hazır değil

Beyitleri vardır. Yalnız Selçukiler değil muasır Türk devletlerindede 
bu çeşit bir yazının mevcut olduğunu görüyoruz. Resmî devlet kayıtları 
bu çeşit yazı ile tutulmuş ve yine bu çeşide uyar rakkamlar kullanılmış* 
tır. Bibliyoğrafi kısmında bu hususa dair kâfi derecede vesaik vardır. 
Bu vesaik üzerinde daha çok çalışmak mecburiyeti olduğu içindirki bunlar 
bu metindeki denemelerle tetkikleri kolaylaştırmak için sokulmamıştır. Bu 
satırlardan siyakat ismi verilen bir nevi yazının yazılmasına iyi vakıf 
memurların da ne kadar rağbette olduklarını öğreniyoruz.
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Resmî yazılarımızdan en eskisi olarak Divaniyi gösterebiliriz. Bir çok 
•çeşitlerinden sarfı nazar esası Osmanlı hükümetinin asırlarca resmî yazısı 
olmuştur. Divanî yazı bizde Fatihle beraber başlar. Fatih Istanbulda ilk 
divanı kurduktan sonra buradan sadır olan kararlar hep Divanî ile ya
zılmıştır. Bu yazının hattatlar tarafından birçok yeni biçimlerde yazıldı
ğını işaret etmiştim. Celî divanî denen güzel bir çeşidin mucidini de 
birçok İlmî, riyazî ve fennî eserler vücude getiren mütefennin Mat
rakçı Nasuh isminde bir zat olarak gösterirler. Bu yazı Fatihin İstanbul- 
daki ilk divan kararları için ihdas olunmuş bir yazı değildir. Zira bu 
yazının bir çeşidinin daha eskidenberi mevcut olduğunu biliyoruz. Mat
rakçı Nasuh Kanuni devrini idrak etmiş muahhar bir adamdır. Divani 
yazısı hakkında şu kısa mülâhazayı Matrakçı Nasuhi’nin bilâhare 
siyakatte bizi alâkadar edecek bilgisi itibarile ismi geçeceği için buraya 
sokmağı münasip gördüm. Matrakçının bu yazı üzerinde bazı değişikler 
yapmış olması şayanı kayıttır. Bu cihetlerden de bahsetmek isterdim. 
Fakat bu çok zaman alacağı ve çok emek sarfetmek lâzım geldiği için 
hastalığım hasebile şimdilik bu bahsi bırakarak yine siyakate dönüyorum.

Osmanlı devletinin resmî ve malî veya sair dairelerinin umuru 
mâliyesini çeviren kısımlarında, vakıf işleri ile defderihakani kayıtlarının 
zabtolunduğu siyakat yazısı bizim esas tetkikimizi teşkil edecektir. Bu 
yazı nümuneleri Başvekâlet hâzineyi evrakında, Evkaf mahzeninde ve 

sair yerlerde , bilhassa benim hususî kütüphanemde pek çoktur. [ 1] 
Bizde muamelât defterleri pek çok ve mütenevvidir. Bununla beraber 
siyakatin hangi hususlarda kullanıldığı kolaylıkla anlaşılır. Evkaf ve 
Şeriye dairelerin tevcihat ve bunlara müteallik hesap defterlerinin siya- 
katle olduğu buna bir misaldir. Daha henüz tetkik edilmeyen ve ele geç- 
miyen defterlerin hangi zamanlara ait olduğu bilinmediğinden siyakat 
yazılarını umumî bir tasnife sokmak henüz mümkün değildir.

Siyakat yazısı bizde resmî dairelerde kısmen 1290 (1875) tarihine 
kadar kullanılmıştır.

Bizde Siyakat harfleri, cümleleri ve rakamları hakkında, 1273 (1857)de 
yazmış olduğu Nühbetüleftal adındaki alfabe de misaller gösteren

[1| Bütün bunlar şimdi Inkilâp Müzesi kütüphanesine mülhak muallim Cevdet 
kütüphanesindedir. O. E.



— 696 —

doktor Mehmet Rüştü Efendiden başka sefinei safi diye 18 ciltlik 
her türlü ilmi mebahisi muhtevi ansiklopedik bir eser yazmış olan 
Safi Efindi de (cilt 4, S. 353 de) Siyakat yazısı hakkında şu malûmatı verir?

( . . . . Siyakati yazmak bugün mümkün olmadığı gibi okuyan da bu
lunmaz. Bu hututu ele geçirmek mutlaka senelerce çalışmağa mütevakkıftır. 
Muamelâtı hazine ve kuyudu sairei mühimine Fatih Sultan Mehmet 
zamanından sultan Aziz devrine kadar Siyakatla tahrir olunurdu. Çünkü 
hariçten hiç bir kimse esrarı Devlete muttali olmasın diye. Ondan sonra 
bunlar rık’a hattına tahvil olunmağa uğraşıldı. Hazinei maliye ve defteri 
hakanı vesaire kuyudu Fatih zamanına kadar kuyudu siyakatle mukayyettir.»

Bu muhterem ve fazıl zatın mütalealarından ilk kısmı eksiktir. Siyakati 
bugün yazmak mümkündür. Okuyan da nadir olmakla beraber hamdolsun 
vardır. Bunun için senelerce mümarese lâzımdır fikrinde Safi Efendiyle 
mutabıkım. Zira Siyakat çeşitleri pek çoktur. Yalnız birinde meleke ve 
rüsuhu olan diğer nevilerini halletmekte müşkilât çeker. Senelerce devam 
eden tetkiklerim neticesinde benim Allahın izinükeremile halletmediğim 
Siyakat çeşidi kalmamıştır. Son zamanlardaki tetkiklerim ve Doktorum 
Süheyl l’nver ile müsahabelerim neticesinde Siyakatin pek eski Türk ve 
Arap yazılarile bir münasebeti olacağına kani oluyorum. Zira Orta Asya- 
da kullanılan ve İslâmî devre tesadüf eden Uygur yazısile küfî denilen 
ve pek çok çeşitleri olan yazı ile siyakat arasında sıkı bir yakınlık ve bir çok 
noktalarda benzerlikler mevcuttur. Onun içindir ki biz Selçukilerin 
kuyudatında da bu Siyakat yazısına müşabih bir yazıya tesadüf ediyoruz. 
Binaenaleyh kayıtlarda bu yazının Fatihten başlamayıp Fatihden evvel de 
mevcut olduğunu kabul ediyoruz.

Amasya Müverrihi Hüseyin Hüsamettin efendi bizde Siyakatin 910 (1510)' 
tarihinden itibaren başladığını söyler. Evkafa ait bütün kuyudun elinden geç
mesi itibarile bu zatın mütaleasının ehemmiyeti varsa da bu tarihten ve 
bilhassa Fatihten evvelki kayıtlar pek ender bulunduğundan onlara tesa
düf etmemişlerdir diyebiliriz. Ele geçecek herhangi yeni bir vesikanın 
bizi daha büyük bir selâhiyetle hüküm vermiye sevkedeceğinde şüphe yoktur.

Siyakat yazısının Devlet dairelerinde kullanılması ile esrarı Devlet ara
sında da bir münasebet yoktur. Siyakatin bu maksatla yazılması hakkında 
şimdiye kadar hiç bir rivayet ve kayda tesadüf etmedik. Bu noktasız 
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yazılar adeta muamelâtı Devletin selâmeti ve kolaylığı için tercih olunmuş 
ve ihtisar düşünülmüştür. Zira bu yazıyı noktalı yazılara nisbetle seri 
yazmak kabildir.

Rık’a ile 5- 10 sahifa tutan bir yazıyı siyakatla bir sahifaya sığ
dırmak imkânı vardır. Sonra eskiden bütün memurlar siyakatla kayıtlar tutmağa 
mecbur edilmemişti. Bununla sureti mahsusada yetiştirilmiş mütehassıslar 
ve hattatlar meşgul olurdu. Hat san'atı ile yetiştirilmemiş memurların 
siyakat yazıları çok müşkül okunur. Hattat olan memurlar daha çok 
güzel ve okunaklı yazmışlardır, her ikisine dair misaller burada sayılamıya- 
cak dercede 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 kâtiplerinden Mehmet çelebi tuttuğu 
defterde hâk ve silinti yapıyor diye haber verilmesi üzerine Murat IV 
kendisini çağırtarak defteri istiyip görmüştür. Kâtibi bizzat sorguya 
çekmiş ve «sen yeniçeri defterine bazı ilâveler edersin, bazılarını silersin 
Bu onların azmasını mucip olur» diye tevbih etmiş ve ağır bir cezaya 
çarpmıştır. Bu da Devletin eski kayıtlara çok ehemmiyet verdiğini ve 
titizlik ettiğini gösterir.

Mektupçu Osman Ergin ve Doktor Süheyl Ünver ile birlikte Sarıyerde 
oğlu Bay Sami’nin evininde tetkik ettiğimiz Safi Efendi sefinesinde 
(cilt 4, S. 340) Necip Asım Beyin yazısından iktibas ettiğini bildirdiği 
satırlarda (Siyakatte osmanlıların ihtiralarındandır. Muhterii Fatih Sultan 
Mehmet Han gazi Evkaf kâtibi Husamı Rumidir,) denmektedir. Burada 
Evkaf kâtibi Husami Ruminin icadı denilmesi bir rivayete müstenittir. Bunu 
teyit edecek bir kayda şimdiye kadar tetkik edebildiğimiz tarihî kitaplar ve 
vesikalarda tesadüf etmek mümkün olmadı [1] bunu katj bir ifade olarak 
ele alamayız. Lâkin bu zat pek çok siyakat çeşitlerinden birisi üzerinde 
tadilât yapmış veyahut bu zatın himmetiyetle yeniden başka bir siyakat 
çeşidi ortaya çıkarılmış olabilir.

910 tarihlerinde bizde siyakatın tatbikına hizmet edenlerden biri de

[1] Murad III zamanında hattat Şeyh Hamdullah zade Mustafa dededen güzel yazı 

öğrenmiş olan bir Hüsam Çelebi bulunduğu Sicilli Osmanide görülmektedir.
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Amasyalı Taci zade Cafer Çelebidir. Yirmi sene nişancılık eden bu 
zatın, kayıtları muntazam defterlerde siyakatle tutmakta büyük bir ihtimam 
göstermiş olduğu mervidir [1|. Sicilli osmanide (Cafer Çelebinin münşiler 
ve fermanlarda kavanini cedide ihtira eylemiştir.) Kaydini buluyoruz.

Maliye evrak hâzinesinin maalesef ziyaa uğratılan kısmında Kanunî 
zamanında hâzineye konmuş, Selçukilerden müdevver ve siyakata benzer 
bir yazı ile yazılmış evrak da bulunuyordu. Bunu salâhiyet sahibi bir 
zat ta söylemişti. Onun için bu yazının esasının Selçukilerden bize geç
tiğini kabul edebiliriz. Bu noktada tereddüt yoktur ve bütün temas ettiğimiz 
ilim adamlarımız da bunu teyit etmektedirler.- Gerek Husam çelebi gerek 
Cafer çelebi bu yazının ıslah ve tadilinde ve diğer bir şekilde tatbikinde 

âmil ve müessir olmuş sayılabilirler. Buna da misal Siyakat çeşitlerinin 
hemen her devre ve her hattata göre hususiyetlerinin mevcut olmasıdır. 
Hatta bunun bütün çeşitlerini bile tesbit oldukça güçtür ve bu gibi bir tasnif 
şüphesiz çok zaman alacaktır. Bütün bunların çeşitlerini devirlerine göre 
ayırmak kabildir. Lâkin üslupleri çok karışıktır. Ve o kadar karışıktır ki 
koyacağımız örneklerininde karışık olması icap edecektir.

Bunun bir çeşidi ile iktifa etmek doğru değildir. Zira bunlarla 
<iiğer örnekleri halletmek imkânı yoktur. Muhtelif daire siyakatları 
arasında da farklar vardır. Siyakatla bir de yalnız malî kayıtlar tütul- 

mamıştır. Nakdî muamelelere taallûku olsun olmasın eski sefer defter
leri, askerî kayıtlar, vakıf kayıtları, 1247 (1831) de Ayasofyayi kebir, 
Sultan Mahmut ve haremeyn tapu kayıtları da ayrı çeşit siyakatla tutul
muştur. Ankaraya nakledilmiş bulunan (kuyudu hakânî) nin bile siyakati 
başkadır. Tapu kayıtlarının bir kısmı da 1295 (1879) a kadar siyakatla 
tutulmuştur. Bu tarihten sonra defterler yeni Türk harfleri kabul olununcaya 
kadar malûm olan şekilde tutulmuştur. Son devir tapu kayıtlarında eski 
siyakatta görülen çok uzun çizgiler yoktur. İşte bunlar hep işaret ettiği
miz siyakat çeşidi farklarına bir misaldir.

Ohsson. L’impire Ottoman 1787(1202) adındaki 3 cilt büyük eserinde 
Siyakati (caratère d'écriture réservés au departement des finances) diye 
tarif eder. Eserine 1779 (1193) tarihli bir siyakat nümunesini de ilâve

(1] Amasyalı Hüseyin Hüsameddin ifadesi. 
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etmiştir. Siyakatın çeşitlerinin çok olduğuna en büyük misaller yalnız 
evrak hâzinelerine münhasır değildir. Ayrica hususî ve umumî kütüphane
lerde bu kayıtlarla yazılmış haşiyeli eserlere de tesadüf olunur. Doktor 
Süheyl Ünverin tetkiklerine ve kendi görüşlerime göre eski Türk hekim
leri de eski yazma tıp kitaplarında ve mecmualarında ilâç terkipleri 
için kolaylıkla okunamaz ve siyakat hattına benzer bir yazı da kul
lanmışlardır.

Siyakatin noktalı ve noktasız olanlarını ayırmak ve bunun için esaslı 
bir usul vazetmek bunların bütün şekillerini toplayıp tasnif etmeden 
önce mümkün değildir. Yazılara nokta konduğu zamanda da tam
konmamıştır. Bazan j harfine nokta konur bazan (.) da ( j )
yerindede kullanılır. Evkaf kayıtlerinde bazan noktalara tesadüf edilmiştir. 
Noktalı ve noktasız harfleri kolaylıkla tanımak mümkündür lâkin bunlar 
bir araya gelince tam bir mana çıkarmak için çok mümarese lâzımdır. 
Son devrin siyakatı rik’aya yakın bir surette 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 kolay 
lıkla sökmek o kadar zor değildir. Bunun da şekilleri vardır. Bunlara alışmak 
lâzım olduğu kadar Arapça rakkamların harflerle tesbitini de bilmek 
icap eder ki ekseriya bunlar bir üsluba sokularak yazılmıştır.

Siyakat tarihine ait bazı notlar
Vessaf tarihinden : (cilt 3)
685 de Tugan: Istîfâ, Taressül, siyakatte mahir idi. Vassaf divan işle

rinde bulunuyor ve siyakat bildiğini yazıyor. Eserinde siyakati çok zikreder.
... Sultanım hazretlerine mahfi ve puşide olmayaki sultanımın nice 

vakit hizmetinde olup doğruluk ve istikamet ile defterdarlık hizmetini 
emreden Hüssam bey kulunuz bundan evvel merhum Yahya paşa nisbet 
ile devletli hünkâr hazretlerinin hakipayı şeriflerinde gamzedip envai 
türlü itap ve ikaba uğrayıp akibet vatanı asliyesinden cüda ettirip...

Tarih yok. Rik’a kırması ile yazılı
Sultan Ahmedin birer rica namesi acaba 
Sultan Beyazıda mı yazılmış olacak?

Slçukîler zamanında defterler, istîfâ usulleri var. Bitikçi tabiri var.
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İstifa ve siyakat tarihi, Devleti tuğurlî tarihi, Kanunîden evvel malî 
İdarî, şerî defterlere ve istatistik teşkilâtına dair eser yazmak için ve
sikalar cemetmiştir.

Siyakat yazısının teferruatı

Sene 967. Eski siyakatta ( J ) lerin altına ( . ) konurdu. Yeni siyakat 
ta yoktur. Mühimine defteri numara 4. Bu defter siyakatın en güzel şeklile 
yazılmıştır. Mühimme defteri numara 7. Eski hükümleri yazmak için siya
kat ve defter ahvalini bilen ve emin katipler aranmıştır. Eski Türk def
terleri nümuneleri meyanında evkaf dairesinin Ayasofya mhhzeninde 
gördüğüm defterlerden 1073 senesine ait olanlardan birinde metin si
yah mürekkeple yazılmıştır. Şayanı dikkat ve hürmetli isimler var, umu
miyetle siyakat rakamları bu defterde altınla muharrerdir.

Evkafı Haremeyn fihristinde siyakat elifbası vardır.
Süleymaniye camii masarifi inşaiye defterleri 160 kadardır. İlk defter 

(1555) 963 tarihini havidir. Beheri 14 yapraktan mürekkep risalelerdir. Amele 
haftalıkları hep siyakatla yazılmıştır.

Osmanlı Türklerinde defterler ve siyakat

Bu defterlerin gerek vilâyetlerin şehir teşkilâtına, nufus, vergi ve 
arazi envaına, evkafına dair olan bir çok seyyar istatistik ve hukuk âlim
lerine yazdırılan defteri hakaniler nevi olsun gerek kalemlerde muhase
bata dair tutulan devair defterleri olsun siyakat hat ve rakamlariie ya
zılmıştır. Bu (1883) 1299 da lağvedilmiştir. Muhasebatın haricinde kalan 
evrak ve defterler ise divanî ve rıka hatlarile yazılmıştır. Divanı hüma
yundan ısdar edilen beratlar, fermanlar, menşurlar cumhuriyetin ilânına 
kadar daima divanî hattıyla yazılırdı. (1869) 1285 e kadar Babıâli 
ve mâliyeden taşralara yazılan tahrirat dahi divanî ile yazılırdı. O tarih
ten sonra hep rıka ile yazılmıştır.

Bibliyografya

Siyakattan bahis eserler çok azdır. Eski Selçukî ve İran hükümetleri 



muhasebe ve defter usullerini anlamağa yarayacak mehazlar da gayet azdır. 
Çünkü Selçukî, llhanî ve Akkoyunlu hükümetlerinin defterleri mahvol
muştur. Biz o nevi kitaplara bakarak zayi olmuş olan defterlerin münde- 
recatını istidlâl edebileceğiz.

Nüshaları bir çok kütüphanelerimizde mevcut olan ve (müstevfi = 
maliye nazırı) sıfatını haiz olan llhanilerin son zamanlarında divan işle
rinde şöhret bulan Kazvinli Hamdullah tarihi güzide mukaddemesinde 
kendisinin her müstevfi gibi siyakat aşına olduğunu şöyle anlatır ve 
tarihçi olmamasına rağmen niçin bu tarihi yazdığını izah eder. Bize yalnız 
siyakata dair kayıtları lâzımdır. * ¿3 ¿rJ ¿rj
... 4i »SsL— J J jÂ jl ®bjS| j J

Müslüman Moğolların İran ve Selçukî memalikinde devlet defterleri 
siyakat ile yazılırdı. Görülüyor ki siyakatın mazisi çok eskidir. Bibliyog
rafisini verdiğimiz ( j 41— j ) (Ayasofya 2756) eserinde siya
kat rakamlarının devlet mâliyesinde mevkii ve bu rakamlarla resmî 
defterlerin nasıl yazılacağı anlatılmıştır. İsmi meçhul bir âlim de siyakat 
rakamlarına küsur ve sahih adetlerin tahrir tarzlarına dair misallari havi 
ayrıca mükemmelbir dibace yazmıştır. Yine bu eserde siyakat hattile 
defterlerin nasıl yazıldığına dair seçilen misaller mühimdir. 741 (1340) ta 
Tebrizdeki idare teşkilâtını ve mühim ricali haber veren kayıtlar ve zengin 
siyakat kayıtları ve bunların tertip usulleri vardır. Bunların çoğu güç 
okunmaktadır, fakat mühim bir kısmı tarafımdan okunmuştur.

Evrak hâzinesinde Fatih ve Bayezıt II devirlerine ait mühim siyakat 
defterleri nadir değildir. Karton I numara 2 de 10 yapraktan ibaret bir 
parça vardır tarafımdan istinsah olunmuştur. 1C09 ve 1110 (1600 ve 
1601) senelerine ait muhasebatı evkaf, mahkeme muhasebatı hep siyakat- 
ladır. Şeriye mahzeninde bunların mükemmel nümuneleri vardır.

Selim ağa kütüphanesi : 499
^■1 1 j : Köprülü kütüphanesi No. 1241 Farsça, telifi 761

istinsahı 798. 468 sayfa. Cengizilerden Bağdat Padişahı Şeyh Üveyse 

Kâtibüssır Mehmet bin Hinduşah tarafından tahrir ve takdim edilmiştir. 
Müellif Ebusait Bahadır han devrinde divanı hümayunda bulunmuştur. 
Siyakat hakkında kaydı.

jl ¿T y

.¿I ,str jl jj.- J»».. ¿>^5 ûkbx— ••• ‘ û” A*-1
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Varak 191 B. JlLki 1 .,, <iübr
ji ¿rj^j hûi—U j wL> jk—?

... ¿U»-

ÂiLJl ıc; Ayasofya kütüphanesi No. 2756. Siyakat hattile 
muhasebe usulüne dair bir eser. Beyazıt II mühürdedir. Siyakate benzer 
bir çok yazıları tarafımdan okunmuştur.

: Nuruosmaniye No. 2984. Müellifi meşhur sanatkâr ve mu’ 
hasip Matrakçı Nasuhtur. Hesap ve siyakat üzerine Türkçe mühim bir eser
dir. Eserin sonunda müellif hakkında bir ferman var. 179 varak. 967 de 
Süleyman namına. Müellifin oyun ve jimnastikte de mahareti olduğu Celâl- 
zadenin tabakatında mezkur. 2 kısım üzerinedir. Kısmı evvel 22 fasıldır. 
Birinci fasıl siyakati arabiye üzerinedir. 2 inci fasıl erkamı Hindiye 
üzerinedir. Şehit Ali Paşa kütüphanesinde 1987 numarada diğer bir nüshası 
vardır. Mühimdir.

: Aşır efendi kütüphanesi. Cildi salis. Süleyman isminden 
sonra Sencer namında bir Türk allamesi mezkûrdur. Hattat, alim, okçu 
imiş. Abdullah bin Tacerrümasiye maddesinden : (istîfâda ve kitabette 
iktidarı, ben bundan daha seri kimse görmedim. Vefatı 740 da. Siyakat 
hesabatına dair müellifin merhumla bir muhaveresi mukayyettir.

jU'b ; Fatih kütüphanesi No. 4074. Siyakat usulüne
dairdir. Müellifi (Muinüddin bin Abdulhalik).

: Farisi. Alâeddini Tebrizi 702. Ayasofya kütüphanesi.

: Siyakat hattile muharrer muhasebe kitabı. Ayasofya 
kütüphanesi.

• Uâlji â ; S1yakat ve defterciliğe dair mühim bir eserdir. Riza
Paşa kütüphanesi No. 2394 varak 42,5.

(j/yü vjjMûjÇ ’ Köprülü kütüphanesi No. 1185. 
Cildi evvel varak 508... Siyakat... namındaki defeterler üzerine mühim 
izahlar vardır.

’ Lâydan tab’ı 1910. Telifi 730. Sayfa 847. müstevfiyat 
bahsi. Siyakat tarihi namına bu kayıt mühimdir. Moğollar devrinde di
vanlar, meşhurTuğrakeşler, Katipler, Siyakatçılar, Müstevliler (maliye 
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nazırların tercümeyi hallerini havi olup Moğol ümerasından (Çoban Nevin)e 
taktim edilen mühim bir eserdir.

।j <—j«* I Ayasofya kütüphanesi No. 3487 yy jjt

^y-l^l (JLlIjiJ bahsında... 3*^ .A ' İJ c,»L— j>
Selçukilerde sahip Fahreddin zamanında defterler ve fermanlar Arap- 

çadan Farsçaya tahvil edilmiştir. Karamanî Mehmet bey Türkçeye çevir
miştir. (İbnibibiye ve yazıcı oğlu selçuknamesine bakınız) Sultan Mahmut 
Sebüktekin erkânı devletinde mühim şahsiyetler var. Kabinesine Hasan’ın 
intihabını arzediyorlar. Lâkin Haşan istifa ve siyakat ve inşa ve kitabette 
behredar değildi.

Vezir Nasireddin Mehmet ibni Muzaffer ibni Ebi Tevbetülhvarizemi 
yüksek fudaladan. Hikmet aşina, istîfâ ve siyakatta da dereceyi kemalde 
mehareti vardı.

Vezir (Sadulhakkuveddin Mehmedüssavi tercümeyi halinde ( 711 de 
şehit edilen) merhum ilmi istîfâ ve siyakat ve fenni inşa ve kitabette mahir idi-

¿Â' • Ayasofya kütüphanesi 3017. Selçuk devrine ait.

— 1 (4* j' 1 •••
. ¿.ib («l

2 — ^1» jl— j Jb— s—I 4*1 ...

3 —¿y ji* jkr (jh—* ^) y^*-5 ...

J»lll J. i : Yenicami Ahmet III kitaplarından 887. Va
rak 125 ! Necibüddin müstevfi; istîfâ ve siyakatta mahareti. Yerine geçen 
Mecdettin Mehmet kitabet ve siyakatte eşsiz. Varak 118 de: Eminüddin 
Mikâil; ¿ile j

Ayasofya kütüphanesi 3986 muharriri Muin bin Meh
met Abbasiye. Timurlengin oğlu Şah Ruh devri asarından, ona 
yazılmış. 2 inci kitap sonunda 16 varaka. 13 X 22 — 24 ilâ 26 satır, 
siyakat risalesi. (Divaniî İranii kadim ile yazılıdır.) Müellifi : Ali bin 
Mehedül kuamiyilmeşhur şehadet Ali Şirazidir. 831 de yazmış. İstinsahı 

906 dadır. Mukaddemede: ¿*_ lAbb-l 4»UJlOy^jl
4İJIJ-Ü ¿r-Jk-9y^ eSer §U İaS’üarl

havi... -i ‘7’^—’*
J Şebabettin Nüveyri. 1931 de Mısırda Darülkü- 
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küp matbaasında basılmış aslı Kökrülü kütüphanesindedir. Muhasebe ve 
Siyakat üzerine malumat vardır.

: Bayazid kütüphanesi No. 595. Müellifi Şehrizade Esat 
efendi. Eski bir nüshadan 60 • 70 sene evvel istinsah edilmişe benziyor. 
Osmanlı Türklerinde defterler nasıl tertip edildiğine dair Nevpeydadan 
çıkarılmış kayıtlar vardır.

: Esat efendi kütüphanesi 2437 No. Ruzname şeklinde yazılmış. 
1102 (1690) da başlar ve 1124 (1712) 29 zilhiccesinde biter. Nakıstır. Bel
grat şehrine dair sayfaya M. C. işareti koydum. Siyakatle buğday hesa- 
batı muharrer. Keza işaret koydum. Bu eserde siyakat kayıtları çoktur. 
Başka bir tarih kitabında böyle siyakat hesapları görmedim.

— Singnes employés dans la comptabilité Copte en Egypte 
pour la transcription des fractions Y. Artin Pacha Le caire 
1890.

Bu eserden öğrendiğimize göre Kıbtiler Mısırda İslâm hükümetlerinde 
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 inci asırda başlar. 1820 de Mehmet Ali paşa malî ve rumî 
tarhleri tetkik ve İslah için mütehassıslar çağırdı. Bunlar Mısıra Avrupa 
muhasebe usulünü, garp takvimini ve bütçesini soktular. Bütçeye Türkler 
torba derler. O sırada bu eski yazı tarzı kalktı. Komisyon kadastro hesap
larına 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 paşanın bu etüdi şifreler nok
tasından mühimdir. Lâkin bunlar Osmanhlar zamanından kalmadır. Müellif 
Türklerin Mısırda bunu tamim ettiğini yazsaydi doğru söylemiş olurdu. 
Harfler ve yazış tarzı Türk siyakatine çok benzer. Buna dair misalle
rimiz de çoktur. Maamafih bu zat bunları dikkatle toplamış ve izahlarını 
yazmış, onun için bu bittabi çok kıymetlidir. Fakat Türk siyakat 
tarihi bundan istifade edemez,

¿X - Ali Emiri kütüphanesi tarih ve coğrafya kısmı 
numara 933. Bu vakfiyede şu fıkralar göze çarpar.

. . . Hesap ve kitabe kadir üslûp rakkam ve siyakatte mahir..,, bir 
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kâtip nasp olunup hizmeti malumesini eda ettikte yevmi on akçaya 
mutasarrıf ola.

Muallimhaneye... anda tamam ve mahir ve esalib ve kavaidinde 
neyyiri kemali bahir, ilmü hesap ve rakamı siyakatte ve uslûbu defterde 
rusuhi zahir ola.... zikrolunan kâtipler mezkûr muallimhanelerde olan sıb- 
yan ve şübbandan san’atı kitabete talip ve fenni hesap ve rakkam ve 
siyakate ragıp olanlara talim edip hizmetlerini eda ettiklerinde her birine 
yevmi sekizer akça verile.

ujL.»- - Halil bin İbrahim. Şehit Ali paşa kütüphanesi
numara 1903. Son yaprakta siyakat yazıları mesturdur.

¿31—; Evkaf mahzeni haremeyn fihristinde vardır.
ujUy" _ Üslûbu muhasebe ve minvali erkame dair. Yusuf 

bin Muhammedüşşehîr bikâtibi müşahere 12 fasıl. Birinci fasıl: Erkamı 
Hindinin ve siyakati arabinin kitabetleri ve uslûbu muhtilefesi. Harflerle 
yazık rakkamlara siyakati arabiye diyorlar.

S _ Ayasofya kütüphanesi 3143 S. 231 ... ■<«—
.¿^li ¿31— jp

S. 248 - 249. müstevfi Nasirüddin Mehmet
jyli j ‘¿3L— «d 11 694 s.........¿.db jL—I ¿3L—

..,¿31 Ij> çjj dük (dili ¿.«j j>- ¿*y jl k*—

_ Esat Efendi kütüphanesi 2421 numro.

¿IjcI ¿31-— (siyakat rakkamları mezkûrdur zannetmeyiniz, ilim
ve zekâ fazilet ve dehanın birer meziyyet olduğundan 4 satirda bahsedi
liyor, işte okadar) [1].

[1] Cevdet; eseri basılırken bu kitaplarla vesikalardan ve bilhassa hazinei evrak
taki resmî ve tarihî kayıt ve defterlerden nerelerinin aynen kopyası çıkarılaca
ğını ve hangilerinin fotoğrafı konulacağını da kayit ve işaret etmiş ise de bunu yap
mağa hem vakit hem de salâhiyet müsait olmadı. Esasen Cevdetten baskası tarafından 
bu işaret ettiği şeyler bulunamazdı da. Bunuula beraber arkadaşı Doktor Süheyl Ünver 
bu noksanı kısmen telafi edecek bazı vesika ve kayitlerin fotoğrafların» çıkartıp bu 
esere koymakla bu noksanı bir dereceye kadar tamamladı. O. E.



Son söz

Siyakat yazısı hakkında müsait ve geniş bir zamanda büyük bir eser 
yazmak için senelerdenberi tetkikat yapmakta, mehazlar bulmakta ve 
vesikalar toplamakta idim.

Tarihî Evrak Tasnif heyetine memur edildiğim zaman eski vesikaları 
tetkik ve tasnif işlerinde çalışan ve çalışacak olan arkadaşlar için böyle 
bir esere hakikaten ihtiyaç olduğunu daha iyi anladım.

Ayni zamanda tarihî tabirlerle ıstılahları ve zamanla terkedilmiş olan 
kelime ve tabirleri anlamak hususunda arkadaşların güçlük çektiklerini de 
gördüm. Soruldukça bunlari izah etmekle beraber hatıra defterlerime de 
kaydediyordum.

Hem tasnif işini kolaylaştırmak hem de mütehassıs yetiştirmek için 
siyakat yazısile beraber bir de «Tarihî sözlük» yazmağı 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 sözlüğü acele 
yazıp bastırmağa başladım.

Fakat amansız bir hastalık onu da, siyakati de yarıda bıraktırdı. Ve 
her türlü İlmî emellerimle birlikte bunlarda söndü gitti.

Siyakat hakkındaki eserin not kabilinden yazmış olduğum taslağı 
tamamlanır ve ohalilede neşrolunursa bilhassa orada gösterdiğim mehaz
larla hususî kütüphanemdeki vesikalar ileride büyük bir eser yazmağa 
yarayacak kadar zengindir sanırım. Yalnız gösterdiğim mehazlardaki 
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 ruhan müte- 
lezziz ve müteşekkir kalırım.

M. Cevdet
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ait nümuneler. Ayni eser
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Müteferrik siyakat rakkamlan 

ayni eser

Müteferrik siyakat rakkamları. Ayni eser



Muhtelif siyakat yazılarından seçilerek bu nümunelerin toplanması en 
müşkül noktaların hallolunması için birer anahtar mahiyetindedir. Siyakat 
yazısını okumıya merak edenler böyle temrinler yapmalıdır.

ÎJ58 tarihine ait siyakattan bir nümune. Siyakatin ince ve oku
naklı bir misaldir. Adeta o zamanki noktasız yazıdır.

(Hususî kütüphanemden)



(

1^33 tarihli bir vesikanın başında siyakat ile yapılmış hulâsadır. Bun
da S, K ve R gibi harfler çok uzatıldığından bir az karışık bir şekil al
mıştır. Lâkin dikkatle 2 — 3 defa okunacak olursa hallolunmadık harf ve 
kelime kalmaz.

1213 tarihli bir vesika. Muamele gören bu ilmühaber üstündeki siya- 
kat yazısile yazılan kayitler kolaylıkla okunmaktadır.



Bir defterden koparıl
mış olan bu vesikada bir 
kısım rakkamlar siyakat 
rakkamile gösterilmiştir. 
(1051) tarihini taşıyan bu 
vesikada görülen Hint 
rakkamları esas siyakat rak- 
kamlarından icabı maslahat 
ayrılmıştır.

Güzel Sanatlar Akademisi tezhip 
muallimi Üsküdarlı İ. Hakkının bana 
istinsah ettiği siyakat rakkamlann- 
dan bir nümune.

*

1000 tarihli siyakat yazısına bir 
nümune. burada isimler iç içe ve lâkin



Umumî fihrist
Birinci kısım

sahife
1 Cevdetin Ailesi, Çocukluğu, Doğduğu yer Ve Tarihi 1-5
n Cevdet’in okuması, yetişmesi ve İlmî şahsiyeti. 6-58
III Cevdetin resmî muallimlikleri ve memuriyet hayatı 59-72

IV Cevdetin hususî muallimlikleri ve mürebbilik hayatı 73-91
V Cevdetin Türkiye dışarısında türklüğe ve maarife hizmeti 92-105

VI Cevdetin arşivciliği ve türk tarihine hizmeti 106-209
VII Cevdetin millî - dinî talim ve terbiye, millî eserler ve millî

abideler hakkındaki fikirleri ve duyguları 210-251
VIII Cevdetin millî eserler, güzel sanatlar, tarihî abideler 

hakkındaki fikirleri ve gençleri yetiştirme usulü 252-294
IX Cevdetin hatıraları: Türk - İslâm büyükleri ve umumiyetle 

ilim adamları hakkındaki duygulan 295-315
X Cevdetin eserleri, makaleleri ve konferansları. 316-357
XI Cevdetin kitap sevgisi : Topladığı kitaplar, vesikalarla 

aldığı notlar ve kütüphanelerin ıslahı, kitapların tasnifi 
tescili hakkındaki fikirleri 358-

Bu kısımda istitrad kabilinden bahsi geçen bazı 
önemli meseleler

46

sahife
;Şinasi lügati 29 ve hayata intibak meselesinde
Piri Reis ve eserleri 34 medrese ve mektep 215
Basılması ve tercüme edilmesi 
lâzım gelen eserler. 35

Halk karşısında medrese ve 
mektep 228

Savat ve savatcılık 40 (skolastik münakaşası 232
Din ve dinî tedrisat 46 Terbiyei ahlâkiyede dinin yeri 238
Ibni Sina; hayatı ve eserleri 49 Üniversite kapısı üzerindeki
Üniversite profesör ve doçent arap yazılı kitabeler 256
lerinin yetişme ve hizmet tarz
ları hakkında bir mütalâa 54

Üniversite kapısı üzerinden kal
dırılan kitabeler için Maarif Ve-

Türkiye belediyeleri hakkında kibne açık mektup 262
zarurî bir izah 177 Ali paşanın mührü 261
Kâtip Çelebi basit bir okur ya
zar mıdır? 113

Şehir kitabe ve abideleri dola- 
yısile vali ve belediye reisi

Hayatî ihtiyaçlar karşısında Muhittin Üstündağa açık mektup 264
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sahife
Medenî eserler karşısında Türkler 270 
İstanbulun yanan ve yıkılan bü
yük binaları ve konaklan 272 
Eski vezir ve zenginlerle yeni
leri arasında bir mukayese ve 
zaruri bir izah 272
İlmî ziyaretlerin millî terbiyemiz
de izleri 281
Cevdetin tedris usulü ve tale
beyi çalıştırma metodu 287
Firdevti ve eseri 318

sahife
Mevlidi şerif beni terbiye etti 324
Müslümanlık ve para 331
Bizde terceme şekilleri, müter
cimlerimiz ve sadelik meselesi 339
İlmi ahvali kütüp 392
Bibliyografya 399
Yazma kitapların tasnifine ve 
tasnif usulüne dair rapor 402
Kitap ve kütüphanelerden bah
seden eserlerle fihristler üzerinde 
kısa bir tetkik 414

İkinci kısım
Arkadaşları, dostları ve talebelerinin Cevdet hakkındaki 

yazıları 481-604

Bu kısımda yazısı bulunanlar
sahife sahife

1 Abdülâzız mecdi 484 20 Fevzi Kurdoğlu 536
2 Abdülbaki Gölpınarlı 187 21 Hakkı Süha Gezgin 537
3 Abdülkadır Erdoğan 489 22 Hamid Zübeyir Kosay 538
4 Adalet 489 23 Haşim Durgun 539
5 Ahmet Ağaoğlu 489 24 Hikmet Turhan Dağlıoğl u 539
6 Ahmet Caferoğlu 492 25 Hulûsi Behçet 541
7 Ahmet Hamdi Tanyeli 496 26 İbrahim Alaettin Gövsa 543
8 Ahmet Kemal 502 27 İbrahim Hilmi Danışık 545
9 Ali Rıza 506 28 İhsan Sungu 547

10 Ali Fahri 506 29 İsmail 551
11 Atsız 509 30 Kâmi Akyüz 551
12 Aziz Oğan 510 31 Mehmet Ali Aynî 552
13 Bürhanettin Doğan 512 32 Mehmet Emin 553
14 Celâlettin Ali Emre 514 33 Mehmet Zeki 554
15 Fahrettin Kerim 516 34 Mükrimin Halil Yinaç 555
16 Feridun Nafiz 517 35 Mümtaz 557
17 Feridun Ustünel 524 36 Necati Hüsnü 559
18 Fuat Baymur 532 37 Nurettin Rüştü 560
18 Hayrullah 532 38 Ökten 560
19 Hafız Kemal 534 39 Ömer Ağar 562
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Dikkat :
576 cı sahife (567) ve 567 ci sahife de 576 olacaktır.

40 Raif
sahife

564 50 Şahap Nazmi
sahife

591
41 Remzi 569 51 Şeref Kayaboğazı 591
42
43
44

Rifat
Sadi Gökçe Atam 
Salâhattin

569
576
578

52
53

Şerafettin Yaltkaya
Şerif Bilgehan

594
595

45 Selâhattin Elker 580 54 Tahsin Öz 597

46 Selâmi Münir 512 55 Teşner 599
47 Sezai 583 56 Tulonay Atsız 600
48 Süheyl Unver 586 57 übeyt B. Öce 601
49 Soshaym 590 58 Ziyaettın Fahri Fındıkoğl u 603

Üçüncü kısım
13 — Cevdetin bırakmış olduğu notlardan ve vesikalardan bir

kaç örnek 605-

I İbni Haldun mukaddemesi
II T. Tıp tarihi bibliyografyası

III Uygur alfabesi

VI Siyakat rakamları ve yazısı
V Bazı nadir vesikalar, imzalar ve 

turalar

Dördüncü kısım
Tarihî sözlük

[Bu kısım Cevdetin yarıda kalmış bir eseıidir. Basılmış olan altı for
masını ziyadan kurhrmak için bu kitaba ekledik.]



Kitapta geçen şahıs adları

A
Abbas (bin Ahmet) Kadı 381
Abbas (kâzım zade) 494
Abbas Hilmi Pş. 89, 307 310, 362,
Abbase 360
Abbasiler 403, 613
Abbasiye 390
Abdi (mimar) 188
Abdulbaha abbas 308
Abdulezel Pş. 325
Abdülâziz (sultan) 211, 256, 272, 

274, 296, 299
Abdülâziz (karaçelebi zade) 153
Abdülâziz (cevahir kalem) 473
Abdülâziz mecdi 338, 484, 486
Abdülbaki 338
Abdülbaki (şeyh) 189
Abdülbaki çelebi 266
Abdülbaki Gölpınarlı 200, 487
Abdülhak hâmit 359, 361, 456, 602
Abdülhamit I 426
Abdülhamit II 84, 123, 273, 277, 
278, 280, 305, 454, 455, 503, 571, 

596
Abdülhamit Yunus 453
Abdülkadir Erdoğan 489, 540, 554
Abdülkadir Tuğcu 269
Abdülkerim (Aksaylı) 36
Abdüllah (kırımlı hattat) 268

Abdullah Cevdet (Dr) 46, 47, 48, 
211, 212, 247, 361, 617

Abdullah Çelebi 413, 431
Abdullah Iskenderi 7.
Abdullah (bin Tacerrümasi) 702
Abdullah Veys 264
Abdullatif (Harputlu) 234, 304
Abdüllâtif (türbedar) 30
Abdullatif Razi 419
Abdunnafi 462
Abdürrahman 433
Abdurrahman 372
Abdurrahman (Cevdetin anne baba

sı) 2
Abdurrahman 74
Abdurrahman Pş, 7
Abdurrahman Âdil 497
Abdurrahman Eşref 395
Abdurrahman Nacim 421, 423, 450

451, 452, 457, 467,
Abdurrahman Süllemî 372
Abdurrahman Süreyya (Mirduhi Za

de) 7, 426
Abdurrahman Şeref 45, 261, 298, 

299, 360, 361, 555
Abdurrahman Tevfik 595
Adalet H. 154, 185, 193, 194, 341,

489
Adil (müfettiş) 121
Adsız 509
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Adut (kadi) 19
Adudaddin 703
Agâh (Hüseyin) 304
Ahi Evren 38, 380, 519
Ahi Mehmet 350
Ahlvart (müsteşrik) 314
Ahmet I (sultan) 196, 197
Ahmet III (Sultan) 107, 115, 156, 

171, 426, 432
Ahmed (Karabaş zade) 395
Ahmed 191
Ahmed (Taşköprülü oğlu) 394, 447
Ahmed (Ataullah zade) 306
Ahmed (Bin Şerefüddin) 266
Ahmed Ağâ (Kara kulak) 161
Ahmed ef. (Dağıstanlı kuyumcu) 45
Ahmed Pş. (köprülü zade) 163
Ahmed Pş. (Bonuval) 156, 163
Ahmed Ağaoğlu 12, 93, 98, 99, 

489, 502, 538
Ahmed Afif Pş. 305
Ahmed Asım (Muallim) 259
Ahmed Bican (yazıcı oğlu) 376
Ahmed Caferoğlu 98, 433, 492
Ahmed Cevad (Giritli) 341
Ahmed Cevdet (Ikdamcı) 20, 30, 
90, 91, 296, 301, 302, 309, 328, 

329, 359, 603
Ahmed Hamdi Tanyeli 25, 143, 144 
145, 148, 150, 152, 158 161, 186, 
I87’ 192 195, 196, 201, 202, 203, 

359, 362, 421, 426, 496
Ahmed Hilmi (Şehbender zade) 187
Ahmed Hikmet 305,
Ahmed İhsan 360
Ahmed Kemâl 95, 99, 100, 101, 103

104, 502, 505, 596
Ahmet Mithat 5, 18, 20, 70, 91, 300, 

301, 311, 352, 359, 
360, 385, 502, 555

Ahmed Muhtar Pş. 281, 309, 448
Ahmed Nazmi 426
Ahmed Rasim 296, 298, 302, 308, 

359, 502
Ahmet Refik 360, 361
Ahmed Remzi 449, 450, 569
Ahmed Rıza 74, 79, 80, 86, 306, 307
Ahmed Saffet 477
Ahmed Sneaî 439
Ahmed Tahir (Hanif zade) 394,417
Ahmed Tevhid 22, 24, g2, 360, 

461, 516, 556
Ahmed Timur Pş. 468
Ahmed ül meyhi 433
Ahmed-ül şetnavi 453
Ahmed Vefik Pş. 352, 457, 522,

555
Ahmed Zeki Pş. 309, 396, 435, 436
Ahmed Ziya Akbulut 363, 364 365
Akberi 10
Akdes Nimet 464
Akif Pş. 90, 296
Akif (Mehmed) 359
Akil Muhtar (Dr.) 306
Akkoyunlular 160, 375, 388, 390, 

559
Alâeddin (Tebrizli) 702
Alâeddin 313
Alâeddin 359
Alâeddin 72, 185
Alâeddin Mogoltay 446
Aleko (kemençeci) 281
Algazi (hanende) 281
Âli (müverrih) 350, 354, 395
Âlı (hafızı kütüb) 307, 465, 522
Âli Pş. (Sadrazam) 261, 272, 296, 

297, 538
Ali Şirazlı 703
Ali (Hazret) 198, 233
Ali ef. (Zenbillî) 282
Ali (Meşhedi, hattat) 280
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Ali (miralay) 82, 149
Ali (kaymakam) 38
Ali (Hüseyin zade Dr.) 99, 100, 

490, 492, 522, 596
Ali Pş. (Hekimoglu) 420, 431
Ali Pş. (Şehid) 7, 297, 413, 420, 

432, 445 472, 702
Ali Pş. (Çorlulu) 413, 430.
Ali Pş. (Tepedelenli) 155, 156
Ali Canib 27, 29, 90, 317, 405, 532
Ali Çelebi (Kınalı zade) 4, 74
Ali Emiri 206, 431, 343, 304, 451,

499, 522, 539, 543, 565, 604, 704
Ali Fahri 506
Ali Ferruh 456
Ali Fethi (Ruscuklu) 396, 415, 417

*443
Ali Halife 463
Ali Haydar 432
Ali Haydar Emir 34, 131, 426
Ali Hilmi 433
Ali Kuşçu 266, 285, 291, 353, 535
Ali Nihat 488
Ali Nusrat 356, 525, 550
Ali Reşad 305, 361
Ali Rifat 309, 311
Ali Rıza 338
Ali Rıza (ressam) 280, 306, 309
Ali Rıza (vâli) 27
Ali Rıza (Balıkhane nazırı) 295, 298
299, 300, 305, 308, 309, 359, 360.
Ali Rıza (müsteşar) 124
Ali Rıza (muallim) 506
Ali Saib Pş. 274
Ali Süavi 425, 434, 497, 555
Alî Şahbaz 164
Alişir Nevaî 31, 83, 291, 353, 383,

441, 535
Alusî zade 314
Anatol löruva bolyo 45 346

Anna 163
Anton Von Storeck 522
Arakel (Kitapçı) 456
Arif (Kocabaş) 366
Arif (Mabeyinci) 305
Arif (Miralay. Cevdetin eniştesi)3,97
Arif (Binbir hadis mütercimi) 361,

439
Arif (Maliyeci) 432
Arif Hikmet (şeyhülislâm) 395
Arif Hikmet (Hersekli) 543
Aristo 36, 609
Aristofilidis 304
Armanak (Sakızlı) 360
Arşak (Kanunî) 281
Artın Pş. 704
Artuk 389, 403
Asaf Derviş Pş. 304
Asım (Mütercim) 353, 360
Asım (Çelebi zade) 268, 361
Asım (Mehmed Köprülü zade) 413,

430
Asım (Mekkî zade) 154
Asım (Nasuhî zade) 7, 281
Aşık Pş. zade 283, 350, 431, 464,

465
Aşır ef. 413, 420, 702
Ata (müverrih) 306, 360, 361,
Atatürk 257, 259
Atıf Ef. 431
Avni 340
Avni Lefij (ressam) 305
Aynî (Müverrih) 36
Azaryan 304
Aziz 25
Aziz (Bozkurt) 338, 258
Aziz O$an 510, 536
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B
Baba Yusuf 519
Babınger 314, 449, 461, 462,
Babür (Şah) 31, 291, 535
Baha (ressam) 280, 306
Bahaî ef (Şeyhülislâm) 153
Baha Said 503
Baha Toven 366
Bahaullah 308
Baki (şâir) 72, 283, 502,537
Bakon 246
Bang 37
Barbaros 536
Barkuk 610
Barbiye Dömenyar 31, 314
Bartolt (müsteşrik) 37, 104, 314,

347, 549, 553
Basri 126
Bastiyan 617
Battal Gazi 544
Bayram Pş. 384
Becerano 308
Bedreddin (Simavnah) 91, 350, 382

566, 594
Bedreddin (Dilşad) 386
Bedri 71
Bedros (Muallim) 259
Bekir ağa 111
Bekir Sami (miralay) 309, 505, 512
Belen 456
Ben suva (Rahib) 470

Bergson 20, 21, 234, 245, 246, 247, 603
Bertelo 85, 245
Bertran 339
Besim Ömer Pş. 360
Bestiyar (papas) 440
Beşir Ağa 430, 473
Beyazî 594
Beyazid II 37, 322, 371, 701, 702
Bezmi Âlem (Sultan) 307
Bine 314
Bismark 624
Bişan (Teşrihçi) 246
Biyanki 456
Bizans 145, 255, 264, 542, 525
Bıyo 246
Bloşe 314
Bokrat 53
Bodin 618
Bravn 314, 315
Bril 453
Brokelman 314, 353, 467
Bugle 21
Bunzen 246
Burhan (hafız) 281
Burhaneddin 464, 466
Burhaneddin O. Tugan (Dr) 24, 69

512 283
Butro 240, 314, 315
Bunson 248
Bühner 85, 233, 245, 246, 314

Cagala zade 282
Cafer (Tacı zade) 698
Cahid (Hüseyin) 91, 340, 349, 359
Cahide 75

Cahiz 353
Carullah 438
Cavid (Maliyeci) 304, 361, 503, 504
Celal zade 702
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Celâl 305
Celâl Esad 361, 475
Celâleddin Pş. 160
Celâleddin (hattat) 83
Celâleddin Ali İmre 514
Celâleddin divanî 375
Celâleddin Rumî 198
Cemâl 86
Cemâl 451, 461
Cemaleddin 702
Cemaleddin Efganî 359
Cemaleddin (Şeyhülislâm) 305
Cemil Pş. 49, 50, 54, 55
Cemil (tanburî) 281
Cemil (muallim) 305
Cemil 306
Cemil (Elâzım) 469

Cemil Molla 311
Cenap Şehabeddin 84, 28, 309, 352

359, 361, 603
Cengiz Han 31, 374
Cevad 306
Cevad 306
Cevad Pş. (Sadrazam) 206, 294, 431
Cevdet (Kemanî) 281
Cevdet Pş. 296, 355, 361, 549, 555,

610
Çevri 389
Con Dui 242, 247, 248, 249, 250,

340
Con Löbek 85, 245
Corci Zeydan 308, 314, 349, 359,

360, 467, 520
Cudî 314

Dalton 246
Danişmend 559
Dante 21, 247, 400
Daniş 322
Dara 322
Darmesteter 314
Darenburg 314
Darmanejes 440
Darvin 234, 245, 609, 618, 623
Davi liyebig 246
Davud (Kayserili) 353, 376
Dede Korkud 90, 348, 353
Defremeri 314
Dekart 44, 353, 476, 557
Demolen 233
Denert 245

D

IDenisson Ros 471, 475
Derviş Ahmed (müverrih) 380
Ditrici 314
Doğa 314
Dogref 617
Dozi 314, 487
Dore 401
Döhum 346
Dölil 314
Döpeke 314
Döslan 617
Droin 314
Döboyneau 461
Durkhaym 21, 234, 246, 340, 603, 
609, 612, 616
Düğümlü baba 413, 431
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E
Ebenghaus 313, 340
Ebuali (Nişaburlu) 52
Ebu Bekir aga 266
Ebu Bekir Aptullah (müverrih) 382
Ebu Bekir Hâzım 301
Ebu Cafer (tusî) 471
Ebu Hanife (İmamı azam) 237, 361,

374, 456, 462
Ebu hayyan 613
Ebulhasan Kasım (Berutlu) 451
Ebulhayr 436, 444
Ebulmehasın (Müverrih) 50
Ebul Muhsin Kemâl 313, 354, 526
Ebu Müslim (Horasanlı) 91, 360
Eburreyhan (Birunî) 35, 315
Ebu Said Bahadır Han 701
Ebussuud 283, 285, 595
Ebuturab (Mirza) 491
Ebuzziya Tevfik 20,32,33,80, 185,

355, 359
Edmantiy 346
Edvard Fendik 467
Efdaleddin 121, 299
Eflatun 36, 84, 85
Eğri Kapılı (Hattat) 83
Ekrem (Recaizade) 306, 431
Elburûni 35
Emersin 247
Emevîler 607, 613
Emil Butmi 339
Emin (lokantacı) 531

Emin (riyaziyeci) 24
Eminüddin 703
Emine (Pehlivan) 281
Emir Buharî 266
Emir Çelebi 166
Emir Hoca (Kemankeş) 370, 430
Emrullah (mebus) 152, 571
Emrullah (nazır) 236, 361
Erdana 335
Ernst Lavis 314, 315, 346
Ernst Leru 462
Ernst Renan 314, 400
Ertuğrul (gazi) 166
Esat ef. 355, 386, 407, 413, 420,.

429, 461
Esat (Serezli) 109
Esad (Şehrizade) 704
Esad Feyzi 304
Esad Fuad 24, 73, 253, 261, 307,

364
Esedî 613
Esmahan Sultan 430
Esma Zafer H. 341
Eşref (Hıcveyici) 95, 502
Eşref 432
Eşref (zade) 434, 435
Eşref Ali 474
Ethe 53
Eti 56
Evliya Çelebi 23, 37, 91, 153, 301,.
361, 383, 384, 549, 691

Fahreddin Kerim (Dr) 516
Fahri (Binbaşı) 38, 145
Fahri 305

Fahri Bilge 386, 564
Fahri Razî 53, 237
Faik b. 306
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Faik Pş. 306
Faik Reşat 304, 497
Farabî 35, 36, 446, 604
Farade 245
Fatih (Sultan Mehmed) 44, 84, 107 
145, 146, 148, 159, 165, 189, 196, 
197, 232, 283, 353, 355, 413, 608.

696, 697, 701
Fatma (Cevdetin hemşiresi) 2
Fatma Aliye 296
Fatin 35, 283, 360
Fazıl Ahmed 259, 359, 361.
Fazıl Ahmed Pş. 413, 430
Fehmi Ethem 24, 443, 465, 580
Feliks Taur 463
Ferid 153, 157, 188, 189
Ferid ('müderris) 25, 91, 359
Ferid Vecdi 382, 383
Feridun 13
Feridun B. (Münşeatcı) 283, 349
Feridun B. 704
Feridun Nafiz (Dr) 15, 71, 72, 210 

515, 517, 532, 560, 590, 607
Feridun Üstün el 25, 260, 364, 365

524
Ferrant 314
Ferriye 20
Fethi 101

Fethiye hanım (Prenses) 79, 88, 89 
156, 362

Fevret 461
Fevzi Kurtoğlu 536
Feyzi Pş. Dr 304
Feyzullah ef. 413, 419, 420, 430
Fikret - Tevfik 13, 47,84, 321, 356 

551
Firdevsî (Tusî) 84, 317, 318, 319, 

320, 321, 322
Firdevsî (Uzun) 322, 323, 537 
Firuz (Âbadî) 463
Fisagor 488
Flörnuva 247, 314, 315
Flügel 314, 339,353, 394, 400, 438 

445, 469, 
Fon lökok 37
Freud 544
Fuad 96, 99, 503
Fuad (Debreli) 112
Fuad Pş. (Müşir) 306
Fuad Baymur 25, 88, 352
Fuad Hikmet 305
Fuat Kâmil 691
Fuad Köprülü 79, 120, 359, 360, 

366, 443, 604
Fuad Şemsi 261, 364, 365, 508 
Füstel Dö külânj 314 
Füzulî 7, 360

G
Gabriyel Mono 21
Galib (Cevdetin amcası) 1, 2
Galib (Mehmet) 7, 11, 20, 297, 298

309
Galib (Meskûkâtcı) 353, 360
Galib (Şeyh) 84, 90, 118

Galib Pş. 360
Galib Ata 85
Galib Bahtiyar 366
Gano 314
Gaston Pari 314
Gazâlî 91, 353, 360, 571
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Gazi (tebrizî) 703
Geylosak 246
Giri 314
Gişe (prof.) 314, 465
Goldziher 314
Gombloviç 609, 611, 616, 617, 624
Göte 314

Goye 314
Grim 321, 323
Gronar 50
Grot 314
Güranî (Molla) 283, 285
Güstav Löbon 47, 233, 234, 617

H
Habibi Zeyyad 468
Hacı Pş. (Hekim) 166
Hacı Âdil 310
Hacı Beşir ağa 341
Hacı Bayram 519
Kâmil (hattat) 53, 280. 469
Hacı Kemâl (Dr) 304
Hacı Mustafa 305
Hacı Sultan 488
Hafız Ali (hatip) 281
Hafız Davud 432
Hafız Kemâl 24, 58, 62, 71, 205
253, 259, 281, 283, 284 291, 356
357, 362, 364 365, 508, 531, 534

545 546, 568
Hafız Halid 24, 280

. Hafız Hüseyin 280
Hafız Mehmed (Şehzade) 595
Hafız Osman (hattat) 280
Hafız Rıfkı (hattat) 280
Hakkı 12, 97
Hakkı Pş. 555
Hakkı Süha Gezgin 25, 537, 590
Hakisley 245
Halid ef. 195, 413, 430, 473
Halid (sanatkâr) 304
Halid 304
Halil Pş. (ressam) 280
Halil (Adalı) 281

Halil Halid 306, 350
Halil Hilmi 432
Halil Nihad 361
Halil Ethem Eldem 106, 108, 109 
113, 114, 119, 122, 123, 184, 254, 
353, 360, 400, 405, 443, 542
Halim Pş. 272
Halis ef. hoca 19
Halis 304, 376, 431, 522, 565
Hamdi 338
Hamdi (Osman) 280, 353, 443
Hamdullah (hattat) 701
Hamdullah Subhi Tanrıöver 60, 311
Hami (Hasib Pş. zade) 79
Hamid Zübeyir Kosay 29, 110, 121 

123, 124, 128 129, 477
Hamilton 243, 538
Hammer 314, 361, 380, 457,
Hamza Pş, 196, 197
Hanif Zade 438
Hanıkof 401
Haraççızade 434, 435
Harrassovvitz 521
Hartman 314
Harun 259, 379, 532
Hasan (Mücellid) 190
Hasan (Seyid) 474
Hasan 305
Hasan (Derviş zade) 253
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Hasan Pş. (Tiryaki) 282
Hasan Bedrettin 359
Hasan Can 283
Hasan Fehmi Turgal 130, 405, 432
Hasan Hiimi 469
Hasan Rıza 83, 280
Hasan Padişah 160
Hasib Pş. 79
Haşet 11
Haşim (hattat) 83
Haşim Pş. 431
Haşim Durgun 149, 150, 152, 154

160 199, 200, 503, 539
Haşim (Bakûlu) 95
Hatice Sultan 36, 274, 431
Hatice Turhan 413
Haydar (Konsolos) 15, 309
Haydar (Şehremini) 279
Haydar Molla 311
Haydar Alpagod 536
Hayreddin Nedim 297
Hayret ef.
Hayri (Eyyüblu) 274
Hayri (Muallim) 71
Hayri ef. (Evkaf Nazırı) 128, 228, 

229, 328 436, 444,
Hayrullah 25, 532
Hayyam 83, 84, 90, 361
Hazım 111
Hegel 240, 245, 609
Hergül 476
Herder 609
Herm 617
Herman (müsteşrik) 9
Heyd 523
Hidayet 561
Hikmet 76
Hikmet Turhan Dağlıoğlu 539, 540
Hilmi (Cevdetin yeğeni) 16
Hilmi 503

Hilmi (Şehbenderzade) 304
Hilmi Ziya 478
Hiristansen 314
Hirth 37
Hamada Pş. 435
Hızırlı 282
Hoca Mesut 570
Hoca Sadettin Hayri 289
Hodara Dr 305
Hodas 314
Horyen 314
Hotsma 314, 453
Hüar (Kleman) 314, 456
Hüdayî 432
Hulusi (Muallim) 305
Hulusi (kitapçı) 382, 566
Hulûsi Behçet (Dr.) 74, 77, 364r

365, 511
Hundi Hatun 155
Hüsameddin (Amasyalı) 128,696 698
Hüsameddin (Karaçelebi zade) 430
Hüsameddin Çelebi 516
Husrev Pş. 193, 420, 430
Huzey 314
Hülâkû 108
Hüseyin 205
Hüseyin (Ahlâtlı) 350
Hüseyin (Şeyh) 306
Hüseyin (Ihtisab ağası) 7, 297
Hüseyin (Sivaslı) 594
Hüseyin (bin Mustafa) 440
Hüseyin (Mehmed) 443
Hüseyin (Nişaburlu) 471
Hüseyin Pş. (amca zade) 267, 413

430
Hüseyin (kitapçı) 25
Hüseyin Baykara 83
Hüseyin Çelebi 434, 435
Hüseyin Daniş 361
Hüseyin kâşifi 375
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Hüseyin Kâzım 37, 309, 311, 312
359, 361, 431

Hüseyin Pektaş 74, 364, 365, 529

Hüseyin Rahmi 90, 352
Hüseyin Remzi 304
Hüseyin Rıfkı 448,

İbni Arabşah 389, 434
İbni Azra 52
İbni Bibi 36, 390
İbni Batuta 11, 39, 72, 167, 193, 
210, 334, 337 344, 350, 361, 515 
520, 521, 553, 574, 582, 597 600 
İbni ebi usaybia 50. 52, 173, 400
İbni Esir 9, 446
İbni Hacer 36, 387
İbni Haldun 237. 346, 350, 351, 
352, 357, 603, 604, 606, 609, ila 624 
İbni Hallikân 23, 445
İbni Havkal 388
İlmi Fadlullahi Ömer 36
İbni Fudlan 36
İbni İshak 613
İbni Rofata 400
İbnül Kelbî 613
İbni Kemal 266, 283, 285
İbni Kuddame 390
İbni Musa 391
İbni Müeyyed 390
İbni Nedim 394, 400, 414, 441, 442
İbni Reşik 613, 614
İbni Rüşd 19, 91, 234
İbni Sina 35, 49, 52, 283, 349, 351

454
İbni Teymiye 234, 360
İbrahim pş. (damat) 108, 282, 343, 
382, 420, 421, 423, 425, 431, 457 
İbrahim Pş. 169, 170
İbrahim Pş. (sadrazam) 386

İbrahim 162
İbrahim (türbedar) 306
İbrahim (Başkâtib) 432
İbrahim (Arabacılar şeyhi) 394, 438
İbrahim (Hanif zade) 417
İbrahim (Halebî) 266
İbrahim Alâeddin Gövsa 27, 259,

289: 292, 361, 543
İorahim Cuma 26
İbrahim Ethem 426
İbrahim Hakkı (Erzurumlu) 370
İbrahim Hakkı Konyak 111, 120
İbrahim İsmet 433
İbrahim Mustafa 191
İbrahim Hilmi Tanışık 445
İbrahim Zeki Hurşit 453
İdris (Bitlisi) 233
İhsan (muallim) 561
İhsan (Neyzen) 231, 309
İhsan Sungu 24, 259, 291, 318, 352

363, 547, 561
İhsan Şerif 259, 356, 503
İtısamüddevle (Şehzade) 474
llyada 319, 322, 350
İlhanîler 383
İmad (Hattat) 280
İrfan 563
İranşehir (Kâzım zade) 523, 607
İsa (Hazret) 145
İsa İskender Maluf 470
İsam (Taşköprülü) 283
İshak 353
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İskender pş. 386
İskender Hoci 304
İskender Melikof 104
İsmail Pş. (Hidiv) 82, 273
İsmail Pş. (Bağdatlı) 304, 360, 395, 

417, 41g, 522
İsmail (Buharı) 287
İsmail (Gelenbevî) 19, 60, 269 499
İsmail (Kalkandelenli) 413, 430
İsmail (Niş zenginlerinden) 13
İsmail (Sahaf) 25
İsmail (Hattat) 266
İsmail (Bin Mehmet Emin) 418
İsmail (zade) 434
İsmail Cenanî 304
İsmail Ferrruh 522
İsmail Hakkı (Şeyh, Bursalı) 262
İsmail Hakkı (Beyrut valisi) 304
İsmail Hakkı (Tuğrakeş) 25, 83, 297 

280, 691
İsmail Hakkı (Bereket zade) 304
İsmail Hakkı (Manastırlı) 7, 23, 432
İsmail Hakkı ( Uzun çarşılı oğlu ) 

43, 360, 554
İsmail Hakkı (İzmirli) 339, 413, 
İsmail Hakkı 435

İsmail Hakkı (Hayvanatçı) 304
İsmail Hakkı Pş. 305, 505
İsmail Hakkı (Bestekâr) 305
İsmail Hami 8
İsmail Mahir 7, 304
İsmail Saib 24, 44, 364, 522, 551, 

594
İsmail Zühtü (Hattat) 268, 269
İsmet İnönü 109, 112, 113, 119, 123 
134, 205, 515, 523, 571, 572, 604 

608
İstuvard Mil 245
İvan III 163
İzzeddin 25, 107, 108, 110, 147, 
148, 149 150, 151, 152, 154, 155, 
161, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 

174, 175, 201, 301
İzzeddin 270
İzzet (Müdderis) 86, 306, 339, 487
İzzet (Yesarî zade) 280
İzzet (Kazasker) 280
İzzet (hattat) 273
İzzet (Tuğrakeş) 280
İzzet 25
İzzet Fuat Pş. 306

Jan Fino 246
Jan Jak Ruso 19, 233, 246
Jiyar 245

Jül Ferri 248
Jül Simon 246
Jülvern 360

K
Kadı zade 413, 435
Kadri 363, 364
Kadri (Avukat) 306

Kamerşah (Kırımlı) 267
Kâmi Akyüz 551
Kâmil (Kebeci oğlu) 190
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Kamil Flamaryon 85, 91, 315, 383, 
560

Kandol 246
Kâni 283, 285
Kant 245, 544
Kara bey (Dr) 104
Kara Ahmet 281
Kara Arslan 403
Kara Boğa 335
Kara Çelebi 413
Kara Kemâl 413
Karakoyunlular 559
Kara Mustafa Pş. 431
Kara Teodori Pş. 304
Karaçon 116, 306
Kara Basek 314
Karra Dövo (Baron) 49, 50, 314
Kasım Padişah 160
Katanof 432
Katerin 163
Kâtib Çelebi 23, 36, 53, 114, 174 
221, 237, 282, 285, 348, 350, 353, 
355, 361, 394, 395, 400, 415, 434 
438, 439, 442, 443, 444, 445, 447 
472, 518, 519, 522, 538, 549, 557 

593, 604
Katermer 314
Kayıt Bay 146
Kazanova 314
Kâzım (sefir) 304
Kâzım Pş. 305
Kazimireski 244
Kekenbavr 245
Kemâl 306
Kemâl Gedeleç 119, 195, 208, 209
Kemâleddin (Çıkrıkçı) 265
Kemâleddin (Taşköprülü oğlu) 394, 

447

Kemâleddin (İbnülâdim) 36
Kemâl Niyazi 281
Kenan 71
Kenan 304
Keramet (Salih) 13, 16, 24, 283

364, 365
Kepler 85
Keykubat 44
Keyhusrev 322
Kılmayt 189
Kılavun 166. 167
Kılıç Ali Pş. 413, 420
Kılyom Robrek 36
Kınalı zade 375
Klavas 245
Klapared 20, 247, 353
Klermot 314
Klod bernar 246, 247
Klornova 314
Koçı Bi 303, 354, 355
Kolunski 504
Konoş 314, 322, 602
Kossin 457
Kostantanidis 304
Köçeoğlu 278
Köprülü oğlu 440
Köroğlu 322
Kreliç 116, 304, 309, 314
Kristof Kolomb 19
Kublay han 36
Kurd dereli 281
Kuruva 314
Kuruvaze 21
Kuzen 246
Küri 245
Küviye 246
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Lâionten 370
Lâgliyo 314
Lâhav 314
Lâkamb 314
Lala Ferhad Pş. 283
Lala Hüseyin Pş. 266
Lala İsmail 413, 430
Lala Mustafa Pş. 283
Lamark 246
Lamnes 314
Lampreht 314
Lagluva 21, 314
Landvar 52
Laplas 85
Lavvaziye 246

Laypnic 114, 557
Lefter 322
Leopold 314
Leylâ H. 294, 299, 300
Lilyen Feld 617
Line 85, 246
Litre 240
Liyar 346
Löturno 617
Lokart 245
Lusiyen Gayyar 40, 45
Lumber 245
Lütfü (Müverrih) 361
Lütfü 25

Makrizî 9, 36
Maksivel 245
Malik (Ressam) 518
Mahmud (Artıkîlerden) 403
Mahmud I 156, 163
Mahmud II 108, 136 146, 151, 158
159, 174, 267, 274, 303, 474, 530 698
Mahmud Pş. (Nişli) 3
Mahmud (Gazneli) 320
Mahmud (Kaşgarlı) 36
Mahmud (Kitabcı) 25, 204, 568
Mahmud (Nişaburlu) 280
Mahmud (Baba) 304
Mahmud Celebi 266, 283
Mahmud Esad ef. 19
Mahmud Kemâl (tbnül Emin) 206

361, 522, 543
Mahmud Nedim Pş. 74, 305
Mahmud Sadık 306, 352, 360, 502

Mahmud Sebüktekin 28, 703
Manakyan 304
Manas ef. 305
Mansur (hallaç) 446
Mari Terez 522
Marks (Karl) 609
Martenez 163
Mase 401
Masinyon 314
Maspero 314
Maverdî 11, 19, 349, 401
Mazhar 25
Mazhar (müderris) 304
Mazhar Osman 311, 360
Mazlum Pş. 300
Mecid (Sultan) 146, 166, 175, 201

296, 274, 277, 299
Mehmed (Çelebi Sultan) 155, 558
Mehmed Çelebi 697
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Mehmed (tbni Gulam) 469
Mehmed (Muhaşşi) 266
Mehmed (Karamanı) 703
Mehmed (Seyyid İsa oğlu) 439
Mehmed (Şırazlı) 52
Mehmed (Fazıl han) 473 
Mehmed (Şeyh zade) 96 
Mehmed (Saçaklı zade) 396 
Mehmed (Yazıcı zade) 262 
Mehmed 430
Mehmed (Silâhdar) 37, 109 
Mehmed Pş. (Gürcü) 266 
Mehmed Pş. (Köprülü)372, 404, 413, 

420, 430, 469
Mehmed Pş. (Sultan zade) 189 
Mehmed Ali Pş. ( Mısır valisi) 82 

272, 276, 279, 610, 704
Mehmed Ali Aynî 48, 339, 359,552 
Mehmed Ali (Binbaşı) 347, 550 
Mehmed Ali Beblavi 467 
Mehmed Arif 190 
Mehmed Ataullah 22 
Mehmed Emin 283 
Mehmed Emin 553 
Mehmed Hafid 431 
Mehmed İzzet 395
Mehmed Kâzım (Ezcacı) 304 
Mehmed Murad (Kazasker) 413, 431 
Mehmed Murad (Şeyh) 430 
Mehmed Sabit 453
Mehmed Sadi (Cevdetin babas) 1, 2 
Mehmed Sadık (Kişmirli) 212 
Mehmed Süreyya 426
Mehmed Tahir (Amasyalı) 447
Mehmed Zeki 554
Mehankin (Ivan) 465
Meling (Ressam) 277
Melye (Rahib) 47
Memduh (Hanende) 281
Memduh (Kemani) 281

Memduh Pş. 296, 300
Mendöbiran 246
Merzuka H. (Cevdetin hemşiresi) 3

366, 568
Mesaroş 314
Mesud 259
Mesud Cemil 281
Mesudî 36, 613, 616
Mevlâna 84
Meyer 314
Midhat (p) 340
Midhat Pş, 236
Mihai Gazi 118
Mihrimah (Sultan) 270
Mlhrişah (Sultan) 413
Mir Ali (Hattat) 280
Mirza Ağayı Şusî 30
Mirza (Ebu Turab) 94
Mirza Habib (İsfahanı) 427
Molla Çelebi 413
Molla Lütfi (Tokadı) 396
Molla Nasreddin 502
Moğol 387
Mono 314
Monobel 156
Monte 47, 244, 314
Monteskiyö 609, 618
Moraçedosson 354
Mortman 314, 465
Muhammed (Peygamber) 360, 463,

418, 517
Muhammed (bin Abdul) 314
Muhiddin Arabi 7, 233, 234, 401

454
Muhiddin Üstündağ 264, 271, 366

367, 368, 554
Muhtar Pş. (müze mü.) 522
Muhtar Pş. 431
Muhtar Pş. (Gazi) 8
Muhtar (Hacı Beyzade) 436, 437,444

47
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Muin 703
Muleşut 245
Murad (mizancı) 449, 450, 454, 455

456, 555
Murad I (Sultan) 386
Murad III 697
Murad IV (Sultan) 19, 383, 384, 469

697
Murad Pş. (Kuyucu) 431
Murad Molla 420, 473
Musa 25, 182, 204, 206, 598
Musa (Akyiğit zade) 432
Musa Bekiyef 359, 360
Muslihiddin 107
Muslihiddin 266
Mustafa 426
Mustafa (İzmirli) 431
Mustafa 188
Mustafa IV (Sultan) 474
Mustafa 267
Mustafa (Hekim) 35
Mustafa (Resülküttab) 431
Mustafa (Kemani) 281
Mustafa (Dr.) 360
Mustafa 597
Mustafa (Nişli, Cevdetin dayısı) 303

309
Mustafa (Tokatlı) 289
Mustafa (Ahterî) 418
Mustafa Pş. 266
Mustafa Pş. (Sarı kethüda) 267
Mustafa Pş. (Divan kâtibi) 267
Mustafa Pş. (Sırkâtibi) 366
Mustafa Pş. (Mansurî zade) 36
Mustafa Pş. (Beylerbeyi) 154

Mustafa Pş. (Çoban) 13, 383
Mustafa Aşkın 366
Mustafa Behçet 188
Mustafa Fazıl Pş. (Köprülü) 273, 278
Mustafa Fazıl Pş. (Prens) 82
Mustafa İzzet (hattat) 83
Mustafa Kemâl ( Atatürk ) 257

259
Mustafa Kethüda 191
Mustafa Nihad 454
Mustafa (Pir) 266
Mustafa Refik 90, 304, 359, 361
Mustafa Zihni Pş. 9, 305, 432
Muzaffer (ressam) 280
Mübarek Galib 360, 361
Mücteba - Haşan 154, 159, 183, 184 
Mükerrem (Cevdetin yeğeni) 3 
Mükrimin Halil Yinanç 24, 113,114 
364, 365, 391, 425, 510, 554, 555 

Müller 245
Mümtaz 144, 145, 146, 147, 148 

149, 151, 152, 153, 155,156 
157, 158, 159, 160, 161162 
163, 164, 165, 170, 171,172 
175, 176, 177, 180, 181 
186, 193, 194, 195, 196, 197 
200, 201, 202, 203, 210,301 
302, 360, 557

Mümtaz Hayreddin 313
Münib 202
Münif Pş. 426
Münir 144, 159, 172, 196, 349
Münir Nurettin 281
Mütenebbî 9, 10



Necmiye 88
Nedim (Şair) 107, 361
Nedime (Cevdetin yeğeni) 3
Nef’i (Şair) 7, 84, 90, 341
Nejad 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 89, 90, 303, 
360, 362, 359, 390, 525, 550

Nevton 85
Neyli (Ahmed) 107, 109, 263
Niçe 20, 234, 245
Nigâr (Şair) 13
Nihad 21
Nikolson 314
Niyazi Asım 309
Nizameddin (Bedestanh) 44, 45, 145

261, 307
Nizameddin Rifat 562
Nizamülmülk 36
Noldeke 314, 315
Numan Pş. 374
Nureddin 338
Nureddin Rüştü 560
Nureddin Şehid 166, 167, 173, 402
Nureddin Veli 266
Nuri (Hafız - ama) 281
Nuri (muallim) 281
Nurubanu (Sultan) 430
Nurullah 24, 71
Nuveyrî 396
Nüzhet 338
Nüzhet (Eczacı) 304

O
I Omiros 319
I Orhan (Sultan) 434, 435

Naci (muallim) 90, 372, 519
Nadir (riyaziyeci) 303
Nadir han (Efganlı) 359
Nafi Atuf 215
Nafiz Pş. (müşir Dr.) 305
Naim (Babanzade) 9, 67, 70, 304

305, 308, 309, 310, 338, 340
360, 498, 528, 537, 541, 550
582, 603

Naima 361
Nakşidil (Sultan) 413
Namık (Pş.) 257
Namık Kemâl 84, 90, 359, 360, 361

555, 385, 602
Napolyon 624
Nasib (hanende) 281
Nasirüddin (Tusî) 36, 51, 52, 53

375
Nasrullah 314, 568
Nasuhî (matrakçı) 370, 695, 702
Nazif 43
Nazmi 15
Nazım (Hüseyin) 314
Nebil 459
Necati - Mustafa 60
Necati Hüsnü (Prf.) 559
Necib (Dersiam) 306
Necib Asım 343, 360, 385, 400, 475

555, 697
Necmeddin (Hattat) 280
Necmeddin Gazi 154
Necmeddin Molla 311

Ogusten Broner 189
Ogust kont 246, 609, 617
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Orhan Şemseddin 308
Oruç Gazi 386
Osman (hukukçu) 305
Osman 188
Osman (hafız - Musullu) 280
Osman (Hafız Rizeli) 281
Osman (Hafız - hattat) 83
Osman Pş. 283
Osman Ergin 70, 113, 120, 176, 181 
197, 205, 219, 253, 271, 280, 283
306, 343, 360, 361, 362, 364, 365
373, 391, 400, 458, 480, 486, 502
545, 554, 568, 583, 608 620, 697

Osman pehlivan 281, 322, 
Osman Şevki (Dr) 22, 360 
Osman Talât 276
Osmanlılar 99, 159, 166, 273, 278 
279, 291 344, 384, 386, 387, 394 
397, 398, 411, 415, 418, 427, 458 
459, 461, 462, 464, 468, 473, 493 
503, 507, 520, 525, 535, 554, 558 
559, 608, 695
Ostenfeld 156
Otto Karlorenz 622
Ovarof 401
Öven 246

Ökten 560
Ömer (Halife) 255
Ömer (ser etibba) 268
Ömer 426
Ömer pş. (Serdarı ekrem) 276
Ömer ağar 562

Ömer Halis (General) 365
Ömer Lütfi (hattat) 305
Ömer Rıza 91, 359, 360
Ömer Seyfeddın 90, 359
Öyiken 314

Palabıyık (hoca) 269, 283
Pamuk Hafız 281
Panas 347
Paspati 304
Pastör 85, 246, 247, 553
Pave Dökortey 31, 314
Payyo 242
Peko 248, 353
Perç 314, 353, 400, 402
Perrezin 314

Perrot 314
Pertevniyal (sultan) 307
Pervin 532
Pıkt kol 243, 244
Piri Reis 33, 34
Piyer Jane 21
Pol gubaş 477
Pol Jane 246, 314
Post 617
Poti (müsteşrik) 439
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R
Rabo 314
Rasim (Egrikapılı, hattat) 280, 283

309,
Radlof 314, 315, 353
Ragıb Pş. (koca) 282, 420, 421, 423

425, 430, 457, 476
Ragıb Rıfkı 324
Rahmi 432
Rahmeti (Reşid - prof.) 23, 607, 608
Raif ( kitapçı ) 25, 1'3, 359, 362
365, 367, 488, 568
Rakım (hattat) 83, 265, 280, 283
Ratib pş. 368
Ratıbe H. 195, 196
Ratzen Hofer 617
Rauf 304
Rauf Yekta 309, 312, 354, 360, 361
Ravesson 246
Raylec (lord) 245
Recai (mülkiye Müdürü) 306
Refi Mehmed (Kâtibzade) 267
Refik (Dr.) 154
Refik Ahmed Sevengil 366
Refik (Azım zade) 360
Refik Halid 90, 359
Refika Hulusi Behçet 74, 366
Refik Şevket İnçe 126
Regli (kontes) 128
Renejoanna 27
Reşad (Kemani) 281
Reşad (sultan) 281
Reşad Fuat 304
Reşad Nuri 405
Reşer 9, 10, 256, 599
Reşid Pş (Mustafa) 91, 132, 296, 297
Reşid Pş. (Tıbbiye nazırı) 188
Reşid 7

Reşid 306
Reşid 203
Reşid Galib (Dr.) 39, 338, 521
Reşid Rıza 359
Reşidüddin 36, 374
Rıfat pş. (Bursalı) 473
Rıfat B. 312
Rıfat (Kilisli) 8. 25, 158, 176, 183
186, 199, 200, 203, 315, 337, 360
361, 382, 498, 501, 509, 554, 557
558, 567, 569
Rıfat pş. 296
Rifat (molan zade) 451
Rifat Osman (Dr.) 22, 91, 280, 360
Rişart Walzer 466
Ritter 256, 314, 372, 402, 404, 407

466
Rıbo 314, 402
Rıza (Şah pehlevi) 473
Rıza (hafız) 281
Rıza pş. (Serasker) 274, 275, 276
305, 431, 457, 522
Rızaeddin bin Fahreddin 91, 359

360
Rıza Nasrullah 25, 305
Rıza Tevfik 90, 311, 312, 359, 361

385
Rozen 314, 401
Rozenberk 314
Ruhî (Bağdatlı) 80, 90
Ruso 618
Rukiye H. 74
Rükneddin 305
Rüstem pş. (sadrazam) 431, 602
Rüstem (Zaloglu) 319
Rüşdü 691
Ruşen Eşref 259
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S
Sabri 24, 32, 236, 370, 594
Sabuh (Kemani) 281
Sadeddin (Hafız) 15, 281
Sadeddin Nüzhet 360
Sadi (Şırazlı) 233, 348, 401
Sadi (Dr.) 77
Sadi (Cevdetin babası) 4, 22, 102
Sadi Gökçe Atam 75, 576, 578
Sadık 204
Sadrettin (Konevî) 283, 371
Sadrettin Celâl 215, 240, 241, 242

243, 244, 247, 248
Sadullah Pş. 297
Saffet (binbaşı) 34
Saffet Engin 620
Safiyüttin (Şeyh) 474
Sahib (Piri zade) 610
Sahib Molla 311, 431
Saî 261
Said (Cevdetin dedesi, şeyh) 1,2, 5
Said (Cevdetin amcasının oğlu) 2
Said 9, 10
Said (nazır) 297
Said (Hoca) 346
Said (Hacı) 24, 82, 281, 346
Said 338
Said paşa (Sadrazam) 91, 294, 296

302
Said pş. (Diyarbekirli) 431
Said Halim pş. (Prens) 309
Saîm Ali (Dr.) 259
Salâhattin (Eyyubî) 91, 173, 340

356, 360
Salahattin (Şehzade) 297
Salahattin 338
Salahattin (muallim) 379, 578

Salahattin Elker 188, 580
Salahattin (Mercanî) 385
Salahattin (Halil, aybek oğlu) 36

353, 442
Salhanî 314
Salih (Bin Celâl) 373
Salih Namık 148
Salih Zeki (riyaziyeci) 218, 233, 234

304, 339, 348, 352, 357
Salim 259
Salor 31
Sami 101, 697
Sami (hattat) 280
Sami (Ali) ressam 280
Sami (hafız, hanende) 280
Sami (Süleyman Pş. zade) 304
Sare 314
Sarı kethüda 267
Sarı Musa 267, 268, 269
Sasanîler 82, 318
Sason 459
Sati 17, 21, 59, 259, 260, 355, 356

497, 534, 563, 591
Savton 341
Sedad 356
Sedillo 314
Süherverdi (Şahabeddin) 53, 372
Selma 307
Selim III (Sultan) 34, 108, 158, 159

274, 283
Selim 15
Selim 413, 420, 431
Selim Pş. 191, 192
Selim Nüzhet 13,253, 283,364,365

381, 391, 404, 479, 529, 575
Selim Sabit 11, 347, 426, 570



Selim Sırrı Tarcan 66,259,341, 525
Selçukîler 92, 377,389,390,520, 559

570
Selçuk Sultan 267
Sencer 702
Senlâzar 145, 348
Sen Jozef 526, 562
Sent hiler 246
Sentespri 156
Senyobos 21
Serkis Karakoç 161
Serkis Orpilyan 447
Serkis (Yusuf elyan) 433, 451, 467

468, 470
Servet 65, 356, 357, 562
Seyfbini Ömer 613
Seyyidi Ahmet Pş. 541
Sezai 583
Silvestir dösasi 314
Sinan (Mimar) 23,270, 282,301,353
Sian 314
Sokullu (Mehmet Pş.) 196, 282
Spenser 47, 85, 86, 91, 233, 234

244, 314, 340, 403, 544, 617
Suad 74
Subhi 144, 150, 153, 158, 192, 194

195
Subhi Pş. 276, 610

Sues 245
Sultan Veled 350
Sumer 56
Suud 338
Suyutî 446
Süheyl Ünver (Dr) 22, 23, 69, 91 
120, 219, 205, 254, 280, 283, 360 
362, 364, 365, 377, 383, 391, 486 
540, 568, 586, 606, 608, 691, 692 
697, 700, 702.
Süleyman (Şehzade) 272
Süleyman 540
Süleyman Pş. 385, 555
Süleyman (Kanunî sultan) 107, 165 
170, 196 197, 283, 304, 355, 375 

380, 386, 388, 389, 698
Süleyman Edhem (Dr) 309
Süleyman Nazif 7, 70, 72, 280, 304 

359, 360, 502, 524, 537, 541, 543
Süleyman Numan Pş. 304
Süleyman Şevket 357
Süleyman Tevfik 432
Süreyya (muallim) 83
Süreyya (müverrih) 9
Süreyya Hidayet (Dr.) 24, 283, 363

514
Süshaym (Kari) 210, 516, 519, 590

ş
Şahab 360
Şahabeddin Nafiz 28, 360
Şahabeddin Nüveyrî 703
Şehab Nazmi 24, 71, 86, 591
Şahbudak 178, 174
Şahin oğlu 446
Şakir Pş. 431
Şahruh 291, 374, 535, 703

Şarko (Dr.) 245
Şâranî (İmam) 571
Şarl XII (İsveç kralı) 360
Şadley 21
Şavan 314
Şefer 314
Şefik (Hattat) 258, 280
Şefik Yürekli 284



— 744 -

Şehristanî 401
Şekib 446
Şemseddin (Cevdetin amcası) 1
Şemseddin Pş. 308
Şemseddin (Şehri zorlu) 425
Şemseddin Sami 17, 20, 360, 555
Şerif (muharrir) 308
Şerif Pş. (Damad, Çavdarlıoğlu) 361

520
Şerif Bilgehan 98, 595
Şerif Hulusi Sayman 466
Şerif Kaya Boğazı 591
Şerif Emin 269
Şerefüddin Yaltkaya (Prof) 25, 336

359, 382, 478, 594
Şerefüddinfazlullah 703
Şevket (Ressam) 24, 280, 289, 365

531, 561
Şevket (Hacı - Muallim) 306

Şevket 313, 340, 603
Şevki (Dr. Röntgenci) 306
Şevki pş. 431
Şevki Pş. (Haritacı) 305
Şeyho 314
Şeyh Abdu 237, 359
Şeyh Hamid 519
Şeyh Murad 413, 431
Şinasi 29, 30, 33, 32, 90, 273, 355
Şinası İlhan 345
Şiri Merd 267, 269
Şlomberje 21
Şokle 617
Ştrankord 156
Şuayb (Ahmed) 361
Şuvazöl Gofye 156
Şükrü 7
Şükrü (nazır) 233, 304, 353, 526

566

Toberi 613
Taceddin 386
Teftazanî 234
Tahir (Bursalı) 23, 304, 338, 360
385, 392, 417, 427, 449, 451, 452

453, 522
Tahir (Gelibolulu) 431
Tahir Harimî 477, 478
Tahmaslı (şah) 386
Tahsin Nejad 305
Tahsin Öz 25, 110, 111, 261, 364

365, 536, 540, 597
Talât Pş. 503, 506
Tarık 311
Talia 312
Tard 617

Tatyos (Kemani) 281, 304
Ten 234, 240
Teşner 314, 380, 381, 519, 599
Tevfik (Çerkeş şeyhi zade) 432
Tevfik (Neyzen) 281
Tevfik (Selânikli) 304
Tevfik Pş. (Hafız) 432
Timur 83, 291, 434, 610, 703
Toderini (rahip) 354, 457
Tomson (Türkiyatçı) 37, 314, 315
Tolstoy 104, 247, 401
Tolonay Adsız 600
Totankamon 82
Turgud (Cevdetin yeğeni) 3
Turgud Reis 150
Tökeli İmre 156
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Ubeyd Öce 601
Ubeydullah 95, 359, 502
Uluğ bey 291, 446, 535

u
Umur bey 348
Utbî 28
Uzun Hasan 375

Ümmü Gülsüm 155 | Üveyse 701

V
Vadol 617
Vagner 323
Vahdeddin (Sultan) 273
Vahid (Uryanî zade) 334
Vakidî 613
Vamberi 116, 117, 314, 602
Vanberhem 20, 314
Vandol 314
Vasıf (müverrih) 456, 457
Vasıf (Dr. Rontkenci) 304
Vasil (Kemençeci) 281
Vassaf (Cevdetin kardeşi) 3
Vassaf 28, 699
Vassaf (Hüseyin) 306
Vaster 21
Vecihe 74

Vedat (^Ressam) 280
Vefa (Cevdetin amcası) 1, 2
Vehbi (Bağdatlı) 413, 431
Veled Çelebi 360, 385
Vellers 433
Veliyuddin 450
Venezilos 273, 372, 413, 420
Vilyam Ceymis 20, 244, 314
Vilyam Kroks 245
Viko 609
Vittek 465
Vog 245
Volter 246
Vormes 617
Vüstenfeld 314

Yahya (şeyhülislâm) 265
Yahya 413, 430, 432
Yahya pş. 699
Yahya (Çobanoğlu) 344
Yakob 314
Yakub ağa 430

Yakub Kadri 327, 328, 329
Yakut Hamevî 353
Yapçef 165
Yaşar (Hafız) 281
Yavuz (Sultan Selim) 163
Yekta (Gazeteci) 112
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Yesarî (hattat) 83, 107,109, 256, 280
Yezdigirt 318
Yuhan Spenser Şmit 156
Yunanlılar 79, 353, 542
Yunus Emre 199, 200
Yusuf 431

Yusuf Akçura 33, 37, 215, 232, 233
234, 237, 309, 312, 348, 603

Yusuf itisamî 472
Yusuf Kâmil Pş. 279
Yusuf Mazhar 304
Yusuf Razî 299

z
Zahav 315
Zal Mahmud pş. 267
Zamahşerî 10, 595
Zehebî 402
Zekerriya (şeyhülislâm) 265
Zeki 24
Zeki (Binbaşı) 304
Zeki (Hafız) 281
Zeki Magamız 308, 340, 359, 360
Zekî Velidî 346, 385, 509
Zeyneb h. (Mısırlı) 279
Zeynelâbidin (Çelebi zade) 268
Zeynelabidin Takiyef 96, 97, 100

101, 105, 304, 493, 494, 496, 534
577, 595

Zihni (Haci) 9, 10, 304, 401, 432
Ziya 186
Ziya (ihtifalci) 306, 360
Ziya P§. 90, 321, 361
Ziya Gökalp 304, 309, 350, 502
Ziyaeddin (Tikve§li) 304
Ziyaeddin (ama) 549
Ziyaeddin Fahri Findikoglu 350,

351, 603
Zografos 347
Zühdü (Abdullah) 304

[Bu fihristi yapmak lütfunda bulunan Hikmet Turhan Dağlıoğlu arka
daşımız (Yer adları) başlığı altında ikinci bir fihrist daha yapmışlardı. 
Kitap muayyen olan haddi bulduğu ve bu eserde o türlü fihristten arzu 
edildiği derecede istifade umulmadığı için bu değerli arkadaşımıza karşı 
özürler dileyerek dercetmekten vazgeçiyorum.]

Yanlış - Doğru cetveli
iayfa Satır Yanlış Doğru

2 30 debem dedem
3 1 Mezruka Merzuka
3 29 hikaye hikâye

12 13 yetişim yetiştim
17 28 suhhetinden sohbetinden
23 25 merdum merhum
28 25 Hilikân Halikân
29 7 muhaberebeli muhaberesi
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34 21 yövmi yevmi
42 7 kiminin kınının *
42 7 sapıan sapına
46 29 Türhlerin Türklerin
48 6 fırkakaya fırkaya
53 10 ginecek gidecek
67 21 jeni jenni
71 37 Ercincan Erzincan
75 32 namuauna namusuna
79 8 hysusî hususî
89 17 vestaeti vesateti

101 29 intipap intihap
108 30 Avasofya Ayasofya
113 30 Ceydete Cevdete
114 33 barsit basit
119 21 müfettişerin müfettişlerin
121 32 Edfal Efdal
125 20 muayyel muhayyel
141 23 adlive adliye
150 34 puusla pusla
153 15 nekada nekadar
153 25 Halmer Hammer
155 16 belettim bellettim
159 34 half i fe halife
162 13 hisindir hissindir
175 22 evyel evvel
175 23 evhaf evkaf
185 25 Tevtik Tevfık
189 7 Eerit Ferid
196 15 Rabite Ratibe
198 17 ueciz veciz
205 15 veaaıkı vesaiki
206 1 söyliyemim söyliyeyim
209 6 vvsik vesika
211 31 ayden aynen
212 24 bulduğu bulduğu
214 6 kadul kabul
215 34 Sürüye Suriye
216 2 düşünülenek düşünülerek
217 6 yürülmektedir yürütülmektedir
219 23 hizetleri hizmetleri
229 9 Petesbog Petresburg
231 20 içidde içinde
234 35 üsnle usule
241 8 hzkûmetı hükümeti
242 2 mebizini mehezıni
243 4 men’ne men’e
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dan bu cedvelde gösterilmittir. -

Sayfa Satır yanlış Dojru

245 28 Hagel Hegel
253 5 şurlar surlar
267 25 havaya suya
274 31 Vaui Vani
276 23 nefsi nefis
281 7 Zehrra Zehra
287 2 çocnklara çocuklara
289 5 serküzeştlerde sergüzeştlerde
291 18 istrat istitrat
300 15 siyahi siyasî
314 29 Nöedeke Noldeke
314 36 Kize Giese
326 19 sooak sokak
328 36 tktam ikidam
340 13 Spepser Spenser
352 7 1834 1934
353 28 jeodusi Firdevsi
357 29 naha nahak
383 12 heveskârameden heveskâranenden
396 9 kütüphaneler kütüphaneler
403 27 nedimlih nedimlik
405 26 kıran kuran
406 34 Avruda Avrupa
417 14 Istanvuldaki Istanbuldaki
432 16 başma basma
439 6 Elügel Flügel
450 25 ue ve
457 35 birliktn birlikte
462 7 Ahav Ahu
468 8 Habibüjzzeyyat Habibüzzeyyat
471 26 Inünnedimin Ibnünnedim
478 17 mavi havi
478 24 Haremi Harünü
486 31 e ev
491 44 ceyap cevap
492 14 Bakî Bakû
502 33 hicüyeci hiviyeci
532 12 Bevdet Cevdet
533 16 adideleri abideleri
549 9 Bartald Bartold
592 8 şaialerini şairlerini
593 19 ilinin ilim

Bun lardan başka bazı yanlışlar daha varsa da karine ile anlaşılacağın-










